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Vabariigi Presidendil on  kujunenud
traditsioon kutsuda mõned tublid pered
Emadepäeva kontserdile Estonia
kontserdisaalis ja vastuvõtule Estonia
Sinises saalis peale kontserti. Seoses
sellega pöörduti ka Vaivara valla poole,
saamaks nimesid, kellele Vabariigi
President võiks ürituse kutse saata. Tublide,
aktiivsete inimestena vääriksid maakonnast
tunnustust paljud, kuid seekord langes liisk
Maksimovi perele.

Miks siis just nemad?
     Väga kokkuhoidev pere, ühiselt
toimetatakse kodu juures ja  koduuks on
sõpradele alati lahti. Vanematena peavad
tähtsaks seda, et lapsed saaksid oma
sõpradega ka kodus koos aega veeta. Lapsed
käivad kõik trennides.
     Pere viibib palju värskes õhus ja võtab
osa üritustest. Samuti korraldavad nad ise
põnevaid matku ja viivad läbi
paintballilahinguid. Üheks peret
iseloomustavaks jooneks ongi kogukonda
siduvate ürituste korraldamine ja laste
mänguväljaku ehitamise eestvedamine
Sinimäel ei ole siinkohal erandiks.
Aga kuidas pereema Margit ise kutsega
rahule jäi?
    „Selline kutse võttis täiesti sõnatuks –
suur, suur aitäh sellise au ja tunnustuse
eest!!! Oleme ikka jälginud selliseid üritusi,
aga ainult televiisori vahendusel. Ise kohal

Margit käis perega Eesti Vabariigi Presidendi vastuvõtul Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 22.05.2013 - 05.06.2013
on avalikul väljapanekul Kudruküla
külas asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Välja maaüksuse
(katastritunnus 85101:003:0245) maa-
ala detailplaneering (üldpindala ca
2,5ha), mille jooksul on kõigil
soovijatel võimalus esitada kirjalikult
või e-maili teel planeeringu kohta
märkusi, ettepanekuid või vastuväiteid.
    Detailplaneeringu koostamise
põhieesmärgiks on jagada maaüksus
kolmeks elamumaa sihtotstarbega
maaüksuseks ning üheks transpordimaa
sihtotstarbega maaüksuseks ning
määratleda moodustuvate maaüksuste
ehitusõigus elamute ehituseks, samuti
lahendada planeeritava maa-ala
heakorrastus, haljastus,
juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja
vajalikud tehnovõrgud. Kehtiva valla
üldplaneeringu kohaselt on maa-ala
reserveeritud elamumaana.
    Avalik väljapanek toimub Vaivara
vallavalitsuse hoone fuajees (aadress
Pargi tn 2, Sinimäe alevik) ning Vaivara
valla koduleheküljel, aadressil
www.vaivaravald.ee/dp.
    Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 07.06.2013 kell 10.00
Vaivara vallamaja koosolekute saalis
(aadress Pargi tn 2, Sinimäe alevik).
Planeeringuala arendajaks on
maaomanik.

Detailplaneeringu
kehtestamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavalitsuse 23.04.2013  korraldusega
nr 71 on kehtestatud Mustanina külas
asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Töökoja maaüksuse
(katastritunnus 85101:011:0092) maa-
ala detailplaneering.
    Planeeringu põhieesmärgiks oli muuta
lao- ja tootmishoone ehitusõiguse ala.
Samuti oli planeeringu koostamise
eesmärgiks lahendada juurdepääsud,
parkimine, haljastus, ehitusõigus,
tehnovõrgud, heakorrastus ja muu
vajalik. Kehtiva valla üldplaneeringu
kohaselt on maa-ala ettenähtud
perspektiivse tootmismaana.
Planeeringuala pindalaks on ca 0,8ha ja
arendajaks Auto-Gamma F&F OÜ.
    Kehtestatud detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda Vaivara valla
kodulehel, aadressil
www.vaivaravald.ee/dp.

     RAIM SARV

Sinimäe uus koolimaja saab endale
naabriteks lasteaia ja spordisaali ning
õppetööd plaanitakse koolis alustada tuleva
aasta septembrist.
    7. mail allkirjastas Vaivara vallavalitsus
ASiga Amhold Sinimäe kooli
projekteerimislepingu, mis näeb ette
põhikoolist, võimlast ja lasteaiast koosneva
hariduskompleksi projekteerimistöid.
    Riigihanke tulemusel sõlmitud
projekteerimislepingu maksumuseks on koos
käibemaksuga 77 741 eurot.
Projekteerimistööde tähtajaks on käesoleva
aasta 30. august.
Ehitushanke I etapp kuulutatakse välja
septembris. Ehitustöödega soovitakse algust
teha oktoobris ja tööde kestvuseks on
planeeritud üheksa kuud.
    Vallavanema Heiki Lutsu sõnul toimub uue

ÕNNITLEME  VANEMAID

GEORGI  SNIZHKOVIY
ARTJOM  ZUKOVSKI

SÜNNI  PUHUL

Sinimäe koolist saab terve hariduskompleks
koolimaja avamine praeguse plaani kohaselt
2014. aasta 1. septembril. Vallavanem
selgitas, et I etapp hõlmab eelkõige koolimaja
ja lasteaia hoonete ehitamist. “Kogu
kompleks koosneb kolmest osast ning
projekteerimise käigus loodame teada saada,
kui palju see tegelikkuses maksma võib
minna. Karta on, et korraga me kogu
kompleksi püsti panna ei suuda,” põhjendas
Luts, miks ehitus etapiviisiliseks kujuneda
võib. Prioriteedid on aga seatud nii:
kõigepealt kool ja lasteaed ning seejärel
spordisaal.
    Uus kavandatav kahekorruseline kool on
mõeldud kuni 120 õpilasele. Lasteaed on
esialgu kavandatud kahe rühma jaoks, ent
vajaduse korral saab mooduleid juurde
ehitada. Praegu asub lasteaed Sinimäel kahes
korteris: üks kolme- ja teine neljatoalises, mis
ei ole hea lahendus.

viibida oli hoopis teine tunne. Kontsert ja
vastuvõtt olid lausa suurepärased! Kohal
käisime kogu perega ja jäime väga rahule.
Suur aitäh teile kõigile! Olete meile väga
kallid ja tean, et sellist tunnustust on väärt
igaüks meist! Loodan, et ka teie teate seda
ning me kõik oskame hinnata seda, mis meil

on. Hoidke ja tunnustage neid, kes on meie
ümber ning leidkem üksteise jaoks aega! Me
kõik oleme väärt ainult kõige paremat!!!“
Ja nii ongi.

