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Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistati vallas
traditsiooniliselt Olgina rahvamajas, kuhu
mugava paiknemise tõttu maailmakaardil
jõudsid kenasti kohale ka need külalised,
kes Narvas toimunud aastapäeva pidulikku
paraadi vaatamas käisid.
        „Oleme oma asukoha tõttu tänase
pidupäeva sündmuste keskmes – hommikune
lipuheiskamine ja sõjaväeparaad Narvas ning
õhtune Vabariigi presidendi vastuvõtt Jõhvi
kontserimajas. See on suur au kogu meie
piirkonnale. Presidendi vastuvõtule on
kutsutud ka meie valla külaelu edendajad
Kersti ja Aare Objartel,“ rääkis oma
aastapäevakõnes vallavanem Heiki Luts.
        Vallavanem tundis heameelt, et vallal on
taas oma koolimaja ja kool on saanud
värskemat hingamist nooreneva
õpetajaskonna näol ja et koolimajaga ühe
katuse alla on kenasti ära mahtunud lasteaia
kaks rühma ja raamatukogu.
„Teatud jõupingutusi nõuab veel seegi, et
leiaksime vajalikud puuduolevad rahalised
vahendid ja saaksime koolimajale võimla
juurde rajada. See küsimus ei ole enam ulme
valdkonnast, see on valikute küsimus,“
kinnitas Luts, kes eelmise aasta saavutustest
mainis ära ka Muuseumi Sõprade Klubi idee
algatusel taastatud Vabadussõja ausammast

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
87  Helmi Kukk 15.03.1928 Puhkova küla
85  Prokofii Polischuk 12.03.1930 Sõtke küla
83  Zoia Kostyleva 30.03.1932 Olgina alevik
82  Valentina Bravikova 10.03.1933 Olgina alevik
82  Maria Podtynchenko 10.03.1933 Olgina alevik
82  Elvira Hokkanen 24.03.1933 Sinimäe alevik
80  Liidia Klišina 18.03.1935 Olgina alevik
70  Valentina Minonen 06.03.1945 Kudruküla küla

Tõnu Õnnepalu on öelnud, et vilets ja abitu
keel pole midagi muud, kui küündimatu
mõtlemine, harimatus, rumalus ja tuimus.
       Emakeelepäeva eelsel nädalal oli koolis
eesti keel  tavapärasemast kõrgema
tähelepanu all. Kuigi meie koolis on suur
hulk lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel,
tähistame 14. märtsi  erineval moel juba
aastaid.
Sel aastal jätkus ettevõtmisi terveks
nädalaks, kus sai osaleda nii 1.
keelekümblusklassi põnn kui õpetaja ja
soovi korral ka direktor. Kõige põnevam,
sest uus on ikka põnev, oli raadioviktoriin,
mis jätkus läbi nädala.
        Algklassid õppisid hommikuti
laulumänge ja rõõmustasid iga uue töölehe

Vaivara valla
eelarve 2015
Vaivara Vallavolikogu kinnitas 18. märtsi
istungil Vaivara valla 2015. aasta eelarve,
mille põhitegevuse tulud on 3,14 miljonit
eurot, põhitegevuse kulud 2,88 miljonit
eurot ja reservfond 32 tuhat eurot. Läbi
ajaloo on selle aasta eelarve üks
pingelisemaid. Analoogselt eelmise
aastaga, on ka sellel aastal eelarve
põhitähelepanu seotud
haridusvaldkonnaga.
        Sinimäe hariduskompleksi esimene
etapp, so koolimaja koos raamatukogu ja
lasteaiaga, sai põhilise kasutusvalmiduse
eelmise aasta novembris ning detsembri
alguses alustati õppetööga uues
hoonetekompleksis. Rida lõpetamata
ehitustöid on jäänud veel ka sellesse
aastasse ja rahalised vahendid on toodud
eelmise aasta eelarvest sellesse aastasse
üle. Kuigi Vaivara vallal on tõsine soov
ehitada koolimaja juurde ka spordihoone,
siis vastuvõetud eelarves spordihoone
ehitamist esialgu siiski ette ei nähtud, kuna
teatud ebaselgust oli veel kuni eelarve
kinnitamiseni valla tulude osas ja
arvestuspõhimõtetes laenu võtmiseks.
Teatavasti koostatakse valla eelarve
volikogu poolt kinnitatud eelarvestrateegia
alusel, kuid mitmed asjaolud, sealhulgas
riigipoolsed toetused ja eraldised,
selguvad peale eelarvestrateegia
kinnitamist. Nii näiteks selgus riigipoolne
koolimaja taastamise toetus kaks kuud
peale eelarvestrateegia kinnitamist. Kui
nüüd on selgemaks saanud Vaivara valla
võimalused, siis oleme valmis spordihoone
rajamiseks eelarves vajalikke muudatusi
tegema. Lisaks spordihoone rajamisele oli
eelarve menetlemise käigus üheks
sõlmküsimuseks ka lasteaia õpetajate töö
väärtustamine ning nüüd saame sellegi
küsimuse juurde tagasi tulla.
        Kuna Vaivara vald asub kolme linna
vahel, siis osaliselt on põhjendatud
hariduskulude katmine nende laste eest,
kes õpivad naaberomavalitsustes. Kuid
lapsevanemad peaksid tõsiselt mõtlema, et
lapsed siiski oma valla koolis õpiksid ja et
me ei peaks teistele omavalitsustele laste
koolitamise eest kulusid kandma. Sama
kitsaskoht on ka lasteaiaga. Võimalused
Vaivara vallas alg- ja põhihariduse
saamiseks on loodud.
        Vaatamata pingelisele eelarvele on
sellel aastal planeeritud ka mõned
teeremondid, sealhulgas Olgina aleviku
sissesõidutee pindamine ja riigipoolsel
kaasfinantseerimisel Sigala tee ehitus Sõtke
tööstuspargis. Selleks aastaks on
arvestatud suuremate kuludega teede
greiderdamisel.
        Analoogselt eelnevate aastatega on
ette nähtud toetused korteriühistutele.
Eramajade toetusi sellel aastal valla
eelarvesse ei planeeritud, kuna eelmisest
aastast on veel kasutamata vahendeid.
Hajaasustuse programmist finantseerimise
kohta on rohkem informatsiooni
käesolevas lehenumbris. Samal tasemel
eelmise aastaga on ka
mittetulundusühingute toetused.
        Vallavalitsusel on kavas veel enne
suvepuhkuseid kriitilise pilguga
eelarvestrateegia üle vaadata ja vajadusel
teha ettepanekud vallavolikogule vajalike
muudatuste sisseviimiseks.

