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Kooliaasta lõpp

KAUNIST VÕIDUPÜHA JA MÕNUSAT
JAANIÕHTUT!
Vallavolikogu ja vallavalitsus

4. juunil lõppes ametlikult kooli õppeaasta 1. – 8. klassi õpilaste
jaoks. Riikliku kiituskirjaga (kellel on tunnistusel ainult
viied) lõpetasid kooli neli õpilast: Milena Matvejeva ja Daniil
Pudovkin 1. klassist, Lii Maksimov 5. klassist ning Kirill
Tarassov 6. klassist.
Üheksanda klassi lõpetajaid on 8: Agnes Jaakson, Taavet
Kasikov, Diana Kirka, Sandro Maksimov, Karl – Martin Vainura,
Artjom Przelutski, Artjom Posrednikov ja Nikolai Suikanen. Mai
lõpus sooritasid 9. klassi keelekümblusõpilased eesti keele
eksami, mis koosnes kahest osast: 30. mail ootas kirjalik osa ja 31.

Koolinoored
vallavanema vastuvõtul
Teisipäeval, 14. juunil toimus
traditsiooniline Vaivara vallavanema
vastuvõtt Sinimäe põhikooli aktiivsetele
ja edukatele noortele.
Vallavanem Veikko Luhalaid andis üle
tänukirjad Vaivara valla noorsoo maine
kujundamise eest, aeti juttu ja tehti suu
magusaks.
Vastuvõtule olid palutud:
Daniil Pudovkin
Milena Matvejeva
Semjon Mihhailitšenko
Timur Tukkia
Vladislava Korenkova
Karina Irejeva
Jaroslav Muravjov
Jaroslav Khokhlov
Daniil Markov
Maksim Klishin
Ivar Lasberg
Anastassia Badanina
Natalja Pikaljova
Birgit Kroon
Henri Markus Luts
Lii Maksimov
Artjom Treumov
Georgi Borissov
Kirill Tarassov
Raul Adamson
Viktor Pomõkalov
Vladislav Fetjukov
Aleksandr Vakulin
Sandro Maksimov
Karl-Martin Vainura

Eesti osakonna lõpetajad. Foto: ERAKOGU
mail suuline osa. Eesti osakonna õpilased said oma esimese
eksamikogemuse eesti keeles juba 1. juunil.
Ees on veel riiklik matemaatika eksam, mis toimub 8. juunil.
Valikeksami teevad õpilased 13. juunil. Valikeksamite nimekirja
osutusid sel aastal bioloogia, vene keel ja eesti keel.
Järgmisel õppeaastal me ootame esimesse klassi 10 õpilast.

Koolilõpetajad koos õpetajate Anneli Sabolotni ja
Roman Treialiga. Foto: IRINA KLISHINA

ROMAN TREIAL,
Sinimäe Põhikooli arendusjuht
http://album.vaivaravald.ee > 5.06.2016. juunil
Sinimäe Põhikool

Noortekohtumine Leisis
Juba aprilli lõpust hakkasid 8 Sinimäe
põhikooli keelekümblusosakonna õpilast
ette valmistama oma Noortekohtumist
Leisis. Projekti oli kaasatud õpilasi
erinevatest klassidest (4.-7. klass).
Noortekohtumised on SA
Archimedese programm, mille
eesmärk on soodustada erineva
emakeelega noorte omavahelist
suhtlemist.
Meie noortekohtumise teemaks
oli koduloo uurimine ja keeleõpe ning
selle põhjal lühifilmi koostamine.
Noortekohtumise programmi oli
kaasatud ka ajalooõpetaja Pavel
Naidjonov ja Leisi keskkooli direktor
ja 5. klassi klassijuhataja Riina
Piterskihh. Tema noored hakkavad
alles sügisel vene keelt õppima. Seega
ühed said harjutada eesti keelt ja
teised vene keelt.
Mõlemast koolist osales 8 noort,
kokku 16, vanuses 11-14. Tutvusime
Leisi valla vaatamisväärsustega Meie
Angla tuulik, Karja kirik, käisime Triigi
sadamas. Jõudsime ka Kuressaarde
laulupeole, mis oli Sinimäe noorte jaoks
esimene taoline üritus. Noored osalesid
ühiselt laulu ja pillimängu ning rahvatantsu
Lasteaia lõpupeol.
Foto: VAIVARA
LASTEAED

tunnis. Õppisime tantsima Karja-Jaani ja
mängima kannelt. Õhtuti mängisid noored
ühiselt jalgpalli ja uka-ukat ning muid mänge.
Põnev avastus noorte jaoks oli see, kui nad

keelekümblejad Leisis. Foto: ERAKOGU
tahtsid õpetada teise kooli lastele mängu ja
selgus, et nad juba oskavad seda, lihtsalt
kutsuvad seda teise nimega.

Juba sadamasse jõudes küsisid Sinimäe
noored, millal Leisi noored meile külla
tulevad. Neile meeldis väga Saaremaal. Osa
õpilasi tulid ka järgmisel päeval klassi ja
ütlesid, et tahavad tagasi
Saaremaale. Neile meeldis, et
Saaremaal oli nii rahulik ja
inimesed sõbralikud. Nad on ka
elevil oma kodukoha
tutvustamisest ja tahtsid juba
arutada, mida siin näidata.
Viiepäevase õppesõidu
tulemusena leidsid noored, et neil
on sarnaseid huve ja hoolimata
keelest on nad väga sarnased.
Tore oli näha vene emakeelega
noori aktiivsemalt eesti keelt
kasutamas ja kuulda ka eesti noori
katsetamas oma esimesi
spasibosid.
Meie Noortekohtumiste
tulemusena valmib Leisi valda ja
Sinimägesid tutvustav koduloo
film. Film valmib kahe kohtumise
käigus noorte endi poolt.
Järgmine kohtumine toimub juba
septembris ja Sinimäel.
LIISI SARAP

