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Eriplaneeringu ja
keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamine
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavolikogu 30.03.2016 otsusega nr 88
algatati Auvere tuulepargi eriplaneering
ja selle keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
Planeeringu koostamise eesmärk on maaala väljaarendamine tuulepargi alaks.
Planeeringuala (pindalaga ca 2 350 ha)
asub Auvere külas ja hõlmab vähemalt
järgmisi katastriüksusi: Narva metskond
16 (85101:012:0190) 95,70 ha; Narva
metskond 58 (85101:012:0112) 547,52 ha;
Kaevunurga (85101:012:0054) 8,09 ha;
Viiendi (85101:012:0048)
8,18 ha; Uus-Auvere (85101:012:0027)
150,00 ha; Narva metskond 39
(85101:002:0159) 23,99 ha; Narva
metskond 40 (85101:002:0152) 182,72 ha;
Narva metskond 25 (85101:012:0210)
645,30 ha; Narva metskond 17
(85101:012:0200) 564,40 ha.
Planeeringuga kavandatav tuulepark
koosneks vähemalt järgmistest ehitistest:
elektrituulikutest ja neid omavahel
ühendavatest keskpinge (20 kV)
ülekandeliinidest; alajaamadest ja neid
omavahel ühendavatest kõrgepinge (110
kV) ülekandeliinidest; kõrgepinge 330 kV
ülekandeliinist tuulepargi 330/110/20 kV
alajaama Eesti Soojuselektrijaama ja Balti
Soojuselektrijaama 330/110 kV alajaamas
paikneva liitumispunktiga ühendamiseks.
Algatamise otsusega on võimalik tutvuda
Vaivara valla kantseleis ja Vaivara
valla kodulehel www.vaivara.ee
RAIM SARV,
planeeringuspetsialist

Hajaasustuse programmi
taotlusvooru avamine
Ida-Viru Maavalitsus teatab, et alates
08.04.2016 avati hajaasustuse
programmi 2016. a taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud
saavad taotlusi esitada majapidamise
asukohajärgsele vallavalitsusele kuni
09.06.2016.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse
programmist majapidamiste
veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad programmi
nõuetele. Nõuded taotlejale ja
kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude loetelu ning
taotlemise tingimused on sätestatud
riigihalduse ministri 17.03.2016
käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse
programmi 2016. a
programmdokument“, mis on
kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/
teenus/hajaasustuse-programm/
veebilehel.
Lisainfo: Vaivara Vallavalitsus: Jaan
Metsis 3929012, 5173150,
jaan.metsis@vaivara.ee

ÕNNITLEME VANEMAID

ALEKSEI FEDOROVI
ANASTASIJA VAHTERI
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SÜNNI PUHUL
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Vene kultuuri nädal
Suur vastlapäev,
me kiidame sind,
laseme mägedel liugu,
sööme palju pannkooke!
Samamoodi sõna otseses mõttes suurelt
toimusid Sinimäe koolis Vene kultuuri
nädalaga seotud üritused. Sel aastal peeti
õigeusu kalendri järgi 7. kuni 11. märtsini
vastlanädalat. Ka meie Vene kultuuri
nädalat tähistati vastlanädala ajal.
Kooli atmosfäär vastas sellele täielikult:
korraldati näitus, kus olid laste hohloma,
gzel- ja matrjoškamaalingu tehnikas tehtud
tööd ja ka muud. Isegi koolisöökla menüü
vastas ürituste temaatikale: Moskva borš
suitsulihaga, Tsaari puder seentega,
pelmeenid, kulebjaaka ja muu ... Laval võis
näha osakest vene kodust koos ahju,
kaelkookude, savinõude, viiskude, samovari

Kõlab kaunis muusika.

Nädala lõpus saadeti talv pidulikult ära.
ja kasetohust karpidega.
Igal hommikul rääkisid õpetajad ja õpilased
kooliraadios vastlanädalaga seotud
traditsioonidest ja kommetest.

Esmaspäeval toimus vahetundide ajal
laat. Lapsed pakkusid õhemaid ja paksemaid
pannkooke, pulgakomme, kringleid ja muid
maiustusi.
Samal päeval kogunesid algklasside lapsed
Vastlapäeva päikese meisterdamise
töötuppa, mida viisid läbi Narva Linna Slaavi
Kultuuriseltsi Svjatogor liikmed.
Teisipäev oli pühendatud teadmistele:
kõikide klasside lastele toimus vene keele
viktoriin Gramotei ning päeva lõpul osales
kogu koolipere õpetajate korraldatud vene
istjatel. Mida istjatel kõike ei tehtud: seal oli
nii rahvalaulu 3.–4. klasside tüdrukute
esituses ja tšastuškasid 5.–6. klasside
poistelt, ning seda, kuidas vanasti
ringmänge mängiti, näitasid 1.–2. klasside
õpilased. Seitsmenda klassi poisid jutustasid
rahvapäraseid naljaga vürtsitatud lugusid.
Kuid mis istjad need ilma vene rahvalike
mängudeta on? Suure rahuloluga mängisid
poisid vene rahvalikku mängu Kukevõitlus.
Istjatel pakuti teed rõngikute, barankade,
pirukate ja moosiga.
Vene rahva muinasjutud – see on osa
vene kultuurist. Kolmapäeval vaatasime

