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Vaivara valla
tuulepotentsiaal
on hinnas
Sõnajalad plaanivad Mustanina külla
hiigeltuuleparki.
Oleg ja Andres Sõnajalg plaanivad
Vaivara valda Mustanina külla rajada 85
tuulikuga tuulepargi, mille
kogumaksumus on hinnanguliselt 425510 miljonit eurot, enne ehituse algust
oodatakse ära Aidu tuulepargi valmimine
2019. aastal.
Andres Sõnajala sõnul on Vaivarasse
tuuleparkide rajamine plaanis mitmes etapis esimesena Mustanina külas ja teise etapina
Auveres. Projekti esimene etapp on Vaivara
tuulepark, millel on kehtestatud planeering ja
mis hõlmab Narva karjääri territooriumi
Mustanina külas. Sinna on plaanis püstitada
85 tuulikut, mis teeb projekti
kogumaksumuseks 425-510 miljonit eurot.
Sõnajala sõnul on pargid planeeringult
erisugused: Vaivara pargi planeeringu maht on
85 tuulikut, Auvere tuulepargi planeerimist
korraldatakse ühiselt ASiga Vaivara Wind ja
sinna on esialgu planeeritud 32 tuulikut,
lõplik arv on veel lahtine ja see sõltub
planeeringu lahendusest. Põhivõrguga
tuuleparkide liitumisressurss on kokku 1000
megavatti, mis Sõnajala hinnangul saab
realiseerumisel olema maailmas seni üks
suuremaid maismaa parke.
Kuna tuuliku kõrgusele seavad piiri
kaitseministeeriumi nõuded, siis tehakse
ministeeriumiga koostööd, et ühiste
jõupingutustega paigaldada lähikonda
spetsiaalsete omadustega radar, mis
leevendaks tuulikute mõju vajaliku määrani.
Hetkel on käsil ettevalmistustööd, et selline
Taani pakutav testradar juba sel aastal Eestis
püsti panna.
Andres Sõnajala sõnul on peale radari
küsimuse ka raadioluure probleemile Eleoni
rahvusvahelises inseneride meeskonnas juba
tehniline lahendus leitud ja seda on plaanis
testida kevadel Eleoni esimeses
referentspargis Aidus esimese kerkiva tuuliku
peal. Kui testid on edukad ja
mõõtmistulemused ammendavad, saab
Eleonist ainulaadne raadioluure sõbralik
tuulik, mis loob olulised turueelised peale
Eesti veel mitmetes riikides, sealhulgas
Šveitsis ja Soomes.
Sõnajalg lisas, et hetkel toimub
intensiivne koostöö valitsuse loodud
töögrupiga, mis selgitab ekspertide abiga välja
probleemid ja lahendused. Kui projekt
õnnestub ja kõrgusprobleem laheneb, saab
Vaivarasse kõikjale püstitada ka üle 200
meetri kõrguseid tuulikuid, mis on tema sõnul
uue põlvkonna multi-megavatt tuulikute
esmane nõue.
Mainor plaanib Auverre 100 miljoniga
tuulepargi rajada.
Mainori suurosalusega AS Vaivara Wind
plaanib 2018. aastal Vaivara valda Auverre
orienteeruvalt 100 miljoni euro eest 32
tuulikuga tuulepargi rajada.
Ettevõtte juhatuse liikme Raivo Pihlaku
sõnul on liitumispunkt valmis ja praegu
tegeletakse keskkonnamõjude hindamisega. 2.
veebruaril toimub Vaivara vallamajas
eriplaneeringu avalik arutelu.
Kuna võrreldes paari-kolme aasta taguse
ajaga on tuulikutootjad oma hindu langetanud,
siis läheb plaanitav 81megavatine tuulepark
Pihlaku sõnul maksma 100 miljoni euro
ringis, kuid täpne hind selgub siis, kui
tuulikutootjatelt on pakkumised tulnud.
Pihlaku sõnul on tuulikute kõrguseks
planeeritud 150 meetrit, mis aga nõuab riigilt
vajalikke kooskõlastusi. Peale
kaitseministeeriumi tuleb kooskõlastused
saada ka politsei- ja piirivalveametilt ja
lennuametilt.
ASist Vaivara Wind kuulub 85 protsenti
ASile Mainor ja 15 protsenti Raivo Pihlakule.
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MIROSLAVA
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SÜNNI PUHUL

Dessandi juubeliaastal
soovitakse vaatemängu
pakkuda ka pealtvaatajatele
Utria dessandi start anti
neljapäeva õhtul Voka lähistel,
finišeeriti laupäeva hommikul
Narvas. Ligikaudu 70 kilomeetri
pikkusel trassil tuli lahendada
mitmesuguseid ülesandeid, nagu
taktikaline side, esmaabi
osutamine, lahingutehnika
tundmine, vastase
dokumentatsiooni analüüs,
objektide kauguse määramine,
aga ka erinevatest relvadest
laskmine.
Kui eelmisel aastal läks
dessandi võit Scoutspataljonile, siis
sel aastal oli parim kaitseliidu
Tallinna maleva meeskond,
elukutselistest sõjaväelastest
Ka seekord osalesid naisvõistkonnad.
koosneva Scoutspataljoni ja
1.Jalaväebrigaadi Pioneerpataljoni võistkonna ees.
Sellel aastal katsetas Utria dessandi
Naisvõistkondi osales sel aastal koguni kolm ja
ülesannete lahendamist ka samal ajal Narvas
kõik nad ületasid ka finišijoone, parim neist
visiidil olnud president Kersti Kaljulaid, kes tegi
lõpetas kuueteistkümnendana, jättes selja taha
kaasa poolekilomeetrise lõigu takistusrajast.
mitmed meestest koosnevad lahingkvartetid.
President proovis köie abil mäest ülesminekut ja
„Liiga lihtne,” iseloomustas 19. korda Utria
võsast läbitungimist. „Minu1 oli kergem, sest

Utria dessandi raames toimuval mälestustseremoonial on alati osalenud ka
Soome võistkond. Foto: ALAR TASA
dessanti korraldanud Meelis Rätsep tänavust
võistlust. “Seda, et tingimused olid soodsad,
näitas ka vähene katkestajate hulk – kahekümne
seitsmest starti läinud võistkonnast ei jõudnud
finišisse vaid kolm. Ja konkurents oli rajal tänu
sellele ka tihedam,” tõdes võistluse peakorraldaja.
Ehkki Utria puhul ei saa rääkida selgetest
favoriitidest nagu tavapärastel spordivõistlustel,

