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Valimisinfo
Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised toimuvad 20. oktoobril 2013.
Hääletuse korraldamiseks on valla
territooriumil moodustatud kaks
valimisjaoskonda: üks (valimisjaoskond nr
1) Sinimäel Pargi tn 2 (vallamajas) ja teine
(valimisjaoskond nr 2) Olginas, asukohaga
Narva mnt 12 (Olgina rahvamajas).
Valijate üle peetakse arvestust
rahvastikuregistris. Nende andmete alusel
saadetakse valijatele hiljemalt 30.
septembriks koju valijakaart. Kaardile on
kantud teie ees- ja perekonnanimi,
sünniaasta, elukoht ja valimisjaoskonna
asukoht, mille valijate nimekirjas te olete.
Samuti on seal info hääletamise aja kohta
eelhääletamise ajal ja valimispäeval. Valija,
kes hiljemalt 5. oktoobriks ei ole
valijakaarti saanud, või andmed kaardil on
vigased, võib pöörduda avaldusega
vallasekretäri poole.
10. – 13. oktoobrini on võimalik
eelhääletada maakonna valimiskomisjoni
määratud jaoskonnas. Jaoskond on
nimetatud päevadel avatud 12.00 – 20.00.
10. – 16. oktoobrini on võimalik hääletada
elektrooniliselt. Täpsemat infot selle
toimingu kohta saab Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehelt aadressil:
www.vvk.ee . Hääletamine algab 10.
oktoobril kell 9.00, hääletada saab
ööpäevaringselt endale sobival ajal. Ehääletamine lõpeb 16. oktoobril kell 18.00.
14. – 16. oktoobrini toimub
eelhääletamine ning hääletamine
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda (valija asukohas).
Eelhääletada saab neil päevadel nii
Sinimäe kui ka Olgina valimisjaoskonnas.
Jaoskonnad on nendel päevadel avatud
12.00 – 20.00. Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda hääletamist korraldab
Sinimäe valimisjaoskond nr 1.
20. oktoobril e. valimispäeval on
jaoskonnad hääletajatele avatud kell 9.00
kuni 20.00. Hääletama tulles on
KINDLASTI vajalik kaasa võtta isikut
tõendav dokument, mille alusel
väljastatakse teile hääletamissedel.
Hääletamiskabiinis on seinal
valimisringkonna kandidaatide
koondnimekiri. Hääletamissedelile tuleb
kirjutada selle kandidaadi
registreerimisnumber, kelle poolt
soovitakse hääletada. Kui number kirjas,
lastakse sedel omakäeliselt
hääletamiskasti.
Kui kellelgi oma tervisliku seisundi tõttu
või mõnel muul mõjuval põhjusel ei ole
võimalik minna hääletama
valimisjaoskonda, on võimalus taotleda
kodus hääletamist. Kodus hääletamise
taotlus peab sisaldama: valija nime, valija
isikukoodi, valija aadressi, valija
sidevahendi numbrit, kodus hääletamise
põhjust.
Kodus hääletamise taotlemiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus hiljemalt 20.
oktoobriks kella 14.00-ni. Kui aga kirjalikku
taotlust ei ole jõutud selleks ajaks esitada,
võib esitada taotluse ka telefoni teel
valimispäeval ajavahemikul 9.00 – 14.00.

ÕNNITLEME VANEMAID

ARTJOM ALEKSEEVI
AGNES KALJURANNA
SÜNNI PUHUL

Olgina mänguväljakul saab mängida
karjääris ja turnida tehastes
tahan ära märkida rajatud
mängu- ja spordiväljaku
silmaringi laiendavat
külge. Loodan, et
siinsest liivakastist
kasvavad tulevikus välja
tublid tööinimesed
energeetikatööstusele,“
lisas Luhalaid.
Eesti Energia
õlitööstuse juhi Igor
Kondi sõnul töötab
lõviosa Eesti Energia
töötajatest Ida-Virumaal.
„Peame
väga
oluliseks
toetada
Mänguväljak on avatud.
kohalikku
eluolu enam kui vaid
mänguväljaku püsikliendid,“ arvas Klishina,
töökohtade ja
kelle sõnul on kohalikud lapsed mänguväljaku
keskkonnatasude kaudu.
enda jaoks juba avastanud.
Loodan, et värskel, põneval
Mänguväljaku rajamine läks maksma 140 000
ja mitmekülgsel
eurot, sellest 61 000 euroga toetas Eesti
mänguväljakul saavad
Energia. Platsi ettevalmistus- ja ehitustööd
lapsed sisse hea
olid valla kanda, energiafirma ostis
mänguhoo,“ sõnas Kond.
atraktsioonid.
Mänguväljakul asub ka
liikluslinnak, kus lastel on
ALAR TASA
võimalik enne vanemateta
http://album.vaivaravald.ee >
tänavatele minemist
Sündmused
liiklustavasid harjutada.
Mänguväljaku vahetus
Kõige õigem on ise uued mänguasjad ära proovida.
läheduses asuvad Vaivara
lasteaia
Olgina
mängulinnak õlitehas või elektrijaam.
rühmad. Lasteaia
Mänguväljaku atraktsioonid kannavad
direktori
koduvalla põlevkivitööstusele iseloomulikke
kohusetäitja Irina
nimesid. Oma koha on leidnud nii karjäär,
Klishina ütles
kaevurite buss, õlitehas kui ka elektrijaam.
avamisel, et
Koostöös vallaga paigaldas Eesti Energia
lasteaiapere tunneb
fantaasialennule hoo andmiseks väljakule ka
uuest
lastepärased selgitavad infotahvlid.
mänguväljakust
„Vaivara vallas asuvad kõigile teada
suurt rõõmu. „Kuna
suurettevõtted, mis annavad tööd suurele
väljak pakub lastele
hulgale meie inimestele,“ rääkis Vaivara
lasteaia hooviga
vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid,
võrreldes hulga
tõdedes, et tal on ääretult hea meel, et Eesti
suuremat
Energia panustab nö pehmetesse
lustimisvõimalust,
väärtustesse ja on aidanud vallal rajada
siis on arvata, et
heade võimalustega ajaveetmiskoha lastele,
meist saavad uue
Uus mänguväljak pakub huvi igale eale. Foto: 3x IRINA KLISHINA
noortele ja nende vanematele. „Kindlasti
Augusti viimasel päeval avas Vaivara
vallavalitsus Olginas uue võimalusterohke
mänguväljaku. Mängulinnaku valmimist
toetas Eesti Energia.
Kui Olginasse kavandatud mänguväljaku
jaoks projektiraha leida ei õnnestunud, uuris
vald, kas ehk energiafirma oleks nõus
ettevõtmist toetama. Eesti Energia võttis asja
väga tõsiselt ning pakkus lisaks rahalisele
toetusele välja omapärase kontseptsiooni,
mis ühelt poolt tutvustab põlevkivitööstust,
teisalt annab laste fantaasialennule hoogu.
Vastvalminud mänguväljakul saavad
lapsed kujutleda, et liivakast on karjäär ning

