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EDUKAT  UUT
KOOLIAASTAT!
VALLAVOLIKOGU  VALLAVALITSUSSinimäe koolis peatusid projektipäevade

raames juuli keskel noored kaheksast
erinevast riigist, eesmärgiga kohalikus
kogukonnas midagi head ära teha. Noored
olid pärit Itaaliast, Prantsusmaalt,
Venemaalt, Austriast, Hollandist, Ukrainast,
Hispaaniast ja Tšehhist ning nendega
liitusid kohalikud noored.
        Woulter (Holland): „Valisin selle projekti,
sest vabatahtlike programmid on soodsamad
ja Eesti tundus eksootiline. Üheskoos
korrastati kooliaeda ja Lastekodumäe
ümbruses asuvad võlvid said uue ilme.
Pärastlõunatel ja nädalavahetustel toimusid
erinevad sportlikud tegevused,
orienteerumine, käisime paintballi mängimas,
mereääres lõket tegemas, kanuutamas ja
Narvas.“ Adele (Itaalia): „Ma ei olnud kunagi
varem kanuutanud ja paintballi mänginud -
see oli väga äge!“ Katarina (Tšehhi): „See oli
mu esimene kogemus vabatahtlikuna ja sain
väga meeldiva kogemuse ning tahan taolistes
projektides kindlasti  ka edaspidi osaleda.“
        Üheks projekti osaks oli noortele Ida-

Sinimäe kooli- ja
lasteaiahoones algab
uus õppeaasta
1. septembril alustab Sinimäe uues
koolihoones kooliteed praegustel
andmetel 70 õpilast. Võrreldes eelmise
õppeaastaga lisandub põhikooli 15 uut
õpilast. Esimeses klassis hakkab tarkust
taga nõudma 13 mudilast.
        Tegelikult on koolihoone
projekteeritud põhikooliks kuni 135-le
õpilasele, nii et ruumi veel on ja loodame,
et iga aastaga tuleb õpilasi tasapisi juurde.
On ju Sinimäe kooli- ja lasteaiahoone
projekteeritud liginullenergiahoonena.
Hoonete küte ja vee soojendamine on
lahendatud maakütte baasil. Hea sisekliima
tagamiseks on kasutatud kaasaegseid,
liginullenergiahoone nõuetele vastavaid
kõrge soojustagastusega
ventilatsiooniseadmeid. Kui see veidi
keeruline jutt lihtsamasse keelde tõlkida,
siis tähendab see seda, et hoone
peaprojekteerija AS Amhold ja kütte- ja
ventilatsiooniosa projekteerija OÜ Viva
Insenerid on teinud kõik selleks, et siin
oleks lastel igati mugav ja turvaline.
        Hoone Sinimäe lasteaia osas tegutseb
peale suvepuhkust 2 rühma kokku 27
lapsega, mõned lasteaiakohad on hetkel
veel vabad. Ühes rühmas toimub õppetöö
täieliku keelekümblusmetoodika alusel
ning teises rühmas kasutatakse osalise
keelekümblusrühma metoodikat – pool
päeva vene keeles, pool päeva eesti
keeles. Lapsi võetakse vastu alates 1,5
eluaastast. Suve jooksul kerkis lasteaia
territooriumile ka vahva mänguväljak.
        Sinimäe kooli- ja lasteaiahoone
ehitustööd võeti Tellija poolt vastu
31.07.2015.
Kokku 11 kuud hilinenud ehitustööde
tegijaks on KRTL OÜ ja Termentum AS ja
Tellija ja Töövõtja vahel olevate töö
kvaliteediga ja leppetrahvidega seotud
vaidlusküsimuste lahendamine jätkub
kohtus.
Sügisel tulevad aga Vaivara valla
volikogus arutlusele Sinimäe kooli- ja
lasteaiahoone teise etapi – spordihoone
ehitusega seotud küsimused. (VK)

Taasiseseisvumispäeval 20. augustil
taasavati Udria rannas Vabadussõja aegse
eduka dessandi mälestustahvel mereäärsel
rändrahnul.
        Mälestusplaadi avamisest on juba
saanud traditsioon, see toimus neljandat
korda. Esmakordselt avati mälestusmärk
suure pidulikkusega 1939. aastal, osales
dessandi üldjuht admiral Johan Pitka,
operatsioonis osalenud veterane ja palju
tähtsaid tegelasi lähemalt ja kaugemalt.
1940. aastal üritati rändrahn õhkida, mis
päriselt ei õnnestunud, seejärel purustati
plaat vasaraga.

        1990. aastal taasavati metallist
mälestusplaat, järgmisel aastal oli plaat
kadunud.
1999. aastal taasavati samuti metallist plaat
suure pidulikkusega, võeti pärast avamist
kivi küljest maha ja pandi vallamajja hoiule.
Kivile tagasi pidi tahvel ilmuma pidulikel

ÕNNITLEME VANEMAID

DAMIAN  KARLOVITŠI
MADIS  KALJURANNA

SÜNNI PUHUL

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
90  Hilda Kiik 24.08.1925 Kudruküla
89  Kateryna Ivanova 03.08.1926 Olgina
88  Zoja Mõšelova 20.08.1927 Sinimäe
88  Herta Siig 21.08.1927 Tõrvajõe
87  Meedy Hiielo 24.08.1928 Perjatsi
86  Ilme-Juliane Treiberg 31.08.1929 Laagna
84  Ülo Telska 27.08.1931 Arumäe
82  Heljo-Helbe Remmel 15.08.1933 Kudruküla
82  Pjotr Bogdanov 15.08.1933 Laagna
80  Niina Kotšemasova 23.08.1935 Sinimäe
80  Elga Bogdanova 27.08.1935 Laagna
75  Helle Kroon 25.08.1940 Puhkova
75  Valentina Baranova 29.08.1940 Olgina
70  Elsa Johannes 16.08.1945 Meriküla

Noored jäävad ootama uut kohtumist
Virumaa
tutvustamine,
Põlevkivi
Kompetentsikeskuse
ja Põlevkivi
muuseumi
külastamine, mis
oli välismaa
noorte jaoks
midagi täiesti
uut. Koolis
toimus kahel
päeval Science
Fair ehk
teaduslaat, kus
noored said
erinevatel
laudadel ise käed
külge panna ja
katseid läbi viia.
Õpiti tegema
laavalampi,
huulepalsamit,
kõige lõbusamad

ja põnevamad olid
katsed kuivajääga.
CSI ruumis sai uurida,
mida põnevat näeb
musta valgusega
pimedas ruumis.
        Kui esimestel
projektipäevadel
hoidsid eesti noored
natuke omaette, siis
välismaalaste
lahkudes olid ka
kõige kangematel
pisarad silmas.
Anette (Eesti): „See
oli mu suve parim
osa. Seda peab
järgmisel aastal
kindlasti kordama.“

Milanna (Eesti): „Kui projekt järgmisel aastal
toimub, tahan ka kindlasti osaleda”. Wouter
(Holland): „Liisi ja Alice teavad kõige
rohkem seltskonnamänge üldse, me
mängisime alati midagi uut ja neil oli
vähemalt kolm erinevat ideed.“
        Pärast päevaseid tegevusi toimus
kultuuriõhtu, kus iga maa esindajad
tutvustasid oma riiki ja kombeid.
Populaarseks said keeleväänajad ja
rahvustoitudest pakuti Hispaania omletti,
itaallaste tiramiisut, Austria
kõrvitsaseemneõlis tomateid, tšehhitari
imemaitsvat õunakooki ja palju muud
põnevat.
        Suur tänu kõikidele kaasaelajatele,
osalejatele ja toetajatele Sinimäel, kes tegid
selle projekti toimumise võimalikuks!

