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Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtt toimus esmakordselt Sinimäe
põhikooli ruumides. Enne tänukirjade
üleandmist ja Kadrina segakoori poolt
esitatud eesti koorimuusikakontserti,
tervitasid pidulisi vallajuhid.
        „Täna  tähistame Eesti Vabariigi 98.
sünnipäeva. Kahe
aasta pärast on suur
juubel. Selle juubelini
jõudmisel võib meie
riigis väga palju
muutuda. Juba sellel
aastal ootavad meid
ees väga olulised
sündmused. Tähtsaim
ehk neist on sügisel
toimuvad vabariigi
presidendi valimised,“
kõneles vallavolikogu
esimees Heiki Luts, kes
oma kõnes puudutas
mitmeid tähtsamaid
päevakajalisi teemasid.
Haldusreformist
rääkides märkis ta, et see
on teema, mis võib
puudutada Vaivara valda
juhul, kui jõutakse
Haldusreformiseadus koos
rakendusaktidega
Riigikogus vastu võtta.
„Me peame kindlalt
teadma, et mida ja milleks
me teeme ja mis on
tulemus. Meile ei meeldi
teha poolikuid asju ja asju,
millel puudub selge
eesmärk,“ rõhutas Luts.
        Negatiivse koha pealt
mainis vallajuht
pagulaskriisi, positiivselt
poolelt aga riigivaraseaduse
muutmise eelnõu, mis
võimaldab ettevõtluse
arendamiseks anda
omavalitsustele ja
ettevõtjatele riigimaad, mille
tulemusel oleks võimalik
luua arvukalt uusi töökohti.
        Vallavolikogu esimees
rõhutas, et vaatamata
põlevkivitööstuse
madalseisu mõjudele
vallaeelarvele ei ole elu
Vaivara vallas seisma
jäänud. „Elanike arv pole
viimastel aastatel oluliselt langenud ja igal
aastal püütakse luua midagi uut ja jäävat –
selle heaks näiteks on käesoleva sündmuse
toimumiskoht ja eesmärk rajada kooli juurde
selle aasta sees ka korralik spordihoone“.
        Kõne lõpus tuli vallavolikogu esimees
tagasi haldusreformi juurde. „Kui meil tulebki
alustada liitumisläbirääkimisi
naaberomavalitsustega, siis peale
rahvakoosolekuid ja enne lõppotsuste
tegemist on meil kavas läbi viia
rahvaküsitlus. Siinkohal kutsungi teid kõiki
aktiivselt küsitluses osalema. Väga raske on
volikogul teha otsust, kui rahvaküsitlusel
osaleb 10-12% vallaelanikest. See võib
tähendada seda, et valla tuleviku võib
otsustada 5-6% valla elanikest,“ manitses
vallajuht.
        Vallavanem Veikko Luhalaid tuletas
meelde Iseseisvusmanifesti ja rääkis Eesti
Vabariigi sünniloost. „Täna võtame selle
dokumendi kätte ja näeme, et selles on väga
palju ühist meie tänapäevaga, ta on täiesti
kaasaegne. Manifest räägib võrdsete
kodanike riigist, õigusriigist, mis sai teoks
tänu seltsidele, ühistutele, laulukooridele.
Edukus seisnes selles, et riik hakkas kohe
looma omavalitsusi, kus tegutsesid tegusad
inimesed, tekkisid tugevad kogukonnad. See

Vaivara valla
tänukirjad pälvisid:
NATALIA  MONAKHOVA
ettevõtluse arendamise eest.
MARINA  PERTSEVA
kultuurielu edendamise eest.
PRIIT  ORAV
turismiettevõtluse arendamise eest.
HEIKI  ROOTS
ettevõtluse arendamise eest.
RAISSA  PAVLOVA
ettevõtluse arendamise eest.
IVIKA  MAIDRE
ajaloo uurimise ja jäädvustamise eest.
KAI  KIIVER
kultuurielu edendamise eest.
MAKSIM  ILJIN
spordielu edendamise eest.
TARMO  KASIKOV
õigeaegse sekkumise eest, mis hoidis ära
tuleõnnetuse.
LIUDMILA  PONOMARENKO
elupäästmise eest.

Vaivara valla ühisveevärgi
joogivee kvaliteet vastab
nõuetele
Terviseameti Ida talituse andmetel vastab
Vaivara valla ühisveevärkide joogivesi
2015. aasta veeanalüüside tulemuste
alusel uuritud mikrobioloogiliste ja
keemiliste kvaliteedinäitajate ja
indikaatorite osas kehtestatud
kvaliteedinõuetele.
        Põhiline elanikkonna joogiveega
varustaja vallas on KA Vaiko AS, kes
annab kvaliteetset joogivett ca 1100
vallaelanikule, kes moodustavad
vallaelanikest ca 63%.
KA Vaiko AS haldusalasse kuuluvad
Olgina alevik, Sinimäe alevik, Auvere küla,
Soldina küla ja Kudruküla küla.
        Terviseameti Ida talitus teostab
riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas
vastavalt rahvatervise seaduses ja
veeseaduses ette nähtud nõuetele ning
Vaivara vallas on ameti järelevalve all 6
veekäitlejat ja 10 veevärki.
        Terviseameti kodulehel (http://
www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/
vesi.html) on täiendavat informatsiooni ja
infomaterjale joogivee ning suplusvee
kohta.
Joogivee ja suplusvee analüüside
tulemustega saab tutvuda Terviseameti
kodulehel (http://vtiav.sm.ee/), kus
terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu
vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

ALAR  TASA
Allikas: Terviseamet

Vaivara valla
eelarve 2016

 Vaivara Vallavolikogu kinnitas 29.
veebruari istungil Vaivara valla 2016.
aasta eelarve, mille põhitegevuse tulud
on 3,345 miljonit eurot, põhitegevuse
kulud 3,056 miljonit eurot,
investeerimistegevus ja põhivara soetus
1,573 miljonit eurot ja reservfond 32
tuhat eurot. Selle aasta suurimad kulud
on seotud Sinimäe Põhikooli
spordihoone rajamisega.