Kirja pani ja intervjueeris pereema Margitit
ANNE  TERNER - BOIKO

     „Kindlasti valmistab uus hariduskompleks
rõõmu tervele kogukonnale, eriti aga lastele
ja õpetajatele, kes selle katuse all omale teise
kodu leiavad,“ arvas aastaid Vaivara
lasteaias õpetajana töötanud ja hetkel seal
direktori kohuseid täitev Irina Klishina,
lisades, et head meelt tunnevad oma laste
pärast kindlasti ka lapsevanemad.
    Klishina arvates annab uus kompleks
rohkem võimalusi eelkõige suhtlemise
valdkonnas.
„Kuna maja on ühine, siis hakkab koostöö
nii kooli, lasteaia, huvikeskuse, kui ka terve
kogukonna lõikes veel paremini tööle.
Lasteaia mudilased, kes on alustanud oma
haridusteed Vaivara lasteaia Sinimäe
rühmades, saavad seda koolijütsidena
jätkata praktiliselt sama katuse all. Olen
kindel, et uus hoone tekitab positiivset aurat
ja loodetavasti koondub selle katuse alla
palju lapsi. Kogukonna kaasatus võiks
kasvada,“ rääkis Klishina.
    Uus kool tuleb küll samale krundile, ent
mitte täpselt samale kohale. “Juba
vanarahvas teadis, et täpselt samale kohale,
kus üks maja on põlenud, uut ei ehitata ja
seepärast otsustasime uue hoone nihutada
veidi lõuna poole,” lausus vallavanem Heiki
Luts.
    Sinimäe põhikooli hoone põles maha

möödunud aasta 20. septembril - tuli

hävitas suure osa ehitisest. Juba tookord

arvas valla juhtkond, et vana maja pole

mõtet taastada, vaid mõistlikum on ehitada

uus.

ALAR TASA

Selline näeb tulevikus välja Sinimäe hariduskompleks.

On, mida meenutada.... Foto: ERAKOGU
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On maikuu ...
        Ühel päeval
paistab päike ja on
soe, teisel sajab vihma
ja on jahedavõitu.
Toomingad aga
õitsevad, ööbikud
laksutavad ja hing
hõiskab nendega
võidu. Käes on
kauaoodatud kevad ja
domineeriv erkroheline
ümberringi annab lootust, et taas alustab
loodus oma igaaastast ringkäiku.
        On maikuu....Õige pea algab
koolijütsidel suvine vaheaeg ja kuigi
nemad ise kergendatult hingavad, on nii
mõnigi lapsevanem murelik. Mitte kuidagi
ei tahaks, et laps oma suvepäevadest
pooled maha magaks, sest kohustust
hommikul ärgata ju nüüd ei ole ja nii võib
poole ööni arvutis istunu silmad alles
keskpäeval lahti lüüa.
        On maikuu.....Aga just hommikud on
praegu imekenad. Pean silmas neid päevi,
kui taevas selge ja päike meid varakult
oma olemasolust teavitab. Nii mõnus on
teha väike varahommikune jalutuskäik.
Vaadata üle oma kodused valdused,
imetleda aias õite ilu, tõmmata
kopsudesse ärkava looduse pisut veel
karget õhku ja alles siis igapäevaste
tööde-tegemistega alustada.
        On maikuu.... Samas teab ka iga
romantik, et peenrad ootavad juba
rohijat, muru niitjat ja mitmes
majapidamises ka loomad talitamist. Tean
peresid, kus kõik tööd üheskoos ja
heatujuliselt ära tehakse. Ka nooremad
pereliikmed annavad jõudumööda oma
panuse ja nii jääb aega ka puhkamiseks.
Paraku on olemas ka teine variant, kus
kõik tehtav on suur kohustus ja mille
ärategemine isegi heameelt ei valmista,
sest pole aega tulemust nautida –uus töö
ootab...
        On maikuu....Selle kuu eelviimasel
orienteerumisneljapäevakul Ongassaares
ründas metsa tulnuid meeletu sääseparv,
kes kohale saabunud „toidulaudadel“
kohe rõõmsalt kohad sisse võtsid. Mets
aga lõhnas nagu üks meeletult suur
maikelluke ja minul igatahes jagus silmi
mitte ainult orienteerumiskaardi ja
kompassi tarvis, vaid püüdsin ka iga oma
meelega ahmida endasse võimalikult
rohkem KEVADET.
Tundkem rõõmu sellest, mida teeme ja
jätkuvalt kena kevadet meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

8. mail toimus meie kooli Eesti osakonna
5.-8. klassi õppereis. Päev algas kell 10
Tartus Linnamuuseumis, kus
külastasime näitust „Arheoloogilised
välitööd Eestis 2012“. Hiljem tegime ka
rühmatööd, mille käigus pidime mängima
arheolooge.
    Seejärel jalutasime mööda Emajõe kallast
Lodjakotta. Lodjakojas tutvusime puust
veesõidukitega, mis olid valmistatud
käsitsi. Proovisime kätt  ka puidutöös ning
ehitasime endale väikesed parvekesed.
Edasi siirdusime lodjasõidule Emajõel, aga
enne sõitu vaatasime ka filmi lotjadest ning
meile tehti viktoriin. Sõiduajal räägiti meile