Alustame raamatu
„Külalood“ koostamist
Juuni alguses saime teada, et Vanatare
külaseltsi projekt „Küla lood” on
Kodanikuühiskonna sihtkapitali poolt
heaks kiidetud.
Suve jooksul tehakse Vaivara valla
erinevates külades asuvatest majadest ja
nende peremeestest pilte ning pannakse
kirja ka maja ajalooga seotud huvitavad
lood.
Kõik lood ja pildid ilmuvad raamatus „Küla
lood”.
JEKATERINA MURAVJOVA
Külaselts „Vanatare”

ÕNNITLEME VANEMAID

LEWIS GEARHEARTI
SVJATOSLAV SEDJAKINI
MIRON PISKUNOVI
SÜNNI PUHUL

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
93 OLGA PONOMARJOVA
87 NINA KARUNA
85 NINEL KOTŠERÕGINA
84 LIUDMILA PONOMARENKO
82 EVDOKIA FETYUKOVA
81 JÜRI PILDEN
80 TAMARA KAMAJEVA
80 ALEKSANDR MATVEJEV
80 VERA VASILIEVA
70 NINA KLISHINA
70 SVETLANA MARKIJANOVA

01.06.1923 Soldina küla
13.06.1929 Olgina alevik
27.06.1931 Olgina alevik
18.06.1932 Sinimäe alevik
20.06.1934 Olgina alevik
07.06.1935 Udria küla
09.06.1936 Olgina alevik
23.06.1936 Udria küla
29.06.1936 Olgina alevik
07.06.1946 Olgina alevik
25.06.1946 Arumäe küla
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Huvitav suvi 2016
Sellist programmi pakub käesoleval
suvel Lastekaitse Liit, kellele kuuluvad
kaks vabariikliku tähtsusega
lastelaagrit: Pivarootsi õppe- ja
puhkekeskus Läänemaal ja Remniku
õppe- ja puhkekeskus Ida-Virumaal
Peipsi järve ääres Alajõe vallas.
Lastekaitse Liidu lastelaagrite
korraldamisel tegutsetakse selle nimel,
et kõik lapsed ja noored saaksid
erinevate valikute kaudu positiivseid
kogemusi, sisukalt aega veeta ja õppida.
Meie valla lastele ja noortele vanuses
8-15 aastat on Remniku lastelaagris
broneeritud tuusikud 8 päevases
programmis 12.-19. juulini maksumusega
92.80 eurot. Tuletame meelde, et
lastelaagrite tuusikute hüvitamiseks
maksab Vaivara vald kuni 35 eurot
sotsiaaltoetust lapse kohta aastas.
Vajadusel pakub sotsiaalosakond lastele
ka transporti.
Peipsi järv on üks soojema veega
järvesid Eestis. Kui merevesi soojeneb
aeglaselt, siis järvevesi vastupidiselt
kiiresti ning püsib ka kauem ujumiseks
nõutaval temperatuuril. Eriliselt peen ja
puhas rannaliiv on suurepärane paik
päevitamiseks ja rannamängudeks.
Seega on teil hea võimalus planeerida oma
lapsele, lapselapsele või eestkosteperes
olevale lapsele tore laagrinädal.
Lapse soovist laagris osaleda palume
teada anda lastekaitsespetsialisti Anne
Terner-Boiko telefonil 3929014 või e-post:
anne.terner-boiko@vaivara.ee

2015 – 2016 hooaeg sai läbi
Jälgides aja kulgu, imestame me sageli
selle üle, kui kiiresti aeg kaob. Tundub, et
alles eile oli pakaseline detsember ja me
süütasime kuusel küünlad, aga täna õitsevad
akna taga aedades taas lilled ja maa on
kaetud ereda kollase võilillevaibaga.
Nii ongi märkamatult saabunud 2016.
aasta suvi. Kultuuriasutustele tähendab suve
saabumine järjekordse hooaja lõppemist.
Hooaja lõpus on meeldiv teha kokkuvõte
tehtud tööst, analüüsida, teha järeldusi.
Meiegi püüdsime seda teha...
Vaid mõned fragmendid alates 2015. aasta
sügisest ja lõpetades kevadel 2016.

suhtlemist, oskust anda oma teadmisi ja
oskusi lapsele edasi.
Meeldiv on märkida, et just Marina Pertseva
– viie poja ja ühe tütre ema, oli kutsutud koos
oma abikaasa ja lastega Eesti Vabariigi
Presidendi emadepäeva vastuvõtule!
Terve rida üritusi toimus selle hooaja
jooksul Sinimäe Noortekeskuses Aleksandra
Volkova eestvedamisel. Need olid
temaatilised õppeprogrammid, ekskursioonid,
konkursid, ümarlauad, millest lähemalt võite
lugeda Facebookis „Sinimäe noortekas“.
Mälestusväärne oli ka tantsukollektiivi
„Aktsent“ 15. sünnipäeva tähistamine suure

