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Mööduva aasta märksõnad on Sinimäe
kooli spordihoone ja haldusreform
Jõesuu linn. Kaalumisel oli tulevasele
ühinemissuunaks on liitumine NarvaVaivara valla 2016. aasta peamine eesmärk,
ühisomavalitsusele Vaivara valla nimi, kuid
Jõesuu linnaga, teise alternatiivina Toila
Sinimäe kooli spordihoone valmimine,
kõiki asjaolusid kaaludes jäädi Narva-Jõesuu
ning kolmas Illuka suunal. Ühinemist
lükkub edasi järgmisesse aastasse. Vaivara
nime juurde. Siinkohal tänan kõiki
Sillamäe linnaga võib vaadelda kunagi
vald sõlmis ühinemislepingu Narva-Jõesuu
ühinemislepingu ettevalmistamise protsessis
kaugemas tulevikus ja ühinemine Narva
linnaga.
aktiivseid osalejaid ning 2017. aastal ootab
linnaga välistati üldse. Nagu teame, siis
Sinimäe kooli spordihoone ehitustööde
meid ees veel suur töö ühise omavalitsuse
leping sõlmiti ühispakkujatega RIITO Ehituse haldusreformi eesmärk ongi väiksemate
normdokumentatsiooni ettevalmistamisel.
omavalitsuste ühendamine, mitte
AS ja SAND Ehitus OÜ käesoleva aasta
Kommunaalvaldkonnas on sellel aastal
suurlinnade suuremaks muutmine.
aprilli alguses. Ehitustööde põhilise
toimunud mitu positiivset sündmust, kui
Selle aasta maikuus tegi Vaivara vald
kasutusvalmiduse tähtaeg oli 10. oktoober
Keskkonnainvesteeringute Keskus on
2016 ning ehitustööde
eraldanud rahalisi vahendeid
lõpptähtaeg 31. oktoober 2016,
Olgina katlamaja üleviimiseks
kuid vaatamata korduvatele
hakkepuidule ja Vaivara küla
tellijale antud lubadustele ei
veemajandusprojekti I etapi
suutnud töövõtjad endale
rajamiseks. Olgina aleviku
lepinguga võetud kohustusi
katlamaja peaks hakkama
täita. Ehitustööde tellija, KA
hakkepuidul sooja andma
VAIKO AS oli sunnitud 2.
hiljemalt 2018. aasta sügisest
novembril 2016 üles ütlema
ja Vaivara küla
Sinimäe kooli spordihoone
veemajandusprojekti I etapi
ehitustööde töövõtulepingu
ehitustööd peaksid suuremas
RIITO Ehituse AS-i ja SAND
osas teostuma 2017. aasta
Ehitus OÜ-ga. Käesolevaks
jooksul.
ajaks on valminud ekspertiis
Kindlasti pole paljudele
selgitamaks välja teostatud
märkamata jäänud meie
tööde maht ning jaanuarikuu
tööstuspargi territooriumile
jooksul soovime leida hankega
rajatava Toyota keskuse
uue ehitaja, kes viiks
valmimine ning esimesi kliente
spordihoone ehitustööd lõpuni.
Ühinemislepingule kirjutavad alla Narva-Jõesuu linnavolikogu
oodatakse juba järgmise aasta
Haldusreformist on räägitud
esimees Raivo Murd ja Vaivara vallavolikogu esimees Heiki Luts.
esimestel nädalatel.
vähemalt viimased 15 aastat ning
Foto: ALAR TASA
Mööduv aasta on toonud
sellel aastal on kehtima hakanud
Vaivara
valda
mitmeid
riiklikke tunnustusi.
Narva-Jõesuu linnale ettepaneku algatada
Haldusreformi seaduse valguses toimumas
Perekond Tšudakov sai konkursil „Kaunis
ühinemisläbirääkimised. Septembrist
mitmeid omavalitsuste ühinemisi. Osad
Eesti Kodu“ Vabariigi presidendilt
novembrini toimusid mitmed erinevate
liitumised on toimunud või toimumas hirmust
kodukaunistamise auhinna. Vaivara Lasteaia
valdkondade teemakomisjonide koosolekud
sundliitmise ees ja tundub, et suurem osa
õpetaja Helena Ohakule anti pedagoogilise
erinevate ühisosade ja eesmärkide
siiski loogilisema ja elujõulisema kohaliku
pärandi väärtustamise ja kooliuuendusliku
leidmiseks, millest sündis ühinemislepingu
omavalitsuse nimel. Vaivara valla esimene
tegevuse eest Johannes Käisi nimeline
projekt. Toimusid mitmed rahvakoosolekud
suurem omavalitsuste võimaliku ühinemise
preemia.
ning rahvaküsitlused. Vaivara Vallavolikogu
arutelu toimus eelmise aasta jõulude ajal, kui
Soovin kõikidele kaunist advendiaega,
ja
Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
otsustasid
ühise laua taha kogunesid vallavolikogu ja tugevat tervist, unistuste, soovide ja
30. novembril toimunud ühisel ajaloolisel
valitsuse liikmed, külavanemad, ettevõtjad ja
eesmärkide täitumist järgmisel aastal!
volikogu istungil ühinemisleping heaks
MTÜ-de esindajad. Arutelu tulemusel jõuti
kiita ning alates 1. jaanuarist 2018 minna
järeldusele, et esimeseks võimalikuks
HEIKI LUTS,
edasi ühise omavalitsusena, nimega NarvaVaivara Vallavolikogu esimees

„Ivuški“ - 15

Sünnipäev on tähtis pidupäev meist igaühe
ansamblis Nadezda Rogozina ja Svetlana
jaoks. Sünnipäev – see on kokkuvõtete
Vološenjuk. Iga aastaga tuleb keegi juurde.
tegemise aeg, läbikäidud tee
Kooris laulavad sinimäelased Elena
lahtimõtestamise ja oma tuleviku
Tuganova, Larissa Starkova, Nadezda
määramise, vaatamata selle
Šenkorenko, Aleksandra Akimova, Valentina
ettenägematusele.
Ivanova, Tatjana Martjanova ja sillamäelased
Loomingulise kollektiivi sünd on nagu
Zoja Rumjantseva, Olga Savkovitš. Noored
lapse ilmaletulek, kellele on ette nähtud
solistid Svetlana Derkatš (10) ja Polina
läbi käia oma teekond, täis elulusti, tööd,
Derkatš (12) – koorijuhi tütred, on lausa
emotsioone ja seiklusi!
kooris üles kasvanud.
Detsembrikuu
esimestel päevadel
täitus 15 aastat
loomingulisel
kollektiivil „Ivuški“,
kes on tuntud ja
lugupeetud mitte
ainult Vaivara vallas,
vaid kogu Ida - Eestis.
Iga kollektiivi ajaloos
on oma erilisus, oma
kordumatud
leheküljed, ehkki
selliseid kollektiive
ühendab
omakasupüüdmatu ja
Ansambel „Ivuški“ Foto: LJUBOV LAUR
sügav armastus
rahvakunsti, rahvalaulu vastu.
„Ivuški“ loominguline ajalugu on
Sellise kollektiivi liikmeks saamiseks ei
mitmekülgne ja viljakandev. Kollektiiv on
piisa pelgalt tahtest, vaid peab omama
osalenud 175 kontserdil paljudes Eesti
talenti ja oskust laulda. Huvitav fakt on
linnades ja valdades ja olnud alaline osavõtja
see, et „Ivuški“ on nagu andekate inimeste
paljudel vabariiklikel pidudel ja festivalidel
kuivamatu allikas, kus üks põlvkond
nagu „Ñëàâÿíñêèé âåíîê“, „Èãðàé
vahetub järgmisega. Praegu on siin 15
ãàðìîíü“, slaavi pidu, vene kooride festival
liiget 10 – 80aastased.
ja tšastuškate festival. Oma tubli esinemise
Algusest peale on ansamblis laulnud
eest on ansambel sageli ära märgitud
Erika Vassiljeva (80) ja Olga Akkuzina (79).
diplomite ja tänukirjadega, mis on kenasti
Üle kolmeteistkümne aasta laulavad
hoiul ansambli arhiivis.

