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Sinimäe Põhikoolis alustas kooliaastat 76 õpilast
materjaliteaduste doktoranti Marta
Tarkanovskajat.
„Haritud inimene ei tähenda seda, et
kellelgi on taskus tähtis diplom. Asjalikult
toimetavad inimesed on need, kellel on
teadmised, oskused, vilumused … ja et kõik
need oskused aitavad kaasa asjalike otsuste
tegemisel. Et inimene oskab mõelda enda
peaga ja ei tee endale ega teistele paha ning
saab elus hakkama,“ rääkis koolijuht,
rõhutades, et Vabariigi algusaastatel
külakoolis kolm-neli klassi lõpetanud
inimestel oli suus kolm keelt ja nad said hästi
hakkama ka linna tööle minnes. Direktor
Teetlok avaldas lootust, et praegused
Sinimäe põhikoolis õppijad on sama tublid ja
tulevad oma edasises elus toime, osates teha
õigeid otsuseid
ja valikuid.
„Kui me
vaatame praegu
ringi, siis mul on
hea meel, et see
koolisaal on igal
aastal üha
rohkem rahvast
täis,“ rääkis
vallavolikogu ja
vallavalitsuse
poolt
tarkusepäeva
puhul tervitusi
edasi andma
tulnud
vallavanem
Veikko Luhalaid.
Vallajuht tänas
kõiki
Kooliaasta alguse puhul tervitab õpilasi vallavanem Veikko Luhalaid.
Foto: 2x ALAR TASA

Sinimäe Põhikoolis nõuavad sellel
õppeaastal tarkust taga seitsekümmend
kuus õpilast, esimeses klassis alustavad
kooliteed üheksa koolijütsi.
„Mul on teile kõigile kooliaasta alguseks
traditsiooniliselt kaks soovi,“ rääkis oma
avakõnes Sinimäe Põhikooli direktor Evald
Teetlok. „Esiteks, ettevõtlikkust ja julgust
ning teiseks, õppige, ärge väsige õppimast –
tarkusel pole piire!“
Direktori mäletamist mööda õppis koolis üle
seitsmekümne õpilase viimati kümme aastat
tagasi. Kooli ajaloost rääkides meenutas
direktor ka kooli vilistlasi, nii Eesti Vabariigi
esimest riigisekretäri Karl Johannes Terrast,
kui ka Tartu ja Turu (Soome – AT) ülikooli

Esimene koolipäev.
lapsevanemaid selle eest, et nad on oma
laste haridustee alguseks valinud maakonna
kõige moodsamad ja tänapäevasemad
haridusasutused - Sinimäe kooli ja Sinimäe
lasteaia ning lubas, et lapsi hoitakse siin
hästi.
Meeleoluka kingitusena esinesid oma
sõpradele, õdedele ja vendadele Vaivara
lasteaia mudilased … tulevased Sinimäe
kooliõpilased.
http://album.vaivaravald.ee >
Sinimäe Põhikool

ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisläbirääkimistest
Selle aasta juunis võeti viimaks vastu
parema elukeskkonna loomise poole. Olulise
haldusreformi seadus, millest tulenevalt on
ühise eesmärgina nimetati ka ettevõtluse
kõigil Eesti omavalitsustel, kelle elanike
arengu toetamist, sh turismi arendamist.
arv on väiksem kui 5000, vajalik jõuda
vabatahtlike ühinemisteni juba 2016.
aasta lõpuks. Alates suvest on
läbirääkimisi kavandanud ka NarvaJõesuu linn ja Vaivara vald.
Ühinemisläbirääkimiste esimene
suurem kohtumine, kus osales kokku
enam kui 40 Narva-Jõesuu ja Vaivara
esindajat, toimus 5. septembril
Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses.
Avakohtumise sõnavõtud ning selle
raames läbi viidud rühmatööd näitasid, et
Narva-Jõesuu linnal ja Vaivara vallal on ka
täna palju ühisosasid. Näiteks on
omavalitsused varasemalt jaganud (ja
jagavad ka täna) erinevaid spetsialiste,
Elav arutelu läbirääkimistel. Foto: ALAR TASA
mitmel juhul on ühe omavalitsuse
töötajad teise omavalitsuse elanikud jne.
Ühinemisläbirääkimiste tegevuste
Sarnane oli ka erinevate töögruppide
edasiseks koordineerimiseks moodustasid
nägemus uue ühendomavalitsuse ühistest
omavalitsused juhtivkomisjoni,
eesmärkidest tulevikus. Nii võiks osalejate
valdkondlikke küsimusi arutatakse aga viies
arvates ühine omavalitsus püüelda
teemakomisjonis: haridus ja
kvaliteetsemate ja mitmekesisemate avalike
noorsootöökomisjon; kultuuri, vabaaja ja
teenuste, suurema finantsvõimekuse aga ka
turismikomisjon; sotsiaalteenuste ja –

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
92 Loore Laht
91 Jekaterina Vilman
90 Edith Kravik
89 Aleksandra Pochtareva
88 Zinaida Ivanova
87 Julia Kondratova
86 Zinaida Murashova
84 Aino Orujõe
83 Anna Zahharova
82 Sofiya Bolshakova
82 Vassili Beznossenko
75 Eleonora Ivanova
75 Rein Võip

15.09.1924 Udria küla
05.09.1925 Sinimäe alevik
05.09.1926 Perjatsi küla
24.09.1927 Olgina alevik
11.09.1928 Olgina alevik
06.09.1929 Olgina alevik
29.09.1930 Sinimäe alevik
03.09.1932 Mustanina küla
14.09.1933 Olgina alevik
10.09.1934 Olgina alevik
18.09.1934 Sinimäe alevik
07.09.1941 Olgina alevik
23.09.1941 Kudruküla küla

toetuste komisjon; kommunaalmajanduse,
ettevõtluse ja ühistranspordikomisjon ning
maaelu ja keskkonnakomisjon.
Avakohtumisel lepiti kokku ka edasine
ajakava, mis saab olema tihe. Nimelt
tuleb kõigil teemakomisjonidel ning ka
juhtivkomisjonil lähimatel nädalatel
vähemalt kaks korda kohtuda, et
olulised teemad omavalitsuste
ühinemislepingu jaoks läbi rääkida.
Läbirääkimised peavad ajakava
kohaselt jõudma ühinemislepingu
tööversioonini juba oktoobri
keskpaigaks, millal toimub
ühinemislepingu esimene lugemine
volikogudes. Sellele järgneb lepingu
avalikustamine, mille raames saavad
kõik elanikud sõna sekka öelda. Lisaks
viiakse läbi ka elanike arvamuse
küsitlus, mis peaks aset leidma
novembris. Ühinemisotsuste langetamine on
kavandatud käesoleva aasta detsembrisse.
Ühinemisläbirääkimiste info on kättesaadav
lehelt: www.vaivara.ee/est/haldus/
MIHKEL LAAN
ühinemisläbirääkimiste konsultant
OÜ Cumulus Consulting