Huvikeskuse
tegus hooaja lõpp
Maikuu teine pool oli Huvikeskusele
üsna kiire aeg. Lisaks tavapärasele
ringitööle toimusid 27. mail
heakorratalgud, mille käigus
korrastasid Huvikeskuse töötajad valla
kultuuritegelaste haudu ja
mälestusmärke.
Hea meel oli näha, et mitmed
ausambad olid juba korras. Kuna
tegemist on meie ühise kultuuripärandiga,
siis kutsun siinkohal ka kõiki
vallakodanikke üles märkama olulisi
kultuuritähiseid enda ümber ning
vajadusel ei tohiks me pidada ka paljuks
vahel mõne kultuuritegelase haud rehaga
üle käia. Kus viga näed laita, seal tule ja
aita!
28. mail lõppes Olginas Marina
Pertseva projekt „Ema+“. Suur rõõm oli
kogeda niivõrd hästi ette valmistatud
sündmust ning eriti hea meel oli näha,
kuidas osalised aktiivselt ja kogu
südamest kaasa lõid, andes sellega
olulise panuse projekti õnnestumisse.
Juba järgmisel päeval tähistas Olginas
oma 15 tegevusaastat kollektiiv
„Aktsent“. Irina Intyashova käe all on
meie valla lapsed tantsulaval korda
saatnud tõeliselt suuri tegusid. Tänu
„Akstendile“ on meie vald esindatud
mitmetel festivalidel ning tantsurõõm,
mille lapsed ise saavad, on ilmselt
mõõtmatu. Aitäh, Irina!
Huvikeskuse hooaeg lõppes 4. juunil
Sinimäe Perepäeva õhtuse kontserdiga.
Sinimäe koolis toimunud peol esinesid
meie valla taidluskollektiivid ja külalised
Sillamäelt. Pea 80 osalejaga peetud pidu
jäi ilmselt paljudele meelde. Hea meel oli
näha, kuidas niivõrd paljud taidlejad
teevad südamega oma asja.
Aitäh kõigile osalenud kollektiividele ja
külalistele. Loodetavasti leidsid ka kõik
peokülalised endale meelepärase
kollektiivi, kellega sügisest liituda!
Tulemas on suvised kontserdid,
jaanipäevapeod ja muud sündmused,
kuhu me taas kõiki lehelugejaid ootame!
Nautige suve ning tulge osa saama
suvistest kultuurisündmustest!
KEIO SOOMELT,
Vaivara Huvikeskuse juhataja
http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

„Aktsent“ tähistas oma 15 tegevusaastat.
tantsupeoga kollektiivi juhi Irina Intyashova
Esimeseks ürituseks, mis valla rahva kokku
eestvedamisel. Ere ja unustamatu tantsupidu!
kogus, oli Lõikuspidu.
Ka lastekaitsepäev Olginas oli huvitav nii
30. oktoobril korraldas Aleksandra Volkova
osalejatele kui pealtvaatajatele. Suur tänu
Sinimäe noortekeskuses lõbusa Halloweeni
nende suurürituste korraldajatele!
peo maskide, mängude, konkursside ja
Elu ei seisa paigal, hooaeg asendub
tantsuga.
uuega
ja Vaivara huvikeskuse kollektiiv
Traditsiooniliselt
südamlikud olid
esimese advendi
tähistamine ja
jõulupeod
jõuluvana,
kingipakkide ja
ilutulestikuga
valla
kultuuriasutustes.
Sooja
tagasiside
teenisid
sõbralikud
Olgina ja Sinimäe
pensionäride
kokkusaamised:
oskavad
lõbutseda, olla
teravmeelsed ja
leidlikud! Aga
laulukoor
Projekti „Ema +” lõpupeol. Foto: 2x LJUBOV JAKOVLEVA
„Èâóøêè“, mida
juhendab Jelena Derkatš, lõi neil õhtutel
mõistab oma rolli ühiskonna arengule ja
eriliselt lõbusa ja laululembese meeleolu.
kultuurikeskkonna loomisele kaasa aitamises.
Eesti Vabariigi 98.aastapäeva puhul korraldas
Seepärast püüamegi igal uuel hooajal oma
Vaivara huvikeskus koos vallajuhtidega
oskusi parandada. Ees ootavad noorte
piduliku vastuvõtu ja isetegevuskollektiivide
suvepäevad Olginas, mida korraldab Marina
kontserdi. Olgina rahvamajas toimusid eriti
südamlikud naistepäeva ja emadepäeva peod, Pertseva, Vaivara õpilasmalev, mille
tööprogrammi eest seisab hea Aleksandra
kus iga õrnema soo esindaja, nii täiskasvanu
Volkova.
kui laps, said lilleõie ja õnnitluse osaliseks.
Tulemas on rahva poolt oodatud ja
Tänu Sinimäe noortekeskusele, eriti aga
armastatud jaanipäev, mille tähistamisest
Aleksandra Volkovale ja tema sõpradele, ei
ootame teid kõiki osa võtma 23. juunil
läinud meie valla rahvast mööda ka kogu
Sinimäel ja Olginas!
Euroopas nii populaarne nõidade Volbriöö.
Suur tänu kõikidele meie valla
Juba teist hooaega on Olgina
kultuuritöötajatele:
noortekeskusele,
rahvamajas pidevalt väljas käsitöönäitus, kus
raamatukoguhoidjatele,
ringijuhtidele,
oma töid eksponeerivad nii kutselised kui ka
helioperaatorile, majandussektorile ja
isetegevuslikud käsitöömeistrid nagu Albert
loomulikult juhtkonnale, kes oskab
Beljakov ja Anna Persitski, aga neil päevil
organiseerida ja liita meie loomekollektiivi!
võite näha meie kunstiringi õpilaste
joonistusi, mille valmimist juhendas Vladimir
LJUBOV LAUR,
Smirnov.
kultuurispetsialist
Aprillist maini toimis Marina Pertseva
sotsiaal-kultuuriline projekt „Ema +”, mille
http://album.vaivaravald.ee >
peamiseks eesmärgiks oli esile tõsta ema rolli
Üritused
meie elus, ema ja lapse omavahelist sügavat