varustust polnud kaasas. Võistlejatel oli
kahtlemata raskem,” tõdes president, kiites
naiskonda, kes kohe pärast teda kontrollpunkti
ülesannet lahendama jõudis ning raske lõigu tosina
minutiga tehtud sai. Presidendi osalemine
võistlustel tekitas suurt elevust Ameerika
Ühendriikidest, Austriast ja Prantsusmaalt Utria
dessandile kohale tulnud välismeedia esindajate
seas.
Rätsepa sõnul sai kogu
luurevõistlus nii välismeedialt kui ka
välisvõistkondadelt positiivset
tagasisidet. Rajal olid sellel aastal
Soome, Poola ja Saksamaa
võistkonnad. Välisosalejaid võiks
rohkemgi olla, kuid nii tõsine sõjaretk
talvises Eestis käib paljudele lihtsalt
üle jõu. Rahvusvaheliseks muutumine
on olnud üks korraldajate peamisi
eesmärke. Nüüd, kui see saavutatud ja
järgmisel aastal ees ootamas 20.
võistlus ning Eesti Vabariigi sajas
sünnipäev, püütakse võistlust muuta
ka pealtvaatajatele atraktiivseks. „Kas
ja kuidas see saab olema, sõltub
paljuski ka sellest, milline on uus
Sel aastal jäid suusad koju. Foto: 2x KAITSELIIT
omavalitsus,” tõdes Rätsep,
kinnitades, et Vaivara vald on suurim
tunnistab Rätsep, et esiviisiku kandidaadid on
võistlusesse panustaja.
sõjaväeringkonnas aimatavad. „Samas oleneb
2018. aasta Utria dessant peaks toimuma
tulemus paljuski siiski ka välistest mõjuteguritest.
11.-13. jaanuarini. Ka 2019. aasta on ajalooliselt
Näiteks võib juhtuda, et üks meeskond sooritab
tähtis - siis möödub dessandist endast sada aastat.
ülesannet ilusa ilmaga, kuid teine peab sedasama
http://album.vaivaravald.ee > Utria
tegema mitu tundi hiljem hoopis tuisuga,” tõi ta
dessant
näite.
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Volikogu istung
14. detsembril
Vastavalt kinnitatud päevakorrale
vallavolikogu istungil:
- lõpetati Vaivara valla 2017. aasta eelarve
I lugemine;
- määrati audiitoriks Vaivara valla 2016. a ja
2017. a majandusaasta aruande
auditeerimisel AMC Audit OÜ;
- muudeti Vaivara Vallavolikogu 25.
veebruari 2010 otsust nr 28 „Vaivara
Vallavolikogu 29. märtsi 2007. a otsuse nr
89 „Maa munitsipaalomandisse
taotlemine” muutmine” punkti 1. alapunkti
1.2, täpsustades munitsipaalomandisse
taotletava Vaivara külas asuva Jõesilla
maaüksuse sihtotstarbed;
- muudeti Vaivara Vallavolikogu 27.02.2013
otsuse nr 175 lisa 2 „Vaivara Vallavalitsuse
ametiasutuse ametnike haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja oskustele
esitatavad nõuded, mis on vajalikud
teenistusülesannete täitmiseks“;
- nõustuti vallavara, so kasvava metsa
raieõiguse võõrandamisega Piiri
maaüksusel;
- otsustati maksta vallavanemale preemiat;
- kinnitati Vaivara Vallavolikogu 2017. aasta
tööplaan;
- kinnitati revisjonikomisjoni 2017. aasta
tööplaan.
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

Kampaania
“Naaber aita!” tõi
juurde 240 inimest
Teisipäeval, 10 jaanuaril toimus “Naaber
aita!” kampaania avalik loosimine.
Peaauhinna - Subaru Forester’i võitjaks
osutus Jelena Orehhova Narva-Jõesuu
linnast.
Detsembri keskel käivitasid NarvaJõesuu linn ja Vaivara vald kampaania
“Naaber aita!”, mille eesmärgiks oli kokku
saada kahe omavalitsuse liitumisel
haldusreformiga nõutavad 5000 elanikku.
Kampaania lõppedes loositi kõigi 2017.
aasta 1. jaanuari seisuga linna ja valla
elanike nimekirjas olevate inimeste vahel
välja maastur Subaru Forester, mille
võitjaks osutus Jelena Orehhova NarvaJõesuu linnast.
Enne kampaaniat elas liituda
soovivates omavalitsustes kokku 4553
inimest, kampaaniaga tõusis elanike arv
240 inimese võrra. Ühineda soovivate
omavalitsuste poolt on Vabariigi
Valitsusele esitatud taotlus lubada
moodustada uus omavalitsusüksus,
vaatamata sellele, et 5000 elaniku nõue
pole täidetud.
ALAR TASA

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
91 TATIANA IPATOVA
87 MARIYA KHOPTA
85 LIUDMILA ZOMEROVA
85 ANNA SERGEJEVA
85 ELFRIIDA VÄLJA
84 NINA KISEL
84 NIINA HITRETSOVA
83 TATJANA ANISIMOVA
82 VALENTINA RYABOVA

08.01.1926 Olgina
27.01.1930 Olgina
04.01.1932 Sinimäe
15.01.1932 Olgina
30.01.1932 Kudruküla
01.01.1933 Olgina
04.01.1933 Olgina
15.01.1934 Sinimäe
27.01.1935 Vaivara

81 GRIGORY MIRENKOV
81 NIKOLAI VESELOV
81 YURY ARTEMENKOV
80 LEIDA LEOKINA
70 VALERI GORKUNOV
70 MATI KULLAMAA
70 ENNO TUUDER
70 VALENTINA ALEKSEEVA
70 RAISA RYBCHENKOVA