Vaivara valla eelarvestrateegia
muutmise eelnõu avalik väljapanek
Vaivara Vallavalitsus kiitis 13.09.2016 korraldusega
nr 246 heaks ja suunas avalikule väljapanekule
Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-2019 muutmise
eelnõu.
Eelnõu avalik väljapanek toimub valla veebilehel ja valla
raamatukogudes ajavahemikus 14.09.2016 - 28.09.2016.
Kuni 28.09.2016 on kõigil õigus esitada eelarvestrateegia
muutmiseks kirjalikke ettepanekuid, mida oodatakse eposti aadressile vaivara@vaivara.ee või aadressil Pargi
2, Sinimäe alevik.
Eelarvestrateegia muutmise avalik arutelu toimub
28.09.2016 kell 17.30 vallamajas Pargi 2, Sinimäe
alevikus.

Vallavolikogu istung
24. augustil
Vastavalt kinnitatud päevakorrale
vallavolikogu istungil:
- moodustati komisjonid Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna
ühinemisläbirääkimisteks,
- otsustati esitada Riigikohtule taotlus
algatada põhiseaduslikkuse järelevalve
menetlus ja tunnistada haldusreformi
seaduse § 3, 3. peatüki (§-id 9-13) ja § 24
lg 1 põhiseadusvastasuse tõttu kehtetuks.
Haldusreformist ja sellega seotud valla
tegevustest lugege täiendavalt valla
ajalehes.
- esitati informatsioon Vaivara valla 2016.
aasta eelarve täitmise kohta 30.06.2016
seisuga;
- anti nõusolek hanke „Vaivara valla 2016.
ja 2017. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruannete auditeerimine“
korraldamiseks.
- Otsustati omandada Sinimäe alevikus
asuvad Vaivara vana kalmistu ja Vaivara
uus kalmistu ning Sininõmme kalmistu
Peeterristi külas. Vastavalt Vabariigi
Valitsuse 10.06.2016 korraldusele nr 205
“Nõusolek riigivara omandamiseks ja
otsustuskorras tasuta võõrandamiseks“ ja
16.06.2016 Siseministeeriumi otsusele nr 124/93 „Riigivara omandamine ja
otsustuskorras tasuta võõrandamine“
otsustati omandada riigi omandisse ja
võõrandada otsustuskorras Vaivara
vallale tasuta Ida-Viru maakonnas Vaivara
vallas Sinimäe alevikus asuvad Vaivara
vana kalmistu (pindala 19 981 m2) ja
Vaivara uus kalmistu (pindala 15 566 m2)
ning Peeterristi külas asuv Sininõmme
kalmistu kinnistu (pindala 24,3 ha),
seadusest tulenevate ülesannete
täitmiseks. 29.08.2016 sõlmiti
Siseministeeriumi ja Vaivara valla vahel
kinnistute tasuta võõrandamise leping.
- Otsustati muuta Vaivara Vallavolikogu
27.01.2016 otsus nr 81 „Maa
munitsipaalomandisse taotlemine (Sinimäe
alevik, Roheline tn 10a)“ seoses
maaüksuse sihtotstarvete täpsustamise
vajadusega;
- anti vallavalitsusele luba Vaivara vallale
kuuluvate mitteeluruumide asukohaga
Sinimäe alevik Aia 1-3 ja Aia 1-9 tasuta
määramata tähtajaks kasutusse andmiseks
AS-le KA Vaiko;
- Volikogu esimees Heiki Luts andis infot
spordihoone ehitustööde käigust, Vaivara
valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
projektist, KIK-i toetusest Olgina
katlamaja üleviimiseks alternatiivküttele.
Samas arutati Sillamäe ettevõtjate
ettepanekut Sillamäe, Narva-Jõesuu ja
Vaivara omavalitsuste jätkusuutlikuks
arendamiseks ja leiti, et Sillamäe linnaga
ühendamine ei ole välistatud, kuid
tuleviku perspektiivis. Vallavanem Veikko
Luhalaid andis infot oma tööst ja
tööplaanidest, haldusreformist ja piiride
muutmisest Kohtla-Järvega ja Sillamäega.

Vallavolikogu istung
14. septembril

- valiti volikogu esimees Heiki Luts
Vaivara Vallavolikogu esindajana Vabariigi
Presidendi valimiskogusse.
- muudeti Vaivara Vallavolikogu 27.01.2016
otsus nr 83 „Maa munitsipaalomandisse
taotlemine (Sinimäe alevik, Mäealuse tn
14)“ seoses Ida-Viru Maavalitsuse
märkusega täpsustada maa sihtotstarve.
Vaivara vallavolikogu otsustega ja
määrustega ning nende eelnõuetega saab
tutvuda valla kodulehel aadressil
www.vaivara.ee dokumendiregistris,
vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi 2,
Sinimäe ja Vaivara valla raamatukogudes,
otsustega saab tutvuda ka vallamaja
teadetetahvlil.
Vaivara vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi
Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär
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Sirvime Vaivara
Sinimägede Muuseumi
külalisteraamatut
Turismihooaeg on lõppemas ja tahaks
teiega jagada muuseumit külastanud
inimeste mitmekeelseid kirjapanekuid.
„Mäleta ja õpi ajaloost. Nii võime luua
parema tuleviku.“ Ari ja Katja Soomest.
„Loodame, et see muuseum jääb
igaveseks Eestimaa pinnale.“ Kanepi
Gümnaasiumi 10. ja 11. klass ning Rita ja
Peeter. „Väga põnevalt jutustati. Meie
koolile väga meeldis.“ 19.05.2016.
„Täna ma vaatasin sisse miinipilduja
torust ja tegin pildi. Parim muuseum.
Olgu taevased jõud teiega.“ Nicoline
Knuth Taanist.
„Väga huvitav muuseum, tõesti meeldis
vaade ajaloole läbi sõdivate osapoolte. “
Michel Ühendkuningriikidest.
„Aitäh muuseumi ja käsitluse eest, kus
kajastatakse sündmusi mõlemalt poolelt.
Tänud selle eest, et eksponaate saab
katsuda ja seega tunda teist ajastut.“
Maksim ja Raissa.
„Tänud huvitava ekspositsiooni eest“.
Silvia Argentiinast Mendozast.
„Väike, aga huvitav ja tasus vaatamist.
See oli samm minevikku.“ Lars Berliinist.
„Suur tänu teile!“ Sillamäe Gümnaasium.
IVIKA MAIDRE