LIISI  SARAP
projektijuht

Utria dessandi mälestuskivi on taasavatud
puhkudel. Et seda
juhtunud oleks, ei ole
allakirjutanule teada.
        Seekord lasime
Jõhvikivi meistritel
valmistada kiviplaadi,
mis avati samuti suure
pidulikkusega. Kuna
plaadil mainitud Udria
Muusikaühingu liikmeid
ei õnnestunud leida,
esitas Eesti ja Soome
Vabariigi hümni
saksofonist Urmas

Rätsep Arumäe
külast.
Taastamise
finantseerimise eest
on üldsus tänulik
Kaitseministeeriumile,
kohapeal korraldas
asjaajamist MTÜ
Muuseumi Sõprade
Klubi.

        Mälestuskivi juures märgiti muuhulgas
ka seda, et kui dessandimehed siin ja Eesti
kaitseväelased ja kaitseliitlased teistel
Vabadussõja rinnetel ei oleks 1919. aastal
vapralt tegutsenud, ei oleks 20.08.1991 ka
ilmselt mitte midagi taastada olnud.

SVEN  UDAM
MTÜ Muuseumi Sõprade Klubi projektijuht

Mälestuskivi on taasavatud. Foto: 2x MTÜ MSK kogudest

Külastati ka Põlevkivi Kompetentsikeskust ja Põlevkivi muuseumi.

Teaduslaat pakkus suurt huvi kõigile osalejatele. Foto:2x ERAKOGU

Mälestuskivi avamine.

 http://album.vaivaravald.ee >
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Menetlusteenistus alustas
laiaulatusliku riikliku
järelevalvega
ehitusvaldkonnas
Menetlusteenistus alustas augustis 2015
laiaulatusliku riikliku järelevalvega
ehitusvaldkonnas. Mida see endast
kujutab?
        See tähendab, et Vaivara valla
haldusterritooriumil paiknevate ehitiste osas
teostatakse lauskontroll nende seaduslikkuse
tuvastamiseks. Alustatud riikliku järelevalve
lõppeesmärgiks on, et kõik ehitatud hooned
saaksid kantud ehitisregistrisse ja oleksid
kasutamiseks ohutud.
        Käesoleva aasta 1. juulist rakendus uus
ehitustegevust ja ehitise kasutamist reguleeriv
seadus nimega ehitusseadustik (edaspidi: EhS).
Ehitusseadustik rakendus 1. juulist 2015
ehitusseadustiku ja planeerimiseseaduse
rakendamise seadusega (edaspidi: EhSRS). Uue
seaduse rakendamisega soovib seadusandja
anda võimaluse ehitise omanikule seadustada
tema poolt enne 1. juulit 2015 ehitatud
ehitised, mille püstitamiseks ehitusseadus nägi
ette ehitusloa olemasolu, kuid mis jäi mingitel
põhjustel omal ajal taotlemata.
        Alustatud riiklik järelevalve toimub
mitmes etapis. Esimeses etapis toimub
ortofotodelt saadud andmete võrdlemine
ehitisregistris olevate andmetega. Kui andmete
võrdlemise käigus selgub, et kinnistul on ehitisi
rohkem, kui ehitisregistrisse kantud, või kui
mõni ehitis on püstitatud väljaspool
kinnistupiire, siis viiakse läbi detailne kontroll.
Ehitise omanik, kes on ehitanud ehitise ilma
ehitusloata, saab seda ehitist seadustada.
Selleks on ehitise omanikul vaja tellida enda
ehitisele ehitise audit. Ehitise auditi käigus
kontrollitakse ehitisele esitatud ohutusnõuete
vastavust. Ehitise auditit on õigus tellida
AINULT nendelt isikutelt, kellel on olemas
selleks vastav tegevuslitsents (luba).
Menetlusteenistus soovitab kõigil kinnistu
omanikel, kellel on ehitatud ehitis ilma
ehitusloata, hakata tegelema juba täna oma
ehitise seadustamisega. Selliselt aitavad
kinnistu omanikud ise kaasa kiirele ehitisregistri
andmete korrastamisele. Samuti peab ehitise
omanikul olema selle kinnistu omaniku kirjalik
nõusolek, kuhu on ehitis ilma ehitusloata
püstitatud. Menetlusteenistus kutsub üles
kõiki ehitiste omanikke koostööle, et riikliku
järelevalve läbiviimine sujuks ja ei peaks
kohaldama riiklikku sundi.
        Menetlusteenistus korraldab Vaivara valla
haldusterritooriumil asuvatele aiandusühistu
esindajatele infopäeva, et läbi esindajate jõuaks
Menetlusteenistuse riikliku järelevalve alane
tegevus kõigi aiandusühistu liikmeteni.
Seadustame oma ehitised ja elame nendes
turvaliselt!
        Riikliku järelevalve läbiviimise kohta saab
täpsustavat infot menetlusteenistuse juhatajalt
Marek Ranne’lt – 5056198.
Ehitise ehitamise ja selle kasutamisega seotud
küsimuste korral saab täpsustavat infot
ehitusspetsialistilt Alla Jaškina’lt - 392 9013;
56686641.
Kinnistu maaga seotud küsimuste korral saab
täpsustavat infot Vaivara vallavalitsuse
maaosakonna juhatajalt Irina Doroš’elt - 392
9003; 5257650.

MAREK  RANNE,
Menetlusteenistuse juht

On august...
        Suviselt soojad
ilmad mõjuvad ütlemata
mõnusalt. Ju me juba
kartsime, et kui kevad
jäi sel aastal tulemata,
siis suvigi ei pruugi
kohale jõuda. Käes ta
aga on ja tunneme tema
kohalolekust suurt
rõõmu. Kel veel
rannaliival peesitamata
ja merevees käimata,
võib selle lünga praegu
vabalt täita – ilmajaam lubab jätkuvalt
päikest.
        On august... Paraku näitab kalender, et
kohe-kohe on algamas uus aasta. Ikka see,
mis kõige enam meie pere nooremaid
liikmeid puudutab. Tegelikult ei saa me
keegi uue kooliaasta algusest ei üle ega
ümber. Just nüüd avastame, et poisi
jalanõud on väikeseks jäänud ja püksidki
on „kukekad“, suvepuhkusele jäänud ranits
on kuhugi „minema jalutanud“ ning veel on
tuhat pisiasja, mis kohe osta tuleb...
        On august... Imelik küll, aga kõige
vähem muret tundub olevat esimesse klassi
minejatega, sest nemad hakkasid juba
pooles suves oma kooliasju kokku panema.
Tean seda seepärast, et minu tütretütar
Annaliset teritas ühel suvepäeval pliiatsidki
ära ja kontrollis veelkord üle, kas ka pinalis
on iga asi omal kohal. Mida me siis veel
ranitsatest räägime?!
        On august... Tasapisi saavad õunad
küpseks ja marjapõõsad on juba tühjakski
korjatud. Koduaias on suvel ikka midagi
suhu pista ja kui hing veel juurde ihkab,
saab metsatukast lisa. Seeni tundub küll
esialgu vähevõitu olevat, aga küll neid
juurde tuleb...
        On august... Metsa tasub ka ilma
seenekorvita minna. Pean silmas seda, et
terviserajad ootavad nii jooksjaid,
kepikõndijaid kui ka lihtsalt jalutajaid – oma
kindel ports samme tuleb meil kõigil iga
päev astuda, siis on tervis tugev ja
haigused ei pääse kimbutama.
Kes aga tahab proovida kaardi ja
kompassiga liikumist, siis selleks on hea
võimalus 3. septembril, kui  RSK Jõhvikas
orienteerumisneljapäevak  meil Sinimägedes
aset leiab.
Olgem siis aktiivsed liikuma ja kena
kooliaasta algust meile kõigile!

