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ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
91 Hilda Kiik 24.08.1925  Kudruküla küla
90 Kateryna Ivanova 03.08.1926  Olgina alevik
89 Zoja Mõšelova 20.08.1927  Sinimäe alevik
89 Herta Siig 21.08.1927  Tõrvajõe küla
88 Meedy Hiielo 24.08.1928  Perjatsi küla
87 Ilme-Juliane Treiberg 31.08.1929  Laagna küla
85 Ülo Telska 27.08.1931  Arumäe küla
83 Pjotr Bogdanov 15.08.1933  Laagna küla
83 Heljo-Helbe Remmel 15.08.1933  Kudruküla küla
81 Niina Kotšemasova 23.08.1935  Sinimäe alevik
81 Elga Bogdanova 27.08.1935  Laagna küla
75 Olev Meldre 20.08.1941  Vaivara küla

75 Nikolai Šepeljov 26.08.1941  Vaivara küla
70 Ljudmila Golubinskaja 02.08.1946  Soldina küla
93 Maria Makaruk 05.07.1923  Kudruküla küla
83 Alexey Fefelov 15.07.1933  Hundinurga küla
82 Glafira Orlova 25.07.1934  Olgina alevik
81 Virginia Sinitsina 14.07.1935  Olgina alevik
75 Agnessa Mihkelson 25.07.1941  Mustanina küla
70 Lembit Tark 06.07.1946  Vaivara küla
70 Anatoli Kolatsk 26.07.1946  Sinimäe alevik
70 Leeni Aager 27.07.1946  Vaivara küla
70 Ivan Mihhalkin 31.07.1946  Udria küla

Juba teist aastat toimusid Vaivara vallas
Rahvusvahelised Sinimäe noorte
vabatahtlike suvepäevad. Projekti
partneriks on MTÜ Noortevahetuse Arengu
Ühing EstYES, mis on Eestis tegelenud
noortevahetustega juba 1991. aastast.
        „Ma ise osalesin kuueteist aastaselt
EstYesi vahendusel Türgis vabatahtlike
projektis ja aasta enne Sinimäele kooli tööle
asumist olin abikasvataja Puhja
noortelaagris. Eelmise aasta kevadel tekkis
mõte ka oma
õpilastele
rahvusvahelist
kogemust pakkuv
projekt korraldada,“
selgitas projekti
hing ja
eestvedaja Liisi
Sarap.
Materiaalsest
teemast ei saa
kahjuks üle ega
ümber ja raha
lunimist ei pea Liisi
oma tugevamaks
küljeks. Noorte
suvepäevad said teoks põhiliselt projektis
osalejate osalustasudele, samas pani toetava
õla alla ka Vaivara Huvikeskus, kes korraldas
noortele põnevaid väljasõite, Kohtla-Nõmmel
asuvas Eesti Kaevandusmuuseumis sai
käidud aga tänu Eesti Energiale.
        Sel aastal osales projektis 23 noort. 9
Eestist ja 14 välismaalt - Itaaliast,
Hispaaniast, Venemaalt, Hong-Kongist,
Türgist, Tšehhist ja Prantsusmaalt.
Möödunud aastal oli osalejaid Hispaaniast,

Ukrainast, Tšehhist, Belgiast, Austriast,
Venemaalt, Itaaliast ja Prantsusmaalt, seega
võib kindlalt väita, et Sinimäed on
maailmakaardile toodud!
Töö ja vile käisid koos - noored tegelesid
kaheksal päeval vabatahtlike tegevustega,
mis on paljudes riikides nõutav keskkooli
lõpetamise ja/või ülikooli astumise puhul.
Kaasa löödi seal, kus selleks võimalus anti ja
abikäsi marjaks ära kulus. Suvepäevaliste
suured tänud kuuluvad siinkohal Aare
Objartelile, kes oli abiks nii jõu, kui nõuga ja
kes omaltpoolt polnud kitsi kiidusõnadega

Sinimäe spordihoone
sarikapidu
Kui möödunud aasta 1. septembril
Sinimäe kooli- ja lasteaiahoones uut
õppeaastat alustanud kooli- ja
lasteaiajütsidel tuli aasta jooksul
kehalise kasvatuse tunnid läbi viia
suures osas välitingimustes ja
üldkasutatavates ruumides, siis 5.
augustil võttis Heiki Luts tellija
esindajana pidulikult maha ehitajate poolt
Sinimäe spordihoonele paigaldatud
sarikapärja. Valmimas on Sinimäe
hariduskompleksi teine etapp –
spordihoone, kus esimesed
pallipõrgatused kõlavad juba mõne kuu
möödudes.
        „ Sinimäe kooli taastamise
otsustamisel oli üks põhiargumente, et me
ehitame uue koolimaja koos lasteaia ja
spordisaaliga tervele kogukonnale ning
uus hariduskompleks oleks kõikidele
kasutatav väljaspool kooli- ja lasteaia aega
7 päeva nädalas. Täna on saamas
reaalsuseks see, et
tookord ligi neli aastat tagasi üpriski
ulmelisena tundunud mõtted on sellel
sügisel reaalsuseks saamas ning kooli ja
lasteaia juurde
valmib uus
kaasaegne
spordihoone.
Suured-suured
tänud
kogukonna
nimel
otsustajatele,
projekteerijatele
ja ehitajatele,
et meie
unistused on
täitumas,“
rääkis
vallavolikogu
esimees Heiki
Luts pidulikul
sündmusel
osalejatele.
        Ülejäänud
hariduskompleksiga ühendatud
spordihoone brutopind on 1106 m2,
sealhulgas suur saal ca 500m2, väike saal,
jõusaal, riietusruumid ja vajalikud abi- ning
tehnilised ruumid. Spordihoone teisele
korrusele tulevad tribüünid
pealtvaatajatele ja jõusaal. Spordisaali
põrand tuleb puidust kattega ja see
ehitatakse spordipõranda süsteeme
järgides. Spordisaali põrandale märgitakse
korvpalli, võrkpalli, käsipalli, saalihoki ja
sulgpalli väljakute jooned.
        Hoone on projekteeritud
energiasäästlike ja madalate
ülalpidamiskuludega
liginullenergiahoonena. Hoone küte ja vee
soojendamine on lahendatud maakütte
baasil. Ventilatsiooniseadmed on
projekteeritud vastama energiatõhususe A
klassile.
        Hoone peaprojekteerija on AS
Amhold, eriosad projekteerisid PAIK
Arhitektid OÜ, Disainprojekt OÜ, OÜ Viva
Insenerid ja ITK Inseneribüroo OÜ.
Ehitustööde peatöövõtjateks on RIITO
Ehituse OÜ ja SAND Ehitus OÜ.
Ehitustööde maksumuseks koos
sisustusega on ca 1,2 miljonit eurot.