Menetlusteenistuse seminar - nõupidamisel
Kohaliku omavalitsuste üksuste järelevalvet
ja väärteomenetlust teostavad ametnikud
said taas kokku
17. septembril toimus Ida-Viru maakonnas
Illuka vallas Menetlusteenistuse
eestvedamisel kohaliku omavalitsuste
üksuste järelevalvet ja väärteomenetlust
teostavate ametnike seminarnõupidamine.
Seminar-nõupidamiste eesmärk on
ühendada oma ala valdkonna spetsialiste, et
ühtlustada seeläbi Eestis tervikuna
järelevalve ja väärteomenetluse alast
praktikat, läbi omavahelise suhtluse
teadmiste ja kogemuste jagamisega ning
korraldada ühiseid koolitusi.
Nimetatud üritus sai alguse 5. juunil 2013.
a. Tallinnas Tallinna Munitsipaalpolitsei

eestvedamisel. Sellel korral võttis nimetatud
ürituse läbiviimise enda kanda
Menetlusteenistus. Illuka vald sai
läbiviimise kohaks valitud sellepärast, et
tutvustada erinevatele ametnikele seda
piirkonda Ida-Virumaast lähemalt, kuna siia
sattuvad inimesed tavaliselt väga harva.
Seminar-nõupidamisel oli koolituse
teemaks „Riiklik järelevalve ja kohaliku
omavalitsuse ametniku roll selles“ ja
„Väärteomenetlus ja kohaliku omavalitsuse
amentiku roll selles“. Koolituse käigus
toimusid koolituse teemal diskussioonid ja
arutelud ning praktiliste kogemuste
vahetamine.
Seminar-Nõupidamisel oli esindatud

Tallinna Munitsipaalpolitseiamet, Jõelähtme
vald, Sillamäe linn, Rakvere linn, Rae vald,
Tartu linn, Pärnu linn,
Keskkonnainspektsiooni
Harjumaa büroo ja Menetlusteenistuse
vahendusel Vaivara vald, Jõhvi linn, Toila
vald, Illuka vald ja Mäetaguse vald.
Seminar-nõupidamise lõpus otsustati, et
luuakase sotsiaalmeedia Facebooki ühine
erialane foorum, kus ametnikud saavad onlines
arutada töös esilekerkinud küsimusi ja
seaduse kohaldamisega tõusetunud
probleeme. Nimetatud foorum tuleb ametialane
ja sellele ligipääs on ainult ametnikele.
MAREK RANNE
menetlusteenistuse juhataja

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
90 VLADIMIR IVANOV
89 LOORE LAHT
89 HIIE KARPINA
88 JEKATERINA VILMAN
87 EDITH KRAVIK
86 ALEKSANDRA POCHTAREVA
85 ZINAIDA IVANOVA

03.09.1923 Olgina alevik
15.09.1924 Udria küla
18.09.1924 Arumäe küla
05.09.1925 Sinimäe alevik
05.09.1926 Perjatsi küla
24.09.1927 Olgina alevik
11.09.1928 Olgina alevik

84 JULIA KONDRATOVA
83 ZINAIDA MURASHOVA
81 AINO ORUJÕE
80 ANNA ZAHHAROVA
75 OLGA IVANOVA
70 VALENTINA ARSENTIEVA

06.09.1929 Olgina alevik
11.09.1930 Sinimäe alevik
03.09.1932 Mustanina küla
14.09.1933 Olgina alevik
21.09.1938 Kudruküla küla
28.09.1943 Vaivara küla
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Ja juttu jätkus
kauemakski...
Vanavanemate päev on eesti riiklik
tähtpäev, mida tähistatakse septembrikuu
teisel pühapäeval. Päev on valitud
põhjusel, et ka emade- ja isadepäeva
tähistatakse just kuu teisel pühapäeval.
Tähtpäev aitab lastel saada teadlikumaks
sellest, milliseid teadmisi ja elutarkust
vanavanemad pakkuda suudavad ning
tihendab põlvkondade vahelist suhtlemist.
Samuti on austusavalduseks hoolearmastuse eest laste-ja lastelaste
hoidmisel ning kasvatamisel.
Vaivara Huvikeskus pakkus meie valla
vanavanematele seekord tähistada seda
päeva väljasõiduga Kukruse Polaarmõisa,
mis on vastrenoveeritud ja pakub
romantilist mõisaatmosfääri.
Huvilisi võttis vastu kolm“mõisapreilit“,
kellest kaks tutvustasid nii eesti kui vene
keeles mõisa värvikat ajalugu. Mõne
minutiga läbisime kuunaril Zarja Eduard