On juuni ...
Ja kuigi kalendri
järgi peaks alles nüüd
suvi kätte jõudma, on
maikuu soojus kuhugi
kadunud. Lootus jääb, et
ta peagi tagasi tuleb. Veel
suurem lootus on aga see,
et lõpuks ometi ka mõni
korralik vihmapilv
taevasse kerkib, sest kõik
mis kasvab, vajab lisaks
soojusele ka niiskust.
On juuni... Meie kandi metsad on
muutunud tuleohtlikuks ja lõkete tegemine on
rangelt keelatud. Millegipärast leidub ikka neid,
kes sellest aru ei saa. Enamus
metsatulekahjudest on põhjustatud inimese
poolt. Samas on selle vältimiseks olemas väga
lihtne reegel: metsa minnes jäta tikud koju.
On juuni... Rahulikku kodus olemist
naudivad koolijütsid, kes enam ei pea
hommikul unesegasena uksest välja tormama.
Loomulikult ei tähenda see, et nüüd võib päeva
lihtsalt maha magada. Paraku on see variant
kindlustatud, kui öö läbi arvutis istuda.
On juuni... Ümberringi on aga nii palju
põnevat. Kohe, kohe on käes jaanipäev, suvine
pidu, mida igaüks meist kindlasti tähistab.
Meie vallas on selleks koguni kolm suurepärast
võimalust: Sinimäel, Olginas ja Vaivara külas.
Valik on Sinu!
On juuni... Valikuid tuleb meil elus kõigil
teha. Hiljuti juhtusin ETVs vaatama Prillitoosi
saatelõiku, kus Reet Linna käis külas Lagle
Parekul. Seda, mida räägiti, oleks olnud kasulik
kuulata meil kõigil. Mitte, et oleks just
Ameerikat avastatud, aga vahel on vaja, et keegi
tuntud tõed üle kordab, sest meie kiire
elutempo sunnib meid pidevalt tegutsema, ilma
et meil oleks aega mõelda miks ja milleks.
Lühidalt kokku võttes tõdes Parek, et selle
asemel, et tahta iga hinna eest olla edukas ja
saada ruttu rikkaks, tuleks leida oma koht siin
päikese all. Nii lihtne see ongi...
Kena suve meile kõigile ja kohtumiseni
augustis!
ANNE JUNDAS
9.06.2016

Kooli käsitöötunnis
valmisid muusikariistad

Sinimäe põhikooli õpilaste Karl-Martin
Vainura ja Kristjan Rootsi (9. ja 8. klass)
käte all valmisid kooli tehnoloogiaklassis
toimunud käsitööõpetuse tundides
muusikainstrumendid, mille täpne
nimetus on väikekannel.
Kümneid ja kümneid töötunde
nõudvat sihti seades, olid poiste eesmärgid
sarnased – saada uusi kogemusi, teha
midagi väljakutseväärilist ja arendada
samas puutööoskust. Kristjan sai ühtlasi
täidetud koolis nõutava loovtöö
kohustuse.
Peenemaid oskusi eeldava eesmärgi
seadmisel oli poiste sõnul julgustuseks
kooli tehnoloogiaklassi heal tasemel
tehnikapark ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Alo Haljandi asjatundlik nõu – õpetajal
endal oli sellise instrumendi tegemise

Kristjan Roots, Karl-Martin Vainura
omatehtud kanneldega ja õpetaja Alo
Haljand. Foto: ALAR TASA
kogemus juba olemas.
Mustast lepast, seedrist ja erinevatest
vidinatest kokku võlutud instrumentide
saatus on hetkel veel selgusetu, kuid Karli
oma sai juba oma tuleristsed kätte kooli
lõpukellapeol ja vaevalt Kristjanigi oma
tolmu koguma jääb.
Kannel on kahtlemata kõige vanem
keelpill Eestis. Selle vanuseks arvatakse
olevat paar tuhat aastat. Ajalooliselt ei
kuulunud kandlemäng küll laste maailma,
aga tänapäeval kõlab see pill nii
lasteaedades, muusikakoolides,
huviringides kui ka tavakooli
muusikatundides. Kindel on see, et üle
Eesti on palju erinevas vanuses
kandlesõpru.
ALAR TASA
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Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel mais ja juunis
vaadati läbi ja lahendati maa-, ehitus-ja
jäätmekäitlusega seotud avaldused,
sotsiaal- ja finantsküsimused ning need
eelnõud, mida vallavalitsus esitab
vallavolikogule.
24. mail otsustati:
- Eraldada Vaivara valla 2016 eelarve
reservfondist 8316,19 eurot Aia 1 Sinimäe
0 korruse klaasist katusealuse
remonttööde teostamiseks;
- kinnitati Vaivara valla 2016 esimene
lisaeelarve kontode kaupa.
31. mail kiideti heaks Vaivara valla 2015.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruanne ja esitati vallavolikogule
kinnitamiseks.
07. juunil:
- kinnitati alla lihthanke piirmäära jääv
hange “E-arvete haldusteenus” tulemused
ning tunnistati edukaks Eesti Post AS
pakkumus;
- otsustati lõpetada alla lihthanke piirmäära
jääv hange “Vaivara valla Suvila tee
olemasoleva asfaltkatte freesimine koos
freesitud materjali planeerimise ja
tihendamisega” hankemenetlus, mis oli
alustatud 3. mail. Hankemenetlus lõpetati
seoses sellega, et tähtajaks ei ole esitatud
ühtegi hinnapakkumust. Kohe otsustati
korraldada uus alla lihthanke piirmäära
jääv hange “Vaivara valla Suvila tee
olemasoleva asfaltkatte freesimine koos
freesitud materjali planeerimise ja
tihendamisega”. Pakkumuste esitamise
tähtaeg 17. juuni kell 10.00.
Hankedokumendid ja hanketeate leiate
valla kodulehel rubriigis „Majandus –
hanketeated“.
- otsustati korraldada lihthange “Vaivara
valla teede pindamine 2016”, kinnitati
hankedokumendid ja moodustati
hankekomisjon. Pakkumuste esitamise
tähtaeg 17. juuni kell 9.30.
Hankedokumendid ja hanketeate leiate
valla kodulehel rubriigis „Majandus –
hanketeated“ ja riigihangete registris.
- määrati Vaivara vallas Kudruküla külas
asuva sadama nimeks Kudruküla sadam.
- arutati Sillamäe Linnavolikogu
ettepanekut haldusüksuse piiride
muutmiseks. Sillamäe linnavolikogu
31.05.2016 otsusega nr 126 tegi Vaivara
Vallavolikogule ettepaneku muuta
haldusüksuste piirid Vaivara vallas Perjatsi
külas vahetult Sillamäe linna kirdepiiril
asuvate kinnistu katastritunnusega
85101:001:0002 (4 159 m2, 100% elamumaa),
Nurga kinnistu (katastritunnus
85101:001:0129, 195 m2, 100% elamumaa) ja
Ratta kinnistu (katastritunnus
85101:001:0051, 58 m2, 100% elamumaa)
ning eelnimetatud kinnistute ja Sillamäel
Geoloogia 13 kinnistu vahele jääv
reformimata riigimaa osas. Otsustatud
ühehäälselt. Vallavalitsus leidis ettepaneku
põhjendatuks. Otsustati edastada vastava
otsuse eelnõu vallavolikogule, millega
nõustuda Sillamäe Linnavolikogu
ettepanekuga piiride muutmise
algatamisega. Vastuvõetud vallavolikogu
otsusega saate tutvuda valla
dokumendiregistris.
Vallavalitsuse korraldused 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 STEPANVA,
vallasekretär

