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Tähistasime rahvusvahelist eakate inimeste päeva
1. oktoobril tähistati rahvusvahelist eakate
inimeste päeva. See on päev tunnustamaks
vanemate inimeste panust ühiskonda.
Ida-Virumaa Pensionäride Ühendus
korraldas 14. oktoobril Jõhvi kontserdimajas
rahvusvahelise eakate päeva tähistamise
koosviibimise. Vaivara vallast osales üritusel
15 aktiivset eakat.
Vaivara valla elanikku Jekaterina
Smirnovat, kes peagi tähistab oma 90. aasta
juubelit, tunnustati eakate päeval tänukirja,
lillede ja kingikotiga aktiivse osalemise eest
üritustel. Peomeeleolu aitas üleval hoida
Erich Krieger ning lisaks esinesid kohalikud
taidlejad.
Meil on siiralt hea meel, et Vaivara vallas
on nii palju aktiivseid eakaid.
Rahvusvahelisel eakate päeval tuleks mõelda
oma vanemate ja vanavanemate peale ning
näidata üles ühiskonna austust eakate vastu,
aga loodetavasti jätkub rõõmu ning
positiivset suhtumist eakate vastu kogu
aasta vältel.
Soovime teile kõigile rõõmurohkeid
päevi ning palju tervist ja jõudu igasse
päeva!
KÄDI KOPPE
sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes
KEIO SOOMELT
huvikeskuse juhataja

Vaivara valla eakad Jõhvi kontserdimaja juures. Foto: KÄDI KOPPE

Vaivara lasteaed on KEELEKÜMBLUSASUTUS 2015

22.-23. oktoobril leidis Tallinnas, Audentese
Erakoolis aset juba traditsiooniks saanud
keelekümblusprogrammi aastakonverents.
Seekordse konverentsi alateemaks oli
“Keelepädevus aineõppes”, millega tähistati
keeleaspekti olulisust ning tähendust
ainetunnis ja aineõpetaja töös.
Neljandat aastat anti välja
keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnad,
millega tunnustatakse
keelekümblusprogrammiga liitunud
haridusasutusi silmapaistva panuse eest
keelekümblusprogrammi rakendamisse ja
arendamisse.
Selle aasta KEELEKÜMBLUSASUTUS 2015
tiitli vääriliseks hinnati Vaivara lasteaeda,
Maardu gümnaasiumi ja Kohtla-Järve
lasteaeda “Rukkilill”.
„Meil on tublimad õpetajad ja töötajad.
Suurepärane ja toetav kogukond ja
koostööpartnerid,“ avaldas rõõmust pakatav
Vaivara lasteaia direktor Margit Maksimov
edu saladuse, tänades samas kõiki, tänu
kellele see kõrge tunnustus võimalikuks sai.
„Me täname kõiki ja oleme väga õnnelikud
sellise tunnustuse üle! Vaivara lasteaia pere
on suurepärane meeskond ja selle täiega ära
teeninud! Meil on kõige vahvamad lapsed ja
lapsevanemad,“ kinnitas Maksimov, lisades,
et Vaivara lasteaia puhul tõsteti esile just
tugevat koostööd erinevate huvirühmadega.
Innove keelekümbluskeskus korraldas

Tunnustati valla
kauneid kodusid
Augustikuu lõpus liikus vallas ringi
vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni rohkearvuline esindus.
Ringsõidu eesmärgiks oli taas leida
väärilised kandidaadid konkursile
„Kaunis kodu“.
Ilusaid majapidamisi on vallas palju,
kuid kuna sellenimeline konkurss on
kestnud juba palju aastaid, siis on üha
raskem leida neid, kes pole veel tehtud
jõupingutuste eest vääriliselt ära
märgitud.
Traditsiooniliseks lõikuspeoks oli üle
vaadatud kodude hulgast valik siiski
tehtud ja Vaivara valla Kauni kodu
konkursi selleaastasteks võitjateks
kuulutati perekond Tšudakov Vaivara
külast, perekond Aleksandrov Puhkova
külast ja proua Olga Petrova kodu
Peeterristi külast. (VK)

Margit Maksimov ja Helena Ohak tiitlit vastu võtmas. Foto: Conference Assistant
keelekümbluskonverentsi juba 15. korda.
Konverentside korraldamine sai alguse 2001.
aastal sooviga luua ettekannete ja aruteluga
alus keelekümblusvõrgustiku liikmete meietunde kujunemisele, jagada
keelekümblusprogrammi edulugusid ja
rahvusvahelisi kogemusi, tutvustada

programmi uuringute tulemusi ja
tugevdada võrgustikku. Aastakonverentsil
vaadatakse tagasi tehtule ja seatakse uusi
sihte.

Elvi Everd
Silva Koor
Liidia Litvinova
Helgi Hallik
Liudmila Golubtsova
Ann Novgorodova
Niina Karpova
Jekaterina Smirnova
Vera Anufrieva
Jekaterina Bibitš

12.10.1932
21.10.1932
09.10.1933
16.10.1934
25.10.1934
19.10.1935
04.10.1940
14.11.1925
07.11.1927
23.11.1928