ALAR  TASA

Miks sa otsustasid Eestisse, Sinimäele
tulla?
Cheng (Hong Kong, 15): „Kohalik MTÜ
pakkus seda projekti ühe variandina ja
mulle meeldis see teema („Vabatahtlikud ja
teadus“).“
Mae (Prantsusmaa,16): „See tegelikult ei
olnud mu esimene valik, aga panin selle
kirja, kuna mu ema oli käinud Lätis ja ütles,
et Baltikumis on väga huvitav.“
Flavie (Prantsusmaa, 17): „Ma valisin
Itaalia ja Eesti vahel. Mulle meeldis, et see
on kaugemal ja tahtsin näha midagi uut.“
Chris (Türgi, 17): „Mulle meeldis see
teema ja mul oli vaja ülikooli avalduse jaoks
vabatahtliku teenistust.“
Anne-Mari (Puhkova, 14): „Kodule lähedal
ja Karli (venna) eelmise aasta muljed
tundusid ägedad. Tuttavad tulid ka.“
Jana (Tšehhi, 16): „Ma tahtsin tulla
vabatahtlikku teenistust tegema ja mulle
meeldis see projekt.“
Mis on Sulle projektis kõige rohkem
meeldinud?
Cheng: „Palju erinevaid inimesi erinevatest
riikidest. Ma olen saanud palju sõpru.“
Anne-Mari: „Siin on välismaalased, nad on
sõbralikud ja lahked. Nendega koos saab
õppida erinevaid keeli ja kultuure tundma.
Ja tegevused on lõbusad.“
Flavie: „Atmosfäär ja inimesed,
tegevused.“
Chris: „Mulle ka meeldib atmosfäär,
majutusvõimalused on ka väga head. Ma
olin väga üllatunud kui kooli nägin. Siin on
kõik väga moodne. Ja tegevused on ka
väga lihtsad, Prantsusmaal vabatahtlike
laagris me pidime purskkaevu ümber
laduma ja müüri ning hästi palju puid
pügama, siin on tore.“
Mae: „Jah, tegevused on toredad.“
Jana: „Inimesed on ka  väga sõbralikud.“
Mis on olnud kõige erilisem?
Cheng: „Tallinna vanalinn on väga vana.
Kõik teed, välja arvatud vanalinnas, on
auklikud. Ma tulin laeva pealt kohvriga ja
nii keeruline oli liikuda. Ja siin on nii palju
muuseume igal pool. Isegi Sinimäel,
uskumatu!
Flavie: „Kõik noored räägivad kahte või
kolme keelt. Ja väga hästi.
Chris: „Eesti keel, see kõlab nii
teistmoodi.“
Kas ja mida sa oled siin õppinud?
Cheng: „Kuidas tuld teha, me Hong Kongis
kunagi ei tee linnast väljas tuld.“
Anne-Mari: „Itaalia keeles viieni lugema ja
head ööd ütlema. Maitsvat kooki tegema ja
tsementi valama.“
Chris: „Hong Kong ei ole osa Hiinast. Ja
seda ka, kuidas teha lasanjet.“
Mae: „Kultuuriõhtutel sain teadmisi teistest
kultuuridest.“
Flavie: „Mina olen ka kultuuriõhtutel palju
uut teada saanud.“
Kuidas toit meeldis?
Cheng: „Toit oli väga erinev. Me ei söö
igapäev salatit. Hommikusööki me ka tihti ei
söö, sest Hong Kong on väga suur ja tööle
ning kooli jõudmine võtab väga kaua aega
ja peab kiirustama. Hong Kong on ka väga
rahvusvaheline ja seal saab valida kõikide
eri kultuuride köökide vahel. Ma proovisin
Narvas sushit ja see oli kohutav (vehib
kätega).“
Mae: „Siin pole üldse croissante, Pariisis
müüakse neid iga 100 m tagant mõnes
kohvikus (Isegi Narva kohvikutest ta ei
leidnud neid).
Anne- Mari: „Väga hea oli!“
Jana: „Väga sarnane meiega.“

Kuidas teile ilm meeldib?
Cheng: „See on naljakas, sajab ja siis on
päike.“
Flavie: „See muutub iga kümne minuti
tagant.“
Mae: „Ja pärast vihma on kohe soe ja päike
väljas.“
Chris: „See on nagu Inglismaal.“
Jana: „Meil on Tšehhis sarnane ilm.“
Noortega vestles Liisi Sarap.

ÕNNITLEME VANEMAID

ROMAN  DENISSOVI
ARTUR  PAVLJUTŠENKO
MIHHAIL  BOGDANOVI

SIRLI  PÄLLO
SÜNNI PUHUL

Sinimäed on
maailmakaardile toodud!

noorte aadressil.
        Korrastati Sinimäe õunapuuaeda,
toimetati muuseumi, noortekeskuse,
jalgpalliväljaku ja lasteaia juures, õpiti
tsemendi valamist ja lõkke süütamist –
viimane valmistas suurt elevust Pariisist ja
Hong Kongist pärit tüdrukutele, kelle jaoks
oli see esmakordne kogemus.
Tööst vabal ajal käidi sõitmas kanuudega,
Eesti Kaevandusmuuseumis, Alutaguse
Seikluspargis, tutvuti Narva

vaatamisväärsustega, veeretati kuule
bowlingus ja sulistati rannas. Karl-Martin ja
Aerton-Chris korraldasid Sinimäel
orienteerumisvõistluse ja julgemad käisid
perekond Vainura juures saunas – tänud
lahkele pererahvale!
        Selisoo matkarajal tutvuti nii looduse
kui muutliku ilmaga, grilliti ja esinemis- ja
tantsuoskus pandi proovile Playbackis.
Korraldati erinevaid meeskonna- ja
seltskonnamänge, vihmased päevad

sisustati koolis
põnevate katsete
tegemisega, näiteks
valmistati ise seepi.
Igal õhtul toimunud
kultuuriõhtutel
vaadati pilte, kuulati
muusikat ja valmistati
erinevate riikide
roogasid. Paaril korral
toimus lasteaias
filmiõhtu - tänud
Margitile, kes
võimaldas kasutada
lasteaia ruume.
        „ Kohalike elanike
ja ametimeeste

tagasiside noorte tööle ja tegevusele oli
väga positiivne. Tore oli näha, kuidas
erinevatest riikidest pärit noored tahtsid
kõikjal abiks olla. Omavahel sõbruneti
kiiresti ja koos õpiti palju uut ja huvitavat.
Nii ägedate noortega on rõõm koos
tegutseda,“ kinnitas suvepäevade korraldaja
Liisi.
Küsimusele, et kas ka järgmisel aastal nii
rahvusvaheline seltskond noori Sinimägedes
kokku saab, vastas Liisi kavalalt muiates, et
vastuse saan talt märtsikuus.

ALAR TASA

Seekord kasutas
Heiki Luts pärja
mahavõtmisel tõstuki
abi. Foto: ALAR TASA

 Suvepäevalised tööhoos. Foto: 2x LIISI SARAP

Noored vabatahtlikud ühispildil.
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Detailplaneeringu
algatamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusega nr
170 algatati Udria külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Lasketiiru maaüksuse (katastritunnus
85101:002:0366) ning selle kontaktvööndi
maa-ala (üldpindala ca 6 ha)
detailplaneeringu koostamine, mille
eesmärgiks on muuta Lasketiiru
maaüksuse Riigikaitse
sihtotstarve maatulundusmaaks ja kuni
45% ulatuses Lasketiiru maaüksuse
pindalast Ärimaaks ning määrata ehitus- ja
hoonestustingimused turismitalu hoonete
(elamu ja selle juurde kuuluvad kuni 3
abihoonet) projekteerimiseks ja
ehitamiseks ning juurdepääsude
lahendamiseks.
Sama korraldusega jäeti vastavalt
Keskkonnaameti 06.06.2016 seisukohale nr
6-5/16/175-2 algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringuala arendajaks on maaomanik.
Täpsem info www.vaivaravald.ee/dp.

