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Kakskümmend Vanatare
maalaata on peetud

TUULT
TIIBADESSE!
AASTA MÖÖDUB AASTA JÄREL,
LAPS SEE ASTUB TIPS JA TAPS.
IGA UUE AASTA JÄREL
OLED KASVAN‘D PIKEMAKS.
SAANUD SELGEKS NUMBRID, TÄHED,
LUULETUSI LOED SA PEAST.
SÜGISEL JU KOOLI LÄHED,
TÕESTI OLED „SELLES EAS“.
TÄNA SIISKI LASTEAIAS
LAULAME KÕIK ÜHESKOOS,
OLLES TANTSURINGIS LAIAS,
LUSTILISES MÄNGUHOOS.
Sellel aastal on Vaivara Lasteaial suur rõõm
(ja samas palju kurbust) saata kooli 10 tublit,
suureks kasvanud koolilast! Sügisel
alustavad oma kooliteed: Adelyna, Alisa,
Anfisa, Leila, Vladislava, Milena, Semjon,
Maxim, Timur ja Pavel. Soovime teile kõigile
kõike kõige paremat, õppige hoolega ja ärge
ka meid unustage! Lapsevanematele
soovime palju õnne, kannatust ja rõõmu
oma lapse kasvatamisel! Suur aitäh teile
kõigile, et te meiega need aastad olite!

Targad inimesed teavad öelda, et kui
abielupaar on kakskümmend aastat koos
elanud, siis enam lahku ei minda. Nii et
väikese kohandamisega võib öelda, et
Vanatare maalaat on meie valla elanike
hulgas ennast kenasti sisse seadnud. Ja
mitte ainult meil, sest tullakse mujaltki –
kes müüma, kes ostma, kes lihtsalt vanade
tuttavatega kokku saama.
Oleme juba harjunud ka sellega, et kuigi
enamus kordadel paistab päike, siis tuul
näitab ikka oma tugevust ja sel korral suutis
ta ühe müügikoha katuse lausa üles tõsta.
Päris taevasse ei õnnestunud tal seda küll
lennutada, sest alati on kohal abivalmis
inimesed, kes hädakorral käed külge panevad.
Tuleb tunnistada, et enamuses pakubki oma
kaupa kohalik rahvas. „Müün siin oma
koduaia kraami kõrvuti oma naabritega,“
räägib Galina Semenjuk, kes on kohal olnud
igal aastal, nii kevadel kui sügisel. „Mulle see

laat ikka väga meeldib,“ tunnistab ta ja mujal
laatadel ta ei käigi. Mitmesugused taimed
lähevad nagu soojad saiad ja kui ma poleks
kohe kohale jõudes palunud Galinal paar
kõrvitsataime minu jaoks kõrvale panna, siis
oleksingi neist ilma jäänud. Oleme temaga
juba vanad tuttavad ja ajame alati ka veidi
juttu.
Alati vahetame mõne lause ka Eevi
Paasmäega, kellega ka tavaliselt laadal
kohtume. Uurin tema käestki, mis on see, mis
teda ikka ja jälle Vanatare maalaadale toob?
„Alati leian midagi, mida oma koduaeda

Fotoreportaaz Vanatare juubelilaadalt.
Foto: 4x CHRISTOFER – MIKE TASA

Üks küsimus
soetada tahan,“
vastab Eevi ja
lisab: „Mõnda
lille, puud või
põõsast, mitte
kapsast või
kaalikat.“ Eevi
ostab ka
oksjonilt alati
midagi, et sellega
Vanatare
tegemisi toetada.
Ka õnneloosi

natuke rohkemat,“ räägib Tamara Luigas, kes
Vanatare maalaadale on esimest korda
tulnud. Lisab aga kohe, et kuna tegu on ühe
valla üritusega, siis on Vaivara vald tubli, et
nii palju aastaid on suutnud sellega toime
tulla. „Üha rohkem pöörame tähelepanu
tervislikule toidule ja loomulikult on oma aia
kraam, mis just siin on kasvatatud, see kõige
õigem.“ Ja loomulikult on ka omaküpsetatud
saiad ja pirukad väga maitsvad ...
Nüüd, kui laadast on nädal aega mööda
saanud, vaatan heldinult oma aknalaual
kasvavaid lilli, tomateid ja kõrvitsaid ning

tunnustatud
pedagoog.
Kauplemine
käib aga omasoodu
ja tähelepanelikult
laadamelu jälgides
pean nentima, et
tühjade kätega ei
näe ma küll kedagi
lahkumas. Laada
peakorraldaja Heiki
Roots teeb
oksjonipidajana
kõva reklaami igale
pakutavale asjale ja
kaup läheb ludinal...
„Reklaami laada
kohta on palju
olnud ja ootasin

loodan, et õige pea võin nad aeda istutada,
sest kuigi esimeste õiteilu võin ju toaski
nautida, siis ülejäänud peaksid oma õied ikka
vabas looduses lahti lööma...
Kohtumiseni sügisesel Vanatare maalaadal!

tulu läheb samaks
otstarbeks. Juba
mitu head aastat
näen siin korraldaja
rollis Uta Kroon Assafreid. „See, et
ma igal aastal
õnneloosi
korralduses
osalen... Keegi peab
ju ka
heategevusega
tegelema,“ arvab
tuntud ja

