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Eelmisel kuul toimus Vaivara vallamajas
kohtumine Vene Föderatsiooni peakonsuliga
Narvas Dmitri Kazennoviga. Kohtumisel
osales ka konsul Andrei Surgajev.
        Vaivara valla poolt kohtusid
konsulaarkorpuse esindajatega vallavanem
Veikko Luhalaid, abivallavanem Mati
Männisalu, Vaivara Sinimägede Sihtasutuse
juhataja Ivika Maidre ja valla infojuht Alar
Tasa.
Kohtumisel vahetati meeneid ja tänati nii
küllakutsumise kui ka küllatulemise eest.
        Esmalt andis Veikko Luhalaid lühikese
ülevaate vallast, siinsetest
vaatamisväärsustest ja inimestest. Peakonsul
tundis siirast huvi meie ajaloo ja tänase
elukorralduse vastu.
Kõneldi ka mõlemaid institutsioone
ühendavatest teemadest, millest peamine oli
Teise Maailmasõja mälestusmärgid ja
nõukogude sõdurite ühishauad. Lepiti kokku,
et hoitakse kontakte ja võimalusel aidatakse
üksteist nende mälestusmärkide korrastamisel
ja hoidmisel.
Mati Männisalu tutvustas seni tehtut
hukkunud sõdurite mälestuse jäädvustamisel
ja probleeme, mis on seotud tänase päevaga
ning ruumipuudusega, kuna igal aastal
leitakse lahingupaikades hukkunud
nõukogude sõdurite säilmeid.

Millal te viimati
muuseumis käisite?
Eestis on üle 100 muuseumi. On
muuseumid lastele, mere ja looduse
muuseumid, ajaloo ja kunstimuuseumid,
eramuuseumid ja riiklikud muuseumid,
suured ja väikesed muuseumid.
          Ka meie regioonis on palju
muuseume, mida tasub külastada: Narva
kindlus ja kunstigalerii, Sillamäe
koduloomuuseum, kus on ka huvitav
väljapanek Vaivara valla talumajapidamisest
ja loomulikult Sinimäe sõjaajaloo muuseum.
Sinimäe muuseum ei uuri ja eksponeeri
pelgalt meie kandi sõjaajalugu, vaid kogub
ka informatsiooni koduloo kohta, meie valla
külade ajalugu, inimeste elu ja tegevuse
kohta.
        Meie muuseum kuulutab välja
„Vanaema varalaeka“ ja kutsub kõiki inimesi
heitma pilku vanadesse kirstudesse ja
panipaikadesse ning teavitama muuseumi
töötajaid oma huvitavatest leidudest:
vanadest fotodest, asjadest, mis kuuluvad
meie kandi ajalukku. Võib olla soovite ka
jutustada oma pere ajalugu – helistage
meile telefonil 392 4634 või kirjutage
aadressil: muuseum@vaivara.ee ja
muuseumi töötaja tuleb meelsasti teiega
juttu ajama.
Ja tere tulemast muuseumi!

JEKATERINA  MURAVJOVA
392 4634

Vaivara Sinimägede Muuseum

RAHULIKKE JÕULE, SÄRAVAT
AASTAVAHETUST JA
ÕNNELIKKU UUT AASTAT!
Vallavolikogu ja Vallavalitsus

ÕNNITLEME VANEMAID

EMILIA  MEDVEDEVA
SÜNNI PUHUL

9. detsembril olid uued vallakodanikud koos
vanematega palutud Sinimäe hubasesse
põhikooli vallavanema ja vallavolikogu
esimehe vastuvõtule.
        Põhikooli ja Vaivara lasteaia
kasvandikud juhatasid koosviibimise sisse
väikese kultuuriprogrammiga, misjärel
tervitasid külalisi vallavolikogu esimees Heiki
Luts, Sinimäe põhikooli direktor Evald
Teetlok, Vaivara lasteaia direktor Margit
Maksimov ja vallavanem Veikko Luhalaid.
        Enne külaliste kohvilauda palumist anti
beebide vanematele üle vallakodaniku
tunnistused, raamatud, kinkekaardid ja lilled.
Kingitused olid päevakangelastele olemas ka
lasteaial, neid koos väikeste abilistega üle
andes, tuletas direktor Margit Maksimov
meelde, et lasteaia mudilased ootavad
tänaseid pisikesi külalisi endale tulevikus
mängukaaslasteks.

ALAR TASA

Ootame kandidaate Vaivara valla
aukodaniku tunnusnimetusele ja
teenetemärgi saajale
Vaivara valla aukodaniku nimetus antakse
füüsilisele isikule, kes elab Vaivara vallas või
väljaspool valda Vaivara vallale osutatud
väljapaistvate teenete eest vallapoolse
erilise austusavaldusena.
Vaivara valla teenetemärk antakse
austusavaldusena füüsilistele isikutele
Vaivara vallale osutatud eriliste teenete eest
ja Vaivara valla aukodanikele. Vaivara valla
teenetemärgi võivad saada nii Eesti
kodanikud kui ka välismaalased.
Aukodaniku nimetuse omistamise ja
teenetemärgi andmise otsustab
vallavolikogu.

Ettepanekuid Vaivara valla aukodaniku
nimetuse omistamiseks ja teenetemärgi
saamiseks võivad teha asutused, ettevõtted,
mittetulundusühingud ning vähemalt
kolmest füüsilisest isikust koosnevad
grupid. Ettepanek peab sisaldama:
1) isiku nime, keda esitatakse;
2) nimetatava isiku teenete kirjelduse;
3) ettepaneku esitaja(te) nimi (nimed).

Ettepanekud võib tuua vallamajja, saata
meiliga vaivara@vaivara.ee või postiga
vallavalitsuse aadressile 1. jaanuarini, 2016.
aastal.