HEIKI   LUTS,
Vaivara vallavanem

üle, mis innustas neid arendama eesti keele
osaoskusi.
„Kuldvillak“, mida mängisime II- III
kooliastmega, on alati hariv. Kui õiget
vastust ei tea, pole viga, sest on võimalus
midagi uut teada saada.
        Kuna käesolev aasta on Eduard Vilde
(150) aasta, pühendasime aega tema elule ja
loomingule.
Et tasakaalustada kaunist keelt õige
keelega, panid vanemad õpilased oma
õigekeeleoskused proovile e-etteütluses.
Need ja teisedki ettevõtmised rikastasid
koolipäevi enne emakeelepäeva.

ANNELI  SABOLOTNI,
Sinimäe kooli õpetaja

Kaunima keele poole

Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva
tähistati imepärase kontsertiga

Riigikülas.
Oma kõnes avaldas vallavanem usku, et
tänase päeva julgeoleku poolest pingelises
olukorras jätkub kõigil tarkust mitte korrata
71 aasta taguseid sündmusi.
„Soovin meile kõikidele, et tänasel
pidupäeval me ei mõtleks vaid lähenevale
vabariigi sajandale juubelile, vaid et meie riik
püsiks veel pikki sajandeid ja
aastatuhandeid. Selleks peame me säilitama
eesti keele ja meele, eesti kultuuri ja
traditsioonid. Me ei pea oma arvamust peale
suruma, vaid arvestades teiste
kaasmaalastega, selgitama neile oma
nägemust eestlasliku rahulikkusega,“ rääkis
vallavanem rahvamaja saali kogunenud
pidulistele.
        Vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid ja
vallavanem Heiki Luts andsid üle valla
tänukirjad tunnustamist väärivatele
inimestele. Kahju, et mitmed neist polnud
leidnud võimalust tseremoonial osalemiseks.
        Päeva vaieldamatuks naelaks kujunes
Sillamäe kooristuudio „Lõoke“, kellelt tuli
seekordne muusikaline kingitus ja kelle
ääretult mitmekesine repertuaar sisaldab nii
koori, kui ka vaimulikku muusikat, eesti, vene
ning välismaa heliloojate teoseid. Väga
huvitava ja ääretult kõrgel tasemel esitatud

kontserdi lõpetas Eesti armastatud helilooja
Raimond Valgre loomingul põhinev
meeleolukas popurrii.
        Peale peo pidulikku osa paluti külalised
rahvamaja võimlasse, mis sel tähtsal päeval
täitis banketisaali väärikat rolli.

ALAR TASA

Esineb Sillamäe kooristuudio „Lõoke“. Foto: 2x ALAR TASA

Külaliste ees on vallavanem Heiki Luts
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On märts ...
        Kevad saabus sel
aastal ootamatult vara,
aga tuleb tunnistada,
et mõnusalt soojad
päikesepaistelised
päevad sobisid
suurepäraselt meie ellu.
Kahjuks tõi
kalendrikevade algus
endaga kaasa paraja
külmalaine, aga
loodame, et ta meid
peagi jälle vabaks
laseb.
       On märts...Kuu algul toimunud
riigikogu valimised tõid ka veidi uusi
tuuli: riigikokku pääsesid kaks
uustulnukat vabaerakonna ja
konservatiivse erakonna näol ning
teadjamad tõdevad, et see muudab meie
poliitmaastiku lähiajal huvitavamaks.
        On märts....Milline saab olema meie
tulevane valitsus, saame õige pea teada.
Läbirääkimised erakondade vahel
kestavad ja meil jääb üle vaid loota, et
osagi nendest suurepärastest
lubadustest, mis enne valimisi meile anti,
ka ellu viiakse.
        On märts...Koolijütsidel algas
viimane õppeveerand (või nimetatakse
seda nüüd semestriks?). Vahet ei ole,
kuidas me seda nimetame – tegu on
paraja pingutusega enne suvevaheaega
ja püüame oma pere noorematele siis igati
toeks olla, et nad õppeaasta edukalt
lõpetaksid.
       On märts...Aknalaudadel on
tillukesed taimed oma ninad mullapõuest
välja pistnud ja nemadki vajavad meie
hoolitsust, et suuremaks sirgudes saaksid
oma kohad kasvuhoones või peenramaal
sisse võtta.

Kena ja tegusat kevadet meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeerimisosakonna juhataja Hardi
Murula: „Maareformi lõpetamise
tähtajaks on määratud 31. detsember
2016 ning väga suure tõenäosusega
seda tähtaega edasi ei lükata. Ida-
Virumaal on reformimata riigimaad
8%, millega on maakond Eestis
esikohal.
        Maareformi eesmärgiks on maale
omaniku leidmine tagastamise,
erastamise, munitsipaalomandisse
andmise või riigi omandisse jätmise
kaudu. Eesti Vabariigis on maareform
kestnud juba ligi kakskümmend viis
aastat ja käesolevaks ajaks on enamik
maareformi toimingutest lõpetatud.
Maakatastris on registreeritud ligi 97 %
Eesti maismaast, seega on maareformi
põhilised eesmärgid suures osas
täidetud.
        Suurem osa Ida-Virumaa kohalikke
omavalitsusi on maareformiga jõudnud
samuti lõpusirgele, kahjuks on
maakonnas ka omavalitsusi, kus
reformimist ootab ca 30% pindalast.
Vallad ja linnad teavad, millised
tegevused on vaja läbi viia reformi
lõpetamiseks ja ka seda, kus on
kitsaskohad. Kuid sageli on maareformi
lõpetamine seotud ka maa omandaja
tegevuse ja/või tegevusetusega.
        Sageli arvatakse, et kui ma maksan
maamaksu olen ka maa omanik, kuid
maamaksu makstakse ka maa kasutamise
eest. Seetõttu on kõikidel hoonete ja maa
omanikel soovitav üle kontrollida, kas
temale kuuluvate hoonete aluse maa osas
on maareform lõpule viidud. Kõige
lihtsam seda teha on riigiportaali http://
eesti.ee keskkonnas, kus ID kaardi või
pangalingi kaudu sisse logides on
võimalik tutvuda oma kinnistute
andmetega, kui inimene teab, et tal on
maaomand, kuid seda ei ole riigiportaalis
näha, tuleks pöörduda kohaliku
omavalitsuse maakorraldusega tegeleva
ametniku poole ja asjaolud üle
täpsustada.
        Sama peaksid tegema need, kellel
arvuti kasutamise võimalus puudub.
Paljudel juhtudel on maa vormistamine
jäänud mõne toimingu või puuduva
paberi tõttu seisma. Kui aga hoone
omanik ei ole veel alustanud maa
omandamise protsessi, tuleks sellega
kiiremas korras algust teha, pöördudes
kohaliku omavalitsuse poole.
        Maa omanikuks saamine on seotud
kuludega, maa mõõtmise ja vastava
toimiku koostamise, maa omandamise
kulude ning menetluskulude ja
riigilõivudega. Kulude suurus sõltub maa
asukohast, vajalikest toimingutest jm
asjaoludest, kuid üldjuhul jäävad kulud
keskmise elamukrundi
vormistamisel 1 000 euro piiridesse.
        Maareformi lõpp tähendab seda, et
peale tähtaega maad tagastada, erastada
ega muul Maareformi seaduses ette
nähtud viisil omandada ei ole võimalik.
Kõik reformimata maa on riigi omand ning
seda on võimalik omandada, rentida ja
muul viisil kasutada Riigivara seaduses
sätestatud korras, mis tähendab üldjuhul
avalikku enampakkumist ning oluliselt
suuremate hindadega võrrelduna
Maareformiseaduse alusel
omandamisega.“

Olete oodatud
muinsuskaitsepäeva
üritustele !
Reedel, 17. aprillil kell 19.00 muuseumis
film “Inimesed sõdurisinelis” (1968).
Laupäeval 18. aprillil kell 10.00 muuseumis
loeng 1944. aasta märtsi-ja
aprillilahingutest Vaivara piirkonnas.
Lektor Art Johanson Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutustest.