RAIM SARV,
planeeringuspetsialist

Infopäev
16. juunil sai teoks INFOPÄEV, mis oli
mõeldud Vaivara valla raske ja sügava
puudega laste vanematele.
        Esialgselt oli külla kutsutud MTÜ
Pereprojekti juht Rita Ternos Narvast, et
lapsevanematele tutvustada erinevate
teenuste võimalust ja koostööd, kuid
viimasel momendil pidime plaane muutma
seoses projektijuhi välisreisiga. Abikäe
ulatas Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse
Narva filiaal, kes oli esindatud kahe
spetsialistiga. Arutleti kooliealiste laste
puhul nõustamiskomisjonide töö sisu üle
ja kuidas lapsevanem saab alati paluda
teatud ajal otsust üle vaadata või kuidas
oma last paremini toetada erinevate
puuete korral.
        MTÜ Pereprojekt ootab aga
lapsevanemaid sügisel külla, et
tutvustada oma teenuseid, mida
lapsevanemad saaksid kasutada oma
puudega lapse heaks: tugiisikuteenust
lasteaias või koolis, nõustamist
lapsevanematele, teraapia võimalusi,
keskuse tööd. Samuti tegutseb
lapsevanemate klubi, kust vanemad
saavad üksteiselt tuge ja kogemusi.
Arutleti ka riikliku lapsehoiuteenuse
võimaluste üle. Küsimusi esitati kohaliku
omavalitsuse toetuste ja teenuste kohta.
Lastekaitsespetsialist soovitas laste
rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud
teenuseid efektiivsemalt laste heaks
kasutada.
        Kohtumine oli kohati emotsionaalne,
kuid kasulik kõikidele. Tänud
lapsevanematele, kes olid kohale tulnud ja
asjalikud ning raamatukogu töötajale, kes
lahkesti oma ruumi lubas kasutada.
Kohtumiseni juba Narvas!

ANNE  TERNER-BOIKO,
lastekaitsespetsialist

Noored on meie
TULEVIK
Mis seisus on meie kandi noorsootöö?
Kui palju on meil noori ja kui palju on
nad oma kogukonna tegevustesse
haaratud? Mida, kus ja kuidas noored
teha tahavad ning saavad? … Kuhjaga
küsimusi, millele täiskasvanuna
täpselt vastata ei oskagi. Saamaks
nendele küsimustele vastused, tuleb
noortega rohkem suhelda ja neile
erinevaid võimalusi pakkuda. Ja just
seda olemegi tegema hakanud.
        Selle aasta alguses pakkus ENTK
(Eesti noorsootöö keskus) meile
suurepärase võimaluse alustada
koostöövõrgustiku loomist, et pakkuda
meie noortele (7-26a) rohkem võimalusi
ja et võimalused jõuaksid võimalikult
paljude noorteni ning teha seda
üheskoos.
       Ida-Virumaa kirderegiooni
koostöögrupis panid pead kokku Narva,
Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Vaivara. 10.
augustil esitati hange, mille kõige
olulisem osa on tegevuskava, mille
alusel kaasatakse noori, pakkudes neile
uusi võimalusi, Näiteks luuakse juurde
huviringe (robootika, animatsioon,
multimeedia, tehnoloogia jm),
korraldatakse Noorte osalusfoorum,
liikumisfestival jne. Eesmärgiks on
saada teada, mida noored tahavad ning
kaasata võimalikult palju erinevate
huvidega noori (organiseerima, läbi
viima, osalema).
        Projekt kestab 2 aastat (01.09.2016
kuni 31.08.2018). Meil on palju noori
ning me teame, et nad on aktiivsed,
tublid ja tegusad! Nüüd jääb üle vaid
loota, et noored endast märku annavad
ja projektist osa võtavad. See projekt
aitab meil teile rohkem tähelepanu
pöörata ja teha seda ÜHESKOOS! Varsti
tuleb juba ka täpsem info, aga seni
olgem valvsad, jälgigem reklaame ning
jooksvat infot.

MARGIT  MAKSIMOV

On august ...
        Suve viimane kuu.
Tahaks küsida, kas
keegi on sel aastal
suve näinud? Pole vist
mõtet - milleks haavale
soola raputada...
Tegelikult on ju
olemas veel õhkõrn
lootus, et ehk
halastatakse meie
peale ja augusti teine
pool tuleb suvisem.
Mäletame, et nii on ju olnud ja ehk tuleb
ka sellel aastal...
        On august... Ka põllumeestele on
sagedased vihmasajud vastukarva, sest
vili põldudel ootab koristamist, aga märga
vilja teatavasti ei lõika ja rasked masinadki
ootavad põldude tahenemist.
„Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka
saab,“ oli minu memm kindel ja usun, et
ega vili sellelgi aastal põllule ei jää, ainult
et tööd ja vaeva on tavapärasest rohkem.
        On august... Vihma üle rõõmustavad
aga seened ja iga päevaga kerkib üha
rohkem erivärvilisi kübaraid metsa alla.
Ole vaid varmas korjama ja kui mõni isend
tundmatu on, siis vaata ikka raamatust
järgi või küsi teadjamate käest, sest vale
(loe: mürgise) seene toiduks tarvitamine
võib väga kurvalt lõppeda...
        On august...Õnneliku lõpu poole
liigub meie hariduskompleksi ehitus -
spordihoone sarikapidu on juba peetud ja
koolijütsidel ei tule algaval õppeaastal
võimlemistundides enam mööda koridore
silgata. Spordihoone ei saa küll kohe
valmis, aga loodame, et sügis tuleb suvest
etem ja september lubab meil õueala
spordiväljakut aktiivselt kasutada.
        On august... 25 aastat tagasi olime
valmis igasuguseid raskusi kandma, kõiki
takistusi ületama, peaasi, et oleme MEIE
ISE. Aastatega on nii mõndagi muutunud,
aga loodan, et usk iseendasse, oma
valikute õigsusesse, oma tarkusesse ja
oma jõudu on jäänud.
Kena suve lõppu ja ilusat sügise algust
meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Kõik, kõik on uus
septembrikuus
Vaivara lasteaia pere on kõik välja
puhanud ja rõõmsad taaskohtumise üle.
Ühine puhkus seljataga ja juba teeme
usinalt plaane uueks õppeaastaks.
        Täname kõiki vanemaid, kes on
otsustanud valida oma lapsele just meie
lasteaia. Oleme teile selle eest väga tänulikud!
Seda aastat alustame peaaegu täisrühmadega.
Oleme õppeaastaks valmis: kõik töötajad on
olemas, majad ja õueala korras ning lapsed
ootavad pikisilmi põnevaid toimetusi.
        Muidugi alustame kohe pidutsemisega. 1.
septembril tähistame Sinimäel üheskoos
Teadmistepäeva. Meie tegemistest ja
toimetamistest saate lugeda meie
koduleheküljelt ja Facebookist. Oluline, et
saame teid kursis hoida sellega, mida ja millal
me midagi teeme ning kuidas meil läks.
Kõike kaunist ja ilusat algavat õppeaastat
kõigile! Eriti meie suurtele sõpradele, kes alles
alustavad oma kooliteed!