Emajõest, veekogude tekkest,
veetaimedest ja –loomadest. Pakuti ka
einet.
    Lodjasõit lõppes kesklinnas
Sadamateatri juures. Lodjasõit meeldis
mulle nii väga, et ma ei tahtnudki  sealt
enam ära minna. Sadamateatris vaatasime
Vanemuise teatri programmi „Appi!
Ooper!?“. Meile tehti ooperitund, kus
räägiti ooperi ajaloost, liikidest ning
ooperite loojatest. Lauldi Eesti ooperipalu
läbi aegade. Näidati ka kuidas ooper ja
operett välja näevad. Muusikatunni viisid
läbi tuntud ooperisolistid Merle Jalakas ja
Jaan Willem Sibul. Ooperitund muutis
mõnegi arvamust ooperist. Ooper polegi
nii hirmutav.
    Reis oli õpetlik ja põnev, lisaks soosis
päeva ka kaunis kevadeilm. Oleks rohkem
selliseid koolipäevi!

JANEK   LEVANDOVSKI

Seltsil kujunes peagi hea näitetrupp, asutati
raamatukogu, korraldati kõnekoosolekuid
ning kirjandusõhtuid. Loodi tihe kontakt
karskusseltside kesktoimkonna ning teiste
karskusseltsidega, eriti Narva “Võitlejaga”.
Astuti samme kõrtside ja muude
joomakohtade sulgemiseks.
    Eriti tuleb märkida edu lavalises töös. Õpiti
ära ja kanti ette palju näidendeid. Osa neist
võeti Tallinna ja Tartu teatrite repertuaarist.
Et aga näitekirjandusest siiski suur puudus
oli, kirjutas seltsi selleaegne kirjatoimetaja,
kihelkonnakooli õpetaja Julius Reintam ise
näidendi “Kui jõudu on vähe” (hiljem
ümbertöötatuna “Aimre” nime all ka Tartu
“Vanemuises” lavastatud). Temast eeskuju
võttes kirjutas noor talumees, kellel oli
kihelkonnakooli haridus ja kes oli end
hoolsasti iseõppimisega täiendanud –
Kristjan Rutoff (hiljem Rajasaare) oma “Vastu
vett” ja hiljem veel terve rea maaelu
käsitlevaid lavateoseid. Mõlemad noored
kirjanikud töötasid lähedases kontaktis
August Kitzbergiga, mispärast neid peetakse
Kitzbergi koolkonda kuuluvaiks. Mõlemad
esinesid ise ka laval ning olid kordamööda
näitejuhtideks. Näitejuhina paistis silma ka

Märkmeid Vaivara kultuurielu minevikust
(August Martin. “Koduradadel” 16. juulil 1961. aastal.)(Järg)

Eduard Ülesoo, Uue-Sõtke kooliõpetaja.
Samuti oli terve rida silmapaistvaid
naisosalisi. Juhtivamaks meheks seltsis
pärast H. Masingu lahkumist oli viimase
järeltulija, kihelkonnakooli juhataja Karl
Pastak.
    Möödus mõni aasta ja tekkis kavatsus
nendesse ruumidesse paigutada arst ning
haigla. Nii head algatust tuli kõigil toetada.
Selts loobus vabatahtlikult senistest
ruumidest, kuigi leping oleks veel mitu aastat
kestnud, ja asus täie energiaga ehitama oma
teatri- ja rahvamaja Atuküla paesele põhjale
suure maantee äärde, kuhu oli saanud krundi.
    Hoone ehitati moodne, temast sai üks
suuremaid ja kaunimaid maa-teatrimaju kogu
Eestis. Plaan valmistasti kohal selleks valitud
komisjoni poolt, ehitusmeistriks oli Võide
mees Joosep Uustalu. Paas ehituseks murti
siitsamast, omalt krundilt. Ehitus läks maksma
15 000 rubla ja valmis 1910. aastal.
Välistoetust saadi vähe – mõningad summad
riiklikult karskuskuratooriumilt ja ühelt
ministeeriumilt. Rahvas aitas tööga ning
annetustega, seltsid korraldasid suuri
näitemüüke, pannes nii mehed kui naised

külade kaupa käsitöid tegema. Siit sai ka
alguse Perjatsi rannas korraldatav Vaivara
laulupäevade traditsioon. Esimene laulupäev
peeti juunis 1908 paljude kohalike ja
kaugemate kooride osavõtul. Suurem osa
ehituseks vajalikust rahast tuli siiski laenata.
    Maja avamine oli väga pidulik. Seltside
kultuurialane tegevus läks nüüd kiiresti
tõusuteed. “Külvaja” isetegevusliku teatri
tase oli nii kõrge, et trupp võis menukalt
esineda Rutoffi “Kiviga” linnade teatrilavadel
autori juhtimisel, samuti Peterburis kuulsas
Pavlovi saalis Venemaa pealinna eestlastele.
    Peale kõrge lavakultuuri oli Vaivaral ka
kasvatatud teatripublik. Nii oli “Külvaja”
hariduslik-kultuuriline tegevus vast suuremgi
kui otsene karskustöö. Seda ajajärku, millal
seltsi juhtisid K. Pastak ja tema õpilased
esireas Rutoffiga, tuleb pidada Vaivara
kultuurielus enne nõukogude perioodi
hiilgeajaks.
    1917. aastal lahkus Vaivarast Pastak,
samuti oli pikemaks ajaks lahkunud Rutoffki.
Kodanlikul ajal oli rahvamajal vahete-vahel
palgalisi näite- ja orkestrijuhte, korraldati
lavakursusi. Pikemat aega oli näitejuhiks