RAHULIKKU JÕULUAEGA, TOREDAT
AASTAVAHETUST
JA ÕNNELIKKU UUTAASTAT!
VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS

Vallavolikogu istung
30. novembril
Vaivara Vallavolikogu istung toimus
Meresuu Spa & Hotel konverentsisaalis
Narva-Jõesuus üheaegselt Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istungiga.
Päevakorras oli:
1. Elanike küsitluse tulemuste
kinnitamine. Võeti vastu otsus 127.
Kinnitada Vaivara valla ja Narva-Jõesuu
linna ühinemise küsimuses elanike
arvamuse väljaselgitamise tulemused
alljärgnevalt:
1.1. Vaivara valla haldusterritooriumil
vähemalt 16-aastaste nimekirja kantud
elanike arv seisuga 21.11.2016 on 1473;
1.2. küsitluses osales 230 Vaivara valla
elanikku ehk 15,6% kõigist hääleõiguslikest
isikutest;
1.3. esitatud küsimusele „Kas Teie toetate
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemist üheks omavalitsusüksuseks“
jaatavalt vastanud isikute arv: 197;
1.4. esitatud küsimusele „Kas Teie toetate
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemist üheks omavalitsusüksuseks“
eitavalt vastanud isikute arv: 30;
1.5. kehtetu küsitluslehtede arv: 3.
2. Ühinemislepingu kinnitamine. Võeti
vastu otsus 128.
Kinnitada Vaivara valla ja Narva-Jõesuu
linna ühinemisleping koos lisadega ning
ühinemisleping koos lisadega avalikustada
Vaivara valla veebilehel ja Riigi Teatajas.
3. Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine. Võeti vastu otsus
129.
Taotleda Vabariigi Valitsuselt Ida-Viru
maakonnas haldusreformi käigus
haldusterritoriaalse korralduse muutmist,
eesmärgiga moodustada Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna ühinemisel uus
omavalitsusüksus, mille nimeks saab NarvaJõesuu linn.
Istungil osales 10 vallavolikogu liiget ning
kõik otsused võeti vastu 10 poolt häälega.

Aastatega on ansambli repertuaari
kogunenud üle 140 laulu, mille hulgas on nii
vene rahvalaulud kui ka erinevate autorite
ERET LAHT,
looming.
vallasekretäri
abi
Ansambli stabiilsuse ja loomingulise
taseme alustalaks on ansambli juht. Eriti
tähtis on, et see inimene oleks ustav enda
ÕNNITLEME VANEMAID
poolt juhitavale kollektiivile, et ta suudaks
inimesi oma energiaga kaasa haarata,
nakatada sooviga areneda, kasvada, minna
edasi. Selliseks juhiks on „Ivuški“
jaoks Elena Derkatš – energiline,
nõudlik, pühendunud ja sügavalt
andekas inimene. Juba 15 aastat,
ansambli loomisest alates on Elena
selle juht ja tema teeneks võibki
SÜNNI PUHUL
lugeda „Ivuški“ stabiilsust ja
loomingulist
kasvu.
ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
„Ivuški“ 176.
91 JEKATERINA SMIRNOVA
14.11.1925 Sinimäe alevik
kontsert,
89 VERA ANUFRIEVA
07.11.1927 Tõrvajõe küla
pühendatud
87 NIINA IVANOVA
27.11.1929 Sinimäe alevik
ansambli 15.
86 ZOJA ZUDINA
19.11.1930 Perjatsi küla
sünnipäevale
86 VALENTIN ZAITSEV
29.11.1930 Puhkova küla
toimus 3.
84 ANTONINA POPOVA
01.11.1932 Udria küla
detsembril
83 ANNA BEZNOSENKO
25.11.1933 Sinimäe alevik
Sinimäe kooli
saalis.
83 ALEKSANDRA SUKHARNIKOVA 30.11.1933 Hiiemetsa küla
Soovime neile
80 VALENTINA GRACHEVA
01.11.1936 Soldina küla
kustumatut
80 JÜRI-LEMBIT TOOTS
30.11.1936 Sinimäe alevik
loomingulist energiat,
70 LJUDMILA DMITRIEVA
25.11.1946 Sinimäe alevik
edu, publiku armastust 94 TAMARA ROOFELD
17.12.1922 Sinimäe alevik
ja õnne isiklikus elus
90 ERBERT TAAL
17.12.1926 Sinimäe alevik
ning tugevat tervist
88 MAIMO OLESK
31.12.1928 Olgina alevik
igale ansambli liikmele! 87 DARIA SMIRNOVA
12.12.1929 Hiiemetsa küla
Palju õnne juubeli
80 ERIKA VASSILJEVA
23.12.1936 Sinimäe alevik
puhul!
80 NINA LAPTEVA
24.12.1936 Olgina alevik
LJUBOV LAUR 70 VIKTOR RODIONOV
18.12.1946 Olgina alevik

MIRANDA
KARANKEVITŠI
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Eestimaa on
ökoturismi maa
24.-28. oktoobril toimus Sinimäe
põhikoolis noortekeskuse poolt
korraldatud projekti „Eestimaa on
ökoturismi maa“ teine kohtumine.
Partnerid olid tulnud Hiiumaalt, Kärdla
noortekeskusest, kus meie noored olid
külas märtsikuus.
Noored valmistasid koos filmi Taevaskoja
puhkekeskusest, kus nad tegelesid koos
ökoturismiga augusti lõpus. Noored õppisid
tegema intervjuud, mängisid meeskonnamänge,
parandasid oma keeleoskust vene ja eesti keeles
suhtlemisel, õppisid break-dance, arutlesid
projekti tulemuste üle, et välja selgitada, kuidas