ÜKS KÜSIMUS
Möödunud aastal töödeldi Sinimäe vaatetorni
selle „elueapikendamise“ eesmärgil
erivahenditega.
Selle aasta maikuus käis ekspertgrupp töö
tulemuslikkust kontrollimas, millisele
järeldusele tuldi?
Vaivara abivallavanem Mati Männisalu:
Tõepoolest, möödunud kevadel ja suvel
sai Sinimäel asuva vaatetorni
puitkonstruktsioone töödeldud nii puidu

Kala-la-la-laat 2016

Fantastiline perepäev, mis toimus seekord
palju esinejaid! Lavale astusid: Irina
juba üheteistkümnendat korda! Suurimad
Intjashova tantsutüdrukud Olginast, kes
tänud kõikidele, kes aitasid planeerida, läbi
esinesid mitme tantsuga. Nikita koos
viia ja osalesid – see kõik on võimalik vaid
breikaritega (Sinimäe break dance) esitasid
ÜHESKOOS! Tore on tõdeda, et see üritus
mitu lahedat etteastet. Narva tüdrukud
saab teoks tänu aktiivsetele inimestele/
laulsid imelisi laule ja oo, kus olid hääled –
asutustele, kes on nõus panustama MEIE
vauuu! Sinimäe noortekeskus koos
laste nimel! Ja tuumik, kellega seda üritust
sõpradega esitasid oma etteaste. Ja muidugi
alustasime on alati kohal. Meeskond aina
ühine ZUMBA Erik Pertsevi juhtimisel.
kasvab ja tegevusi muudkui lisandub.
Suurimad tänud kõikidele esinejatele! Te
Kohapeal oli
tugev meeskond, kes
tegi ennetustööd:
Ida Eesti
pommirühm,
päästeamet, politsei,
maksu-ja tolliamet
ning maanteeameti
kaudu OÜ Autosõit.
Nad on alati
populaarsed ja
teame, et ennetus on
väga oluline!
Tegevusi oli
üritusel kuhjaga:
näomaaling, kus
kõiki ootas Helena
(oma fantastilise
käega); kunstinurk,
kus ootas Olga
põnevate
meisterdamistega;
Kala-la-la-laadal meisterdati ...
Loterii, Batuut,
olete väga, väga
tublid ja täname, et
oma oskusi ka meile
näitasite!
Terve päev
toimus ka
registreerimine ning
päeva lõpuks oli
meil kirjas peaaegu
300 inimest. Ja
teame kindlalt, et
väga paljud
registreerima ei
jõudnud, seega
super tulemus!!!
Suur, suur aitäh
kõigile – tore oli
... püüti kala ...
veeta see päev
Paintball, ATVd;
paat koos
paadimehega;
märgimasin;
väikestele lastele
oma bassein, koos
kalapüügiga;
spordimängud,
kabe ja loomulikult
kalapüük! Sel aastal
oli meil kaks tublit
piigat, kes koos
püüdsid ligikaudu
50 kala!
Loomulikult oli
kohal ka
pannkoogitelk, kus
ja sõideti paadiga. Foto: 3x CHRISTOFER-MIKE TASA
Kristi pakkus
maitsvaid pannkooke ja vahvleid. Veera
teiega koos!
pakkus kõigile suppi, grilli ja pirukaid. Taas
Peale seda oodati kõiki muuseumi
oli kohal ka Oriflame telk, kus oli võimalik viia sünnipäevale ja seejärel huvikeskuse
end kurssi ilu-ja tervisetoodetega ning
korraldatud üritusele. Päev oli täis toredaid
tutvuda põnevate kampaaniatega. Kogu
üritusi, millest kõik said osa võtta. Vahva
päeva taustaks mängis meile mõnusat
perepäev Sinimägedes on seljataga,
muusikat DJ Andrei! OOO ja sel aastal tuli
kohtumiseni järgmisel korral!
Erik Pertsev kohale oma hobustega! Tugev
magnet, mis tõmbab kohale paljusid. Suur
KALA-LA-LA LAADA
ratsahobune ja poni – rõõmu jagus küllaga.
KORRALDUSTOIMKOND
Suurimad tänud kõigile, sest koos suudame
palju ja üheskoos on vahva!
http://album.vaivaravald.ee > Üritused
Meie suureks rõõmuks oli sel aastal

niiskus- kui ka seenkahjustuste vastu, samuti
töödeldi juba kahjustunud vaatetorni
puitkonstruktsioone spetsiaalse vahendiga,
mis stabiliseerib kahjustunud puidu ja isegi
tugevdab seda.
Sel kevadel, täpsemalt 5. aprillil tegime
nii-öelda järelkontrolli. Kasutasime
Sihtasutuse Eesti Mükoloogiauuringute
Keskus spetsialistide abi, kes koos
vaatetorni ehitaja esindajatega vaatasid
hoolikalt torni konstruktsioonid üle ja võtsid
mitmed proovikehad edasiseks