Kohtumine Vene Föderatsiooni peakonsuliga

        Peakonsul ja konsul külastasid ka
Sinimägede Sõjaajaloo muuseumi. Muuseumi
juhataja Ivika Maidre tutvustas muuseumi
tekkelugu ja ekspositsioone. Suurt huvi
pakkusid diplomaatilise korpuse töötajatele
kunagi Sinimäe põhikooli pööningult leitud
hukkunud nõukogude sõdurite hauatähiste
fotod. (VK)

Pidulik vastuvõtt uutele vallakodanikele

Pilt mälestuseks kohtumiselt. Foto: ALAR TASA

Uued vallakodanikud koos vanematega. Foto: 2x ALAR TASA

Esinemisjärg on lasteaia päkapikkude käes.
 http://album.vaivaravald.ee >

Sündmused
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On detsember ...
        Sügisene, võib
teda ühe sõnaga
iseloomustada. Õnneks
küll mitte eriti porine,
aga pime ja tuuline
ikkagi. Pikisilmi
ootame, et need
päevad ometi juba taas
pikemaks hakkaksid
minema. Lumest ei tasu
vist isegi mitte
unistada...
        On detsember...On
nagu on, aga ega seepärast ei tasu tujul
langeda lasta. Mõni päikeseline päev teeb
meele rõõmsaks ja pühad tulevad ju ikkagi!
Mudilased on jõuluvanale oma
kingisoovid teele läkitanud ja ootavad
põnevusega hetke, millal need omanikuni
jõuavad.
Taadi abilistena tuhlame poodides ja ei
jõua ära imestada, mille pagana pärast need
mänguasjad küll nii hirmkallid peavad
olema?!
        On detsember... Ja kuigi tänapäeval on
kauplustest ja turgudelt kõike saada, oleme
endas talletanud eelmiste põlvkondade
kogemuse, et kui tahad, et su jõululaud
rikkalik oleks, siis hakka juba varakult
varuma. Nii ongi jõuludeks külmkapp
pungil täis ja pärast pühi sööd tüdimuseni
verivorste, pühadepraadi ja kõike muud
head ja paremat.
Kuigi vanasõna ütleb, et küll küllale liiga ei
tee, siis antud olukorras teeb ikka küll...
        On detsember... Mõõdukus on üks
kuldaväärt mõiste ja eriti on see aktuaalne
just pühade ajal. Õigemini küll enne pühi,
sest pühade ajaks on selle mittejärgimine
juba tagajärg.
Tegelikult peaksime varuma endale
hoopiski palju vaba aega. Selleks, et oma
perega piisavalt koos olla, et heade
naabritega juttu puhuda ja veidi aega ka
omaenese mõtteid kuulata.
        On detsember... Heade soovide
täitumise kuu. Öeldakse, et kui midagi kogu
südamest soovid, siis nii see ka läheb.
Mina soovin, et sel talvel igasugused
viirused ja pisikud oma nina meie
tegemistesse ei topiks, et jõulurõõm igasse
kodusse jõuaks ja viimaks ometi laia lund
sadama hakkaks!
Hubaseid jõule, kena aastavahetust ja
õnnelikku uut aastat meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult
sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse
korraldus, muutes teenuse inimesele
kättesaadavamaks ning asjaajamise
kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uusi IAK
taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet
(edaspidi SKA). Samuti hakkab SKA
vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb
esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav
taotlus e-posti või posti teel või pöörduda
SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on
leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid).
Klienditeeninduste asukohad ning
lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt
seotud inimese töötamisega töökohal, peab
inimesel olema õigustatus, arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku
abivahendi kaart (edaspidi IAK). 
Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud
töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja
kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18- a tööealine isik, kellel on
tuvastatud osaline töövõime või töövõime
puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
• rinnaproteesi ostmiseks;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus
alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja
heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
• silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal
olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan,
kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-
koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud
tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab
olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka
koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut

Ettevõtluspraktika
kogemusest KA Vaiko AS-s
Minu lugu praktikakoha otsimisest
        Õpin ettevõtluse ja
projekti juhtimise erialal.
Kuna olen Avatud
Ülikooli õpilane, pean ise
hoolitsema oma
praktikakoha eest.
Praktikakoha otsimine oli
päris raske, sest
ettevõtted ei taha võtta
lisakoormust ning võõraid
inimesi oma
organisatsiooni
keskkonda. Hea meelega
võetakse kutsekooli õpilasi. Enne kui ma
pöördusin KA Vaiko AS-i juhataja Heiki
Lutsu poole palvega anda mulle praktikakoha
võimalus, sain loobumise kahest
organisatsioonist.
        Praktika asutuse valimisel juhendusin
sellest, et olen Vaivara valla elanik, töötan
Vaivara valla sihtasutuses ning mul oli huvi
tutvuda Vaivara valla territooriumil asuva
aktsiaseltsi KA Vaiko tegevusega. KA Vaiko
aktsiaseltsi juhataja oli huvitatud minu
praktika rakendusülesannetest ning nõustus
minu ettevõtluspraktika läbiviimisega
aktsiaseltsis. Meil toimus vestlus, kus me
arutlesime, mis kõige rohkem huvitab mind ja
mida aktsiaselts võib oma poolt pakkuda
mulle kui praktikandile. Leppisime kokku, et
teostan töörahulolu uuringu ja kliendirahulolu
uuringu.
Minu ootused ettevõtluspraktika ajal olid
esmaste töökogemuste omandamine personali
juhtimise valdkonnas, töö- ja kliendirahulolu
uuringu läbiviimise kogemuse saamine.
Oma ettevõtluspraktika kogemusest
        Et paremini aru saada aktsiaseltsi
põhitegevuse eesmärkidest ja
arengusuundadest, tutvusin KA Vaiko AS-i
põhikirja, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava, Vaivara valla
soojusmajanduse arengukava, Vaivara valla
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja
nende kasutamise eeskirja, Vaivara valla
veevarustuse ja heitvee ära juhtimise teenuse
hinna reguleerimise korra ning teiste
õigusaktidega.
        Ettevõtluspraktika ajal tegelesin
peamiselt töö- ja kliendirahulolu uuringu
läbiviimisega. Kliendirahulolu uuringut
aktsiaseltsis varem läbiviidud ei ole. Teostatud
ja analüüsitud kliendirahulolu uuring oli
kasulik. Suureks plussiks oli see, et küsitluse
läbiviija ei ole aktsiaseltsi töötaja, see andis
klientidele võimaluse vastata küsimustele
objektiivselt. Inimesed rääkisid väga
konkreetsetest asjadest, millega nad rahul ei
ole. Mul oli tunne, et inimesed olid päris
rahul, et nende arvamust küsiti.
Kliendirahulolu uuringu regulaarne läbiviimine
võiks olla nagu millegi uue algus suhtlemises
aktsiaseltsi ja klientide vahel. Tahan pöörata
tähelepanu sellele, et meie valla elanikud on
väga sõbralikud ja avatud, kellega suhtlemine
jättis meeldiva mulje.
       Minu jaoks mõlemate uuringute
läbiviimine oli päris hea ja kasulik kogemus.
Ettevõtluspraktika eesmärgid on täielikult
saavutatud. Loodan väga, et minu poolt
esitatud ettepanekud ning klientidelt kogutud
informatsioon aitaksid aktsiaseltsi juhtkonnal
lahendada mõned probleemid või parendada
töö kvaliteeti.
Kokkuvõtteks aktsiaseltsist
        Aktsiaseltsi juht omab kõrgharidust
logistikainseneri erialal ning projektijuhtimise
kogemust, kuna tema juhtimisel on Vaivara
vallas teostatud palju projekte ning seoses
sellega, minu arvates, kasutab enamasti
kooperatiivset juhtimisstiili personali
juhtimisel, mis annab hea tulemuse aktsiaseltsi
juhtkonna koostööst. Alati avatud, toetav,
alluvaid usaldav, erialaselt kompetentne,
staatust mitte rõhutav, kättesaadav. Töötajate
sõnul on range, kuid õiglane, kohusetundlik
ning nõuab oma alluvatelt sama.
        Praktikaasutusest jäi mulle meeldiv
mulje. Esimene, mida ma võin ära märkida
organisatsioonist, on aktsiaseltsis valitsev
kultuur (kõik sõbralikud, avatud, viisakad,
abivalmis) ja meeldiv tööõhkkond. Läbiviidud
töö- ja kliendirahulolu uuringute tulemused
tõendasid seda.
    Suur tänu KA Vaiko AS juhatusele
praktikakoha võimaldamise, sõbraliku
suhtumise ja abivalmiduse eest ning Vaivara
Kalmistud SA juhatajale Anti Kallamile, kes
võimaldas mul ettevõtluspraktika läbida.
Samuti tänan kõiki kliendirahulolu uuringus
osalejaid. Siiralt tänan ka oma perekonda, et
nad mind kogu õppetöö jooksul toetavad.