MARGIT  MAKSIMOV

MTÜ Vaivara laulu- ja mänguselts
Vikerkaar organiseeris igaaastase
ekskursiooni Vaivara vallarahvale 3. ja 4.
augustil. Kui eelnevatel aastatel sai Eesti eri
kohtades käidud, siis seekord leiti, et
Eestile on juba tiir peale tehtud, lähme õige
naabritele külla. Seekordne ekskursioon
korraldati koduvabariigist välja ehk siis
Läti vabariiki, kaasas 26 uljast ja
uudishimulikku Vaivara valla kodanikku.
        Nagu
ütlevad
saarlased
hiidlaste kohta,
et Hiiumaa asub
kuskil Saaremaa
taga, et ta on nii
väike, et kui
tahad Hiiumaale
minna, siis tuleb
suund võtta
saare teise otsa
ja siis väga
tähelepanelikult
minna, et mitte
Hiiumaast mööda
ei astu. Läti
kohta seda öelda
ei saa. Tuli oma
neli tundi sõita,
enne kui Läti piir
paistma hakkas.
Seekordse
ekskursiooni
korraldas ja viis läbi Narva turismifirma
Lorita, igati asjalik turismifirma. Sain ise üle
pika aja käed taskus istuda ja tunda end
ekskursiooni ajal nagu valge inimene ja
nuriseda organiseerija pisivigade üle.
Muidugi vigu polnud. Kõik oli väga peenelt
ja oskuslikult organiseeritud.
        Igati hästi oli organiseeritud Läti

vaatamisväärtuste juures olevate giidide
tellimine. Kohapealsed giidid andsid küllaltki
sisuka ülevaate Läti ajaloo sündmustest ja
sidususest Eestiga. Lätis sai külastatud
Turaida piiskopi linnust või siis selle
restaureeritud varemeid ja seda ümbritsevat

imeilusat 48 ha laiuvaid mägiseid (künklikke)
tippe ja laugeid orge. Just nagu Šveitsis.
Turaida linnuse tornist avanes imeilus vaade
lähedal olevale mõisakompleksile ja Läti
kuulsale bobirajale, kus on võimalik bobiga
alla tulla veidi rohkem kui 100 km/h. Nii
vähemalt giid väitis.
        Muidugi oli ekskursiooni
kulminatsiooniks teisel päeval Riia vanalinna
külastus. Fantastiline giid suutis Riia

Vaivara vallarahva sõit Läti
vanalinna teha veel suuremaks, kui ta seda
on. Väikesest vihmast hoolimata sai giidi järel
käia pea kolm tundi ja ahmida infot Riia
vanalinna ilusate hoonete ajaloo kohta ning
puhata jalga Läti palsamit degusteerides
vanalinna hubases kohvikus. Olen ise mitmel
korral Riias käinud, kuid minu mäletamist
mööda sai Riia läbi käidud kaks korda
kiiremini ning vanalinna majad tundusid suht
üksluised ja igavad.

        Tagasiteel sai külastatud Venemaa
rikaste ja ilusate meelissuvituskohta Jürmalat.
Kehv suvi, vene rubla kehv olukord ja
poliitilised mängud on oma mõju avaldanud
ka Jürmalale, kui suvituskohale ja suvitajate
rohkusele ning tundub, et Jürmala on
minetatud oma populaarsuse venemaalaste
seas. Eelneva aja hiilgeajast tulenevalt on

linn täis
omamoodi
aristokraatlikke
majamürakaid,
millele on
raske anda
ühest
hinnangut,
millisesse
arhitektuurilisse
ajajärku peaks
neid
lahterdama.
Kuid tundus,
et nagu
mereäärsele
linnale omane,
saime kahe
päeva jooksul
just Jürmalas
erksa päikese
ja sooja tuule
vastuvõtjaks.

        Peale Jürmalat seadsime sammud
Lidosse, mis on kuulus mitmekesise toidu
valikuga ja nagu giid ütles, väga soodsate
hindadega. Hindade kallidus ja odavus on
küsitav, aga ruumi oli seal palju. Läti nokia
võiks selline asutus kindlasti olla. Peale

tugevat
kehakinnitust
asus buss
kodu poole
teele. Tee peal
olles täitus
buss algselt
Läti palsami
aroomidega,
mis uinutasid
kädisevate
naiste
keelepaelad
ning mõne aja
möödudes oli
kuulda vaid
rahulikku
nohinat ja
bussi tagareas
olevat lõbusat
seltskonda
vaikselt, kuid
asjalikult Läti ja

segamini Eesti kohaliku eluolu üle arutlemas.
        Reisil olijad tänavad Vaivara
Vallavalitsust, kelle toetusel sai muidu kallis
ekskursioon muuta taskukohasemaks Vaivara
valla inimestele ning osutus võimalikuks.
Järgmisel aastal on plaanis külastada Eesti
vabariigi endist ääremaad ehk Petserit.
Omalt poolt tänan kõiki reisil osalenuid!

AARE  OBJARTEL

Lätis imetleti kaunist loodust ...

...ja kuulati kohalike giidide kaasahaaravat juttu.
Foto: 3x DMITRI SEDININ

...ilusaid hooneid...



August 2016 nr. 7 3

E-arvete kasutamine
Selleks, et soodustada masinloetavate e-arvete
laiemat kasutamist, on Rahandusministeerium
alustanud ettevalmistusi üleminekuks
kohustuslikule e-arveldamisele riigihangete
puhul. 2016. aasta lõpuks on ettevõtetel
võimalik esitada avaliku sektori asutustele
arveid ainult masinloetava e-arve kujul.
        E-arvet on võimalik saata e-arvete
operaatorite kaudu (Omniva, Fitek, Telema
jt).
Vaivara Vallavalitsus on võtnud kasutusele
Omniva arvete halduse lahenduse.
        Kui teil ei ole võimalik väljastada
operaatori kaudu e-arvet, siis võite saata meile
arve PDF ja XML formaadis aadressile:
vaivara@arvekeskus.ee.
Ühes e-kirjas võib olla üks arve.
E-arvest täpsemat infot leiab:
 http://www.fin.ee/e-arved

27.06 - 8.07 toimus
Vaivara vallas õpilasmalev,
kus 15 noort sai taas
võimaluse omandada
töökogemust, anda panus
kodukoha heakorda ning
teenida pisut taskuraha.
        Noored töötasid
erinevatel valla objektidel 4
tundi päevas - koristasid
Mummassaare randa,
Vaivara vana surnuaeda,
Vaivara
lastemänguväljakut,
Vaivara rahvamaja vana
hoone ümbrust, Sinimäe
avatud noortekeskust ja
Olgina rahvamaja
territooriumi,  Sinimägede
muuseumi ümbrust ja Pargimäge.
        Parast tööd toimusid igal päeval ka
vabaajaüritused - väljasõidud Alutaguse
seiklusparki ja Jääaja keskusesse,
Meremeeste ja Otsingu klubi Star üritused.
Samuti osaleti ühistegevustes Sillamäe ja
Toila õpilasmalevlastega Toilas ning
Sinimägede lahinguväljakul.
        Maleva kasvatajatena töötasid