laboratoorseks analüüsiks ning tegid
resistograafiga (spetsiaalne
puiduvastupanuvõimet mõõtev puur)
mitmeid proovipuurimisi (kokku 32 tk).
Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse
ehitusinsener Kalle Pilt kinnitab, et koostatud
aruande kohaselt oli töötlemiseks ja
tugevdamiseks kasutatud toimeaine kohati nii
head tööd teinud, et proovipuurimiseks
kasutatava resistograafi puurtera purunes.
Valdavalt olid niiskus ja seenkahjustused
töötluse tulemusel hävinenud. Avastati ka
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Pilk vallametsas
tegemistele ja veel ...
Kauaoodatud ja ilus aeg kevad on
möödumas. Kevadel ikka kaevad, istutad,
külvad või teed teisi hooldustöid, nii oma
koduaias, põllul või metsas.
Kui rääkida vallametsast, siis
möödunud talvel harvendust ega
lageraiet seal ei teostatud, mistõttu metsa
istutust ega külvi ka ei toimunud.
Möödunud aastatel tehtud
metsauuendused sai aga üle vaadatud ja
välja selgitatud, kuidas metsakultuurid on
talve üleelanud ning kus on tarvis sel
aastal neid jätkuvalt hooldada.
Metsakultuuride erinevat hooldust teeme
18,6 hektaril ja selleks on meil sõlmitud
kahe metsahooldusfirmaga
töövõtulepingud ning tööd peavad
lõppema selle aasta 30-ks novembriks.
Tööde läbi viimise ajastamist ja kvaliteeti
on alati kontrollitud, mis ei jää ka sel
aastal tegemata.
Suvel on veel plaanis remontida
metsatee juppi ja kohendada raiutava
metsamaterjali jaoks vahelao platsi.
Sügisel arvatavasti viime läbi kasvava
metsa enampakkumise aga sellest juba
hiljem.
Lähimal ajal peab hakkama tegelema
jälle „vihategijatega”, kes vägisi kipuvad
mõne viha saamiseks maha raiuma ilusad
elujõulised kased, millega teevad kahju
kasvavale metsale.
Ilusa ilmaga näed tihti metsa alla lõket
tegemas igasuguseid „puhkajaid”, kes
lõkketegemise tingimustest ei tea midagi.
Eriti suur tuleoht on praegu, kui ilmad
soojad ja vihma pole nädalaid olnud. On
juba mõnele „kambale” tehtud
selgitustööd ja ka hoiatatud võimalike
tagajärgede eest. Ülaltoodud probleemide
ärahoidmiseks on mõnele ligipääsuteele
liivavall ette lükatud, mis ei takista
muidugi vajaduse korral päästetehnika
liikumist. Aastaid on meie peavaluks
olnud ebaseaduslik liivavõtt Riigikülas,
Kudruküla Peeterristi maanteega piirneval
alal ja põhiliselt Riigiküla kalmistul
hauaplatside kohendamiseks nende
omanike või hooldajate poolt. Oleme neid
sügavaid auke ja kraave, mis on
muutunud ohtlikeks nii liiklejaile kui ka
looduses viibijatele, täitnud
täitematerjaliga või ära planeerinud. See
kõik on toonud vallale lisakoormust ja
kulu. Siin peab midagi ette võtma!
ATV-dega metsas ringisõitjaid on ka,
võrreldes möödunud aastatega, juurde
tulnud, kes kasutavad peale metsateid
kõiki metsaradu või sihte, millega
kahjustavad nii pinnast kui ka
taimestikku. Patrullimiskäigus
vahelejäänud ATV juhtidele on
selgitatud, kus ja kuidas peaks liikuma
looduses, et seda mitte rikkuda.
Metsa toodud olmeprügi on ka
jätkuvalt probleemiks meie metsades.
Mitte kõik aiandusühistute liikmed ja ka
ümberkaudsete linnade elanikud ei täida
jäätmekäitluseeskirja ja toovad oma prügi
kas metsateele, kuivenduskraavi või
niisama metsa alla. Mai kuus sai
vallametsast prügi väljaveoringi tehtud.
Ebaseaduslike prügivedajate tabamisega
ja väljaselgitamisega tegeleme edasi.
Lõpetuseks soovitan, et
lõkketegemisega olge ettevaatlik,
kasevihte tehke kas elektriliinide all või
kuivenduskraavidel, prügi pange selleks
ettenähtud konteineritesse ja ATV-ga
sõitke selleks ettenähtud kohtades. Mets
on kõigi jaoks ja kõik peavad seda ka
hoidma!
Ilusat suve kõigile!
JÜRI KIIK,
Menetlusteenistuse järelevalveinspektor