Elevust tekitas 18.-19.sajandi rõivaste
proovimine. Foto: ERAKOGU
von Tolli Sannikovi maa avastusretke, mis
tegelikus elus kestis kaks aastat 19001902. Võimalus oli nn polaarretke käigus
sõita kelgukoerterakendiga,
polaarkajakiga, lasta alla liumäest või
mängida lumesõda. Uskuge või mitte,
seda me kõike tegime.
Puuteekraani vahendusel saime“
mõisahärradele“ esitada küsimusi, millele
näitlejad jagasid vaimukaid vastuseid.
Samuti ei puudunud seinalt suure kaardi
peal nende sugupuu. Võimalus oli ka ühes
toas tutvuda baltisaksluse rolli ja
tähtsusega Eesti ühiskonnas.
Elevust tekitas 18.-19.sajandi rõivaste
proovimine. Seal jäime ka pikemaks
toppama. Allakirjutanule pakkus veel huvi
järgmises toas proovida sule ja tindiga
gootikirja, mis on üks ladina kirja stiilidest.
Midagi kodustele kingiks või endale
mälestuseks oli võimalik osta
mõisapreilide käest. Veel jäätisega suu
magusaks, mida nautlesime juba õues. Ilm
oli päikesepaisteline ja kaunid roosid ning
mõisaallee saatiski meid peatselt
koduteele.
Juttu jätkus kauemaks, sest paljud
vanavanemad tuletasid meelde killukesi
sellest kandist. Mõned rõõmustasid selle
üle, et said üle hulga aja kodust välja.
Hingesoojust tekitas erinevate kantide ja
erinevas eas vanavanemate lahe
suhtlemine.
Tänusõnadega ja lihtsalt üks
nooremapoolne vanaema
ANNE TERNER - BOIKO

Oh, kooliaeg, oh, kooliaeg,
millal sina tuled!
esitades talle kauni laulu ja kinkides veel
2. septembril toimus Sinimäel, muuseumi
kaunimad lilled. Sära laste silmis annab
juures, Sinimäe Põhikooli avaaktus. Sel
kinnitust sellele, kui oluline on lähedasi
tähtsal päeval oli ilm kaunis ja
inimesi meeles pidada ning neid
päikesepaisteline, mis lisas juskui
väärtustada.
kindlusnooti, et vaatamata raskustele, saab
Eriliseks tegi selle tähtsa päeva ka üks
uus õppeaasta olema huvitav ja edukas.
oluline hetk, nimelt õppevahendi
Kindlasti pakub alanud õppeaasta uusi
„Liiklusvanker“ üle andmine Sinimäe
väljakutseid nii õpilastele kui õpetajatele.
Esimese klassi
koolijütsidele oli
nimetatud
pidupäev võib
öelda, et kõige
erilisema ja
olulisema
tähendusega. Siit
algasid nende
esimesed
sammud kooliteel
ning neist said
nüüd õpilased.
Soovime neile
siinkohal
veelkord palju
häid sõpru ja
õpetajaid,
püsivust,
Kes närveerib rohkem, kas kooliastujad või....?
kannatlikkust
ning muidugi
Põhikooli õpilaste poolt Vaivara Lasteaia
avatust uutele teadmistele.
perele. Siinkohal on oluline just selle
Ka Vaivara Lasteaia pere lapsed tulid
originaalsus ja praktiline väärtus, õpilased
õnnitlema oma mängukaaslast, Maksimi,
valmistasid õppevahendi oma
kätega. Kindlasti saab tänu
nimetatud õppevahendile
rikastada liikluskasvatuse
teemade käsitlemist, sest mängu
kaudu suudab laps omandada
vajalikud teadmised, mida hiljem
reaalsesse keskkonda üle
kanda.
Tähtis pidupäev lõppes ühise
tordi söömisega. Oli üks tore
päev, mis häälestas meid kõiki
alanud uuele õppeaastale.
KAUNIST JA EDUKAT
ALANUD ÕPPEAASAT
MEILE KÕIGILE!
IRINA KLISHINA

Mudilastele antakse üle koolilaste kingitus.
Foto: 2x ERAKOGU

Meenutused suvest
Olgina lasteaia lapsed vastasid küsimusele,
mida nad suvel tegid, just nii.
Vastused pani kirja lasteaiaõpetaja.
Ujusin. Kastsin lilli. Tõmbasin porgandit
mullast välja. Unustasin lihtsalt ära.
Ujusin Kreekas. Mängisin väljakul. Käisin
rannas. Püüdsin isaga kala. Nägin Kreekas
kilpkonna.
Käisin rannas, tõmbasime Arseniga juuri
maast välja. Mängisin väljakul ja oleksin
peaaegu puu otsast maha kukkunud.
Ujusin. Semjoniga ujusime basseinis.
Ujusin rannas. Korjasin tigusid. Kiikusin ja
käisin Milenal külas.
Suvel ma mängisin. Vaatasin multikaid.
Mängisin. Vaatasin videot.

Mõni sõna Utria pargist
Esimese hoobi sellele kaunile kohale kui ka
kogu suvitusrannale andsid Esimene
maailmasõda ja sellele järgnenud
revolutsioon. 1918. aasta saksa okupatsiooni
ajal põles Kotšnevi villa, milles asusid saksa
sõdurid. Kuna majja oli paigutatud ka
laskemoon, siis saatsid tulekahjut hirmsad
plahvatused.
Kotšnevite uus põlvkond, hea hariduse
saanud pärijad lasksid kodanlikul ajal isa
kogutud muinasjutulised rikkused ruttu
tuulde. Laevad ja tööstused jäid aktsiaseltsi
kätte, mis moodustati nende
ekspluateerimiseks, mõis pargiga aga, mida
kaua aega pidas rentnikuna Kotšnevi endine
töödejuhataja, Ohakvere mees Juhan Treial,
müüdi oksjonil võileivahinna eest ja läks
rikka mehe – Dolgovi kätte. Park oli siis juba
hooletusse jäänud.
Aga tõeliseks purustajaks talle sai saksa
okupatsiooniaeg aastail 1941-1944. Pargis
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Sinimäe Põhikool

Mängisin palli ja kuubikutega. Jalutasin
emaga. Käisime vanaema juures.
Mängisin nukkudega. Vaatasin multikaid.
Joonistasin. Sõin.
Suvel tuleb talv. Sõitsin mäest alla.
Sõitsin mäest alla. Sõitsin kelguga.
Kiikusin.
Õppisin lugema.Lugesin. Mängisin.
Mängisin robotitega. Käisin emaga
rannas.
Ujusin basseinis, käisin rannas. Jalutasin.
Käisin sünnipäeval. Istusin kodus.
Suvel ei teinud ma midagi.
Jalutasin. Sõitsin bussiga. Aitasin isal
suuski ja rattaid parandada.