ANNE JUNDAS
http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Kas Vaivara Sinimägede muuseumi jaoks
on turismihooaeg juba alanud?
Vaivara Sinimägede Sihtasutuse juhataja
Ivika Maidre:
Turismihooaeg
elavneb maikuus
ning muuseumi
juures on enam
sagimist. Meie
„kuldkliendiks“ on
Eesti sõjavägi ja
selle aasta suurim
grupp tuli kahe
bussiga.
sidepataljonist.
Poisid tulid
Sirgalasse
õppustele ja leidsid aega ka Sinimägedele
kiigata.
Tublid külastajad on kooliõpilased
riigikaitse tundide raames, nii on käidud
siin nii Haljalast kui Rakverest.
Liikvel on ka välismaalased, ikka
soomlased ja rootslased. Kui keskmine
soomlane, kes muuseumisse jõuab, on
pensionär, siis rootslased on enam
militaartaustaga.
Soome ajakirjanikega jõudis esimest korda
muuseumisse ja Sinimägedesse Kris
Taska, kes on filmi “1944“ tootjafirma
esindaja. Ja juunis, kui muuseumil on
sünnipäev, tahame filmi ka näidata. Teeme
seda neljapäeval 4. juunil kell 17.30.
Sissepääs kõigile tasuta.
Muinsuskaitsepäeval vaatasime filmi
„Inimesed sõdurisinelis“, mis oli kuni
„1944“ valmimiseni ainuke Eesti sõjafilm.
Muuseumi sünnipäeval saab võrrelda
filmimaastikku tegelikkusega.
Ja praktikant on meil ka - Olga Sinimäelt,
kes õpib Narva kutseõppekeskuses
turismi.
Ilusat kevadhooaega meile kõigile!
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Õppepäev koos Narva –
Jõesuu keskkooli ja Sillamäe
Vanalinna kooliga
24. aprillil käisime koos 7. klassi
õpilastega Narva – Jõesuu koolis külas.
Lisaks osales projektis Sillamäe
Vanalinna kool.
Õppepäev algas huvitava tutvumisega
Narva – Jõesuu koolis. Integreeritud
loodusõpetuse tund toimus Soome lahe
Narva – Jõesuu rannikul. Kolm võistkonda
pidid analüüsima Läänemere taimestikku ja
loomastikku. Vaatasime ka Soome lahe kalda
iseärasusi. Töö käigus mõõdeti
veetemperatuuri, õhuniiskust ja tuulekiirust.
Peale rasket õppekäiku pakuti meile
maitsvat lõunat.
Teise etapi raames siirdusime
kodupaika, kus Vaivara Sinimägede
muuseumi giidid pakkusid õpilastele
huvitavat loengut. Ja kõige lõbusam viimane
etapp toimus Pargimäel. Lapsed uurisid
Esimese maailmasõja ajal rajatud koopasuid
ja nautisid ilusat vaadet torni otsast.
Täname Narva – Jõesuu kooli
juhtkonda ja õpetajaid, kes aitasid
õppepäeva korraldamisele kaasa!
Sinimäe Põhikooli 7. klass ja õpetaja
Roman Treial

Ida-Viru Keskhaiglas
hakkas kehtima ühtne
registratuurinumber
3311133
Kõikidele eriarsti ambulatoorsetele
vastuvõttudele Järve, Ahtme, Kiviõli ja
Sillamäe polikliinikutes saab ennast
registreerida helistades tööpäeviti kella 818 telefoninumbrile 33 111 33.
„Alustasime kõnekeskuse testimist juba
aprillis. Eelmisel nädalal lülitasime ka Kiviõli
ja Sillamäe polikliinikud ühe numbri taha ja
nüüd võime uue numbri avalikult välja
hõigata” kommenteeris kõnekeskuse
käivitamist IT spetsialist-projektijuht Viktoria
Sladzevskis.
Vajadus kõnekeskuse kasutuselevõtuks oli
pragmaatiline: haiglal on sissehelistamiseks
liiga palju erinevaid telefoninumbreid, milles
patsiendid ei orienteeru. Esimene, loogiline
lahendus oligi ühendada eriarstiabi ehk
polikliinikute sissehelistamisnumbrid. Uuel
numbril saab ka kõiki broneeritud aegu üles
öelda ning klienditeenindajad ise teavitavad
sellest vastavaid töötajaid.
Esialgu jäävad iseseisvalt eraldi
numbritega tööle hamba ja taastusravi
kliinikute registratuurid ning ühisnumbrile
saabunud kõned suunab klienditeenindaja
edasi õigele numbrile. Vanad telefoninumbrid
jäävad esialgu paralleelselt toimima, ainult
nendest ei teavitata enam.
Ühine kõnekeskus muudab klientidele
sissehelistamise mugavamaks ja ootamisaja
lühemaks ja töö korraldamine muutub
efektiivsemaks.
„Pikemas perspektiivis tahame luua
klienditeeninduskeskuse, kuhu koonduvad ka
teised haiglasse sissehelistamise ja info
andmisega seotud telefonikõned, aga ka kirjalik
(elektrooniline) suhtlemine. Esialgu räägime
aga ühe lihtsa ja meeldejääva telefoninumbri
kasutuselevõtmisest” lisas Sladzevskis.

Rahvusvaheline
töölaager Sinimäel
20. juuli - 2. august toimub Sinimäel
esmakordselt rahvusvaheline töö- ja
teaduslaager. Laager annab noortele
võimaluse saada tuttavaid teistest
riikidest, praktiseerida inglise keelt,
teha põnevaid katseid, milleks
koolitundides pole aega olnud ning saada
vabatahtliku töökogemus.
Töölaagri päeva esimeses osas (3-4
tundi) teevad noored Sinimäel
heakorratöid. Vabal ajal külastame
Kaevandusmuuseumi, läheme
kanuumatkale, korraldame lõkkeõhtu,
toimub ekskursioon Narva, kultuuriõhtud,
sportlikud tegevused ja palju muud
põnevat.
Laagrisse on registreerunud juba
noored Itaaliast, Prantsusmaalt ja
Venemaalt. Ootame osalema 15 noort
vanuses 13-16 eluaastat. Laagri
suhtluskeeleks on inglise keel, mille
valdamine vähemalt suhtlustasemel on
nõutav. Laagri osalustasu on 50 eurot,
mis katab majutuse, toitlustuse ja
väljasõitudega kaasnevad kulud.
Lisainfo ja laagrisse registreerimine:
liisi.sarap@gmail.com
LIISI SARAP

Muuseumiöö Vaivara vallas
Muuseumiöö ürituse tegi sel
aastal kaasa ka Vaivara
Sinimägede muuseum ja seda
siis sajaga ehk päevapikkuse
programmiga.
Laupäev algas Sinimäe
raamatukogus, kus oli külas Leo
Kunnas, filmi „1944“ stsenarist.
Kuulajad said ülevaate, et miks ja
kuidas stseenid filmi jõudsid ning
kuidas see filmi tegemine siis
päriselt käis. Samal ajal startis
Muuseumiöö lahing Sinimäel.
Foto: 2x SERGEI STEPANOV
Narva-Jõesuust muuseumibuss, mille
esimene pikem peatus oli Kukruse mõisas.
Uhkes saalis saime kuulata klaveri-ja
flöödimuusikat Arvo Pärdist Pjotr
Tšaikovskini. Edasi tuuritas buss Iisaku
muuseumisse, kus vastavalt muuseumi
laadile oli ka rahvamuusika kontsert ViruNigula meestelt. Juba niigi pikk päev jõudis
õhtusse Sinimäel, kus kõlas relvade hääl
sõjaajaloo klubide esituses.
Bussituuri toetas ka Eesti Kultuurkapital ja
hea meel oli muuseumibussi rahva kiitusi
kuulata, et nii vahva teekond oli.
IVIKA MAIDRE