Toomas Orviku, palju aastaid oli koori- ja
orkestrijuhi esimeheks Johannes Kraavik,
Vaivara selleaegne koolijuhataja. Juba siis
paistis tema kõrval silma ka Johannes
Kullamaa, kes praegugi (1961) hea eduga viib
edasi laulu- ja muusikakultuuri Vaivaras.
    Kuna Vaivara ümbruskonnas puudusid
tööstuslikud ettevõtted, siis on arusaadav, et
suured revolutsioonilised sündmused 1905.
ja 1917. aastal karskusseltsi “Külvaja”
tegevuses otseselt
ei kajastunud. See aga ei vähenda selle
organisatsiooni osatähtsust ümbruskonna
kultuurielu arendamisel.
    Suur Isamaasõda, mis hävitas kogu
Vaivara, jättis “Külvaja” rahvamaja alles.
Kuid pärast sõda hävines ta tulekahju läbi.
    Kunstilist isetegevust viljeletakse nüüd
Sinimäe sovhoosi klubis, mis täidab kohaliku
rahvamaja funktsioone, ning Sinimäe 7-kl
kooli suures saalis.
Endistest agaratest tegelastest on vähesed
veel järele jäänud: Robert Voore, Villem
Proment, vennad Valgepead, õpetajad-
pensionärid A. Ormisson ja O. Steinmann
ning mõned teised.

24. aprillil, kell 10.00 toimus Olgina
Rahvamajas Vaivara lasteaia traditsiooniline
Laulukarussell. Tähtis pidupäev algas
rõõmsameelse Tedretähnikese ilmumisega
lavale. Nimelt oli Tedretähnikesel edastada
Muusikahaldja kiri, kus ta selgitab, et
hilineb laulukarussellile. „Lapsed, mis te
arvate kui alustame oma peoga, et meil
oodates igav ei hakkaks?“, kostus
Tedretähnikese küsimus lastele.  Laste
ühtse jaatava vastuse järel,  tutvustati zürii
liikmeid, kelleks olid: Veikko Luhalaid,
Triin Tarendi, Urmas Rätsep ja Marina
Kurilenko.
    Lavale paluti esimesed
esinejad. Saalis valitses
vaikus ning tähelepanu oli
suunatud vaid esinejatele.
Kui äkitselt kostus
ebatavaline muusika, mille
saatel astus lavale Vale
Noot, kes püüdis takistada
laste esinemist oma
vigurdustega, kuid õnneks
see tal ei õnnestunud.
Laulukarussell jätkus täies
hoos.
Esinejad esitasid järgmisi
laule:
Angelina Besstšastnaja
„Laul tilgast“;
Maksim Klishin „Kevadine
meeleolu“;
 Adelyna Tartu „Emake“;
Serafima Gavrilova „Härra
Tšivers ja härra Billi“:
Gaabriel Kaljurand „Vanaema valss“;
Daniil Krenberg „Juuksepatsid“;
 Semjon Mihhalitšenko „Okkaline vesi“;
 Stella Koit „Karu vaatas sillalt alla“;

Ellina Revina „Kaks kastetilka“;
Milena Fjodorova „Päikesejänkud“;
 Evelina Levochkin „Kevad ja kindad“;
Svetlana Derkach „Piimahammas“;
Viktoria Antonova „Kotleti unenägu“;
Vladislava Korenkova „Põrnikas“;
 Juri Jalikova „Vanaisa“.

Ei saa üle
Emajõest....

 http://album.vaivaravald.ee

Vaivara lasteaia
laulukarussell  2013

    Kui kõik laulud said kuulatud, suundusid
zürii liikmed otsust tegema. Samal ajal said
lapsed koos Muusikahaldja, Vale Noodi ja
muusikaõpetaja Natalja elavas, lõbusas
seltskonnas tantsida ja laulda. Züriil oli
väga raske otsust teha, kuna kõik esinejad
olid väga tublid ja julged. Kõik laulud
iseloomustasid iga lapse meisterlikkust ja
originaalsust.
    Otsus oli vaja ära teha ning kolmeks
parimaks kuulutati: Svetlana, Adelyna ja
Evelina. Palju, palju õnne eduka esinemise
eest! Siinkohal tahaks veelkord rõhutada, et

kõik esinejad olid väga, väga tublid ning
said ka vastavalt tunnustatud. Suur tänu
zürii liikmetele toreda koostöö eest ja
loomulikult õpetajatele, kelle töö ja vaev

kandsid vilja. Suur
aitäh kõigile, kes
leidsid  aega tulla
meile kaasa elama
sel tähtsal päeval!
Suur aitäh Vaivara
Lasteaia
laululindudele
imetoreda
esinemise eest!
    31. mail kell 16.00
toimub Olgina
Rahvamajas
lasteaia üks
tähtsamaid
pidupäevi –
LÕPUPIDU.

Õnnitleme tublisid, tarku lasteaia lõpetajaid
ja seekord saadame kooli: Serafima, Ellina,
Maksimi, Daniili, Svetlana, Angelina, Ilona
ja Gaabrieli. Edu ja tarkust algaval kooliteel!

IRINA  KLISHINA

 Meid on nii palju!

Lauljad mänguhoos. Foto: 2x INGA LAMBAKAHAR

Meisterdamine pakkus nii mõnelegi
meie seast suurt huvi.