On september ...
Ilmad on suviselt
soojad ja merevesi
lubab veel väikese
suplusegi ära teha.
Igatahes on neidki,
kes mererannal
päikeset mõnu
tunnevad. Ei julge
seda ettevõtmist küll
enam päevitamiseks
nimetada, aga mine
tea....Rahul paistavad
nad küll igati olema.
Oleme siin meie karmivõitu kliimas
harjunud iga hetke ära kasutama ja
kunagi tulevikus on ju ju hea meenutada,
et veel septembrikuu keskel oli võimalus
rannamõnusid nautida.
On september.....Harjunud oleme ka
sellega, et enne valimisi ilmuvad
vähemalt linnades tänavatele suured
klantspildid kenadest inimestest, kes
kõik loodavad, et meie valijatena oma
valiku nende kasuks teeme. Mind
panevad need pildid alati mõtlema sellele
rahahulgale, mis nende valmistamiseks ja
ülalhoidmiseks kulub. Samas ei saa ma
üldse aru nende piltide vajadusest, sest
on teada tõsiasi, et kui poliitik pildil on
teatud-tuntud, siis teame me isegi,
milleks ta võimeline on ja kui ta on
tundmatu, siis ei tee pelgalt tema
näopildi nägemine meid temaga
tuttavaks.
On september.....Igal nähtusel on
oma aeg ja nii nagu vaatamata
tavapäratult soojadele ilmadele,
hakkavad lehed vähehaaval ikkagi
puudelt langema, kaovad ka üüratult
suured plakatid linnapildist....
Alanud on aktiivse valimisagitatsiooni
periood ja nüüd alles läheb õigeks
andmiseks. Isegi lihasel emal ei ole oma
lapse kohta nii palju negatiivset infot, kui
konkureeriva erakonna või valimisliidu
liikmetel vastaskandidaatide kohta. ...
Tahaks küll väga loota, et seekord on
teisiti, sest vald on tunduvalt väiksem
kasvõi maakonnakeskusest ja kui seal
üles riputatud pildid loodetavat kasu ei
lõika, siis miks peaks üksteise mustamine
asja ette minema oma kodupaigas, kus
kõik kõiki tunnevad?!
On september.... Üks kena kuu, mis
meile tegelikult alati palju rõõmu on
toonud. Valminud vili, küpsenud õunadpirnid-ploomid ja suureks kasvanud
aiasaadused - on mille üle siiralt
rõõmustada.
Mõistan inimesi, kes hommikul ärgates
kõigepealt uut päeva tervitavad.
Mõistan inimesi, kes külateel igale
vastutulijale tere ütlevad, olgugi, et kõik
ei pruugi tuttavad olla. Mõistan inimesi,
kes kellegi muret nähes talle appi
ruttavad. Mõistan inimesi, kes ühes
kogukonnas elades kokku hoiavad.
Kaunist ja mõistlikku sügist meile
kõigile!
ANNE JUNDAS

(August Martin. „Koduradadel“ 14. oktoobril 1962. aastal)

asusid pikemat aega fašistide hobustepark ja
rannakaitse väeosad. Park kaevati täis punkreid
ja kaevikuid, puumaterjal lõigati siitsamast,
hävitades nii terveid puiestee osi, aeti umbe
korralikud veesooned ja rikuti
kuivendussüsteem. Siin kaheksa kuud kestnud
sõjategevuse ajal said mürskudest paljud puud
vigastada. Kõrged kuusehiiglased kandsid oma
latvades vaatepunkte, neile kinnitati redeleid,
neisse taoti raudkonkse ning nüüd on nad ära
kuivanud ja seisavad kui tondid halja looduse
keskel.
Kivimüüri lõhkus meri, kosk on suurvee ajal
jõudnud purustada kõik kunstliku, millega
inimene teda kunagi oma tahte alla sundis, ning
saar on üksainus kivivare kose teel. Pealegi on
suurvesi siia palke ja igasugust puumaterjali
hunnikusse kandnud. Silla asemel on ojast
ülekäimiseks langetatud kaldal kasvanud suur
pärn. Kõikjal pargis on end laiutama hakanud
lopsakas valgelepp, mis armastab rammusat

maad, ja tihe vaarikavõsa, mis meelitab siia
suvel palju marjulisi.
Sellest kõigest hoolimata on pargis veel
säilinud küllaltki palju väärtuslikke nii kodukui välismaiseid puid, eriti seedreid,
lehiseid, ka lehtpuid, mõni elupuu. Aastaid
on park sovhoosi karjakopliks, viimaseil
aastail ei ole siin karja enam olnud.
Säilinud on pargi äärel kivist
majapidamishoone monumentaalsed
varemed. Mõned, eriti lehisealleed, on
tervelt säilinud. Jõhvi rajoon võttis ta omal
ajal looduskaitse all olevate parkide
nimestikku, ei jõudnud aga seda ametlikus
korras määrusena välja kuulutada. Kuna
aga praegu üldmäärusega kuuluvad kaitse
alla kõik pargid, siis on sellelegi määratud
kaitsevolinik Sinimäe sovhoosi teenistujate
hulgast.
Mõningaid teeneid Utria pargi kaitsmise
osas on endisel Sinimäe sovhoosi direktoril