Noortekohtumisel Vaivaras. Foto:
ALEKSANDRA VOLKOVA
muuta projekt järgmisel korral paremaks.
Noored märkisid, et nad olid edukalt ületanud
keelebarjääri ja kultuuri eripärad ei ole
suhtlemisel nende jaoks probleemiks!
Viimasel õhtul oli disko. Projektijuhina olen
väga tänulik kõigile osalejatele, partneritele,
Vaivara vallale, kooli töötajatele ja eriti SA
Archimedes fondile.
Sinimäe noored, kes ei ole
„Noortekohtumised“ programmi raames varem
projekti kirjutanud: Anton Przelutski, Maksim
Rozenbush, Aleksandr Kurilenko ja Sergei
Besstšastni osalesid oktoobris „Idee45“
projektikirjutamise koolitusel Tapa linnas ja 1.
novembriks saatsid ära oma projekti taotluse.
Kivi kotti, noored!
Vabatahtlikult aitas noori kohalik aktiivne
elanik Olga Pavlishina. Suur aitäh!
ALEKSANDRA VOLKOVA

Vallamaja hõivasid kõige
nooremad vallakodanikud
Kolmapäeval, 7. detsembril olid vallamajja
vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtule palutud sel aastal ilmavalgust
näinud vallakodanikud koos vanematega.
Kutsutuid oli koguni viisteist, kuid kõik ei
saanud kahjuks tulla.
Vaivara lasteaia pisikesed päkapikud ja
Sinimäe põhikooli õpilased juhatasid
koosviibimise sisse väikese
kultuuriprogrammiga, milles muusikalist

arusaamatute arvamusavaldustega. Aeg
lendab kiiresti ja õige pea on neil võimalus ja
koguni kohustus oma kodukandi käekäigu
eest juba selgehäälselt sõna võtta.
Enne külaliste kohvilauda palumist anti
beebide vanematele üle vallakodaniku
tunnistused, kingitused ja lilled.
Kingitused olid päevakangelastele olemas ka
lasteaial. Neid koos päkapikest abilistega üle
andes, tuletas direktor Margit Maksimov

Valdavalt lumine,
külma ka parasjagu.
Täna paistab isegi
päike. Hetkel on küll
vara öelda, milline
tuleb aastavahetus,
aga loodame, et
talvine. Tõele au
andes tuleb
tunnistada, et
mitmedki
ilmaennustused on
juba „puusse pannud“…
On detsember… Veidi nukravõitu.
Jälle kord on see aasta liiga kiiresti läbi
saanud. Mitte et plaanitu tegemata jäi,
vaid et aeg kaob lausa märkamatult käest.
Iga aastaga üha kiiremini…
On detsember… Aeg ongi just see,
mida me endale kingituseks soovime.
Aega oma pere ja lähedaste jaoks. Aega
naabritega suhtlemiseks. Aega
iseendasse süüvimiseks…
On detsember… Tark ei torma,
teadsid juba meie esivanemad. Võtkem
siis neist eeskuju ja pideva rabelemise
asemel kuulakem, mida meie hing ja keha
meile räägivad. Ainult neid kuulda võttes
ja nendega arvestades, saame veel palju
läbielatud aastaid ära saata ja uusi vastu
võtta…
Rahulikku jõuluaega meile kõigile!
ANNE JUNDAS

Uued vallakodanikud koos vanematega vastuvõtul. Foto: ALAR TASA
külakosti pakkusid ka Narva-Jõesuu Laste
Muusika- ja Kunstikooli kasvandikud.
Külalisi tervitasid vallavanem Veikko
Luhalaid ja lasteaia direktor Margit
Maksimov. Päevakangelased vastasid
tervitustele elava zestikuleerimise ja
valjuhäälsete, kuigi esialgu veel

meelde, et lasteaia mudilased ootavad
tänaseid pisikesi külalisi endale juba õige pea
mängukaaslasteks.
http://album.vaivaravald.ee >
Sündmused

ALAR TASA

Pühendatud meie isadele
Novembrikuu teisel
pühapäeval tähistatakse
traditsiooniliselt meie
maal isadepäeva. Igal
aastal korraldab Olgina
rahvamaja kollektiiv
meie isade – meile nii
tähtsate ja nii vajalike
inimeste jaoks –
kontserdi.
Sel aastal kogunes
kontserdile terve
saalitäis pealtvaatajaid,
kelle hulgas hakkasid
silma praeguste ja
tulevaste isade
rahulolevad näod. Need
näod särasid rõõmust ja
imetlusest seetõttu, et
laval esinesid nende
lapsed ja lapselapsed,
nooremad ja vanemad
Isadepäeval Olginas. Foto: LJUBOV LAUR
õed ja vennad. See oli
ballettmeister Irina Intjašova, tegid kõik
tõeline perepidu, sest kogunenud oli mitu
selleks,
et nii esinejatel laval, kui ka
põlvkonda lapsevanemaid ja lapsi!
pealtvaatajatel saalis oleks mõnus.
Peo korraldajad: rezissöör Marina
Heasüdamlik ja kodune õhkkond, nii väikeste
Pertseva, helioperaator Andrei Markus,

kui ka suurte esinejate
meisterlikud
etteasted – oli
suurepärane tulemus
nende püüdlustele.
Suur tänu
kontsertprogrammis
osalenutele:
loomingulisele
kollektiivile “Ïåðöû “
(Marina Pertseva);
tantsukollektiivile
“Àêöåíò” (Irina
Intja šova),
tantsuansamblile
“Ôëàìèíãî “ (Elena
Kurgan),
vokaalstuudiole „Øàíñ
„ÄÊ Ðóãîäèâ“
(Veronika Markus)
grupile ZUMBA (Erik
Pertsev).
Veelkord suur tänu
väikeste ja suurte artistide vanematele, eriti
meespoolele, nende toetuse eest laste
loominguliste soovide täitmiseks!

Tambi küla ajaloost
Tambi küla (saksa keeles Dorf Tamby)
kujutas endast asustatud punkti mõned
kilomeetrid Vaivara mõisast eemal.
Eestlasest põliselanik Kibin meenutas, et
küla koosnes kaheksast kõrvuti asuvast
talust, mida ümbritsesid läbimatud metsad,
kus elas hulganisti karusid.
Küla asus Mummassaare ja Pimestiku
küladesse viivate teede ristis. Eesti
Rahvusarhiiv ja ajaloolane
Aadu Must kandsid selle
toponüümi Eesti
onomastikabaasi. Tambi
küla asus Vaivara vallas,
kus kõneldi eesti keele
Vaivara rannamurret. Mihkel
Toomse eristas Vaivara
murde neli alamrühma, mis sarnanesid
ingerisoomlaste keelega: ranna-, ida-, kesk- ja

On detsember…

läänemurrak. Näiteks öeldi
Vaivara vallas sõna
“praekartul” asemel
“kartulipilk”. Jõhvi linn on
selles murrakus hoopis Jõvi.
Eesti filoloogid on
hoolikalt kogunud murdekeele
näidiseid. Juhan Arike
salvestas (ja koostas 22
leheküljel aruande) Reidepõllu
külas 1929. aastal 1857. aastal
sündinud (salvestamise hetkel
72 aasta vanuse) Ann Tambi
kõnenäidised. Ida-Virumaa
kodu-uurija Virve Orava sõnul
olid vanimad perekonnanime
1868. aasta saksa kaart,
Tambi kandjad (nad on kirjas
millele oli kantud Tambi küla
1782. aasta rahvaloenduses)
1727. aastal sündinud Johan
(saksa keeles – Tamby küla).
Tambi, tema naine Elo ning