ANNE JUNDAS

15.-16. augustil toimus Mulgimaal
Kuhjaveres juba 11. korda üle- Eestiline
külateatrite festival. „Külateater“ on küll
pigem tinglik nimetus, sest osa võtta ei pelga
ka linnades tegutsevad isetegevuslikud
näitetrupid. Kahe päeva jooksul mängiti
maha kokku 17 etendust. Ettevõtmise
korraldajaks oli Kuhjavere Külaselts ning
patrooniks teatrikorüfee Kalju Komissarov,
kes iga etenduse järel trupile omapoolsed
õpetuse- ja kiidusõnad kaasa andis.
       Vaivara valla näitering „Waene Muune“ osales
sel aastal teist korda. Esitamiseks valisime
pooletunnise lõigu Jaan Kruusvalli näidendist
„Pilvede värvid“.  Kui enamik truppe oli
teemavalikul
otsustanud
lõbusama materjali
kasuks, siis meie
lugu ei pääsenud üle
ega ümber hoopis
eestlaste rängemast
saatuseaastast
1944. Ju on see
aasta ja karmide
valikute temaatika
siis vaivaralaste
hinges  erilisel
kohal…
        Festivali
jooksul oli igaühel
võimalus auhindu
mitte ainult saada, vaid ka välja anda. Vaivaralased
omalt poolt premeerisid Paide Huviteatrit, kes oli
samuti julgenud rinda pista klassikutega ning
toonud lavale Tšehhovi novelli „Karu“.
Lavakujunduse eest tänasid vaivaralased Avinurme
Suveteatrit, kolleegipreemiaga tunnustasime aga
Marek Rannet, kes auhinnast ilmajäämise
traagikat oma rolliga väga eluliselt sõnadeta edasi
oli suutnud anda.  Esimese päeva publikupreemia
pälvis Avinurme Suveteater, teise päeva
publikupreemia Tänassilma Rahvamaja.
        Festivali patrooni Kalju Komissarovi
preemia pälvis aga Vaivara näitetrupp. Meile
endile teatud määral ootamatu tunnustuse
võtmeks pidas Komissarov just õigesti valitud
materjali. Naljaga pooleks võiks ehk lisada, et
küllap Komissarov, ise juurte poolest Vaivara
poiss, teab üsna täpselt, kui mitu protsenti eesti
keelt kõnelevatest vaivaralastest tuleb korraga
lavale saada, kui etenduses on tosinkond rolli… ja
proovi siis veel välja otsida tükk, kuhu nad kasvõi
soo ja vanuse poolest sobiksid. Näib, et meie
pikaaegsel lavastajal Edith Johansonil on see
kunst kuidagimoodi lihtsalt käpas. Me täname!
        Tagasivaatena muudele kevadistele ja
suvistele ettevõtmistele tahaksin ära märkida, et
aprillikuus võõrustas Vaivara vald Olgina
Rahvamajas Ida-Virumaa isetegevuslikke
näitetruppe. Väikese, kakskeelse ja hajaasustusega
omavalitsuses on kultuurivaldkonnas kaunis
keeruline leida seda päris oma „rosinat“, tugevat
külge, milles ennast teistele eestvedajaks julgeks
pakkuda. Toimuvad ju maakonnas
ühisettevõtmised rahvatantsu, koorilaulu,
puhkpillimuusika, käsitöö alal- eks püüa meiegi
mõnel alal kaasa teha. Maakonna
rahvakultuurispetsialisti Erika Kõllo tugeval
utsitamisel julgesime Ida-Viru maakondliku
näitemängupäeva korraldamise sel aastal siiski
päris enda kanda võtta ning loodame, et pettuma

5. ja 6. augustil toimus MTÜ Sõtke
külaseltsi juhi Aare Objarteli eestvedamisel
ning kohaliku omaalgatuse programmi
kaasfinantseerimisel koolitusreis Eesti
saartele.
        Reis eesmärgiks oli tutvustada Vaivara
valla venekeelsele külaaktiivile,
väikeettevõtjatele ja külavanematele eluolu
Eesti saartel ajaloos ja tänapäeval. Kahe pika
päeva jooksul viibiti kolmel Eesti suuremal
saarel – Muhumaal, Saaremaal ja Hiiumaal.
Kui esialgselt tundus, et kahe päeva sisse on
nii suurt ettevõtmist päris keeruline
mahutada, siis tegelikkuses oli kaks päeva
täiesti piisav, et saada ülevaade. Õppereisi
käigus külastati mitmeid muuseume ning kahe
saare nn pealinnu, Kuressaaret ja Kärdlat.
Olgu kohe öeldud, et kuna tegemist oli
enamuses venekeelse reisiseltskonnaga, siis
ekskursioonid toimusid vene keeles ning see
oli päris suur üllatus, et saartel nii giidid kui
ka teised teenindajad hästi vene keelt
valdavad.
        Esimeseks peatuspaigaks sai Muhumaal
asuv Koguva muuseum, mis on tuntud Juhan
Smuuli koduna.

Vaivara kultuurisuvi sai
toreda punkti

ei pidanud keegi. Päevateemaks valisime ühiselt
„Inimene ajalookeerises“ ning kohale saabus viis
näitetruppi. Ajalookeeris viis  meid kõigepealt
Aserisse, kus aastate kulgu vaadeldi läbi ühe
inimsaatuse- Aseri tellisetehase direktori. Oli
ülimalt sümpaatne, kuidas koduloo-aineline
lavastus suutis üsna riskantset materjali-
kakskeelne töölisasula, Nõukogude periood-
kajastada lihtsalt inimsaatustena, hinnanguid
andmata ja pooli valimata. Vaivara näitetrupp tõi
lavale katkendi „Pilvede värvidest“, Jõhvi ja
Iisaku harrastusnäitlejad käsitlesid kumbki läbi
oma vaatenurga probleeme, mis meid vananedes
tabavad, Sonda näitering aga filosofeeris hoopis
noortepärasema küsimuse üle- teemaks