   Sinimäe Põhikooli juurde
spordihoone rajamine on Vaivara vallal
eesmärgiks olnud kooli taastamisest
alates ning eelmisel aastal õnnestus
eelarvestrateegia ja arengukava
täpsustamise käigus vajalikud rahalised
vahendid ette näha. Spordihoone
ehitushanked on lõppemas ning
loodetavasti saame juba selle aasta
sügisel kooliõpilastele ja ka kõikidele
teistele huvilistele valla keskuses
kaasaegsed sportimisvõimalused tagada.
Spordihoone rajamisega seotud kuludeks
on arvestatud 1 miljon eurot ning
koolikompleksi I etapi lõpetamiseks 400
tuhat eurot. Finantseeringute katmiseks
on kavas võtta laenu kuni 850 tuhat
eurot.

  Valla teede ehitustele on sellel aastal
planeeritud 118 tuhat eurot. Tolmuvabaks
muudetakse kahekordse pindamisega
Puhkova külas Luksu tee 975 m, Sinimäe
alevikus Mere tänav 220 m ja Olgina
alevikus Metsa põik 100 m ulatuses.
Peeterristi küla Kiriku teed on ka kavas
sellel aastal pinnata, kuid probleemiks on
piirkonna elamute ümbruse heakord ning
Kiriku tee ehitus otsustatakse peale
elanikega kohtumist. Jooksva teede
remondi eelarve on 55 tuhat eurot ning
suurem osa sellest läheb Vaivara külasse
Suvila tee vana asfaltkate freesimisele ja
tasandamisele. Valla teede eelarvesse on
kavandatud veel Sinimäe ja Olgina alevike
parklate ja kõnniteede ehitusprojektide
tellimine.

  Selle aasta sügiseks peaks nii
mitmedki tänavalõigud Vaivara vallas
valgemaks saama. 53 tuhat eurot on
planeeritud tänavavalgustuse rajamisele
Sinimäe alevikus Mere ja Karja
tänavatele, Laagna külas Hotelli teele,
Vana-Olginas ning Olgina alevikus Metsa
tänavale. Riigipoolne kaasabi nendele
tegevustele on 25 tuhat eurot.

Vaivara valla 2016. aasta eelarve
tuludesse on planeeritud 1,482 miljoni
euro laekumine ressursitasudest
(maavarad ja vee erikasutus), tulumaks
808 tuhat eurot, maamaks 197 tuhat eurot,
tulud kaupadelt ja teenustelt (sh
riigilõivud, teiste omavalitsuste poolt
kaetav haridus ja lasteaiateenus) 156
tuhat eurot ning riigipoolsed toetused
702 tuhat eurot.

Valla eelarve põhitegevuse kulud
jagunevad kolme valdkonda.
Majandamiskuludeks, millest suure osa
moodustavad hoonete ja rajatiste
ülalpidamine, on planeeritud 1,324 miljonit
eurot, personalikuludeks 1,334 miljonit
eurot ning antavad toetused (sh
sotsiaaltoetused, toetused
korteriühistutele ja eramajaomanikele,
MTÜ-dele jne) 365 tuhat eurot.

Valla eelarve eelmise aasta jääk oli
1,298 miljonit eurot ning selle aasta
lõpuks on planeeritud jäägiks 795 tuhat
eurot. Eelarve jäägid aasta lõpuks on
vajalikud selleks, et katta järgneva aasta
esimeste kuude majandamise- ja
personalikulud enne uusi laekumisi.

Vaivara valla selle aasta ja eelnevate
aastate eelarvetega täismahus ja
seletuskirjadega on võimalik tutvuda
Vaivara valla veebilehel www.vaivara.ee/
est/vallajuhtimine/eelarve/.

HEIKI  LUTS,
Vaivara Vallavolikogu esimees

Eesti Vabariik sai 98-aastaseks
oli kodanikualgatus, mitte kingitus kellegi
poolt.“
        „Iseseisvust tuleb hoida ja seda tuleb
hoida iga päev. Tegevus peitub eelkõige
meie terves mõistuses,“ jätkas Luhalaid juba
tänases päevas. „Lootsime, et maailm tuleb
mõistusele, aga endiselt on sõjad, toimuvad
terroriaktid ELi riikide pealinnades. Me ei saa

seal kaasa rääkida, aga me
saame näidata üles oma
solidaarsust.
        Täna on aeg, kui
Eesti kaardilt võivad
kaduda paljud
omavalitsused. Loodame,
et ei tule kahetseda, et riik
ja omavalitsused saavad
kokkuleppele. Kurb, kui
väikese riigi sisse
koguneb palju viha ja
vihkamist. Õnneks ei ole
meie kogukonnas neid
radikaalseid seisukohti

täheldatud. Ma tänan
teid, et olete olnud koos
meiega, suuremate
tagasilöökideta,
arendades 25 aastat meie
valda. Alati on lootus, et
läheb paremini.“
        Pärast tänukirjade
üleandmist ja kontserti
veedeti meeldivalt aega
juttu puhudes ja
pidupäeva hõrgutisi
nautides.
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ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
88  HELMI KUKK 15.03.1928  Puhkova küla
86  PROKOFII POLISCHUK 12.03.1930  Sõtke küla
84  ZOIA KOSTYLEVA 30.03.1932  Olgina alevik
83  VALENTINA BRAVIKOVA 10.03.1933  Olgina alevik
83  MARIA PODTYNCHENKO 10.03.1933  Olgina alevik
83  ELVIRA  HOKKANEN 24.03.1933  Sinimäe alevik
81  LIIDIA KLIŠINA 18.03.1935  Olgina alevik
80  ANNA KOPPE 02.03.1936  Sinimäe alevik
75  VLADIMIR LABKOV 19.03.1941  Kudruküla küla

Esineb Kadrina segakoor.

Tänukirja sai Kai Kiiver...