Aktsiaseltsile edukat tegevust soovides,
ANNA   TARASSOVA

Tartu Ülikooli Narva kolledzi üliõpilane

tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi
saamiseks otse abivahendeid müüva või
üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei
ole maakondlikke piiranguid abivahendeid
müüva või üüriva ettevõtte valimisel.
Abivahendi saamiseks on inimesele õigus
pöörduda enda poolt valitud abivahendeid
pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on
sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on
kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016. 
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on
lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes
suulise sooviavalduse alusel järjekorda
lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA
isikule posti teel järjekorra saabumise teate.
Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva
jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit
pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:
- saadud järjekorra teate,
- isikut tõendava dokumendi,
- isikliku abivahendi kaardi,
- arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult
järjekorra teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või
üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt
ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
• omaosaluse vähendamist, kuna isikul on
tulenevalt majanduslikust olukorrast raske
omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus ja
vajadusel tõend toimetulekutoetuse
maksmise kohta);
• uut abivahendit enne talle hüvitatud sama
ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu
(abivahend on sobimatu tervislikel või temast
mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud
isikupoolsed selgitused/põhjendused;
• abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt
hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• abivahendit, mille puhul on abivahendite
loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“
(lisada kaks võrdsetel alustel
hinnapakkumist);
• kasutusaja piirlimiidi suurendamist

(põhjendatud vajadus diagnoosist või
funktsioonihäirest tulenevalt);
• abivahendi piirhinna ühekordset
suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel
hinnapakkumist);
• erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan.
Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA
kodulehel alates 01.01.2016.a ning
klienditeeninduses. Taotlust saab esitada
posti, e-posti teel või klienditeeninduses.
Juhul, kui isik vajab abi abivahendi
väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel,
erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on
isikul õigus pöörduda Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite
Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või
kirjutada aadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse
30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab
SKA erimenetluste käigus eksperte (nt
Astangu Keskkonnakohanduste ja
Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja
nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel
ja vajaduse hindamisel. 
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale
posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa
ettevõte määruse tingimustega mitte
kooskõlas olevat abivahendit väljastada.
Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või
rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava
dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku
abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning
sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse
riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja
piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee Infotelefon
16106

Abivahendite süsteem alates 2016

Päkapikk väike on akna taga kuss –
piilub, kus peidus olla võib suss.
Piilub ja piilub ja näe seal ta ongi –
sussike väike, ta sinna peidab kommi.

Käes on jõuluaeg,
rahu – vaikuse ja
imedeaeg! Soovime
kõigile palju
küünlasära, lahkeid
päkapikke ja imelist
jõuluaega! Leidkem
aega üksteise jaoks
ning nautigem seda!
        Detsember algas
põnevate
ettevalmistustega
jõuludeks –
valmistume
jõululaatadeks ning
päkapikkude
töökodadeks, otsime
kuhu on end peitnud
päkapikud ja

jõulumees, teeme piparkooke ning õpime
laule, tantse, luuletusi! Sel aastal toimus meil
lasteaias Päkapikkude töökoda koos
jõululaadaga nii Sinimäel kui ka Olginas.
        Juba 1. advendiks muutusid meie majad
ilusateks jõulumajadeks – kõikjal kaunistused

Detsember lasteaias
ja jõulutuled, piparkoogi lõhnad ja laste
meisterdused. Laulud, tantsud ja luuletused –
kõik püüavad, sest teavad, et peagi tuleb
jõulumees.

Jõuluvana
ootame külla
Sinimäe
lasteaias
22.12.2015 kell
16.00 ja Olginas
23.12.15 kell
09.30 sõime
rühmas ning kell
11.00 vanemas
rühmas. Jõulud,
need on imelised
ning üheskoos
muudame nad
veelgi
ilusamaks.
        Imelist
jõuluaega ja
toredat

aastavahetust ning veelgi edukamat –
põnevamat uut aastat! Aitäh, et te meil
olemas olete ja suured kallid kõikidele!!!

VAIVARA  LASTEAIA  PERE

Pisikesed päkapikud Sinimäe lasteaias. Foto: 2x MARGIT MAKSIMOV

Piparkookide valmistamine Olgina lasteaias.
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Läbi sätendava õhu, üle karge lume,
pisikene jõuluingel paljajalu tuleb.
Süda soe ja särasilmil, külma ta ei taju,
kannab kuuma küünlaleeki, läbi valge
saju!