Lambakaharal. Nii hakati mõni hea aasta
tagasi üles kaevama puid kaunist nn
tammealleest, mis Narva-Jõesuu maanteelt
viib alla parki. Neid viidi istutamiseks Narva
Peetri väljakule. Lambakahar sai teada ja tegi
sellele looduse rüüstamisele lühikese lõpu,
aga enne kui ta jaole jõudis, oli juba rikutud
puiestee maanteepoolne osa. Ajal, mil park oli
Laagna sovhoosi piirides, võeti siit maha
kõige pikemad nulud sovhoosi ehitustele
aampalkideks. See kõik juhtus siis, kui meie
vabariigis ei kehtinud veel looduskaitse
seadus.
Nõukogude inimene oskab armastada ja
hinnata looduse ande ja ilu. Meil on asutud
loodust kaitsma mitte inimese eest, vaid tema
jaoks, tema huvides, kuna meil kõik kuulub
ühiskonnale, rahvale. Utria park kätkeb endas
haruldasi võimalusi puhkekohtade rajamiseks
mere vahetus läheduses, võrratu looduse
keskel.
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Vaivara Vallavolikogu
istung 28.augustil
Päevakorras oli:
1. Vaivara valla 2013.aasta eelarve täitmine
30.06 seisuga. Info eelarve täitmise kohta
teadmiseks võetud.
2. Vaivara Vallavolikogu 26.06.2013 otsuse
nr 185 „Vaivara valla valimiskomisjoni
moodustamine ning liikmete nimetamine“
muutmine. Võeti vastu otsus 187.
1. Moodustada Vaivara valla
valimiskomisjon 4 liikmeline 1
asendusliikmega;
1.1. valimiskomisjon:
Esimehe ülesannetes – Eret Laht
Liikmed - Marta Lambakahar
- Helgi Kärsten
- Kädi Koppe
1.2. asendusliige:- Vaike Metsatalu
3. Vaivara Vallavolikogu 18.04.2012 otsuse
135 muutmine. Võeti vastu otsus 188.
1. Registreerida Vaivara Vallavolikogu
Eesti Keskerakonna fraktsioon järgmises
koosseisus:
1.1. esimees Heiki Roots
1.2. liige Veikko Luhalaid
1.3. liige Ilme Pilden
1.4. liige Angelina Pällo
1.5. liige Aare Aas
4. Kolmepoolse koostöölepingu arutelu.
Investorid soovivad Vaivara valda Soldina
külasse Narva linna piirile rajada sigala
kompleksi. OÜ CLEAN GEN on teinud
ettepaneku sõlmida kolmepoolse lepingu –
kavatsuskokkulepe. Teema võetakse
uuesti arutusele järgmisel istungil.
5. Muud küsimused ja informatsioonid
Volikogu esimees Veikko Luhalaid:
- Vene Föderatsiooni tööstusparkide
arendamisest ja sealse delegatsiooni
siinviibimisest;
- Narva-Jõesuu juubeliüritusest;
- tõmbekeskustest.
Vallavanem Heiki Luts:
- Uue koolimaja projekteerimistöödest;
- Eesti Energia tuulepargi avamisest.

Kaitsevägi tuletab
loodussõpradele ja
seenelistele meelde
Kaitsevägi tuletab taaskord
loodussõpradele ja seenelistele meelde,
et kaitseväe harjutusaladel ja nende
vahetus läheduses liikudes tuleb enda
turvalisuse huvides jälgida seal
kehtivaid liikumispiiranguid ja
ohutusnõudeid.
Kaitseväe harjutusaladel kehtivad
liikumispiirangud ajal, mil seal toimub
väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei
takista kaitsevägi harjutusaladel
liikumist.
Vältimaks inimeste juhuslikku
sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on
alade piirid tähistatud valge-punase või
kollase-punase triipudega postidega.
Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks
heisatakse harjutusväljade
lipumastidesse punased lipud, suletakse
sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning
paigutatakse maastikule
julgestusmeeskonnad.
Kaitseväe harjutusalasid haldav
Kaitseväe logistikakeskus edastab
teavet harjutusaladel toimuva väljaõppe
kohta kohalikele omavalitsustele,
kohalikele ajalehtedele ning avaldab
infot kaitseväe harjutusväljade
veebileheküljel http://harjutusvali.mil.ee
ning harjutusväljadel olevatel
infotahvlitel.
Nii harjutusväljade internetileheküljel,
kohalikes ajalehtedes kui infotahvlitel on
harjutusväljade vastutavate isikute
kontaktnumbrid, kellelt saab igaüks
soovi korral küsida täiendavat
informatsiooni harjutusväljal toimuva ja
seal liikumise kohta.
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Matkarajal
Sinimäed on meie sõja-ajaloo märgiline
lahinguväli, mis on üsna hästi tuntud. Aga
ka Sinimägede külje all on paigad,
mälestuskivid ja lood, mis sama tähtsad ja
huvitavad.
Kõike seda tuli 7. septembril kaema ilmatu
hulk rahvast, nii et julgen öelda, et nii suurele
rahvahulgale pole enne ekskursiooni tehtud.
Tallinnast oli kohale sõitnud nii suur buss kui
ka mikrobuss, meie rahvast sai kaks
mikrobussitäit.
Alustasime Sinimäelt Utriasse. Saime teada,
miks ametlik nimi Udria, kohalike jaoks aga
ainuõige Utria nimekuju: ikka selle
murdekeele pärast. Käisime taastatud Utria
Vabadussõja ausamba juures, et rääkida
Vabadussõja Utria dessandi lugu.
Siis jätsime bussid tee äärde ja kõndisime
endisesse Kotšnevi parki Utria dessandi
saabumise radadele. Sellest 19. sajandi
suvituspaigast pole just palju järgi, aga
Udria oja voolab ikka kuni 20 m sügava
sälkoru põhjas ja kõrge kallas on uhke.
Paljastasime ka Mummasaare nimesaamise
loo.
Peatusimee Teise Maailmasõja Meriküla

Matkajad on jõudnud Merikülla.