Vastlatoit maitseb eriti hästi värskes õhus.
Foto: 3x IRINA KLISHINA

Sõlmiti leping Sinimäe spordihoone ehitustöödeks
Teisipäeval, 5. aprillil sõlmiti leping
Sinimäe spordihoone ehitustöödeks.
Hoone valmimise tähtajaks on
käesoleva aasta 31. oktoober.
Tööde tellijaks on KA Vaiko AS
ja töövõtjateks RIITO Ehituse AS
ning SAND Ehitus OÜ. Spordihoone
valmimise tähtajaks on lepingu
kohaselt 31.10.2016 ja
ehitusmaksumus koos sisustusega ca
1,2 miljonit eurot koos käibemaksuga.
Tegemist on Sinimäe kooli- ja

lasteaiahoone ehituse teise
etapiga. Esimeses ehitusetapis
rajati kaasaegne ja energiasäästlik
koolihoone kuni 135 õpilasele ja
lasteaiahoone kahele
lasteaiarühmale. Paika said
välisvõrgud ja rajatised.
Hoone peaprojekteerija on AS
Amhold, eriosad projekteerisid
OÜd Viva Insenerid, ITK
Inseneribüroo ja Disainprojekt.
ALAR TASA

algklasside õpilaste esituses vene
muinasjuttude teatrilavastusi, nuputasime
mõistatusi muinasjutulistest kangelastest ning
vanemate klasside õpilased osalesid
sõnakunsti konkursil. Ja mis konkurss see ilma
võitjateta on? Vene muinasjutud III koht –
Milana, Georgi; II koht – Diana, Artjom;
I koht – Agnes.
Otsustasime, et me ei piirdu pidunädalal
vaid kooliseinte vahel toimuvate üritustega ja
sõitsime neljapäeval Sillamäe
Kultuurikeskusse, kus meid ootas tunnetuslikmänguline üritus teemal „Kalendripühade
tavandilaul“. Oh, kui huvitav oli teada saada
vene rahvariiete päritolu kohta, võrrelda neid
eesti rahvariietega, laulda rahvalaule, sõita
laadakarusselliga, proovida maiustusi ja teha
rahvariietes ja loomamaskides pilti!
Ja lõpuks, reede – temaatilise nädala
kulminatsioon! Meie koolis kõlas muusika
Eesti ainukese Vene rahvapillide orkestri
esituses. Esitati erinevate zanrite muusikat –
klassikalist, rahvalikku ning filmimuusikat.
Orkestri dirigent, Ljudmila Tkatšenko,
tutvustas meile selliseid rahvapille, nagu
balalaika, domra ja löökpillid. „Balalaikal on
vaid kolm keelt, kuid nendel kolmel keelel saab
mängida suuri teoseid!“ – ütles Ljudmila
Tkatšenko. Meie kooli õpilane Jegor Zahharov,
kes võitis hiljuti akordioni piirkonnakonkursil
3. koha, esitas akordionil vene rahvalaulu
„Elasid eidekesel...“.
Päeva lõpul jätsime koos vastlatondi,
samovari, pirukate ja pannkookidega talvega
hüvasti. Selle kombetalitusega aitasid meil
toime tulla kultuuriseltsi Svjatogor liikmed.
Pidutsesime, tantsisime, mängisime, kutsusime
kevadet välja ja peale seda põletasime vene
kombe kohaselt ära vastlatondi. Suure vene
hinge kogu haarde kohaselt lõpetasime reedel
Pargimäel meie vene kultuuri nädala!
Suur tänu õpetajatele T. Saveljevale,
O. Smutinale, L. Dmitrievale, G. Marfolale, T.
Juhkamile, T. Krõlovale, D. Košelevile, E.
Moissejevale, sööklaperele ja lastele, kes
võtsid sellest üritusest aktiivselt osa!
ZANNA BELIKOVA
http://album.vaivaravald.ee >
Sinimäe Põhikool

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
89 Helga Libene
85 Irina Pleckens
85 Hans Reiman
84 Helmi Rappu
83 Valentina Vorobieva
81 Vaike Zaitseva
81 Liudmila Shteyding
80 Leonora Stepanova
80 Wilhem Nachtmann
70 Evgeniy Safronov
70 Liubov Kolomeytseva

18.04.1927
23.04.1931
26.04.1931
04.04.1932
12.04.1933
18.04.1935
22.04.1935
03.04.1936
21.04.1936
14.04.1946
22.04.1946

Peeterristi küla
Laagna küla
Sõtke küla
Olgina alevik
Olgina alevik
Arumäe küla
Udria küla
Olgina alevik
Soldina küla
Vaivara küla
Sõtke küla
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Vaivara Õpilasmalev
2016 kuulutab välja
avaliku logokonkursi
Vaivara Õpilasmaleva 2016
korraldustiim ootab ÕM 2016
logokonkursile noorte joonistusi,
graafiliselt kujutatud pilte 22. maini
kella 19.00ni. .
Konkursile esitatud logo peab vastama
järgmistele nõuetele:
* Ühevärviline;
* sisaldama loetavalt lauset „Vaivara
Õpilasmalev 2016“;
* logo peab sobima T-särgile;
* peab olema kasutatav nii digitaalselt kui
trükistel;
* kasutatav nii väikeses formaadis kui
suures formaadis;
* looma positiivse, noorusliku,
rõõmsameelse meeleolu.
Töö peab olema originaallooming ja
vastama autoriõigustele. Logoks valitud
töö võetakse kasutusele Vaivara
Õpilasmalev 2016 sümboolikas koos kõigi
autoriõigustega.
Konkursi tingimused on lihtsamast
lihtsamad!
Logo kavand tuleb esitada
aleksandra.volkova@vaivara.ee või tuua
Sinimäe noortekeskusesse. Esitatud
kavandil peavad olema autori(te)
kontaktandmed.
Pärast ideekavandi esitamise tähtaega
laekunud kavandeid konkursi raames ei
hinnata!
Ideekavandite hindamine:
1. Valiku teeb komisjon, kuhu kuuluvad
Õpilasmaleva 2016 korraldajad ja noorte
esindajad.
2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil
osalenud ideekavandid koos autorite
nimedega avalikustatakse noortekeskuse
veebilehel, valla kodulehel.
3. Ideekavandite hindamisel arvestatavad
kriteeriumid:
* logo atraktiivsus ja mõistetavus;
* logo originaalsus;
* logo sobivus õpilasmaleva olemuse ja
ülesannetega.
Auhind: Konkursi võitja saab auhinna.
Auhind antakse võitjale välja 5 päeva
jooksul pärast ideekonkursi võitja
avalikustamist.
Lisainfot küsi Vaivara valla avatud
noortekeskusest (Sinimäel), meilitsi
aleksandra.volkova@vaivara.ee või
telefoni teel 58545644 noorsootöötaja
käest.