Põnev kevad
Käes on kevad! Väljas paistab päike,
linnud laulavad, lilled õitsevad - õues
olla on lihtsalt super!!! Loodus tärkab
ja ärkab ning minu meelest  mõjub see
samuti ka inimestele - kõikjal kuuled
naeru ja rõõmu.
        Märts on teatrikuu ja lasteaed
valmistub oma traditsiooniliseks
TEATRIPÄEVAKS, mis sel aastal
toimub meie uues majas Sinimäel. Kõik
rühmad valmistavad ette oma näidendi,
et seejärel julgelt teiste ette astuda.
       Teatripäev toimub naljapäeval,
1.aprillil kell 10.00 Sinimäe lasteaias.
Põnevad ettevalmistused käivad igas
rühmas - stsenaariumid on leitud, nüüd
otsitakse ja tehakse kostüüme, õpitakse
sõnu ja tehakse proove - lastele pakub
see palju rõõmu ja põnevust.
Seekord oleme oma teatripäeva sidunud
Munadepühaga, seega kõik etendused
on teemakohased. See, mis välja tuleb,
seda näeme peagi!
        Seejärel, 2. aprillil kell 16.00 ootame
kõiki Sinimäe lasteaias toimuvale
KEVADPEOLE! Lapsed näitavad oma
õpitud etendusi ja muud põnevat ning
seejärel saame ka ühiselt meisterdada.
Tulge - me ootame teid!!!
Pilte ja täpsemat infot meie tegevuste
kohta leiate meie kodulehelt:
www.lasteaed.vaivaravald.ee

MARGIT  MAKSIMOV

Laupäeval, 21. märtsil kell 11.00 olid Sinimäe
raamatukokku oodatud kõik huvilised, kes
arvavad, et korra kuus paar tundi
kirjandussõprade seltskonnas on parim viis
aja veetmiseks.
        „Kui arutasime huvikeskuse töötajatega,
kuidas uue raamatukogu ruume võimalikult hästi
ära kasutada, siis pakkus
selle perenaine Helgi Kärsten
välja idee kokku kutsuda
kirjandusklubi,“ rääkis
huvikeskuse juhataja Kai
Kiiver, kelle sõnul ei räägita
kohtumistel mitte pelgalt
vaid kirjandusest - teemasid
on nö seinast-seina.
        Esimesele kohtumisele
oli oma muljeid elust Peruus
palutud jagama Sinimäe
kooliõpetaja Liisi Sarap.
Peruu on riik Lõuna-
Ameerikas Vaikse ookeani
rannikul, pealinnaks üheksa
miljoni elanikuga Lima ja just
selles linnas, kus isegi öösel pole kunagi vaikust,
õpetas Liisi inglise keelt. Neiu kogemused sellest
riigist ei piirdunud aga mitte ainult pealinnaga.
Uue ja huvitava otsingud viisid ta nii kõrbesse,
dzunglisse, kui ka mägedesse. Paeluvat juttu
illustreerisid Liisi enda tehtud fotod nii loodusest,

Sinimäe raamatukogus alustas
tegevust kirjandusklubi

20. veebruaril toimus Sinimäe põhikooli
aatriumis Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale
pühendatud aktus, mida alustati eesti hümni
laulmisega. Kooli direktor Evald Teetlok
pidas peokõne ja kooliperet käis õnnitlemas
ka Vaivara valla esindaja Maksim Iljin.
        Õpilased esitasid südamlikke laule ning
luuletusi kodumaast. Loomeringis osalevad
õpilased esitasid laulumängu „Kaks sammu
sisse poole“ ning laulu „Täna joonistasin
lipu..“, otse loomulikult kaunistasid esinemist
lehvivad sini-must-valged lipud. Kõlama jäi
sõnum: „Eestimaa on me kaunis kodumaa,
sünnimaa, eesti keel on ilus keel, hoidkem
oma emakeelt, eesti keelt ja eesti meelt“.
        27. veebruar oli Sinimäe põhikooli jaoks
eriliselt tähtis päev – koolihoone
soolaleivapidu. Oodata oli tähtsaid külalisi,
ettevalmistused käisid täies hoos - õpilaste
esinemisproovid jne. Eriliselt tublid olid
õpilased, kes esinesid sel tähtsal päeval ning
pidasid pika koolipäeva vastu. Siinkohal
kasutan juhust ja tänan kogu kooli poolt
järgmisi õpilasi: Arseni Mihhailov, Ariana
Agejeva, Karina Irejeva, Maria Luha, Jaroslav
Muravjov, Jaroslav Khokhlov, Daniil Markov,
Maksim Klishin, Birgit Kroon, Anastassia
Badanina, Natalja Pikaljova, Angelina
Semenova, Anzei Karlovitš, Bozena
Karlovitš, Artjom Treumov, Daniil Vlasenko,
Milanna Tokmakova, Kätrin Jaakson, Lii
Maksimov, Mihkel Jaakson, Janek
Levandovski  ja Henri Markus Luts. Olite
väga, väga tublid! Sinimäe põhikooli pere
tunneb teie üle uhkust, jätkake samas vaimus.
        3. märtsil, kaunil päikesepaistelisel
teisipäeval tähistas Sinimäe põhikooli pere
vastlapäeva. Nagu me kõik teame, on eesti ja
vene kultuuris vastlapäeva tähistamise
traditsioonid nii mõnetigi erinevad. Eestlased
meisterdavad vurre, lasevad liugu ning
söövad hernesuppi ja vastlakukleid.
Venelased aga meisterdavad „tšutšelot“ ehk
hernehirmutist, mille pidustuste lõpus
talveaja lõppu tähistavalt ära põletavad,
süüakse aga hoopiski pannkooke.