Foto: LINDA EMILIE TEETLOK
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Alutaguse Õpilasmalev
2013 logokonkursi võitja
on selgunud
2013. aasta suvel korraldavad Iisaku,
Illuka, Mäetaguse, Jõhvi, Toila ja Vaivara
vallad ühiselt õpilasmaleva. Igal
korralikul laagril peab olema oma logo.
Selle leidmiseks kuulutati igas
Alutaguse Õpilasmalev 2013 osalevas
vallas välja konkurss. Auhinnaks parima
logo autorile on koos kaaslasega termide
külastus, mille pani välja Toila SPA.
    14. mail kogunesid Alutaguse
Õpilasmalev 2013 kõikide rühmade
korraldusmeeskonnad Jõhvi Kultuuri- ja
Huvikeskuses, et valida välja parim logo.
Parima logo autoriks osutus Kert Illipe
Vaivara vallast. Auhind antakse üle
Alutaguse Õpilasmalev 2013 avamisel, mis
toimub 1. juulil Jõhvis.
   Suur aitäh Toila SPA-le ja kõikidele
konkursil osalenutele! Projekti toetavad
LEADER programm, Kirderanniku
Koostöökogu ja Põhja-Alutaguse
Koostöökoda.
Alutaguse ÕM 2013 korraldusmeeskonna
nimel

TRIIN   TARENDI
 (56212549, triin.tarendi@vaivara.ee)

Meie rohkete pidupäevade seas on
emadepäev eriline. Sel päeval kõlavad
tänusõnad kõigile emadele.
    Kui lapse käest küsida: „Kes on maailma
kõige kallim inimene?“, vastab ta tingimata:
„See on ema!“ Arvatavasti on see
üks kõige õigem elu seadus:
millised me ise ka poleks, lapsele
on oma ema headuse, tarkuse ja
ilu ideaaliks. Ta annab lapse jaoks
endast kõik: armastuse, headuse,
hoolitsuse, kannatlikkuse. Ema on
meie kõigi jaoks kõige tähtsam
inimene.
    Emadepäev – kaunis pidupäev,
mis on pühendatud kõige kallimale
ja kõige lähedasemale inimesele.
Ka Sinimäe koolis on see
igaaastane pidupäev.
    Kogu õppeaasta jooksul
valmistusid õpilased selleks
päevaks: käsitöö ja
kunstitundides valmistasid
õpilased kogenud pedagoogide
Alo Haljandi, Sirje Maala, Zanna
Belikova juhendamisel töid emadepäeva
näitusele. Sel aastal otsustasime õnnitleda
emasid ebaharilikul viisil: kõik klassid koos
klassijuhatajate Kristi Tamme, Roman
Treiali, Anneli Sabolotni, Tamara
Saveljevaga õppisid selgeks ühe
isetegevusettekande ja konkurss-mängu
oma kallitele emadele. Kauni saatemuusika

Vaivara vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjon
ning Vaivara huvikeskus
ootavad ettepanekuid
Vaivara valla 2013. aasta
Kauni Kodu auhindade
määramiseks
Nagu igal aastal, nii ka tänavu soovime
välja selgitada ja tänada peresid, kes
koduümbruse kauniks kujundamisel
vaeva on näinud.
Samuti soovime tähelepanu pöörata
korteriühistute ja asutuste
edusammudele.
    Andke meile teada, kelle koduümbrust
olete märganud viimastel aastatel
kaunimaks muutumas. Teie ettepanekute
põhjal külastab kultuurikomisjon kauneid
kodusid oma ringsõitudel maist
septembrini.
    Komisjonil on palve, et kõiki konkursile
esitatud kodude omanikke kindlasti
teavitataks nende kandidatuuri
ülesseadmisest. Ei soovi ju komisjon kellegi
poole ootamatult „sisse sadada” või
sootuks kutsumata külaliseks osutuda.
Samuti palume võimalusel anda komisjonile
koduomaniku kontaktandmed (telefon,
meiliaadress), et saaksime oma
küllatulekust ette teatada.
    Ettepanekuid kandidaatide kohta ootab
komisjon juba maikuus, et võiksime oma
fotoaparaadiga külla tulla just sellele perele
sobival ajal. Viimane tähtaeg on 30. juuni.
Konkursi võitjad kuulutatakse välja valla
lõikuspeol oktoobrikuus.

IRINA  KLISHINA  56 63 78 41
KAI  KIIVER  53 35 88 64

Tasuta bussisõidu

kiipkaartide väljastamisest
Sotsiaalosakond annab teada, et kiipkaarte

saab kasutada kuni 21.06.2013. Peale seda
palume kiipkaadrid tagastada Vaivara
vallavalitsuse sotsiaalosakonda. Kaardi
kaotamise korral palume sellest teavitada.
Neile, kes kaarti ei tagasta, ei ole võimalik
sügisel toimivat kiipkaarti väljastada.
Küsimuste korral palume pöörduda
sotsiaalosakonna juhataja Triin Tarendi
poole (tel 56212549, 3929014 või
triin.tarendi@vaivara.ee).

Tervist Vaivara
valla rohenäpud!
 Kevadtööde hooaeg on täies hoos ning
ilmselt tegelevad paljud teist hetkel oma
püsikupeenarde korrastamisega. Kevad
on ka hea aeg püsikute jagamiseks ning
kui teie oma peenrapind hakkab täis
saama, siis teadke, et Sinimäe kodu aed
on just rajamisel ja ülejäävad taimed
leiaksid endale sobivad kohad peremajade
peenardes ning tänulikud hoolitsejad
peremajade elanike näol.
    Meie uute peremajade väliskeskkonna
on kujundanud aiakujundajad, kes on
näinud ette nii sobivate peenarde ja
aiarajatiste asukohad kui nendesse

kohtadesse sobivad taimed. Järgnev
nimekiri on taimedest, mida paljudes
koduaedades kindlasti kasvab ning mis
sobivad hästi nii kevadiseks jagamiseks
kui ümberistutamiseks.
    Kui teie aedades jääb neid taimi üle,
võtke palun ühendust Sinimäe koduga ja
kooskõlastage, kas neil on peenardes
vastavad taimed puudu. Seejärel saab
taimed juba ise kohale viia või meie ise
tuleme järgi.
    Järgneb taimenimekiri, mida Sinimäe
kodu aed ootab: helmikpööris, hall salvei,
kassisaba, arendsi astilbe, kurereha,
kukehari, roosid, pihlakas, sirel, põõsad,
viljapuud, kuusk, teised ilusad lilled.

Ühendust palume võtta telefonil:
58604481.