Septembrikuu Vaivara Vallavolikogu
istungil kinnitati Vaivara valla
arengukava investeeringute kava
uuendamise ja eelarvestrateegia
järgnevaks neljaks aastaks.
Selle aasta juunikuu Vaivara Kajas sai
juba teada antud, et Vaivara vald otsib
jätkuvalt võimalusi Sinimäe koolikompleksi
II etapi ehk võimla ehitustööde
finantseerimisvõimaluste leidmiseks. Nüüd
võime öelda, et peamine eesmärk – Sinimäe
koolile võimla ehitamine – on Vaivara valla
arengukavasse ja eelarvestrateegiasse
sisse kirjutatud. Kuid vastuvõetud
otsused ei tähenda veel seda, et kohe
ehitustöödega alustada saame. On veel
mitmeid toiminguid ja otsuseid, mida on
vaja enne ehitustööde hanke välja
kuulutamist ära teha ning võimla valmimise
tähtaeg on kavandatud järgmise kooliaasta
algusesse.
Investeeringute poolelt järgmine
suurim kulu on teed. Teede valdkonna
vajadus Vaivara vallas oleks minimaalselt
500 tuhat eurot aastas, et me saaksime
valla teede üldise seisukorra viia
rahuldavale tasemele, kuid kahjuks sellised
võimalused meil lähiaastatel puuduvad ja
peame leppima poole väiksema mahuga.
Lähima kahe aasta perioodi mahuvad
Vaivara küla vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine
ning neid kulusid on kavas katta
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetuse ja vee-ettevõtte KA Vaiko AS
laenuga.
Põhjalikum töö Vaivara valla
arengukava koostamisel sai teostatud
2012. aastal ning tookord meil ei olnud
aimugi, et peagi on vajadus uut
haridustemplit ehitama hakata. Kui
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
näeb ette, et iga aasta 15. oktoobriks peab
volikogu arengukava üle vaatama ja
vajalikud muudatused sisse viima, siis see
ei tähenda seda, et vahepealsel aja on
valla arengukava „riiulil“. Vaivara vallas ja
tõenäoliselt ka paljudes teistes
omavalitsustes on tavaks praktika, et uute
ideede ja projektide puhul täiendatakse
arengukavasid jooksvalt.
Kui kooli võimla on aasta pärast
valminud ja selleks ajaks ilmselt ka
selgunud, millised on tuleviku väljavaated
haldusreformiga Vaivara vallas, on kavas
valla arengukava uuesti ja põhjalikumalt
üle vaadata ning vastavalt vajadusele uus
koostada.
Vaivara valla arengukava ja
eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda
Vaivara valla veebilehel ja valla
raamatukogudes.

ALAR TASA

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
83
83
82
81
81
80
75
90
88
87

Volikogu kinnitas
valla arengukava ja
eelarvestrateegia,
millega samaaegselt
võttis vastu otsuse
kooli võimla
ehitamiseks

Sinimäe alevik
Sinimäe alevik
Olgina alevik
Tõrvajõe küla
Olgina alevik
Soldina küla
Olgina alevik
Sinimäe alevik
Tõrvajõe küla
Olgina alevik

86
86
85
85
83
83
82
82
82
75

Boris Sukharnikov
Niina Ivanova
Zoja Zudina
Valentin Zaitsev
Antonina Popova
Mikhail Yakovlev
Niina Akrõmova
Anna Beznosenko
Aleksandra Sukharnikova
Egor Denisov

HEIKI LUTS
Vaivara Vallavolikogu esimees

19.11.1929
27.11.1929
19.11.1930
29.11.1930
01.11.1932
02.11.1932
13.11.1933
25.11.1933
30.11.1933
18.11.1940

Hiiemetsa küla
Sinimäe alevik
Perjatsi küla
Olgina alevik
Udria küla
Vaivara küla
Soldina küla
Sinimäe alevik
Hiiemetsa küla
Sinimäe alevik
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Enampakkumise teade
Vaivara Vallavalitsus korraldab avaliku
kirjaliku enampakkumise Vaivara valla
omandis olevate järgmiste
korteriomandite või kinnisasjade
võõrandamiseks alljärgnevatel
tingimustel:
1. Korteriomand Aia tn 3-1 (kaugküttega,
1-toaline, 1-korrus), Sinimäe alevikus,
eluruumi pind 26,7 m2, alghind 3 600 eurot
(134,83 EUR/m2);
2. Hoonestatud kinnisasi Mäealune 6b
(garaaziboks 87,4 m2), Sinimäe alevikus,
kinnistu pindala 304 m2, alghind 3 000
eurot (9,87 EUR/m2);
3. Korteriomand Narva mnt 3-30
(kaugküttega, 2-toaline, 4-korrus), Olgina
alevikus, eluruumi pind 40,6 m2, alghind
6 000 eurot (147,78 EUR/m2);
4. Korteriomand Narva mnt 9-21
(kaugküttega, 2-toaline, 3-korrus), Olgina
alevikus, eluruumi pind 37,4 m2, alghind
5 400 eurot (144,38 EUR/m2);
5. Korteriomand Vaksali tn 6-1 (ahiküttega,
ca 1/2 üksikelamust), Soldina külas,
eluruumi pind 56,0 m2, alghind 2 500 eurot
(44,64 EUR/m2).
Kirjalik pakkumus koos tagatisraha (10%
alghinnast) tasumist tõendava
dokumendiga tuleb esitada hiljemalt
20.11.2015 kell 11.00 aadressile Pargi tn
2, Sinimäe alevik 40101 Ida-Virumaa või eposti aadressile: vaivara@vaivara.ee
Enampakkumise täpsemate tingimustega
(pakkumise vormistamine, esitamine,
pakkumuste läbi vaatamine, pakkumuste
edukaks tunnistamine, pakkujaga ostumüügi lepingu sõlmimine, tagatisraha ja
müügisumma tasumine ning tagastamine
jmt) saab tutvuda Vaivara valla kodulehel
http://www.vaivara.ee/hanketeated
Täiendav informatsioon:
Mati Männisalu, tel +372 508 4170, e-post:
mati.mannisalu@vaivara.ee
Enampakkumise objektidega saab tutvuda
eelneval kokkuleppel.