Haridus-ja noorsootöökomisjoni poolt
soovime kõikidele imelist jõuluaega!
Nautige küünlasära, vaikust ja rahu
südames!
        Taas lõppeb üks imeline aasta, kuhu
mahtus palju olulisi teemasid, millega
üheskoos tegelenud oleme. See aasta on
olnud eriline, kuna nüüd on meil oma uus ja
ilus hariduskompleks Sinimäel. Suurepärane
uudis on see, et laste arv on tõusnud
peaaegu kahekordseks ja on jätkuvalt
kasvuteel. Tänase seisuga on Sinimäe
põhikoolis juba üle 70 lapse ja Sinimäe

Keio Soomelt
Vaivara valla
kultuurijuht Keio
Soomelt asus tööle 1.
septembril.
Vaivara valla rahvas on
Sulle tuttav, sest oled
siin varem juba
lühikest aega töötanud.
Kuidas oled
kohanenud?
        See võtab pisut
aega. Tasapisi tutvun
inimeste ja süsteemiga.
Eks põhiolemus on ju nii inimeste kui ka töö
kontekstis samad – inimesed on inimesed ja
töö kohalikus omavalitsuses samuti tuttav,
kuid nüansid on alati erinevad. Nendega
tutvumine võtab pisut aega. Samas kõik
senised emotsioonid on olnud väga
positiivsed. Mul on hea meel, et mu uued
kolleegid on väga positiivsed inimesed,
kokkupuuted kooli ja kultuurivallas
toimetavate inimestega väljaspool
Huvikeskust on samuti olnud väga
meeldivad, seega senine „kohanemine“ on
olnud väga meeldiv.
Olid vahepeal viis aastat Rakvere
kultuurikeskuse juht. Mastaabid on küll
erinevad, aga kas on midagi, mida Rakveres
omandatud kogemustest saad Vaivaras
kasutada?
        Eks kultuuritöö põhiolemus on igal pool
sama. Loomulikult on teatud kohalikud
eripärad ja traditsioonid, aga töö
põhiinstrumendid on samad. Umbes nagu
hambaarstil, kelle puur on ikka puur,
sõltumata kabineti asukohast. Pigem ütleksin,
et me kõik peaksime püüdma kasutada oma
igapäevases töös maksimaalselt kogu
teadmiste- ja kogemustepagasit.
Oled öelnud, et Virumaa on üks, vaatamata
sellele, kas elad Idas või Läänes?
        Ma elan Virumaal. Olen endiselt
arvamusel, et tegelikult on kogu Eesti üks
halduslik tervik ja Virumaa on üks selle

Vallavalitsuse istungitelt
Vallavalitsuse istungitel septembris ja
oktoobris vaadati läbi ja lahendati
finants-, sotsiaal-, maa-, ehitus-,
planeerimise- ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvad küsimused, ning need
küsimused ja eelnõud, mis vallavalitsus
edastas vallavolikogule. Sealhulgas
vaadati novembris läbi Vaivara valla 2015.
a kolmas lisaeelarve, Vaivara valla 2016.
a eelarve ja Vaivara valla
soojusmajanduse arengukava 2015 –
2025 eelnõud.
3. novembril otsustati kehtestada Vaivara
Vallavalitsuse ametiasutuste poolt
osutatavate  teenuste hinnad koopia
valmistamise ja printimise, faksi saatmise/
vastuvõtmise eest. Teenustasu ei võeta
sotsiaaltoetuste taotlemiseks
väljastatavate tõendite ning  koopiate
valmistamise eest.
10. novembril otsustati eraldada valla
2015. aasta eelarve reservfondist 595 eurot
huvikeskuse ettenägemata kulude
katmiseks.
24. novembril:
- kinnitati hajaasustuse programmi 2015. a
lõpparuanded. Aasta alguses oli eraldatud
vahendid ainult kolme projekti
realiseerimiseks ja 2015. a programmi
raames jäi kasutamata 4128, 25 eurot, mis
tagastatakse riigile.
- kinnitati vallavara võõrandamiseks
avaliku kirjaliku enampakkumise
tulemused. Enampakkumine alustati
oktoobris. Enamapkkumisel oli neli
korteriomandit (Sinimäe alevikus, Soldina
külas ja Olgina alevikus) ja üks kinnisasi
Sinimäe alevikus. Enampakkumise
tulemuste kohaselt on müüdud ainult
kinnisasjad Sinimäe alevikus ja Soldina
külas.
- on alustatud korduv enampakkumine
korteriomandite võõrandamiseks Olgina ja
Sinimäe alevikus. Uue enampkkumise
pakkumiste esitamise tähateg on
18.12.2015 ja tingimused on avalikustatud
valla kodulehel ja teabetahvlitel Olgina ja
Sinimäe alevikus.
Vallavalitsuse korraldused ja protokollid
avalikustatakse vallakantseleis ja valla
dokumendiregistris. Ei avalikustata
andmeid, mille väljastamine on
seadusega piiratud või mõeldud üksnes
valla ametiasutuste siseseks
kasutamiseks.