maailmalõpp ja selle (mitte)saabumine. Küllap
olid esinejad kõik tasemel, sest vaatajate nägudelt
tüdimust ei paistnud ning huviga elati kaasa ka
lisanumbrile- Olgina Rahvamaja noorte
tantsuetendusele.
        Juuni esimesel nädalavahetusel tähistasime
Vaivara Huvikeskuse 15. ning Vaivara Rahvamaja
105. sünnipäeva. Ehk tasuks sagedaminigi kui
kord viie aasta jooksul seada valgusvihku ning
tänada neid, kelle igapäevatööks on seista hea
meie kultuurielu käimashoidmise eest?
       Leinapäeval, 14. juunil, tõi näitering Laagna
Vanatare vabaõhulaval esimest korda välja
Kruusvalli „Pilvede värvid“ täismahus, pea
kahetunnise etendusena. Paraku tuli välja
kuulutatud  kaks vaatust etenduse jooksul kokku
lükata üheks, sest ilmataat panustas päeva
korraldamisse omal kombel ning selle suve
esimene vihmasadu voolas taevast alla täpselt
kahe etendusetunni jooksul. Kasutan siinkohal
võimalust öelda edasi näiteringi tunnustussõnad
publikule- te olite vaprad! Olime valmis ka
variandiks, kus lõpukummardus tuleks teha vaid
tühjadele läbivettinud pinkidele, kuid ei: seal te
plaksutasite vapralt, trotsides viimaseid
vihmapiisku.
        Võib- olla tänutäheks ülesnäidatud vapruse
eest otsustas ilmataat Laagna- Puhkova
küladepäeva ja Tipuvaldade kokkusaamise puhul
kannapöörde teha. Lisaks omakandirahvale
esinesid külalised Tipuvaldadest Mõnistest ja
Kuusalust, aga ka lähemad naabrid Narva Eesti
Seltsist. Õhtu kulgedes lisasid mängulusti ja
põnevust Karu Klubi rüütlid ehtsates raudrüüdes,
päikeseloojangut Merikülas täiendas elav muusika
Urmas- Kostja esituses ning pimeduse saabudes
(ega ta juulikuu ööl niiväga saabuda ju
tahtnudki…) lõpetas õhtu tuleshow.  Ka
pühapäevane näitemäng möödus sedakorda

vihmata ning külapäevade lõpetuseks lippu
langetades võis korraldajate seltskond
kergendatult parafraseerida olümpiakomiteed:
need olid parimad külapäevad eales. Suur tänu
Tiiu Torpanile programmijuhina ning olgu
siinkohal edasi öeldud ka Mõniste rahva soojad
sõnad tädi Katjale, kelle hoolitsuseta poleks
Olgina Rahvamaja kaugeltki nii kodune ja hubane
olnud.
        Kasutan siinkohal võimalust ka omalt poolt
tänada kõiki, kes meie toimetustele õla alla panid
ning soovin Vaivara rahvale edaspidisekski loovat
kultuurielu!

KAI  KIIVER

Õppereis kolmele saarele
Järgmine peatuspaik oli Saaremaa pealinn
Kuressaare, kus ekskursioone plaanitud ei
olnud ning iga reisiline sai valida ise endale
meelepärase tegevuse. Ehk oligi see hea, et ei
mindud kogu seltskonnaga ühes suunas ja
hiljem jagati erinevaid muljeid erinevate
vaatamisväärsuste kohta, nii linnuses kui ka
toitlustusasutustes nähtu, kuuldu ja maitse
põhjal.
Esimese päeva viimane külastusobjekt oli
Leisi vallas asuvad Angla tuulikud.
Kahtlemata üks põnevaid kohti, kuhu tasub
tagasi minna.
        Kuigi nii mitmedki reisilised olid varem
saartel viibinud, siis täiesti uueks
kogemuseks oli kõikidele praamiga
Saaremaalt Triigi sadamast Hiiumaale Sõru
sadamasse ülesõit. Seega jõudis
reisiseltskond esimese päeva õhtuks
kolmandale saarele.
        Teise reisipäeva peatuspaigaks sai Hiiu
Villavabrik, mis alustas oma tegevust juba 19.
sajandil ning mille seadmedki pärinevad veel
üle-eelmisest sajandist.
Järgmisena suunduti tutvuma Eestimaa Eiffeli

torniga ning vahepeal
tehti peatus ka Ristimäel.
Tahkunas külastati 1994.
aastal hukkunud
reisilaeva Estonia
mälestusmärki ja
huvilistel oli võimalus
läbida 208 trepiastet ühe
vanima tuletorni tippu
ronides.
Teise reisipäeva
lõunapaus ja vaba aeg
kulus Hiiumaa pealinna
Kärdlaga tutvumiseks.
Kuna püsiti ajagraafikus,
siis enne praamile
suundumist jõuti
külastada veel Soera
talumuuseumi,
Suuremõisa lossi ja
Pühalepa kirikut.
        Reisikorraldajate arvates võib õppereisi
õnnestunuks lugeda ja kindlasti sai
reisiseltskond kena ülevaate ja indu, et
analoogseid reise tuleks ka tulevikus
korraldada ja nendel osaleda.

Reisiseltskonnas osalenud ja kohati ka
giidirolli täitnud

HEIKI  LUTS

Kruusvalli „Pilvede värvid“ meie näitetrupi esituses. Fofo: IRINA KLISHINA

Koguva külas Juhan Smuuli kuju juures. Foto: Perekond LUTS

 http://album.vaivaravald.ee >

 http://album.vaivaravald.ee >
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Kohe, kohe ongi taas suvi läbi ja algamas uus
õppeaasta, seda nii koolis kui ka lasteaias.
Lapsed ja lapsevanemad valmistuvad ning
ootavad hoolega.
        Meie suureks rõõmuks algas lasteaias töö
juba augusti alguses ning laste arv oli meile
meeldivaks üllatuseks. Sinimäe rühmad on
peaaegu täis: Klaabu rühmas on hetkel juba 16 last
ja ega Ojakese rühm eriti maha ei jää, seega on
Sinimäel veel vaid mõni vaba koht. Ka Olginas on
vanem rühm peaaegu täis, vaid sõime rühmas on
veel ruumi, aga kindlasti tulevad ka sinna varsti
uued sõbrad. Ootame KÕIKI ja uskuge - meiega
on tore!!!
        Suvi möödus meil asjalikult: Olgina lasteaed
sai omale ilusad uued liivakastid, mis juba kaugelt
silma rõõmustavad. Sinimäe lasteaed sai omale uue

Õpilasmalev toimus Vaivaras juba kolmandat
korda. Sel aastal osales õpilasmalevas 15
noort.
        Õpilasmalevate peamine tegevusvaldkond oli
valla heakorrastus, sealhulgas koolide ja
lasteaedade territooriumid (haljastus, tööinventari
töökorda seadmine, territooriumi korrastamine
jne). Õpilasmalevlased Vaivara rühmas tegid korda
Ristimäe grillikoda, muuseumi,
noortekeskuse ja kooliaia ümbrused.
Õpilasmaleva eesmärgiks on noorte töökasvatus,
toimub  tööoskuste omandamine ja samas ka
vabaaja sisustamine suvisel koolivaheajal. Samuti
annab õpilasmalev noortele võimaluse
teenida esimest taskuraha.
Sel aastal olid õpilasmalevas kasvatajad Irina
Evart, Deniss Košelev ja abikasvataja Valeria
Badanina.