ANNA   VOROBJOVA
Sinimäe Kodu juht

 Need, kes vihmasele laupäevahommikule
vaatamata suuna Laagna poole võtsid, ei
pidanud pettuma – Maarahvaseltsi
Vanatare seltsimaja ümber olevatelt
kaubalettidelt ja müügikohtadest võis leida
kaupa nii suhu-, kui ka mulda pistmiseks.
    „Rahvast on seekord siiski veidi vähem,
kui tavaliselt,“ rääkis laada peakorraldaja,
Rootsikeldri taluperemees Heiki Roots. „Eks
nii mõnigi mees otsustas hommikust vihma
vaadates hoopis õllepudeli lahti nööpida ja
kui siis vihm järele jäi, ei saanud enam
laadale tulekuks rooli istuda,“ arutles Heiki
elutargalt. Ka viis kaupmeest olid
varahommikul vihma pärast alt ära hüpanud.
    Oli, kuidas oli - kella üheteistkümneks
jätkus rahvast mõlemale poole lette ja

laadaelu käis täie hooga. Müügikohtade
eest oksjonile annetatud kaupa pakkus sel
korral peakorraldaja isiklikult ja selle järgi,
kuidas kõik pakutu omaniku leidis, võis
otsustada, et Heiki tuli oma järjekordse uue

14. juunil saavad Vaivara valla
koolilõpetajad oma silmaga näha ja kõrvaga
kuulda, kuidas töötab maailma kõige
suurem põlevkivi kasutav Eesti elektrijaam,
kuidas majasuurused sammuvad
ekskavaatorid Narva karjääris kaevandavad
ja kuidas tootis Eesti Energia Õlitööstus
möödunud aastal läbi aegade suurima
koguse põlevkiviõli.
    Energeetikatööstuse töötajate keskmine
vanus kasvab. Seetõttu vajab see
tööstussektor noori, erialaselt haritud
spetsialiste alates kaevandamisest ja
lõpetades elektrijaamaga. Selleks, et noored
teaksid, millised võimalused peituvad
põlevkivitööstusele olulistes erialades ja

Vallavolikogu
istung 24. aprillil
Päevakorras oli:

1. Info Vaivara valla 2013. aasta eelarve
täitmisest.
2. Vaivara vallavalitsuse
menetlusteenistuse põhimääruse
kinnitamine. Võeti vastu määrus 70.
3. Vaivara vallavalitsuse
menetlusteenistuse struktuuri,
ametikohtade koosseisud ning
menetlusteenistuse juhatajale nõuete
kehtestamine. Võeti vastu otsus 177.
4. Vaivara vallavalitsuse
menetlusteenistuse sümboolika kirjeldus
ja selle kasutamise kord. Võeti vastu
määrus 71.
5. Vaivara Vallavolikogu 27.06.2012
määruse nr 47, 27.06.2012 määruse nr 48 ja
27.06.2012 määruse nr 49 kehtetuks
tunnistamine. Võeti vastu määrus 72.
6. Vaivara vallavalitsuse
menetlusteenistuse palgajuhend. Võeti
vastu otsus 178.
7. Vaivara valla 2013. aasta eelarvest
finantseeritavate sotsiaaltoetuste
piirmäärade kehtestamine. Võeti vastu
määrus 73.
8. Sinimäe Põhikooli arengukava
muutmine. Võeti vastu otsus 179.
9. Vallavolikogu esindaja nimetamine
Vaivara Vallavalitsuse lastekaitse- ja
noorsootöökomisjoni. Esindajaks nimetati
Veikko Luhalaid.
10. Vaivara valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava
kinnitamine aastateks 2013-2025. Võeti
vastu määrus 74.
11. Soojusettevõtja määramine. Võeti
vastu otsus 180.
12. Vaivara Vallavolikogu 09.04.2012
otsuse nr 130 muutmine ning Vaivara
Vallavolikogu 26.09.2012 otsuse nr 159
kehtetuks tunnistamine.
13. Vaivara Vallavolikogu 27.02.2013
otsuse nr 176 kohta esitatud vaide
läbivaatamine.
14. Muud küsimused ja informatsioonid

Põlevkivitööstus avab uksed Vaivara
valla viimaste klasside õpilastele

saaksid ideid edasiõppimiseks, viib Eesti
Energia koostöös Vaivara vallaga kohalikud
11-12 klasside õpilased tutvuma Vaivara
vallas asuvate Eesti Energia ettevõtetega.
    14. juuni külastusele palume registreeruda
valla lastekaitsetöötaja  Anne Terner-Boiko
juures (392 9014; 59 19 0851; anne.terner-
boiko@vaivara.ee) hiljemalt 4. juuniks.
Ekskursioon toimub 14. juunil kell 12-16.

ROMAN  KUZNETSOV,
Eesti Energia Õlitööstuse

kommunikatsioonispetsialist
mob: 5067120

tel: 7167757

Kaunis pidupäev - Emadepäev
kinkis meie emadele Urmas Rätsep. Veel
tahaks ära märkida koolilõpetaja Ksenja
Korni, kes lõi oma klassi jaoks
omaloomingulise tantsu.
    Pidu möödus laudade taga maiustades

hubases koduses õhkkonnas. Emad võtsid
peost aktiivselt osa- laulsid, tantsisid,
mängisid koos lastega. Õnnitlusi vastu
võttes tundsid nad ennast kõige ilusamate,
kõige andekamate, kõige haruldasemate ja
kõige armastatumatena.

ZANNA  BELIKOVA
Huvijuht

Vanatare XVI Maalaadalt tühjade
kätega koju minema ei pidanud keegi

ametiga suurepäraselt toime.
    Kodumaiste kurkide, tomatite ja muu
köögivilja kõrval olid müügil ka maasikad,
mille lõhn ja maitse eestimaist päritolu
kinnitasid. Vorstileti valik oli külluslik ja sama
võis öelda ka lillede ja muude istikute
rohkuse kohta.
    Lisaks ostmisele-müümisele oli laadal
võimalik kihutada ATVga ja hobusega
ratsutamise võimalust kasutas laste kõrval ka
üks lipsuga härrasmees, kes oma uhke
hoiakuga meenutas  Pariisi sisse ratsutavat
D’Artagnani.
    Loomulikult oli taas au sees koduõlu ja kui
seda kohapeal maitsta ei saanud, siis võeti
kesvamärjukest pudeliga koju kaasa. Toimus
ka traditsiooniline loterii, kust võidetud
maitsvaid kuivatatud õunu loo autor neid
ridu kirjutades järab.