LJUBOV LAUR,
kultuurispetsialist

nende pojad Hans ja Jaan.
Uurija kinnitab, et kõik
perekonnanime Tambi
kandjad on pärit Vaivara
mõisa ümbrusest.
Tambi külast on juttu
ajalookirjanduses: sellest,
et põlisasundus hävis, on
juttu A.-M. Jõesaare
raamatus. XIX - XX
sajandil asus Tambi külast
pisut loodes (Pimestiku
külast idas ja kordonist
Monplaisir läänes)
võrdlemisi suur heinamaa,
mida nimetati kaardil
„Tambi heinamaaks“.
(Järgneb)
SERGEI TAMBI,
Tartu Ülikooli magistrant

HIV-kiirtestimise
võimalust kasutati
vallas aktiivselt
18. - 25. novembrini toimunud üleeestilisel HIV-testimisnädala raames oli
HIV-kiirtesti võimalik teha ka Vaivara
vallas.
Olginas kasutas seda võimalust 36
inimest, neist 17 meest ja 19 naist.
Sinimäel oli testida soovijate hulk aga
veel suurem - 58 inimest, neist 26 mees- ja
32 naisisikut. Kõik Vaivara vallas tehtud
testid said negatiivse vastuse, ehk siis
HIVi haigestunuid ei avastatud.
Ida-Virumaal teostas testimist Linda
Kliinik. Nädala jooksul tehtud 416 testist
olid 5 vastust positiivsed.
Uutest HIV infektsioonijuhtudest
Eestis 90% avastatakse Ida-Virumaal ja
Harjumaal, sealjuures on 80 protsendil
uutest juhtudest nakatumine toimunud
heteroseksuaalsel teel. Eesti jaoks on
suur probleem HIV- positiivsete hiline
testimine, arsti poole pöördumine ja
sellest tingituna hiline ravi alustamine.
Testima saab minna igal vabal hetkel
paljudesse kohtadesse üle Eesti,
testimise kohad leiab veebiaadressilt:
http://livehiv.ee/
ALAR TASA

Ootame kandidaate
Vaivara valla aukodaniku
tunnusnimetusele ja
teenetemärgi saajale

Vaivara valla aukodaniku nimetus antakse
füüsilisele isikule, kes elab Vaivara vallas
või väljaspool valda Vaivara vallale
osutatud väljapaistvate teenete eest
vallapoolse erilise austusavaldusena.
Vaivara valla teenetemärk antakse
austusavaldusena füüsilistele isikutele
Vaivara vallale osutatud eriliste teenete
eest ja Vaivara valla aukodanikele. Vaivara
valla teenetemärgi võivad saada nii Eesti
kodanikud kui ka välismaalased.
Aukodaniku nimetuse omistamise ja
teenetemärgi andmise otsustab
vallavolikogu.
Ettepanekuid Vaivara valla aukodaniku
nimetuse omistamiseks ja teenetemärgi
saamiseks võivad teha asutused,
ettevõtted, mittetulundusühingud ning
vähemalt kolmest füüsilisest isikust
koosnevad grupid. Ettepanek peab
sisaldama:
1) isiku nime, keda esitatakse;
2) nimetatava isiku teenete kirjelduse;
3) ettepaneku esitaja(te) nimi (nimed).
Ettepanekud võib tuua vallamajja, saata
meiliga vaivara@vaivara.ee või postiga
vallavalitsuse aadressile 1. jaanuarini, 2017.
aastal.
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Detailplaneeringu
algatamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavalitsuse 22.11.2016 korraldusega nr 321
algatati Sõtke külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Stassipere
maaüksuse (katastritunnus 85101:001:0359)
ning selle kontaktvööndiala (üldpindala ca 5
ha) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
muuta Stassipere maaüksuse 100%
Maatulundusmaa sihtotstarve 100%
tootmismaa sihtotstarbega maaks ning määrata
ehitusja hoonestustingimused tootmishoonete (kuni
5 tootmishoonet) projekteerimiseks ja
ehitamiseks ning juurdepääsude ja muude
kommunikatsioonide lahendamiseks.
Sama korraldusega jäeti algatamata
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine, kuna: planeeritaval alal ei ole
kaitsealuseid objekte; planeeringuga ei
kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik
keskkonnakasutuse luba; planeeringuga ei
kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi,
mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6
lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.
augusti 2005 määruses nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkust, täpsustatud loetelu“;
detailplaneeringu soovitud lahendus on
kooskõlas üldplaneeringuga, mille koostamise
raames on läbi viidud keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Planeeringuala arendajaks on maaomanik.
Täpsem Info www.vaivaravald.ee/dp.
RAIM SARV,
planeeringuspetsialist