02.01.1936 Sinimäe
13.01.1936 Vaivara
25.01.1936 Udria
03.01 1937 Mustanina
02.01.1947 Perjatsi
10.01.1947 Sõtke
17.01.1947 Vodava
19.01.1947 Olgina
26.01.1947 Sõtke
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Käesoleval aastal
saab esmakordselt
taotleda
madalapalgaliste
tagasimakset
Alates veebruarist saab esmakordselt
taotleda madalapalgaliste tagasimakset
ehk madalapalgalisel täistööajaga
töötajal tekib õigus saada tagasimakse
tema poolt aasta jooksul tasutud
tulumaksu ulatuses.
Madalapalgaliste tagasimakse
kantakse inimesele üle kord aastas ja selle
eesmärk on madalapalgalise töötaja
sissetuleku suurendamine. Alates
novembri keskpaigast on võimalik emaksuametis/e-tollis kontrollida, kas
tingimused tagasimakse saamiseks on
täidetud, tagastatav summa selgub pärast
tuludeklaratsiooni esitamist.
Kes saab taotleda?
Tagasimakset saab taotleda täisealine
Eesti elanik, kes on taotlusele eelneval
aastal töötanud täistööajaga vähemalt
kuus kuud ja kelle aastane kogutulu jääb
alla 7817 euro.
Täistööaja saab ka kokku liita ehk kui
inimene töötab mitme töölepingu alusel,
aga vähemalt 40 tundi nädalas, siis on ka
temal taotlemise õigus olemas. Täistööaja
tingimust ei nõuta
töövõimetuspensionäridelt, osalise või
puuduva töövõimega isikutelt, kelle eest
maksab sotsiaalmaksu kuumääralt
Töötukassa (kuni juunini 2016 maksis
Sotsiaalkindlustusamet). Oluline on, et
osalise või puuduva töövõimega inimese
tööandja on tema töövõimest teadlik ja
esitanud vastava taotluse Töötukassale
(kuni juunini 2016
Sotsiaalkindlustusametile), sest muul
juhul ei ole võimalik seda tagasimakse
tegemisel arvesse võtta.
Kuidas tagasimakset arvutatakse?
Aastase maksimaalse 7817 euro
suuruse kogutulu hulka kuulub lisaks
töötasule ka näiteks pension,
ettevõtlustulu, dividend, maksustatav
toetus, stipendium, preemia vms.
Tagasimakse suurus sõltub sissetuleku
suurusest ehk mida lähemal on aastane
sissetulek 7817 eurole, seda väiksem on
saadav rahaline tugi. Samuti mõjutab
tagasimakse suurust isiku
tulumaksukohustus ja tulumaksutagastus.
Kui inimene teeb tuludeklaratsioonis
lubatud mahaarvamisi (näiteks
eluasemelaenu intressid, koolituskulud,
täiendav maksuvaba tulu lapse
ülalpidamisest või pensioni korral), siis
see mõjutab tagasimakse suurust.
Täpne summa arvutatakse välja
tuludeklaratsiooni alusel, mille inimene
esitab 2017. aasta veebruaris-märtsis.
Taotlust tagasimakse saamiseks on
võimalik esitada pärast deklaratsiooni
kinnitamist sealsamas elektroonilises
keskkonnas ja kui inimene täidab
tingimused, siis ilmub sinna eraldi
teavitus.
Tagasimakse jõuab inimese
pangakontole sarnaselt tulumaksu
tagastamisega ehk kõigepealt kantakse
see üle inimese ettemaksukontole maksuja tolliametis, kust vajadusel võetakse
maha muud täitmata kohustused
(maksuvõlg, tasumata trahvid,
kohtutäituri nõue). Seejärel tehakse
ülekanne inimese pangakontole, esimesi
tagastamisi alustab maksu- ja tolliamet
maikuus.
Kindlasti on siinkohal oluline meeles
pidada, et kuna toetus suurendab inimese
sissetulekut, siis võetakse seda arvesse
talle toimetulekutoetuse määramisel.
Rohkem infot leiab maksu- ja tolliameti
kodulehelt: https://www.emta.ee/et/
eraklient/tulu-deklareerimine/
madalapalgaliste-toetus-2017-aastal
TIINA NORMAK,
maksude osakonna talitusejuhataja

Väljasõit Tartusse
imetlema, oli ju jõulueelne aeg. Kõndisime
Tartu linna tulen alati hea meelega, sest
Tartu Ülikooli hoonest mööda, näitasin
olen siin tudengina veetnud oma parimad
lastele, kus saab edasi õppida ja saada
aastad ja hiljem linna elanikuna. Lühidalt
kõrgharidust.
öeldes Tartu on “heade mõtete linn”.
Raekoja platsil ootas meid kaunis
Enne jõule sõitsime oma 2. klassi
kuusepuu. Koolis valmistatud soovidega
õpilaste ja viie lapsevanemaga Tartusse.
südamekesed Jõuluvanale riputasid lapsed
Küsite, miks just Tartusse, nii kaugele?
kuuse okstele. Kasutasime vaba aega
Esiteks, see oli juba septembris planeeritud –
jalutamiseks kuuseplatsil, kus lapsed said
leidsin just Tartus sobiva lasteetenduse –
kiikuda, sõita jalgrattatrenazööril, pildistada
“Sööbik ja Pisik” Egneri raamatu ainetel, mis
toimus hubases teatrimajas
Teatri Kodu. Teiseks, teadsin,
et mõned lapsed klassist ei
olegi oma kodukohast
kaugemale sõitnud.
Kolmandaks, tahtsin näidata
neile ülikoolilinna juba praegu,
võib olla tulevikus keegi tuleb
Tartusse õppima.
Teisipäeva hommikul
sõitsime mikrobussiga
Sinimäelt välja ja Tartusse
jõudsime enne etendust. Teatri
Kodus on kaunite
maalingutega teatrisaal, avar
lava ja muidugi
professionaalsed näitlejad.
Muusikal “Sööbik ja Pisik”
meeldis lastele väga, nad olid
vaimustuses ja jätsid meelde, et
hambaid tuleb ikka pesta 2
korda päevas.
Peale lasteetendust oli meil
võimalus külastada
Sinimäe kooli õpilased Tartus raekoja platsil.
teatrinukkude muuseumi, mis
Foto: TATJANA JUHKAM
asub keldriruumides. Seal
nikerdatud puust looma kujuga ja lihtsalt
tervitasid tulijat kõigepealt iseliikuvad nukud
puhata.
mehhaaniliste nukkude teatrist. Muuseumis
Lastel see õnnestus väga hästi ja
nägime teatrinukke nii Eestist kui ka mujalt
tagasitee bussiga tundus lühem ja palju
maailmast. Lapsed ise katsetasid liikuma
kergem, kui Tartusse sõit. Lapsevanemad, kes
panna marionettnukke, eksootilisi
osalesid väljasõidul nägid samuti, kui tähtis
varjunukke, toredaid käpiknukke. Oli küll
lapse silmaringi arendamiseks on oma kodust
põnev proovida, mis tunne on olla
välja sõitmine ja klassikaaslastega
nukunäitleja!
suhtlemine.
Ilmaga meile vedas – sellepärast läksime
Suured tänud Sinimäe põhikooli juhtkonnale,
vaatama Toomemäe vaatlusplatsilt vaadet
kes rahaliselt toetas meie väljasõitu Tartusse!
Tartu linnale. Kaunis linn on Tartu! Igal
aastaajal on oma eripära. Sellel talvel ei ole
TATJANA JUHKAM,
palju lund veel olnud ja olid päris soojad
õpetaja
ilmad, siiski kuusepuud läksime koos

Tambi küla ajaloost
(Algus detsembrikuu Vaivara Kajas)
Teise maailmasõja ajal toimusid Tambi küla
lähedal ägedad lahingud (Sinimäe lahingute
käigus 1944. aasta juulis-augustis). Mõnisada
meetrit külast idas oli saksa varukaitseliin
(Tannenbergi liin). Ajalookirjanduses
kirjeldatakse lahinguid järgmiselt: “Sellal, kui
8. armee väed tungisid peale lõunast, pidasid
2. löögiarmee 109. ja 122. laskurkorpus 29.
juulil ägedaid lahinguid vaenlasega
Mummassaare - Tambi – Sinimägede
keskmise kõrgendiku – idapoolse Kirikuküla
– Vaivara kirikust kagusse jääva piirkonna
joonel. Nendes lahingutes osalesid ka 8.
Eesti korpuse 45. ja 221. tankipolgu
tankistid“.
1944. aasta septembris rajati
teelahkmest (Mummassaare ja Pimestiku
teelahe) lõunasse, paremale poole teed (kui
tulla Sinimäe poolt), 25 meetrit Tambi küla
eramajast itta polgukalmistu 109. laskurdiviisi
381. laskurpolgu hukkunud sõjaväelastele.
Viies hauas leidsid igavese rahu 21
sõjaväelast. Üks siia maetutest on jefreitor
Vladimir Vassiljevitš •ernov (sündinud 1926.
aastal Moskva oblasti Luhhovitski rajooni
Matõra külas, hukkus lahingus 25. juulil 1944.
aastal). Osa sõjaväelastest (võimalik, et ka
kõik sõjaväelased) maeti hiljem Tambi küla
kalmistult ümber teistele kalmistutele. Nii
maeti 18. septembril 1944. aastal hukkunud
reamees Dmitri Timofejevitš Bajev Tambi küla
vennashauast ümber vennashauda nr 14
Hummuli külas Valga lähedal.
Esimeses maailmasõjas alles jäänud
Tambi küla pühiti minema maa pealt teise
maailmasõja ajal. Praegu asub küla ajaloolise
asukoha läheduses üks uus nimetu talu (teed
mööda mõnikümmend meetrit ida pool
Suurkivi kivi), kuid sellel pole midagi ühist
sealt varem viiesaja meetri kaugusel asunud