Ja ongi mai

Aeg läheb nii kiiresti, alles algas see
loomulikult tähistasime seda ka pidudega.
õppeaasta ja nüüd teeme juba taas
Lapsed tegid kingitusi, joonistasid, õppisid
kokkuvõtteid. See aasta on olnud Vaivara
laule, luuletusi, tantse. 7. mail toimus
Lasteaial väga hea aasta – lõpuks on olemas
emadepäevale pühendatud pidu koos lahtiste
meil kaks oma kodu, kus on olemas kõik
uste päevaga Olginas ja 8. mail toimus pidu
vajalik – lapsed, lapsevanemad, õpetajad,
Sinimäel. Lapsed esitasid näidendeid, lugesid
ruumid, mänguasjad, õueala ja piirdeaed.
luuletusi, laulsid ja tantsisid emmedega.
Loodetavasti saame peagi ka Sinimäele oma
Üheskoos oldi emmedele ka kingitused
mänguväljaku, mida me kõik pikisilmi
valmis tehtud ja lilli korjatud. Peod olid
ootame.
Meil on toimunud palju
põnevaid üritusi ja meie vanemad
aitavad meid igal sammul ning
võtavad meie üritustest ja
tegemistest aktiivselt osa. Me
saadame kooli 10 tarka, vahvat
koolilast ning jääme pikisilmi
väiksemaid endale kampa ootama.
Meie lasteaed ootab kõiki 1,5 kuni
7 aastaseid lapsi nii Sinimäele kui
Olginasse!
Aprilli kuu lõpetasime
traditsioonilise laulukarusselliga,
mis toimus sel aastal Sinimäe kooli
aatriumis – super koht sellise
ürituse jaoks! Sellel aastal nägime
laval 18 erinevat etteastet. Nendest
15 esitasid lapsed ise, aga 3 laulu
esitasid lapsed koos saatjaga! Zürii
Emadepäeval Sinimäel. Foto VAIVARA LASTEAED
töö oli väga raske, aga nad said
sellega hakkama. Aitäh teile selle eest!
suurepärased ja lapsed lihtsalt fantastilised!
Laste seas sai esimese koha Sergo, lauluga
Aitäh kõigile!!
„Pai laps“; teise koha Maksim, lauluga
Nüüd käib kibekiire töö, sest tulemas on
„Hobuke“ ja kolmanda koha said Milena,
aasta kõige tähtsam (ja kõige kurvem) pidu.
Päev, kus saadame kooli oma kallid
lapsed! Sellel aastal toimub meie
lõpupidu Sinimäe kooli aatriumis, 29.
mail algusega 16.00. Me oleme
kurvad, et peame teiega hüvasti
jätma, aga väga rõõmsad, et te olete
nii suured, tublid, targad ja alustate
oma elus järgmist väga olulist etappi.
Kallid ja kõike kõige paremat teile
kõigile!!!
1. juuni on lastekaitsepäev ja
taas ootame teid kõiki Sinimäele meie
perepäevale „KALA-LA-LA-LAAT“,
mis seekord toimub 30. mail 10.0014.00. See aasta on juubeliaasta,
üritus toimub juba kümnes kord ja
tean, et üllatusi ja põnevaid tegevusi
Laulukarussellil 2015. Foto: ALAR TASA
on kuhjaga!! Atraktsioonid ja
Sofia, Valerija, Jekaterina, Karina, lauluga
tegevused on TASUTA!!! Võtke natuke raha
„Karikakrad“.
kaasa, kuna kohapeal on võimalik osta
Laps koos saatjaga said esimese koha
loteriid, süüa ja muud põnevat! Kes soovib,
Margus vanaemaga, laul „Minu lauluke“;
see võib ise ka kauplema tulla (helista mulle
teise koha said Veronika emmega, laul
ette, Margit 5254590). Politsei annab
„Mängib poodi väikene Liis“ ja kolmanda
võimaluse teha lastel jalgrattalubasid, kel
koha said Arina vanaemaga, laul „Tilk-tilkhuvi võtke palun minuga ühendust!
tilk“. Suur, suur aitäh kõikidele julgetele ja
Tulge kõik ja veedame koos ühe toreda
tublidele laululastele ning nende saatjatele ja
päeva!
õpetajatele! Tore, et te olemas olete ja iga
MARGIT MAKSIMOV
päeva eriliseks muudate!
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Mai kuu algas emadepäeva teemaga ning
Vaivara lasteaed

On mai...
Uskumatult jahe.
Iga päevaga saab üha
enam selgemaks, et
kena maikuu jääb sel
aastal vaid unistuseks.
Olgugi, et toomingad
õitsevad ja siin-seal
on ka ööbikuid
laksutamas kuulda,
mis vanarahva
teadmiste järgi juba ka
öösooja peaks
tähendama. Aga mis
öösoojast siin juttu saab olla, kui
päevadki veel endiselt mittekevadiselt
jahedad püsivad. Lootus sureb
viimasena...
On mai... Nii naudivadki veel
toasooja juba suureks kasvanud taimed,
sest peenrale neid istutamast hoiatab
kindel teadmine, et sel juhul kaotavad
nad õige pea oma eluvaimu. Las nad siis
ootavad oma õiget aega...
On mai... Jõudsalt on sirgunud ka
meile kõigile tuttav ja juba lapsepõlvest
armsaks saanud Pipi Pikksukk, kes 21.
mail tähistab oma 70. sünnipäeva. Just
nii palju aastaid tagasi andis rootsi
lastekirjanik Astrid Lindgren talle
eluõiguse ning lugemisrõõmu ja
mängulusti on see seiklushimuline tüdruk
ka Eestimaal mitmele põlvkonnale
andnud.
On mai... Kahjuks kahaneb iga
aastaga nende laste ja noorte arv, kes
raamatutega ennast sinasõbraks võivad
pidada. Ju on jäänud neile unejutud õigel
ajal lugemata... Paraku eelistavad ka
mitmedki täiskasvanud raamatute
lugemise asemel suhtlemist
sotsiaalmeedias või siis oma arvamuse
kirjutamist kõigi ja kõige kohta
kommentaariumites. Millegipärast on
tunne, et raamatud võrdsustuvad nendel
kommenteerijatel õpikutega, mis olid
viimati käes koolipingis.
On mai... Koolipingid klassiruumides
jäävad peagi tühjaks ja kangelaslikult
järjekordse õppeaasta katsumustele
vastu pidanud koolijütsid pääsevad
kauaoodatud suvepuhkusele.
Loodetavasti suvi ikkagi tuleb ja ei tee
suuremat numbrit sellest, et kevad vahele
jäi...
Kena suveootust ja kannatlikku meelt
meile kõigile!
ANNE JUNDAS