Tegelikult on uuenenud Vaivara Sinimägede
Muuseumi külastajatele enimnähtav osa-
väljapanek.
      Kuigi meie poolt esitatavad
ajaloosündmused jäävad ajaskaalal meist
järjest kaugemale, ei tähenda see käsitluste ja
ekspositsiooni kivistumist. Oma
tagasihoidlike võimaluste juures tegelesime
sellel talvel näitusesaali korrastamise ja
värskendamisega.
        Avatud on meie muuseumile kuuluv
rändnäitus Eesti Vabariigi sünd. Näitus annab
lühidalt ülevaate Eestiga toimunud
muutustest sajand tagasi. Tekstid on
koostanud sõjaajaloolane Mati Õun.
Väljapanekusse on lisandunud II

Maareform lõpeb
pooleteise aasta pärast

Muuseum on uuenenud
Maailmasõja ajal kasutusel olnud
mootorrattad BMW ja DKW ja haagisena
kasutatud moonakäru. Nende eksponaatide
laenamise eest oleme tänulikud Tõnisele ja
Aivarile. Meie pikaaegne koostööpartner Igor
Sedunov deponeeris Sinimägede muuseumile
täiendavalt oma kollektsioonist relvi.
        Märkimata ei saa jätta ka uuenenud
värvikihti seintel. Sinimägede lahingute käiku
tutvustavad tekstid väljapanekus muutusid
kolmekeelseteks- eesti ja vene keelele
lisandus inglise keel.
Ajaloolised fotosuurendused said täiendust
kahe Vaivara kiriku, Peeterristi kiriku, Auvere
raudteejaama, Vaivara Piimaühingu
meiereihoone ja siinsetel väljadel võidelnud

tankistide ülesvõtete näol.
Kutsume kõiki muuseumi külastama!

SVEN  UDAM,
muuseumitöötaja

linnapildist, kui ka inimestest. Nii neist, kellega
koos seal elati ja ka neist, keda ta kohtas oma
rännakutel.
        Sellest Lõuna-Ameerika riigist said
kokkutulnud mulje mitte ainult silmade ja kõrvade
kaudu, vaid ka maitsmismeelt kasutades! Liisil oli
kaasas üllatus - Peruu üks rahvustoitudest causa.

Tegemist on vürtsika, koogi
moodi nikerdisega, kus
põhilisteks komponentideks
on kartul, õli ja laimimahl,
kuid kuhu oma maitse ja
fantaasia järgi saab kihtidena
lisada ka muud - Liisil oli
selleks näiteks tuunikala.
Inkade järeltulijate toit
paistis kõigile väga
mokkamööda olevat ja kõik
soovijad said ka näpunäiteid
selle valmistamiseks.
Koosviibimise lõpus
otsustati, et koos hakatakse
käima kord kuus
neljapäevasel päeval kell

kuus õhtul. Peeti plaani ka uute kohtumiste
teemade üle, kuid nendest antakse täpsemalt teada
valla kodulehe kaudu.
        Järgmine kirjandusklubi koosviibimine
toimub 16. aprillil ja Sinimäe raamatukogu
õdusatesse ruumidesse on oodatud kõik huvilised.

ALAR  TASA

Sel päeval järgiti ka koolis traditsioone -
tööõpetuse tunnis meisterdati vurre, lõuna
ajal söödi maitsvat hernesuppi ja vastlakuklit.
Peale kuuendat tundi kogunesid kõik, nii
õpilased kui õpetajad kooli staadionile. Sel
aastal võisteldi meeskondadena erinevatel
spordialadel: palli täpsusviskes,
suusatamises ilma keppideta, hokis jne.
Võistlusalad olid nii kaasahaaravad, et ka
mina, kes olles muidu pildistaja rollis, ei
suutnud paigale jääda ja hakkasin õpilastele
täie hooga kaasa elama.
        Toredaks tegi selle päeva see, et
õpilased said teha koostööd, toimides ühtse
meeskonnana. 1.-9. klassi võistlejaid  hätta ei
jäetud, tuldi kohe appi ning julgustati
tormilise kaasaelamisega võistlustrassi
lõpetama. Nagu taolisel puhul ikka, tuli
võitjaks sõprus ja kas see pole mitte kõige
toredam auhind osalejatele?
Peale väsitavat võistlemist suunduti
koolimaja sööklasse, et süüa pannkooke
moosiga ning juua kuuma teed. Suur roll selle
päeva meeldejäävaks muutmisel oli meie
kehalise kasvatuse õpetajal Denissil ja
huvijuhil Zannal. Tublid olid aga kõik päeva
tegemistel osalenud õpilased -  olete lihtsalt
parimad!
        6. märts oli saabuva naistepäeva puhul
pühendatud meie tublidele naisõpetajatele.
Loomeringi 1.-4. klassi lapsed esitasid neile
vahva tantsu ja mis saakski olla parem, kui
selline, südamest tulnud kingitus. Aitäh teile
vahvad esinejad!
Mind, kui loomeringi juhti, rõõmustab eriti
see, et õpilased ise tahavad esineda - nad
tõepoolest naudivad kõike seda, mida teevad.
Lisaks võin öelda, et loomeringis käib
jätkuvalt suur töö - juba õpitakse hoolega
uusi tantse, millega tulevikus publikut
rõõmustada. Nagu öeldakse – jälgige
reklaami!

IRINA  KLISHINA

 http://album.vaivaravald.ee >
Vaivara lasteaed

 http://album.vaivaravald.ee >
Sinimäe Põhikool

Sinimäe põhikooli
toredad toimetamised

Uued väljapanekud muuseumis.
Foto: SVEN UDAM

Peruu rahvustoit causa maitses ka
eestlastele. Foto: ALAR TASA
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Vaivara vallavolikogu
istung 4. märtsil
Päevakorras oli:
1. Loa andmine Kesk 1 üürilepingute
sõlmiseks. Võeti vastu otsus 53. Anda
luba Sinimäe Põhikooli direktorile, Vaivara
Lasteaia direktorile ja Vaivara
Huvikeskuse juhatajale Sinimäe alevik
Kesk 1 üürilepingu sõlmimiseks. Vaivara
Vallavalitsusel kooskõlastada üürilepingu
tingimused.
2. Vaivara valla 2015.a eelarve II lugemine.
Peatati II lugemine.
3. Sinimäe Põhikooli arengukava 2015-
2017 kinnitamine. Võeti vastu otsus 54.
4. Vaivara Huvikeskuse põhimääruse
täiendamine. Võeti vastu määrus 19,
millega täiendatakse Vaivara Huvikeskuse
põhimääruse (vastu võetud 22.01.2014
Vaivara Vallavolikogu määrusega nr 3) § 6
lõikega 4 järgmises redaktsioonis: „(4)
Huvikeskuse töötajate koosseisu ja
palgamäärad kinnitab vallavalitsus
huvikeskuse juhataja ettepanekul.”
(määrus jõustub 15.03.2015).
5.  Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
Võeti vastu otsus 55. Valida
rahvakohtunikukandidaatideks: Aare
Objartel ja Margit Maksimov.
Rahvakohtunikukandidaatide nimekiri
avaldada väljaandes Ametlikud
Teadaanded (avaldatud 09.03.2015) ning
otsus teha teatavaks Viru Maakohtule.
6. Auvere külas kehtivat üldplaneeringut
muutva Eesti Elektrijaama uute
energiaplokkide biomassikütuse
ettevalmistamise ja etteande lao maa-ala
detailplaneeringu kehtestamine. Võeti
vastu otsus 56.
7. Revisjonikomisjoni tööplaan 2015.
Nr., Kontrollitav asutus, Kontrollimise
aeg
1. Vaivara Kalmistud Sihtasutus, veebruar
2015
2. Vaivara Lasteaed, märts 2015
3. Sinimäe Põhikool, aprill 2015
4. Vaivara Sinimägede Sihtasutus, mai
2015
5. KA Vaiko Aktsiaselts, juuni 2015
6. Vaivara Huvikeskus, august 2015
7. Vaivara Vallavalitsus -
Rahandusosakond, september 2015
8. Vaivara Vallavalitsus - Sotsiaalosakond,
oktoober 2015
9. Vaivara Vallavalitsus -
Majandusosakond, november 2015
10. Vaivara Vallavalitsus - Maaosakond,
detsember 2015
8. Informatsioon ja muud küsimused.
Vallavanem Heiki Lutsu info lähiaja
sündmustest.
24.02. toimunud Vabariigi aastapäeva ja
27.02 toimunud kooli soolaleivapeost.
KA Vaiko AS juhataja on Kalle Norma.
Volikogu esimehe Veikko Luhalaidi info
Linnapiirkondade meetmest ning
piirkonna konkurentsivõime projektist.
Toilas toimunud kohtumisest
lähinaabritega.