Sinimäe noored ja
„Noortekohtumised“
Nädalavahetusel, 18. - 20. septembril
osalesid Sinimäe noored Viktoria
Badanina ja Sofia Rozenbuš koos
noorsootöötaja Aleksandra Volkovaga
Tallinnas projektikoolitusel Idee45.
2015. aastal käivitunud
pilootprojekti
“Noortekohtumised” eesmärk on
soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste
erineva emakeelega noorte omavahelist
suhtlemist, teineteisemõistmist ja
arengut.
Noortekohtumise elluviimine
avardab silmaringi, aitab luua koostöö- ja
sõprussidemeid Eestis elavate noorte
vahel, annab väärtusliku projekti
tegemise kogemuse ning hea võimaluse
koos sõpradega mõni oluline teema
päevakorda võtta ja koos midagi uut
õppida.
Noortekohtumiste laiem eesmärk on
kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja
sallivuse kasvatamine osalejates ja
ühiskonnas tervikuna.
Ideelaboris, kuhu noored tulid koos
noortejuhtidega, arendati üheskoos edasi
noorte algusjärgus või pooleliolevaid
projektiideid ja mõeldi välja ka hoopis
uusi ideid.
Koos koolitajate, projektinõustajate ning
Noorteagentuuri töötajatega aidati noorte
ideedel kujuneda edukateks projektideks,
mida nad said esitada pilootprojekti
“Noortekohtumised” 1. oktoobriks. Ka
Viktoria ja Aleksandra esitasid oma
projektitaotluse. Kivi kotti!
Pilootprojekti eestvedajaks on SA
Archimedes Noorteagentuur, kes toetab
koostööprojektide teket ja arengut
teavitus-, nõustamis- ja
koolitustegevuste kaudu, jagab
projektitoetusi ning tegeleb projektide
järelvalve ja analüüsiga.
Noori abistab ja konsulteerib Vaivara
valla avatud noortekeskuse
noorsootöötaja Aleksandra Volkova. (VK)

Vanatare XXI maalaata
häiris külm ilm
Oktoobrikuu teisel
nädalavahetusel toimunud
Vanatare XXI maalaadal oli
tavapärasest vähem kauplejaid.
Laada peakorraldaja
Rootsikeldri taluperemees
Heiki Roots kahtlustas
„sabotaazis“ külma ilma.
„Laupäeva hommikul
praktiliselt enne laada algust
helistas mulle üksteise järel kuus
kaupmeest, kes kõik ütlesid, et
jätavad tulemata, kuna ilm on
kehv,” rääkis Roots, lisades, et
kokku „hüppas alt ära“ kümme
müüjat, kes varem olid teada
andnud laadal osalemisest.
Need laadalised aga kes
teadsid, et pole halba ilma, vaid

Kaup lettidel oli kõik kohalikku päritolu.
edukas,“ rääkis Rootsikeldri
taluperemees, kelle üheks
ülesandeks muuhulgas on
juba mitu aastat ka Vanatare
maalaada üheks firmamärgiks
kujunenud oksjoni
läbiviimine, sellel
enampakkumisele mineva
kaubaga lunastavad
kaupmehed välja oma
müügikohad.

Vanatare maalaada
korraldamine sai alguse
2005. aastal, mil
Maarahvaselts Vanatare
moodustas neljaliikmelise
Toitu valmistati ka kohapeal. Foto: 2x AERTON-CHRIS TASA
korraldustoimkonna ja
laada peakorraldajaks
on valesti valitud riietus, said oma ostud
valiti Rootsikeldri taluperemees Heiki
kenasti sooritatud. Tundus, et ka kaupmehed
Roots. Laat toimub kahel korral aastas olid müügiga rahul ja suurem osa kaasa
kevadel ja sügisel.
võetud kaubast leidis uue omaniku.
„Plaanitud väljapanek koduvalla ajalugu
tutvustavatest fotodest jäi kahjuks kesiseks,
kuid käsitöö näitusmüük oli seevastu väga

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

Lastepäev „Teeme ise muusikat”
Sinimäe Põhikooli 1.-4. klassi õpilased käisid
6. oktoobril õppesõidul Jõhvi kontserdimajas.
Nimelt toimus lastepäev „Teeme ise
muusikat“, kus olid organiseeritud erinevad
muusika õpitoad: rääkiv rütm, mandoliinid,
seto leelo (setude traditsiooniline laulustiil)
jne. Õpituba kestis 45 minutit, seejärel toimus
15 - minutiline ühisesinemine saalis.
Meie õpilastel oli võimalus osa võtta
rääkiva rütmi ja seto leelo õpitoast. Esimese

õpitoa juhendajateks olid Arno Kalbus ja
Jamilia. Seal said lapsed aimu, kuidas Indias
õpitakse läbi silpide trummimängu ja tantsu.
Kuidas kõike seda, mis me suuga ütleme, on
võimalik mängida kätega trummidel ja
jalgadega tantsus.
Teise õpitoa juhendajateks olid Matis
Leima ja Evelin Ämarik. Seto leelo õpitoas
õpiti laulma UNESCO kultuuripärandisse
kantud ehedat seto leelot, tutvuti seto

Kõike seda, mida suuga ütleme, on võimalik mängida trummidel....
rahvarõivastega, saadi mängida paari
Setomaale omast ringmängu ning
tantsiti lihtsaid Kagu-Eestis levinud
tantse.
Kui õpitubades õpitud
muusikarütmid selgeks saadud, mindi
lavale oma oskusi demonstreerima ja
esinema.
Oli üks tore, vahva ja õpetlik
päev meile kõigile. Õpilased said
juurde muusikalisi teadmisi, oskusi
ning kindlasti esinemisjulgust.
IRINA KLISHINA
... ja väljendada tantsus. Foto 2x : IRINA KLISHINA