Toetused korter-ja
eramajadele
Vaivara Sinimägede Sihtasutus on juba
aastaid toetanud era-ja kortermajade
renoveerimist. Toetuse eesmärgiks on
valla üldilme, vallaelanike heaolu ja
elukeskkonna parenemine.
Objektidel peavad tööd olema lõpetatud
(toetust ei eraldata objektidele, kus on
korrastatud pool katust või värvitud pool
seinast), viimistletud ja ehitusplats
koristatud. Töödega peab kaasnema
märgatav nähtav paremus. Toetataval
objektil peavad olema täidetud
õigusaktides, sh heakorra-, jäätmeveo,
loomade pidamise eeskirjad.
Tutvu toetuse saamise nõuetega
aadressil www.vaivara.ee, mine
alajaotusest Majandus edasi Vaivara
Sinimägede Sihtasutuse informatsioonile.
Infot saab ka telefonil 56474552.
Vaivara Sinimägede Sihtasutus

Kirju september
tehakse ja aitäh kõigile, kes orienteerumisest osa
September jõudis mõnusa sigina ja saginaga.
võtsid! Oli väga vahva!
Lapsed lasteaeda, kooli ja vanemad tööle.
Juba teist aastat järjest toimus meil ka
Meil lasteaias käib õnneks töö ja lõbu
ÖÖLASTEAED! Selle eestvedajateks on õpetajad
käsikäes! Õppeaastat alustasime kohe
Helena, Olga ja Krislin – oli väga põnev. Suur
pidutsemisega: Teadmistepäeva
tähistasime kõik koos Sinimäe
Põhikoolis. Nüüd oleme suured ja
õpime kõike, et ka ise varsti kooli
minna (lasteaia lapsed tahavad nii
väga kooli). Lapsed on väga tublid ja
tahavad kõigest osa saada. Suurimad
tänud kõikidele lapsevanematele, kes
te olete valinud just meie lasteaia! Sel
aastal oleme jõudnud nii kaugele, et
peaaegu kõik kohad on täis. Suurimad
tänud lasteaednikele, kes te muudate
meie majad eriliseks, sest just
üheskoos muudame hoone koduks.
Leiate aega igaühe jaoks ning mõtlete
aina uusi põnevaid ideesid, et lastel
oleks lasteaias põnev ning mõnus
olla. Ja muidugi suurimad tänud meie
lastele – te olete parimad. Suur aitäh
teile kõigile, et te olemas olete!
Külaskäigul Narva Päästekomandos.
Mida me teha oleme jõudnud?
aitäh teile, kallid õpetajad! Sel aastal oli meiega 13
7. septembril käisime õpetaja Annaga koos
last. Üheskoos orienteerusime, mängisime,
kümne lapsega Narva päästekomandos. Seal
grillisime, ehitasime ja meisterdasime. Lõpetuseks
toimus ülelinnaline projekt, mille käigus lapsed
sõime jäätist ja vaatasime multikat. Lastele
said uusi teadmisi tule-ja veeohutuse, liikluse,
meeldis väga õhtul (ja öösel) lasteaias olla – kõik
esmaabi ja veel palju muu kohta. Aitäh kutsujatele
ju hoopis teisiti. Ise grillisime vorstikesi ja
ja tegijatele! Oli väga huvitav hommik!
küpsetasime vahukomme.
Mängisime ja möllasime. Vahva,
vahva, vahva! Aitäh
lapsevanemad, et te oma lapsed
meie juurde lubasite! Väga
põnev oli ka hommikune
ärkamine.
Septembrisse mahtus ka
meie kallite vanavanemate
pidupäev. Olginas tähistasime
seda 8. septembril ja Sinimäel
15. septembril Lapsed
valmistusid peoks suure
õhinaga ja kõik osalejad nautisid
üritust. Loomulikult oli peol
laulu, mängu, tantsu ja
kingitusi.
Vanavanemate päeval Sinimäe lasteaias.
Septembrikuu lõpetame
Foto: 2x VAIVARA LASTEAED
sügispeoga. Loodame, et
ilmataat
meid
hoiab
ja saame teha lõbusa peo
8. septembril läks veelgi huvitavamaks. Juba
mererannas või pargis.
aastaid võtame osa RSK Jõhvikas korraldatud
Oktoobris keskendume ohutusele, ootame
orienteerumisneljapäevakust, mis toimub
külla päästjaid ja politseinikke, et tuletada meelde
Sinimäel. Lapsed väga elevil ja õpetajad muidugi
ohutu käitumine ja liiklemine. Pilte meie
ka. Jooksuriided selga ja kohale. Onu andis igale
tegemistest ja toimetamistest saate vaadata meie
lapsele oma kiibi ja kaardi. Ühiselt läbisime raja,
lasteaia kodulehel.
mis oli mitmes kohas pisikeste jaoks paras
MARGIT MAKSIMOV
väljakutse! Super, et selliseid üritusi meie kandis

On september…
Suvi on selleks
korraks otsa saanud.
Nii kalendris kui ka
tegelikult. Naaberlinn
Narva on taas
sügispealinna
õigustesse astunud.
Kindlasti on seal
tulemas hulga
huvitavaid üritusi,
millest ka meil tasuks osa saada.
Loomulikult lugege läbi ka meie oma valla
kultuuriteated, et siis juba varakult enda
jaoks sobivad ettevõtmised välja valida.
On september…24. septembril
valitakse loodetavasti Eestile uus
president. Ausalt öeldes on see tants ja
trall (loe: tõmblemine
presidendikandidaatide esitamise ümber)
juba kenakesti ära tüüdanud. Sellest on
tehtud järjekordne reality šõu ja tunnistan
ausalt, et tavaliselt jätan sellesse
kategooriasse kuuluvad teleseriaalid
vaatamata… Otsuse teevad nagunii
valijamehed ja minu arvamust ei küsi keegi.
On september… Millegipärast arvab
vabariigi valitsus, et ka haldusreform ei ole
meie asi ja nemad seal kaugel ja kõrgel
teavad paremini, mis on meile parem. Siin
nad nüüd küll eksivad. Igaüks elab oma elu
ise ja kui me praegu kõrvalvaatajateks
jääme, siis pole hiljem kedagi teist
süüdistada, kui vaid iseennast. Usun, et
talupojamõistus ei ole eestimaalasi veel
maha jätnud ja jonn (loe: tahtejõud,
töökus, enesekindlus), mis ka meile omane
on, viib meid võiduka lõpuni.
On september… Sügis aga alles algab
ja ees on üks mõnus aastaaeg, mis toob
toidu meie lauale ja pakub lisaks ka
silmailu. Leidkem siis taas aega sellest
kõigest osasaamiseks ja tundkem rõõmu,
et elame paigas, kus hetkel on veel
võimalik nautida nelja aastaaja olemasolu.
Kena sügise algust meile kõigile ja jäägem
ikka iseendaks!
22.09.2016
ANNE JUNDAS