mitmeid kohti, kus on vajalik veel täiendav
töötlemine.
Kuivõrd toimeaine positiivne mõju on
nüüd katseliselt kindlaks tehtud, siis tehakse
ka tänavu suvel veel täiendavaid töötlusi.
Samuti on kavas vaatetorni katuseräästa
külge paigaldada veerennid ja veesülitid, et
juhtida sadevett torni konstruktsioonidest
eemale. Veel on plaanis rajada uus nn alumise
vaateplatvormi piire.
Eelmisel aastal vaatetornile rajatud uus trepp
on siiani väga hästi vastu pidanud.
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Juuli -august Vaivara
ja lähiümbruse ajaloos
1. juulil 1891. aastal
avati Sillamäel apteek,
mis 18. oktoobril 1892.
aastal sai ka
avamisloa Vaivarasse.
Seal oli eesotsas
proviisor A. Umblia ja
nüüd saigi see
apteegi põhikohaks,
ainult suviti koliti jälle Sillamäele. 1893.
aasta septembris läks A. Umblia ära
Tartusse ja koos sellega lõppes ka apteegi
tegevus.
7. ( 20. uue kalendri järgi -edaspidi ukj)
juulil 1902. aastal sündis Joala vallas
Arumäel Alfred Sampka, kes peale
õpinguid Narva reaalgümnaasiumis läks
vabatahtlikuna Eesti vabadussõtta ja
teenis 1. jalaväepolgu 8. roodus ja osales
lahingutes Punaarmee ja Landeswehri
vastu Narvas ja Lõuna-Eestis. 21. juulil
1919. aastal sai Narva all Kopnskoje järve
ääres raskelt haavata, kuid jäi rivvi ja
jätkas võitlust. Selles lahingus
ülesnäidatud vaprust ja vahvust märkis II
liigi 3. järgu Vabadusrist ja sai õiguse
tasuta õppida ülikoolis, mida ta ka kasutas
Tartu Ülikoolis õigusteadust õppides.
1920. aasta juulis läks erru kui invaliid ja
läks õppima Tartusse. Peagi sekkus
poliitikasse ja oli aktiivne vapside
tegevuse toetaja, mille eest arreteeriti ja
mõisteti vangi 1934. aastal. 1938. aastal sai
amnestiat koos ordenite kandmise
õigusega. 14. juunil 1941. aastal arreteeriti
Talllinnas ja saadeti Kirovi oblasti Borovka
vangilaagrisse, kus suri 9. juunil 1945.
aastal. Tema nimi on kantud Vaivara
kalmistu mälestusmüüri. Abikaasa
Emmeline-Maria ja poeg Mati küüditati 14.
juunil 1941 ja ka 1949. aasta märtsis ja
lõplikult vabaks said 1955. aastal.
14. ( 26. ukj) juulil 1891. aastal sündis
Mustajõe vallas August Alujev, kes peale
Narva Kõrgema algkooli lõpetamist
omandas sõjalise hariduse Telavi lipnikute
koolis ja siit viis tee I maailmasõja
rinnetele 20. Soome tragunipolgu ja Tiflisi
jalaväepolgu koosseisus. 26. novembril
1918. aastal läks Eesti Vabadussõtta
nooremleitnandi auastmes ja teenis 4.
jalaväepolgu I roodus ja lahingus BolšajaScerdjanka küla all 29. jaanuaril 1919.
aastal sai raskelt haavata, kuid jätkas
sõjategevust ja lõi tagasi vaenlase
vastupealetungi. Tema teeneid märgiti II
liigi 3. järgu Vabadusristiga ja võimalusega
õppida tasuta ülikoolis, mida ka kasutas ja
hakkas Tartu Ülikoolis õppima filosoofiat.
Kahjuks jäi lõpetamata. Lisaks anti talle
Männimäe talu Harjumaal, kus hakkaski
talu pidama peale erru minekut 1923.
aastal. Sõjas saadus vigastused andsid
tunda ja 8. juunil 1934. aastal suri ja maeti
Tallinna Sõjaväekalmistule. Tema nimi on
kantud Vaivara kalmistu mälestusmüürile.
18. juulil 1921. aastal sündis Narva
lähistel Eino Alt, kes Narva I
Progümnaasiumi lõpetamise järel õppis
Tallinna Tehnikumis ja tema hobiks
kujunes tehnikaalaste teoste tõlkimine ja
ka omad kirjanduslikud katsetused. 1962.
aastal lavastatigi Tallinna Draamateatris
tema näidend „Pime mees“, mis oli aasta
parim algupärand ja sellest innustust
saades kirjutas veel 1963. aastal draama
„Sõprus“ ja 1970. aastal „Armastuse
nimel“. Suri Tallinnas 5. novembril 1980.
aastal.
18. juulil 1966. aastal sündis Sillamäel
elektrimehaanik-mäetehnik Sergei Zonov,
kes aktiivselt sekkus poliitikasse Eesti
Komitee kaudu ja oli Eesti Kongressi
delegaadiks Virumaalt. Valiti nii I kui II
Eesti Komitee juhatusse ja VII riigikokku.
21. juulil (2. augustil ukj) 1895. aastal
sündis Voka vallas Päite mõisa talupoja
peres Martin Rätsep (esineb ka nimekuju
Ratassepp). Ta õppis Vaivara
kihelkonnakoolis ja I maailmasõja ajal
teenis 180. tagavarapolgus. Eesti
Vabadussõja puhkedes liitus
vabatahtlikuna 4. jalaväepolgu I rooduga
kaprali auastmes jaoülemana. Teenis koos
August Alujeviga. 29. detsembril 1918.
aastal võitles Kohala kõrtsi juures ja pälvis
vapruse eest II liigi 3. järgu Vabadusristi.
1920. aastal läks erru ja pidas autasutaluna
saadud Kurtna mõisa juurde kuulunud
Peedi talu, hiljem töötas Kungla kolhoosis
põllumehena. Suri 17. septembril 1956.
aastal ja maeti Jõhvi kalmistule. Tema vend

Vaivara valla jäätmeveo
korralduse meeldetuletus
kinnisasja müünud ning soovite lõpetada
Tuletame meelde, et Vaivara vallas toimib
oma lepingu. Võlgnevuse korral alustab
vastavalt jäätmeseadusele korraldatud
jäätmevedaja võlgade sissenõudmist
jäätmevedu mida teostab Ragn-Sells AS
vastavalt seaduses lubatud korrale.
alates 1. septembrist 2014 kuni 31. augustini
Jäätmevedaja esitab jäätmeveo arve ka
2019. Ragn-Sellsil on sel perioodil ainuõigus
tühisõidu eest, kui jäätmemahuti ei ole
vedada Vaivara vallas segaolmejäätmeid,
kättesaadav- st ei ole välja pandud või
vanapaberit ja suurjäätmeid.
Korraldatud jäätmeveoga
liitumine on kohustuslik
kõikidele jäätmevaldajatele.
Jäätmevaldaja on ka
korteriühistu, aiandus- ja
suvilaühistu, selle puudumisel
aga kinnisasja omanik, millel
asub suvila, elu- või äriruum.
Vallavalitsus võib anda
põhjendatud taotluse alusel
erandkorras tähtajalise
vabastuse korraldatud
jäätmeveost. Teistes
omavalitsustes elukoha /
kinnisasja omamine ja väide, et
jäätmed viiakse sinna, ei ole
mitteliitumise põhjendus ja
vabastusi sellisel juhul ei anta.
Korraldatud jäätmeveoga ei
ole kohustatud liituma isikud,
kellele on Keskkonnaameti
poolt väljastatud jäätmeluba
või kompleksluba.
Palun võtke ühendust RagnSells AS-iga aadressil Uus 1,
Kiviõli 43121 või e-posti
aadressil
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete
virumaa@ragnsells.com
kogumismahutite minimaalne tühjendamise sagedus
(telefon 15155 , 6060439) kui
teil on kohustuslik
puudub juurdepääs.
jäätmeveoleping jäänud sõlmimata, soovite
Jäätmevaldajaid, kes ei ole liitunud
muuta lepingu tingimusi – (konteineri
korraldatud jäätmeveoga või kes ei täida
tühjendussagedust, mahuti suurust vms),
kohalikku omavalitsuse
soovite täpsustada veograafikut või kui on
jäätmehoolduseeskirja seoses võlgnevusega,
muutunud kontaktandmed. Võtke Ragn-Sells
on kohalikul omavalitsusel õigus karistada
AS-iga ühendust koheselt kui avastate, et
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veograafiku järgne jäätmemahuti tühjendus ei vastavalt Jäätmeseaduse §120 kohaliku
omavalituse jäätmehooldusnõuete rikkumise
ole toimunud.
eest rahatrahviga kuni 200 trahviühikut ning
Jäätmevaldajail on võimalik jälgida
sama rikkumise eest, kui selle on toime
jäätmeveoga seonduvat (graafik, arved)
pannud juriidiline isik, karistada rahatrahviga
Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnast
(eeldusel, et olete Ragn-Sellsile teada andnud kuni 20 000 eurot.
Vaivara Vallavalitsus jälgib korraldatud
oma isikukoodi): www.ragnsells.ee/
jäätmeveoga liitumist ka muude taotluste
iseteenindus
läbivaatamisel ning nii mõnigi vajalik taotlus
Jäätmevaldajatel palume suhtuda
või projekt võib jääda rahuldamata seoses
tähelepanelikult ka prügiveo arvete
jäätmevaldaja Vaivara valla korraldatud
maksmisesse, et vältida võlgnevuste
jäätmeveo ignoreerimisega.
tekkimist. Võlgnevuste vältimiseks andke
teada jäätmevedajale ja vallale, kui olete oma