On oktoober...
Sügis on käes ja
nii nagu ikka, vaheldub
päikesepaiste
vihmasabinaga. Vahel
ei saa arugi, kuskohast
seda vett tuleb, sest
pilvi pole nähagi...
Sadu on siis lühiajaline
ja mõne hetke pärast
paistab jälle päike. Kuu
keskpaiku püsivad veel
lehed puus, kuigi Suur
Kunstnik on nad juba
kenasti kirjuks suutnud maalida.
On oktoober... Metsa alla on ilmunud
kukeseened, riisikad ja puravikud. Viimaks
ometi! Kahju ainult, et seenteaeg jääb sel
aastal lühikeseks, sest juba ähvardab
ilmateade öökülmadega ja karta on, et siis
on pidu läbi... Ehki teadjamad inimesed
räägivad, et kui pärast öökülmi on mõned
soojad ja päikesepaistelised päevad, siis
kerkib noori seenekübaraid ... nagu seeni
pärast vihma. Igatahes külma poolt
näpistatud marjad maitsevad õige
magusasti ja siin-seal on neid veel
võimalik suhu pista.
On oktoober... Midagi maitsvat suhu
pista, aga rohkem veel midagi tervislikku
koju kaasa viia, saavad kõik need, kes ei
pelga külma ilma ja tulevad Vanatare
maalaadale. Kahjuks on külmakartlikud
mitmed müüjad, kes viimasel minutil
tulemata jätavad... Ega aga sõit seepärast
sõitmata jää! (loe: Enamus ostjaid saab
soovitu kätte ja müüjadki paistavad rahul
olema).
On oktoober... Rahul on ka
koolijütsid, kes naudivad koolivaheaega ja
saavad nüüd kauem magada. Eks me isegi
tunneme, et tunnike lisaaega kuluks meile
hommikul marjaks ära. Ju annab sisetunne
meile teada, et oleme igati valmis talveajale
üle minema.
On oktoober... 25. oktoobri
varahommikul keeramegi taas kord kella –
sedapuhku tagurpidi. Ei oska öelda, kas
see kella keeramine kaks korda aastas ikka
kõige õigem tegu on, aga pole ju mõtet
muretseda asjade pärast, mida me muuta ei
saa...
Mõnusat sügise jätku meile kõigile ja
kohtume detsembris!
ANNE JUNDAS

Kodusoojal
madalam hind
Alates 01.10.2015 kehtib SW Energia
OÜ poolt hallatavas Olgina ja Sinimäe
kaugküttepiirkonnas soojusenergiale
uus oluliselt madalam hind 59,23 EUR/
MWh, millele lisandub seadusega
ettenähtud käibemaks.
Hinnakorrektsioon on teostatud
Konkurentsiametis kooskõlastatud
piirhinna hinnavalemi alusel ning seda
võimaldab maagaasi ostuhinna alanemine.
SW Energia OÜ prognoosib hinna
mõningast alanemist veel ka lähikuudel.
Alla 60 EUR/MWh maksis soojusenergia
viimati 2010.a sügisel, viimastel aastatel
on soojusenergia hind püsinud
vahemikus 73-76 EUR/MWh.
SW Energia OÜ äriplaan näeb ette
nimetatud võrgupiirkondade katlamajade
üleviimist biokütusele. Katlamaja
biokütusele üleviimine ilma soojusenergia
hinnatõusuta on võimalik ainult
struktuurifondide toetuse saamisel.
Kahjuks ei õnnestunud abi saamine SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) 2015.a I voorust, kus toetati ainult
lokaalkatlamajasid.
Lähikuudel avaneb uus toetuste
taotlemise voor, kuhu SW Energia OÜ
esitab taotluse abi saamiseks Olgina
katlamaja üleviimiseks biokütusele.
Koostöös Vaivara valla ja KA Vaiko ASga on uuendamisel Vaivara valla
kaugküttepiirkondade soojamajanduse
arengukava, mille vastuvõtmine annab
suurema tõenäolisuse toetuse saamiseks.
Biokütuste kasutuselevõtmine tagab
pikas perspektiivis soojusenergia hinna
stabiilsuse ja välistab edasised järsud
hinnatõusud.
SW Energia OÜ
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Vallavolikogu istungilt
30. septembril toimus Vaivara
Vallavolikogu 8. koosseisu 24 istung,
kus
- võeti vastu Vaivara valla teine
lisaeelarve, millega tehti eelarve muudatus
Sigala tee ehitustööde kulude katmiseks
maaosakonna kulude kokkuhoiu arvelt;
- muudeti Vaivara valla arengukava
aastateks 2015-2020. Muudetud
arengukava terviktekstiga on võimalik
tutvuda valla kodulehel ja Riigi Teatajas;
- võeti vastu Vaivara valla
eelarvestrateegia 2016-2019, mis on leitav
valla kodulehel kui ka Riigi Teatajas;
- anti nõusolek Metsamaahaldus
Aktsiaseltsile Vaivara vallas Perjatsi külas
asuva Errase kinnistu omandamiseks;
- otsustati võõrandada avalike
enampakkumiste kaudu Vaivara vallale
kuuluvad kinnisasjad: Aia 3-1 Sinimäe
alevik (korteromand), Narva mnt 3-30,
Olgina alevik (korteromand), Narva mnt 921, Olgina alevik (korteromand), Vaksali 61, Soldina küla (korteromand), Mäealuse
6b, Sinimäe alevik. Vaivara Vallavalitsus
korraldab avalikud enampakkumised
vallavara võõrandamiseks.
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

Orienteerumises
saadi üks esikoht,
kolm teist kohta ja
kaks kolmandat
kohta

Tegus sügis
Sügis on imeline aastaaeg ja sellel aastal on
ta eriti ilus. Nii mõnus on õues jalutada ja
lehtedes sahistada – õnneks lasteaias on
võimalik õue nautida lausa kaks korda
päevas!
See õppeaasta on alanud meil väga kiirelt ja
toimekalt ning tundub, et me oleme sellega
juba ära harjunud, sest muudkui leiutame
uusi põnevaid asju.

Vallavalitsuse istungitelt
muudab. Sinimäe lasteaia pere ootab peole
kell 16.00 ja Olgina kell 17.00.
10.11.2015 jooksevad nii Olginas kui Sinimäel
mardisandid – olge valvel, äkki koputavad ka
teie ukse taga!
25.11.2015 on kadripäev – sel päeval sõidame
taas külla Narva lasteaeda Cipollino, kus
üheskoos mängime.