dessandi mälestusmärgi juures. Mida on
selles paigas rääkida? Lugu dessandist, mis
hävis 90% ulatuses ja andis ainest
propagandasõjas. Lugu rannapatareist, mille
ehitamist alustati
Esimese
Maailmasõja ajal,
mille
teenindamiseks
rajati Auvere
jaamast
raudteeharu ja
mida vaatamata
positsiooni
muutmistele ei
kasutatud. Aga
see on ka
nostalgia kohtMeriküla kui
suvituspaik.
Narva-Jõesuu
tervitas meid
kuurortlinnale
sobiva
Ivika juttu kuulatakse suure tähelepanuga. Foto: 2x ERAKOGU
päikesepaistega,

kuid kuursaali paremate päevade saabumise
kohta ei oska meist keegi kosta. Nii sai ikka
loetud mälestusi tsiteeritud, et kui uhke ja
naudisklev see kuurort ikka oli.
Peatusime Tõrvajõe lähistel. Heal lapsel
mitu nime, nii on seda piirkonda ka
Riigikülaks ja Vaasaks kutsutud. Räägime
Riigiküla Vabadussõja ausambast, mida
soovitakse taastada.... Kõnnime vee piirile, et
kaeda betoonmürakat, mis on järele jäänud
vabariigi aegsest liinist ja uudistame Teise
Maailmasõja Riigiküla positsioone.
Tagasiteel sõitsime üle sõjas hävinud
Peeterristi kiriku koha ja möödusime
Laagnast, kus oli Karl XII viimane peatuspaik
enne Narva lahingut.
Nii me siis nelja bussiga liikusime ja
taastasime Vaivara kui turismipiirkonna nime,
pakkudes kaunist loodust ja lugusid, mis täis
dramaatikat .
IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede Muuseum

Narva- Jõesuus lõppes rahvusvaheline noorsooprojekt
12.- 18. augustini toimus Narva- Jõesuus Ida
prefektuuri piirivalvebüroo
valmidusüksuses rahvusvaheline
noorsooprojekt „Stranger in the Internet“,
mille peateemaks oli internetiohtude
ennetamine ja noortel suhtluskeskkonna
parendamine läbi liikumise ja aktiivse
kaasatuse. Osalejateks noorteks olid noored
Lätist Vidzeme regioonist, Leedust Utena
piirkonnast, Poolast Bialystokist ja Eestist
Lääne- Virumaalt Haljalast – igast riigist
oli 6 noort vanuses 13- 17 eluaastat.
Nädala jooksul oli palju õpitubasid,
omavahelisi diskussioone ja arutelusid,
presentatsioone, õppefilmiklippide vaatamisi
ja hulgaliselt mänge vahepaladeks
õpitubadele. Noored olid jagatud
segagruppidesse, kus pidid nad omavahel
rääkima kas inglise või mõnes arusaadavas
keeles, et üksteisest aru saada. Ühe õpitoa
läbiviimise ajal oli noortel võimalus kohtuda
veebikonstaabel Maarja Punakuga, kes rääkis
osalejatele mõningatest internetiga seotud
riskijuhtumitest ning arutleti nende
võimalikust ärahoidmisest tulevikus. Igal
õhtul toimusid kultuuriõhtud, kus iga maa
tegi soojenduseks oma kodumaad tutvustava
etteaste ning hiljem õpiti üheskoos
mõningaid viisakusväljendeid ning leiti
sõnades sarnasusi. Tutvustati traditsioone ja
tavasid ning toodi paralleele teiste riikidega.
Viiendal päeval toimus väljasõit Eesti
ajaloo- ja kultuuriväärtustega tutvumiseks.
Väljasõit algas Narva- Jõesuust hommikul
vara ning juba kell 11 sai alguse Tartu
vanalinnas seiklusmäng „Kultuuri- ja
fotojaht“. Kuus segagruppi said kätte Tartu
linna kaardid, kuhu oli märgitud peale kümme
punkti, mis oli vajalik üles leida. Punkte
otsides oli noortel võimalus teha peatusi
tegemaks sisseoste. Õhtuks oldi juba Narvas
külastamas Narva kindlust giidi saatel ning
jäi väheke aega Fama kaubanduskeskuseks.
Enne projekti lõpetamist toimus viktoriin
teemal „Mida kuulsin, mida nägin“ –
viktoriini olid küsimused koondatud
nädalasest tegevusest.
Nädalase projektitegevuse tulemus
kajastus osalejate noorte poolt antud

Foto mälestuseks. Foto: ERAKOGU
tagasisides, kus toodi välja, et paranesid
suhtlemisoskused, ollakse julgemad, ollakse
kursis riskidega internetis ning osatakse neid
vältida, saadi teada midagi uut erinevatest
maadest.
Hea meel on tõdeda, et vabaaja tegevuste
väljamõtlejateks ja läbi viijateks olid seekord
vabatahtlikena noored ise – abilistena
osalesid Kätrin Jaakson ja Linda Emilie
Teetlok Vaivara vallast ning Diana Algus ja
Laura Ojamaa Põlvamaalt.
Haljala noortest osalesid projektis: Ailet
Kalde, Annika Esto, Egle Saaremõts, Raido
Maasik, Rainer Ambos ja Lauri Mets.
Projekt sai teoks tänu Sihtasutuse
Archimedes rahastusele programm Euroopa
Noored kaudu, elluviijaks oli Ida prefektuuri
korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö
talitus ja piirivalvebüroo valmidusüksus.
Tänud veebikonstaabel Maarja Punakule,
valmidusüksuse kokkadele ja abikokkadele,
kes valmistasid maitsvad road ning logistik
Andres Aitile logistilise tegevuse eest!!!
PEETER PAU
„Stranger in the Internet“
projektijuht
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OPERATIIVTEATED
UPPUNU
Kudruküla küla. 23. augustil kell 19.24
leidis kalastaja Kudrukülas Narva jõest
kalda lähedalt uppunud 33 aastase
meesterahva.
VARGUS
Riigiküla kalmistu. 6. septembril
varastas tundmatu mees Riigiküla
kalmistul 79 aastaselt naiselt koti. Kahju
on 160 eurot.
PÕLENGUD
Peeterristi küla. 14. septembril kell 10.47
sai häirekeskus teate, et Peeterristi külas
suitseb turbapinnasel vana lõkkease,
mida teataja kustutada ei suuda.
Päästjate saabudes põles kahe
ruutmeetri ulatuses turbapinnast, mis
kustutati kella 12.51ks.
Olgina alevik. 15. septembril kella 18.10
ajal kustutasid päästjad Olgina alevikus
järelvalveta põleva lõkke.
LÕHKEKEHAD
* 9. augustil tegid demineerijad
kahjutuks Auvere metsast leitud kolm 81
mm miinipildujamiini ja 76 mm mürsu.
* 24. augustil tegid demineerijad
kahjutuks Sinimäe aleviku lähedalt
leitud lennukipommi.
* 28. augustil tegid demineerijad
kahjutuks Auvere külast kaevetöödel
leitud 170 mm mürsu.
* 29. augustil tegid demineerijad
kahjutuks Sinimäe aleviku lähedal
metsast leitud 320 mm reaktiivmürsu,
Soldina metsast ning põllult leitud 105
mm mürsu, üksteist 82 mm
miinipildujamiini ja 50 mm
miinipildujamiini.
* 8. septembril tegid demineerijad
kahjutuks Sinimäe alevikust kaevetööde
käigus leitud 122 mm mürsu.
* 11. septembril tegid demineerijad
kahjutuks Auvere küla lähedal metsast
leitud viis miini, kaks käsigranaati, kolm
tankigranaati ja 11 tankitõrjemiini.
Kõik lõhkekehad on alati ohtlikud ja
mitte mingil juhul ei tohi neid puudutada
või ise transportida. Vähegi kahtlase
eseme leidmisel tuleb koheselt helistada
numbril 112, sest hiljem võib leid või
selle asukoht ununeda. Demineerijad
vaatavad leitud eseme üle ja võtavad
vastu vajalikud otsused.