ALEKSANDRA VOLKOVA,
õpilasmaleva Vaivara rühma juhataja

26. juunil toimus Sinimäe Kodu lahtiste uste
päev. Pidupäev oli mõeldud vabaõhu
üritusena Kodu elanike, nende lähedaste,
eestkostjate, sõprade ja kõikide huviliste
heaks. Avasime meie Kodu uksed laiale
ringkonnale sooviga anda võimalus
mõlemapoolseks suhtlemiseks. Peale
kohalike elanike ja sissesõitnute vastasid
meie kutsele ka Narva-Jõesuu Hooldekodu,
Narva linnast päevakeskus Lad ja Jõhvi
haigla.
        Kavas oli Sinimäe Kodu teatri
etendus „Haned-Luiged“, mille
valmistas ette tegevusjuhendaja
Aleksandra Borotõnskaja. Kõik
näitlejad olid Sinimäe Kodu
elanikud. Nad valmistusid
näitlemiseks mitu kuud ette.
Näidend meeldis külalistele väga ja
mõned külalised imestasid, et
kliendid on võimelised näidendis
mängima. Antud näidendiga
plaanime teha ka väikese turnee
teistesse meie maakonna sotsiaal-
ja meditsiiniasutustesse.
Heategevuse raames laulsid
külalistele Jelena Kovostjanova ja Rafael
Sharafutdinov. Oma lauludega köeti
kuulajaskond nii üles, et ei tahetud lauljaid
ära lasta. Etteaste lõppes tantsudega.
        Sel päeval olid külalistele avatud ka
erinevad meistrite töötoad, kus oli võimalus
oma kätega meisterdada esemeid. Töötajad
koos klientidega õpetasid, kuidas teha
postkaarte, punuda nuustikuid ja küpsetada
küpsetisi. Pärast lõunat toimusid kõikide
huviliste jaoks spordimängud.
Sinimäe Kodu elanik Dmitri oli välja pannud
pildinäituse, kus olid tema poolt guašiga

Vallavolikogu istungitelt
Suvel toimus kaks volikogu istungit 17.
juunil ja 15. juulil.
Vaivara vallavolikogu istungil 17. juunil
kinnitati Vaivara valla 2014.
majandusaasta aruanne. Majandusaasta
aruandega ja vandeaudiitori aruandega
saab tutvuda valla kodulehel.
Vaivara vallavolikogu istungil 15. juulil:
- volikogu liikmetele edastati
informatsioon Vaivara valla 2015. aasta
eelarve täitmisest seisuga 30.06.2015.
- võeti vastu Vaivara valla 2015. aasta
esimene lisaeelarve.
- muudeti Vaivara Vallavalitsuse
ametiasutuse struktuuri ning
teenistuskohtade koosseisu: likvideeriti
rahandusosakond: raamatupidajad
lähevad üle vallavalitsuse kantseleisse;
muudeti vallavalitsuse kantselei
teenistujate koosseisu: lisati kaks
raamatupidajat  ja koondati sekretär-
asjaajaja töökoht ja tema ülesanded läksid
vallasekretäri abile; rahandusosakonna
juhataja ametikoht nimetati ümber
finantsjuhiks; muudeti
majandusosakonna koosseis: loodi uus
töökoht  - juhiabi. Uuele töökohale
viiakse üle sekretär - asjaajaja töökohal
töötav inimene ja  koondati
metsandusspetsialisti töökoht. Antud
töökohal töötav inimene läks üle
Menetlusteenistusse
järelevalveinspektori ametikohale.
- võeti vastu uus Vaivara valla
põhimäärus ning eelmine (vastu võetud
18.05.2006) tunnistati kehtetuks. Uue
põhimäärusega sätestatakse valla
sümbolid ja nende kasutamise kord,
aukodanik ja teenetemärk, valla
esindamise kord, valla õigusaktide
vastuvõtmise, avalikustamise ja
jõustumise täpsem kord; vallavolikogu
esimehe ja aseesimehe valimise kord,
vallavolikogu komisjonide moodustamise
kord  ja töökord; vallavalitsuse
moodustamise kord, vallavanema valimise
kord; valla ametiasutused ja hallatavad
asutused, arengukava, eelarvestrateegia,
valla eelarve koostamise, vastuvõtmise,
muutmise ja selle täitmise aruande
läbivaatamise ja kinnitamise ning
avalikustamise kord, reservfondi
kasutamise kord. Uue redaktsiooni
koostamisel arvestati  kehtiva
põhimääruse, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse ja kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse sätteid.
Võrreldes eelmise põhimäärusega
puuduvad uues redaktsioonis kohaliku
omavalitsuse korralduse seadust
dubleerivad sätted; reguleerib volikogu
komisjonide töökorra, volikogu ja
valitsuse töökorra reguleerivate
paragrahvide asemel on vastuvõetud
eraldi määrused ja tehtud palju väikesi
täpsustusi.
- võeti vastu Vaivara Vallavolikogu
töökord, mis reguleerib volikogu
töökorralduse, s.o. istungite
kokkukutsumise, ettevalmistamise,
läbiviimise korra, hääletamise, s.h.
salajase hääletamise protseduuri.
- võeti vastu Vaivara Vallavalitsuse
töökord, mis määrab valitsuse
töökorralduse, s.o. vallavalitsuse
istungite kokkukutsumise,
ettevalmistamise, läbiviimise, istungil
vastu võetud valitsuse õigusaktide ja
istungi protokollide koostamise korra.
- tehti muudatusi Vaivara Vallavolikogu
alatistes komisjonides: lõpetati
eelarvekomisjoni ja majanduskomisjoni
tegevused ning moodustati vallavolikogu
alatine eelarve- ja majanduskomisjon,
mille esimeheks valiti Aleksei Furminski ja
aseesimeheks Evald Teetlok; kultuuri- ja
spordikomisjoni aseesimeheks valiti Ilme
Pilden.
- kinnitati moodustatud eelarve- ja
majanduskomisjoni liikmete koosseis ning
haridus- ja noorsootöökomisjoni,
kultuuri- ja spordikomisjoni ning
keskkonnakomisjoni uued koosseisud.
- võeti vastu Vaivara Vallavalitsuse
ametiasutuse uus palgajuhend. 
-  muudeti ametikohtade koosseis:
 järelevalveinspektori ametikoha koormust
suurendati kuni täiskoormuseni.
- anti seadusega kohalikule
omavalitsusele pandud riikliku järelevalve