Argentiinlaste ümbermaailmareis On aprill ...
läbi Vaivara valla
edasi Aasiasse ja koju tagasi lennates
Ühel päeval oli Sinimäel kuulda „sahinaid“,
külastatakse reisi viimase sihtmärgina Uuset valda on jõudnud esimesed pagulased –
Meremaad.
aleviku vahel oli nähtud kahte tõmmut
Meeste sõnul ollakse Euroopas esimest
meesterahvast. Lähemal uurimisel selgus,
korda ja reisi planeerides valiti välja riigid,
et tegu on hoopis põhikooli õpetaja Liisi
kus ees olid ootamas sõbrad.
Sarapi külalistega Argentiinast, Juliani
(27) ja Javieriga (29).
„Kohtusime Liisi
ja tema sõbrannaga
eelmise aasta juunis
Buenos Aireses
”diivanisurfarite”
kogukonna kaudu
(ülemaailmne tasuta
majutusvõrgustik AT.),“ selgitas
Argentiina riiklikus
tuumauuringute
laboris töötav Julian,
kes lisaks tegeleb veel
ka treenerina
spordiklubis ja omab
sõpradega ühist startup firmat.
Reisikaaslasega samas
laboris töötava Javieri
Pildil koos külalisega.
Juliani sõnul on
Eesti väga kena,
rahulik ning puhas
riik. Narvat
külastades jättis
meestele sügava
mulje Narva kindlus.
„Me käisime ka
Sinimäe lasteaias,
kus osalesime
täiskasvanute
keeleõppetunnis ja
Sinimäe põhikoolis
kohtusime ka
koolilastega.
Kohtumised olid
meie jaoks väga
huvitavad. Samas
Liisi sõpradega Argentiinast. Foto: 2x ERAKOGU
loodan, et meie visiit
oli ka kooliõpilastele meeldiv ja kasulik,“
sõnul tähistavad nad hetkel käsil oleva
rääkis Julian. „Tallinnas käies meeldisid meile
ümbermaailmareisiga tema magistriks saamist
kirikud ja vaade Oleviste kiriku tornist“.
keemiainseneri erialal.
Javier aga lisas, et Eesti metsarohkus on
Jutuajamisest selgub, et
lausa imeline.
„ümbermaailmareis“ pole lihtsalt kujunduslik
Mõlemale reisisellile maitses väga eesti
sõnakõlks!
toit, mis nende sõnul meenutab natuke
„Lendasime Buenos Airesest Brasiiliasse,
sealt tulime kruiisiga üle ookeani ja tutvusime Argentiina kööki. (Erilisteks lemmikuteks olid
kange sinep ja kohukesed).
Lõuna-Euroopaga,“ rääkis Julian, kelle sõnul
Eestis nähtu ja kuuldu põhjal soovitavad
oldi enne Eestisse jõudmist nädal Norras,
argentiinlased siinsetele inimestele panna
Svalbardis - Euroopa kõige põhjapoolsemas
suuremat rõhku tehnikaalasele haridusele,
asustatud punktis.
valitsus peaks aga rohkem tähelepanu
„Edasi läheme Sankt-Peterburgi ja sealt
pöörama integratsioonile.
rongiga Vladivostokki,“ kirjeldas Javier
Tänan jutuajamist vahendanud Liisit!
meeste edasisi plaane. Põhjast põrutatakse
ALAR TASA

Kevad käes
Kevad on lõpuks kätte jõudnud ja me kõik
ootame põnevusega, mida ta meile toob.
Märtsikuus oli meil mitu üritust. 11.03
käis meil külas politsei, tuletasime meelde
liiklusreegleid ja väga tähtsat numbrit – 112.

Lihavõtted Sinimäe lasteaias.
Foto: 2x VAIVARA LASTEAED

Küll oli tore politseiautos
istuda, valjuhääldisse rääkida
ja sireeni lasta! Lõpuks sai
iga laps ka kommi ja väga
vajaliku abimehe - helkuri.
Lihavõtteid tähistasime
Olgina lasteaias mängupeoga
siseruumides, rääkisime
kommetest, mängisime,
tantsisime ja laulsime.
Sinimäel tähistasime õues
„Munajahiga“ ning ilmataat
kinkis meile imelise ilma.
4. aprillil toimus Sinimäe
Esinemas Rahvusooperi Estonia etenduses.
lasteaias fantastiline üritus,
seitsme maa ja mere taha“, lugu toreda poisi
millest võtsid osa ka Olgina lasteaia lapsed.
seiklusest muinasjutumaal. Kõik etendused
Külas käis Rahvusooper Estonia etendusega
olid väga huvitavad ja ka harivad. Meie
„Hunt ja seitse kitsetalle“. Erakordseks
lapsed on väga andekad näitlejad.
muutis ürituse see, et meie lapsed said
Nüüd valmistuvad meie suured ja
algusest lõpuni oma ala professionaalide
väikesed laululinnud laulukarusselliks, mis
juhendusel lavastuses kaasa lüüa. Meie
toimub 27. aprillil 10.00 Olgina rahvamajas.
lasteaia seitse last kehastusid ümber
Maikuus tähistame me emadepäeva ja ees
kitsetalledeks. Suur, suur tänu sellise toreda
ootab meid meie väga tähtis pidu – lõpupidu,
kogemuse eest!
mis sel aastal toimub 27. mail 16.00 Sinimäe
6. aprillil pidasime me traditsiooniks
põhikooli saalis.
saanud teatripäeva. Esitluses oli kolm
Aitäh teile kõikidele, kes te meid alati nõu ja
etendust, millest kaks olid kakskeelsed, nii
eesti kui ka vene keeles ning üks eesti keeles. jõuga aitate ning meie jaoks olemas olete!
Klaabu liitrühm näitas eesti keeles lõbusat
INGA LAMBAKAHAR,
lugu taat Pettsonist ja tema parimast sõbrast
Vaivara lasteaia õpetaja
– kass Findusest. Ojakese liitrühma lugu oli
vahvast elevandist „Elas kord elevant“.
http://album.vaivaravald.ee >
Vikerkaare liitrühma etendus oli „Vovka,
Vaivara Lasteaed