Vaivara valla
LÕIKUSPIDU toimub
laupäeval, 19. oktoobril
kell 19.00-24.00
Olgina Rahvamajas
Piletid hinnaga 4.- EUR müügil
raamatukogudes ja Olgina rahvamajas.
Peo päeval
kohapealt ostes pileti hind 6.- EUR.
Peole ja tagasi viib tellitud transport palun andke peatusesoovist teada
piletit ostes!

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ALEXEY SHIKHOV
ILSE PIIRSALU
ALEKSANDER
VEIERT
VALENTINA
MOSKALJOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Jalgpalliturniir Sinimäel
31. augustil toimus Sinimäe
staadionil noorte
jalgpalliturniir, millest võttis
osa 5 meeskonda Sinimäelt,
Olginast ja Narvast.
Turniir oli korraldatud 2
erineva vanuserühma jaoks: 1013 ja14-19. Nooremas
vanuserühmas oli kolm
meeskonda: „Kotkad“. „ Olgina“,
„Sinimäe2.“
Esimiseks tuli Narva meeskond
„Kotkad“.
Vanemas vanuserühmas oli 2
meeskonda. Selles
vanuserühmas võitis „
Sinimäe1“ meeskond.
Põnevad hetked jalgpallilahingutes.
Kogu turniir toimus
Foto: LINDA - EMILIE TEETLOK
sõbralikus õhkkonnas. Vaivara
Huvikeskus ja MTÜ Firepro koostöös
Kaasikut ja Sergej Rozenbuši ning Ilja
päästeametiga olid välja pannud turniiri
Ussovit, kes aitasid kaasa ürituse
auhinnad, milleks olid esimesele kohale
kordaminekuks. Loodame, et sellest suurest
tulnud võistkondadele karikad ja igale
jalgpalliturniirist kujuneb edaspidi välja hea
osalenud meeskonnale hea jalgpalli pall.
Eriliselt tahaks tänada turniiril osutatud abi traditsioon.
eest Natalja Golubtsovat, Ivan Burovit,
MARINA KURILENKO
Sergej Varlamovit ja tublisid noormehi Märt
noorsootöötaja

Orienteerujad tõmbasid
päevakutele joone alla
Septembrikuus peeti RSK Jõhvikas selle
suve viimased kolm
orienteerumisneljapäevakut. Esimene neist
toimus Sinimäel, kus rajameister Tiit
Vainura planeeris väga huvitavad rajad, mis
hõlmasid kahte Sinimäe kolmest mäest.
Grenaderimäel on ennegi joostud, aga
Tornimäel joosti esmakordselt. Oli ikka
parajalt kõrge ja järsk kaldanõlv! Neil, kes
kõrgusi kardavad, tuli paratamatult otse
minemise asemel ring teha ja tulemusele see
teadagi hästi ei mõjunud. Samas oli neidki,
kes isiklikul taguotsal mäest alla tuhisesid.
Loomulikult polnud kohalikel elanikel mingit
probleemi just kõige õigem paik nõlvast alla
laskumiseks ja hiljem uuesti üles ronimiseks
leida. On ju neile oma kuulsad mäed teatudtuntud. Kahjuks oli sel korral kohalikke noori
vähevõitu.
RSK Jõhvikas selle suve viimane
neljapäevak toimus Jõhvis. Rajad kulgesid nii
Jõhvi pargis kui ka Jõhvi mikrorajooni
tänavatel. Sel hooajal stabiilselt hästi
võistelnud Tiit Vainura oli ka seekord edukas.
Temal ei jäänud sel suvel ühtegi
neljapäevakut vahele, nii et ta kuulub nende
15 orienteeruja hulka, kes osalesid kõikidel
orienteerumispäevakutel, Kristi ei jõudnud
vaid ühele päevakule ja Karl – Martin osales
neljal päevakul. Hooaja lõpus said hoo sisse
ka Sandro, Tom ja Vadim Maksimovid,
loodame neid järgmisel suvel sagedamini
võistlemas näha.