ülesannete täitmise õigus Vaivara
vallavalitsuse maaosakonna
keskkonnakaitseinspektorile
jäätmeseaduse, keskkonnajärelevalve
seaduse, keskkonnaseadustiku üldosa
seaduse, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse ja
looduskaitseseaduse kohaselt.
- anti seadusega kohalikule
omavalitsusele pandud riikliku järelevalve
ülesannete täitmise õigus Vaivara valla
ametiasutuse Menetlusteenistus
ametnikele, millega viidi  kooskõlas 2012.
aastal antud seadusega kohalikule
omavalitsusorganile pandud järelevalve
ülesannete täitmise õigused
Menetlusteenistuse ametnikele.
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 vallavalitsuse
maja teadetetahvlil.
Vaivara vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrustega saab tutvuda ka Riigi
Teatajas.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Vallavalitsuse istungitelt
Vallavalitsuse istungitel juunis ja juulis
vaadati läbi ja lahendati finants, sotsiaal,
maa, ehitus, planeerimise ja
jäätmekäitlusega seotud jooksvad
küsimused ning need küsimused ja
eelnõud, mis vallavalitsus esitas
vallavolikogule.
 - 2. juunil algatati korduvalt sõiduki
Honda HR-V võõrandamiseks
enampakkumine; anti seadusega
vallavalitsusele pandud riikliku järelevalve
ülesannete täitmise õigus Vaivara valla
ametiasutuse Menetlusteenistuse
ametnikele, millega viidi  kooskõlas 2012.
aastal antud seadusega kohalikule
omavalitsusorganile pandud järelevalve
ülesannete täitmise õigused
Menetlusteenistuse ametnikele ning anti
seadusega vallavalitsusele pandud riikliku
järelevalve ülesannete täitmise õigus
Vaivara vallavalitsuse maaosakonna
keskkonnakaitseinspektorile
pakendiseaduse ja ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seaduse kohaselt.
- 9. juunil kinnitati riigihanke „Sinimäe
kooli toitlustusteenus“ tulemused, millega
tunnistati edukaks pakkuja OÜ Leiva Kodu
pakkumuse. Tänase päeva seisuga on OÜ-
ga juba sõlmitud 5. aastaks leping Sinimäe
kooli ja Vaivara Lasteaia toitlustusteenuse
osutamiseks.
- 30. juunil otsustati korraldada alla
lihthanke piirmäära jääv hange “Vaivara
valla Olgina aleviku Narva mnt 2-kordne
pindamine”.
- 7. juulil tutvustas rahandusosakonna
juhataja A. Pahhomov vallavalitsuse
liikmetele valla eelarvestrateegia 2015-2020
mudelit; kinnitati alla lihthanke piirmäära
jääva hanke “Vaivara valla Olgina aleviku
Narva mnt 2-kordne pindamine” tulemused
(18. augustil olid tööd lõpetatud); otsustati
eraldada rahaline toetus (875 eurot)Vaivara
valla 2015.a eelarvest MTÜ´le Vaivara
laulu- ja mänguselts Vikerkaar
pensionäride klubi Rukkilill väljasõidu
Saaremaale korraldamiseks.
- 14. juulil arutati kolmandat korda sõiduki
Honda HR-V võõrandamise küsimust,
kuna kaks eelmist enampakkumist ei
andnud tulemust. Sellel korral anti volitus
AllePal OÜ´le (www.osta.ee) korraldada
enampakkumine; tehti otsus hajaasustuse
programmi 2015 taotluste rahuldamata
jätmise ja rahuldamise kohta.
- 4. augustil algatati Vaivara valla Sõtke
küla Sigala tee katte rekonstrueerimise
riigihanke menetlus ning otsustati
võõrandada sõiduk Honda HR-V
otsustuskorras, kuna eelmiste
enampakkumiste käigus ei laekunud ühtegi
pakkumust.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Vaivara vallavolikogu võttis vastu tänavuse
esimese lisaeelarve, mille tulude poolel on
ligemale 130 000 ressursitasuna laekunud
eurot.
        Esimesel poolaastal laekus Vaivara
vallaeelarvesse plaanitust rohkem nii
kaevandamisõiguse tasu kui vee
erikasutusõiguse tasu: vastavalt 43 431 ja 85
735 eurot.
„Kuna keskkonnatasude suurus muutub
tihtipeale üsna ettearvamatult, sõltudes nii
kaevemahtude muutumisest kui elektrijaamade
jahutusvee kasutamise mahust, siis vähendame
igal aastal eelarve menetlemise käigus igaks
juhuks neid eeldatavaid laekumisi kümne
protsendi võrra - planeerimine nii-öelda samm
tahapoole,“ rääkis vallavanem Veikko Luhalaid.
„Kui raha tuleb rohkem, on hea, kui aga mitte,

Algamas on uus ja huvitav õppeaasta
mänguväljaku, mis esimesest hetkest laste
rõõmuhõiskeid täis on.
Samuti tehti Sinimäel erinevaid ehitustöid, mis
õnneks said valmis enne seda, kui lapsed majja
tulid.
Aitäh kõigile, kes meid selle kõige juures aitasid!
        Valmistume Teadmistepäevaks, mis on 1.
septembril ja seejärel algab ka meil uus põnev
õppeaasta, mis on kindlasti täis palju erinevaid
pidusid ja ettevõtmisi. Hoiame teid kõiki oma
tegevustega kursis ning ootame kõiki alati endale
külla. Meil on imeilusad väikesed majad,
armsate mänguväljakutega, suurepärased õpetajad,
toredad lapsevanemad ja kõige armsamad lapsed!

MARGIT  MAKSIMOV

oleme sellega arvestanud”.
        Vallavanema sõnul sattus seekord plaanitust
suurem laekumine väga õigele ajale.
„Koolikompleksi ehitus on meil ju veel pooleli -
sportimisvõimalused on välja ehitamata. Tänu
lisaeelarvele saab volikogu septembris selle hanke
väljakuulutamise arutusele võtta.”
Pisut üle poole laekunud lisarahast kulubki
spordihoone ehitamisele, veidi vähem kui pool
läheb muudeks investeeringuteks.
        „Valla teede all olevad truubid on vaja
rekonstrueerida, lasteaed saab mänguväljaku ja
Sinimäe vaatetorni tuleb korrastada,” nimetas
Luhalaid olulisemaid ettevõtmisi, lisades, et uus
kool on pool aastat kasutuses olnud ja nüüd
nähakse tegelikku pilti, mis erineb mingil määral
sellest, mida nähti aastaeelarvet kokku pannes.
(VK)

Valla eelarvesse laekus 130 000 lisaeurot

Alutaguse õpilasmaleva Vaivara rühm 2015

joonistatud pildid.
        Sinimäe Kodu õuel oli ka müügilett, kus
sai osta käsitsi tehtud esemeid, mis olid nii
Sinimäe Kodu elanike kui ka AS-i
Hoolekandeteenused teiste Kodude elanike
poolt valmistatud asjad.
Suurt abi ürituse korraldamisel osutas meile
meie partner EHPV Eesti HIV-positiivsete
võrgustik, kes tegi tasuta kohapeal teste ja
vererõhu mõõtmist. EHPV vabatahtlikud

abistasid lõunasöögi valmistamisel, mida
pakuti grill-lehtlas kõikidele külalistele samuti
tasuta. Suured tänud EHPV koordinaatorile
Jelena Antonovale, kes isiklikult panustas
antud üritusse!
        Terve päeva jooksul külastas meie Kodu
üle saja inimese, mis räägib huvist meie Kodu
ja Kodus toimuva vastu. Pidupäev jäi meelde
mitte ainult sooja ilma tõttu, vaid ka külaliste
naeratavate nägude poolest.

ANNA  VOROBJOVA

Sinimäe Kodu lahtiste uste päev

 Alutaguse maleva Vaivara rühm 2015.
Foto: ALAR TASA

Sinimäe Kodus lahtiste uste päeval. Foto: ERAKOGU
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Eramajade
renoveerimise toetusest
Vaivara Sinimägede Sihtasutus on juba
pikka aega toetanud valla eramajade
korrastamist, et parandada Vaivara valla
üldilmet, vallaelanike turvalisust, heaolu ja
elukeskkonda.
Toetatavad valdkonnad on :
1.  Elamud ja abihooned
1.1. katused ja fassaadid
1.2. vihmaveesüsteemid
1.3. aknad
1.4. välisuksed
2.  Aiad ja piirded
3. Vesi ja kanalisatsioon, sh torustikud
3.1. puurkaevud
3.2. salvkaevud
3.3. kogumiskaevud
3.4. biopuhastid
4. Juurdepääsuteed
5. Projekteerimistööd
6. Elamute tuleohutusnõuetega vastavusse
viimine (korstnad, elektrisüsteemid,
signalisatsioon jne. )
7.  Lipumastid ja riigilipud
Toetuse suurus ühe kinnistu kohta on kuni
50% tehtud tööde kuludest, kuid mitte
rohkem kui 639 eurot aastas. Taotleja esitab
Vaivara Sinimägede Sihtasutuse nimele
rekonstrueerimistööde toetuse taotluse
koos tööde teostamist kinnitavate
dokumentide  koopiatega.
Toetuse määramise eelduseks on, et kinnistul
on täidetud ehitusseadust, heakorra-, koerte-
ja kasside pidamise eeskirju ja teisi seadusi.
Palun konsulteerige eelnevalt telefonil
56474552, nii väldite taotlemisel vigu.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