Lasteaia mudilased sügispeol Toilas. Foto: VAIVARA LASTEAED
Mis meil Vaivara lasteaias plaanis on?
28.10.15 kell 10.00 tulevad Sinimäe lasteaeda
külla päästjad, kes meile oma tööd
tutvustavad ning töövahendeid (ka autot)
näitavad. Üheskoos toimub ka meie jaoks
seni suurim Evakuatsiooniõppus – uues
majas teeme seda ju kõik koos!
29.10.2015 ootame päästjaid Olgina majas, ka
seal tuleb tuleohutus üle korrata. Nii vahva,
et nad meie jaoks aega leiavad ja meid selle
olulise teema juures aitavad! Aitäh teile
päästjad ja Sulle tädi Maila!
29.10.2015 kell 09.00 muutub Sinimäe lasteaia
mängutuba planetaariumiks – püsti pannakse
suur kuppelkino. Põnevat kinokogemust
saavad kogeda nii lasteaia kui kooli lapsed –
vahva ja taas suurimad tänud korraldajatele!
Pealelõunat kolib kino Olgina lasteaeda, sest
seda kogemust tahavad kõik – kindlasti
põnev ja ka väga õpetlik.
09.11.2015 tähistame lasteaias isadepäeva.
Sel korral on meil ka üllatuskülaline
(klounionu), kes meie peod veel lõbusamaks
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Pildid kõikidest üritustest paneme lasteaia
kodulehele ja Facebooki kontole.
Lasteaed on põnev, mõnus ja huvitav
koht – meie teine kodu. Lastel,
lapsevanematel ja töötajatel peab siin olema
mõnus, turvaline ja hea – usun, et meie
lasteaed on just selline. Õnneks järjest
kasvab meie lasteaias käivate laste arv ning
siinkohal tahan tänada kõiki lapsevanemaid,
kes on valinud just meie lasteaia. Aitäh teile
ja luban, et anname endist parima!
Septembris käisid meie lasteaias külas
keelekümbluskeskuse spetsialistid, kes
hindasid meie keelekümblusalast tegevust.
Nemad jäid meiega väga rahule ning meie
saime kinnitust, et liigume õiges suunas! PS!
Kandideerime „Keelekümblusasutus 2015“
auhinnale, kuidas meil läheb, seda saame
teada 22.10.2015 Keelekümbluskonverentsil.
Imelist sügist ja aitäh kõigile, et te olemas
olete!!!
MARGIT MAKSIMOV

Õppepäev AHHAA keskuses

Vallavalitsuse istungitel septembris ja
oktoobris vaadati läbi ja lahendati
finants, sotsiaal, maa, ehitus,
planeerimise ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvad küsimused, ning need
küsimused ja eelnõud, mida vallavalitsus
edastas vallavolikogule.
Peale jooksvate küsimuste lahendamist
vallavalitsuse istungitel
22. septembril:
- kinnitati Vaivara Huvikeskuse juhataja
konkursi tulemused ja nimetati ametisse
Keio Soomelt;
- eraldati Vaivara valla 2015. aasta eelarve
reservfondist rahalised vahendid
huvikeskuse ettenägemata kulude
katmiseks.
24. septembril toimunud istungil arutati ja
otsustati esitada volikogule
vastuvõtmiseks Vaivara valla 2015. aasta
teine lisaeelarve, millega lahendati Sigala
tee ehitustööde rahastamise küsimus
maaosakonna kulude kokkuhoiu arvelt.
6. oktoobril:
- kinnitati Vaivara Lasteaia hoolekogu
uus koosseis: Irina Vesselova
(„Vikerkaar“ sõimerühma esindaja),
Ksenia Tukkia („Vikerkaar“ vanema
rühma esindaja), Veronika Tolli („Klaabu“
rühma esindaja), Natalia Nikandrova
(„Ojake“ rühma esindaja), Anna
Samsonova (lasteaia õpetajate esindaja)
ja Anne Terner-Boiko (Vaivara
vallavalitsuse esindaja,
lastekaitsespetsialist);
- otsustati pikendada liisingulepingut
vallavalitsuse kasutuses oleva sõiduki
PEUGEOT EXPERT 482BFM
(sotsiaalbuss) 6 kuuks.
20. oktoobril:
- määrati Puhkova külas asuvale teele
kohanimi: Põhja-Kudruküla tee;
- kinnitati Sinimäe Põhikooli hoolekogu
uus koosseis: Angelina Pällo
(vallavolikogu esindaja), Külli Priske ja
Liisi Sarap (õpetajate esindajad), Margit
Maksimov, Natalja Vakulina ja Heiki
Roots (lastevanemate esindajad) ja Jana
Smirnova (lastevanemate ja vilistlaste
esindaja);
- määrati vallavara võõrandamise
tingimused.
VERONIKA STEPANOVA
vallasekretär

ÕNNITLEME VANEMAID

VASILISA BARYSHEVA
DEMID KONJAHHINI
DANIIL OSKOLKOVI
DIANA TVETKOVA
RAGNAR PETTAI
SÜNNI PUHUL

Tule Remniku
lastelaagrisse
Viimase neljapäevaku stardis on Ott-Marti ja
Kristi Vainura. Foto: ALEKSANDR KOMŠIN
Suvine orienteerumishooaeg sai otsa ja
viimasel neljapäevakul Kohtla-Nõmmel
tõmmati tehtule joon alla.
Sellel suvel korraldas RSK Jõhvikas
taas kümme orienteerumisneljapäevakut,
millel osales kokku 193 orienteerujat, 27
neist võtsid osa kõikidest
neljapäevakutest.
Aktiivsete orienteerujate hulka
kuulusid ka Karl-Martin Vainura ja Tiit
Vainura. Ülejäänud pereliikmetel jäi mõni
orienteerumisneljapäevak vahele.
Sellest olenemata jõudsid nad kõik oma
vanuseklassis esikolmikusse. Kristi
Vainura sai N35 esikoha, Tiit Vainura tuli
M35 teiseks, Karl-Martin oli M16 teine ja
Ott-Marti M10 samuti teine. Anne-Mari
sai N14 kolmanda koha. Kolmanda koha
sai ka võistlusklassis M16 Sandro
Maksimov.
ANNE JUNDAS

Mis tunne on olla lennukipiloot? Foto: LIISI SARAP
Õppimise mõtestamiseks said osalejad
kohale jõudes töölehe, millele leidusid
vastused üle kogu keskuse. Kui nooremad
õpilased vajasid rohkem juhendamist, siis
vanemad oskasid juba ise õige info üles
leida.
AHHAAs on põnevaid eksponaate,
võimalusi ning avastamisrõõmu jätkus
kõigile.
Põnevamateks eksponaatideks osutusid
jalgratas, millega sai lae all sõita ja lift, millel
istudes ja nöörist tõmmates tõusis iste
kõrgele.