Menetlusteenistus lõpetab
alates 1. septembrist 2015
Illuka ja Jõhvi vallas
tegutsemise
Jõhvis toimus 15. mail
Menetlusteenistuse juhtgrupi
nõupidamine. Nõupidamisest võtsid osa
Illuka vallavanem Oleg Kuznetsov,
Illuka vallavolikogu esimees Paul
Keskküla, Jõhvi vallavanem Aivar Surva,
Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid,
Vaivara vallavolikogu esimees Heiki
Luts ja Menetlusteenistuse juhataja
Marek Ranne. Nõupidamise peateemaks
oli Menetlusteenistuse edasise
tegutsemise küsimus - kas jätkata
2016. aastal või mitte.
Nõupidamisel arutati võimalikke
edasisi koostöövõimalusi ja -vorme.
Illuka valla poolt esitatud ettepanekul
jõudsid osapooled kokkuleppele, et
valdade vahel sõlmitud koostööleping
lõpetatakse alates 1. septembrist 2015.
Koostöölepingu lõpetamise ettepaneku
tegemise ajendas asjaolu, et
Menetlusteenistuse koostöömaht ei
rahulda tegelike vajaduste täielikku katet.
Kuni koostöölepingu lõppemiseni
jätkatakse senist tegevust kokkulepitud
tingimustel ja mahus.
Seoses sellega, et kehtiv õiguskord ei
võimalda Menetlusteenistusel tegutseda
omavalitsuste üleselt, on plaan, et
Menetlusteenistusest saaks tulevikus
kompetentsikeskus, kes pakuks
väiksematele omavalitsustele tuge riikliku
järelevalve ja väärteomenetluse alase
tegevuse nõustamisega. Esimesed
sammud selles suunas on juba tehtud.
MAREK RANNE,
Menetlusteenistuse juhataja
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Vallavolikogu
istungitelt
Vaivara vallavolikogu istungil 15. aprillil
valiti Vaivara vallavanemaks Veikko
Luhalaid ja ning uue vallavanema
ettepanekul kinnitati vallavalitsuse uus
koosseis: Veikko Luhalaid, Mati
Männisalu, Aare Aas, Väino Tuuder, Jüri
Kiik ja Maksmim Iljin.
Vaivara vallavolikogu istungil 22.
aprillil
* valiti Vaivara Vallavolikogu esimeheks
Heiki Luts;
* muudeti fraktsioonide esimeeste
ettepanekul Vaivara Vallavolikogu
Sotsiaaldemokraatliku erakonna
fraktsiooni ja Vaivara Vallavolikogu
Keskerakonna fraktsiooni kooseisud,
arvestades volikogus aprillis toimunud
muutustega;
* võeti vastu sotsiaaltoetuste maksmise
ja sotsiaalteenuste osutamise kord,
koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord, sotsiaalkorterite
üürile andmise ja kasutamise kord;
* kehtestati Vaivara valla 2015. aasta
eelarvest finantseeritavate
sotsiaaltoetuste piirmäärad.
* rahandusosakonna juhataja andis
informatsiooni Vaivara valla 2015. aasta
eelarve täitmisest 31.03.2015 seisuga.
Vaivara vallavolikogu istungil 20. mail
PPA Ida prefektuuri Narva
politseijaoskonna juht Sergei Andrejev
esitas õiguskorra ülevaate Vaivara vallas
2014. aastal.
Samas toimus Vaivara valla põhimääruse
uue redaktsiooni, Vaivara vallavolikogu
töökorra ja Vaivara vallavalitsuse
töökorra eelnõude esimene lugemine ning
eelnõud on saadetud teisele lugemisele.
Vaivara vallavolikogu otsuste ja
määrustega saab tutvuda valla kodulehel
aadressil www.vaivara.ee
dokumendiregistris, vallavalitsuse
kantseleis aadressil Pargi 2, Sinimäe,
vallavalitsuse maja teadetetahvlil ja
Vaivara valla raamatukogudes.
Vaivara vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrustega saab tutvuda ka Riigi
Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Vallavalitsuse istungitelt
7. aprillil moodustati vallavalitsuse
istungil Hajaasustuse programmi taotluste
hindamise komisjon, kes vaatab läbi ja
hindab kõik 25. maiks 2015 programmi
raames esitatud taotlused.
14. aprillil otsustati korraldada riigihange
„Sinimäe kooli toitlustusteenus“ ning
moodustada hankekomisjon. 12.05.2015
kinnitas vallavalitsus hankedokumendid
ning ootab riigihankes osalemise pakkumisi
hiljemalt 01.06.2015 kell 8.00. Hanke
tingimustega saab tutvuda riigihangete
registris.
28. aprillil otsustati alustada
pärimismenetlus ühe vara suhtes, kuna
surnud omaniku vara ei ole keegi pärinud,
mis takistab lõpetada vastava maa
erastamismenetlust.
Samal istungil algatati Kudruküla külas
asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
oleva Risti maaüksuse ning selle
kontaktvööndi maa-ala detailplaneeringu
koostamine.
5. mail algatati Sinimäe alevikus asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Karja tn 11 maaüksuse (katastritunnus
85101:001:0521) ning selle kontaktvööndi
maa-ala ning Kudruküla külas asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Rannavälja maaüksuse (katastritunnus
85101:003:0079) ning selle kontaktvööndi
maa-ala detailplaneeringute koostamine.
19. mail kinnitati AS KA Vaiko 2014
majandusaasta aruanne, otsustati toetada
mittetulundusühinguid ürituste
korraldamisel sellel aastal, arvestades
nende taotlusi ja vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni ettepanekuid.
Lisaks vaadati istungitel läbi ja lahendati
finants, sotsiaal, maa, ehitus, planeerimise
ja jäätmekäitlusega seotud jooksvad
küsimused, ning need küsimused ja
eelnõud, mis vallavalitsus esitas
vallavolikogule.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Õpetajad õppima
23. aprillil kogunesid Ida-Virumaa valdade
lasteaedade õpetajad Vaivara lasteaia uues
Sinimäe hoones. Kogunemise põhjuseks oli
soov targemaks saada, sest just sel päeval
oli kohal lektor Kairi Saar.
Toimus koolitus teemal “Erivajadusega
laps tavarühmas”. See teema on järjest
aktuaalsem ning aina rohkem on õpetajal vaja
teada, mida ja kuidas teha. Koolitus oli väga
huvitav ja õpetlik ning usun, et osalejad said