GEORGI  KERNER
DMITRI  SEMJONOV

HEINO  LOOK

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
6. augustil kella 21 paiku varastati Auvere
külas umbes üks tonn vanametalli. Kahju
on 700 eurot. Politsei pidas kahtlustatavana
kinni 38-, 39- ja 40-aastased mehed. 
8. augustil teatati politseile, et Kudrukülas
varastati panipaigast kolm jalgratast,
muruniitja ja muid asju. Kahju on 1745
eurot.
KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
8. augustil kella 15.50 paiku löödi Olginas
Narva maantee maja trepikojas 57-aastast
naist.
PÕLENGUD
9. augustil kella 18.13 ajal põles Olgina
alevikus Männiku tn kulu ca 10 m2
ulatuses.
LÕHKEKEHAD
8. augustil tegid demineerijad kahjutuks
Vaivara külast leitud 87 erinevat mürsku.
6. augustil tehti kahjutuks Auvere külast
leitud käsigranaat F 1 ja 81 mm
miinipildujamiin.
4. augustil tehti kahjutuks Auvere külast
leitud 75 mm mürsk.
1. augustil tehti kahjutuks Hiiemetsa
külast leitud 81 mm miinipildujamiin ja
Auvere külast leitud 38 miinipildujamiini ja
kaks käsigranaati RG 42.

September Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
3. septembril 1915.
aastal sündis Narva-
Jõesuus tulevane
soomepoiss Ronald
Järvald (Soomes
Ronald Jostman), kes
kaitseväe
allohvitserina läks
Soome 20. novembril 1943. aastal ja hakkas
teenima mereväes. Peagi suunati
väljaõppele Turusse ja siit lahingutandrile
Karjala kannasele. Eesti tee tuli ette võtta
2. septembril 1944. aastal, teel õnnestus
pääseda Rootsi ja siit edasi Kanadasse.
6. septembril 1905. aastal sündis Narvas
ajaloolane ja filosoofiadoktor Otto Liiv, kes
on töötanud Eesti Riigiarhiivi direktorina ja
„Ajaloolise Ajakirja“ peatoimetajana. Tema
tähtsamaks tööks oli “Suur näljaaeg Eestis
1695-1697“ ja kirjutas ka mitmel Narva linna
ajaloo teemal.
Otto Liiv suri Tartus 10. detsembril 1942.
aastal ja maeti Tartu Raadi kalmistule.
9. septembril 1890. aastal sündis Vaivaras
tulevane Eesti Vabariigi riigisekretär Karl-
Johannes Terras (ametis alates 1921.
aastast). Tema algatusel pandi alus Perjatsi
jalgpallimeeskonnale (esimene küla
jalgpallimeeskond Eestis) ja mängis ise ka
kaasa 1934. aastal. Oli Eesti Spordi
Keskliidu juht ja 1936. aastast Eesti
Olümpiakomitee liige. 1936. aasta Berliini
olümpiamängude sangareid võttis ta vastu
nii riigitegelase kui ka sporditegelasena.
Karl-Johannes Terras suri 25. detsembril
1942. aastal.
9. septembril 1910. aastal sündis Narva-
Jõesuus kohaliku skautrühma looja ja
Narva Linna  Noorkotkaste Maleva
instruktor  Hugo Tambet. Suri Narvas 16.
juunil 1940. aastal.
13. septembril 1915. aastal sündis
Vaivaras Oskar Orgu, kes Vaivara algkooli
lõpetamise järel omandas tehnilise hariduse
Narva tööstuskoolis. Sportima hakkas 15
aastasena ja tegeles paljude aladega, edu
tuli kuulitõukes, kettaheites ja 10 km
suusatamises. Kuni 1940. aastani oli tema
nimel Virumaa rekord kettaheites  39,90
meetrit (huvitav on lisada, et Virumaa
kuulsaim kergejõustiklane Fred Trankmann
oli tulemusega 38,88 m teisel kohal  ja
maailma  tipptulemus oli sel ajal R. Sörlie
nimel 51,57 m) Orgu on võistelnud ÜENÜ
Sillamäe spordiosakonna ja Kaitseliidu
Vaivara Malevkonna spordiklubi eest.
Andmed tema kohta lõpevadki 1940.
aastaga.
16. septembril 1900. aastal tõi Narva
„Võitleja“ näitering lavale etenduse
„Ordumeister“, millele kirjutas muusika A.
Wirkhaus, kes ise ka juhatas koore ja
orkestrit ja aitas etendust lavale tuua.
23. septembril 1700. aastal saabus  Peeter
I oma uute formeeritud vägedega Narva
alla, et peatada rootslaste edukas
pealetung, kuigi alul erilist edu ei tulnud ja
novembris saadi suurte kaotuste osaliseks.
23. septembril 1940. aastal rajati Narva jõe
idakaldal asuvas Dolgaja Niva külas
esimene kolhoos Krasnaja Niva ja ligi 10
aastat hiljem jõudsid sellised ühendused ka
Virumaale.
24. septembril 1900. aastal sündis
Vaivaras spordimees Anton Plink, kelle
õppetöö viis Tartusse, kus temast sai
spordiseltsi „Kalev“ ja võimlemisseltsi
„Sport“ liige. Kooli lõpetades tuli tagasi
Vaivarasse ja jätkas sportlasteed kohalikus
spordiseltsis „Aberg“ ja Kaitseliidu Vaivara
Malevkonna spordiosakonnas. Suurim edu
tuli raskejõustikus, 1923. aastal sai Virumaa
meistritiitli poolraskekaalu maadluses  ja
1924. aastal keskkaalus. 1923. aastal võitis
ka Virumaa tõstemeistri tiitli. Ta esindas ka
edukalt raskejõustiku aladel Kaitseliidu
Vaivara Malevkonda ja saavutas rida
auhinnalisi kohti. Vabadussõja ajal võitles
ratsapolgu ridades ja Vabadussõja järel
töötas viinameistrina Riigi  Viinatehases ja
põllumehena Kiriku külas Vaivaras, kus
elas kuni 13. veebruarini 1944. aastal, kui
läks ära sõja jalust Tartumaale, kus tegi
talutööd tädi juures Kudinal. 1959. aastal
kolis tütre juurde Jõgevale, kus 10. märtsil
1964. aastal lõppes tema maine teekond.

25. septembril 1895. aastal sündis Vaivara
vallas tulevane nooremohvitser Jaan Vodja,
kes I maailmasõja tandritel päris 4. ja 3.
järgu Georgi risti ja Eesti Vabadussõjas
võitles 4. jalaväerügemendi koosseisus. Sai
haavata, kuid pärast paranemist tuli
väeossa tagasi ja võitles sõja lõpuni. Tema
teeneid märkis II liigi 3. järgu Vabadusrist –
seega läbi ja lõhki vapper sõjamees. Tema
surmaeg on teadmata, kuid on märge, et on
maetud Sininõmme kalmistule.
25. septembril 1910. aastal sündis Narvas
bariton Artur Rinne, kes on olnud tõeline
Virumaa patrioot ja on kaunistanud oma
kohalolekuga Narva-Jõesuu ja ümbruse
rahvapidusid.
Suri Tallinnas 31. jaanuaril 1984. aastal.
30. septembril 1955. aastal anti käiku
Narva Hüdroelektrijaama esimene turbiin ja
seoses sellega paisutati Narva jõele
veehoidla, mis hävitas mitu küla. Hiljem
jõudis siit ka vesi Balti ja Eesti
Soojuselektrijaama turbiinidesse, kuid
kahjuks sai imekaunis ja looduslik Narva
kosk ajalooks ja lakkas olemast. Vaid väga
tähtsate sündmuste puhul näidatakse
vahetevahel kunagise Narva kose hiilgust.