Juhan langes Vabadussõjas 20. detsembril
1918. aastal.
1. augustil 1936. aastal saabus jahtlaeval
Aura Tallinnasse Soome Vabariigi
president Svinhufvud (rahva seas tuntud
Ukko-Pekkana) ja tuli rongiga Toila jaama,
kus teda võttis vastu riigivanem Kontsntin
Päts ja koos mindi Oru lossi ning
õhtupoolikul külastati Narvat, NarvaJõesuud ja ka Vaivarat.
4. augustil 1996. aastal avati Vaivara
raudteejaamas mälestuskivi 5. augustil
1941. aasta õhurünnaku 300 ohvri
mälestuseks. Mälestuskivi püstitamisel oli
aktiivselt tegev Ida-Viru SOMS-i liige,
päitelane Arvo Puu.
Sir ARTHUR

Kultuuriteated
19. juunil kell 18 Sinimäel, muuseumi hoovis
Hoovikontsert: Andreas Lend (tšello), Allan
Jakobi (akordion).
23. juunil kell 18 Vaivaras küla jaanituli.
23. juunil kell 21 Sinimäe Pargimäel
Jaanipäev. Lõke, mängud ja meelelahutus.
Tantsuks ansambel Laviin, külas
folklooriansambel Suprjadki. Sissepääs tasuta!
23. juunil kell 21 Olginas Jaanipäev.
25. juunil Sillamäe – Pimestiku - Sillamäe
rattaralli.
27. juuni – 7. juuli Vaivara vallas Vaivara
Õpilasmalev.
9. juulil Vanatare majas ja hoovil Külade päev.
17. juulil kell 18 Sinimäel, muuseumi hoovis
Hoovikontsert: Kristina Kriit (viiul), LeviDanel Mägila (tšello).
20. augustil kell 18.00 Sinimäel, muuseumi
hoovis Hoovikontsert. Publik kuuleb
armastatud lauljat Maria Listrat, keda saadab
klaveril Piia Paemurru.

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
1. juunil murti Olgina alevikus Narva
maanteel sisse keldriruumi ja varastati
veljed koos rehvidega, televiisor ning
tööriistakast. Kahju on 3000 eurot.
PÕLENGUD
7. juunil kell 11.01 said päästjad väljakutse
Kudruküla külla, kus karjääri juures põles
umbes 10 ruutmeetrit metsaalust ja pinnast.
Päästjad kustutasid põlengu kell 13.55. Juba
kell 18.06 käisid päästjad taas samas kohas,
kus turbapinnas oli uuesti süttinud. Kokku
põles õhtul umbes 30m riba ulatuses.
Põleng kustutati kella 19.30ks.
5. juunil käisid päästjad Kudruküla külas,
kus põles 30 ruutmeetrit turbapinnast.
Suvisel ajal liigutakse palju ringi
looduses, kus võib sattuda ohtlikele
leidudele. Demineerijad tuletavad meelde,
et lõhkekeha leides ei tohi seda puudutada!
Leiukoht tuleb märgistada ning kindlasti
teavitada sellest numbril 112. Kõik
lõhkekehad on toodetud sõjapidamise
eesmärgil ning mõeldud tapmiseks,
vigastuste või suurte purustuste
tekitamiseks.

Vaivara Sinimägede
muuseumi sünnipäev
4. juunil oli Sinimäel kuulda relvalaske.
Tulevahetus toimus hobusetalli juures, kus
punaarmee laagrit ründas sakslaste rühm.
Nõukogude sõduritele tulid appi
mootorraturid, kes langesid lõksu ning
hävitati saksa kuulipildurite poolt.
Sakslased vallutasid asula.
Sellise formaadiga tähistas oma sünnipäeva
Vaivara Sinimägede Muuseum. Ilmeka
näidislahinguga õnnitlesid muuseumit
sõjaajaloo klubi Front-Line Eesti ja vanade
mootorrataste klubi Classic Riders.
JEKATERINA MURAVJOVA,
Vaivara Sinimägede muuseum
http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VELLO ORGULAS
NIINA AKRÕMOVA
Muuseumi sünnipäeval peeti „verist“ lahingut. Foto: 2x ALAR TASA
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