Haldusreformi ei tohiks juhtida hirm
Täna oleme olukorras, kus suheldes
omavalitsusjuhtidega haldusreformi teemal,
on praktiliselt kadunud küsimused “isiklik
tool või töökoht”, sest see kompvek, mida on
pakutud, on väga maitsev. Täna ei ole enam
omavalitsuste töötajate, juhtide hirmu,
tänaseks on reaalne vastuseis elanike poolt.
Aga vastuseis elanike poolt on seetõttu,
et selles protsessis juhib meid hirm. Juhib
hirm alates isiklikust pinnast, et kui me ei tee
vabatahtlikult seda otsust, siis võin ma tööta,
hüvitiseta olla. Juhib hirm, et selles
protsessis mitte vabatahtlikult ühinedes
jääme ilma arendusrahast ehk ma olen
igavesti süüdlane selle protsessi pärast
kohalike kogukondade ees.
Seetõttu ongi meie kaebuse eesmärk ja
mõte riigikohtusse minnes, et tegelikult
lahutada ära kaks protsessi. Vabatahtlik
ühinemine, mille poolt ma olen, mida ma ka
ise oma vallas teen, ärgitan ja juhin, on täiesti
loomulik ning normaalne. Aga järgmise nelja
aasta jooksul võiks sisuliselt läbi mõelda
sundliitmise etapi ning omada selleks ajaks
juba teadmisi, et otsustada ja julgeda pärast
vastutada.
Kas põhiseaduse vaimu ja eesmärgiga
on kooskõlas see sundliitmine? Vaivara valla
näide. Vaadakem rahandusministeeriumi
tabeleid, millega täna nii-öelda näidatakse või
püütakse presenteerida võimekust või
võimetust. Seadus nõuab näiteks
lastekaitsespetsialisti olemasolu.
Lastekaitsespetsialist on meil olemas. Seadus
nõuab riikliku järelevalve teostamist.
Menetlusteenistus on meil olemas. Nõuab
seda, teist ja kolmandat. Need asjad on meil
olemas.
Neto võlakoormus on poole peal, me
saame endaga ülihästi hakkama, meil on
võimalik jätkata iseseisvalt, aga me oleme

inimeste tulek tänu riigiametite, riigiasutuste
alustanud vabatahtlikku protsessi Narvaja julgeolekuasutuste tulekule Ida-Virumaale
Jõesuu linnaga. Kui mõlemaid pooli see
oleks kindlasti elavdanud seda piirkonda.
rahuldab, siis me läheme vabatahtliku
protsessiga ka lõpuni, olgugi et
Vaivara valla elanik või kodanik
või kogukond kaotab
lähitulevikus finantsiliselt väga
tugevasti.
Pikemas perspektiivis on
see loomulikult mõistlik,
arendada piirkonda ühtselt ja
vaadata selle peale ühtselt. Aga
meil jääb puudu ca 300 inimest
ning juba saime me regionaalsest
komisjonist kirja, et peaksime
kaasama sinna ringi täiendavalt
omavalitsusi. Millised on meie
võimalused? Illuka vald, kuhu ei
lähe ühtegi teed läbi
kaevanduste, peaksime sõitma
Illuka valda läbi Jõhvi.
Riigikogus toimuvat jälgiti vallamajas suurelt
Toila vald, meie naaber, kes
ekraanilt. Foto: ALAR TASA
peab läbirääkimisi Jõhvi, Kohtla,
Samuti andnud tõuke ka rahvusliku koosluse
Kohtla-Nõmmega ehk Rakvereni välja. Kas
võib-olla mingil määral muutmiseks, võib-olla
see tuleks sealt mõistlik? Hirmu, seadusest
ka kvalifitseeritud tööjõu ja nende heade
tulenevat hirmu arvestades peaks tegema ja
professionaalsete ametnike palkamiseks, kes
tuleks ära teha. Aga kas see on kohaliku
riigiametitega kaasa tulevad.
kogukonna mõttes mõistlik? Ei ole.
Sisuliselt, teate, mis on selle Ida-Viru
Meil jääb üle Narva või Sillamäe linn.
tegevuskava tulemus tänaseks? On -2 ju.
Väike vald ja kaks valikut ühineda
Selle protsessi ajal on tulnud vanglate amet
suurlinnaga. Meie inimesed ei taha seda.
Jõhvi, ära on läinud Illuka pagulaskeskus ja
Igaüks võib võrrelda Narva ja Sillamäe
ARKist oleme kõik kuulnud. Ehk millest me
finantsilisi näitajad meie omadega ning siit
räägime?
tulenevalt ka võimekust. See, kes on
Riik käib oma tahtmise järgi oma rada.
piirkonnas kõige võimekam, on pandud
Meid ära kuulamata tuleb ka meile ütlema, et
sellisesse kahvlisse, et igal juhul ta
te olete võimetud, me peame teid naabritega
võimetuks teha.
Marko Pomerants - suur kummardus talle kokku panema, sest te ei saa hakkama.
Tuletades meelde meie maksusüsteemi, siis
- on kunagi algatanud Ida-Viru tegevuskava,
millest on meie võimetus tingitud?
mis oleks ka abiks olnud nendesamade
omavalitsuste võimekuse tõstmisel, sest