Teade Vaivara valla „Auvere
tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha
eelvaliku lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsuse
avalikust väljapanekust
Vaivara Vallavolikogu 30.03.2016 otsusega nr
88 algatati „Auvere tuulepargi“ eriplaneering
ja selle keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Planeeringu koostamise eesmärk
on maa-ala välja arendamine tuulepargi alaks.
Planeeringuala, pindalaga u 2 350 ha, asub
Auvere
külas ja hõlmab vähemalt järgmisi
katastriüksusi:
Narva metskond 16 (katastritunnus
85101:012:0190, 95,70 ha, maatulundusmaa
100%); Narva metskond 58 (85101:012:0112,
547,52 ha, maatulundusmaa 100%);
Kaevunurga (85101:012:0054, 8,09 ha,
maatulundusmaa 100%); Viiendi
(85101:012:0048, 8,18 ha, maatulundusmaa
100%); Uus-Auvere (85101:012:0027, 150,00
ha, maatulundusmaa 100%); Narva metskond
39 (85101:002:0159, 23,99 ha,
maatulundusmaa 100%); Narva metskond 40
(85101:002:0152, 182,72 ha, maatulundusmaa
100%); Narva metskond 25 (85101:012:0210,
645,30 ha, maatulundusmaa 100%); Narva
metskond 17 (85101:012:0200, 564,40 ha,
maatulundusmaa 100%).
Planeeringuga kavandatav tuulepark koosneks
vähemalt järgmistest ehitistest:
1. elektrituulikutest ja neid omavahel
ühendavatest keskpinge (20 kV)
ülekandeliinidest;
2. alajaamadest ja neid omavahel ühendavatest
kõrgepinge (110 kV) ülekandeliinidest;
3. kõrgepinge 330 kV ülekandeliinist
tuulepargi 330/110/20 kV alajaama Eesti
Soojuselektrijaama ja Balti Soojuselektrijaama
330/110 kV alajaamas paikneva
liitumispunktiga ühendamiseks.
Lähtudes planeerimisseaduse § 100
lõikest 5 teatab Vaivara Vallavalitsus, et
ajavahemikul 28.11.2016-29.01.2017
toimub „Auvere tuulepargi“
eriplaneeringu asukoha eelvaliku
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse avalik väljapanek.
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha
eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsusega on võimalik tutvuda Vaivara valla
kantseleis (Pargi 2, Sinimäe alevik, IdaVirumaa) ja Vaivara valla kodulehel http://
www.vaivaravald.ee/dp/Eriplaneering/pdf/
pass.htm.
Samas teatame, et 2.02.2017 kell 13.00
toimub Vaivara vallamaja koosolekute
saalis (Pargi 2, Sinimäe alevik, IdaVirumaa) „Auvere tuulepargi“
eriplaneeringu asukoha eelvaliku
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu.
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Meie usume jõuluimedesse! Vallavalitsuse
Taas on käes imeline jõulukuu ja sellel
aastal on ilmataat teinud meile kauni
kingituse, me oleme juba saanud päris palju
kelgutada ja lumememmesid (lumehobuseid
jt) teha. Väljas on lumi ja kõikjal säravad
jõulutuled.
Lasteaia kõik toad on kaunistatud ja tubades
on jõuluhõngu. Igas rühmas ripuvad päkapiku
sussid ja peale uinakut jooksevad kõik lapsed
vaatama, mida neile sussi sisse on toodud. Laste
rõõm ja elevus on nii siiras ning suurendab veelgi
meie jõulurõõmu.
Sinimäe lasteaia lapsed käisid koos õpetaja
Elenaga I advendi kontserdil esinemas. Aitäh teile,
kallikesed! Igas rühmas tähistame advendiaega
ning valmistume hoolega jõulupidudeks. Sinimäel
on pidu 22. detsembril õhtupool ja Olginas 23.
detsembril hommikul. Enne seda aga veel kuhjaga
põnevaid tegemisi: 6. detsembril käis fotograaf
Olginas, 13. detsembril tuleb Sinimäele. 8.
detsembril oli Jõululaat Olginas ja 9. detsembril
Sinimäel. Vahepeal käime oma pisikestega sellel
aastal sündinud väikeseid armsaid sõpru
õnnitlemas ning ootame pikisilmi, kuna nad
meiega mängima tulevad.
Tore on see imeline jõuluaeg ning taas aeg
tagasi vaadata ja mõelda, kuidas see aasta möödus.
Meie lasteaial on olnud vahva ja väga põnev aasta,

meil on nii palju sõpru ja me armastame teid kõiki
väga! Hoidke meil ikka silma peal, sest üheskoos
on kõik veel toredam! Oi ja veel üks jõuluime:
osalesime AGA MINA põrandamängu jagamises
ning meie lasteaial õnnestus see mäng endale saada

Lasteaia mudilased beebidele esinemas.
Foto: ALAR TASA
(soovijaid oli 233 ja said 50). Hurraa ja palju õnne
meile kõigile! Jaanuaris teeme lauamänguõhtu ja
ootame kõiki.
Imelist jõuluaega ning toredat aastavahetust ja veel
paremat uut aastat!!!
MARGIT MAKSIMOV

Kaks keelt – üks hing

23. - 27. novembril külastasid Sinimäe kooli
täiskasvanud laulsid ja lapsed tantsisid „Kaeraõpetajad ja õpilased Tveri oblastit, aga
Jaani“.
täpsemalt olid vastuvisiidil Buraševos,
Pärast kontserti tutvusime Tveri linna Eesti
Buraševo ja Ezvino külade keskkoolides.
ühingu esimehe Ilmar Aljasega ja saime teada,
Sõidu eesmärgiks oli koolides õppetundide
kuidas nad hoiavad alles Eesti traditsioone ja
külastamine, kogemuste vahetamine, lillede
tavasid. Koolide vahel kirjutati alla koostööleping,
asetamine mälestuskivile, kuhu oli maetud Eesti
öeldi palju sooje sõnu, tehti plaane tulevikuks ja
esimene president Konstantin Päts. Samuti oli
lepiti kokku kohtumine maikuus juba meil Eestis.
meie missiooniks sealsete koolidega edasise
Õhtul jalutasime vene arhitektuuri 1763. aasta ühe
ühistegevuse koostöölepingu
allkirjastamine.
Esimesel päeval võttis meid vastu
Buraševo kooli kollektiiv. Tutvusime
kooli ajalooga, külastasime ajaloo ja
bioloogia tunde. Ümarlauas rääkisime
oma koduloo uurimise tööst. Vestlesime
sellest, et kunagi elasid Eestis suured
vene heliloojad, poeedid ja kirjanikud.
Nii emigreerus Eestisse 1918. aastal vene
poeet Igor Severjanin ja elas siin oma
elupäevade lõpuni ning on ka siia
maetud. Tema mälestuseks luges meie
kooli õpilane Irena Gavrilova poeedi
Eesti presidendi Konstantin Pätsi
luuletuse „Päike ja meri“.
mälestuskivi juures
Buraševo kooli ajalooõpetaja Olga
Nikolajevna tutvustas meile kooli
muuseumi. Ekspositsioon on pühendatud 1941.–
kauneima mälestusmärgi, imperaatori palee
1945. aasta sõjasündmustele ja möödunud aegadel
territooriumil.
koolis õpetanud õpetajatele. Samuti on
Kolmandal päeval toimus kõigi kolme kooli
muuseumis stend, mis on pühendatud meie
õpetajate ja õpilaste ühine väljasõit Torzoki linna,
presidendile Konstantin Pätsile. Kool on oma
kus on kõige rohkem ajaloo ja arhitektuuri
šefluse alla võtnud ka presidendi matmiskoha.
mälestusmärke (umbes 400). Paljud säilinud
arhitektuuri mälestusmärgid on pärit XVII – XIX
sajandist.
Kuldtikandi muuseumis räägiti meile kuldtikandi
ajaloost ja traditsioonidest, mida siin kandis on
tehtud juba alates 10 sajandist.
Kokkuvõtteks tahame tänada mõlema kooli
administratsiooni, eriti Ljudmila Novikovat,
südamliku vastuvõtu eest!
Võime veendunult öelda, et meie kahes keeles on
tõesti üks hing.
ZANNA BELIKOVA,
huvijuht

Reisimälestused
Koostöölepingu allkirjastamine.
Foto: 2x ERAKOGU
Külastasime seda paika, süütasime küünla ja
asetasime lilled presidendi mälestuseks. Olga
Nikolajevna ütles: „Ei oma tähtsust, millisest
rahvusest on inimene. Tähtis on olla aus ja õiglane
elu lõpuni. Just selline oligi teie president!“
Õhtul ootas meid ülevaatlik ekskursioon Tveris ja
linnamuuseumi külastus.
Teisel päeval olime külas Ezvino küla koolis.
Koolis õpib 73 õpilast 1. klassist kuni 11.
klassini. Kool on väike ja mugav. Meid ootas
koduloo tund, kus saime teada Tveri ajaloost.
Ümarlauas esitasid õpilased üksteisele küsimusi
kooli kohta, selgitasid vestluses välja ühised
huvid. Selgus, et meid ei seo ainult meie president,
vaid ka meie koolides korraldatavad üritused.
Näiteks me korraldame sarnaseid pidustusi:
jõulupidu, emadepäeva, vastlapäeva,
õpetajatepäeva.
Päeva teisel poolel võtsime me osa
emadepäeva kontserdist. Meie kooli õpilane
Viktor Pomõkalov esitas paar pala akordionil.
Suure üllatuse osaliseks saime, kui lavale ilmusid
täiskasvanud ja lapsed eesti rahvariietes. Selgus, et
esinemisjärg oli Tveri linna Eesti ühingu kollektiivi
„Õunake“ käes. Tegu on pereansambliga – ema,
isa, tütar, poeg ja lapselapsed. Nad mängisid
erinevaid instrumente: torupilli, viiulit, kitarri,