Vallajuhid
tänukirju üle
andmas. Foto: 4x
IRINA KLISHINA

 ....ja Heiki Roots.
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On märts...
        Parajalt lumine, nii
et need, kel tahtmist ja
viitsimist, saavad viimaks
ometi ka kelgu- ja
suusarõõme nautida.
Tasapisi muutuvad aga
päevad pikemaks,
päikeselisemaks ja
kevadisemaks.
20. märtsi varahommikul
saabub kevad.
        On märts... Terve
kuu jooksul on erinevaid ettevõtmisi, millest
saavad taas osa ikka need kõige aktiivsemad
meie hulgast. Naistepäevale pühendatud üritusi
toimub nii Sinimäel kui ka Olginas, nii lasteaias,
raamatukogus kui ka rahvamajas. Meie
naisperet peavad meeles ka meeskolleegid
asutustes. Loodetavasti jagus õnnitlusi ja
kauneid lilli igale õrnema soo esindajale.
        On märts... Emakeelepäeval loetakse
Sinimäe raamatukogus luuletusi ja Olgina
raamatukogus on vastavateemaline väljapanek.
Mina satun 14. märtsil puhtjuhuslikult vaatama
Eesti Televisioonis Lennart Meri poolt 1985.
aastal tehtud filmi „Kaleva hääled“, mille
esimeses osas jälgitakse mälu osa kultuuris
Kaleva-eelsel ja -järgsel ajal. Filmis kõlavad
rahvalaulud on salvestatud Karjala ANSVs ja
Handi-Mansi autonoomses ringkonnas. Kaunid
laulud, imeline loodus, kaljujoonised (milliseid
minul õnnestus eelmisel suvel näha Rootsis)
ning Lennart Meri paeluv jutustamisoskus ja
väga ilus eesti keel...
        On märts...Teatrikuu, mis igal aastal
pakub rohkelt teatrielamusi nii suurtele kui
väikestele. Eriti tore on, et meie lasteaia
mudilased ka ise oma näitlejameisterlikkust
näidata saavad. Mõnusaid lavastusi saavad
nautida kaaslased, lapsevanemad ja loomulikult
ka näitlejad ise, kes iga aastaga oskusi ja
esinemisjulgust juurde saavad.
        On märts... Koolijütsidel algab kevadine
koolivaheaeg ja õppetööst võtab nüüd puhkust
muidugi kogu pere, sest enne viimast
õppeveerandit on see auga välja teenitud.
Kena kevade algust meile kõigile!

ANNE   JUNDAS

I Vaivara
pärimuspäev tulekul
Muinsuskaitse nädala raames korraldavad
Vaivara Sinimägede muuseum ja Vaivara
Huvikeskus 16. aprillil Vanatare
seltsimajas I Vaivara pärimuspäeva.
        Vaivara vald sai II Maailmasõjas palju
kannatada. Maa pealt kadusid mitte ainult
külad ja mõisad, vaid ka rahvatraditsioonid ja -
kultuur. Vaivara pärimuspäeva käigus saab
näha rahvatantse ja laule, mängida rahvamänge,
kuulata rahvamuusikat ja proovida
meisterdada roopille. Toimub loeng Vaivara
valla asustusest ja ekskursioon endise Laagna
mõisa radadel. Tegevusi on olemas ka laste
jaoks. Töötubades saavad lapsed teada, mis on
eesti rahvamuster ja trükivad seda kartulite
abil, valmistavad kangast mänguasju ja
proovivad viltida, nagu seda tehti palju
sajandeid tagasi.
        Ürituse raames avatakse näitus “Vaivara
enne ja nüüd“. Näitusel on kasutatud Eesti
Rahva Muuseumi fondides olevaid ülesvõtteid
aastatest 1910-1937. 2015. aastal pildistati
samu kohti võimalikult sama rakursiga kui
ajaloolistel fotodel, mis annab unikaalse
võimaluse võrrelda Vaivara ennesõjaaegseid
pilte tänapäevaste vaadetega.
Pärimuspäevale Vanatare seltsimajas
oodatakse külade elanikke, lastega peresid -
kõiki, kes on huvitatud Vaivara valla ajaloost ja
kultuurist. Kõik on  teretulnud!
I Vaivara Pärimuspäeva ajakava:
Laupäeval, 16. aprillil
12.00-12.10 Tutvumissõnad, Vaivara
pärimuspäeva avamine.
12.10- Fotonäituse “Vaivara enne ja nüüd”
avamine.
12.30-12.45 Madis Tuuder (Narva linna
muinsuskaitse inspektor) “Vaivara valla
asustamine”.
12.45-13.30 Eesti rahvalaulud ja mängud
folklooransambli “Suprjadki” poolt.
13.30-14.00 Ivika Maidre (Vaivara Sinimägede
muuseumi juhataja) “Laagna mõisa radadel”.
14.00- 16.00 Rahvamuusika ja roopilli
valmistamise töötuba rahvapillimeistri Ervin
Lemberi poolt.
Alates 13.30 on avatud töötoad lastele:
kartulitrükk, viltimine, kangast mänguasjade
valmistamine.

JEKATERINA   MURAVJOVA,
telefon muuseumis3924634 või

jekaterina.muravjova@vaivara.ee

On saabumas kevad ja üsna paljudes
kodudes vaetakse lapse kooli minemise
küsimusi. Koolitee alustamine on lapsele
suur muutus ja on eriti oluline, et lapsed
oleksid kooliküpsed.
KOOLI ÕIGEL AJAL
        Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi
on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne
käesoleva aasta 1. oktoobrit
seitsmeaastaseks. Enamik seitsmeaastastest
on kooliküpsed. Kui lapsega tegelevad
täiskasvanud (lapsevanemad, õpetajad) on
märganud, et lapsele tekitab raskusi näiteks
tähtede ja numbrite õppimine, puudub huvi
õpitegevusteks või on raskusi enesekontrolli
ja käitumisega, võib tekkida mitmeid
küsimusi. Kas laps on ikka kooliküps? Kas ta
saab koolis hakkama? On see lapse eripära?
Need on õigustatud küsimused ning siis võib
pöörduda koolivalmiduse hindamiseks Ida-
Virumaa Rajaleidja keskusesse.
        Kui vanemad ja õpetajad on ühte meelt
ning leiavad, et kooli on veel vara minna, siis
tuleb kindlasti pöörduda Rajaleidja
keskusesse nõustamiskomisjoni poole
koolipikenduse saamiseks.
KOOLI HILJEM EHK KOOLIPIKENDUS
        Kui laps pole saavutanud õpingute
alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib
nõustamiskomisjoni soovitusel asuda
koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra
hiljem. Sotsiaalministri määruse
„Koolikohustuse edasilükkamise taotluse
esitamise ja rahuldamise kord“ alusel saab
vanem (eestkostja) nõustamiskomisjonile
esitada avalduse/taotluse alates jooksva
aasta 1. märtsist kuni 1. augustini. Lõpliku
otsuse lapse koolikohustuse täitmise
edasilükkamise kohta peab
nõustamiskomisjon tegema hiljemalt 31.
augustiks ning teavitama sellest kirjalikult