palju vajalikku infot. Eriti hea oli see, et lektor
oskas tuua palju elulisi näiteid, kuna puutub
selle teemaga päevast päeva kokku. Peale
selle oli õpetajatel võimalus tutvuda eelmisel
aastal valminud uue lasteaiahoonega. Suur
aitäh kõigile õpetajatele, kes kohale tulid,
koolitajale ja loomulikult IVOLile, tänu kellele
see koolitus toimus.
MARGIT MAKSIMOV

Lasteaedade õpetajad Vaivara lasteaias Sinimäel. Foto: MARGIT MAKSIMOV

Alutaguse õpilasmalev 2015
Vaivara rühm
15. mail toimus noortele kandidaatidele
kuulata ja meelde jätta enda jaoks tähtsat
infot.
karjääriseminar Rajaleidja keskuses
Narva filiaalis. Koos noortega oli infopäeval
Huvi oli ja selle artikli ilmumise ajaks on
konkurss malevakandidaatide hulgas juba
noorsootöötaja Aleksandra. Osa võttis 17
noort üle valla.
kindlasti edukalt läbitud, sest dokumentide
esitamise tähtaeg oli 20.aprillist kuni 18.maini.
Seminaril anti kasulikku infot nii
õpilasmalevasse kui ka tööle
Sellele järgnes vestlus- ja meeskonnatöövoor
Sinimäel ja Olginas. Kahjuks pääseb
kandideerimiseks tulevikus. Koolituse viisid
läbi karjääriinfo
spetsialist
Jelena Kulpina
ja
karjäärinõustaja
Jekaterina
Šemarina
Narvast.
Teoreetiline osa
vaheldus
huvitavate
mänguliste
osadega, kus
pandi proovile
ka isiksuse-ja
meeskonnaKarjääriseminaril Narvas. Foto:ERAKOGU
tööoskused.
malevarühma 15 noort, kellel on vähemalt
Täideti individuaalselt näidiselulookirjeldust,
mille käigus saadi ka nõustamist. Samuti
rahuldav õppeedukus ja käitumine.
Malevatöö ja vaba aja üritused ootavad noori
mängisid noored ette mitu sitautsiooni,
kuidas ei tohi käituda töövestlusel. Rajaleidja 29. juunist kuni 12. juulini. Koos teiste IdaVirumaa rühmadega minnakse avapeole 29.
nõustajad kinkisid noortele abistava
brošüüri, milles on palju vajalikke
juunil Jõhvis ja tehakse koos muudki
huvitavat. Tuleb põnev suvi!
näpunäiteid. Lõpu osas prooviti noorte peal,
palju kuulatakse üksteist ehk kuidas osatakse
ANNE TERNER-BOIKO,
projektijuht

Piirkonnapolitseinikud

Jelena Roos-Metsma – Narva
politseijaoskonna ennetus- ja
menetlustalituse piirkonnavanem
Vastuvõtuaeg: esmaspäev 10:00-12:00 Narva
politseijaoskond, Vahtra tn 3.
Telefon: 357 6005

Aili Avameri – piirkonnapolitseinik
Teeninduspiirkond: Sillamäe linn, Vaivara
vald, Sirgala alev, Viivikond
Vastuvõtuaeg:
Esmaspäev kl 11:00-12:00 Vaivara vallamaja
(Sinimäe, Pargi tn 2);
Neljapäev kl 11:00-12:00 politseijaoskond
Sillamäel, Pavlovi tn 4, kabineti nr 29.
Telefon: 3 372 508
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Lemmikloomade
mikrokiibistamine
Vastavalt Vaivara Vallavolikogu
määrusele „Koerte ja kasside pidamise
eeskiri“
tohib valla haldusterritooriumil pidada
üksnes nõuetekohaselt märgistatud
(mikrokiibistatud) ja
Lemmikloomaregistris (LLR)
registreeritud koeri. Kasside
märgistamine on vabatahtlik.
Koerte ja kasside märgistamisel ja
registreerimisel on loomaomanikele ka
praktiline vajadus, sest aitab kadunud
looma kiiremini leida, isegi kui lemmikloom
on kadunud mujal Eestis viibides ja teatud
juhul välistab see ka looma sattumise
loomade varjupaika.
Kui lemmikloom on mikrokiibistatud,
siis loomaomanik saab oma looma ise
registrisse kanda riigiportaalis eesti.ee
alljärgneval aadressil: https://
www.eesti.ee/est/
lemmikloomaregister_llr_andmete_
vaatamine_kontaktandmete
_parandamine_ja_looma_registreerimine
Kui lemmikloom on kiibistamata, siis
tuleb eelnevalt pöörduda loomaarsti poole,
kes kiibistab lemmiklooma ning juhul, kui
loomaarst on lemmikloomaregistri
registreeritud kasutaja, siis kannab
loomaarst lemmiklooma ka registrisse.
Lemmikloomaregistris koera ja kassi
registreerimine on tasuta. Koera ja kassi
surma korral
või loomaomaniku vahetumisel on vaja
muuta ka registrisse kantud andmed.
Praegu on Lemmikloomaregistrisse Vaivara
vallast kantud 23 lemmiklooma -20 koera ja
3 kassi.
Juhime tähelepanu, et koerte
omanikud peavad pidama oma
lemmikloomi endale kuuluval territooriumil
selliselt, et oleks välistatud teis(t)e
inimes(t)e tervise, elu või vara ohustamine.
Sama teis(t)e inimes(t)e tervise, elu või
vara ohustamise välistamise reegel kehtib
ka avalikus kohas koeraga viibimisel.
JAAN METSIS