Parajalt tujukas
nagu igal aastal: kord
sajab lund, kord vihma.
Kuu algul sai
naabervallas Pannjärve
terviseradadel veel mitu
suusavõistlustki ära
peetud. Kui päris aus
olla, siis viimane neist
toimus küll kunstlumest
valminud suusarajal...
On aprill...
Tänaseks on suusad
panipaika pandud ja terviseradadele on
jõudnud jalgratturid, kepikõndijad ja jooksjad
ning kui talvel meie valla rahvast
suusavõistlustel harva trehvas, siis suur rõõm
on tõdeda, et 17. aprillil toimunud Viivikonna
esimesel elamusjooksul osales meie vallast
päris hulga sportlasi. Loodetavasti jõuavad nad
ka järgmistele jooksuetappidele.
Siinkohal on paslik meelde tuletada, et algamas
on ka orienteerumisneljapäevakud ja esimene
toimub juba 5. mail Kohtla-Nõmmel.
On aprill... Kevadine päike võtab üha
enam võimust ja teeb meie meele rõõmsaks.
Seda juba hommikul vara, kui ta kardina vahelt
tuppa piilub, siludes pahameelt selle üle, et
jälle kord tuleb hakata harjuma tund aega
varem tõusma. Ega see kerge ei ole. Mitte et
ma hommikuti kaua magada tahaksin, aga
harjumuspärane ärkamine on ikka veel veres ja
kuidagi ei tahaks tervelt kuuskümmend minutit
enne õiget aega rabelema hakata... Aga küll me
harjume, nii nagu igal kevadel.
On aprill... Ja nii nagu igal kevadel on
koduaias käed-jalad tööd täis, sest kogu see
tants ja trall hakkab otsast peale. Kergem on
neil, kes aiamaa sügisel läbi kaevasid – nüüd
üks töö vähem teha. Ja kuigi sügisel sai ka
puulehed kokku riisutud, on selline tunne, et
vanakuri ise on käinud neid talvel siia juurde
puistamas. Nii et tööd-tegemist jätkub kogu
perele.
On aprill... Laseme siis kätel-jalgadel käia
ja ärgem unustagem, et kõik siin ilmas on
üürike. Kevad on just täna ja praegu. Rohi on
kohe-kohe rohelisest rohelisem, taevas sinisest
sinisem ja päike läheb vaid veidikeseks
puhkama. Nautigem siis seda imelist aega ja
tundkem sellest kõigest rõõmu.
Kena kevade jätku meile kõigile!
ANNE JUNDAS

VAIVARA
ÕPILASMALEV 2016
Kandideerimine malevasse toimub 18.04.22.05.16 kuni kella 19.00ni. Avalduste vormid
leiate Vaivara kodulehelt Vaivara avatud
noortekeskuse lehel, viitega Õpilasmalev 2016.
Avaldused esitada palun Vaivara valla
noorsootöötaja Aleksandra Volkova
meiliaadressile aleksandra.volkova@vaivara.ee
allkirjastatult või tuua/saata Sinimäe
noortekeskusesse koos lapsevanema
nõusolekuga.
Kandideerimiseks peavad olema täidetud
järgmised tingimused:
* sa pead olema vanuses 13-17 eluaastat;
* sa pead olema registreeritud Vaivara valla
elanik;
* esitama õigeaegselt allkirjastatud
vormikohase taotluse ja lapsevanema
nõusoleku;
* äbima edukalt nii vestlusvooru kui ka
grupitöö;
* omama vähemalt rahuldavat õppeedukust ja
käitumist;
* soovituslikult osalema karjääriseminaril.
Lisapunkte annab logokonkursist osavõtt,
kus on võimalus võita auhind.
Tööpäeva pikkus: 4 tundi, peale tööaega
pakutakse lõunat, mida töötasust maha ei
arvestata.
Maleva kestvus: 27.06 - 8.07.2016 (10
tööpäeva esmaspäevast reedeni).
Malevlaste arv: 15
Malevlase töötasu: 2.54 eurot tund,
töötundide üle peavad arvestust maleva
kasvatajad, töötasu kantakse malevlase
pangaarvele.
Malevlased ööbivad kodus. Peale lõunasööki
toimuvad kultuurilised ja/või sportlikud
üritused, mis on osa laagriprogrammist ja
õpilasmalevas osalejatele tasuta.
Ohutuse tagamine: rühmal on olemas
esmaabivahendid, töökindad. Lapsevanemal
tuleb arvestada lapse tööle lubamisel
puukentsefaliidi ohuga.
Tehtavad tööd: heakorra ja muud kergemad
tööd valla piires.
ALEKSANDRA VOLKOVA,
noorsootööspetsialist
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Vaivara Vallavolikogu
istung 30. märtsil
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Algatati Auvere tuulepargi
eriplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine (võeti vastu otsus
88).
2. Võeti vastu kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas olev Vodava külas asuva Maria
maaüksuse detailplaneering ja suunati
avalikule väljapanekule (võeti vastu otsus
89).
3. Kehtestati Olgina alevikus asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev
Narva mnt 4 ja Narva mnt 6 maa-ala
detailplaneering (võeti vastu otsus 90).
4. Otsustati taotleda
munitsipaalomandisse järgmised maad:
- Vaivara küla, Veepuhasti maaüksus munitsipaalomandisse rajatava
reoveepuhasti teenindamiseks vajalik maa
pindalaga 2,42 ha (võeti vastu otsus 91);
- kasutuses olevate omandiõigust
tõendavate dokumentideta, enne 2003.
aasta 1. jaanuari rajatud alljärgnevate
abihoonete teenindamiseks vajalikud
maad: Lastekodu tn 1, Sinimäe alevikus
olemasolevate keldrite teenindusmaa;
Muuseumi tn 4, Sinimäe alevikus
garaazibokside teenindusmaa; Mäealuse
tn 7, Sinimäe alevikus garaazibokside
teenindusmaa; Poe 3a, Vaivara külas
garaazibokside teenindusmaa (võeti vastu
otsus 92).
5. Anti nõusolek Vaivara vallale kuuluvate
mitteeluruumide asukohaga Narva mnt 5
Olgina alevik (üldpind 61,4 m2)
otsustuskorras kasutusse andmiseks OÜle M.V.Barlen (reg. kood 14011332)
kaubandustegevuse jätkamise eesmärgil
tähtajaga kuni 31.03.2026 (võeti vastu
otsus 93).
6. Haridus- ja noorsootöökomisjoni
esimees Margit Maksimov esitas aruande
komisjoni tööst eelmisel aastal. 2015.
aastal oli komisjonil 8 koosolekut. Algselt
oli komisjonis 12 liiget. Komisjoni
koosseisu on vähendatud mitteosalenud
liikmete arvelt ning aasta lõpuks oli
komisjoni liikmeid 8. Noorsootöö on
muutunud vallas aktiivsemaks, on olnud
mitmeid erinevaid projekte.
Volikogu esimees Heiki Luts andis
informatsiooni Vaivara küla
ühiskanalisatsiooni ja – vee projekti
finantseerimisest ning spordihoone
teiseste hankest, mille tulemusel sõlmiti
ehitustööde teostamiseks leping. 31.10
peaks olema hoone valmis.
Vaivara vallavolikogu otsustega ja
määrustega ja 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.
ERET LAHT,
vallasekretäri abi