Igaüks oskab siin saalis ju ka ise öelda.
Ma ütlen märksõnad, mida ma tavaliselt ka
seminaridel ikka puudutan: perearstipunktid,
päästekomandod, politseikonstaablid,
postkontorid, pangakontorid,
sularahaautomaadid, maapoed. Edasi
töötukassa, ARK, kohtud, haiglad,
ühistranspordivõrk, maa korraline hindamine,
kodualuse maa maks, looduskaitsealune maa,
lendorav, Rail Baltic, teede rahastamine ja
käibemaksu tõus, mis vahepeal toimus.
Tähendab iga selle sammu taga on
kaugenemine kohalikust omavalitsusest,
millegi äravõtmine kohalikust omavalitsusest
ehk riigi teenuse või riigiettevõtte teenuse
kadumine. Riigi teenuse asemele tuleb keegi
kuskilt ja see keegi on seesama vallamaja
uksel vastu tulev volikogu liige või
vallaametnik. Ehk kõik see, mis on ära
võetud, tuleb meil ju sisuliselt tagada
vabatahtliku töö alusel või meie enda
kohalikest maksudest tulenevalt.
Kas on ära kasutatud kõik võimalused,
et meie olukorda omavalitsustes parandada?
Kohalike omavalitsuste liidud on tegelikult
naljanumber, sest me räägime omavahel, et
ehk tõenäoliselt on 2017. aastal matused, sest
kui protsess jätkub, omavalitsusliitude
õigusliku staatuse täiendamist ette näha ei
ole, tekivad ka muud asutused, ühendametid,
ühendasutused.
Ma ei ütle, et see halb on - see on hea,
ideaalne -, aga see on nüüd see moment. Ma
ei tea sellest veel mitte midagi ja teie ka ei tea
sellest veel midagi, mida see meile tähendab.
Ehk me teeme täna seda, mida me ei tea.
Hirmust, ahnusest - saan aastapalga ja mis
edasi tuleb, jumal teiega.
(Veikko Luhalaidi riigikogus peetud
ettekanne, kui riiklikult tähtsa küsimusena oli
arutusel haldusreform.)
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Perekond Tšudakov sai Vabariigi
presidendilt kodukaunistamise auhinna
ja objektid selgitab sarnaselt
varasematele aastatele välja
Ida-Virumaa Omavalitsuste
Liit, kelle selgituses oli
kirjas, et Tšudakovide kodu
on kujundatud väga
maitsekalt ja originaalselt.
Aias on hooldatud muru ja
hooldatud iluaed. Puud ja
põõsad, mis on väga
liigirikkad, on pügatud
omapärasteks kujudeks,
neist on kujundatud
huvitavaid kombinatsioone.
Lilleklumbid on kujundatud
Pereisa telesaates.
maitsekalt
ümber maja ja muru keskele.
mäeinsenerina leiba teeniv Sergei Tšudakov
Väikevormidest võiks esile
abikaasa kätetööd. “Tema poolt välja
tuua kividest kujundatud
mõeldud ja tema kätega tehtud. Ennekõike on
ojakest, millest üle on rajatud
need siin tema ideed ja tegemised. On
sild. Kogu territoorium on
imeline, et minu kõrval on selline kaaslane,
valgustatud. Kõik hooned on kellel on annet luua sellist ilu.”
korras. Suviseks mõnusaks
Sergei meenutas, et nende aiakujunduse
vabaaja veetmise kohaks on
algaegadel küsiti neilt tihti, miks nad oma
aia taganurgas lehtla.
vaba aja aeda matavad, selle asemel, et
Kümne aasta eest
normaalsete inimeste kombel puhata ja
kasvasid Ida-Virumaa
reisida. “See oli pikk maraton, kümme aastat.
tänavuaastase kauneima
Otsustasime, et teeme selle siin korda ja küll
kodu asemel aga eelmisest
siis on aega õlut juua, kalal käia ja välismaale
majaperemehest maha jäänud
maailma avastama sõita,” muheles peremees.
ehitusmaterjalide, prahi- ja
Viimasel ajal on ka Tšudakovide naabrid, kes
mullahunnikute vahel vaid
esialgu nende tegemiste üle nende isemoodi
Perekond Tšudakovi kaunis koduaed. Foto: 2x ERAKOGU
malts ja nõgesed. Perekond
aias kahtlevalt päid vangutasid, asunud oma
Tšudakovide käe all ja ennekõike perenaise
elukeskkonnale ja mõeldes eeskätt just
majaümbrusi kaunistama.
eestvõttel on see tühermaa muutunud
inimestele. Mõeldes sellele, kuidas on
Konkurssi “Kaunis Eesti Kodu” korraldab
maitsekaks ja stiilseks aiaks.
sõbralikum ning säästlikum elada, mõeldes
iga-aastaselt Eesti Kodukaunistamise
“Sellest kõigest siin on minu osa ehk
tulevikule,” ütles president Ilves oma kõnes
Ühendus, võitjatele annab auhinnad üle
vaid kümnendik. Üheksa kümnendikku on
parematele kodukaunistajatele.
Vabariigi President.
tema kätetöö,” kiitis Narva karjääri
Ida-Virumaal maakonna kaunimad kodud
ALAR TASA

Augustikuu viimasel pühapäeval andis
president Toomas Hendrik Ilves Mooste
Folgikojas üle tänavused kodukaunistamise
auhinnad. Üheksateistkümnendat korda
toimunud konkursil jagati välja
kuuskümmend viis tiitlit nii
ühepereelamutele, aga ka avalikele
hoonetele, spordirajatistele ja
tööstusmaastikele. Teiste Eestimaa
pilkupüüdvate kodude hulgas oli
tunnustamise vääriliseks hinnatud ka
perekond Tšudakovi kodu Vaivara külast.
“Koduõued, külad või linnad ei ole
muutunud pelgalt kaunimaks, vaid kõike seda
tehakse palju teadlikumalt, mõeldes

Sinimäe Põhikooli lõpetanud noor teadlane käis
ainsa eestlasena mainekal kohtumisel nobelistidega
Tartu ja Turu ülikooli materjaliteaduste
doktorant Marta Tarkanovskaja oli üks 80
riiki esindavast 400 noorest, kes käis Eesti
parima noorteadlasena mainekal Lindau
foorumil kohtumas Nobeli preemia
laureaatidega.
Tänavune Lindau kohtumine oli
pühendatud füüsikale. Kuuel päeval said
noorteadlased üle maailma osa enam kui 30
nobelisti inspireerivatest loengutest,
meistriklassidest ning sundimatus õhkkonnas
toimuvatest kohtumistest.
Tarkanovskaja tõdes, et Lindau kohtumine oli
üks ebatavalisemaid konverentse, kuna seal
oli kohal niivõrd suur hulk nobeliste – veel
suurema hulga nobelistidega saaks kohtuda
vaid Nobeli preemiate üleandmisel.
Doktorandi jaoks algas kogu üritus päev
varem, sest ta sai üheskoos 40 teise
noorteadlasega kutse osaleda ka teaduse
suvefestivalil. „Rääkisin seal esimest korda
Nobeli preemia laureaadi Bill Phillipsiga, kes
alustas vestlust, öeldes: „Meie (Nobeli
preemia laureaadid) oleme siin teie pärast,
räägime!.” Hiljem ma mõistsin, kui suur
vedamine oli Billiga esimesena rääkida, sest
Lindau kohtumise ajal tiirlesid teised
noorteadlased tema ümber kui elektronid
ümber aatomi tuuma,“ kirjeldas noor
materjaliteadlane.
Tarkanovskaja sõnul oli paljudele
noorteadlastele huvitav teada saada, kuidas
jõuda Nobeli preemiani. Nobelistidel oli välja
pakkuda mitu versiooni: näiteks kolida
Šveitsi ja süüa šokolaadi, sest Nobeli preemia

Tänuavaldus
AÜ SAARE avaldab tänu
menetlusteenistuse juhatajale Marek
Rannele ning korrakaitseosakonna
järelevalve inspektorile Jüri Kiigele, kes
kohtusid 28.08.2016 aiandusühistu
liikmetega ja selgitasid viimasel ajal
inimeste meeli elevil hoidnud ja rohkeid
erinevaid tõlgendusi tekitanud
ehitusseaduse rakendamise teemat ning
jagasid infot ebaseaduslike ehitiste
tuvastamise, edasiste tegevuste, ehitise
omaniku koostöö ning võimalike
sanktsioonide kohta.
Täname tõhusa koostöö ja selgitustöö
eest!