Vaivara vallavolikogu
istung 18. märtsil
Päevakorras oli Vaivara valla 2015.a eelarve II
lugemine.
Võeti vastu määrus nr 20 „Vaivara valla 2015.
aasta eelarve vastuvõtmine“.
§ 1. Tulud ja kulud
(1) Võtta vastu valla 2015. aasta eelarve
vastavalt määruse lisale:
1) põhitegevuse tulud summas 3 142 369
eurot;
2) põhitegevuse kulud summas 2 883 432
eurot;
3) investeerimistegevus summas -803 035
eurot;
4) finantseerimistehingud summas 234 364
eurot;
5) likviidsete varade muutus summas -309 734
eurot.
§ 2. Sihtfinantseerimine
(1) Eraldada valla 2015. aasta eelarvest toetus
sihtfinantseerimise korras:
1) Vaivara Sinimägede SA-le 10 000 eurot
korteriühistu toetamiseks;
2) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot
tegevuskuludeks;
3) Vaivara Sinimägede SA-le 45 164 eurot
muuseumi tegevuskuludeks;
4) KA Vaiko AS-le 40 121 eurot ühisveevärgi
pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside
korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
5) KA Vaiko AS-le 17 061 eurot sauna
korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
6) KA Vaiko AS-le 399 662 eurot Sinimäe
hariduskompleksi ehitamiseks (I etapp)
kasutamata 2014.a. jääk;
7) KA Vaiko AS-le 350 000 eurot Sinimäe
hariduskompleksi ehitamiseks (II etapp);
8) KA Vaiko AS-le 15 000 eurot Sinimäe
Põhikooli spordisaali inventari soetamiseks;
9) Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot
Sinimäe kalmistu hooldusega seotud
tegevuskuludeks;
10) Hajaasustuse programmi osavõtjatele
25 970 eurot;
11) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000
eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
12) ERNA Selts MTÜ-le 10 226 eurot Utria
dessant 2016 korraldamiseks;
13) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori
SA-dele 6 000 eurot kultuuri, spordi,
noorsootöö ürituste läbiviimiseks.
14) IVOL-i MTÜ-le keskkonnafondiks 10 206
eurot.
§ 3. Reservfond
Moodustada vallavalitsuse reservfond summas
32 215 eurot.
§ 4. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse 1.jaanuarist 2015.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi
Teatajas avalikustamist.

112 – KIIRABI,
PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112
kiirabi, päästjate ja politsei
kutsumiseks.  Kui vajad kiiret abi,
helista hädaabinumbril 112
Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015
üle ühele hädaabinumbrile 112. Alates 11.
veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt
112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd
ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi
kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles
on vaja pidada üht numbrit 112 ning
kriitilises olukorras ei kulu aega
mõtlemisele, millist abi ja milliselt numbrilt
kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe
numbriga 112 harjumiseks.
Üleminekuperioodil suunatakse numbrile
110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei
jää abita. Number 110 kaob kasutusest
peale pikemat üleminekuperioodi, kui
selle kasutus on jõudnud miinimumini.

VKG ja Vaivara Vallavalitsuse ühiste
jõupingutustega said aastakümneid
Hiiemetsa külas pesitsenud kured uue
kodu.
        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. Omal ajal oli sellesama
elektriposti otsa kerkinud kurepesa
tõttu koguni elektriliin väikese jõnksu
sisse saanud ja post täielikult kurgede
päriskoduks jäetud.
        Vaivara keskkonnaspetsialisti
Jaan Metsise sõnul oli eelmisel
kevadel võimatu midagi ette võtta,
sest pererahvas oli Egiptimaalt juba
kohale jõudnud ja toimetas agaralt
viltu vajunud kodupesa kallal.
„Sel aastal aga hakkasime varakult
uurima erinevaid võimalusi, millega
oleks võimalik sulelisi vallakodanikke
aidata,“ rääkis Metsis, kelle sõnul
otsustati, et kõige parem on täielikult
amortiseerunud eluaseme kõrvale rajada
täiesti uus kodu - uus post koos korraliku
pesaalusega.
        Otsides võimalust taastada suleliste
vallakodanike eluase, jõuti abi küsimisega
VKG Elektrivõrkudesse ja VKG
Elektriehitusse. VKG-s saadi rõõmsa üllatuse
osaliseks - ka sealseid inimesi ei jätnud
kurepesa saatus ükskõikseks ja nii võetigi
operatsioon „Kurepesa“ ühiselt ette.
Kurepesa taastamise projektiga liitus ka
arborist FIE Aleksander Matvejev.
„Kuna selline ülesanne - rajada kurgedele
sobilik uus elupaik vana asemele - oli
esmakordne, siis sai vastavasisulist materjali

Seljataha on jäänud taaskord toredad ning
vahvad pidupäevad: iseseisvuspäev, vastlapäev
ning naistepäev. Otse loomulikult tähistati
nimetatuid ka Olgina alevikus. Lähemalt
teeksin ülevaate kahest viimasest üritusest.
        Vaatamata tugevale tuulele, külmale ja
tuulisele ilmale, tähistasid Olgina aleviku
elanikud koos toredat vastlapäeva.
Osavõtjaid oli küll vähem, kui eelnevatel
kordadel, kuid pead norgu ei lastud ning
võeti üritusest maksimum. Esinesid Marina