Mis on teoksil Sinimäe lasteaias?
Kui kiigata sisse meie imeilusasse ja
armsasse lasteaiarühma, siis jääb
koheselt silma tore virr-varr. Siin on
nii läheneva kevade saginat, lusti ja
rõõmu, koogilõhna, mängusuminat,
naeru ja kilkeid.
        Meie ühes rühmas on hetkel 15
toredat poissi - tüdrukut ning teises on
peaaegu, et samapalju. Ja kui on ligi 30
toredat last, siis on veel kaks korda
samapalju toredat emmet-issit, tädi, onu,
vanaema, vanaisa ka sinna otsa. Võib
julgesti väita, et oleme omadega „või sees“,
sest nii palju abikäsi pole meil ammu olnud
ja siin olekski paslik veel kord tänada igat
armsaks saanud inimest, kes on meid meie
algatustes igati abistanud. Teiega koos sai
viimasel ajal nii palju saavutatud: sai läbi
viidud suurepärane jõululaat; saime
mekkida imelisi pannkooke vastlapäeva

pannkoogivõistluse raames; on korraldatud
näitused, peod, lauamänguõhtud; läbi
viidud kokanduse tunnid ja püsti pandud
mänguväljaku atraktsioonid.
        Hiljuti oli meil teemaks reisimine.
Nädala jooksul saime tänu meie toredatele

Rajaleidja keskus on abiks lapse
kooliküpsuse hindamisel

lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust
ning vanemat (eestkostjat). Tasub eraldi
märkida, et koolikohustuse täitmise
edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid sel
juhul, kui lapsevanem (eestkostja) tagab
lapse alushariduse omandamise lasteaias
kuni kooliminekuni.
        Enne koolipikenduse soovituse andmist
kaalutakse võimalust, et laps alustab
kooliteed, kuid talle rakendatakse koheselt
vajalikud tugimeetmed ja/või sobiv
õppekava.
KOOLI NOOREMALT
        Vastavalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusele on
koolikohustuslikust east nooremal lapsel
võimalus alustada põhihariduse omandamist
elukohajärgses koolis, kui
nõustamiskomisjon või lasteasutus on
hinnanud lapse koolivalmidust. Lapsevanem
teavitab  valla- või linnavalitsust õppima
asumise soovist enne käimasoleva aasta 1.
maid. Kui vanem teavitab valla- või
linnavalitsust õppima asumise soovist pärast
käimasoleva aasta 1. maid, võib
elukohajärgne kool võtta selle lapse
õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul
koolis.
        Siinkohal on vajalik rõhutada, et eriti
oluline dokument kooli minekul on lapse
koolivalmiduskaart, mis koostatakse
lasteaias igale kooliks valmistuvale lapsele.
Lasteaiaõpetajad on märkinud kaarti lapse
tugevad ja arendamist vajavad küljed ning
andnud ka konkreetselt sõnastatud hinnangu
lapse kooliküpsuse kohta. Kui kooli hakkab
minema koolikohustuslikust east noorem
laps, siis on tema jaoks ka kindlasti vajalik
koostada koolivalmiduskaart, kus kajastub
hinnang kooliküpsuse kohta. Kui lasteaias on
hinnatud laps kooliküpseks, siis vastava

infoga koolivalmiduskaardil võetakse laps
kooli vastu. Aeg-ajalt tekib koolis näiteks
ettevalmistusrühmas probleeme lastega, keda
lasteaias on hinnatud kooliküpseteks, kuid
pedagoogide hinnangul mitte. Selliste
erimeelsuste korral on soovitav suunata
lapsevanem Rajaleidja keskusesse lapse
koolivalmiduse hindamiseks. Samuti peavad
Rajaleidja keskusesse pöörduma kõik lapsed,
kes pole lasteaias käinud ning keda
soovitakse nooremalt kooli panna.
Lisame nõustamiskomisjoni jaoks vajalike
dokumentide loetelu:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle
puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
koopia;
2) lapsevanema (eestkostja) isikut tõendava
dokumendi koopia;
3) koolieelses lasteasutuses käiva lapse
koolivalmiduskaart (või individuaalse arengu
jälgimise kaart);
4) perearsti või eriarsti või muu spetsialisti
hinnang, kui see on vajalik haridusliku
erivajaduse täpsustamiseks;
5) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle
koopia.

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis
Keskväljak 4 (Kaubanduskeskus Tsentraal, 3.
korrus) telefon 5886 0704
Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Narvas
Kerese 3 (Kerese keskus, 2. korrus)
telefon 5886 0708
koduleht rajaleidja.ee/idavirumaa
e-post idavirumaa@rajaleidja.ee
Oleme avatud
E-N 9.00-18.00
R 9.00-15.30
Kokkuleppel on nõustamine võimalik ka
muudel aegadel.

Iseseisvuspäeval Sinimäe
lasteaias.

Foto: 3x VAIVARA LASTEAED

külalistele kaeda
maailma erinevatesse nurkadesse: tänu
õpetaja Liisile saime aimu, kuidas elatakse
Peruus, onu Viktor pajatas elust-olust
Austraalias ja Londonis, emme Anna näitas
fototabamusi Monakost ja issi Priit –

Egiptusest. Avardasime
oma silmaringi ka tänu
laste toodud fotodele ja
reisimeenetele.
Reisinädalat võib seega
igati kordaläinuks lugeda.
Tulevikus kordame seda
kindlasti. Oleks tore
tutvuda ka mõne kaugema
maa köögi ja/või
rahvariietega.
        Igatahes ideedest
meil samuti puudust ei
paista olevat. Ning veel
lahedam, et meie ideedega
minnakse kaasa ja
toetatakse.
Alates veebruarist on lastel
võimalik osa võtta

Taekwando trennist. Õhtupoolikuid aga
ilmestavad tihti toredad rütmilised tantsud.
Virr-varr missugune ja me naudime seda!