Kolmapäeval, 6. juulil Olgina alevikus
nurgakivi saanud kõigi teenustega Toyota
autoesinduse ehitusega alustas ELKE Grupp
juba maikuus. Uus Toyota Narva autokeskus
valmib novembrikuus ja seal saab esimeses
etapis tööd vähemalt kümme inimest.
        Esinduse
loomisega on ELKE
Grupil soov tulla
lähemale Ida-Viru
klientidele, pakkudes
niimoodi suuremat
kindlust ja täielikku
tuge Toyota autode
ostmisel ning
omamisel. “Narva
esimene
täisteenustega
Toyota esindus
alustab novembris
tööd kümne uue
töötajaga,” sõnas
Toyota Narva
Autokeskuse
tegevjuht Valdik
Uski. “Esimesed
töökuulutused on
väljas veebiaadressil
www.toyotanarva.ee,”
kinnitas Uski. “Järgmise viie aasta jooksul
plaanitakse suurendada Toyota Narva
keskuse töötajate arvu veel 15 võrra, mis
tähendab senisest veelgi tihedamat koostööd
ka Narva kutseõppekeskusega,” lisas
tegevjuht.
        Uus, interaktiivsete lahendustega
Toyota keskus Vaivara vallas rajatakse Narva
Äriparki Olginas, kus teeninduspinda on
kokku 1600 ruutmeetrit. Tegemist on
täisteenust pakkuva müügiesindusega, kus
on väljas kogu Toyota mudelivalik. Lisaks
autode müügile ja hooldusele pakutakse
Toyota enda kindlustust ja liisingut,
kahjukäsitlusteenust, rehvimüüki, erinevaid

Vaivara Vallavalitsus
algatas Vaivara valla
arengukava 2015-2020
muutmise
Vaivara valla arengukava 2015-2020
muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub
alates 10.08.2016 kuni 24.08.2016 valla
veebilehel www.vaivara.ee/est/
vallajuhtimine/arengukavad/ ja
raamatukogudes.
Igal huvitatud isikul on õigus avaliku
väljapaneku kestel esitada kirjalikke
ettepanekuid. Ettepanekud esitada
hiljemalt 24.08.2016 kirjalikult e-posti
aadressile vaivara@vaivara.ee või
aadressil Pargi 2, Sinimäe alevik.
Avalik arutelu toimub 25.08.2016 kell 17.30
vallamajas Pargi 2, Sinimäe alevikus.

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel juunis, juulis ja
augustis vaadati läbi ja lahendati maa-,
ehitus-ja jäätmekäitlusega seotud
taotlused, sotsiaal- ja finantsküsimused
ning need eelnõud, mida vallavalitsus esitab
vallavolikogule.
Samas 28. juunil:
-algatati Udria külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Lasketiiru
maaüksuse (katastritunnus 85101:002:0366)
ning selle kontaktvööndi maa-ala
detailplaneeringu koostamine;
- otsustati pikendada valla ametiasutuse
kasutuses oleva sõiduki 271BFB liisingleping
kuni käesoleva aasta lõpuni;
- võeti vastu uus sotsiaaltransporditeenuse
osutamise kord; eluruumi tagamise kord;
puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja
määramise, hooldajale hooldajatoetuse
määramise ja maksmise tingimused ja kord; riigi
rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise tingimused ja kord;
- võeti vastu täisealisele isikule hoolduse
seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise kord.
Seoses maa munitsipaalomandisse taotluste
esitamise tähtaja lõpetamisega (taotluste
esitamise viimane päev oli 30.06.2016) ja
vastavate taotluste ettevalmistamisega anti palju
korraldusi teenindamiseks vajaliku maa suuruse,
sihtotstarbe määramise ning krundi piiride
kinnitamise kohta. Korraldustega saate tutvuda
Vallavalitsuse dokumendiregistris.
 12. juulil:
- eraldati Vaivara valla 2016.a eelarve
reservfondist 1 500 eurot, millega toetada MTÜ
Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Narva-
Jõesuusse registreeritud vabatahtliku
merepäästeüksuse merepäästekaatri soetamisel;
- võeti vastu uus Vaivara Vallavalitsuse
raamatupidamise sise-eeskiri. Uus eeskiri
rakendatakse alates 01.09.2016. Kõige suurem
muudatus on seotud e-arve haldusteenuse
kasutusele võtmisega.
Sama istungil  otsustati selgitada välja
Vaivara valla arengukava 2015-2020 (vastu
võetud Vaivara Vallavolikogu 22.10.2014
määrusega nr 16 ja muudetud Vaivara
Vallavolikogu 30.09.2015 määrusega nr 31)
muutmise vajadus ning vastutavatel
valdkondade juhtidel oli vaja esitada
ettepanekud Vaivara valla arengukava
muutmise osas ja investeeringute vajadused
arengukava perioodiks kuni 2020.a,
arvestades oma alaeelarvete võimalikke
mahtusid. Ettepanekud oli vaja esitada
hiljemalt 1. augustiks.
Juunis-juulis –augustis vallavalitsus korraldas
kolm hanget teetööde teostamiseks:
- Vaivara valla Suvila tee olemasoleva asfaltkatte
freesimine koos freesitud materjali planeerimise
ja tihendamisega;
- Vaivara valla teede pindamine 2016 (Kiriku
tee, Luksu tee,  Metsa tn T1 ja Mere tn lõik);
- Vaivara valla kõvakattega teede auguremont
2016;
- Vaivara valla kohalikele teedele killustiku
pealevedu koos laotamisega 2016;
- Liiklusmärkide paigaldus Vaivara valla
kohalikel teedel 2016.
9. augustil:
- rahuldati Hajaasustuse programmi 2016.a
raames esitatud taotlusi.
- algatati Vaivara valla arengukava 2015-2020
muutmist. Arvestades 1. augustiks laekunud
valla arengukava muutmise ettepanekuid,
vallavalitsus otsustas kiita heaks ja suunata
avalikustamisele Vaivara valla arengukava 2015-
2020 muutmise eelnõu, mille avalik väljapanek
toimub alates 10.08.2016 kuni 24.08.2016 valla
veebilehel ja raamatukogudes. Dokumentidega
saab tutvuda valla kodulehel www.vaivara.ee/
est/vallajuhtimine/arengukavad/. Igal huvitatud
isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel
esitada kirjalikke ettepanekuid. Ettepanekud
esitada hiljemalt 24.08.2016 kirjalikult e-posti
aadressile vaivara@vaivara.ee või aadressil Pargi
2, Sinimäe alevik. Avalik arutelu toimub
25.08.2016 kell 17.30 vallamajas Pargi 2,
Sinimäe alevikus.
Vallavalitsuse korraldused, määrused ja
protokollid avalikustatakse vallakantseleis ja
valla dokumendiregistris, kus on võimalik
nendega tutvuda. Ei avalikustata andmeid, mille
väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud
üksnes valla ametiasutuste siseseks
kasutamiseks.
Vaivara vallavalitsuse poolt vastuvõetud
määrustega saab tutvuda ka Riigi Teatajas.

VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Vaivara Vallavolikogu
istung 15. juunil
- kinnitati Vaivara valla 2015. majandusaasta
aruanne;
- võeti vastu Vaivara valla arengukava ja
eelarvestrateegia koostamise kord;
- vaadati läbi Priit Kotkase varasem taotlus
kohanime muuutmiseks ning tehti
vallavalitsusele ettepanek taotluse
menetlemiseks;
- nõustuti Sillamäe Linnavolikogu ettepanekuga
piiride muutmise algatamisega. 31. mail 2016
Sillamäe Linnavolikogu otsusega nr 126 tegi
Vaivara Vallavolikogule ettepaneku Sillamäe
linna ja Vaivara valla vahelise piiri muutmiseks.
Sillamäe linnavolikogu tegi ettepaneku muuta
haldusüksuste piirid Vaivara vallas Perjatsi
külas vahetult Sillamäe linna kirdepiiril asuvate
kinnistu (katastritunnusega 85101:001:0002
4 159 m2, 100% elamumaa), Nurga kinnistu
(katastritunnus 85101:001:0129, 195 m2,
100% elamumaa) ja Ratta kinnistu
(katastritunnus 85101:001:0051, 58 m2, 100%
elamumaa) ning eelnimetatud kinnistute ja
Sillamäel Geoloogia 13 kinnistu vahele jääv
reformimata riigimaa osas.
- Seoses 01.01.2016 uue lastekaitseseaduse
jõustumisega delegeeriti vallavalitsusele
Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande
seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine.
- 01.01.2016 hakkas kehtima uus
sotsiaalhoolekande seadus ning seetõttu on vaja
valla õigusaktid, mille kehtestamise aluseks on
sotsiaalhoolekande seadus, viia vastavusse
kehtima hakanud seadusega. Uues
sotsiaalhoolekande seaduses on loetelu
kohaliku omavalitsuse poolt tagatavate
teenuste kohta. Seaduses loetletud teenuste
osutamise peab  omavalitsusüksus tagama, kui
selleks vajadus ilmneb. Seoses sellega võeti
vastu uus sotsiaaltoetuste maksmise ja
sotsiaalteenuste osutamise kord. Sellega
tunnistati kehtetuks 2015.a vastu võetud
sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste
osutamise kord. Samas uue korraga volikogu
delegeeris vallavalitsusele  kehtestada
sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord;
eluruumi tagamise kord, sotsiaalkorterite üürile
andmise ja kasutamise korra asemel; puudega
lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise,
hooldajale hooldajatoetuse määramise ja
maksmise tingimused ja kord ja riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamise tingimused ja kord ja sama
määrusega tunnistas kehtetuks need korrad,
mida võtab vastu vallavalitsus.
- võeti vastu üldhooldekodusse paigutamise
ning Vaivara valla eelarvest kohamaksumuse
eest tasumise tingimused ja kord;
- täiendati Vaivara valla 2016. aasta eelarvest
finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärad
(kehtestatud Vaivara Vallavolikogu 21.01.2016
otsusega nr 78) hooldajatoetuse piirmäärad
puudega lapse ja täisealise isiku hooldajale;
- otsustati võtta Vaivara valla kohalike teede
nimekirja Jaama põik, Jaama põik T1,
Põlendiku tee T3;
- otsustati taotleda valla kohalike teede alusel
maa munitsipaalomandisse: Jaama põik ja
Jaama põik T1, Põlendiku tee T3, Haagi,
Rebase;
- otsustati taotleda munitsipaalomandisse
järgmised maad: Auvere külas asuv
veepumbajaam lähiaadressiga Tamme tee 12,
Kudruküla külas asuv veepumbajaam
lähiaadressiga Aiandi tee 3, Laagna külas asuv
puurkaev lähiaadressiga Mõisa tee 4, Peeterristi
külas asuv kabel lähiaadressiga Kabeli
maaüksus, Soldina külas asuv veepumbajaam
lähiaadressiga Vaksali tn 3, Vaivara  külas asuv
veetorn lähiaadressiga Jaama tn 1, Vaivara külas
asuv puurkaev lähiaadressiga Jaama tn 2a
maaüksus, Roheline tn 19a, Sinimäe alevik
(teraviljakuivati), Nõgese maaüksus Soldina
külas, Korterite tn 8a maaüksus Kudruküla
külas, Aiandi tee 1a ja  Aiandi tee 2a
maaüksused Kudruküla külas, Lautri maaüksus
Perjatsi külas, Rahvamaja maaüksus Perjatsi
külas, Põrguaugu maaüksus Sinimäe alevikus.
- Keskkonnakomisjon esitas aruande oma tööst
eelmisel aastal.
- Volikogu esimees Heiki Luts andis info
spordihoone ehitustööde käigust.
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
vallamaja teadetetahvlil.
Vaivara vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi Teatajas.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Vaivara valda kerkivale Toyota
keskusele pandi nurgakivi

e-teenuseid, autopesu jm. Narva esindusega
soovitakse tulla lähemale olemasolevatele ja
potentsiaalsetele klientidele.
Valdik Uski sõnul on rajatava keskuse
oluliseks eesmärgiks olla läbipaistev ja
avatud – seda nii enda ärimudeli,

teenindusprotsessi kui ka hoone
arhitektuurilahenduse poolest. Uus Toyota
keskus loob kliendile kohapeal kõik
võimalused, et olla kursis ja jälgida mugavalt
oma auto teenindusprotsessi.
         ELKE Grupi AS asutati 1993. aastal ning
nüüdseks on ELKE Grupist saanud Eestis,
Lätis ja Leedus tegutsevat 17 tütarettevõtet
ühendav kontsern, mis keskendub
sõiduautode müügile ja müügijärgse
hoolduse pakkumisele. ELKE Grupp esindab
selliseid tuntud automarke nagu Toyota,
Lexus, Hyundai, Suzuki, Seat, SsangYong ja
Isuzu.

Malevasuvi Vaivara vallas

kohalikud elanikud, tulevased
noorsootöötajad Tatjana Mishina ja Valeria
Badanina.
Vaivara valla õpilasmalevat toetasid Vaivara
vald, ENTK, Muinsuskaitseamet ja Põlluvara
AS. Täname koostöö ja abi eest KA Vaikot ja
Aare Objartelit.