On jaanuar…
Ilmad on heitlikud
ja hooti kaotab talv
oma tavapärase näo:
sajab vihma ja teedel
laiutavad veelombid.
Targalt tegutsevad
need talispordi
harrastajad, kes iga
vähegi talvisema
moega ilma ära
kasutavad. Kes aga
arvab, et ehk homme
läheb paremaks, see jääb paraku pika
ninaga.
On jaanuar…Aasta 2017 on kohal ja
kohe, kohe (28. jaanuaril) algab ka punase
tulikuke aasta. Mida ta endaga kaasa toob?
Sirvin oma vana horoskoobiraamatut ja
tõden, et üht-teist kattub sellega, mida on
öelnud tänapäeva tähetargad. Selge on
see, et tuleb kõvasti tööd teha ja õppida,
õppida ja veelkord õppida!
Kõikvõimalikud armeed elavad üle
õitseaega ning igasugused tiitlid, aumärgid
ja mundrid on minev kaup. Siin-seal
lüüakse lärmi täiesti tähtsusetute asjade
pärast. Kuked ajavad end puhevile ja
kritiseerivad üksteist, kuid ei söanda siiski
korralikult taplema hakata.
Kõige lihtsamad asjad aetakse nii
keeruliseks, et neist ei saa sotti ei nõu ega
jõuga, ei hea ega kurjaga, ja võib-olla see
ongi Kuke eesmärk: panna inimesed
mõtlema – kui mitte oma ajudega, siis
vähemalt üheskoos.
On jaanuar… Meiegi püüame harjuda
mõttega, et koos Narva-Jõesuu linnaga on
omi asju lihtsam korraldada. Kas
haldusreformi tegijate arvates on meie uuel
ühisomavalitsusel nüüd piisavalt elanikke,
et sellega hakkama saada, selgub õige pea.
On jaanuar… Ees ootab meid huvitav,
aga keeruline aasta. Kõige sellega edukalt
toimetulekuks tuleb eelkõige jääda
iseendaks. Oscar Wilde on öelnud kuldsed
sõnad: „Ole sina ise. Kõigil teistel on juba
omanik.“ Püüdkem siis koos mõeldes ikka
ka omaenese aju kasutada.
Kena algavat punase tulikuke aastat
meile kõigile!
ANNE JUNDAS

Tambi külaga.
On huvitav, et toponüüm “Tambi“
on Vaivara vallas siiski alles jäänud, elades
üle ka hävitava sõja: selsamal teelahkmel, kus
asus Tambi küla, võib praegu näha Tambi
põldu, teisel pool teed põllust lõunas aga
Tambi mäge. Tambi mäe kõrgeim punkt on 41
meetrit 80 sentimeetrit (2013. aasta seisuga).
Mäe ümber kasvab kase- ja haavamets.
Tambi küla ajalugu †nagu paljude
Vaivara kadunud külade ajalugu †varjab
endas palju saladusi, mille senitundmatute
lehekülgede tutvustamine seisab ajaloolastel
alles ees.
SERGEI TAMBI,
Tartu Ülikooli vilistlane
Mart Tambi ja tema abikaasa Kristiina
Tambi. Narva 19. saj lõpp või 20. saj algus.

Reedel, 20. jaanuaril avati Olginas uus Toyota autokeskus, mis on nii tehnoloogia kui
ka teenindusstandardi poolest üks Eesti moodsamaid autokeskusi. Autokeskus asub
aadressil Vaivara vald Olgina alevik Rebase 9. Foto: ALAR TASA
http://album.vaivaravald.ee > Varia
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Pangakaardiga
arveldamine
Sinimäe postipunktis Kesk tn 1 ja
Olgina postipunktis Narva mnt 12 on
nüüdsest sularaha kõrval võimalik
arveldada ka pangakaardiga.
Sinimäe- ja Olgina raamatukogudes
avatud postipunktid võtavad viiel päeval
nädalas vastu erinevaid saadetisi,
makseid ja perioodika tellimusi ning
müüakse vajalikku postikaupa. Samuti
saavad inimesed sealt kätte kõik
saabunud saadetised.
Postipunkti lahtiolekuajad on samad mis
raamatukogul: Sinimäel teisipäeval,
kolmapäeval, neljapäeval ja reedel kell 1018 ning laupäeval kell 10-14.
Olginas teisipäeval, neljapäeval ja reedel
kell 10-17, kolmapäeval kell 12-19 ja
laupäeval kell 10-14.
Esmaspäeval ja pühapäeval on
postipunktid suletud.

Valla rahvastiku
liikumine 2016. aastal
Sündinud 20,
nendest tüdrukuid 10, poisse 10
Surnud 32,
nendest naisi 13, mehi 19
Valda tulnud 263 s.h.
naaberomavalitsustest
(Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe) 145
mujalt Eestist (Tallinn) 107(40)
välismaalt 11
Vallast lahkunud 85
naaberomavalitsustesse 34
mujale Eestis 44(22)
välismaale 7
Vaivara valda on registreeritud
01.01.2017. a seisuga 1918 inimest.
(Rahvastikuregister). Valla
haldusterritooriumil paikneb 20 asulat 18 küla: Arumäe (25), Auvere (36),
Hiiemetsa (19), Hundinurga (27), Laagna
(53), Kudruküla (102), Meriküla (18),
Mustanina (43), Peeterristi (60), Perjatsi
(55), Pimestiku (9), Puhkova (54),
Soldina (88), Sõtke (50), Tõrvajõe (31),
Udria (23), Vaivara (182), Vodava (27)
ning Sinimäe (452) ja Olgina (516) alevik
ning omavalitsuse tasandile on
registreeritud 48 inimest.

Imeline aasta
Uus aasta jõudiski kohale ja meie
Vaivara lasteaias, teame et see tuleb
põnev, lõbus ja suurepärane aasta! Meil
on palju sõpru, kes muudavad meie
päevad erilisteks! Aitäh teile kõigile!

Jõulumaal Pannjärvel.