HELENA OHAK,
Klaabu rühma õpetaja



Märts 2016 nr. 3 3

1. märtsil toimus Olgina rahvamajas Narva
Valgevene Seltsi Sjabrõ liikme Anna
Persitskaja käsitöönäituse avamine.
        Näitusele välja pandud ristpistes tikitud
pildid on eriline kunstiliik, mis aitab avada
inimese sisemist natuuri, tema vaadet elule,
tema kunstimaitset. Looming rikastab
kunstnikku, täidab tema maailma ja sunnib
unustama aja. Ristpistes tikkimine kannab
endas tähelepanuväärset teraapilist efekti:
sunnib unustama probleeme, aitab
lõdvestuda ja rahustab hinge.
        Anna Persitskaja loomingu juured
ulatuvad Valgevene külasse ja on sealt juba
palju aastaid tagasi jõudnud Eestisse, et siin
jõudsalt edasi areneda. Tema töid on
korduvalt eksponeeritud Tallinnas, Narvas ja
teistes Eesti linnades. Annale meeldib väga

8. märtsil tähistati rahvusvahelist
naistepäeva, mil kogu tähelepanu oli
pühendatud täies ulatuses õrnemale soole –
naistele. See päev muudeti igati
meeldejäävaks: mõeldi välja üllatusi, kingiti
lilli, öeldi kauneid sõnu ning anti edasi
soojust ja hoolivust.
        Ka Olgina
aleviku elanikud
tähistasid
naistepäeva, nimelt
toimus kontsert,
mille peakorraldajaks
oli Marina Pertseva
kollektiiv „Piprad“.
Lapsed olid taas
kord erinevates
rollides ning suutsid
köita oma
meisterlikkusega
kogu publikut.
Esitati katkendeid
igapäevaelu
situatsioonidest,
millega meist igaüks
kindlasti on kokku
puutunud. Samuti
sai kuulda ja näha
nii muusikalisi kui ka
tantsulisi etteasteid.

Soojusenergia piirhinnast
Sinimäel ja Olginas
SW Energia OÜ teatab, et vastavalt
Konkurentsiameti otsusele on alates 15.
veebruarist 2016.a soojusenergia piirhind
Sinimäe ja Olgina tarbijatele 57,03 EUR/
MWh, millele lisandub seadusega
ettenähtud käibemaks.
Seniseks (alates 01.10.2015 ) soojusenergia
hinnaks oli Olgina ja Sinimäe
kaugküttepiirkonnas 59,23 EUR/MWh,
millele lisandus käibemaks.