Pertseva loomeringi lapsed ning  külalised
Narvast, ringijuhi Nadezda Moskaljova
juhendamisel. Toimusid erinevad konkursid
nii lastele kui täiskasvanutele, oli võimalus
sõita hobustel ning süüa maitsvaid

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-ja-
mittetulundussektorile/avalike-teenuste-
arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale) ja
Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida
viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm)
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

Hajaasustuse
programm 2015

Operatsioon „Kurepesa“
otsides palju ringi vaadatud internetis,“
rääkis Vaivara keskkonnaspetsialist Jaan
Metsis, kes kogu pesaposti ja -aluse
paigaldamise aja ka ise kohapeal viibis.
        Kõigi kurepesa taastamise osapoolte
ühine otsus oli, et kõige parem on täielikult
amortiseerunud eluaseme kõrvale rajada
täiesti uus kodu - uus post koos korraliku

pesaalusega. Uus kodu rajati lääpa vajunud
vana kõrvale ja et pererahvale kõik „puust
ette ja punaseks“ teha, punus hoolikas
meistrimees koguni sealtsamast pajuvõsast
lõigatud sületäie oksi raami külge.
        Kui nüüd asjaosalised kohale jõudes
uue kodu omaks tunnistavad, siis võetakse
vana post koos oma aja ära elanud
kurepesaga sügisel maha.
Tegijaid käisid juba toimetamise ajal tänamas
ka kohalikud elanikud ja möödavuravatest
masinatest taevasse sihtivad pöidlad olid
üheselt mõistetavad.

ALAR TASA

Olginas igavust ei tunta
pannkooke ning juua kuuma teed. Taaskord
üks vahva päev, kas polnud?!
        Teine oluline ja imeline pidupäev oli
pühendatud kallitele naistele. Huvikeskuse
juhataja Kai Kiiver pidas väikese kõne,
õnnitles ning tänas kõiki naistöötajaid sel
tähtsal päeval. Tõsi see on, et ka nemad on
andnud oma panuse Vaivara valla kultuurielu
edendamisele (kunst, sport, erinevad tantsud,
loomering jne). Külalistel aga oli võimalus
kuulata meessolistide ning laste esitatud
laule, luuletusi. Kindlasti pakkus naudingut

laste ning noorte
esitatud tantsud,
millest õhkus
energilisust,
positiivsust ja
meisterlikkust.
        Ma ei väsi
kordamast ning
kiitmast Olgina
aleviku noori, kes
naudivad oma
esinemisi ning
esitavad neid ülima
professionaalsusega.
Siinkohal aga mängib
olulist rolli
loomeringi juhendaja
Marina Pertseva, kes
on elavaks eeskujuks

neile.
Jätkake samas vaimus, ootame põnevusega
uusi kontsertelamusi!

IRINA  KLISHINA

Uus pesa on palju uhkem. Foto: ALAR TASA

Vastlapäeval Olginas. Foto: IRINA KLISHINA

 Naistepäeva peol  Olginas. Foto: IRINA KLISHINA

 http://album.vaivaravald.ee > Varja

 http://album.vaivaravald.ee >
Üritused
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Küljendaja: Aido Keskküla

Tõlk: Tatjana Fedorenko

Trükk: AS Trükikoda Trükis

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS

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

Märtsis Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
5. märtsil 1850.
aastal (vana kalendri
järgi) sündis Rõngus
Siimon Sööt, kes
õppis Rõngu
kihelkonnakoolis,
kust saadud korralik
vene ja saksa keele
oskus tuli hiljem talle kasuks. Kukruse
mõisa omanik, ajaloolane Robert Toll
(1802-1976) kutsus 19aastase Siimoni enda
juurde Paatele külakooli õpetajaks, selleks
sõlmiti mõisa poolt leping (asub Tartus
ajalooarhiivis Tollide kogus). Siimon Sööt
abiellus 19aastase Eva Lasbergiga, kes
käis Jõhvis Saksa koolis ja omandas
perfektselt saksa keele. Noorte perre
sündis 8 last. Kuna Siimon oli hea
laulumees, asutas ta Kukrusel laulukoori
ja mängis saateks orelit. Et õpetaja kutset
Siimonil ei olnud, asus ta õppima Rakvere
kreiskoolis ja selle lõpetamisel sai
täieõiguslikuks pedagoogiks. Siimon Sööt
oli igati edasipüüdlik õpetaja, ta tellis uut
pedagoogilist kirjandust ja huvist keelte
vastu tellis Moskvast ka Keelte
Akadeemia nimelist ajakirja, mille abil
õppis pärsia keelt.
        Kui 1881. aastal puhkes Peeril
talurahva mäss, kuna uus mõisa omanik
Hermann Toll kavatses maid kruntida ja
samas plaanis paremate maade endale
võtmist, pöördusid kohalikud talumehed
Siimon Söödi poole ja palusid tal koostada
keisrile saatmiseks palvekirja. Venekeelne
palvekiri (asub Tartus Tollide kogus)
näitas Söödi head vene keele ja
kirjutamise oskust ning kuigi mõisnik
püüdis jälile saada kirja koostajale, see tal
ei õnnestunud, sest rahvas pidas oma
sõna ega andnud kirja koostajat välja.
Kirja mõjul pidi mõisnik oma kavatsustest
loobuma.
        Siimon Sööt kujunes kohaliku
kultuuri- ja seltsielu kujundajaks ja ta
püüdis ka oma lastele korralikku haridust
anda, kuigi see oli üsna raske, sest õpetaja
palgast ei piisanud ja pealegi oli koolimaja
väga kehvas seisus ja kohalike arvates
kulus osa õpetaja palgast ka koolimaja
hooldamiseks. 1912. aastal läks Siimon
Sööt pensionile, omades õpetaja staazi 42
aastat ja kõike seda Kukrusel. Tolle aja
seaduste kohaselt sai ta küllaltki head
pensioni, nimelt määrati talle pensioniks
747 rubla aastas, mis ületas kolm korda
tema endist palka. Kahjuks ei saanud ta
oma head pensioni kaua nautida, sest
revolutsiooniga tulnud uued seadused
tühistasid selle.
Siimon Sööt suri 5. veebruaril 1928. aastal
ja oma viimast und puhkab ta Jõhvi
kalmistul.
6. märtsil 1925. aastal sündis Illukal
teenekas kodu-uurija ja koolmeister Elga
Valter, kes pärast kohaliku 6klassilise kooli
lõpetamist õppis Jõhvi gümnaasiumis. Ta
alustas õpetajatööd Jõhvi keskkoolis,
õppis ametit Rakvere õpetajate seminaris,
Tallinna keeltekoolis ja Tartu riikliku
ülikooli kaugõppeosakonnas. Kogu
õppetöö tulemusena sai inglise keele ja
kirjanduse õpetaja kutse ja kui tema
õpetaja Josefine Niinep läks 1962. aastal
pensionile, läks ta kodukooli tagasi ja
õpetas seal 18 aastat.
        Illukal õpetamise ajal leidis ta uue
kutsumuse ja hakkas tegelema kodu-
uurimise ja eriti edukalt murrete
uurimisega. Oma kaastöid saatis ta Eesti
rahva muuseumile, kirjandusmuuseumi
rahvaluuleosakonnale ja emakeele seltsile,
tema töid märgiti auhindadega.
        Elga Valter oli ka aktiivne Kohtla-
Järve põlevkivimuuseumi kodu-
uurimisringi liige. Eriti tegusaks kujunes
1991. aasta, kui Virumaa külad tähistasid
oma esmamainimise 750. aastapäeva ja nii
märgiti ära mitmed põliskülade kohad
mälestuskiviga (kahjuks on nad
praeguseks unarusse jäänud).
        Elga Valteri töödes leiavad kajastust
Illuka kooli ja külade ajalugu, usu- ja
seltsielu, rahvapärimused. Koos tuntud
kodu-uurija ja seltsitegelase Osvald
Kruusaga moodustasid nad omapärase
tandemi, nad uurisid kohalikku aja- ja
kultuurilugu eri aspektidest lähtudes ja