Mind kutsuti reisile tutvuma ja kogemusi
vahetama Buraševo kooli kodulooringi õpilastega.
Olin rõõmuga nõus sõitma ja ma ei kahetse.
Külastasime paljusid ajaloolisi mälestusmärke,
käisime huvitavatel ekskursioonidel. Vastates ja
esitades küsimusi, saime tuttavaks Buraševo kooli
õpilastega ja sõlmisime nendega sõprussidemed.
Oli väga huvitav! See reis jättis meeldivad
mälestused ja kustumatud muljed.
IRENA GAVRILOVA (8.kass)
Venemaalt jõudsin ma tagasi heade muljetega.
Alustades meeldivate, kuid harjumatute vene
reklaamplakatitega ja lõpetades imepärase
arhitektuuriga.
Arvan, et alustama peaks sõidust Buraševosse ja
tagasi. Tõustes hommikul kell 5, seistes umbes
kaks tundi piiril, sõitsime me veel 11 tundi. Tagasi
jõudsime imelikul kombel varem.
Buraševost ja koolist. See on meist suurem ja
ka lapsi on meiega võrreldes rohkem. Tundub, et
nende kooliprogramm eriti ei erine.
Tverist. Seal veetsime me palju aega. Käisime ja
vaatasime huviväärsusi. Käisime
koduloomuuseumis ja kitsemuuseumis. Olen nüüd
litsentseeritud „kits“! Samuti käisime seal
kauplustes. Kõige tähtsam ost, jättes kõrvale
kitsetunnistuse, oli kaks raamatut, millest ühe
juba tagasiteel läbi lugesin.
Lõpetuseks tahan öelda, et oli lõbus ja huvitav!
ALEKSANDR VAKULIN (8.klass)

istungitelt

Vallavalitsuse istungitel lahendati paljud
maa-, ehitus-, sotsiaal- ja jäätmekäitlusega
seotud küsimused. Samas 25.10.2016
otsustati eraldada Vaivara valla 2016. a
eelarve reservfondist Vaivara
Huvikeskusele ettenägemata kulude
katmiseks 1 243 eurot seoses
tantsukollektiivi Aktsent osalemisega
Rahvusvahelisel festivalil 19.-21.11.2016.
Novembris otsustati:
- eraldada Vaivara valla 2016. a eelarve
reservfondist majandusosakonna
ettenägemata kulude katmiseks 1 459 eurot
seoses munitsipaaleluruumi aadressil Pargi
3-10, Sinimäe remondi vajadusega ja
eraldada maaosakonna ettenägemata
kulude katmiseks 14 600 eurot täiendavalt
lisandunud Sininõmme kalmistu, Vaivara
uue kalmistu ja Vaivara vana kalmistu
korrastamise ja haldamisega seotud kulude
katmiseks.
- seada isiklik kasutusõigus OÜ Elektrilevi
kasuks Vaivara valla omandis olevale
Vaivara vallas Auvere külas asuvatele
Valguse tee, Oasaare tee T1 ja Vaikse tee
T1 kinnistutele rajatud maatükiga püsivalt
ühendatud uue 6 kV maakaabelliini
majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse
tähtaeg on 50 aastat. Isikliku
kasutusõiguse eest ühekordne tasu on 50
eurot.
- valmistati ette Vaivara valla 2016 teise
lisaeelarve eelnõu, mis oli esitatud
vallavolikogule.
- korraldada lihthange “Vaivara valla 2016.
ja 2017. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruannete auditeerimine”.
Hanke tulemused kinnitati 29.11.2016, mille
järgi edukaks pakkumiseks tunnistati AMC
Audit OÜ hinnapakkumus maksumusega
5 168 eurot ilma käibemaksuta. Hanke
tulemused suunati Vaivara Vallavolikogule
audiitori määramiseks.
- Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemise rahvaküsitluse korraldamisega
seotud küsimused.
- 21. novembril kinnitati ideekonkursi
„Kampaania korraldamine
Rahvastikuregistris registreeritud elanike
arvu suurendamiseks Vaivara vallas ja
Narva-Jõesuu linnas“ tulemused.
Ideekonkursi võitjale Patriot Media OÜ’le
tehti kohe ettepanek väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluses
pakkumuse esitamiseks ja kampaania
korraldamiseks. Detsembris toimub
kampaania „Rahvastikuregistris
registreeritud elanike arvu suurendamiseks
Vaivara vallas ja Narva-Jõesuu linnas”
eesmärgiga saavutada seisuga 01.01.2017
ühinevate omavalitsuste (Vaivara vald ja
Narva-Jõesuu linn) korral
Rahvastukuregistris registreeritud elanike
arvuks minimaalselt viis tuhat elanikku.
- esitati Vaivara valla 2017 eelarve eelnõu
vallavolikogule esimesele lugemisele.
6. detsembril otsustati:
- korraldada lihthange Sinimäe Põhikooli
õpilaste koolitranspordi teenuse osutaja
leidmiseks;
- seada isiklik kasutusõigus osaühingu
VKG Elektrivõrgud kasuks Vaivara valla
omandis olevale Vaivara vallas Olgina
alevikus asuvale Narva maantee
kinnisasjale rajatud maatükiga püsivalt
ühendatud uue 0,4 kV maakaabelliini
majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse
tähtaeg on 50 aastat. Isikliku
kasutusõiguse eest ühekordne tasu on 50
eurot.
Vallavalitsuse korraldused, määrused ja
protokollid avalikustatakse
vallakantseleis ja valla
dokumendiregistris, kus on võimalik
sellega tutvuda. Ei avalikustata andmeid,
mille väljastamine on seadusega piiratud
või mõeldud üksnes valla ametiasutuste
siseseks kasutamiseks.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär
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„Jeralaška 2016“ tõi taas võidu