Olgina noored
saavutasid teise koha
Juba üheksandat korda toimus Tallinnas
Pirita Top Spa Hotellis rahvusvaheline
laste ja noorte moe- ning tantsufestival
„Max Moda 2016“. Sel aastal ühendas
festival kollektiive Eestist, Lätist,
Leedust, Ukrainast ja Venemaalt, kokku
osales rohkem kui 200 inimest.
Tore on tõdeda, et meie Olgina noored
Maria Fadejeva, Erika Asmer, Karina
Dankovtseva, Ilona Fokina, Valeria
Tšitškina, kes esitasid kaasaegse tantsu
noorte kategoorias „Desert Rose“,
saavutasid teise koha.
Kindlasti mängis siinkohal suurt ja olulist
rolli tantsukollektiivi „Aktsent“ juhendaja
Irina Intjašova, kes on meisterlik õpetaja
ning mis kõige olulisem, imeline inimene,
kes teeb oma tööd südamega. Noorte
tantsulised etteasted on alati meisterlikud
ning pakuvad põnevat elamust.
Veelkord palju õnne, olete parimad!
IRINA KLISHINA

Naljakuul oli Olgina
rahvamajas naeru ja lusti
Kuu juhatas sisse
naerupäevale - esimesele
aprillile pühendatud
puhkeõhtu
täiskasvanutele, kus kõik
osalejad pidid olema
riietatud punasesse.
Aktiivselt võeti osa kõigist
lõbusatest konkurssidest ja
tantsudest. Toreda ja
meeldejääva õhtu
eelduseks on sellest osa
võtvate inimeste hea tuju ja
seekord sellest puudust ei
tuntud.
Kuu keskel sai avalöögi
uus ürituste sari „Ema+”.
Viiest etapist koosneva

Naljapäeval Olginas.

Emaga koos on alati tore. Foto: 2x ALEKSANDR KITAJEV

projektiga soovib selle
organisaator ja eestvedaja
Marina Pertseva pakkuda läbi
erinevate lõbusate
konkursside ja mängude
ühiselt veedetud
kvaliteetaega emadele ja
lastele. Kus toimuvad
konkursid, seal on otse
loomulikult auhinnad ja
muidugi ka zürii - kõiki
toredaid toimetusi hindavad
Andrei Markus, Viktoria
Vatševskih ja Svetlana
Zvereva. (VK)

Pärimuspäev 16. aprillil
Laagna külas
Vanatare seltsimajas
avati Simimägede
muuseumi näitus
„Vaivara enne ja nüüd”.
Näitusel sai näha,
kuidas meie piirkonna
mõisad, kirikud ja
pargid nägid välja 100
aastat tagasi ja mis
nüüd asub samas
paigas.
Pärimuspäevale
tulnud ümberkaudsete
külade elanikud
kuulasid Sinimägede
muuseumi juhataja Ivika
Maidre haaravat
Külaline ViruNigulast,
rahvamuusik Ervin
Lember õpetas
roopilli tegema ja
sellel lihtsaid
meloodiaid
mängima. Iga laps
võis endale just
oma pilli
meisterdada.
Olgina rahvamaja
meistri Natalja
Lisjuki abiga tehti
viltimist ja prooviti
eesti rahvamustrit
kartuliga trükkida.
Pärimuspäev
möödus lõbusalt ja
tegusalt. Loodan,
et ka järgmisel
aastal kohtume
Vaivara
pärimuspäeval, et
kõik soovijad
Pärimuspäeval. Foto: 2x JEKATERINA MURAVJOVA
saaksid teada uut
meie kandi ajaloost ja kultuurist.
jutustust Laagna mõisa minevikust ning
Toetuse eest täname Eesti Kultuurkapitali
Katariina II külaskäigust siinseile maile. Tehti
ja Vaivara Huvikeskust.
ka väike ekskursioon mõisaparki.
Folklooriansambel Suprjadki tutvustas lauluJEKATERINA MURAVJOVA,
ja mängupärandit, esitades eestlaste
Vaivara Sinimägede muuseumist
kevadlaule ja kutsudes mängima, seda ka
agaralt tehti.