Teade
sotsiaalvaldkonda
puudutavate
õigusaktide kohta
Vaivara Vallavolikogu 22.04.2015 istungil
kehtestati alljärgnevad
sotsiaalvaldkonda puudutavad
õigusaktid :
1. Sotsiaaltoetuste maksmise ja
sotsiaalteenuste osutamise kord.
2. Vaivara valla 2015. aasta eelarvest
finantseeritavate sotsiaaltoetuste
piirmäärad.
3. Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord.
3. Sotsiaalkorterite üürile andmise ja
kasutamise kord.
Õigusaktidega saate tutvuda Vaivara
Vallavalitsuse kodulehel http://
vaivara.ee/est/sotsiaal/
sotsiaalteenused/ või riigiteatajas
www.riigiteataja.ee/akt/405052015008
ning Sinimäe, Vaivara ja Olgina
raamatukogudes, vallavalitsuse
teadetetahvlil ja sotsiaalosakonna
hoolekandetöötaja Niina Viholaineni
vastuvõtul Olgina rahvamajas.
Küsimuste korral palume pöörduda
sotsiaalosakonda telefonidel 39 29015
(Kädi Koppe) või 3929014 (Niina
Viholainen).
Vaivara vallavalitsuse sotsiaalosakond

Vaivara Vallavolikogu
esimehe vastuvõtu ajad:
Iga kuu esimene kolmapäev Olgina
rahvamajas kl 14.00-16.00 ja Sinimäel
Vaivara vallamajas kl 17.00-19.00.
Lisainfo: Heiki Luts, mobiil 503 0201, epost: heiki.luts@vaivara.ee
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Mai Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
1. mail 1910. aastal
sündis Narva-Jõesuus
dirigent Alma Tamm,
kes aastail 1951-1974
oli TPI naiskoori
dirigent ning tegutses
aktiivselt
üliõpilaslaulupidude
organiseerijana. Ta oli ka
esimese üliõpilaslaulupeo Gaudeamus üldjuht
1956. aastal ning Tallinnas ametiühingute
laulupäeva üldjuht. 1959.-1962. aastal oli
laulupedagoog Tallinna pedagoogilises
instituudis.
Alma Tamm suri Tallinnas 19. juunil 1979.
aastal ja on maetud Metsakalmistule.
5. mail 1595. aastal lõppes Täyssina rahuga
Vene-Rootsi vaheline 25aastane sõda ja selle
rahuga sai Venemaa endale Ingerimaa,
sealhulgas Ivangorodi, Jami, Kroporje ja
Käkisälmi lääni koos kindlusega. Venemaa aga
tunnistas Narva linna kuulumist Rootsile ja
loobus igasugustest pretensioonidest aladele,
mis jäid Narva jõest lääne poole. Algas Narva
õitseaeg, nn hea Rootsi aeg, mis lõppes
Põhjasõjaga.
5. mail 1895. aastal anti Jõhvi kihelkonna
arstile, kollegiaalnõunik Georg Svirskile Püha
Anna Ordu 3. klassi auraha 12aastase
ametisoleku märkimiseks. See oli kõrgeim
autasu madalama astme tsiviilametnikule.
5. mail 1905. aastal sündis Narvas ärimees
Nikolai Arhipov, kes oma spordi- ja äritööd
tegi hoopis Kiviõlis. Ta oli Kiviõli kultuuri- ja
haridusseltsi Valgus liige, hiljem asutas Kiviõli
spordiklubi, kus oli juhatuse liige. Oli ka ise
tegus sportlane: talle kuulusid Virumaa meistri
tiitlid (toona amatöörsportlase kõrgemad
tiitlid) 800, 1000 ja 5000 meetri jooksus, tema
nimel olid Virumaa rekordid poole tunni, tunni
ja 10 000 meetri jooksus. 1941. aastal küüditati
koos abikaasa Elmiire Johannaga Siberisse.
Kaitseliitu kuulumise eest määrati Nikolaile 10
aastat Novosibirski ja Sverdlovski oblasti
vangilaagreid. Vabanes 10. oktoobril 1950.
aastal, asumiselt alles 25. augustil 1957. aastal.
Abikaasa vabanes Vasjuganist 9. septembril
1957. aastal. Tagasi tulles asusid elama
Tartumaale.
8. mail 1890. aastal oli suur tulekahju
Kudrukülas, kus jõe ääres kobaras asunud
majadest hävis 18 ja nende päästmine osutus
võimatuks.
8. mail 1905. aastal sündis Virumaal Kärmu
mõisas Elmar Kotkas. Keskhariduse omandas
Tallinnas. Mäealase kõrghariduse saamiseks
tuli Elmar Kotkal sõita Venemaale ja 1930.
aastal lõpetas ta tolleaegses Leningradi
mäeinstituudis maagikaevandamise eriala ning
jäi sinna tööle projekteerimisinstituuti, kus
tegeldi strateegiliste metallide kaevandamisega.
Elmar Kotkas osales boksiidi-, vase- ,
soonkulla- ja niklikaevanduste projekteerimisel
Kesk-Aasias, Põhja-Kaukaasias ja Uuralites.
1938. aastal sattus Kotkas repressioonide
küüsi, tänu mõjukate kolleegide eestkostele
õnnestus tal imekombel pääseda.
II maailmasõja järel naasis Elmar Kotkas
Eestisse ja alustas tööd Tallinnas TPI
mäekateedri õppejõuna ja kaitses siin ka
kandidaadiväitekirja. 1960. aastal õppetöö
reorganiseerimisel mäekateedris jäi Elmar
Kotkas tööta ja läks tagasi Leningradi oma
endisele töökohale. Hakkas seal tegelema
praktilise lõhketööde mehhaniseerimise
probleemidega maagikaevandustes ja karjäärides ning töötas seal kuni pensionini
1976. aastal.
Eestis töötades olid tema huviobjektiks
põlevkivi tööstusliku kaevandamise
probleemid ja rakendusse jõudis tema
uurimistöö põlevkivi rikastamisest
valikpurustusmeetodil. Pensionipõlve pidas
Eestimaal. Ta siin jätkas põlevkiviteema
uurimist ja oma insenerikogemuste täiendamist.
Tal oli ka suur osa põlevkiviteemaliste
materjalide leidmisel Venemaa arhiividest.
Elmar Kotkas suri 27. septembril 2000. aastal.
13. mail 1950. aastal moodustati ENSV
ülemnõukogu presiidiumi seadlusega
Viivikonna töölisalev, mis allutati Kohtla-Järve
linnale ja sama aasta 26. septembrist viidi
Narva linna alluvusse.
14. mail 1885. aastal pandi nurgakivi Lutheri
abikirikule Kuremäel, tseremooniat kaunistasid
Järve, Puru, Atsalama ja Iisaku mängukoor
(puhkpilliorkestrid). Kiriku maksumuseks
kujunes 7200 rubla ja ehitustööd tehti Rakvere
ehitusmeistri Mody juhatusel (tema oli ka