VERONIKA  STEPANOVA
vallasekretär

Vallavolikogu istungitelt
Vaivara Vallavolikogu istungil 28.
oktoobril.
Päevakorras oli:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Vaivara vallas, Sinimäe alevikus, Sinimäe
kalmistu 2 maaüksus, sihtotstarbega
üldkasutatav maa ja Perjatsi külas,
Tornimäe tee maaüksus, sihtotstarbega
transpordimaa (003;T).
2. Valla kohalike teede aluse maa
munitsipaalomandisse taotlemine.
Otsustati taotleda Vaivara vallale
kuuluvate rajatiste teenindamiseks vajaliku
transpordimaa sihtotstarbega maade
munitsipaalomandisse jätmist: Hälli tee
Arumäe külas, Aiandi tee ja Vepsi tee
Kudruküla külas; Mooni tee Laagna külas;
Karjääri tee Perjatsi külas; Kolbaku tee ja
Luksu tee Puhkova külas; Karjaste tee
Sinimäe alevikus; Poku tee, Raua tee ja
Tuisu tee Soldina külas; Paemäe tänav ja
Kõrre tee Sõtke külas; Puki tee Tõrvajõe
külas; Ridaküla tee Udria külas; Poe tänav,
Susi tee ja Vindi tee Vaivara külas; Räsu
tee ja Tuuderi tee Vodava külas.
3. Jooksvad küsimused ja info.
Volikogu esimees Heiki Luts informeeris
volikogu liikmeid toimunud ja
eesseisvatest tegemistest.
Vallavanem Veikko Luhalaid andis infot
Tallinnas toimunud XIV
Omavalitsusfoorumist, haldusreformist
ning 19.10 Olgina rahvamajas toimunud
rahvakoosolekust.
Vaivara Vallavolikogu istung 9.
detsembril.
Päevakorras oli:
1. Informatsioon eelarve täitmise kohta
30.09.2015. a. seisuga.
Otsustati informatsioon teadmiseks võtta.
2. Vaivara valla 2015. aasta kolmanda
lisaeelarve I lugemine.
Otsustati lõpetada I lugemine.
3. Vaivara valla 2015. aasta kolmanda
lisaeelarve II lugemine.
Otsustati võtta vastu määrus nr 33.
- põhitegevuse tulud summas 130 874
eurot;
- põhitegevuse kulud summas 83 685
eurot;
- investeerimistegevus summas 7 007
eurot;
- likviidsete varade muutus summas 54 196
eurot.
Sihtfinantseerimine: IVOL-i MTÜ-le
keskkonnafondiks 54 eurot.
4. Vaivara valla 2016. aasta eelarve I
lugemine.
Otsustati lõpetada I lugemine.
5. Vaivara valla teenetemärgi andmise
korra täiendamine.
Võeti vastu määrus 34. Määrusesse lisati
aukodaniku mõiste ja nimetamise kord.
Valla aukodanikule määratakse ühekordne
toetus Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud kuus (6) miinimum palka ja
teenetemärgi saajale määratakse
ühekordne toetus Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud üks (1) miinimum palk.
6. Mittetulundusühingute, seltsingute,
sihtasutuste ja üksikisikute toetamise
kord.
Võeti vastu määrus 35. Toetuse taotlemise
aluseks on vormikohane taotlus, mis
esitatakse Vaivara vallavalitsusele
15. oktoobriks ja 15. augustiks. Laekunud
taotlused menetleb Vaivara Huvikeskus,
kelle ettepanekul otsustab Vallavalitsus
toetuse eraldamise.
7. Seadusega kohalikule omavalitsusele
pandud riikliku järelevalve ülesannete
täitmise õiguse andmine Vaivara valla
ametiasutuse Menetlusteenistuse
ametnikele.
Otsustati võtta vastu otsus 75.
8. Vaivara valla soojamajanduse
arengukava 2015 – 2025 kinnitamine.
Võeti vastu määrus 36.
9. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimine
ja loa andmine üürilepingu sõlmimiseks.
Otsustati võtta vastu otsus 76. Sõlmida
Aktsiaseltsiga KA VAIKO
sihtfinantseerimise leping Sinimäe
koolikompleksi kuuluva võimla/
spordihoone rajamisega seotud kulude
katteks.
10. Vallavanemale preemia maksmine.
Otsustati võtta vastu otsus 77. Maksta
vallavanem Veikko Luhalaid´le preemiat
2000 eurot.
11. Jooksvad küsimused ja info.
Volikogu esimees Heiki Luts informeeris
volikogu liikmeid toimunud ja

eesseisvatest tegemistest, sh Olgina
alevikus toimunud parklate planeeringust,
kohtuistungitest, mis on toimunud nii kooli
ehitajaga kui ka kindlustusega. Kui BTA
Kindlustus peaks esitama
kompromissettepaneku, siis vajadusel
kutsume sellel aastal kokku volikogu
istungi.
Vallavanem Veikko Luhalaid andis infot:
- haldusreformist (4.12 ja 7.12);
- oktoobris oli kohtumine Elke-Auto
esindajatega;
- novembris oli külas Vene Föderatsiooni
peakonsul;
- täna oli enne istungit vastsündinute ja
nende vanemate vastvõtt;
- tulemas on EMOL-i volikogu;
- postipunkt Olgina raamatukogus töötab,
Sinimäel alustab tööd jaanuarist.
Vaivara Vallavolikogu otsuste ja
määrustega ning nende eelnõuetega saab
tutvuda valla kodulehel aadressil
www.vaivara.ee dokumendiregistris,
vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi 2,
Sinimäe ja Vaivara valla raamatukogudes.
Vaivara Vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrustega saab tutvuda ka Riigi Teatajas.

terviku osa.
Virumaa ei ole Sinu
sünnipaik, räägi palun veidi
lähemalt endast ja oma
perekonnast.
        Olen pärit kesk-Eestist,
Koerust. Kuni põhikooli
lõpetamiseni elasin ma seal,
seejärel asusin seoses kooliga
elama Tallinna. Peale kooli
lõpetamist suundusin kaheks
aastaks tööle Jõhvi
kontserdimajja, sel perioodil
elasin aasta ka Sinimäel.
Lapsepõlv oli klassikaline –

elu väikeses alevis, mis keerles peamiselt
kooli ümber. Peamiselt kasvatas mind
vanaema, kellega on tänaseni säilinud väga
soe ja emotsionaalne suhe.
Neli aastat tagasi ostsin endale maja Arknale.
Tasapisi on sinna tekkinud kassid-koerad,
olen endas avastanud veinivalmistamise ja
muude aiasaadustega müttamise kire. Eks
niimoodi need juured vist kasvavad.
Aasta viimaste kuude kultuurikalendrit
vaadates võib öelda, et tegemist jagub
kuhjaga. Millised on aga Sinu enda soovid,
mida tahaksid teisiti teha, kui Vaivara vallas
siiani on tehtud?
        Me vist püüame liiga tihti teha asju
ilmtingimata teisiti. Pigem püüan
olemasolevatele asjadele üht-teist lisada,
anda asjale kõrvaltvaataja pilk. Üheks
oluliseks väljakutseks on kindlasti uue
koolimaja kui kogukonnakeskuse arendamine.
Sellega seoses õnnestub ehk tekitada ka
pisut regulaarsem kontserttegevus Sinimäel.
Kindlasti tahaks tegeleda kultuuriinfo
liikumise parendamisega. Täna on meil väga
aktiivne seltsitegevus Olginas, üheks
pikemaks eesmärgiks on kindlasti ka
seltsitegevuse arendamine Sinimäel.
Suur aitäh, Keio, intervjuu eest ja toogu uus
aasta Sulle kaasa palju toredaid ettevõtmisi!

ANNE  JUNDAS

Saagem tuttavaks

lasteaias peaaegu 30 last ning Olgina
lasteaias samuti peaaegu 30 last. Suur aitäh
teile, kallid lapsevanemad, et te olete valinud
meie kooli ja meie lasteaia. Meie valla
haridusasutused on ilusad ja kodused ning
usun, et neid võib pidada teiseks koduks.
       Samuti areneb meie vallas hoogsalt
noorsootöö. Sinimäel toimetatakse
noortekeskuses ning Olginas on palju
põnevaid ringe lastele ja noortele. Suur, suur
aitäh kõikidele, kes arengule kaasa aitavad!
Suur aitäh aktiivsetele komisjoni liikmetele!
Meie valla areng on meie kõigi kätes ja palun
arendame seda ÜHESKOOS!!! Imelist
jõuluaega ja toredat aastavahetust! Usun ja
loodan, et järgmine aasta tuleb veel edukam.