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel veebruaris ja
märtsis vaadati läbi ja lahendati maa-,
ehitus- ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvad küsimused ning need
küsimused ja eelnõud, mida vallavalitsus
edastas vallavolikogule.
1. märtsil
- kinnitati Vaivara Lasteaia arengukava
aastateks 2016-2020;
- kooskõlastati Vaivara lasteaia
kollektiivpuhkus ajavahemikul 01.07.2016-
31.07.2016.a;
- kehtestati Vaivara Huvikeskuse halduses
olevate ruumide aadressiga Roheline 16,
Sinimäe alevik kasutamise üüritasuks
juriidilistele ja füüsilistele isikutele 4 eurot
tund;
- kehtestati Mustanina külas asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Sirgala harjutusvälja teeninduskeskuse
maa-ala detailplaneering;
- anti nõusolek Pimestiku külas asuva
Erika kinnistu jagamiseks kaheks
iseseisvaks katastriüksuseks: Erika
kinnistu ja Metsapiiri kinnistu. Mõlemad
kinnistud sihtotstarbega
maatulundusmaa.
- otsustati esitada vallavolikogule otsuse
eelnõud: kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Vodava külas asuva
Maria maaüksuse detailplaneeringu
vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule
suunamise kohta; Auvere tuulepargi
eriplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamiseks;
Vaivara külas Reovee maaüksuse maa
munitsipaalomandisse taotlemise kohta.
8. märtsil  võeti vastu ja suunati avalikule
väljapanekule Kudruküla külas asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Välja maaüksuse (katastritunnus
85101:003:0245) maa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ajast teatakse eraldi.
15.märtsil:
- otsustati esitada vallavolikogule Olgina
alevikus asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Narva mnt 4 ja Narva mnt
6 maa-ala detailplaneeringu
kehtestamiseks ja otsuse eelnõu
Lastekodu tn 1 Sinimäe alevikus,
Muuseumi tn 4 Sinimäe alevikus,
Mäealuse tn 7 Sinimäe alevikus ja Poe 3a
Vaivara külas asuvate maade
munitsipaalomandisse taotlemiseks;
- kinnitati Vaivara Vallavalitsuse
ametiasutuse (osakondade kaupa),
Menetlusteenistuse ametiasutuse ja
Vaivara valla hallatavate asutuste valla
2016. aasta eelarve kontode järgi;
- kinnitati Vaivara Lasteaia tegevuskulu
(majandamis-, personali- ja õppevahendite
kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2016.
eelarveaastaks  4 152 (neli tuhat ükssada
viiskümmend kaks) eurot ühe lapse kohta;
- kinnitati Sinimäe Põhikooli õpilaskoha
tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks
2016.aastal 3 569 (kolm tuhat viissada
kuuskümmend üheksa) eurot ühe õpilase
kohta.
- kinnitati Sinimäe Põhikooli töötajate
koosseis ja palgaastmed ning Vaivara
Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate palgaastmed ja palgamäärad.
- otsustati toetada mittetulundusühinguid
Vaivara  vallas 2016. aastal  ürituste
korraldamisel, eraldades nendele rahalisi
toetusi;
- eraldati Vaivara valla 2016. aasta
eelarvest 500 eurot Kindralmajor Johannes
Orasmaa mälestustahvli-bareljeefi
püstitamise toetamiseks. Kindralmajor
Johannes Orasmaa mälestustahvel-
bareljeef püstitatakse Kaitseliidu Narva
malevkonna renoveeritud staabihoone
(Narva, Vabaduse 15) välisseinale.
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.
Vaivara Lasteaia arengukava aastateks
2016-2020 saab leida nii valla
kodulehel www.vaivara.ee, Vaivara
Lasteaia kodulehel http://
lasteaed.vaivaravald.ee/ kui ka Riigi
Teatajas.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Vaivara Vallavolikogu
istung 29. veebruaril
Sellel istungil võeti teisel lugemisel vastu
valla 2016. aasta eelarve. 2016. aasta
eelarve põhitegevuse tulud
moodustavad 3 344 690 eurot,
põhitegevuse kulud 3 056 283 eurot.
Investeerimistegevus summas -1 517 359
eurot, finantseerimistehingud summas
725 054 eurot ja likviidsete varade
muutus summas -503 898 eurot.
Sihtfinantseerimise korras eraldatakse
2016.a valla eelarvest:
- Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot
korteriühistu toetamiseks, 5 000 eurot
tegevuskuludeks, 45 164 eurot muuseumi
tegevuskuludeks  ja 10 000 eurot
muuseumi rasketehnika angaari
projekteerimiseks;
- KA Vaiko AS-le 3 963 eurot
heitveekäitluse (sadeveekäitluse)
korrashoiu ning ekspluatatsiooni
toetamiseks, 14 868 eurot ühisveevärgi
pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside
korrashoiu ning ekspluatatsiooni
toetamiseks ja  9 130 eurot sauna
korrashoiu ning ekspluatatsiooni
toetamiseks ning 399 662 eurot Sinimäe
hariduskompleksi ehitamiseks (I etapp) ja
1 000 000 eurot Sinimäe hariduskompleksi
ehitamiseks (II etapp võimla);
- Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot
Sinimäe kalmistu hooldusega seotud
tegevuskuludeks;
- Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000
eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
- ERNA Selts MTÜ-le 6 617 eurot Utria
Dessant 2017 korraldamiseks;
- liikmemaksu maksmiseks Ida-Viru
Ettevõtluskeskus SA-le 2 045 eurot,
Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ-le 300
eurot, IVOL-i MTÜ-le 5 172 eurot, Eesti
Maaomavalitsuse Liidu MTÜ-le 2 357
eurot.
- Kohalikele MTÜ-dele 6 000 eurot
kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste
läbiviimiseks;
- Kaitseliidu Alataguse malevale
kindralmajor Johannes Orasmaa
mälestustahvli-bareljeefi püstitamiseks
500 eurot;
- 22 660 eurot hajaasustuse programmi
kasutajatele;
Samas moodustati vallavalitsuse 2016.a
reservfond summas 32 626 eurot.
Vaivara valla 2016.a vastuvõetud
eelarvega saab tutvuda valla kodulehel
www.vaivara.ee , dokumendiregistris,
vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi
2, Sinimäe ja Vaivara valla
raamatukogudes ja Riigi Teatajas.

ERET  LAHT
vallasekretäri abi

Looming hingele...
ka laulda, ta on
Valgevene Seltsi Sjabrõ
vokaalansambli liikmena
osa võtnud paljudest
rahvaloomingu
festivalidest.
        Käsitöönäitus
Olgina rahvamajas jääb
avatuks 30. aprillini.
Kutsume teid kõiki
tutvuma suurepärase ja
tagasihoidliku
käsitöömeistri Anna
Persitskaja ja tema
imekaunite piltidega.

LJUBOV  LAUR,
kultuurispetsialist

Olginas tähistati märtsikuu
tähtpäevi toredate pidudega

Sel korral esines laval esimest korda Erik
Pertsevi juhitud tantsukollektiiv, mille
moodustasid meie kallid tublid emad
Olginast, kes esitasid zumba tantsulise
etteaste. Kontserdi lõpus kingiti kõikidele
naistele kaunis lilleõis.

        Olginas peeti
ka toredat
maslenitsa-pidu.
Maslenitsa on
vene kultuuri
vastlapäev, mis
tähendab püha
enne suurt paastu
ning seda
tähistatakse terve
nädal. Pidustused
lõppevad
andeksandmise
pühapäevaga.
Peole tulid külla
erinevad
kostüümides
esinejad. Koos
publikuga viidi
läbi vahvaid
tantse, huvitavaid
konkursse, näiteks
saapa viskamine,
köievedu jne.

Tähtis pidupäev lõppes
tšutšelo (hernehirmutise)
süütamisega, viimane pidi aga
tähistama talve ärasaatmist
ning kevade tulekut. Muidugi
ei puudunud peolt maitsvad
pannkoogid ning kõigil oli
võimalik juua kuuma teed,
sest ilm oli tõeliselt tuuline
ning külm.
        Lõpetuseks tahan tänada
kõiki, kes võtavad aktiivselt
osa igast üritusest, on
eeskujuks noorematele ning
aitavad luua peomeeleolu.
Kõik koos ühiselt saame luua
ja nautida igat tähtpäeva ning
veeta toredalt aega.

IRINA   KLISHINA

Käsitöömeister Anna Persitskaja oma töödega. Foto: ERAKOGU

 Esinemisjärg on õrnema soo esindajate käes.