Vaivara Huvikeskus

Õpilasmalevas puhkepausil. Foto: ALEKSANDRA VOLKOVA

Toyota keskuse nurgakivi panekul. Foto: ALAR TASA



4 August 2016 nr. 7

Küljendaja: Aido Keskküla

Tõlk: Tatjana Fedorenko

Trükk: AS Trükikoda Trükis

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS

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

September Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
2. septembril 1996. aastal
avati mälestuskivi Vaivara
raudteejaama juures,
meenutamaks 1943-44
aastal Vaivara
koonduslaagris hukkunuid.
Mälestuskivi paigaldamist
ja avamist organiseeris Ida-
Viru SOMS-i liige Arvo
Puu.
4. septembril 1581. aastal piirasid rootslased
sisse Narva linna ja hakkasid linna pommitama
rasketest suurtükkidest, mis olid merd mööda
kohale toodud. Kahe ööpäevaga lasti müür
puruks ja linn vallutati tormijooksuga, mille
käigus hukkus 2000 streletsi, 300 bojaari 700
teenriga ja kokku hukkus nendes tapatalgutes
ligi 7000 inimest.
6. septembril 1936. aastal pühitseti sisse
Narva Peetri kiriku orel, mis oli Võrumaalt
pärit Haanja orelimeistrite, vendade Kriisade
üks suuremaid ja uhkemaid oreleid. Sellel pillil
oli 2506 orelivilet ja väga kena oreli prospekti
tegi Rudolf Kriisa. See imekaunis orel hävines
II maailmasõja käigus. Oreli avamisest ja
ehitamisest kirjutati ka ajalehes ja avaldati ka
pilte nii ehitusest kui ka avamisest. Ja kindlasti
käisid siin ka vaivaralased.
17. septembril 1896. aastal sündis Narva
lähistel tulevane kapten Erik Nikolai, kes
vabadussõjas võitles 5. jalaväerügemendi  7.
kompanii ülemana ja langes 1. veebruaril 1919.
aastal.Tema teeneid Vabadussõjas  hinnati II
liigi 3. järgu Vabadusristiga.
25. septembril 1921. aastal avati  Narva
Garnisoni kalmistul Vabadussammas
Vabadussõjas langenuile. Samba kujundasid
Virumaa mehed K. Sajor  ja Voldemar Mellik
(Melnik). Sammas hävitati 1940/41 aastal  ja
taasavamine toimus 16. juunil 1991. aastal. Siia
kalmistule maeti ka Narva lähistel lahingutes
hukkunud vabadussõdalased. 1991. aastal
alustati taastamistöid ja  huvitav oli avastada,
et kalmistut ei hävitatud, vaid 1940. aastal
piirduti vaid ristide murdmise ja samba
õhkimisega. Aja jooksul kattusid ristide
aluskivid rohumätastega ja taastamiskäigus
toodi need jälle välja ja nii nad meenutavad
tänaseni möödunud aegu (mälestust ja
barbaarsust).
26. septembril 1921. aastal sündis Narva
lähistel loomaarstiteadlane, veterinaariadoktor
(1972) Olga Martma, kelle uurimisteemaks oli
veiste tuberkuloos. Oma uurimustööde eest
pälvis ENSV teenelise teadlase aunimetuse ja
ENSV Riikliku preemia 1977. aastal.
Olga Martma suri Tartus 11. juulil 1991.
aastal.

Sir ARTHUR

Millest tuleneb erinevus
ravimite hindades?
Sama toimeainega ning samal kujul
(tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis
müügil erinevatelt ravimitootjatelt.
Seejuures vastavad need kõik toime,
ohutuse ja kvaliteedi osas ühesugustele
nõuetele ning erinevus patsiendi jaoks
seisneb peamiselt hinnas. Üldistatult võib
öelda, et eelkõige kulgeb hinnaerinevus
originaalravimite ja geneeriliste ravimite
vahel. Tulenevalt oma valikust on
inimestel võimalik ainuüksi ühe ravimi
pealt säästa kümneid eurosid aastas.
Soodsam hind ei tähenda kehvemat
ravimit
        Originaalravim tähendab, et ravimitootja
on toonud turule uudse ravimi, kus toimeaine
või manustamisviis on senisest erineva mõjuga.
Geneerilised ravimid on originaali koopiad,
millel on tõendatult sama toime ja ohutus.
Kuna uudsele ravimile müügiloa saamiseks
eelneb pikk ja kulukas kliiniliste uuringute
periood, on originaali omanikul mõne aasta
vältel ainuõigus ravimit toota ja müüa. Seda
nimetatakse patendiajaks. Selle perioodi
jooksul on tal võimalik teenida tagasi ravimi
väljatöötamiseks kulunud investeeringud ning
säilitada huvi ka edasiseks arendustegevuseks.
        Geneeriliste ravimite tootjad saavad
alustada ravimi tootmist ja turustamist pärast
ravimi patendiaja lõppu, ilma et peaks
kordama algselt tehtud uuringuid. Nii on
justkui pool teed käidud ja sellest tulenevalt
saab ravimit turustada madalama hinnaga. Küll
aga peab ka iga geneeriline ravim läbima testid,
millega saab tõendatud originaalile sarnane
ravitoime ja ohutus inimestele. Konkurentide
turule saabudes võib juhtuda, et ka originaali
tootja langetab ravimi hinna geneeriliste
preparaatidega samale tasemele.
        Erinevus ravimi hinnas kujuneb ostja
jaoks ravimifirmade kehtestatud hinnast.
Haigekassa hüvitab ravimite kulu
kindlustatutele kuni piirihinnani. Kui
patsiendile on välja kirjutatud või ta soovib
osta ravimit, mille hind on piirhinnast kõrgem,
tuleb tal kehtiva piirhinna ja ravimi müügihinna
vahe ise katta. Piirhinnad kehtestatakse sama
toimeaine ja manustamisviisiga ravimite
grupile, mis kantakse soodusravimite loetellu.
Loetelu uuendatakse regulaarselt kord kvartalis
(1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril)
ning samaaegselt võivad muutuda ka ravimite
piirhinnad. Ravim, mis näiteks juuni lõpus on
patsiendile soodsaim, ei pruugi seda juuli
algusest enam olla. Seega tasub iga ostu juures
küsida apteekrilt nõu soodsaima pakendi
kohta.
Küsi apteekrilt soodsaimat ravimit
        Üldjuhul kirjutab arst retseptile toimeaine
nimetuse. Sel juhul on apteekril kohustus
pakkuda ostjale sobivate ravimite hulgast
soodsaimat. Kuigi üldiselt on määratud
toimeaine piires erinevate ravimpreparaatide
vahetamine ohutu, ei saa välistada, et arst peab
meditsiinilistel põhjustel retsepti koostama
pakendipõhiselt ehk retseptile kirjutatakse
konkreetse tootja kindla preparaadi nimetus.
Sel juhul peab arst patsienti teavitama ravimi
asendamise võimalusest ja tingimustest. Kui
ravim ei ole asendatav, tuleb patsienti teavitada
asendamise keelamisest ja selle põhjusest.
        Riigiportaalis www.eesti.ee on igal ühel
võimalik hõlpsalt veenduda, kas retsept
kirjutati välja toimeainepõhiselt ja kas ostetud
ravim kuulus hinnalt soodsamate hulka. Oma
retsepte saab vaadata riigiportaali
retseptikeskuses (E-teenused ‡Kodanikule
‡Tervis ja tervisekaitse ‡Retseptid).
Toimeainepõhiselt koostatud retseptil on
märge “Toimeainepõhine” (Retsepti detailinfo
->Andmed arsti juures ->Pakendi kood,
nimetus, arv).  Konkreetse pakendi valikul on
näha arsti põhjendus, miks just selle tootja
konkreetne ravim oli inimesele antud juhul
vajalik (Andmed arsti juures ->Asendamatuse
põhjendus).
Juba välja ostetud retseptide puhul saab
vaadata, kas ostetud ravim kuulus
soodsamasse gruppi või oli ruumi
kokkuhoiule. Kindlasti tasub iga ühel ka ise
ravimite kirjutamise ja väljastamise protsessis
aktiivselt osaleda.