MARGIT  MAKSIMOV
Haridus-ja noorsootöökomisjoni esimees

Kaks Sinimäe kodu elanikku,  Ilya ja Dmitri
osalesid MTÜ Vaimupuu korraldatud
vaimupuudega inimestele fotokonkursil,
mille teemaks oli sõprus.
       Konkursil osalesid fotod, mille tegelane,
tegevuspaik või olukord kujutab sõprust.
Foto lavastamisel, idee väljamõtlemisel võis
kasutada teiste abi, ent pildistama pidi
vaimupuudega inimene ise.
Ilya sai oma tööga „ Jalutuskäik mere ääres“
teise koha.
        Sel aastal osalesid konkursil inimesed
erinevatest kohtadest üle Eesti ja isegi
Leedust. Fotokonkursi parimad tööd ilmuvad
Vaimupuu 2016. aasta lauakalendris, 15st
fotost aga on koostatud rändnäitus. Näituse
avas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

ANNA  VOROBJOVA
Sinimäe kodu juht

„Jalutuskäik mere ääres“ pälvis
fotokonkursil II koha

Auhinnatud foto „Jalutuskäik mere ääres.“
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Aastaring hakkab jälle täis saama ja see
paneb mõtlema, mida mööduval, 2015. aastal
oleme valla metsa majandamises korda
saatnud.
        Kevad oli küll kuivavõitu, aga istutatud
kuusetaimed hakkasid kasvama ja külvatud
männiseeme idanema. Suvel sai ka „vihategijaid”
taga ajada, tuli mõned prügikotid metsast üles
korjata ja kahte suuremat tulekahju ära hoida.
Sügisepoole, kui ilm hakkas jahenema, ilmusid
välja „mobiilsed” küttepuuvargad mikrobussidega,
keda on raske kohapeal tabada, aga tegelema
nendega peab.
        Metsakultuuride hooldus, mis oli planeeritud
selleks aastaks, on lõpetatud. Nüüd saavad taimed
rahulikult talve üle elada. Pole karta, et lume
saabudes kõrged rohttaimed nad enda alla matavad
ja kevadine valguseküllus annab taimedele uut
elujõudu. Tänavu teostasime hooldustöid 9,4
hektaril, aga 2016. aastal on planeeritud neid töid
teha suuremal alal. Eelnevatel aastatel lageraiete

Jaanuar Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
1. jaanuaril 1890.
aastal sündis
Kudrukülas tulevane
leitnant Robert
Maibaum,
Vabadusristi kavaler.
Hukkus Uderna all
21. jaanuaril 1919.
aastal  ja on maetud Kudrukülla.
2. jaanuaril 1991. aastal alustas tööd
regionaalraadio „Viru Raadio“. Esimesest
koosseisust töötasid lõpuni Alar Tasa ja
Anne Jundas.
5. jaanuaril 1821. aastal ilmus virulase
Otto Wilhelm Masingu toimetamisel
„Marahwa Näddalalehe“ esimene
number ja seda peetaksegi Eesti
ajakirjanduse sünnipäevaks.
7. jaanuaril 1906. aastal sündis Narvas
malekuulsus Paul Keres, kelle karjäär
kulges aastail 1935-1975 ja keda peetakse
senini maailma parimaks
turniirimängijaks. Maailmameistri tiitlist
jäi poliitilistel põhjustel üks samm puudu
(kuigi on 7 kordne olümpiavõitja males,
küll NSVL koondise koosseisus). Tema
nimel on ka üks matistamise
kiirrekordeid, nimelt võitis ta 1950. aastal
7ndal käigul Poola malemeistri
Arlamovski.
Paul Keres suri 5. juunil 1975. aastal,
naastes järjekordselt võidukalt turniirilt
Kanadas. Paul Keres oli 5 kroonisel
rahatähel  koos Narva ja Ivangorodi
kindlusega.
13. jaanuaril 1906. aastal sündis USA-s
Ohio osariigis kunstiajaloolane Sten
Ingvar Karling, kes 1933-1940. aastail
töötades Tartu Ülikoolis kunstiajaloo
professorina, kirjutas monograafia
rootsiaegsest baroksest Narvast. Karling
kirjutas ka lugusid Võrumaa kindluste
teemal.
Suri Rootsis 10. detsembril 1987. aastal.
20. jaanuaril 1931. aastal sündis
Tallinnas arhitekt Arvo Niineväli, kes on
projekteerinud suurpaneelelamu  nn.
„Narva maja“ 1966. aastal. Esimene
näidismaja pandi püsti Tallinnas Sääse
mikrorajoonis 1968. aastal. Tema tööde
hulka kuulub ka Alajõe ja Remniku
puhkepiirkonna planeering koos
abikaasa Eviga 1968. aastal ja Kiviõli
ning Jõhvi – Ahtme - Tammiku
elamurajoonide detailplaneering 1983.
aastal.
25. jaanuaril 1951. aastal on Tallinnas
sündinud arhitekt Alar Oruvee, kes
projekteeris Narva-Jõesuu
ambulatoorium-apteegihoone 1989.
aastal ja koos A. Raidi ja M. Varikuga
Sinimägede memoriaali projektid, mis
said I ja II auhinna. Ühte neist olen
kunagi näinud ka Kohtla-Järve rajooni
täitevkomitee majas. Oma aja kohta üsna
uudne projekt, mis jäi aga mahukuse ja
uudsuse tõttu tegemata. Ma arvan, et
sinna oleks väga hästi ka külge
haakunud praegune Sinimägede
memoriaali kujundus.
26. jaanuaril 1901. aastal sündis
Vaivaras tulevane vanemallohvitser ja II
liigi 3. järgu Vabadusristi kavaler Anton
Borman, kes pärast Vaivara
kihelkonnakooli lõpetamist astus
vabatahtlikuna 4. jalaväerügemendi
koosseisu ja 1. kompanii koosseisus tegi
läbi lahingutee. Vabadussõja lõppedes
pidas põllumeheametit oma kodukandis
ja tema maine teekond lõppes 1. juunil
1958. aastal ning oma viimast und
puhkab Vaivara kalmistul.
27. jaanuaril 1926. aastal sündis Narva
lähistel Edmund Ande, kes autojuhina
läks Soome 2. novembril 1943. aastal ja
oli kohe ka tõrjelahingutes Karjala
kannasel. Siin pälvis 2. klassi
vabadusmedali ja 1944. aasta augustis
tuli tagasi Eestisse, sattus Tartu rindele
ning siit Saksamaale. Andis end vangi
ameeriklastele, sealt viidi edasi
prantslaste tsooni ja nemad andsid ta
Venemaale välja. Tal tuli läbida Komi
vangilaager ja peagi toodi ta Eestisse
Sillamäe tööpataljoni, millest vabanes
1951. aastal ja asus elama Lõuna-
Eestisse Põlvamaale.