Kohtumiseni järgmisel Vanatare maalaadal
sügisel!

ALAR   TASA
 http://album.vaivaravald.ee

Kirev laadamelu. Foto: 2x ALAR TASA

Vastutusrikas esinemine.
Foto: LINDA EMILIE TEETLOK
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Toimetaja:  Anne Jundas tel. 52 52484

Küljendus: Aido Keskküla e-post: aido@illuka.ee

Ida-Virumaa Vaivara vald 40101

tel.39 290 00

e-post: vaivara@vaivara.ee

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

Maikuu Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
    01.05.1948. aastal
avati esimene
sõjajärgne
ühiskondlik hoone
Jõhvis -Ehitajate
klubi, hilisem Jõhvi
Teatrimaja. Praegu
kõrgub selles kohas
kaubandus- ja administratiivkeskus
Tsentraal. Sellel hoonel oli oluline tähtsus
üle ida-virumaalisel maastikul, nimelt siin
pandi algus kodukandi liikumisele, mille
kodu-uurimusliku osaga liitusid väga
tegusalt kohe ka Vaivara kandi inimesed.
    07.05.1848. aastal sündis Pilistvere
kihelkonnas Peeter Põld, kes 1875-1912.
aastal töötas Puru külas kooliõpetajana.
1850. aastal oli pere Pilistverest Narva
kolinud ja isa hakkas tööle Kreenholmi
Manufaktuuris ja poeg Peeter alustas
õpinguid vabriku koolis Elias Lillekeni
klassis. Kuna pere oli küllaltki vaene, ei
õnnestunud poisil edasi õppida. Nii ta
alustas tööd vabrikus ja õppis öösiti.
Kuid ka siin tekkis probleem, sest
vabrikute korterites oli keelatud õhtuti
peale kümmet elektrivalguse kasutamine.
Seepärast tuli poisil õppida „tattnina“
(õlilambi) valgusel ja nii õppides suutis ta
eksternina lõpetada Narva Kreisikooli.
Seal sai ta hea saksa ja vene keele oskuse
ning tegi ka ära õpetajakutse eksamid.
11.06.1868. aastal sai ta
õpetajakutsetunnistuse ja alustas
koolmeistri tööd, alul arvatavasti Narvas,
kuid peagi valiti ta vastvalminud Viru-
Nigula kihelkonnakooli juhatajaks.
Vastuolud kohaliku pastoriga tõid ta aga
Jõhvi ja nii saigi temast 01.02.1875. aastal
Jõhvi mõisniku Maurice Girard de
Lokkentoni palvel Puru kooli õpetaja. Siin
töötas ta 37 aastat.
Peeter Põld suri 1919. aastal.
    11.05.1558. aastal Liivi sõja käigus
vallutasid Narva Vene väed.
    19.05.1343. aastal jõudis Virumaale
Turu foogt Dan Niclisson, kuid eestlaste
abistamise asemel oli ta sunnitud sõlmima
rahu Taani kuningannaga ja ise hoopis
tagasi pöörduma ning kogu Virumaa läks
faktiliselt Liivi Ordu valdusesse.
    28.05.1993. aastal algas Tallinnas kolm
päeva kestnud laulu- ja tantsupidu
„SLAAVI PÄRG“ , kus esinesid ka
Virumaalt pärit kultuuriseltside
kollektiivid.
    1983. aasta mais olin valmis saanud
oma diplomitöö Tartu linna majandusest
1830-40. aastail ja andsin üle
retsensentidele lugemiseks ning
valmistusin kaitsmiseks. Olid jäänud teha
veel mõned arvestused ja praktiliselt oli
ÜLIKOOLI  kursus läbitud. Jäi veel
oodata viimaseid hindeid ja lõpupidu
koos diplomiga – selleks oli veel ligi kuu
aega – KÕIK SEE OLI 30 AASTAT
TAGASI.

SIR ARTHUR

Kätte on jõudnud kevadine aeg, mil inimesed
asuvad oma koduümbrust korrastama,
süüdatakse lõkked ja talvekorterisse viidud
grillid tuuakse välja. Lõkke tegemisel on, et
tuleb täita kõiki ohutusnõudeid: piirata
lõkkease mittesüttiva pinnasega, hoida
käepärast esmased kustutusvahendid ning
lõket valvata. Järelevalveta jäetud
kustutamata lõkkest saab sageli alguse
ulatuslik kulu- või metsapõleng, mida
päästjatel tuleb kustutada tunde, päevi või
halvemal juhul nädalaid.
    Täiesti ohutut tule tegemist ei ole olemas
ning seetõttu tuleb alati valvas olla ja hoida
tulel silm peal. Ainult nii saab õnnetuse
juhtudes ise põlengu kiirelt ära kustutada
ning suurem kahju jääb tekkimata.
Ohutu lõkke tegemine
    Enne lõkke tegemist soovitame uurida
kohaliku omavalitsuse õigusakte –
tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine
keelatud või siis on määratud, mida lõkkes
põletada tohib.
    Lõket tohib teha ainult nõrga tuulega ning
ohutus kauguses metsast ja hoonetest,
sealhulgas kütte- või põlevmaterjali
hoiukohtadest. Lahtist tuld ei tohi teha, kui
tuule kiirus ületab 5,4 meetrit sekundis.
Ohutu kaugus väikese, alla meetrise
läbimõõduga lõkke puhul on vähemalt 8
meetrit hoonetest ja 10 meetrit metsast.
    Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi