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel veebruaris ja
märtsis vaadati läbi ja lahendati maa-,
ehitus- ja jäätmekäitlusega seotud
avaldused, sotsiaal- ja finantsküsimused
ning need eelnõud, mida vallavalitsus
edastas vallavolikogule.
29. märtsil ja 5. aprillil kinnitati suuremas
osas munitsipaalomandisse taotletavate teede
katastriüksuste piirid.
5. aprillil määrati üüritasu mitteeluruumide
asukohaga Narva mnt 5 Olgina alevik üürile
andmisel.
12. aprillil:
- finantsjuht andis informatsiooni Vaivara valla
2016. aasta eelarve täitmisest 31.03.2016
seisuga, mis edastatakse vallavolikogule;
- aktsepteeriti MTÜ-le Ida-Virumaa
Pensionäride Ühendus 2015. aastal eraldatud
rahalise toetuse kasutamise aruanne ning
otsustati toetada neid korraldatava
Rahvusvahelise Eakate päeva tähistamisele
2016. a pühendatud ürituse korraldamisel;
- moodustati hajaasustuse programmi 2016
taotluste hindamise komisjon. Teave
hajaasustuse programmi 2016 taotlusvoorust
on kättesaadav valla kodulehel
www.vaivara.ee rubriigis Majandus, kui kas
EAS (http://www.eas.ee/teenus/
hajaasustuseprogramm/) ja Ida-Viru
Maavalitsuse võrgulehtedel (http://idaviru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm).
Vallavalitsuse korraldused ja protokollid
avalikustatakse vallakantseleis ja valla
dokumendiregistris, kus on võimalik sellega
tutvuda. Ei avalikustata andmeid, mille
väljastamine on seadusega piiratud või
mõeldud üksnes valla ametiasutuste siseseks
kasutamiseks.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Meie noortantsijad
on hoos
Aasta alguses startis laste ja noorte seas
võistlustantsu populariseerimiseks
korraldatud tantsuturniir Magus Algus,
millest võtavad osa ka meie valla noored
tantsijad Arina Shkinjova ja Maksim
Klishin. Kauni spordiala esindajaid osaleb
turniiril nii Eestist, Valgevenest kui ka
Lätist.
Hetkel on meie noorte parim saavutus
turniiril 2. aprillil Jõhvis toimunud IV etapil
saavutatud I. koht.
Kui tantsupõrandal liuglevaid tantsupaare
vaadates võib kõrvaltvaatajale tunduda, et kõik
see tuleb väga lihtsalt, siis kulisside taha jääb
ka sel spordialal sarnaselt teistega palju „higi,
verd ja pisaraid“. Komistamata tantsima ei
õpi...
Arina tegeleb tantsimisega juba kolm
aastat, Maksimil on käsil teine aasta. Tööd
tehakse palju - õpetaja Jelena Kurgani käe all
harjutatakse kolm korda nädalas, lisaks
individuaaltunnid. Koolivaheaegadel toimuvad
laagrid ja seminarid, kõik see nõuab
vastupidavust, järjekindlust, kannatlikkust ja
distsipliini.
Kõigele vaatamata meeldib lastele
tantsimisega tegelemine väga, põnev on ennast
proovile panna erinevatel konkurssidel.
Tundes rõõmu oma saavutuste üle – ette on
näidata juba kaks kuldmedalit – tehakse palju
tööd, et saavutada häid tulemusi ka edaspidi.
Üksteisele ollakse toeks ning koos saadakse
üle ka esinemispabinast.
Lastesport on praktiliselt võimatu ilma
lapsevanemate toetuseta. Mida arvavad
noorsportlaste tegevusest nende emad?
Arina ema Jevgenia: „Minu arust on nad selle
aja jooksul saavutanud häid tulemusi.“
Maksimi ema Irina: „Olen väga uhke ja
õnnelik, et minu poeg tegeleb tantsimisega ning
tema oskused arenevad märgatavalt. Kõige
olulisem on siinkohal see, et Maksim tõesti
naudib tantsimist ning vaatamata raskustele
pole kordagi alla andnud. Samuti olen väga
õnnelik, et minu pojal on imeline tantsupartner
Arina, kellega nad algusest peale on väga hästi
kokku sobinud.“
Kogu meeskonnal – kindlasti võib noori
tantsijaid ja neid toetavaid lapsevanemaid
niimoodi nimetada – on ees uued võistlused ja
uued tantsud, uued kogemused ja uued võidud.
ALAR TASA
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OPERATIIVTEATED
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
4. aprillil teatati, et Kudruküla külas
Eesvälja tänaval asuvas eramus tungiti
kallale 47-aastasele naisele. Politseile on
teo võimalik toimepanija teada.
VARGUSED
16. aprillil teatati, et Olgina alevikus
Narva maanteel varastati kortermaja
trepikojast kaks jalgratast. Kahju on 330
eurot.
PÕLENGUD
9. aprillil kell 21.35 põles Sõtke külas
mahajäetud 1-kordne puidust maja.
Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.4ks.
Inimesed vigastada ei saanud.
KULUPÕLENGUD
16. aprillil kustutasid päästjad
kulupõlenguid Vaivara külas (300 m2
ulatuses), Peeterristi külas (300 m2
ulatuses), Perjatsi külas (450 m2 ulatuses)
ja Peeterristi külas (100 m2 ulatuses).
13. aprillil kell 20.00 käisid päästjad kulu
kustutamas Perjatsi külas, kus põles 1,5
ha kulu.
7. aprillil kell 15.18 käisid päästjad kulu
kustutamas Soldina külas, kus põles
300x300m suurune ala.
6. aprillil kella 17.30 ajal põles Kudruküla
külas 30 m2 kuluheina ja kell 15.19 käisid
päästjad Olginas, kus Männiku tänava
piirkonnas põles kulu, millest süttis ka
kuur, kus olid küttepuud. Tuli kustutati
kella 15.32ks.
2. aprillil kella 20.04 ajal kustutasid
päästjad Vaivara külas raudteejaama
juures põlenud kulu 5 m2 suurusel alal.
LÕHKEKEHAD
20. aprillil tegi Ida-Eesti pommigrupp
Olgina alevikus kahjutuks sõjaaegse
lennukipommi FAB 250. 2,1 meetrit pika
ning umbes 100 kg lõhkeainet sisaldava
pommi kahjutuks tegemise ettevalmistuse
ja läbi viimise protsessi kaasati Politsei- ja
Piirivalveameti Ida prefektuuri
politseinikud, Maanteeamet ja Vaivara
vallavalitsus. Lõhkekeha hävitamise ajal
kehtis ohutsoon raadiusega 1200m,
ohualalt evakueeriti inimesed. Alates kella
12.00 oli liiklusele suletud Tallinn-Narva
maantee 205-208 kilomeeter Olgina külas,
liikluseks oli korraldatud ümbersõit. Kella
16.00ks õnnestus lennukipomm hävitada
ilma täieliku detonatsiooni tekitamata.
Inimesed lubati tagasi oma kodudesse ning
liiklus Tallinn-Narva maanteel taastus kella
17.00ks.
13. aprillil tehti kahjutuks Auvere külast
leitud 75 mm mürsk ja kolm käsigranaati.
10. aprillil tehti kahjutuks Auvere külast
põllult leitud 75 mm mürsk, kaks 122 mm
mürsku ja 155 mm mürsk.
9. aprillil tehti kahjutuks Vaivara külast
leitud kolm 120 mm mürsku ja 155 mm
mürsk.