Saame tuttavaks kitsekesega.
Foto: 2x VAIVARA LASTEAED
Veebruaris on mitu tähtpäeva, milleks
me juba ettevalmistusi teeme: 14.02
tähistame sõbrapäeva ja 24.02 on meie
kodumaa sünnipäev. Samas on kõik
päevad, mis koos veedame, põnevust
täis. Soovime teile kõike kõige paremat,
leidke üksteise jaoks aega, nautige õues
talvemõnusid ja soojas toas ühiseid
lauamängu õhtuid. Meie tegevustel saate
silma peal hoida meie kodulehe ja
Facebooki konto kaudu.
MARGIT MAKSIMOV

Sissejuhatus on tehtud
Sellised mõtted tekitasid soovi aega
Detsembrikuus sai trükitud raamat „Küla
lood“, kus on kajastatud Vaivara valla kolme peatada. Sellisena, nagu ta on täna, siin ja
küla majade ja nende peremeeste pildid ning praegu. Koos talude, elanike ja nende
lugudega. Veel on alles inimesed, kes teavad
maja ajalooga seotud huvitavad lood. Projekt
oma külade ja majade lugusid, aga aina
on heaks kiidetud Kodanikuühiskonna
tihedamaks muutuvad õlakehitused ja
sihtkapitali poolt.
mõistmatud pilgud, kui küsida midagi maja
Maailm on muutuv suurus. Mida aeg
kohta, kus elatakse. Ei saa eitada, et selline
edasi, seda kiiremaks ja ebakindlamaks
asjade käik on loomulik, aga ikkagi soovime
tundub elu minevat. Me ei jõua veel
me selle raamatukesega peatada aega. Kasvõi
korralikult oma naabrit tundmagi õppida, kui
mõnegi maja jaoks, mis paiknevad kolmes
ta on juba läinud või kohe minemas. Linnas
on see eriti tuntav, aga
maalgi on arengud
märgatavad. Lisaks
eestlastele nii tavapärasele
vastandumisele, kus oma
on see, kelle esivanemad
on kohapeal elanud
sajandeid ja võõras see,
kelle vanaisa siiakanti kolis,
on juurde tulnud ka
võõrandumine naabritest
üldse. Me ei tea alatihti,
kes elab küla teises servas,
saati siis naaberkülas.
Kiirus ja muutused
väsitavad ja nüristavad.
Koos uute tuultega
tuleb kahjuks ka unustus ja
sellest tingitud ajaloo
kadumine. Me ei mäleta
Külade lood on jõudnud kaante vahele.
enam talude ja asunduste
nimesid, ajaloohämarusse
külas. Me ei taha uhkeldada ega kiidelda oma
kaovad kohanimed ja nende tekkelood. Kes
enam tänapäeval teaks, mida kutsuti Puhkova lugude ja piltidega, me soovime jätta tillukese
jälje Vaivara valla ajalukku.
ja Meriküla piiril Kisakülaks ja miks oli sellel
Oleme tänulikud kõigile, kes osalesid,
asundusel, kus täna pole ühtegi
meenutasid ja kirjutasid lugusid. Kõik hea ja
vundamendikivigi, selline nimi? Mis kohad
õige on nende poolt, kõik vead ja eksitused
olid Dikmani küngas ja Brutuse aed? Ma
meie süü. Aga me loodame, et see kogumik ei
tean, kus olid need kohad, mida minu
jää viimaseks ning me õpime hoolega.
lapsepõlves nii kutsuti ja mäletan vanaisa
jutust, miks, aga edastada pole mul enam
UTA KROON – ASSAFREI,
midagi, sest maaparandus kaotas need
MTÜ Maarahvaselts Vanatare
paigad peaaegu maamunalt ära. Kurb, aga
reaalsus.

Tagasivaade Menetlusteenistuse
tegemistele 2016 aastal
Lõppenud aasta oli Menetlusteenistusele
eriline, esiteks - sel aastal täitus
Menetlusteenistusel viis tegutsemisaastat,
teiseks – lisandus täiendavaid ülesandeid.
Kogukond on leidnud Menetlusteenistuse
endale vajalikuna. Lõppenud aasta oli
Vaivara vallale ka oluliselt tähendusrikkam,
kuna 2016. aastal oli Menetlusteenistuse
tähelepanu suunatud ainult Vaivara vallale.
Enne seda tegutses Menetlusteenistus
lisaks Vaivara vallale Toilas, Illukal,
Mäetagusel ja Jõhvis.
Menetlusteenistuse ülesandeks on
Vaivara vallas riikliku järelevalve teostamine
ja väärtegude menetlemine. 2016. aastal viis
Menetlusteenistus läbi riiklikku järelevalvet
peamiselt ehitusseadustiku ja jäätmeseaduse
alusel. Menetlusteenistus on vallale abiks
ehitusvaldkonnas järelevalve läbiviimisel,
kuna valla jõud ja teadmised vajasid senisest
rohkem spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi.
2016. aastal alustasime 38 menetlust
ehitusseadustiku alusel, neist 20 juhul
koostasime ehitiste omanikele ettekirjutusi,
millega kohustasime neid omavolilisi ehitisi,
mida ei olnud võimalik seadustada,
lammutama või esitama seadustamiseks
ehitise auditi. Tänaseks on nendest 20
ettekirjutusest 5 ettekirjutust juba täidetud.
Ülejäänud ettekirjutuste täimise aeg saabub
käesoleva aasta jooksul. Eks siis paistab, kui
hoolsad ollakse nende täitmisel. Kahjuks
olime sunnitud möödunud aastal kohaldama
ühel korral ka sunniraha 2 000 euro ulatuses,
kuna ehitise omanik ei võtnud meie
ettekirjutust tõsiselt, jättes ettekirjutuses
määratud ajaks, oma ehitise lammutamise
järel, ehitusmaterjalid koristamata. 2016.
aastal sai koostatud ettekirjutusi riikliku
järelevalve raames jäätmeseaduse alusel ja
seda kahel juhul.
Menetlusteenistusel on väga olulise
ülesandena korraldada täiendavalt riiklike
ülesannete täitmise ja väärteomenetluse
menetlemise kõrval ka Vaivara valla
omandisse kuuluvate metsamaade
majandamist ja korrashoidu, vastavalt
metsamajandamiskavadele ning muudele
õigusaktidele. 2016. aastal vallale kuuluvates
metsakinnistutel harvendust ega lageraiet ei
teostatud. Metsakultuuride hooldustöid sai
tehtud 9,6 ha, mis oli planeeritud mahust
väiksem, sest hooldustööde läbiviimist segas