Sir ARTHUR

IN MEMORIAM
Neil päevil möödus 40 päeva, mil
meie hulgast lahkus  suurepärane
muusik ja inimene  Konstantin
Arutjunov.  Igal meist on oma
rada, oma elutee. Sageli juhtub, et
rasked asjaolud murravad meie
tahet, sunnivad meid loobuma
oma unistustest, muutma
elukutset. Siis tavatsetakse öelda-
selline on meie saatus. Nii
juhtuski, et asjaolud sundisid
kardinaalselt muutma oma
õnnelikku elu andekat ja kogu maal tuntud
muusikut Konstantin Arutjunovit. Sõda sundis
teda koos perega lahkuma kodusest Bakuu
linnast, kuhu jäid korter, armastatud töö ja
palju muud, mida inimene on harjunud hoidma
ja omaks pidama.
       Eestimaa, mis oli saanud  Kostja
Arutjunovile teiseks koduks, võttis teda vastu
nagu lähedast inimest. Siin, alates 90ndate
aastate algusest kuni tema ootamatu
lahkumiseni 29. oktoobril 2015. aastal, sai
andekas muusik realiseerida oma loomingulist

potentsiaali. Ta oli särav dzässpianist, kes sai
palju auhindu erinevatel konkurssidel
nii Eestis kui ka väljaspool vabariigi
piire. Ta mängis ka väga hästi
akordioni, osales akordionisaatjana
erinevates ansamblites ja oli alati valmis
aitama teisi muusikuid.
Veel praegu mäletatakse tema Narva
muusikakooli laste dzässorkestrit
„Áèã-áýíä 2000-ûõ ãîäîâ“...
Mäletatakse tema heliteoseid ja
suurepäraseid esitlusi koos Narva
sümfooniaorkestriga.
        Palju aastaid juhatas Kostja

Arutjunov Olgina rahvamajas VIA „Aktsent“,
saatis akordionil kohalikku laulukoori „Ivolga“ ja
osales kõikidel Vaivara valla kultuuriüritustel.
Avatud hinge, headuse ja inimliku veetlusega
suutis ta võluda iga auditooriumi, iga inimese.
Konstantin Arutjunov koos teise tuntud muusiku
Urmas Rätsepaga moodustasid suurepärase
loomingulise duetti, osaledes dzässfestivalidel,
konkurssidel ja kontsertprogrammides üle Eesti.
Viimane õhtu, mille muusik Kostja Arutjunov
pühendas teise tuntud muusiku mälestusele, oli
Jaak Joala laulude õhtu, kus kõlasid populaarsed

lood laulja repertuaarist.
        11. detsembril toimus Olgina rahvamaja
aktusesaalis, saalis, mis oli kodusaaliks Kostja
Arutjunovile, tema mälestusõhtu, kuhu olid
kogunenud tema kolleegid, sõbrad, lähedased ja
kus kõlasid laulud, mida tema oli kunagi
akordionil saatnud ja tema poolt loodud
muusikapalad sõprade-muusikute esituses.
       Tõelised muusikud – need on hella hingega
inimesed. Nad on väga haavatavad,
emotsionaalsed, nad on võimelised tundma
teise inimese valu, temale kaasa elama -  teisiti
poleks neist saanud muusikuid. Selline hella
hingega inimene oli ka Konstantin Arutjunov!
Räägitakse, et 40 päeva pärast surma läheb hea
inimese hing taevasesse paradiisi ja sealt
vaatab ta meie peale alla ja räägib meiega omas
keeles: helide, unenägude ja salajaste märkide
abil.
        Me usume, et Kostja, minnes igavesse
pilveriiki, jääb alati meie mälestustesse, meie
südametesse. Aitäh Sulle, kallis inimene ja
muusik, Kostja Arutjunov Sinu elatud elu ja
mälestuste eest, mis Sa meile jätsid!
Vaivara Huvikeskuse kollektiivi nimel

LJUBOV LAUR

Kultuurikalender
19. detsembril kell 18 Sinimäe jõulupidu
Sinimäe koolis.
26. detsembril kell 13 Olgina laste
jõulupidu Olgina rahvamajas.
26. detsembril kell 18 Olgina Jõulupidu
Olgina rahvamajas.
26. detsembril kell 18 Vaivara jõulupidu
Vaiavara seltsimajas.
31. detsembril Uusaastaöö Olginas ja
Sinimäel.
5. – 9. jaanuaril „Ei ole puu aga lehed on,
ei ole inimene aga jutustab“ mõistatuse
nädal lastega Olgina Raamatukogu.
2. – 3. jaanuaril lauatennise turniirid
Sinimäe Noortekeskuses.
4. – 8. jaanuaril „Sport kui eluviis“.
Noortekohtumised Sinimäe koolis.
9. jaanuaril kell 13 Perestardid Olgina
rahvamajas.
11. jaanuaril kell 17 DARTS võistlused
Olgina rahvamajas.
12. jaanuaril „Jack London 140“.
Elulugu ja raamatuid tutvustav
väljapanek Olgina raamatukogus.
14. jaanuaril filmiõhtu Sinimäe lasteaias.
14. – 28. jaanuaril „Veel üks võimalus“
Eesti poeesiat tutvustav väljapanek
Olgina raamatukogus.
15. jaanuaril „Saltõkov-Šedrin 140“.
Elulugu ja raamatuid tutvustav
väljapanek Olgina raamatukogus.
14. - 16. jaanuaril Utria dessant.
23. jaanuaril kell 18 Tatjanapäev.
Kontsert ja disko Olgina rahvamajas.
NB! Jõulupakid Vaivara valla lastele
jagatakse 19. detsembri peol Sinimäel ja
26. detsembri pidudel Olginas ja
Vaivaras.
Lapsed, kel ei ole võimalik kohale tulla,
saavad pakid kätte kuni 24.02.2016 valla
raamatukogudest.