laureaatide arvu ja Šveitsis 10
miljoni elaniku kohta tarbitava
šokolaadi koguse suhte järgi
on Šveits maailmas esirinnas.
Teine ja lihtsam viis Nobeli
preemia saamiseks, oli paluda
seda mõnelt nobelistilt. Nii tegi
ka Tarkanovskaja, kes
õhtusöögilauas sai hoida
Klaus von Klitzingu Nobeli
preemia medalit. „Nüüd saan
öelda, et ma sain Nobeli
preemia … kaheks minutiks,“
naerab doktorant. „Aga kui
tõsiselt rääkida, siis nädal koos
Nobeli preemia laureaatidega
näitas mulle, et kui oled
optimistlik, teed, mida armastad
ning töötad kirega, siis on kõik
võimalik,“ rääkis
Tarkanovskaja.
Oma teadustöös uurib
Tarkanovskaja ioonsete
vedelike ja molekulaarsete
klastrite
fragmentatsiooniprotsesse,
kasutades vaakumultraviolett
(VUV) mass-spektroskoopiat.
Ainete vastus VUV kiiritusele
(ionisatsioon,
fragmenteerumine) on oluline
komponent mõistmaks ainete
fundamentaalseid omadusi
„Nüüd saan öelda, et ma sain Nobeli preemia …
ning potentsiaalsete
kaheks minutiks.“Foto: Erakogu
rakenduste võimalusi.
Enda Tartu ja Turu ülikooli
õppinud Martal jätkub kodukooli jaoks vaid
vahel jagamisest räägib Takanovskaja: „Turu
häid sõnu: „Kodulähedases koolis oli minu
ülikooli materjaliteaduse töörühmaga
jaoks igati hea võimalus oma haridusteed
alustasime me koostööd minu doktorantuuri
alustada. Kooliajast on meelde jäänud ikka
alguses, nimelt kasutasime nende
toredad mälestused - armsad ja hoolivad
teadusaparatuuri erinevate ioonsete vedelike
õpetajad, kellel oli aega iga õpilasega
fragmentatsiooni protsesside uurimiseks
individuaalselt tegeleda, haaravad
kiirekanalil Lundis (Rootsi). Samuti olin
õppetunnid, lõbusad vahetunnid, maitsvad
kaasatud Turu ülikooli materjaliteaduse
lõunasöögid, ilus väike ja tol ajal kollast värvi
töörühma biomolekulide ja molekulaarsete
koolimaja.“
klastrite sünkrotron-mõõtmistesse Lundis.
Õnneliku lapsepõlve seob noor teadlane
Osalesin ka tulemuste andmeanalüüsil.
kindlalt Sinimäega. „Sinimäe alevik, kus kõik
Sügava koostöö tulemusena otsustati
teavad kõiki ja kõike (Marta muheleb - AT),
sõlmida eelmisel aastal Turu ja Tartu
on mulle väga lähedane. Siin olen kasvanud,
ülikoolide vahel koostööleping, et mul oleks
siin möödus minu õnnelik lapsepõlv, siia
võimalik oma doktoritööd kaitsta mõlemas
meeldib mulle alati tagasi tulla.
ülikoolis ja saada kahe ülikooli doktorikraad.“
Sinimäe Põhikoolis üheksa aastat
ALAR TASA
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Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel juunis, juulis ja
augustis vaadati läbi ja lahendati maa-,
ehitus-ja jäätmekäitlusega seotud
taotlused, sotsiaal- ja finantsküsimused
ning need eelnõud, mida vallavalitsus
esitab vallavolikogule.
16. augustil tunnistati edukaks
pakkumised hangetes „Vaivara valla
kohalikele teedele killustiku pealevedu
koos laotamisega 2016” ja “Liiklusmärkide
paigaldus Vaivara valla kohalikel teedel
2016” .
23. augustil algatati Vaivara valla
eelarvestrateegia muutmine. Septembri
jooksul toimub eelarvestrateegia
muudatuste avalik väljapanek ja avalik
arutelu. Jälgige valla kodulehel, vallamajas
teadetetahvlil ja raamatukogudes
avaldatavat infot.
30. augustil kiideti heaks Vaivara valla
arengukava muutmise eelnõu ja edastati
vallavolikogule.
Alates 10.08 kuni 24.08.2016 toimus valla
arengukava muutmise eelnõu avalik
väljapanek.
Avaliku väljapaneku käigus laekus MTÜ
Koduhoidjate Seltsi ettepanek.
25.08.2016 toimus arengukava muutmise
eelnõu ja ettepaneku avalik arutelu.
Vallavalitsuse liikmed leidsid, et MTÜ
ettepanekud on osaliselt juba kajastatud
arengukavas (ettevõtlus, noorte
toetamine) või teostatakse valla poolt
(hajaasustuse programm, toetused era-ja
kortermajade renoveerimiseks Vaivara
Sinimägede SA kaudu). Tehtud
ettepanekud on üldsõnalised ja vajavad
täpsustamist. Tehtud ettepanekud võiks
võtta aruteluks järgmise perioodi
arengukava koostamisel.
Vallavalitsuse korraldused, määrused ja
protokollid avalikustatakse
vallakantseleis ja valla
dokumendiregistris, kus on võimalik
nendega tutvuda. Ei avalikustata
andmeid, mille väljastamine on
seadusega piiratud või mõeldud üksnes
valla ametiasutuste siseseks
kasutamiseks.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Toimus valla arengukava
muutmise avalik arutelu
Möödunud kuu eelviimasel nädalal
toimus Vaivara valla arengukava 20152020 muutmise avaliku arutelu. Kohal
olid vallavolikogu, vallavalitsuse ja MTÜ
Koduhoidjate Seltsi esindajad - kokku
üheksa inimest.
Istungi juhataja abivallavanem Mati
Männisalu tutvustas valla arengukava
muutmise algatamise käiku ja avalikuks
aruteluks laekunud ainukest ettepanekut,
mille oli esitanud MTÜ Koduhoidjate Selts.
Ettepanek koosnes neljast punktist, mis
puudutasid hajaasustuse arendamist külades,
vallapoolset turismipiirkonna arendamist
Narva-Jõesuu lähistel, ettevõtluse valdkonnas
kohalike elanike ettevõtluse toetamise
programmi väljatöötamist ja noorte toetamist
läbi nii koolisisese kui ka koolivälise
programmi väljatöötamise, milles tulenevalt
vanusegruppidest saadakse riigikorraga seotud
lisateadmisi ja -oskusi sotsiaalmajanduslikes,
poliitilistes ja õigusküsimustes.
Kuulati ära MTÜ Koduhoidjate Seltsi
esindaja seletused tehtud ettepanekute osas ja
selgitati, et praktiliselt kõigile esitatud
punktidele on juba toimivad vasted olemas.
Samas rõhutati, et kursse muutvaid muudatusi
pole hetkel ratsionaalne teha kahel põhjusel.
Esiteks tulevad muudatused nagunii
päevakorda juhul, kui haldusreformi tulemusel
toimub liitumine mõne teise omavalitsusega.
Teiseks aga tuleb vastavalt seadusele igal juhul
algatada järgmisel aastal uue arengukava
koostamist.
ALAR TASA