vara mahasadanud lumi.
Tegime ka osaliselt
ammu planeeritud
metsatee remonti, et
oleks parem ligipääs
metsakinnistuile nende
majandamiseks.
Tegelesime
vallametsades
tuleohutuse
tagamisega, võimaliku
ebaseadusliku
puuderaie
ärahoidmisega ja
prügiladestamisega. See
väljendus auto ja jalgsipatrullimises,
hoiatussiltide paigaldamises ja kaevasime ka
ligipääsu piiramiseks mõnele metsateele
kraavi ette. Sai ka hoiatada või teha
selgitustööd mõnele „loodusearmastajale“.
Lõppenud aasta lõpus valmistasime
koos alati abivalmis abivallavanema, Mati
Männisaluga ette juba plaanitud talvise
metsaraie dokumendid. Seejärel kuulutasime
välja kasvava metsa enampakkumise, mis
osutus ka edukakas. Nüüd läheb meil natuke
aega dokumentide vormistamiseks ja siis võib
enampakkumise võitja raietöödega alustada.
Ilm on praegu raietööde teostamiseks
soodne.
2016. aasta kevadest lisandus
Menetlusteenistusele täiendava ülesandena
kalmistuseaduse alusel riikliku järelevalve
teostamine. Selle ülesande raames kontrollime
Vaivara Kalmistute SA Riigiküla ja Vaivara
kalmistu territooriumitel tegutsevate firmade
tegevust, eeskirja täitmist. Meil on kalmistute
töötajatega selle ajaga välja kujunenud hea
koostöö.
Menetlusteenistus tänab oma seniseid
kliente hea koostöö eest ja soovib teile
kõigile häid õnnestumisi alanud aastal.
Soovitame järgida vanasõna „Üheksa korda
mõõda, üks kord lõika“. Enne kui alustad
ehitustegevusega, veendu, et Sul oleksid
olemas kõik vajalikud load ehitustegevuse
alustamiseks, et vältida seadusega
pahuksisse minemist ja meie uurimise alla
sattumist. Täname teid kõiki mõistva
suhtumise eest!
JÜRI KIIK,
Menetlusteenistuse järelevalveinspektor
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Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel lahendati erinevad
maa-, ehitus-, sotsiaal- ja jäätmekäitlusega
seotud küsimused.
Samas 13. detsembril:
- otsustati osta Menetlusteenistuse kasutuses
olev sõiduk SUBARU FORESTER, tehase
tähis:JF1SHHLZ3AG189859, reg.
number:271BFB välja, milleks eraldati Vaivara
valla 2016 eelarve reservfondist 5 560 eurot;
- tunnistati edukaks väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetluse „Kampaania
korraldamine Rahvastikuregistris registreeritud
elanike arvu suurendamiseks Vaivara vallas ja
Narva-Jõesuu linnas“ (viitenumber 180528)
raames Patriot Media OÜ pakkumus
20. detsembril;
- suunati Vaivara valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2016-2028 eelnõu avalikule väljapanekule
alates 22.12.2016 kuni 09.01.2017, avalikule
arutelule 12.01.2017 ja volikogu komisjonidele;
- nimetati KA Vaiko AS audiitoriks 2016. ja
2017. majandusaasta aruande auditeerimiseks
AMC Audit OÜ;
- kinnitati kasvava metsa raieõiguse
võõrandamiseks enampakkumise tingimused.
27. detsembril otsustati:
- seada tasuta, tähtajaline isiklik kasutusõigus
Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ kasuks Vaivara
valla omandis olevale Torni kinnistule
Kudruküla külas, maatükiga püsivalt
ühendatud C-kategooria maagaasi torustiku
majandamiseks 50 aastaks; samas kinnitati
vastava lepingu tingimused;
- eraldada Vaivara valla 2016. a eelarve
reservfondist Vaivara Huvikeskuse
ettenägemata kulude katmiseks 911 eurot;
- kinnitada vallavalitsuse ametiasutuse ja tema
osakondade ning hallatavate asutuste 2016.
aasta alaeelarve muudatused kontode järgi
(vastavalt 14. detsembril vastuvõetud valla
2016. a teisele lisaeelarvele);
- kinnitada Sinimäe Põhikooli hoolekogu uus
koosseis;
- anda luba avaliku ürituse „Utria Dessant
2017“ korraldamiseks.
2016. aastal toimus 43 Vaivara Vallavalitsuse
istungit, anti välja 376 korraldust ja 10
määrust.
3. jaanuaril 2017:
- tunnistati edukaks riigihanke
„Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe
Põhikooli õpilastele“ (viitenumber 181105)
raames FIE MEELIS HEEK esitatud
pakkumus;
- 10. jaanuaril kehtestati koduteenuste
osutamise hinnaks 1 tund 2,50 eurot, mille
koduteenust saanud abivajaja või tema
seadusjärgne ülalpidaja tasub teenuse eest ning
kinnitati koduteenuse vormid (kliendikaart,
hooldusplaan ja koduteenuse osutamise
leping).
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. Määrused avalikustatakse ka
Riigi Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Pane tähele
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu
avalik arutelu
Neljapäeval, 2. veebruaril kell 13.00
toimub Vaivara vallamaja koosolekute
saalis „Auvere tuulepargi“
eriplaneeringu asukoha eelvaliku
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu.
Enampakkumine kinnisasjade
müümiseks
„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku
elektroonilise enampakkumise
piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 8.02.2017.
Täpsemat informatsiooni saab Maaameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.”
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Kultuuriteated
28. jaanuaril kell 18 Olgina rahvamajas
Tatjanapäeva disko.
1. – 9. veebruaril Sinimäe noortekeskuses
Kirde koostööprojekti ühistegevused.
3. veebruaril teatrikülastus „Vanaema ja
Issand Jumal“.
11. veebruaril kell 18 Olgina rahvamajas
Sõbrapäeva puhkeõhtu.
14. veebruaril kell 18 Olgina rahvamajas
Valentinipäeva kontsert ja disko.
16. veebruaril kell 17 Olgina rahvamajas
hokivõistlused.
17. veebruaril Sinimäe koolis Sõbrapäeva
pidu.
24. veebruaril Vanatares Vabariigi
Aastapäevale pühendatud hommikune
koosviibimine.
24. veebruaril kell 14 Sinimäe koolis
Vabariigi Aastapäevale pühendatud
kontsert-aktus.
24. veebruaril suusamatk Sillamäe –
Sinimäe. Korraldaja: Sillamäe Suusaklubi
MTÜ.
25. veebruaril Olginas Vastlapäev vene
moodi.
28. veebruaril kell 17 Sinimäe põhikoolis
Vastlapäeva tähistamine.

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
1. jaanuaril kell 12.51 käisid päästjad
kustutamas Olgina alevikus Tiigi tänaval
põlevat sõiduautot.
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
5. jaanuaril teatati, et Arumäe külas
asuvas majas ründas 71-aastast naist tema
48-aastane poeg, kes on kahtlustatavana
kinni peetud.
LÕHKEKEHAD
16. jaanuaril tehti kahjutuks Peeterristi
külast leitud kolm reaktiivgranaati.