2. novembril (15.
novembril uue kalendri
järgi) 1901. aastal
sündis Narva lähistel
tulevane nooremleitnant
Osvald Pakkas. Ta
lõpetas Narva-Jõesuus
kõrgema algkooli ja 1922.
aastal Eesti Vabariigi
Sõjakooli. Vabadussõjas osales
vabatahtlikuna algul Kaitseliidu ridades,
peagi liitus Narva Kooliõpilaste rühmaga ja
tema lahingutee kulges lahingutes Narva,
Kuremäe ja Järva-Jaani ümbruses. Vahvuse
eest lahingutes Narva lähistel Kusmina
küla all 10.-11. augustil 1919. aastal pälvis
II liigi 3. järgu Vabadusristi. Sõjakooli
lõpetades oli 1922-1925. aastatel
sõjaväeametnik ja teenis 1.
suurtükiväepolgus ja Läänemaa Rahvaväe
ülemana. 7. mail 1924. aastal sai õppuste
ajal käsigranaadi lõhkemisel raskesti
vigastada ja peagi läks
sõjaväeteenistusest erru. Ta tuli Narva
tagasi ja hakkas tööle kiirfotograafina,
õppis ametit edasi ja 1938. aastal sai ka
kiirfotograafi kutsetunnistuse. 17.
novembril 1944. aastal arreteeriti ja mõisteti
10 aastaks Karaganda oblastisse
vangilaagrisse, kust vabanes 1956. aastal
ja hakkas elama ja töötama Tallinnas.
Osvald Pakkas suri 24. augustil 1974.
aastal ja on maetud Pärnamäe kalmistule.
10. novembril 1991. aastal algasid NarvaJõesuus Eesti Vabariigi ja Vene
Föderatsiooni vahelised läbirääkimised
piiriküsimustes, mis siiani ei ole lahendust
leidnud. Piiri väljaehitamine käib, kuid osa
küsimusi on ikka veel selgeks rääkimata.
16. novembril 1916. aastal kinnitas
Peterburi Teaduste Akadeemia eesti
põlevkivi ametlikuks nimeks KUKERSIIT
(nimi pärit Kukruse mõisast, kus toimus
põlevkivi esimene tööstuslik kasutamine).
Kivi, mis tunduvalt muutis meie kandi
elulaadi ja tegi Virumaast Eestimaa
tööstuse lipulaeva ning pakkus tööd kogu
Eesti rasketööstusele ja ehitusele, sest
uued tekkivad tööstushooned vajasid
ehitamist, uued tööstusaparaadid vajasid
leiutamist ja valmisehitamist ja toona
hinnati väga oma EESTI ASJA.
23. novembril 1906. aastal sündis
luuletaja, prosaist ja tõlkija Betti Alver
( kodanikunimega Elsabeth Lepik), kes
suviti puhkas Narva-Jõesuu, Ontika,
Sillamäe ja Utria rannas ja kajastas oma
elamusi ja mälestusi 1930. aastal ilmunud
jutustuses „Invaliid“, mille eessõnas on ta
maininud järgmist: „Kasutasin neid
tähelepanekuid, mida tegin kalurite keskel
elades. Käisin koos nendega kalal.“
Betti Alver suri 19. juunil 1989. aastal.
28. novembril 1918. aastal algas Joala
lahinguga EESTI VABADUSSÕDA.
Sir ARTHUR

Kultuuriteated
15. detsembril kell 18 Sinimäe koolis
jõulueelne kammerkontsert.
20. detsember – 31. jaanuar jagatakse valla
raamatukogudes jõulupakke Vaivara valla
lastele vanuses kuni 15. aastat.
23. detsember kell 20 Vaivara seltsimajas
jõulupidu vallarahvale.
28. detsembril kell 18 Olgina rahvamajas
laste jõulupidu.
28. detsembril kell 20 Olgina rahvamaja
noortedisko.
31. detsembril kell 20 - 1. jaanuaril kell
05 Olgina rahvamajas vana aasta ära
saatmine ja uue aasta disko.
31. detsembril 00.00 - 02.00 on Vaivara
noortekeskus avatud kõigile huvilistele.
Uue aasta disko!

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

RUDOLF RUMJANTSEV
VALENTINA KRYLOVA
MARIA MAKARUK
JEKATERINA BIBITŠ
JEKATERINA VILMAN
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

24. - 25. oktoobril toimus X noorte
vabariiklik teatriminiatuuride festival
„Jeralaška 2016“, milles osalesime meie
lastega loomingulisest kollektiivist
“Ïåðöû“ juba neljandat korda.
Meie etüüd koolielust „×óäî ìåøîê
èëè Ïåòðîâ- áóäóùàÿ çâåçäà“ läks väga

miniatuuris, on tõelised tarkpeakesed ja ma
olen uhke oma näitlejate üle. Need on
Kristina Mihhelson, Karina Dankovtseva,
Andrei Sahharov, Sonja Tšitškina, Polina
Dankovtseva, Maksim Klishin ja Semjon
Mihhailitšenko. Sama etüüdiga esinesid

Meie esinemine “Jeralaškal”. Foto: ERAKOGU
hästi ja zürii hindas selle kõige
musikaalsemaks - tantsulisemaks! Saime
festivalil veel ühe auhinna „Parima meesrolli“
eest, mille sai Vadik Plotnikov, milles me ise
ka ei kahelnud. Ta on tõesti väga andekas
noormees! Tegelikult kõik, kes osalesid

noored ka isadepäeva kontserdil Olgina
rahvamajas, kus teenisid välja aplausimere.
Soovin meie kollektiivile edasist arengut,
uusi ideid ja loomingulist edu. Aitäh, teile
lapsed, et te mul olemas olete!
MARINA PERTSEVA

Utria Dessandile 2017 on oodata
rohkearvulist välismeediat
Üheksateistkümnes Utria luurevõistlus
toimub 12.-14. jaanuaril 2017. Võistluse
finiš on Narva kindluses, stardipaik aga
alles kaalumisel.
„Trassi pikkuseks jääb umbes 100
kilomeetrit. Stardi algust veel öelda ei saa,
aga ta jääb Jõhvi ja Sinimäe vahele. Hetkel on
kaalumisel kaks kohta. Finiš saab olema
Narvas kindluses. Võistkondi registreeritakse
28. detsembrini, edasised registreerujad
lähevad ootenimekirja, välisvõistkondadele
piirang ei kehti,“ rääkis võistluste
peakorraldaja, Erna Seltsi president Meelis
Rätsep seitsmendal detsembril.
Piiri tagant oli kuu alguseks
registreerunud võistkonnad Saksamaalt,
Soomest ja Poolast, vaatlejaid oodatakse sel
aastal Kanadast ja naistest koosnevaid
võistkondi lööb karmil jõukatsumisel kaasa
kaks - Järva ja Võrumaa Naiskodukaitsest.
Nagu alati on suurimaks väljakutseks nii
korraldajatele kui võistlejatele Eestimaa talv.
„Ilma ei tea keegi ette, eks ta on lahtine kuni
võistluse nädalani. Näiteks eelmise dessandi
lõpetas peamiselt karmide ilmastikuolude
tõttu kolmekümnest startinud võistkonnast

vaid kolmteist“ rääkis Rätsep, kelle sõnul on
igal aastal välja töötatud erinevad võistluse
läbiviimise võimalused erinevaks ilmaks.
Korraldajaks pooleks on taas Vaivara
vald, Erna selts, Kaitseliit ja Kaitsevägi.
Möödunud aastal oli võidukas
Scoutspataljon. Scoutspataljoni I
võistkonnale järgnesid Kaitseliidu Tallinna
maleva Põhja kompanii võistkond ning
Rootsi I võistkond.
Esimest korda korraldasid Utria dessandi
MTÜ Erna selts koostöös Vaivara vallaga
1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru üksikjalaväepataljoni teine võistkond.
Võistlus Utria dessant meenutab
aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta 17.
jaanuaril Eesti meredessantpataljoni 400
merejalaväelast ja Soome vabatahtlike
pataljoni 600 võitlejat tegid Eesti mereväe
alustelt eduka dessandi Utria randa.
Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa
Narva vabastamisel ja punaväe riismetest
puhastamisel.