Ka need seened pakuvad silmailu.
Foto: JAAN METSIS
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OPERATIIVTEATED
VARGUSED
7. septembril teatati politseile, et
Perjatsi külas murti sisse eramaja
abihoonesse ja varastati kaks trimmerit
ning kütust. Kahju on 1050 eurot.
KEHALISED
VÄÄRKOHTLEMISED
16. septembril teatati, et Sinimäel
Rohelisel tänaval ründas tundmatu
mees 24-aastast naist.
METSLOOMAD TEEL
13. septembril kell 18.02 käisid
päästjad liiklusõnnetusel Auvere
külas, kus sõiduk oli kokku põrganud
teele jooksnud põdraga. Päästjate
ülesandeks jäi sõiduki süttimisohu
likvideerimine ning tee koristamine.
LÕHKEKEHAD
18. septembril tehti kahjutuks Udria
külast leitud mürsk ning Hundinurga
külast leitud käsigranaat F1, 85 mm
mürsk ja kaheksa 47 mm mürsku.
17. septembril tehti kahjutuks
Perjatsi külast leitud reaktiivmürsk.
14. septembril tehti kahjutuks
Auvere külast põllutöödel leitud
mürsk.
9. septembril tehti kahjutuks Auvere
küla lähedalt raietööde käigus leitud
120 mm miinipildujamiin ja 76 mm
mürsk.
3. septembril tehti kahjutuks Auvere
külast leitud kümme miinipildujamiini,
neli mürsku ja kuus granaati.

Kultuuriteated
Noortekeskuses oktoobris
3 - 4.10 Õpetajate päeva puhul
postkaartide valmistamine.
17 - 20.10 Halloweeni temaatilised
meistriklassid.
24 - 28.10.16 Noortekohtumised
„Eestimaa on ökoturismi maa“.
27.10 Halloweeni pidu Sinimäe
koolihoones.
Alates 5. oktoobrist igal kolmapäeval
kell 17 DJ töötuba kõigile soovijatele.
Breakdance ring teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 14.

Eestimaa on ökoturismimaa
Vaivara ja Hiiumaa
noored osalesid 22. – 27.
augustini projektis
Taevaskojas.
Projekti teema oli
„Eestimaa on
ökoturismimaa“.
Taevaskoja asub
Põlvamaal ja on väga hea
koht perepuhkuseks, siin
saab sõita kanuu, parve
ja tõukerattaga. Siin on
väga ilus loodus, puhas
õhk, palju seeni ja marju.
Meie noortele meeldis
kõige rohkem kanuumatk
Noored imekaunis Taevaskojas. Foto: ERAKOGU
ja tõukerattamatk.
Selle projekti teine kohtumine
meie eelmisel kohtumisel Taevaskojas. Selle
toimub oktoobrikuus meie vallas,
projekti sponsorid on SA Archimedes
Olgina külas. Seal me teeme valmis
noorteagentuur jaVaivara vald.
filmi, mille jaoks filmisime materjali
PROJEKTIS OSALEJAD

Politseimuuseum pakub
külalistele tegevuslusti
Rakveres asuv kogupere teemapark Eesti
Politseimuuseum (Tallinna 3) haarab
kooliõpilasi ja ka täiskasvanuid omandama
teadmisi kogemuste ja tegevuste põhiselt.
SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluv
Eesti Politseimuuseum pole muuseum, kus tuleb
tunde väljapanekuid imetleda ja tohutuid
tekstimassiive lugeda. Siin saab ise omal käel ja
nahal järele proovida, kuidas erinevad
politseitööga seotud valdkonnad päris elus välja
näevad.
Kahel korrusel on kokku 10 näitusetuba ja
Lastemuuseum, kus põnnid saavad pehmete
mänguautodega õppida tundma liiklusmärke ja
ohutu liiklemise põhimõtteid.
Näitusetubades saab Eesti politsei ajalooga
tutvumise kõrvalt näiteks testida päris autos oma
pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida
väsimusprille, korraldada päris märul, katsetada
fotorobotit, selga proovida politseiriideid ja omal
kehal tunda eriüksuslase varustuse raskust,
kavaldada üle valvesüsteemi ning ronida laserkiirte
vahel, võtta sõrmejälgi ja palju muud.
„Meie muuseumi suur eelis tavapäraste
muuseumite ees ongi see, et külastaja saab
üheaegselt osaleda reaalsetes politseitöö
tegevustes ning samal ajal avardada silmaringi
köitvate faktidega,“
sõnas Eesti
Politseimuuseumi
direktor Andrus
Eesmaa.
Muuseumis saab
istuda ka vangikongis,
tutvuda erinevate

narkootiliste ainetega ja vangidelt konfiskeeritud
külmrelvadega. „Gruppidele korraldame põnevaid
mänge ja eriprogramme,“ rääkis muuseumi
direktor ja lisas: „näiteks saab mõõta tänaval
autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit,
võistelda meeskondlikult politseitöös, läbida
eriüksuse rada.“
Tõsisemat tooni lustlikule muuseumile lisab kaks
hooaega kestnud sari „Politseiakadeemia“. Sarja
raames kutsutakse muuseumisse legendaarseid
politseitegelasi, kes jagavad kohtumisõhtutel
külastajatele erakordseid meenutusi oma tööst ja
elust.
Üks põnevatest uuendustest on eriüksuse
raja avamine. Seal tuleb riietuda eriüksuse vormi
ning sisenenda rajale, kus peab kahjutuks tegema
seitse aktiivset sihtmärki, samal ajal mõõdetakse
raja läbimise aega. Relvad on päris relvade
koopiad ning laskemoonaks on plastikhaavlid.
Käesolevast suvest asub muuseumi
sisehoovis kopteri vähendatud koopia
(valmistatud muuseumi eritellimusel päris kopteri
jooniste järgi), pakkudes külastajatele reaalse
kopterilennu kogemise tunnet. „Kopter on
kahekohaline ning seda on võimalik külastajal ise
juhtida, katuste kõrgusele see ohutuse pärast küll
ei tõuse, kuid maalähedase lennuelamuse saab küll.
Pearootor töötab ning kõik tuled ja viled, ehk siis
vilkurid ja sireenid, on kopteril olemas,“ selgitas
Eesti Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.
Nii jagub ohtralt uut ja põnevat ka neile, kes
on varem juba politseimuuseumis käinud. Uued
atraktsioonid on piisav põhjus uuesti tulla.
Täpsemat infot jälgi muuseumi kodulehelt:
www.politseimuuseum.ee