Rajalt jõudsid tagasi kõige nooremad.
Foto: ANNE JUNDAS
Jõhvis tehti niisiis ka kokkuvõte selle
hooaja tulemustest. Tiit Vainura saavutas
vanuseklassis M35 esikoha, Kristi Vainura oli
klassis N21 teine ja Karl – Martin Vainura
M14 kolmas.
Kohtumiseni järgmisel suvel!
ANNE JUNDAS
RSK Jõhvikas president

September Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
8. septembril 1673.
aastal sai kaupmees
Jurgen Tunder Rootsi
kuningalt loa
laevaehituse tehase
rajamiseks NarvaJõesuusse, mis
alustas küll tegevust alles 7 aastat hiljem,
aga siiski auväärne iga.
24. septembril 1953. aastal sündis
Viljandimaal agronoom ja tulevane
taluperemees Aldo Tamm, kes Vaivara
taluperemehena pürgis riigikokku (oligi
ENSV XII ja Eesti Vabariigi VII riigikogu
liige, oli ka Eesti vabariigi
põllumajandusministriks 08.11.199417.04.1995.
27. septembril 1908. aastal sündis
Venemaal Aleksander Muru, kelle koolitee
kulges Narva algkoolis ja hiljem kohalikus
tööstuskoolis metalliosakonnas.
Sportimist alustas 1926. aastal kohalikus
spordiseltsis „Võitleja“, kus oli ka seltsi
juhatuse liige. Edukaim oli raskejõustikus,
kus võitis mitu Virumaa meistritiitlit. 1930.
aastal võitis Eesti poksimeistri tiitli noorte
seas ja kolm aastat hiljem ka täiskasvanute
seas. Temast sai hiljem Narva ja
ümbruskonna poksielu korraldaja ja juht,
aktiivne poksikohtunik. Edu oli veel ka
suusatamises (seda sõjaväes teenides) ja
ka kergejõustikus. Tema nimel peaks olema
veel ka Narva ümbruse teivashüpperekord
3.15 meetrit. 1935. aastal sai ta Narva
spordiinstruktoriks ja lõpetas
tegevsportlase karjääri ning sidus end
spordiametniku ja kohtuniku tööga. Oli
tunnustatud kergejõustiku, poksi ja
maadluskohtunik. Teine tema armastus oli
töö noortega, ta oli ÜENÜ (üleeestilise
noorsooühingu) Peetri osakonna juht.
30. septembril 1913. aastal sündis
Narvas vaimuliku peres ülempreester
Nikolai Bezhanitski, kes õppis ametit
Petseris ja töötas vaimulikuna Velisel ja
Märjamaal. 1951. aastast Pärnu
Issandamuutmise kirikuõpetaja, seitsme
aasta pärast samas ülempreester ja 1963.
aastast Pärnumaa praost kuni surmani 3.
detsembril 1989. aastal.
Septembris 1983. olin saabunud
sõjaväelaagrist Telšaist ja läksin lubatud
puhkusele, et vaadata uut töökohta, kuna
suunatuna Tartusse sinna ei jäänud ja tuli
hakata piiluma kohta Virumaal.
Sir ARTHUR

Küttesüsteem vajab pidevat hoolt
Selle sügise esimesed öökülmad on juba
toad jahutanud ja joped kappidest välja
meelitanud. Idüllilisest sügispildist on veel
puudu ahjus praksuv tuli ning suitsev
korsten. Et soe kolle ei muutuks lõõmavaks
tulekahjuks, jagame sinuga näpunäiteid,
kuidas toast ohutult külma peletada.
Kutsu enne kütteperioodi algust
kutsetunnistusega korstnapühkija, kes
puhastab suitsulõõrid, soemüüri, korstna ja
ahju. Puhastamine aitab tahma põlemist ära
hoida. Tahmapõlengu leegid ei püsi vaikselt
lõõrides, vaid lahmavad korstnast välja väga
kõrgele ja kaugele. Lisaks küttesüsteemi
puhastamisele märkab korstnapühkija
asjatundlik silm selles ka puudusi. Tehtud
töö kohta väljastab ta akti, millega juhib
perepea tähelepanu võimalikele ohtudele.
„Inimesed puhastavad igapäevaselt
küttesüsteemi ise, kuid tahes-tahtmata jääb
asjatundmatul silmal nii mõnigi oluline detail
märkamata. Korstnapühkija poole
pöördutakse aga viimases hädas, näiteks kui
ahi enam üldse ei tõmba,“ ütles
korstnapühkija-meister Leo Kalme.

Ida-Virumaa Vaivara vald 40101
tel.39 290 00
e-post: vaivara@vaivara.ee

„Küttesüsteemi puhastama tulnud
korstnapühkija ei tee oma tööd lihtsalt
vaikselt ära, vaid annab ka näpunäiteid
iseseisvaks lõõride
puhastamiseks. Ühtlasi viib
asjatundja koduomaniku
soojaallika eripäradega kurssi.
Peamine on, et kodu kütmine
toimuks võimalikult ohutult,“
rõhutas Kalme korstnapühkimise
põhieesmärke.
Küttesüsteeme tuleb kogu
kasutusaja vältel korras hoida,
kuid kord aastas tuleb need
hoolikalt puhastada. Vajalike
teadmiste ja oskuste olemasolul
võib ühepereelamus iga-aastast
korstnapühkimist teha ise. Kord
viie aasta jooksul peab selle aga
kutsetunnistusega inimene ette võtma.
Kortermajade puhul on kvalifitseeritud
korstnapühkija töö vajalik igal aastal.
Enne tule süütamist pühi tolm ja sodi
küttekolde pealt ning eest, tõsta ahju ja pliidi
lähedusest ära sinna suvel kogunenud asjad

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

ning puhasta kolle vanast tuhast. Võimalusel
varu kütmiseks kvaliteetseid ja kuivi lehtpuu
halgusid. Sobivad ka okaspuu ja pinnud, kuid
nende kasutamisega tuleb
küttekeha tihemini hooldada.
Olmepraht ning värvitud,
immutatud või muul viisil
kemikaalidega töödeldud
puitmaterjal ei sobi kütmiseks.
Puidus ning prahis olevad
kemikaalid talletuvad
küttekolde seintele.
Ole hea ja aita ka
vanavanematel ning abi vajaval
naabrinaisel küttesüsteem üle
kontrollida. Nii saame kõik
rahulikumalt küttehooajale
vastu minna.
Kutsetunnistusega korstnapühkijate
kontaktid leiad lehelt www.korsten.ee.
Tuleohutuse kohta saad infot tuleohutuse
veebilehelt www.kodutuleohutuks.ee.
Tekkinud küsimustele vastab päästeala
infotelefon 1524.

Toimetaja: Anne Jundas tel. 52 52484
Küljendus: Aido Keskküla e-post: aido@illuka.ee