Paljud õpilased katsetasid, mis tunne
oleks olla lennukipiloot ja 7. klassiga uurisime
erinevaid läätsi. Õppepäeval osalesid 4.-9.
klassi õpilased ja nende õpetajad ning
ürituse toimumist toetas Eesti Energia.
Pärast AHHAA keskuse külastamist
käisime Lõunakeskuses uisutamas ja 4D
kinos. Poisid leidsid üles seikluspargi ning
turnisid seal.
Selliseid meeleolukaid õppepäevi võiks
rohkem olla, leidsid nii õpilased kui õpetajad.
LIISI SARAP

Lastekaitse Liit pakub 2016. aastal
Remniku lastelaagris 8 päevases
programmis osalemiseks sotsiaaltuusikut
maksumusega 92,80 eurot lapse kohta.
Palume lapsevanematel anda teada oma
laste soovist osaleda 2016.a. suvel
lastelaagris.
Lastelaagri tuusiku hüvitamiseks
makstakse Vaivara vallavalitsuse poolt
sotsiaaltoetusena kuni 35 eurot lapse
kohta aastas.
Info saamiseks ja lastelaagris osalemise
soovist teatamiseks palume pöörduda
valla sotsiaalosakonda
lastekaitsespetsialisti poole.
Kontakttelefon 3929014 või anne.ternerboiko@vaivara.ee

Pane tähele
17.11.2015 kell 15.30-17.00 vallamajas
päästeameti tuleohutuse teemaline
infopäev
elanikele.
19.11.2015 kell 15.30-17.00 Olgina
rahvamajas Päästeameti tuleohutuse
teemaline infopäev elanikele.
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Aasta viimased kuud
Vaivara ja lähiümbruse
ajaloos
5. novembril 1585.
aastal uppus Narva
jõkke Pontus De la
Gardie, kes valmistas
ette rahuläbirääkimisi
Venemaaga. Pontus
De la Gardie maeti
Tallinna
Toomkirikusse.
5. novembril 1940. aastal hävitati uue
võimu poolt Utria dessandi
mälestussammas, mis oli A. Danilovi
tööna avatud 30. juulil 1933. aastal.
Taasavamine oli 6. juulil 1991. aastal.
6. novembril 1905. aastal sündis Narvas
näitleja Franz Malmstein, kes aastatel
1925-1937 töötas Narva teatrites ja siis ligi
30 aastat Tallinna Draamateatris. 1967.
aastal omistati talle Eesti NSV teenelise
kunstniku aunimetuse. Suri Tallinnas 6.
veebruaril 1967. aastal.
7. novembril 1700. aastal võtsid vene
väed ette kolm öist tormijooksu Narvale,
mis aga kaitsjate poolt suhteliselt kerge
vaevaga tagasi löödi. Eks oma osa oli
lahingutel Toila lähistel Pühajõel ja pikk
tee Rakverest Narvani, mis pidurdas ja
väsitas vene vägesid.
12. novembril 1885. aastal sündis
skulptor Amandus Adamson, Eesti
rahvusliku skulptuuri rajaja, kelle
loomingusse kuulub ka mitu Virumaale
tehtud Eesti Vabadussõja
mälestussammast, neist suursugusemaid
Rakverre (taastatud) ja Narva-Jõesuu
Valgesse parki (taastamata). Õnneks on
alles originaalis säilinud Narva-Jõesuu
kalmistule rajatud mälestusrist.
16. novembril 2000. aastal avati Narva
Hermanni kindluses Põhjasõja Narva
lahingu 300. aastapäevale pühendatud
näitus. Mulle meenub toonane tõetruu
lahingu kajastus läbi dokumentide,
medalite ja sündmuste.
20. novembril 1700. aastal toimus
Põhjasõja käigus Narva lahing, milles Karl
XII väed saavutasid võidu ülekaalukate
vene vägede üle, mida hiljem märkis
Narva sissesõidul Härgmäel kuulus
Rootsi lõvi, mis nüüd seisab kindluse
lähistel.
21. novembril 1965. aastal tehti esimene
mudaraviprotseduur Narva-Jõesuu
sanatooriumis, milleks kasutati Vaikse
järve muda.
25. novembril 1710. aastal avaldati
Eestimaa Kindralkuberneri patent, millega
rajati sõjateede äärde nn “kasakate
postijaamad“ ja kasutada sai vaid sõjast
säilinud hooneid, kõrtse või talutaresid,
mida küll Jõhvi-Narva postimaanteel oli
küllaltki vähe. 1711 -1712. aastail kasutati
postijaamadena Voka, Vaivara ja Atsalama
kõrtsi, 1728. aastal valmisid eraldi Vaivara
ja Varja postijaamad (viimane on
praeguseni alles).
25. novembril 1925. aastal kehtestati
Virumaal kaitsealadeks Narva-Jõesuu,
Toila ja Võsu ning „Suvitus- ja
raviasutuskohtade seaduse“ alusel oli
maakonna- või linnavalitsuse loata
keelatud hoonete, kanalisatsiooni ja
veevärgisüsteemide (siia kuulusid ka
avalikud kaevud) ehitamine,
tööstusettevõtete rajamine, metsaraie
ning jäätmete väljaveokohtade loomine.
11. detsembril 1930. aastal sündis
Narva-Jõesuu tuntud kodu-uurija ja
genealoog Virve Orav. Tema materjale on
palju Virumaa muuseumides ja tema oli
üks esimesi kodu-uurijaid meie kandis,
kes andis välja raamatu „Matkateed Narva
lähistel“ 1991, sellele on tulnud järjena
„Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga“ 1993,
„Vaivara kodu-uurija pilguga“ 1998 ja
„Narva-Jõesuu mu kodu“ 1999. aastal.
Esimese raamatu ilmumine pani ka meie
kodu-uurijad teistmoodi tööle. Nüüd
hakati uurima kindlaid teemasid ja
raamatuid hakkas ilmuma ridamisi, mis
rikastasid meie kodukandi ajaloolist mälu.
Virve Orava maine teekond lõppes 7.
juunil 2013. aastal ja oma viimast und
puhkab kodukandi kalmistul.