15. oktoobril toimub Vaivara vallavalitsuse parklas (Pargi 2,
Sinimäe alevik) kell 12-15 kampaania „Kiibi või kaota !“
Kampaania käigus saavad Vaivara valla elanikud võimaluse tasuta ja
teiste omavalitsuste elanikud, hinnaga 5 euri, mikrokiibistada koeri ja
kasse .
Lisaks registreeritakse värskete kiibisaajate andmed üleriigilisse
lemmikloomaregistrisse LLR, kuhu pääsevad kodanikud ka ise
riigiportaal www.eesti.ee kaudu.
Mikrokiibistamine aitab kadunud koera või kassi kiiremini leida. Selleks
peab ka lemmiklooma omaniku korrektsed ja ajakohased kontaktandmed
lemmikloomaregistrisse kandma . Mikrokiip on väikeste mõõtudega (13
x 2 mm) kapsel, milles on elektrooniline mikroskeem koos
elektromagnetilise antenniga. Mikroskeemi sisse on kodeeritud riigi
lühend, selle numbriline kood ja 12-kohaline digitaalne ID-number. See
number on unikaalne ja muutumatu. Kiip süstitakse lemmiklooma naha
alla ja kestab üldjuhul terve lemmiklooma eluea.
Vaivara vallas on koerte mikrokiibistamine kohustuslik, kasside
kiibistamine on veel vabatahtlik.
Kampaania korraldab Eesti Loomakaitse Selts koostöös Varjupaikade
MTÜ-ga ning Vaivara Vallavalitsuse toetusel.

Tulemusliku vihje eest 500 eurot!
Vaivara Vallavalitsus ootab vihjeid leidmaks reostajat, kes on
septembrikuus toonud Vaivara vallas Laagna külas Tammi teele
kolm koormat tuhaplokke ligikaudses koguses 50 tk Enamus
plokke on terved ja välimuse järgi hinnates seisnud pikemat
aega välitingimustes. Lisaks on reostuspaigas muud prügi,
sealhulgas külmkappi sisemine plastikosa ja jalgratta rehve.
Kui keegi on märganud pikemat aega hunnikusse ladustatud
tuhaplokkide kadumist või näinud Laagna külas Tammi teel
liikumas tuhaplokke vedavat autot või tee äärde pargitud
väikebussi, siis palume sellest teada anda Vaivara Vallavalitsuse
telefoninumbril 517 3150 või kirjutada e-postile
jaan.metsis@vaivara.ee.
Reostuse toimepanija tabamiseni viiva vihje eest paneb Vaivara
vallavalitsus välja 500 euro suuruse preemia.

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

Oktoober Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
1926. aasta oktoobris
tehti kokkuvõtteid Eesti
tööstusest ja selle järgi
oli Virumaal ühes Narva
linnaga ligi 184
tööstusettevõtet. Üheks
suuremaks meie kandi
ettevõtteks oli A/S
Narova lauavabrik, mis asus NarvaJõesuus ja ja vabrikus sai tööd üle 200
inimese. Tööstus oli küllaltki kaasaegne,
sest saeraam ja osa masinaid toodi
Rootsist kohale ja eks oma mõju oli ka
sellel, et Rootsi oli oma kanda kinnitanud
ka Sillamäe õlitööstuses.
17. oktoobril 1936. aastal saabus
Eestisse Rootsi kroonprints Gustav Adolf,
et osaleda Narvas avatava mälestusmärgi
üritustel.
18. oktoobril 1936. aastal avatigi Rootsi
kroonprints Gustav Adolfi juuresolekul
Narvas Härmamäel (praegu on selle koha
juures Narva linna alguspost ja kui
vaadata paremal pool põllule, siis ongi
näha väike küngas, kus kunagi kõrgus see
sammas) mälestussammas nn “Rootsi
lõvi“, meenutamaks Rootsi kuninga Karl
XII edukat lahingut Narva all 19.
novembril 1700. aastal, mil Põhjasõja
käigus purustati Narva linna piiranud
Vene vägi, kelle sõjatee läbis ka Vaivarat.
See „Rootsi lõvi“ oli Rootsi kuningriigi
kingitus Narva linnale ja oli koopia
Stockholmi kuningalossi ees asunud
Bernhard Foucqueti loodud kujust.
Avamise ajal oli suur lumetuisk, kuid see
ei heidutanud pidulisi. Narvas üles
pandud mälestusmärgi arhitektiks oli
kuulus Rootsi arhitekt Ragnar Österberg,
kes oli projekteerinud Stockholmi raekoja
(1923) ja osales ka Eesti Kunstimuuseumi
konkursil 1936.-37. aastal.
Mälestussammas hävines II maailmasõja
ajal ja on nüüdseks taastatud, kuigi veidi
teistsugusena ja ka uues kohas –
Hermanni linnuse lähistel.
Siia võib lisada, et kui 1994. aastal olin
jalgrattamatkal Rootsimaal, siis külastasin
ka Rootsi kuningalossis asunud
muuseumi (muide sisse sain tasuta, kuna
esitasin kuningriiklaste partei liikmepileti)
ja siin olid väljas kuninga Karl XII saalis
maalid tema neljast tähtsamast
võidulahingust ning üheks selliseks oli ka
Narva lahing 19.11.1700.
20. oktoobril 1906. aastal asutati Narva
Pedagoogika ja Tervishoiu Selts ja peagi
võeti vastu ka A. Tihvinski koostatud
seltsi põhikiri. Selts ise registreeriti
ametlikult alles järgmisel aastal ja sel ajal
oli seltsis 217 tegevliiget. Selts tegutses
14. jaanuarini 1919. aastal. Seltsi kiituseks
tuleb öelda, et seltsi tegevuspiirkonda
kuulus ka Narva-Jõesuu ja Vaivara
ümbrus.
28. oktoobril 1916. aastal sündis Narvas
koloratuursopran Vera Nelus, kes õppis
muusikat eraviisiliselt ja töötas Estonia
teatris ooperi ja operetisolistina. 1950.
aastal omistati talle ENSV teenelise
kunstniku aunimetus. Suvepuhkuste ajal
esines ta korduvalt Narva-Jõesuu
kuursaalis.
Veera Nelus suri Tallinnas 18. juulil 1996.
aastal.
Sir ARTHUR

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

JAROSLAV KROON
VALERI LINJOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku
kirjaliku enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on
12.10.2016.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Küljendaja: Aido Keskküla
Tõlk: Tatjana Fedorenko
Trükk: AS Trükikoda Trükis