   Kaheksateistkümnes Utria luurevõistlus
toimub 14.-16. jaanuaril 2016. Võistlus
algab Jõhvis ja lõpeb Sinimägedes.
        „Võistkondade arv on ilmselt sama nagu
eelnevatel aastatel st. umbes 25-30. Rohkem
on oodata osalejad välismaalt - kaks
Rootsist, kaks Saksamaalt, üks Soomest ja
Poolast ning vaatlejad tulevad Taanist.
Samas pole hetkel veel kõik lõplik, kuna
registreerimine alles käib, hetk tagasi luurasid
maad lätlased,“ rääkis võistluste
peakorraldaja Erna Seltsi president Meelis
Rätsep üheteistkümnendal detsembril,
lisades, et trassile pääseb vaid 30
võistkonda, kuna valget aega on vähe ja ei
saaks tagada kõigile võrdseid võimalusi
valguse suhtes. Distantsi pikkuseks on
linnulennult umbes 80 - 90 km.
„Igal aastal uut marsruuti maha pannes
tahame ära kasutada maastiku iseärasusi,
mida senini kasutanud pole. Teie kandis on
neid iseärasusi palju ja ka edaspidi otsime
neid juurde, mida siis vahest kasutada trassi
ilmestamiseks,“ rääkis võistluste
peakorraldaja. „Kunagi teeme ka võistluse,
mis kasutab ära kõik tuha ja räbu ja muud
mäed. Plaan juba koidab. Ja see saab karm
olema. Ei ole see meite maa ühti nii sile!
Järgmisel aastal vast teeme jälle nelja
päevase dessandi nagu eelmisel aastal, mil

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

KONSTANTIN 
ARUTJUNOV

NIKOLAY  MOLOKOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Aasta lõpp valla metsas
pindadele istutatud või külvatud metsakultuurid
tahavad algusaastatel ja siis ka hiljem hooldamist.
Loodame, et eelarve koostamisel leitakse vallale
kuuluva metsa majandamiseks vahendeid.
        Arvatavasti teate, et alates augustikuust
metsandusspetsialisti töökoht koondati. Valla
metsa majandamine ja järelevalve viidi siis
Menetlusteenistuse ülesannete hulka ning sellega
hakkas tegelema lisaks teistele
teenistuskohustustele Menetlusteenistuse
korrakaitseosakonna järelevalveinspektor. Tööd
jätkub nii riikliku järelevalve teostamisel kui ka
metsamajandamisel, mis ei ole vähemtähtis.
        Kuna aasta lõpp on lähedal, siis soovin
Kudruküla küla ja kõigile Vaivara valla elanikele
rahulikke JÕULE ja tegusat 2016-ndat UUT
AASTAT!

JÜRI  KIIK
Menetlusteenistuse korrakaitseosakonna

järelevalveinspektor,
Kudruküla külavanem

Halloweeni pidu
Sinimäe koolis
30. oktoobril toimus Sinimäe kooli
baasil Vaivara valla avatud
noortekeskuse poolt korraldatud
Halloweeni pidu.
        Kavas oli disko, viktoriin, konkursid ja
auhinnad. Sissepääs oli kostüümides.
Osalesid paljud Sinimäe kooli õpilased,
Sinimäe kohalikud noored ja nende sõbrad
Narvast ja Sillamäelt. Külas oli break-dance
bänd „No Fear“ Sillamäelt.
Korraldada aitasid Sinimäe kooli õpetajad
Liisi Sarap ja Jekaterina Moissejeva, Olgina
rahvamaja töötajad Ljubov Laur ja Andrei
Markus.
Suur tänu Sinimäe kooli kollektiivile toetuse
ja koostöö eest!

ALEKSANDRA  VOLKOVA

Utria Dessandile 2016 oodatakse
rekordarv välisvõistkondi

meeskondadel tuli metsas olla kolm ööd.“
        Suurimaks väljakutseks nii korraldajatele
kui võistlejatele on tihti aga Eestimaa talv.
„Ilma ei tea keegi ette, põrnadelt ennustust ei
usu, kuid mets ise ei näita, et erilist suurt
talve tuleks. Eks ta on lahtine kuni võistluse
nädalani,“ arvas Rätsep, kelle sõnul on ka sel
aastal välja töötatud erinevad võistluse
läbiviimise võimalused erinevaks ilmaks.“
Korraldajaks pooleks on taas Vaivara vald,
Erna selts, Kaitseliit ja Kaitsevägi.
Möödunud aastal võitis luurevõistluse
Scoutspataljoni I võistkond.
Esimest korda korraldasid Utria dessandi
MTÜ Erna selts koostöös Vaivara vallaga
1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru
üksik-jalaväepataljoni teine võistkond.
Võistlus Utria dessant meenutab
aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta
17. jaanuaril Eesti meredessantpataljoni
400 merejalaväelast ja Soome vabatahtlike
pataljoni 600 võitlejat tegid Eesti mereväe
alustelt eduka dessandi Utria randa.
Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa
Narva vabastamisel ja punaväe riismetest
puhastamisel.

ALAR   TASA
 http://album.vaivaravald.ee > Utria

dessant

Aasta eelviimane kuu on Vaivara
kultuurielus olnud üsna tihe. Üle pika aja
toimus Sinimäel taas tantsuõhtu, Olginas
tähistati isadepäeva, koostöös Sinimäe
lasteaiaga pandi alus uuele filmiõhtute
sarjale ning kuu lõpetas juba traditsiooniks
kujunev advendikontsert.
        Tantsuõhtul esinenud ansambel
Konterbant kiitis nii meie uut maja kui ka
äärmiselt toredat ja aktiivset publikut.
Advendikontserdil oli hea meel tõdeda, et
meie taidlusrühmad esinevad väga heal
tasemel!
Viimati antud hinnangut kinnitab ka fakt, et
Olgina tantsukollektiiv „Aktsent“ naasis

Kirkad hetked pimedas novembris
rahvusvaheliselt festivalilt märkamist vääriva
tunnustusega! Küll lähemal, aga siiski
väljaspool meie valda, pälvis tänusõnu ja
kiitust ka kollektiiv „Ivuški“, kes käis
esinemas Narva-Jõesuus. Hea meel on
tõdeda, et Sinimäel alustasid taas nii laste kui
ka täiskasvanute rahvatantsurühmad, edu ja
kerget jalga neile!
        Tänan Vaivara huvikeskuse nimel kõiki,
kes sündmuste korraldamisel abiks olid, seal
osalesid ja esinesid! Uued kohtumised on
tulekul, loodame teid kõiki tervitada meie
jõulupidudel Sinimäel, Olginas ja Vaivaras!

KEIO  SOOMELT
Vaivara Huvikeskuse juhataja