Ohtlike jäätmete
kogumine vallaelanikelt
Laupäeval, 8. juunil võetakse
Vaivara valla kodumajapidamistest
vastu ohtlikke ja probleemseid
jäätmeid:
-  pliiakud
- patareid
- värvi-ja lakijäätmed
- kasutatud õli
- õlifiltrid
- kasutatud rehvid (sõiduauto) kuni 4 tk.
- kemikaalid
- ravimid
- elektri- ja elektroonikaseadmed
- luminestsentslambid
- OJ saastunud pakendid
- eterniit (kuni 50tk)
Kogumisringi sõiduplaani ja
ajagraafiku teatame ainult
registreerunutele!
Registreeru kuni 05.juunini 2013
telefonidel:
3929000 - sekretär
56 986526 - metsandusspetsialist
keskkonnakaitseinspektori ülesannetes
või e-kirjaga aadressil:
jyri.kiik@vaivara.ee

OPERATIIVTEATED
PÕLES KULU
17. korral sõitsid päästjad ajavahemikus
23. aprillist kuni 23. maini Vaivara valda
kulupõlenguid kustutama. Mitmel korral
kustutati ühe väljasõidu käigus mitu
tulekollet.
Suurimad põlengud toimusid 1. mail Sõtke
külas ja 6. mail Olgina alevikus, kus
mõlemal juhul hinnati põlenud ala
suuruseks 3 hektarit.

LÕHKEKEHAD
* 10. mail tehti kahjutuks Auvere külast
leitud käsigranaat ning 11. mail samas
külas leitud reaktiivmürsk.
* 12. mail tehti kahjutuks Sinimäe
alevikust kaevetööde käigus leitud
miinipildujamiin ning Peeterristi külast
leitud mürsk.
* 21. mail tegid Ida-Eesti pommigrupi
demineerijad kahjutuks Sinimäe alevikust
kanalisatsioonitöödel leitud 155 mm mürsu.

Päästjad tuletavad inimestele meelde:
Kutsudes abi, tuleb päästekorraldajale
anda võimalikult palju asjasse puutuvat
informatsiooni. Puuduliku teabe korral võib
abi jääda hiljaks, ebapiisavaks või halvimal
juhul üldse saamata.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

IVAN   KOVALEV
DENISS   SOKOLOVSKI

MARGARITA   SANNIKOVA
OLEG    LITVINOV

VALENTINA   ZAVJALOVA

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Tänuavaldus
Vaivara Lasteaed tänab Ljudmila
Andrejevna Fokinit ja Heki Rootsu,
kelle kingitud lilletaimed muudavad

meie õue palju kaunimaks ja
päikeselisemaks!

Ilusal pühapäevasel päeval, 20. mail

kogunesid noored aktivistid koos Olgina

rahvamaja kõhutantsijatega Olgina

Rahvamaja spordisaali, kus toimus üritus

,,Starteen.“

    Üritus oli väga huvitav ja noored võtsid
sellest aktiivselt osa. Moodustati
tantsurühmad, kuhu igaühte kuulus nii noori
kui ka kõhutantsijaid.
    Võistlus oli aus ja iga grupp näitas oma
originaalsust ja tantsuoskust. Iga võistkond

Vaivara Sinimägede
Muuseumil on viies
sünnipäev
Seda tähistatakse laupäeval, 1. juunil
Vaivara Sinimägede Muuseumi juures.
Kõik on oodatud ja sissepääs on
vaba!

Ajakava: 
16.00 esineb ansambel „Silver Bell“
17.00 näituse avamine ja aruteluring
18.00 võistlused maastikul ja filmi
“Sinimäed” vaatamine muuseumis
19.30 näidislahing
20.30 sõdurisupp muuseumi juures
21.00 tants
 
Lisainfo: Ivika Maidre 564 74552

mitte hetkeks, laske sel lõpuni põleda,
kustutage veega või summutage näiteks
liivaga.
Ohutu grillimine
    Soojad kevadilmad on meelitanud inimesed
ka õue, et oma grillid taaskord üles seada.
Liha grillides või näiteks kala suitsutades
tuleb samuti tähelepanelik olla, et lõbusast
ajaveetmisest midagi tõsisemat välja ei
kujune.
    Põlevat grilli, suitsuahju või lõket ei tohiks
mitte mingil juhul jätta järelevalveta – see on
tuleohutusnõuete rikkumine, lõke ja grill
tuleb enne lahkumist hoolikalt kustutada.
Grillimisel on nõutud kaugus hoonest
eelvalmistatud söe puhul 2 meetrit, aga ise
sütt põletades 5 meetrit.
    Lõkketegemise reegleid ja
tuleohutusnõudeid tuleb kindlasti järgida –
nende rikkujat saab karistada kuni 800-eurose
trahviga. Juriidilise isiku puhul on
trahvisuuruseks isegi kuni 3200 eurot.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb valvata
ning loomulikult viimane kustutab tule!
    Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta
saate päästeala infotelefonilt 1524 või
Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee/303.

MERIT  KALJUS
Päästeamet

Ida päästekeskuse pressiesindaja
Tel 339 1912 Mob 5330 8303

Ida päästekeskus annab nõu, kuidas
teha lõket ja ohutult grillida

Tantsime
tutvustas ennast ja esitas koos väljamõeldud
ühise tantsu, milles kõik liigutused pidi
toimuma sünkroonis.
    Kõik tantsurühmad olid väga tublid ja välja
selgitati parematest parimad. Teised aga
sellest nina norgu ei lasknud, kuna tähtis
pole mitte võit, vaid osavõtt.
   Loodame, et selliseid vahvaid üritutusi
korraldakse veel ja kõige suuremad tänud
ürituse korraldajale!

JANELI   LAUR

Pilt mälestuseks. Foto: 2x JANELI LAUR

Igaüks näitab, mida ta oskab.

 http://album.vaivaravald.ee