Kalmistupühad 2016
19. juunil kell 15.00 Sininõmme kalmistul
(diakon Ralf Alasoo).
26. juunil kell 14.00 Sinimäe kalmistul
(õpetaja Peeter Kaldur).

Avaldame siirast kaastunnet
Irina Dorošile kalli
isa
kaotuse puhul.
Vaivara Vallavalitsus,
Vaivara Vallavolikogu
MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ZOYA YAKOVLEVA
DMITRY DOVYDOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Sport kui terve eluviis

Mai Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos

18. – 22. märtsini osalesime
SA Archimedes
Noorteagentuuri projektis
“Sport kui terve eluviis”.
Projektis osalesid noored
Vaivara ja Kärdla
noortekeskustest. Tegevused
toimusid Hiiumaal Emmaste
noortekeskuses, mis on
ruumikas, kaasaegne ja paljude
võimalustega noortele
mitmesuguste tegevuste
organiseerimiseks.
Projektis osalejatele meeldis
Sõpradega Hiiumaal. Foto: ALEKSANDRA VOLKOVA
sõbralik õhkkond, maaliline
Hiiumaa loodus, hea toit ja matk Risti
noored plaanivad nüüd ise kirjutada
looduspargis.
noortekohtumiste raames uue projekti, et 2017.
Noored tegid ise ka smuutisid, õppisid tervisliku
aasta jaanuaris meile Sinimäele külla sõita.
toitumise põhimõtteid; valmistasid tuulelohesid ja
Tänan meie aktiivseid noori Valeria ja
mängisid mitmesuguseid mänge. Uusi mänge ja
Viktoria Badaninat ja Sofia Rozenbuši Sinimäelt
fotojahti õpetasid noortele Kärdla noortekeskuse
ning Sergei Semenovi ja Vadim Kutšinit Olginas
töötajad.
nende kodanikuhoiaku ja initsiatiivi eest!
Pärast projekti lõppemist suhtlevad noored
sõpradega Kärdlast sotsiaalmeedias ja Hiiumaa
ALEKSANDRA VOLKOVA,
projektijuht