KEILI KÕLVES,
Ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht

22. juunil ostsid riik ja EELK Narva
Aleksandri kiriku pankrotipesast välja.
Narvas vaimuliku teenimise ning
koguduseelu jätkumise tagamiseks
otsustas kirikuvalitsus anda uue koguduse
rajamise ettevalmistamine Käsmu
koguduse õpetaja Urmas Karileedi hoole
alla. Lisaks teenivad Narva kogudust Viru
praostkonna vikaarõpetajad Oleg
Sevastjanov (vene keelne töö) ja Vladimir
Batuhtin (eesti, soome ja vene keelne töö, sh
Sillamäel).  Et aga loodav kogudus vajab oma
igapäevaseks tegevuseks ka vahendeid,
pöördub EELK Konsistoorium kõikide
koguduste ja kristlaste poole palvega
toetada Narva koguduse ülesehitamist
omapoolse annetusega.
        Uus kogudus peab alustama üsna
algusest, kus ainsaks sissetulekuallikaks on
asutajate liikmeannetus, mis laekub alles
uuel aastal. Samas tuleb luua vajalik elu- ja
teenimiskeskkond koguduse vaimulikele
ning korraldada koguduse igapäevast
teenimist eesti, soome ja vene keeles. Kuigi
Narva Aleksandri kirik on välja ostetud, on
selle kasutamine hetkel keelatud seoses
Päästeameti ettekirjutustega. Nende

19.-24. mai ja 3.-8. juuni toimus
Noortekohtumiste programmi
projekti „Koos sallivam“
raames kaks kohtumist
Vaivara valla noortekeskuse ja
Mustamäe noortekeskuse
vahel. Kokku osales 20 eesti ja
vene emakeelega noort.
Noortekohtumise teema oli
tolerantsus läbi draamaõppe.
        Esimene kohtumine toimus
Harjumaal, Naissaarel, kus
noored tegid erinevaid töötube,
mänge ja kasutasid aktiivõppe
erinevaid meetodeid, nagu
improteater, foorumteater,
rollimängud. Eriti meeldis noortele kohtumise
paik, sest varem ei olnud keegi neist
Naissaarel käinud.

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
15. augustil teatati politseile, et Sinimäel
Uus tänaval murti sisse korterisse ja varastati
televiisor, videovalve kõvaketas, arvuti,
audiosüsteem ning muud vara. Kahju on 4735
eurot.
13. augustil tungiti Soldina külas Korteri
teel asuvasse korterisse ja varastati sülearvuti,
mobiiltelefon ning kaks mälupulka. Kahju on
232 eurot.
LÕHKEKEHAD
9. augustil tehti kahjutuks Mustanina
külast leitud mürsk.
7. augustil tehti kahjutuks Pimestiku külast
leitud 21 püssgranaati.
4. augustil tehti kahjutuks Auvere külast
leitud 75 mm mürsk ja 155 mm mürsk.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VALENTINA  VOROBIEVA
BORIS  SUKHARNIKOV

LILIA  MAKAROVA
IVAN  PODTYNCHENKO

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Tunne oma kodukanti!
24. septembril 2016 korraldab Vaivara
Sinimägede muuseum väljasõidu, mille eesmärk
on tutvustada ajaloohuvilistele meie valla
vaatamisväärsusi. Selle aasta matkamarsruut
läheb mööda Narva jõe kallast, kus asuvad
mitmed mälestusmärgid erinevatest ajastusest.
 Kindlasti registreeruda! Registreerimine ja
lisainfo: muuseum@vaivara.ee, tel: 3924634

Narva uue koguduse asutamist saab
toetada annetustelefonile helistades

ettekirjutuste täitmiseks ning kiriku
kommunaalkulude katmiseks on loodav
kogudus väga tänulik välise abi ja toetuse
eest. Loodava koguduse jumalateenistused
toimuvad Narva Eesti Majas, mis on
pankrotivarana müügis ja kust tuleb sügisel
välja kolida. Mahukatele
ettevalmistustöödele vaatamata loodetakse
uus kogudus Narvas asutada juba käesoleva
aasta lõpuks.
        Annetusi EELK Narva koguduse heaks
on võimalik teha pangaülekandega Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku arvelduskontole
EE297700771001801320 (märksõna: „Narva
kirik“) või helistades uuele annetustelefonile
900 9990. Sellele numbrile saab helistada
Telia, Elisa ja Tele2 võrkudest. Iga tehtud
kõnega toetate Narva kirikut ja kogudust 5
euroga.
Vaata ka annetuskeskkonda Korjanduskarp:
www.eelk.ee/korjanduskarp/narva-kirik.
Õnnistagu Jumal iga annetajat ja
eestpalvetajat!

Piiskop EINAR SOONE
EELK Konsistoorium

Huvikeskuse ringid alustavad taas tööd
Peale pikka suvepuhkust kutsuvad
Vaivara Huvikeskuse ringid taas
kõiki uusi ja juba tuttavaid liikmeid
osa saama meie vahvatest
tegemistest.
Huviringid Olgina rahvamajas:
Eesti keel, juhendaja Irina Klishina
Loominguline kollektiiv „Pertsi“,
juhendaja Marina Pertsev
Poks, juhendaja Andrei Kärsten
Tantsukollektiiv „Aktsent“, juhendaja
Irina Intyashova
Break–dance, juhendaja Aleksander
Chechet.Käsitööring, juhendaja
Nadezda Lisjuk. Kunstiring, juhendaja
Vladimir Smirnov. Zumba, juhendaja
Erik Pertsev. Spordiring, juhendaja Natalja
Golubtsova. Ravivõimlemine, juhendaja
Natalja Golubtsova
Sinimäel alustavad septembrist tööd:
Laste rahvatants, juhendaja Tiiu Torpan.
Täiskasvanute rahvatants, juhendaja Tiiu

Torpan. Inglise keel, juhendaja Liisi Sarap.
Break-Dance, juhendaja Nikita Polištšuk
Täpsem info tegevusaegade jms kohta
Huvikeskuse töötajatelt ja ringijuhtidelt.

Noortekohtumised

        Teine kohtumine toimus Sinimäe
põhikoolis. Noored osalesid Kala-la-la-laadal,
käisid Narvas Viktoria bastionil ekskursioonil,

tegid väikese
matka
Mummassaarde ja
uurisid erinevaid
rollimänge. Kogu
aeg suheldi
omavahel eesti ja
vene keeles,
õppides teisest
inimesest lugu
pidama ja ka
ennast paremini
tundma õppima.
Projekti toetab SA
ARCHIMEDES.

ALEKSANDRA
VOLKOVA

Noortekohtumiselt tegi Aleksandra ka selfie fotosid.

Break – dance ei ole pelgalt poiste pärusmaa.
Foto: IRINA KLISHINA

Noortekohtumisest osavõtjad Narvas.
Foto: 2x ALEKSANDRA VOLKOVA