Lavastuslahing “Vabariigi sünd”
venelased, baltisakslased, juudid, ingerlased
Laupäeval, 3. oktoobril paukusid Sinimäel
ja mõned teised Eestimaa rahvaste
püssid, kahur ning ragistas kuulipilduja
esindajad,“ rääkis lektor.
„Maksim“ - soomusrongi dessantrühm
Vaivara Sinimägede Muuseumi juhataja
ründas punavägede positsioone. Toimus
Ivika Maidre sõnul kasutavad nad
sõjaajaloopäev, mille raames mängiti maha
ajalooteadmiste inimesteni toomisel kavalust.
Vabadussõja lahing 1919. aasta esimesest
„Inimesed vajavad ju meelelahutust ja nii me
poolest, kui kaalul oli noore Eesti
pakumegi välja n-ö pakikese, kus on koos
Vaabariigi saatus.
loeng teadmiste osas ja kõike kuuldut saab
„Kes ei mäleta minevikku elab
kohe ka visualiseeritult näha ajaloolisel
tulevikuta,“ kordas Saaremaa Sõjavara seltsi
sõjaväljal, kus käib lahing tolleaegsetes
juhataja Margus Sinimets tuntud
kõnekäändu. „Ma näen, et
selline ajaloos meie jaoks eriti
tähtis etapp peab olema
inimeste teadvusesse viidud.
Nõukogude ajal ju sellest ei
räägitud, et siin oli Eesti
Vabariigi jaoks väga oluline
Vabadussõda“.
Lavastatud lahingus osalejaid
oli 80 ringis, lisaks
eestimaistele klubidele, kellest
arvukaim oli Front Line,
lisandus “võitlejad” ka
Venemaalt ja Valgevenest.
Lahingus käiku minevad
relvad pärinesid Saaremaalt,
nendega varustas kõiki
osapooli Saaremaa Sõjavara
Selts, kes omab ka varasemalt
Hetk lavastuslahingust.
läbi viidud lavastuslahingute
Foto: SERGEI STEPANOV/NPA
kogemusi.
mundrites ja sel ajal kasutusel olnud
Enne sõjategevuse algust Grenaderi
mäel, oli Sinimägede muuseumi juures avatud relvadega“.
Ajaloopäeva korraldajad, Vaivara
päevateemaline näitus ja toimusid vene- ja
Sinimägede Muuseum ja Saaremaa Sõjavara
eestikeelsed loengud, kus Vabadussõjast
Selts tänasid Kaitseministeeriumi, MTÜd
kõneles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
Eesti Sõjaajaloo Pärand ja klubi Front Line.
sõjaajaloo lektor Igor Kopõtin.
„Vabadussõjal on väga oluline element meie
rahvusliku ajaloo narratiivi ülesehitusel, kuna
ALAR TASA
vabadussõjast ei võtnud osa mitte ainult
http://album.vaivaravald.ee >
etnilised eestlased, vaid selles sõdisid ka
Üritused

Eesti Post avab Olginas uue postipunkti
Eesti Post avab 17. novembril Vaivara vallas
Olginas uue postipunkti, mis annab
inimestele võimaluse kodukohas mugavalt
oma postiasju ajada.
Olgina raamatukogus avatav postipunkt
võtab viiel päeval nädalas vastu erinevaid
saadetisi, makseid ja perioodika tellimusi ning
müüb vajalikku postikaupa. Samuti saavad
inimesed sealt kätte kõik saabunud
saadetised.
Postipunkti lahtiolekuajad on samad mis
raamatukogul – teisipäeval, neljapäeval ja
reedel kell 10-17, kolmapäeval kell 12-19 ja
laupäeval kell 10-14. Esmaspäeval ja
pühapäeval on postipunkt suletud.
Lisaks postkontorisse või postipunkti
kohale minemisele on postiteenuseid võimalik
tarbida ka oma kodus kirjakandja vahendusel.
Kui inimene elab lähimast postkontorist või
postipunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit, on
tema jaoks kirjakandja tellimine tasuta ning
tasuda tuleb vaid tellitavate teenuste eest.
Kirjakandjale saab tasuda sularahas.

Elu- või asukohas osutab kirjakandja
järgnevaid teenuseid:
1. kirisaadetise vastuvõtmine/
kättetoimetamine liht-, täht- ja
väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi
(sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki vastuvõtmine/kättetoimetamine
täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20
kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. rahakaartide saatmine;
4. ajakirjandustellimuste vormistamine;
5. maksete vastuvõtt;
6. pensionide väljamaksmine;
7. postimaksevahendite müük.
Kirjakandja saab koju tellida helistades
telefonil 661 6616, saates e-kirja aadressil
info@omniva.ee või Omniva e-teeninduses
www.omniva.ee.
Samuti saab kirjakandja koju kutsuda
postitades kirjakasti kutsekaardi.

OPERATIIVTEATED

viibinud 20-st lapsest keegi vigastada ei
saanud.
4. oktoobril kella 21.07 ajal kustutasid
päästjad Peeterristi külas põlenud prahi.