Meeste etteaste. Foto: 3x IRINA KLISHINA

 Maslenitsal Olginas.
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Aprill Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
5. aprillil 1696.
aastal suri vähki
Rootsi kuningas Karl
XI ja troonile sai tema
15aastane poeg Karl
XII, kelle elu- ja
sõjamehe tee oli
tihedalt seotud Eesti
ja eriti Ida-Virumaaga. Stockholmis,
kuninga residentsis on Karl XII saalis
väljas kolme tema kõige edukama lahingu
maalid ja üheks neist on 1700. aasta
edukas Narva lahing. Olen seda ka ise
näinud ja midagi sarnast on ka väljas
Narva muuseumis, siin küll Peeter I
seisukohalt.
5. aprillil 1921. aastal sündis Narvas
metsatööstustegelane Vladimir Tsenõšev,
kes oli kahe valitsuse ajal ENSV metsa-,
tselluloosi-, paberi- ja puidutööminister
(20.10.1965 - 27.09.1968) ja viie valitsuse
ajal ENSV metsa- ja puidutööminister
(27.09.1968-23.08.1985).
Suri Tallinnas 23. augustil 1985. aastal.
11. aprillil 1901. aastal sündis Ants
Heibre, kes oli  kordoniülemaks Narva-
Jõesuu piirivalvekordonis, hiljem ka
Püssis. Narva-Jõesuus oli ta
piirivalvejaoskonna spordiklubi juhatuse
liige ja 1936. aastast ka esimees ja tema
ajal sai siin edukamaks alaks
suusatamine. Heibre ise oli ka tugev
suusataja, tema auhinnakapis olid
meistritiitlid vabariiklikelt sõjalis-
sportlikelt mängudelt, 1936. aastal ka
Rakvere meistritiitel 5 km ja 25 km
suusatamises, häid tulemusi saavutas ka
laskevõistlustel. Suvistest spordialadest
oli edukam kettaheites ja oma tulemusega
(38,28 m) oli ta arvestataval tasemel
üleriigilistel võistlustel. Hiljem pühendus
rohkem kohtunikuametile suusatamises,
laskmises ja ka käsipallis. Talle annetati
Kaitseliidu Valgerist.
A. Heibre läks kaduma sõjakeerises.
12. aprillil 1952. aastal läks käiku
Kohtla-Järve Põlevkivigaasitehas, mille
toodang läks torujuhet mööda Leningradi
ja see läbis ka Virumaad. Siia on huvitav
märkida, et esimesed gaasiseadmed
Eestis lasti käiku 1846. aastal  Narva
tekstiilivabrikus. Tallinnas läksid
gaasiseadmed kasutusele 9 aastat hiljem.
19. aprillil (vana kalendri järgi 7.
aprillil) 1896. aastal sündis Virumaal
Peetri vallas Udria külas talupidaja peres
Martin-Johannes Mäepõld (1935. aastani
Bergfeldt).Ta õppis Peetri vallakoolis ja
1909 -1913.aastal Vaivara
kihelkonnakoolis ja siis oli kaks aastat
Peterburi masinaehituse tehase
treialiõpilane. 1916. aastal alustas
sõjaväeteenistust kaardiväe ulaanipolgus
ja peagi sattus I Maailmasõja rinnetele
sakslaste vastu, sai kolm korda haavata.
1916. aastal ülendati vanemallohvitseriks
ja sõjateeneid märgiti IV ja III klassi
Georgi Ristiga.
        Eesti Vabadussõtta sekkus
esimesest päevast 28. novembril 1918.
aastal ja vabatahtlikuna suunati 4.
jalaväepolgu 1. roodu ratsaluurajate
komandosse jao- ja hiljem rühmaülemaks.
Võitles Punaarmee vastu Viru ja Narva
rindel, sai kaks korda haavata, kuid jäi
oma väeosa juurde. 21. veebruaril 1920.
aastal annetati talle II liigi 3. järgu
Vabadusrist ja autasustamise juurde
märgiti „4. jalaväepolgu ratsaluurajate
maakuulajate komando vanemale
allohvitserile Martin Konstantini p.
Bergfeldtile hinnates vahvust, mis Teie
ülesnäidanud vabatahtlikuna sõja
algusest peale vahetpidamata
ennastsalgavalt lahingutest
luurekäikudest osa võtmisel. Päälegi ei
kohutanud Teid 16. mail 1919. aastal
saadud haav rivisse jäämast ja lahingust
lõpuni osa võtmast.“
1920. aastast jätkas samas üleajateenijana
ja 1921. aastal vabastati teenistusest. Siis
oli kaks aastat põllutööline Peetri vallas.
        1923. aasta märtsis määrati piirivalve
Narva jaoskonna 2. järgu kordoni ja

augustist 1924. aastal Terbinka  kordoni
ülemaks. 1932. aasta mais sai temast Narva
jaoskonna Maantee kordoni valvur.
Teenistusest vabastati 1935. aasta juulis ja
nüüd kolis ära Kiviõlisse, kus hakkas tööle
Kiviõli raudteejaama pöörmeseadjana. M.
Mäepõld kuulus Kaitseliidu Viru
Malevasse  ja Vabadusristi Vendade
Ühenduse Narva osakonda. Martin
Mäepõld arreteeriti Kiviõlis 7. juunil 1941.
aastal ja saadeti Sverdlovski oblastisse
SevUralLagisse, kus suri 27. jaanuaril 1942.
aastal. Tema nimi on kantud Tori
Sõjameeste Mälestuskirikusse, Vaivara
kalmistu mälestusmüürile ja Purtse
memoriaali.
22. aprillil 1936. aastal alustas tööd
Sillamäe õlivabrik, mille panid käima
rootslased. Päevatoodanguks kujunes 60
tonni õli, millest saadi omakorda 20 tonni
kõrgekvaliteedilist bensiini (oktaaniarvuga
72, käivitamisel tuli natuke piiritust lisada).
Vabrikul oli 12 hoonet ja 7 õlipaaki,  neist 2
suurt ja 3 väikest õlidele ja 2 suurt
bensiinile. Oma tooraine saamiseks rajati
Viivikonna põlevkivikarjäär, kus suviti sai
tööd ligi 100 inimest.
Ajalukku on läinud 22. aprill 1936. aasta
kell 1.45 päeval, kui ahju lasti esimene
kogus põlevkivi ja umbes kella 5 ajal saadi
esimene kogus õli.