andsid omapäraselt huvitava vaatenurga
ühele Virumaa kandile. Elga Valter
koondas oma uurimused kokku
raamatusse „Illuka radadel“ ja see oli oma
aja parim paikkondlik ajalooline ülevaade.
Teenekas kodu-uurija, murrete uurija ja
pedagoog Elga Valter suri 13. oktoobril
2000. aastal.
7. märtsil 1990. aastal registreeriti Ida-
Virumaa maavalitsuses Pühajõe kirik ja
valitud koguduse juhatus asus tegevusse
15. aprillil.
8. märtsil 1925. aastal sündis Lüganuse
vallas tulevane soomepoiss Richard
Kalter, kes sattus Soome 17. veebruaril
1944. aastal ning võitles Viiburi lahel ja
Vuoksel. 19. septembril 1944. aastal
saadeti tagasi Eestisse. Teel õnnestus
pääseda Saksamaale, kuid sattus Tšehhi
põrgusse ja saadeti Vorkuta
vangilaagrisse, kust peagi toodi Narva
tööpataljoni. Sealt vabanes 1950. aastal ja
töötas pensionipõlveni Narva Kreenholmi
manufaktuuris.
10.-16. märtsini 1995. aastal viibisid
Kohtla-Järvel ja Jõhvis Müncheni TV
töötajad Jelena Gram ja Christoph Bökel,
kes tegid eeltööd eelseisvateks
filmitöödeks Ida-Virumaa Saksa
sõjavangilaagritest. Mul on õnnestunud
seda filmi näha ja võin öelda, et see oli
oma aja kohta kena ülevaade
sõjavangilaagrite eluolust meie kandis.
Filmi valmimisele aitasid kaasa ka kohalike
elanike (nii eestlaste kui ka venelaste)
mälestused ja Ida-Viru SOMSi liikmete
Elmar Kuldmetsa, Lembit Kiisma ja
allakirjutanu abi.
11. märtsil 1900. aastal sündis Narvas
maalikunstnik Ardo (Anatol) Sivadi (on ka
nimevariandid Sivard, Siivard). Tema isa
oli Narva linavabriku ametnik ja Ardo
õppis kohalikus linavabriku algkoolis,
jätkas õpinguid poeglaste gümnaasiumis
ja tööstuskoolis. 1922. aastal läks õppima
Pallasesse ja õppis K. Mäe ja A. Vabbe
käe all. Selle lõpetamise järel 1932. aastal
alustas tööd vabakutselisena Narvas ja
joonistusõpetajana Rakveres ja Tallinnas
ning õppis lisa Berliini ja Pariisi
kunstiateljeedes. Sõja puhkedes
mobiliseeriti Punaarmeesse ja elas üle
laevaõnnetuse, kui mobiliseeritute laev
Eesti Rand sai pommitabamuse. Ardo
Sivadi pääses Prangli saarele ja sõja
lõppedes jätkas tööd kunstnikuna, tema
pintsli alt on pärit palju Narva
linnavaateid.
Ardo Sivadi suri Tallinnas 24. mail 1966.
aastal.
11.-12. märtsil 1990. aastal toimus
Tallinnas Estonia teatrisaalis Eesti
Kongressi I istungjärk, kus deklareeriti
Eesti Vabariigi kodanike tahet iseseisva
riigi taastamiseks ja töötati välja
tegevuskava selle saavutamiseks. Alalist
tegevust alustas 78-liikmeline Eesti
Komitee Tunne-Väldo Kelamiga eesotsas.
Praeguselt Ida-Virumaalt valiti kongressile
16 delegaati, kokku valiti Eestist ja
välismaalt 499 delegaati. Kõigi Eesti
Kongressi 10 istungjärgu tööst võttis
valitud delegaadina osa ka allakirjutanu.
15. märtsil 1930. aastal hakkas Jõhvis
ilmuma ajaleht Alutaguse Elu, mis ilmus
kolm korda nädalas ja kajastas kohaliku
elu kõrval uudiseid mujalt Eestist ja ka
välismaalt. Viimane number oli 537. ja
ilmus 27. septembril 1933. aastal. Seda
lehte kutsuti hellitavalt „Eesti Ruhri”
omaks ajaleheks. Ajaloolise tõe huvides
tuleb lisada, et 1990. aastal püüdis Ago
Gaškov taastada lehe ilmumist ja tema
toimetamisel ilmus veel kolm numbrit
(jaanuarist-märtsini) ja seega tuleb
annaalidesse kanda, et ajalehte Alutaguse
Elu ilmus 540 numbrit.
21. märtsil 1915. aastal õnnistati Jõhvi
kiriku köstriks-organistiks Richard Sööt,
kes oli sel kohal kuni surmani 1946. aastal.
26. märtsil 1925. aastal sündis Narvas
tulevane soomepoiss Ralf Raudsepp, kes
sattus Soome 19. novembril 1943. aastal,
oli väljaõppel Taavettis ja Uittis ning
võitles JR 200. staabikompanii koosseisus
Viiburi lahel ja Vuoksel. Saadeti tagasi
Eestisse ja pärast Kehra vangilaagris
olemist pidas vedurijuhi ametit.
Ralf Raudsepp suri 18. veebruaril 1983.
aastal ja on maetud Viru-Nigula kalmistule.

SIR  ARTHUR

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
6. märtsil avastati, et Sõtke külas varastati
elektriliini metallmastidelt vinkleid väärtusega
493 eurot. Taastamistööde maksumuseks
läheb 1280 eurot.
PÕLENGUD
Päästjad kustutasid kulupõlenguid:
19. märtsil 2 kulupõlengut (Soldina külas ja
Peeterristi külas).
18. märtsil kell 11.28 Peeterristi külas umbes
20m2 kulu.
17. märtsil kell 18.35 Perjatsi külas, kus oli
mitmeid tulekoldeid ning kokku põles umbes
1 hektar kulu.
16. märtsil kell 15.01 Vaivara külas põllu
peal umbes 100 m2kulu.
kell 13.27 Olgina alevikus kohaliku lasteaia
juures umbes 4 hektarit kulu.
15. märtsil kell 17.48 Sõtke külas umbes 50
m2.
14. märtsil kella 12.27 ajal Soldina külas
umbes 12 m2.