VARGUSED
6. oktoobril teatati politseile, et Vaivara
külas varastati jalgratas, tööriistad,
bensiinisaag ja muud vara. Kahju on 1830
eurot.
6. oktoobril teatati politseile, et Vaivara
külas varastati tööriistu ja trimmer. Kahju on
680 eurot.
5. oktoobril teatati politseile, et Auvere külas
murti sisse haagisesse, kust varastati
keevitusseade ja ketaslõikur. Kahju on 4300
eurot.
PÕLENGUD
21. oktoobril kell 23.02 teatati tulekahjust
Auvere külas aiandusühistus Mustajõe.
Kohale saabunud päästjad leidsid eest
kahekordse puidust aiamaja, mis põles
lahtise leegiga. Koheselt alustati
kustutamisega. Tulele saadi piir kell 00.30,
järelkustutustööd lõpetati kell
01.53. Tulekolle paiknes maja
pööningul. Suitsuandurit majas ei olnud.
Ükski inimene tulekahjuks kannatada ei
saanud. Millest tuli alguse sai selgitab
menetlus.
7. oktoobril kella 08.11 ajal teatati
häirekeskusele tulekahjust Udria külas, kus
mootoririkke tõttu süttis koolibuss. Bussis

ERKI VARMA,
kommunikatsioonijuht

LÕHKEKEHAD
21. oktoobril tehti kahjutuks Auvere külast
leitud 82 mm mürsk, 150 mm miinipildujamiin
ja käsigranaat.
20. oktoobril tehti kahjutuks Sinimäe
alevikust leitud 82 mm miinipildujamiin ja
Mustanina külast leitud kaks 220 mm ning
üks 150 mm mürsk.
17. oktoobril tehti kahjutuks Auvere külast
leitud viis miinipildujamiini.
18. oktoobril tehti kahjutuks Auvere külast
leitud kaks 82 mm miinipildujamiini ja kaks 76
mm mürsku ning Vaivara küla lähedalt
metsast leitud kaks 82 mm miinipildujamiini ja
kaks 76 mm mürsku.
13. oktoobril tehti kahjutuks Vaivara külast
leitud 150 mm mürsk ja Perjatsi külast leitud
kaks mürsku.
9. oktoobril tehti kahjutuks Vaivara vallast
leitud kaheksa mürsku ja kaks miinipilduja
miini.
10. oktoobril tehti kahjutuks Auvere külast
leitud 25 mürsku ja viis 76 mm unitaarlasku
ning Vaivara külast leitud 102 mm mürsk.
1. oktoobril tehti kahjutuks Auvere külast
leitud 120mm miinipilduja miin.

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

13. detsembril 1915. aastal sündis
Vaivaras arst Leida Sõrmus, kes esindas
virulasi Eesti NSV IV ja V Ülemnõukogu
töös.
15. detsembril 1925. aastal sündis
Narvas tulevane soomepoiss Harald
Pakk, kes autojuhina läks 19. novembril
1943. aastal Soome ja sattus väljaõppele
Taavettis ja Jalkalas ning siirdus
lahingutandrile Karjala kannasel. H. Pakk
langes 14. juunil 1944. aastal Ähijärve
lahingus ja maeti Malmi
kangelaskalmistule Helsingis.
16. detsembril 1885. aastal sündis
Vaivara vallas II liigi 3. järgu Vabadusristi
kavaler, reamees Andres Kasemaa (ka
nimekuju Kaskmann), kes kuulus
Vabadusristi Vendade Ühenduse Narva
osakonda ja viimased andmed temast on
1940. aastast, kui ta elas Sillamäel
Kuursaalis.
26. detsembril 1920. aastal sündis
Narva-Jõesuus tulevane soomepoiss,
politseinik Karl Tammis, kes võttis Soome
tee ette 3. septembril 1943. aastal ja läks
kohe ka rindele Rajajoele, kus sai
haavata. Pärast paranemist suunati
väljaõppele Taavettisse ja siit
lahingutesse Viiburi lahel ja Vuoksel. 19.
augustil 1944. aastal tuli kaprali auastmes
Eestisse ja edasised andmed puuduvad.
Sir ARTHUR

Kultuuriteated
27. – 30. oktoobril Muinasjutuhommikud
Sinimäe Raamatukogus.
30. oktoobril kell 17 Halloweeni pidu
Sinimäe koolis.
2. novembril Hingedepäeva tähistamine
Sinimäe ja Olgina lasteaedades.
2. novembril kell 18 Hingedepäeva
tähistamine Vanatare majas.
6. novembril Isadepäev Sinimäe ja Olgina
lasteaedades.
6. novembril kell 19 Tantsuõhtu Stiilipidu
„I Maailmasõja lood ja laulud“ Sinimäe
põhikoolis. Tantsuks ansambel
Konterbant
7. novembril kell 13 Isadepäeva kontsert
Olgina rahvamajas.
10. novembril Mardipäev Sinimäe ja Olgina
lasteaedades.
13. novembril kell 19 Filmiõhtu Sinimäe
lasteaias.
25. novembril Kadripäev Sinimäe ja Olgina
lasteaedades.
26. novembril Kodanikupäev.
Noortekeskuse ekskursioon muuseumisse.
29. novembril kell 17 I advendi kontsert
Vaivara valla taidluskollektiividelt
Sinimäe põhikoolis.
1. detsembril kell 17 Jõulukaunistuste
meisterdamine Sinimäe lasteaias.
11. detsembril kell 19 Filmiõhtu Sinimäe
lasteaias.
12. detsembril kell 16 Vanatare
sünnipäev Vanatare majas.
19. detsembril kell 18 Sinimäe jõulupidu
Sinimäe koolis.
26. detsembril kell 12 Sinimäe laste
jõulupidu Sinimäe põhikoolis.
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.

TULE TANTSIMA!
Tants – see on nauding, rõõm, ilu ja
energia!
Täiskasvanute rahvatantsu segarühm
alustab Sinimäel, Roheline 16 kolmapäeval
4. novembril kell 18.00.
Tunned rõõmu positiivsusest enda
ümber?
Tahad olla osaline vahvatel sündmustel?
Tahad laiendada silmaringi?
Kui nii, siis see teadaanne on sulle!
Tule ja too sõbrad kaasa!
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