Sir ARTHUR

Vaivara Huvikeskuse
halduses olevate ruumide
kasutamise üüritasud
Olgina ja Vaivara rahvamajade peosaali
kasutamise üüritasu:
kella 8.00-24.00:        7 eurot/ tund
kella 24.00-8.00:        19 eurot/ tund
spordisaal:                  7 eurot/ tund
Olgina väike saal:       3 eurot/ tund
Köök:                          3 eurot/ tund
Ruumid aadressiga Roheline 16, Sinimäe
alevik 4 eurot/ tund
Ruumi kasutamise üüritasu maksmisest on
vabastatud  Vaivara vallas registreeritud
ning Vaivara Huvikeskusega
koostöölepingut omavad
mittetulundusühingud, vallavalitsuse
struktuuriüksused ja hallatavad asutused.
Kontakt:
Vaivara ja Sinimäe
Tiiu Torpan
tel. 516 0324
sinimaerm@vaivara.ee
Olgina
Liubov Laur
tel. 5326 8642; 339 0381
liubov.laur@vaivara.ee

Kultuuriteated
7. aprillil Olgina raamatukogus “Oska
olla terve”. Ülemaailmsele tervisepäevale
pühendatud väljapanek.
12. aprillil Olgina raamatukogus
„Áðîíòå Ø.-200“„Áðîíòå Ø.-200“„Áðîíòå Ø.-200“„Áðîíòå Ø.-200“„Áðîíòå Ø.-200“ Elulugu ja raamatuid
tutvustav väljapanek.
20. aprillil 18.00 Sinimäe raamatukogus
kammerkontsert: Neeme Ots (trompet),
Mai Ots (klaver), kaastegev Pille Lill.
Tasuta!
22. aprillil Olgina raamatukogus „Hoia
ja kaitse“. Maapäeva väljapanek.
23. aprillil kell 13.00 Sinimäel Jüriöö
jooks.
29. aprillil Olgina rahvamaja disko.
30. aprillil kell 18.00 Sinimäe
Pargimäel volbriõhtu.

OPERATIIVTEATED
LÕHKEKEHAD
10. märtsil tehti kahjutuks Sinimäe
alevikust leitud 82 mm miin.

Märts on teatrikuu, sel kuul õpib iga
Vaivara lasteaia rühm selgeks ühe näidendi,
mida siis uhkelt teistele etendab!
        Selle aasta Teatripäev toimub meil 30.
märtsil algusega 10.00. Enne seda jõuame
ühiselt tähistada veel ka Emakeelepäeva
(14.03) ja munadepühasid (21.03-24.03). Igav
meil ei ole ning rahvakalender muudab me

Viimasel ajal on Ida-Virumaal sagenenud
teated tänaval tegutsevatest müüjatest, kes
pealetükkivalt püüavad avalikes kohtades
inimestele erinevat kaupa müüa. Peamiselt
pakutakse müügiks potte, panne ja nugade
komplekte. Müüjate ohvriks langevad
enamjaolt vanemad või kergesti mõjutatavad
inimesed.
        Narva politseijaoskonna ennetus-ja
menetlustalituse juht Andres Jaggo paneb
südamele, et sellistesse pealetükkivatesse
müüjatesse tuleb suhtuda äärmise
ettevaatlikkusega ja lõpetada jutuajamine
juba alguses. Kuigi nad kasutavad väga
agressiivset müügitaktikat, tuleb meeles
pidada, et mingit kohustust nende poolt
pakutavat kaupa osta ei ole. „Mitteametlikult
käest kätte ostes tuleb arvestada ka sellega,
et tarbijakaitse õigus sellele ostule ei
kohaldu. Kuna ostmine on

Eesti reisirongiliiklust korraldav Elron
teatab, et seoses suveajale üleminekuga
muutuvad pühapäevast, 27. märtsist Tallinn-
Narva liini kolme reisi sõiduplaanid.
Muudatused Tallinn-Narva liini reiside nr
220, 222 ja 227 sõiduplaanides:
* Reisi nr 220 väljumisaeg Tallinnast on kell
8:51, saabumine Narva kell 11:35;
* Reisi nr 222 uus väljumine Tallinnast on kell
15:30, saabumine Narva kell 18:12;
* Reisi nr 227 uus väljumine Narvast on kell
18:27, saabumine Tallinna kell 21:14.
Muudatused on tingitud iga-aastasest
suveajale üleminekuga kaasnevast
rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaanide

Politsei hoiatab agressiivset müügitaktikat
kasutavate välismaalaste eest

vabatahtlik ja kui inimene on kauba eest
vabatahtlikult raha maksnud, ei ole politseil
hiljem paraku suurt midagi teha,“ lisas Jaggo.
        Kui olete müüjatele teada andnud, et ei
soovi nende poolt pakutavat kaupa osta ja
teid tülitatakse edasi, on see avaliku korra
rikkumine. Ärge jääge ükskõikseks ka siis, kui
näete agressiivseid mehi tülitamas kedagi
teist, kes ise antud situatsioonis hakkama ei
pruugi saada. Sellistel puhkudel palub
politsei meelde jätta isikute kirjelduse,
automargi ja registreerimisnumbri, millega
müüa liigub ning teada anda sellest
lühinumbril 112.

KERTTU   KRALL
pressiesindaja

kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet

muutumisest.
Täpsed muudetud väljumisajad on toodud
siin: http://elron.ee/muudatused/
        Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi
Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile
kuuluv ühistranspordiettevõte, mis pakub
uute Stadler FLIRT elektri- ja diiselrongidega
reisijaveoteenust kõigil Eesti siseriiklikel
rongiliinidel.
Elron plaanib sel aastal teenindada 6,2
miljonit reisijat. Ettevõttes on 323 töötajat.

MAI VAHTRIK,
Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht

Üleminek suveajale toob Elroni
sõiduplaanidesse muudatusi alates 27. märtsist

Pidu, pidu, pidu!

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

MATI NÕUAKAS

IGOR KUMS

ALEKSANDR KUDUKIS

YURY KULEV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

päevad väga põnevaks, mänguliseks ja
tegevuste rohkeks. Meie tegevustel saate
silma peal hoida www.lasteaed.vaivaravald.ee
ja alati on kõik oodatud! Aitäh teile kõigile!
Ja suur aitäh meile tublidele lastele,
kollektiivile, peredele, kes muudavad iga
päeva eriliseks!

MARGIT  MAKSIMOV

Teatripäev eelmisel
aastal lasteaias.
Foto: 2x VAIVARA
LASTEAED