Sir ARTHUR

Maarahvaselts Vanatare kutsub
Vaivara valla külade rahvast

osalema fotonäituse loomises!
Kõik me teame, kui tähtis on mäletada oma
ajalugu ja jutustada järglastele, kuidas
varem elasid inimesed, kuidas  nägid välja
külad, kuidas on muutunud meie vald
viimaste aastakümnete jooksul.
Just sellepärast  otsustasime korraldada
Vanatares vanade piltide näituse.
Kui teil on vanu pilte meie valla majadest,
inimestest, sündmustest, loodusest, mida
jagada teistega, siis oleks tore, kui saaks
nad välja panna Vanatare majja sügislaada
ajaks.
Ootame, et võtate ühendust:
53772878  Liidia Kaasik
55587274  Katja Muravjova

Ostu- ja tarbimisotsuseid teadlikult tehes
saab igaüks meist vähendada prügi
tekkimist isegi kuni kaks korda. Paraku on
inimeste käitumisharjumused tarbimises ja
jäätmete sorteerimises suvel sageli
kehvemad kui muul ajal.
        Kuna ligi pool kodumajapidamises
tekkivatest jäätmetest on erinevad pakendid,
aitavad Eesti Pakendiringluse soovitused
vähendada oluliselt prügi teket ja hakata
keskkonnasõbralikumaks tarbijaks.
Väldi ülepakendamist
        Osta korraga suuremas koguses ja loobu
tarbetust pakkimispaberist või mõttetust
väikesest kilekotist. Mitmeid tooteid saab
eraldi kaaludes pakkida ka ühte kilekotti. Kui
oled aga kilekoti juba võtnud, siis kasuta
seda võimalusel mitu korda, mitte ära viska
poest koju saabudes seda kohe prügikasti.
Samuti tasuks ka suuremad kilekotid
asendada hoopis näiteks tekstiilist
poekottidega - paljudes kauplustes on müügil
ka puuetega inimeste valmistatud
tekstiilijäätmetest poekotid, mida ostes teed
lausa kahekordse heateo. Hoia alati mõnd
korduvkasutatavat kotti kas autos või
käekotis, et see poodi minnes ei ununeks.
        Eelista keskkonnasõbralikumaid
pakkematerjale: paberit, pappi, klaasi või vali
taaskasutatav pakend. Mõnda kaupa saab
osta ka kodust kaasavõetud nõusse. Näiteks
on osadesse jaekauplustesse ilmunud
piimaautomaadid, kus saab ühte piimapudelit
taaskasutada.  Üha enamad kohvikud
valmistavad kliendi soovil kohvi pabertopsi
asemel kaasavõetud termoskruusi.
Maailmapraktikas on erinevate kohvikettide
seas levinud praktika, et klientidele müüakse
või kingitakse korduvkasutatavaid kruuse
ning pakutakse erinevaid soodustusi
keskkonnasõbralikele klientidele. Positiivsest
turundusest võidab nii ettevõte, keskkond
kui ka tarbija.
        Oma keskkonnateadlikkust saad näidata
ka eelistades taaskasutatud materjalidest
toodetud pakendiga tooteid, mis on
omakorda 100% taaskasutatavad.
Hoidu ühekordsetest nõudest

        Suvisel hooajal tekib kiusatus kasutada
ühekordseid nõusid. Katsu neid siiski
vältida! Kuigi piknikul või koduõuel grillides
tundub ühekordsete nõude kasutamine
mugavaim variant, koormab lühikese elueaga
toodete kasutamine märkimisväärselt
keskkonda. Samuti tuleks
korduvkasutatavaid nõusid eelistada ka tööl,
kus sageli on plastmasstopsid laialt
kasutuses näiteks veeautomaatide juures.
       Paljud ühekordsed toidunõud ei kõdune
pürgilas, põletades aga eritavad väga
mürgiseid ühendeid. Eelista pika
kasutusajaga tooteid, mida saab enne
äraviskamist ise korduvkasutada ning mis ka
pärast prügiks saamist uuesti ringlusesse
lähevad. Näiteks klaaspudel ringleb 50-60,
plastpudel 25-30 korda.
Ära unusta ka suvel sorteerimist
        Kuigi võime oma käitumisharjumusi
muutes jäätmete hulka oluliselt vähendada, ei
ole seda enamasti siiski täielikult võimalik
vältida. Seetõttu on oluline tekkivad jäätmed
hoolikalt sorteerida, sest vaid sel moel
jõuavad need tagasi ringlusesse. Kuigi aasta-
aastalt suureneb jäätmeid sorteerivate
inimeste hulk, kiputakse sageli sorteerimise
harjumusest näiteks suvekodus viibides
võõranduma. Olmeprügi hulka sattunud
pakendid ei jõua aga kunagi uuesti
ringlusesse - parimal juhul toodetakse neist
Irus energiat, ent halvemal juhul lõppeb
nende eluring prügimäel.
Eesti Pakendiringlus on riigi suurim
taaskasutusorganisatsioon, mis kogub
pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes
kokku 1384 kogumiskohas. Kogutud
jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas
sorteerimistehases ning sealsamas
toodetakse pakenditest tooraine uute
toodete valmistamiseks. Osa toormest
kasutatakse ära Eestis, ent kõigi jäätmete
taaskasutamise võimekust siin paraku ei
ole, mistõttu läheb osa pakenditest
ümbertöötluseks välismaale.

AIVO  KANGUS,
MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees

Kolm soovitust pakendiprügi
vähendamiseks

     Alates 1. augustist saab esitada taotlusi
koolitoetuse saamiseks.
Koolitoetus makstakse igale Sinimäe
Põhikoolis õppivale ja põhihariduse
baasil keskharidust omandavale
(gümnaasiumis, ametikoolis) 19 aastasele
k.a õpilasele augusti- ja septembrikuu jooksul.
     Toetuse taotlemiseks tuleb lisaks
avaldusele esitada ka dokument, mis
tõendab õppimist põhi-, üld-, kesk- või
ametikoolis. Toetus makstakse
taotleja arveldusarvele ühe kuu jooksul peale
avalduse esitamist.
 Õpilasliini bussisõiduteenus
      Üldhariduskoolides põhi- ja keskharidust
omandavatele õpilastele

Info koolitoetuse ja õpilasliini
bussisõiduteenuse kohta

tagatakse tasuta sõidupilet või kiipkaart
maakonna piires v.a. põhikoolis
käivatele õpilastele, kellele tagatakse tasuta
sõidupilet lähima
põhikoolini või Sinimäe Põhikoolini, kui asulat
ei teeninda õpilasliin.
     Kiipkaarte ja sõidupileteid väljastab
sotsiaalosakond. Toetuse
taotlemiseks tuleb esitada lisaks avaldusele ka
õppimist tõendavad
dokumendid.
     Kiipkaardi kaotamisel või hävimisel on isik,
kellele see on
väljastatud, kohustatud kaardi hüvitama
bussifirma poolt näidatud summas.
     Sõidukulud kompenseeritakse Vaivara
Vallavolikogu poolt kinnitatud ulatuses
väljaspool Ida-Viru maakonda Eesti Vabariigi
piires üldkeskharidust omandavatele
õpilastele.
     Erandkorras on sotsiaalkomisjonil õigus
väljastada kiipkaarti ka
ametikoolis õppivatele õpilastele.