13. märtsil kella 20.18 ajal Auvere külas
umbes 100m2.

kella 15.16 ajal Vaivara külas Veskiorul 
umbes 50m2. Elanik põletas prahti ja sellest
süttis kulu.
LÕHKEKEHAD
16. märtsil tehti kahjutuks Perjatsi külast
leitud 2 mürsku. 
12. märtsil kell 13.50 sai häirekeskus teate,
et Tõrvajõe külas on leitud lõhkekeha.
Kohale saabunud pommigrupp tuvastas, et
tegemist on mürsuga. Lõhkekeha toimetati
Narva karjääri, kus see hävitati.
10. märtsil kell 12.24 sai häirekeskus teate,
et Mustanina külas on metsatöödel leitud
30cm läbimõõduga lõhkekeha. Kohale
saabunud pommigrupp selgitas välja, et
tegemist oli Teise maailmasõja aegse
tankimiiniga ning kohapeal tööd tehes
leidsid demineerijad veel viis erinevat
lõhkekeha. Kokku oli seega sündmuskohal
kuus lõhkekeha, mis hävitati kohapeal.
01. märtsil tehti kahjutuks Udria külast
leitud 76 mm mürsk, Auvere külast leitud 80
mm mürsk, kaks 88 mm mürsku ja 45 mm
mürsk ja Hundinurga külast leitud 76 mm
mürsk ja 122 mm mürsk.

Pane tähele
Rendile anda põllumaa Vaivara vallas,
Vodava külas (katastritunnus
85101:003:0458) pindalaga 8,12 ha, kantud
põlluregistrisse.
Rendihind oleks pool pindalatoetusest.
OÜ Unire Invest
Tel. 56 455 036; e-posti aadressi
forestprojekt@hot.ee

***
OÜ Baltic Stream ostab kasvavat metsa,
metsamaad, palke, paberi-ja küttepuitu.
Maksmine kokkuleppel koheselt. Kontakt-
56458874

Politsei vastuvõtt
kodanikele
Piirkonnapolitsei piirkonnavanem Jelena
Roos-Metsma võtab kodanikke vastu
kolmapäeviti kell 10.00 – 11.00 vallamajas,
aadressil Sinimäe, Pargi 2. Kontakttelefon
357 6004.

Juba mõned kuud abipolitseinike ridadesse
kuuluv Sinimäe kooli õpetaja ja arendusjuht
Roman Treial saavutas Ida prefektuuri
jalgpallimeeskonna koosseisus Eesti
politsei 2015. aasta sisejalgpalli
meistrivõistlustel esimese koha.
     „Alagrupis võitsime me kõik neli
kohtumist ja poolfinaali matši lõppskooriks
jäi 4:1 meie kasuks,“ rääkis kõigil kohtumistel
väljakul olnud Roman. „Finaalis oli meie
vastaseks Põhja prefektuur ja kuigi nende
meeskond koosneb jalgpalluritest, kes

Esikoht Eesti politsei
sisejalgpalli meistrivõistlustel

mängivad praegu saalijalgpalli kõrgliigas,
saime nende üle võidu 3:2!“
     Kõik turniiri kohtumised toimusid
kahepäevase turniiri raames Tartu Ülikooli
spordihoones.
Mais selgub, kas värske Eesti
meistervõistkond sõidab Norrasse
Skandinaavia politseinike
jalgpallimeistrivõistlustele või mitte. Sõit
saab toimuma juhul, kui selleks leitakse
vajalik rahasumma.

ALAR  TASA

MEIE  HULGAST ON LAHKUNUD

ILSE  SAUKAS

NIINA  ABRAMOVA

SÜGAV  KAASTUNNE  OMASTELE

Vaivara Huvikeskuse
ettevõtmisi aprillikuus
5. aprillil kell 19.00 Vaivara Seltsimajas
ülestõusmispühade kontsert koostöös
Pille Lille Muusikute Fondiga sarjast
Hingemuusika Vene romansi saladus.
Alla Popova (sopran), Eino Keningi
(kitarr).
Transport 18.15 Narva Tempo, 18.20
Olgina Rahvamaja, 18.30 Vodava,
Puhkova, Laagna, 18.40 Sinimäe kool,
18.45 Sillamäe Kutsekool ja Vaivara
teerist.
Tagasi pärast kontserti kell 20.00.
Soovi korral küsige palun lisapeatusi!

11. aprilll kell 13.00 Sinimäel Pargimäe
mänguplatsil
SUUR MÕÕGAVÕITLUSTREENING
(LARP).
Valmistume Jüriöö ülestõusuks koos Karu
Klubiga. Oodatud on kõik huvilised!
Tutvume keskaegsete
mõõgavõitluskunstidega kogenud
juhendajate abiga. Mõõgad ja muu
relvastus korraldaja poolt.
(NB! Relvastus ning võitlusreeglid

vastavad rangelt LARP ohutusnõuetele,

mida selgitatakse ja õpitakse kohapeal.)

18. aprillil sõit Kassinurme mägedesse
Jüriöö ülestõusu rollimängule.
Kell 8.40 Olgina Rahvamaja, kell 9.00
Sinimäe kooli bussipeatus.
Kui oled vähemalt 12- aastane ja Sind
huvitavad seiklused, registreeru
noorsootöötaja Aleksandra Volkova
juures või Olgina Rahvamajas.
Transport Vaivara Huvikeskuse poolt,

osalustasu 8 eurot (mängude

korraldajale) palume tuua

eelregistreerimisel noorsootöötaja kätte.

Kuna päev on pikk ja seiklusi palju,

võtke kaasa oma joogipudel ning

võileivad. Supp Vaivara Huvikeskuse

poolt.)

 Viimane registreerumisaeg 11. aprillil
pärast mõõgavõitlustreeningut.
Kohtade arv piiratud! Kes ees, see mees!

23. aprillil kell 18.00 Sinimäe
Pargimäel Jüriöö tõrvikujooks.
24. aprillil kell 17.00 Olgina Rahvamaja
juures Jüriöö tõrvikujooks.
25. aprilll kell 13.00 Olgina Rahvamajas
Ida-Virumaa näitemängupäev. Osavõtt
vaba!
30. aprillil kell 19.00-23.00
VOLBRIÕHTU Sinimäe Pargimäe
mänguväljakul.
Kohale saabuvad nõiad, tuleneelajad ja
rüütlid ning elustavad üheks õhtuks
Pargimäe nõlval keskaja.  Kui kuulud
nende hulka, ole kohal!