Meil on väga suur rõõm teatada, et projekt
„Vaivara valla noorte võimaluste
suurendamine“ Vaivara Huvikeskuse poolt
sai toetuse ANK projektikonkursi raames.
Omafinatseeringu tagas Vaivara
Huvikeskus.
Seoses projektiga on Vaivara valla
avatud noortekeskus soetanud uut tehnikat –
Xbox one, arvuti ja diskode korraldamiseks
vajalikku tehnikat. Sellega seoses toimuvad
noortekeskuses tunnid noortele DJ-dele.
Projektijuht oli Aleksandra Volkova, Vaivara
valla avatud noortekeskuse noorsootöötaja.
Noortekeskus kutsub endale külla noori
vanuses 7-26 aastat, samuti kõiki, kellel on
noortekeskuse tööga seotud küsimusi. Sel

aastal on meil planeeritud palju erinevaid
noortele suunatud tegevusi – Uusaastaöö
disko, Noortekohtumised, Vastlapäev,
Volbriõhtu, Vaivara õpilasmalev, erinevad
meistriklassid, reisid ja koolitused.
Liitu meie kommuuniga sotsiaalvõrgustikus ja
saad alati kõige värskemad uudised!
https://vk.com/public97229219
https://www.facebook.com/sinimaenk/
Noortekeskus on avatud koostööle!
Kokkuleppel on võimalus korraldada
noortekeskuses teie üritusi, laste sünnipäevi
jne ka nädalavahetusel. Võtke julgelt
ühendust!
Noorsootöötaja kontaktid t. 58545644,
aleksandra.volkova@vaivara.ee
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Detsember Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
5. detsembril 1891. aastal sündis
põlevkivikeemik Paul Kogerman, üks Eesti
põlevkivikeemia rajajaid. Temal on ka suur
teene selles, et põlevkivi saadused jõudsid
ka teistesse riikidesse ja põlevkivi uurimise
ja kasutamise vastu tundsid huvi teised
riigid. Nii oli ka rootslaste poolt rajatud
Eesti Õlikivitööstus Sillamäel üheks selleks
positiivseks näiteks ja näitas põlevkivi
häid omadusi laialdastes valdkondades,
kuigi rootslaste põhihuvi oli õli saamine
laevandusele ja bensiini tootmine.
7. detsembril 1936. aastal sündis Narva
lähistel ornitoloog ja ökofüsioloog Jüri
Keskpaik, kes 1966. aastal kaitses
bioloogiakandidaadi kutse ja 1994. aastal
päris Eesti Vabariigi teaduspreemia.
8. detsembril 1886. aastal ( 26. novembril
vana kalendri järgi) sündis Narvas
rätsepa pojana Albert Üksip, kes Narva
linnakooli lõpetamise järel oli
kontoriametnikuks Narvas.
Ta oli musternäide iseõppija võimalustest:
tema iseloomustamiseks on kasutatud
järgmisi ametinimetusi: näitleja, botaanik,
tõlkija ja memuarist, kunstnik ja
viiulimängija.
Tema saavutustest: 1905 hakkas tööle
näitleja ja näitejuhina Narva eesti ja vene
teatritruppides, 1923-1949 töötas Estonia
teatris näitlejana ja siia vahele mahub ka
töö õppejõuna Teatri Instituudis.
Kui alustas tööd ringhääling, siis sai
temast esineja looduse, muusika, teatri
teemadel ja ta oli üks esimesi, kes hakkas
näidendeid kuuldemängudeks töötlema.
Töötades Provintsiaalmuuseumis
(praegune Eesti Ajaloomuuseum) korrastas
ta selle herbaariumikogu (14500 ühikut) ja
sellest sai aluse hilisem Eesti
Loodusmuuseum. Ta tegi ka ise
herbaariume ja ligi 5000 lehelise
herbaariumi annetas Tartu Ülikoolile. Oli
üks esimesi NSVL-is kes uuris
hunditubakat.
Talle on omistatud 1945. aastal ENSV
teenelise kunstniku aunimetus, ta oli Eesti
Teatriühingu ja Looduskaitse Seltsi auliige.
Ta tõlkis N. Gogoli, M. Gorki ja A.
Ostrovski teoseid ja oma elu pani paberile
memuaarteoses „Mälestused“ 1964-66.
Albert Üksip suri Tallinnas 10. augustil
1966. aastal.
17. detsembril 1911. aastal sündis NarvaJõesuus kergetööstustöötaja Valentin
Volkov, kes oli II Riigivolikogu-Eesti NSV I
Ülemnõukogu liige. Suri Tallinnas 16.
detsembril 1966. aastal.
20. detsembril 1931. aastal sündis Narva
lähistel parasitoloog, 1973. aastast
meditsiinidoktor Ants Jõgiste.
20. detsembril 1941. aastal suri Tallinnas
vene poeet Igor Severjanin, kellele oli väga
lähedane Toila mererand ning Perjatsi ja
Päite kandi loodus. Oma luuletustes tõi ta
ka välja selle kandi ilu luulekeeles. Igor
Severjanini luule on viimasel ajal uuesti
päevakorda tõusnud ja seda teemat on
edukalt edasi viinud Anne Ratman.
30. detsembril 1947. aastal likvideeriti
Vaivara külanõukogu ja antud territoorium
liideti Perjatsi külanõukoguga - nii et
haldusreform on olnud meie ajaloo üks
kohustuslik osa ja mulle teeb muret see, et
need liitmised ja lahutamised võivad viia
kaardilt jällegi vanu külanimesid, mille eest
me alustasime võitlust uue Eesti alguses.
Igasugused liitnimed või vanale külanimele
mingi uue lisandi liitmine võib veelgi
kiirendada vanade nimede kadumist.
Soovin kõikidele virulastele kainet meelt,
rõõmurikkaid jõule ja lootusrikast uut
aastat!
Sir ARTHUR Võrumaalt

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
LIIKLUSÕNNETUS
3. detsembril kella 10.12 ajal likvideerisid
päästjad Laagna külas liiklusavarii teinud
autolt süttimisohu.
3. detsembril kella 18.17 ajal eemaldasid
päästjad Hundinurga külas Tallinn-Narva
maanteel liiklusavarii teinud autodelt
süttimisohu.
LÕHKEKEHAD
2. detsembril tehti kahjutuks Kudruküla
küla metsast kaevetööde käigus leitud
kolm mürsku.
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