Vaivara noored osalesid juba
teist korda Jüriöö rollimängus
18. aprillil toimus Kassinurme mäel
igaaastane sündmus – rekonstruktsiooni
rollimäng Jüriöö ülestõus (LARP e Live
Action Roleplay). Osalejad, keda on umbes
200 erinevatest Eesti nurkadest, tulevad ja
elavad ühe päeva jooksul 1343. aastal, nagu
keskaegsed rüütlid ja talurahvas.
Vaivara noored Olginast ja Sinimäelt
osalesid juba teist korda Jüriöö rollimängus
Narva KARU klubiga ühises meeskonnas
Liivi ordu rollis. Nii sel, kui ka eelmisel aastal,
meeldis noortele väga see sündmus ja
sellepärast oli ka osalejaid rohkem.
Noored viibisid terve päev vabas õhus,
treenisid, täitsid metsas erinevaid ülesandeid
– püstitasid laagrit, tegid lõkke, määrasid
valvuri, tegelesid luurega ja pidasid
läbirääkimisi, grillisid viinereid ja vahukomme.
Mängu lõpuks olid kõik väsinud, kuid väga

Kultuuriteated
5. juunil kell 18.00 – 23.00 Olgina
rahvamajas Vaivara Huvikeskuse 15.
sünnipäeva pidu. Väikese kontserdiga
esinevad Vaivara valla isetegevuslased,
sööme sünnipäevatorti ja tantsime.
Oodatud on kõik Vaivara valla
kultuurisõbrad!
Sünnipäevapeole toob tasuta transport:
Vaivara raudteejaam, Sillamäe teerist,
Sillamäe Kutsekool kell 17.00, Sinimäe
kool 17.10, Laagna, Puhkova, Vodava
17.20. Tagasi samal marsruudil umbes
kell 23. Teatage lisapeatuse soovist palun
eelnevalt raamatukogudes või
rahvamajades.
14. juunil kell 17.00 Laagna Vanatare
juures Vanatare näiteringi ESIETENDUS
Jaan Kruusvall „Pilvede värvid“. Etendus
on pühendatud leinapäevale.
23. juunil kell 21.00- 02.00 Olginas
JAANIÕHTU. Jaanilõkke süütamine,
murumängud. Peojuht Liubov Laur, DJ
Andrei Markus.
23. juunil kell 21.00- 02.00 Sinimäe
Pargimäel JAANIÕHTU. Jaanilõkke
süütamine, murumängud. Peojuhid Tiiu
Torpan ja Aleksandra Volkova. Tantsuks
ansambel “LAVIIN”.

rahul.
Elav ajalugu ja rollimäng mõjub hästi
noorte arengule – parandab noortekollektiivi
kliimat, nende sotsiaalseid oskusi, tõstab
enesehinnangut ning annab positiivset
elukogemust ja seiklemisvõimalust, mida
vajab nii teismeline kui ka täiskasvanu.
Vaivara noored, kes osalesid Jürioo mängus –
Ivan Bezzaborkin, Aljona Bazõleva, Kirill
Veiert, Mark Pertsev, Sergei Semenov, Vadim
Kuchin, Polina Mihhailova, Andrei Sahharov,
Vladimir ja Viktoria Vachevskihh, Jelizaveta
Ussova, Anatoki Kataev, Georgi Vassiljev.
Vastutav õpetaja – Natalja Golubtsova.
KARU klubi tänab Vaivara huvikeskust
koostöö eest!
ALEKSANDRA VOLKOVA,
noorsootöötaja

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
21. mail kell 21.03 teatati häirekeskusele
tulekahjust Tõrvajõe külas Vikerkaare
aiandusühistus. Kohale sõitsid päästjad
Narva ja Narva-Jõesuu
päästekomandodest. Põles 4x5m suurune
kuur ja osaliselt ka elumaja. Tulele pandi
piir 22.03. Tulekahju kustutati kella 22.40ks.
Kuur põles maha, elumaja õnnestus
päästjatel tulest päästa. Inimesed
kannatada ei saanud. Mis täpselt põlengu
põhjustas selgitab menetlus.
20. mail kell 00.59 tuli väljakutse Perjatsi
külla, kus lahtise leegiga põles 10x14m
suuruse elumaja katus ja pööning.
Tulekahjule sõitsid päästjad Jõhvi, Narva,
Narva-Jõesuu ja Sillamäe
päästekomandodest. Tulele pandi piir
02.48, lõplikult kustutati tulekahju 03.47.
Majas oli suitsuandur, mis rakendus tööle.
Inimesi majas ei olnud ja keegi kannatada ei
saanud. Ida päästekeskuse valvemenetleja
sõnul on tänaseks selge, et tuli sai alguse
pööningult, kuid mis täpselt selle
põhjustas peaks selgitama menetlus.
12. mail kell 13.39 tuli väljakutse
Peeterristi külla, kus põllul põles 15
põhupalli ja hein, kokku 200 ruutmeetril.
Päästjad kustutasid põlengu.
LIIKLUSÕNNETUS
13. mail kell 17.26 käisid päästjad Udria
külas, kus oli toimunud liiklusõnnetus
rekkaga. Päästjad likvideerisid süttimis- ja
lekkimisohu.
LÕHKEKEHAD
21. mail tehti kahjutuks Auvere küla
juurest metsast leitud 105 mm mürsk, 82 mm
miinipildujamiin, jalaväemiin ja käsigranaat.
18. mail tehti kahjutuks Pimestiku külast
leitud neli 50 mm miinipildujamiini, 81 mm
miinipilduja miin ja 125 mm mürsk.