4. mail 1926. aastal
sündis Narva lähistel
tulevane soomepoiss
Aleksander Leets, kes
saksa armee kaudu
jõudis Soome 18.
oktoobril 1943 ja
sattus kohe ka
lahingute keerisesse Rajajoel. 1947. aastal
andis Soome ta NSVL-le välja ja kohus
mõistis talle 10 aastat Komi laagreid, kust
vabanes 1957. aastal ja koos sellega
kadusid ka andmed tema edasisest
elukäigust.
8. (uue kalendri järgi 21.) mail 1900.
aastal sündis Peterburi kubermangus Sala
mõisas möldri peres Johannes Küttis. Ta
õppis Vaivara vallakoolis ja oli hiljem
möldriks Vaivaras. Vabadussõjas osales
Kaitseliidu Utria rühmas ja siit viidi üle 4.
jalaväepolgu luurekomandosse ja 27.
oktoobril 1919. aastal Varvarinskaja küla all
ülesnäidatud vapruse eest pälvis II liigi 3.
järgu vabadusristi. Teenistusest vabanes
1921. aastal ja hakkas tööle kaevurina
Kiviõli kaevanduses. Saksa ajal kuulus J.
Küttis Omakaitsesse ja selle eest määras
uus võim talle 10 aastat Mordva
vangilaagrit. Ta arreteeriti Kiviõlis 16.
augustil 1945. aastal. Vabadusse pääses
1955. aastal ja alustas tööd Aseri
tellisetehases. Sõjaaeg ja vangilaagris
veedetud aeg mõjusid tervisele ja
kodumaal sai olla lühikest aega, sest 4. mail
1956. aastal Johannes Küttis suri ja maeti
Jõhvi kalmistule.
15. mail 1911. aastal sündis NarvaJõesuus kirjanik Jüri Piik, kelle sulest on
ilmunud loodusteemalised lasteraamatud „
Pääsusaba lahel“(1949), „Tagametsa
tiivuline pere“ (1955) ja „Matsalu
roostikus“ (1958). Ta oli ka tunnustatud
tõlkija, kes tõlkis vene keelde E. PetersonSärgava „Paised“ ja Eduard Vilde
lühiproosat ning vene keelest eesti keelde
I. Turgenevi, L. Tolstoi ja V. Katajevi
teoseid.
Jüri Piik suri 31. jaanuaril 1969. aastal.
20. mail (uue kalendri järgi 1. juunil)
1892. aastal sündis Peterburis Julius Luts,
kes hiljem elas Vaivaras Kannuka külas.
Ametilt oli meremees ja Vabadussõja
puhkedes oli vabatahtlikuna
suurtükilaeval „Lembitu“ komandör. Osales
paljudes dessantoperatsioonides Soome ja
Liivi lahel ja vahvuse eest
dessantoperatsioonidel Narva, Heinaste ja
Riia all pälvis II liigi 3. järgu Vabadusristi.
1923. aastast oli ta piirivalve Narva
jaoskonna valvur ja peagi ülendati 2.
kordoni ülemaks. Vabadusristiga kaasnes
autasutalu Peetri vallas Laagna mõisas,
Kukumäe talu, kus hakkaski talupidajaks.
Uue võimu saabudes loobus
talupidamisest ja läks Kadrinasse
lihttööliseks. .Julius Luts suri Kadrinas 7.
juulil 1974. aastal ja on maetud kohalikule
kalmistule.
24. mail 1936. aastal avati Krivasoos
Kriuša lahingute ja Kose valla vabadussõja
ja punase terrori ohvrite mälestussammas.
Autoriteks olid Radlov ja Pikof, samba
otsas oleva kotka kujutise tegi Jõhvist pärit
A. Kask. Sammas õhiti punaste poolt 9.
juulil 1940. aastal ja on siiani taastamata.
30. mail (uue kalendri järgi 11.juunil)
1896. aastal sündis Narva Joaorus
Voldemar -Johannes Tuisk (1935.a-ni LatsTuisk), kes õppis Kreenholmi algkoolis ja
sai rauatreialiks Narvas. Vabadussõja ajal
oli 4. jalaväepolgu 1. roodu kuulipildujate
komando ülem. 10. augustil 1919. aastal
Kalmotka küla all ülesnäidatud vapruse
eest pälvis II liigi 3. järgu Vabadusristi.
Vabastati teenistusest 1920. aastal ja läks
Tallinnasse relvavabrikusse Arsenal
treialiks. Hiljem sai temast Kopli rahvamaja
näitejuht. Tsiviilteeneid märgiti Valgetähe I
klassi aumärgiga. Ta arreteeriti Tallinnas 1.
juulil 1941. aastal ja uus võim „hindas“
tema teeneid Krasnojarski KrasLagi
saatmisega, kus ta suri 26. märtsil 1943.
aastal.

Orhideedenäitus
Sinimäe põhikoolis
19.-28. aprillini oli Sinimäe põhikooli
aatriumis Eesti Orhideekaitse Klubi
fotonäitus “Orhideed Eestimaa
looduses”.
27 kaunil fotol on jäädvustatud 20
liiki. Pildid on välja valitud mitte nii väga
liigilist koosseisu silmas pidades, vaid
kunstilisel põhimõttel, et silmailu,
huvitavus ja kvaliteet oleksid
garanteeritud. Fotode autoriteks on
Toomas Hirse, Rainar Kurbel, Margus
Muts, Tarmo Pikner ja Arto-Randel Servet.
Eesti flooras on esindatud
kaheksateist erinevat orhideeperekonda
36 liigiga ja seetõttu on meie orhideed
väga eriilmelised. On liike, mille õie
läbimõõt on vaid paar millimeetrit ja õite
värvus on tagasihoidlikult roheline, aga
on ka kirkavärvilisi ning suurte õitega liike
– kaunis kuldking on Euroopa kõige
suuremate õitega orhidee. On liike, mille
lõhn võib suveõhtul täita kogu
metsaaluse ja on liike, mille lõhna
tunnevad ainult putukad. Ning on
sellinegi liik, mille õis näeb välja nagu
putukas.
Selle aasta orhidee on tumepunane
neiuvaip (Epipactis atrorubens).
MONICA MERENTS

Kultuuriteated
30. aprillil kell 18.00 Volbriõhtu
Sinimäe Pargimäel.
7. mail kell 14.00 Emadepäeva
kontsert Olgina rahvamajas.
7. mail kell 18.00 Emadepäeva
puhkeõhtu Olgina rahvamajas.
11. mail kell 18.00 Kammerkontsert
Oksana Sinkova (flööt) ja Jelena
Ossipova (kitarr) Sinimäe koolis.
Tasuta!
14. mail kell 10.00 Laagna Vanatare
Maalaat.
27. mail Vaivara Lasteaia lõpupidu
Sinimäe lasteaias.
29. mail kell 13.00 Tantsukollektiivi
„Aktsent“ 15. sünnipäevakontsert
Olgina rahvamajas.
4. juunil kell 10.00 Kala-la-la laat ja
perepäev Sinimäel.
4. juunil kell 18.00 Vaivara valla
taidlejate kontsert ja pidu Sinimäe
kooli hoovis ja koolimajas.
5. juunil kell 12.00 Lastekaitsepäeva
tähistamine Olginas.

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

Sir ARTHUR

Küljendaja: Aido Keskküla
Tõlk: Tatjana Fedorenko
Trükk: AS Trükikoda Trükis