Salakaval
vingugaas

Olginas võeti seekord
uus aasta koos vastu

Esimest korda tervitati Olgina
rahvamajas uue aasta saabumist koos
peredega. Selgus, et see on vägagi tore!
Koos lastega oli saalis ligi 80 inimest.
Põhiline programm kestis 21.00 kuni
01.00 öösel. Esinesid „Ôëàìèíãî“ –
ballitantsud (Kristina ja Daniil) –
juhendaja Elena Kurgan, vokaalstuudio
„ Øàíñ“ – juhendaja Veronika Markus.
Unustamatu show programmi kinkisid
meile lapsed stuudiost „Fantasy Show“
(Karina Dankovtseva, Maria Fadejeva,
Julia Berezina ja stuudio juhendajad
Dajana Van ja Erik Pertsev.
Kogu
Intervjuu võib anda ka Näärivana süles istudes.
eeskava võttis videosse meie
videooperaator ja fotograaf Ljubov
suures vaimustuses! Külalised laulsid koos
Jakovleva. Tema organiseeris ka
lastega laulukesi, mängisid ringmänge,
fotosessiooni õhtul osalenud peredele ja
sõitsid uusaasta veduriga, aga hiljem jagas
õhtu jooksul tehti hulga huvitavaid kaadreid.
näärivana kingipakke, loomulikult tuli talle
enne paki kättesaamist salmi lugeda.
Pärast uusaasta ilutulestikku, mis
toimus 01.00 öösel, algas spordisaalis
disko ja noored ruttasid sellest osa
saama. Meie aga jätkasime pidutsemist.
Mõned inimesed liitusid meiega pärast
ilutulestikku – kohti jätkus kõigile. Oli
konkurss parima Lumehelbekese tiitlile,
mille võitis Kristina Mihhelson. Tema
jagas ka külalistele loterii kingipakid.
Kõik tantsisid ja oli väga lõbus!
Peo järelkajad olid kõik positiivsed!
Selgub, et uut aastat koos vastu võtta
on väga tore! Võib-olla saab Olginas
Esinemisjärg on „Fantasy Show“ käes.
sellest uus traditsioon. Suur aitäh Keiole
Foto: 2x LJUBOV JAKOVLEVA
abi ja toetuse eest, samuti kõigile neile,
Mängiti mänge, tantsiti ja loomulikult ei
kes aitasid teha selle uusaastaöö
saadud hakkama ilma näärivanata. Tuli ta
meeldejäävaks! Kõigile head uut aastat!
meile külla koos kukega, uue aasta
sümboliga. Lapsed olid sellistest külalistest
MARINA PERTSEVA

Ida-Viru noored on passiivsed? Jätke jutt!

Peavalu, nõrkus, väsimus, iiveldus,
oksendamine.. Haigestumine grippi? Ei,
hoopis vingugaasi (CO) mürgituse
esimesed tundemärgid.
Vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja värvitu
gaas. Hingates sattub vingugaas inimese
organismi, kus see reageerib hemoglobiiniga.
Veri kaotab võime transportida hapnikku,
selle asemel ringleb organismis hemoglobiiniga
reageerinud vingugaas, põhjustades organites
hapnikupuuduse, mille tagajärjel inimene
lämbub.
Vingugaas tekib igasugusel põlemisel
hapnikuvaeses keskkonnas. Vingugaas
levib ruumi tulekahju puhkedes, ahjust, mille
siiber on liiga vara kinni pandud, garaa•is
töötavast mootorsõidukist, valesti
reguleeritud gaasipliidist või halva tõmbega
gaasiboilerist. Oht vingugaasimürgituseks
tekib siis, kui ruumis on vähe puhast õhku.
Vingugaasi mürgituse tunnused olenevad
sissehingatavast CO kogusest. Vähese
koguse sissehingamisel tekib pulseerimine
oimukohtades, uimasus, nõrkus, peavalu,
kohin kõrvades, iiveldus, oksendamine,
pisaratevoolus, köhatamine. Edasi võivad
esineda unisus, teadvusekadu, hingamishäired.
Raske mürgituse korral kaotab inimene
teadvuse, ajutegevus lakkab, saabub surm.
Kõige tundlikumad on vingugaasimürgituse
suhtes lapsed, hingamiselundite ja
vereringehaigusi põdevad inimesed.
Vingugaasimürgistuse kahtluse korral
lahku ruumist võimalikult ruttu ja mine
värske õhu kätte. Rahuliku ja sügava
hingamisega mööduvad kergemad mürgituse
nähud mõne aja pärast. Tugevama mürgituse
korral tuleb kutsuda kiirabi, sest kannatanu
vajab täiendavat hapnikku.
Vingugaasi avastab vingugaasiandur.
Paigalda vingugaasiandur vastavalt
kasutusjuhendile toa seinale, umbes 0,5-1,5
meetri kõrgusele põrandast. Kogenud
spetsialistid soovitavad paigaldada anduri n-ö
hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus
on inimese nägu diivanil istudes, magamistoas
umbes padjakõrgusele. Vingugaasiandur
reageerib ohtliku gaasi kontsentratsioonile
õhus ning on vajalik ennekõike ruumides. Üks
vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks
ühes ruumis, kuna seade näitab vaid anduri
juures leviva CO taset. Kui vingu võib
tekkida teisteski ruumides, tuleks ka sinna
andurid paigaldada. Vingugaasiandur töötab 3
x 1,5V AA patarei toitel.
NB! Pea meeles, et vinguandur ei asenda
suitsuandurit ega vastupidi.
LIINA JÄRVI,
Ida päästekeskus, ennetusbüroo
peaspetsialist

Ida-Virumaa noored istuvat passiivselt kodus,
tahtes siit põgeneda võimalikult kiiresti
Tallinnasse, Peterburi, Euroopasse. Kuhu
iganes. Igapäevaselt noortega töötades avaneb
sootuks teistsugune pilt. Viimase paari kolme
kuuga on uutes noorsootöö võimalustes kaasa
löönud ligi 1000 noort ja nad teevad seda
omast vabast tahtest ja kutsuvad järjest uusi
noori juurde.
Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn ning
Vaivara vald panid 2016. aasta alul seljad kokku,
et pakkuda oma noortele senisest
mitmekesisemaid ja kvaliteetsemaid võimalusi
enese arendamiseks just neis valdkondades, mis
enim huvi pakuvad. Moodustus Ida-Virumaa kirde
piirkonna koostöögrupp. Selliseid gruppe on
maakonnas veel tegelikult kolm ning kõik
pingutavad selle nimel, et ühisel jõul ja riigi
rahalisel toel viia noorsootöö uuele tasemele.
Menukaks pole osutunud vaid oodatud
tõmbenumbrid nagu multimeedia-, animatsioonivõi tehnoloogiaringid, vaid ka osalust
propageerivad sündmused. See näitab, et lisaks
tegemisele ja enesearendamisele soovivad IdaVirumaa noored ümbritseva kujundamisel ise
kaasa rääkida.
Narva noorteparlamendi liikmete ja
noortekeskuse spetsialistide eestvedamisel
toimunud noorte osalusfoorum tõi läinud aasta
lõpus üle maakonna kokku enam kui 200 koolide
õpilasesinduste liiget. Eesmärgiks oli vahetada
kogemusi ja saada uusi tarkusi, näidata
õpilasesinduste olulisust ja vajadust koolides ning
julgustada noori ise aktiivsemalt tegutsema. Ka
eelnenud tutvustussündmused koolides kujunesid
väga menukaks.
Huviringide valikul vaatavad noored
tulevikku, eelistades sageli tehnoloogia ja meediaga
seotud tegevusi. Nad mõistavad väga hästi, et
tulevate aastate tööturg vajab IT-kirjaoskusega
inimesi ja seda nii Ida-Virumaal kui laias maailmas.
Näiteks täitus Narvas kiiresti multimeedia- ja
animatsiooniring, kus õpitakse tööd arvuti- ja
graafikaprogrammidega. Sillamäel käivitus
oktoobris robootikaring, mille esindajad käisid
juba detsembri alguses võistlemas Tallinnas
rahvusvahelisel sündmusel Robotex. Robootikud
alustasid ka Narva-Jõesuus. Sillamäel tehakse
esimesi, kuid seda entusiastlikumaid samme
tehnoloogiaringiga. Energiline videostuudio
jäädvustab erinevaid piirkondlikke ja mitmeid
maakonnas toimuvaid sündmusi ning kasvatab
jälgijaskonda sotsiaalmeedias.
Omavalitsuste ühine pingutus noorsootöö