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
Toimetaja: ANNE JUNDAS 525 2484 anne.jundas@vaivara.ee

Sinimäe kodu palve
Suvi on peaaegu käes. Ilusad
ilmad kutsuvad õue. Inimesed
tahavad olla rohkem väljas.
Meie kodu elanikele meeldib
väga jalutamine ja mõned neist
võivad jalutades kaduma
minna.
Suur palve: kui näete inimest, kes
ei orienteeru keskkonnas või
tundub, et ta tunneb ennast
halvasti, helistage palun meile
telefonidel: 58604481 või
53072545.
Anna Vorobjova
MEIE HULGAST ON
LAHKUNUD

TATIANA
ZAKHAROVA
RIMMA
VINOKUROVA
SÜGAV KAASTUNNE
OMASTELE

Illuka mõisahoone ehituse juhataja), kuid
kirikut valmis ei saadudki, sest sellele kohale
ehitati 1891. aastal Kuremäe kloostri kirik
(praegune kalmistu kirik). Oma kiriku said
Illuka inimesed alles 1920. aastatel.
14. mail 1890. aastal sündis Narvas
muusikamees ja pedagoog Johannes HelilaMuda, kes oma muusikuteed alustas
õpingutega Narva muusikakoolis ning jätkas
Peterburi konservatooriumis trombooni ja
tuuba erialal. Mõned aastad töötas ka
Peterburis Vene muusikaseltsi
sümfooniaorkestris. 1920. aastal õnnestus tal
Eestisse tulla ja alustada tööd Estonia teatri
orkestris, oli õpetaja Tallinna õpetajate
seminaris ja ka koolides. 1931.-1940. aastail
oli ühiskondlikus korras muusikamuuseumi
ühingu esimees ja tegi palju Eesti
muusikaajaloo jäädvustamisel.
Johannes Helila-Muda suri Tallinnas 18.
veebruaril 1947. aastal.
14. mail 1985. aastal oli Kohtla-Järvel MariKrõõt Nurga diplomikontsert meeskoor
Kaevuriga. Viimastele oli see ametlikult 425.
avalik kontsert.
18. mail 1940. aastal lahkus Eestist viimane
laev baltisakslastest ümberasujatega. Enamik
ligi 17 000 ümberasujast paigutati elama Poola
aladele. Viimaste lahkujate seas olid ka
Kukruse, Järve (Türpsali) ja Ontika mõisa
omanikud ja nende pered.
18. mail 1960. aastal sündis kunstnik,
graafik ja disainer Raivo Kelomees, kes on ehk
praeguseni kõige rohkem kajastatud kunstnik
Virumaalt, tema graafilist disaini on paljudes
telesaadetes.
22. mail 1890. aastal sündis viiuldaja ja
pedagoog Alfred Papmehl, kes oma suved
veetis Narvas ja Narva-Jõesuus ning abiellus
siin kohaliku neiu, klaverikunstnik
Simeljovaga. Kuna peres oli palju
musikaalseid lapsi, siis pakuti kohalikele
rõõmu perekondlike kontsertidega. 1939.
aastal läksid ära Saksamaale. A. Papmehl
jätkas ka seal pedagoogitööd ja oli oodatud
sooloesineja, tegi tihti kontsertreise
Rootsimaale.
Alfred Papmehl suri Lüübekis 10. mail 1975.
aastal.
25. mail 1975. aastal oli meeskooril Kaevur
300. avalik esinemine, sedakorda esineti
kodulaval – Kohtla-Nõmme pargis
rahvatantsupeol.
29. mail 1925. aastal sündis graafik Olev
Soans, kelle töödest on tuntumad Eesti
kultuuri-, spordi-, haridus-, loodus-, kiriku- ja
ajalugu kajastavad atlaskaardid. Mitmed neist
on tallel põlevkivimuuseumi kogudes ja
koostöös muuseumiga sündis ka Terra
Kukersita (põlevkiviteemaline kaart).
Olev Soans suri 28. aprillil 1995. aastal.
29. mail 1990. aastal kõrvaldati Jõhvi
haldushoonelt ENSV riigivapp.
30. mail 1895. aastal sündis Vihulas Villem
Granfeldt, kes pärast Narva Peeter I
kaugsõidu merekooli lõpetamist ja 1917.
aastal ka mereväe lipnike kooli lõpetamist
sidus end merega. Eesti vabadussõjas teenis
sõjalaeval Lembitu ja ka miiniristlejal
Wambola, kus oli kompaniiülem. Vapruse eest
pälvis II liigi 3. järgu Vabadusristi ja sõja
lõppedes hakkas ametisse Ruhnu tuletorni
ülemana.
Villem Granfeldt (tuntud ka nime all
Karineem) suri Rootsis 24. detsembril 1982.
aastal.
SIR ARTHUR

Rahkamäe talu talgud
Laupäevane „Teeme
Ära“ talgupäev
Rahkamäel oli tegus
ja üllatus ei jäänud
tulemata. Selle eest
täname Sven
Udamit, kes tõi
saladuslikult oravalt
magusa noodivõtme
Saladusliku
ja andis talgutele
orava magus
õige rütmi: “Tervitus
noodivõti.
Rahkamäe talu
talgujuhile ja
FOTO: ENN
talgulistele “Teeme
UUSTALLO
Ära” päeval, 2. mail
2015 oravalt, kellele meeldib korras mets,
vägevad tammed ja maitsva suupoolisena
nende prisked tõrud.”
See oli meeldiv kogemus. Eraldi tahan
tänada alati abivalmis Illar Vassilenkot ja
Jüri Jõgisood, abi eest talgute
korraldamisel!
Talgumeeskonna nimel,
ENN UUSTALLO
Pimestiku, Vaivara vald
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