planeerimisel ja elluviimisel võimaldab lisaks
noorsootöötajate kogemuste vahetamisele kokku
viia ka erinevate linnade ja valdade noored.
Ainuüksi vestlusringides, väiksematel üritustel ja
töötubades on osalenud vastavalt üle 100 ja 200
noore. Olulisel kohal on ka noorsootöötajate
vahetus, mis võimaldab end proovile panna uues
keskkonnas, tutvuda uute võimalustega ja tuua
vaheldust nii enda kui noorte igapäeva. Mida
rohkem me üksteiselt õpime, seda suurem on meie
tarkus maakonna sees.
Paljudele võib see tulla üllatusena, kuid
Narva-Jõesuus saime just koostöögrupi tegevuste
osana esmakordselt käivitada noortetoa koos
noorsootöötajaga. Vaid mõne kuuga on see hästi
omaks võetud ning arvukad tegevused ja
sündmused on juba planeerimisel. Mobiilne
noortekeskus aga läheb otse noorteni.
On äärmiselt oluline, et nii noored ise,
lapsevanemad, noorsootöötajad kui ka kooli
personal julgustaks noori neist võimalustest kinni
haarama ning osalema. Kõikide tegevuste ja
teenuste planeerimisel ning elluviimisel on kesksel
kohal just noored, keda kaasatakse protsessi
kõikidesse etappidesse, julgustatakse initsiatiivi
näitama ja ise toimetama. Julgust ja teotahet on
Ida-Virumaal ju tublisti. Olgu selle tõestuseks kas
või Narva noortekeskuse bändi N Sect
ülesastumine ETV+ saates “Sinu õhtu”.
Meie noored on väga tublid ja meie ülesanne
on nende initsiatiivi toetada. Peame kuulama, mida
nad tahavad ja aitama neil oma eesmärkideni
jõuda. Ühtekokku toetab riik Euroopa
Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest kohalike
omavalitsuste koostöögruppe ligi 6 miljoni euroga.
Sügiseks alustati tegevust 12 piirkonnas (61
KOV-i), kes saavad toetust ühtekokku ligi 1,8
miljonit eurot. Ida-Virumaal moodustavad ühe
grupi Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn ning
Vaivara vald, teise Kohtla-Järve linn ja Jõhvi,
Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald, kolmanda
Tudulinna, Avinurme, Iisaku, Alajõe ja Illuka vald
ning neljanda Kiviõli linn ja Lüganuse ning Sonda
vald.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.
MARGIT MAKSIMOV,
Ida-Viru Kirderegiooni koostöögrupi koordinaator
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Killukesi Vaivara ja
Narva-Jõesuu
ümbruse ajaloost
13. jaanuaril 1832.
aastal sündis vene
maalikunstnik,
suurimaid realistliku
kunstivoolu esindajaid
Ivan Šiškin, kes XIX
sajandi II poolel
armastas puhata NarvaJõesuu ümbruses Šmetske külas
kaupmees Palenovi majas. Ta puhkas
aktiivselt ja jäädvustas oma
puhkusretkedel Meriküla ja Udria
ümbrust. Tema loomingust on Vene
Riiklikus Kunstimuuseumis Peterburis
„Mets Marienhofi tee ääres“ (Marienhof
on endise Siivertsi mõisa nimetus),
samuti suur pannoo „Mere kallas“ ehk
„Udria Narva lähedal“. Kõige kuulsam on
ikkagi siiani kuulus „Šiškini mänd „
(musipuu), mis on ka arvatavasti
kajastatud tema maalil „Männisalu“.
Ivan Šiškin suri 8. märtsil 1898.aastal.
31. jaanuaril 1877. aastal seati Narva
linnavalitsuse otsusega sisse NarvaJõesuusse postkontor koos telegraafiga,
mis töötas 1. aprillist – 1. novembrini.
Kontor asus Vanal tänaval sadama
lähistel, sest post toodi Narvast laevaga.
Neli aastat hiljem, 5. veebruaril 1881.
aastal seati sisse aastaringne teenindus,
kuigi probleemiks oli vajaliku kaadri
puudus ja lisaks talvel, kui laevad ei
sõitnud, oli postivedu erakätes ja esines
ebakorrapärast kättetoimetamist. Lõpuks
sajandivahetuseks saadi ka siin asjad
korda ja aktiivseks kujunes
kaugkõnepunkt Mere puiesteel, kust
peeti ühendust Peterburiga. Kõnetaksid
olid järgmised: kohalik kõne 15 kopikat,
kaugkõne 50 kopikat ja kiirkõne 45
kopikat.
1932. aasta jaanuaris moodustati NarvaJõesuu spordiseltsi „Kalevala“ (asutatud
1923) juurde malering, mille etteotsa valiti
proviisor M. Alaots. Maleklubi oli avatud
kaks korda nädalas ja siin õpiti teooriat ja
korraldati ka malevõistlusi ja simultaane.
Esimese võistluse võitis M. Alaots,
järgnesid J. Jungmann ja P. Kilter.
Esimese malesimultaani andis Narva
malemeister R. Pruun. Meeldejäävamaks
oli aga 8. juulil 1940. aastal
rahvusvahelise meistri Paul Kerese
simultaan Narva-Jõesuu kuursaalis.
21. veebruaril 1907. aastal sündis
Jõhvis Aleksander Talli, kes teenis NarvaJõesuus allohvitserina noorsõdurite
väljaõppe instruktorina. Tema
lemmikharrastuseks oli laskesport ja ta
kuulus Eesti laskespordimeeskonda, kes
võitis maailmameistrivõistluste kulla
Helsingi MM-il. 1936. aastal omistati talle
Eesti Laskurliidu suurmeistri tiitel
täiskaliibrilisest püssist laskmises. Oli ka
edukas suusasportlane ja ta kuulus
spordiühingusse „1. Rügement“.
Aleksander Talli hukkus 1941. aastal
lennurünnakul sõjaväeešelonile.
25. veebruaril 1737. aastal sündis
publitsist ja keelemees August Wilhelm
Hupel, kelle kirjatöödes on palju juttu
põlevkivist, virulastest ja nende elustolust. Teda peetakse esimeseks
kirjameheks, kes kajastas ka lihtrahva s.o
põlisrahva elu-olu ja avaldas imestust
mitmete nende tegevuste ja söökide jms
üle. Teda on peetud ka üheks esimeseks
Balti riikide ajaloo kajastajaks.
Hupel suri 1819. aastal.
Sir ARTHUR
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