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Johannes Käisi
nimeline preemia tuli
Vaivara lasteaeda

Neljapäeval, 27. oktoobril anti Tartus
Johannes Käisi Seltsi poolt korraldatud
pidulikul koosviibimisel Vaivara Lasteaia
õpetaja Helena Ohakule pedagoogilise
pärandi väärtustamise ja
kooliuuendusliku tegevuse eest üle
Johannes Käisi nimeline preemia.

 „Ma olen
kõige
õnnelikum
lasteaia
direktor,
kuna mul on
fantastiline
meeskond!
Super
töötajad,
lapsed ja
lapsevanemad.
Meie
õpetajad
teevad oma
tööd
südamega ja
kahjuks kõiki
korraga
esitada ei ole
võimalik. Helena on suurepärane näide
õpetajast, kes oskab traditsioonilistest
kasvatus- ja õpetusmeetoditest üles leida
parimad nõksud ja kohandada need
kaasaja vajaduste ja võimalustega. Ta on
osav tehnikaga ning suudab seda siduda
oma igapäevatöösse,“ rääkis Helena
tunnustamiseks ja preemia omistamiseks
esitanud Vaivara Lasteaia direktor Margit
Maksimov. „Meie lasteaial on väga
vedanud. Helena suudab teha laste
päevad põnevaks ja mitmekülgseks. Tal
on alati palju ideesid, mida lastega koos
teha. Kaasates kogu meeskonna, on ta
kõikjal aktiivne: võtab osa perepäevade
korraldamisest, loob uusi traditsioone
(öölasteaed) ning hoides vanasid (super
mardid, kes peagi taas jooksevad). Helena
on fantastiline lasteaia õpetaja!“

Johannes Käis (26. detsember 1885 – 29.
juuni 1950) oli eesti pedagoog ja
kooliuuendusliikumise juht, kelle nimeline
preemia asutati seoses tema 100.
sünniaastapäevaga 26. detsembriks 1985.

Preemia määratakse Johannes Käisi
Seltsi esildiste alusel Peri POÜ poolt kord
aastas ühele pedagoogile Põlva
maakonnast ja  ühele pedagoogile Eesti
Vabariigist. Reeglina määratakse Johannes
Käisi nimeline preemia koolis või
haridusorganeis töötavale pedagoogile,
kes väärib tunnustust oma praktilise
tegevusega, on silma paistnud Johannes
Käisi pedagoogilise pärandi või teiste
kooliuuenduslike ideede rakendamise ja
propageerimisega või oma töökogemuste
tutvustamisega ja on ühiskondlikult
aktiivne.

ALAR  TASA

Tunnustati valla
kauneid kodusid
Traditsioonilisel lõikuspeol kuulutati välja
Kauni kodu konkursi selleaastased
võitjad:  Tatjana ja Meelis Lind Puhkova
külast, Tatjana Janot Vana-Olgina külast ja
Aljona Platonova ja Mihhail Denissov
Sinimäe alevikust. (VK)

21. septembri õhtul jäid Viktor, Artjom,
Marija ja Georgi pärast tunde koolimajja.
Mitte peale tunde, vaid tegema
ettevalmistusi Saaremaa sõprade
saabumiseks. Noortekohtumise teise
projekti raames olid seekord
võõrustajateks seitse Sinimäe Põhikooli
keelekümblusosakonna õpilast ja külla
tulid Leisi Keskkooli kaheksa 6. klassi
õpilast koos klassijuhatajaga.
        Noortekohtumine on Eestis elavate
erineva kultuuritaustaga noortegruppide
koostööprojekt, mille töötavad välja ja
viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus
on noorte omavaheline kohtumine ja noorte
poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.
Programmi eestvedajaks on Archimedes AS.
(http://noored.ee/rahastus/
noortekohtumised/)
        Suur oli Leisi kooli õpilaste imestus
meie ilusat uut koolimaja nähes, nii mitmedki
ütlesid naljatades, et jäävad siia õppima.

Üheks projekti eesmärgiks on purustada
stereotüüpe ja soe vastuvõtt Sinimäe koolis
muutis noorte arvamust Ida-Virumaast tükk
maad positiivsemaks.
        Üheskoos osalesid õpilased tundides,
õpiti nii eesti kui vene keelt, matemaatikat,
kudumist, ajalugu ja loodusõpetust ning
kehalises kasvatuses mängiti jalgpalli.
Sinimäe noored korraldasid ekskursiooni ja

Eesti Sõjamuuseumi toetusel
korraldati Sinimäel kahepäevane
seminar teemal „Erinevate
meetodite kasutamine grupiga
töötamisel“.
        Seminaril osalema olid
kutsutud kohalikud ettevõtjad,
sõjamuuseumide esindajad ning
Teise maailmasõja
rekonstruktorid.
Kahe päeva jooksul jagasid
osalejad oma teadmisi: kuidas
rääkida sõjast erinevatele
sihtrühmadele, kuidas
ekskursioone mitmekesistada,
kuidas kasutada psühhodraama
elemente muuseumi- ja kooliprogrammides.
Me näitasime ennast sõjas osalejate ja
kuulsate ajalooisikute rollis, kujundasime

Üks küsimus
Hiljuti toimusid kohtumised vallarahvaga
Olginas, Vaivaras, Laagnal ja Sinimäel.
Milliste teemade vastu huvi tunti?
Vallavanem Veikko Luhalaid:
        „Võib öelda, et kõige suurem huvi
kohtumise vastu oli Olginas, aga
huvipuudust ei saa kurta ka teistes
kohtades. Peateemaks nendel kohtumistel
oli kavandatav haldusreform ja selle tänane
seis. Pole olnud saladuseks, et meil on üks
partner, kellega me läbirääkimisi oleme
alustanud ja see on Narva-Jõesuu linn.
Narva-Jõesuu linna poolt on olukord
natuke keerulisem. Seal on meie pakkumine
vastu võetud, kuid Narva linna huvi nende
vastu on väga suur ja sellest tulenevalt ka
pinged Narva-Jõesuus.
        Kõik, mis puudutab haldusreformi,
alates haldusreformi seadusest kuni meie
viimaste tegemisteni välja, selle ülevaate me
lühidalt koosolekutel ka andsime. Võib
öelda, et sellest teemast oldi väga
huvitatud, kuulati tähelepanelikult ja esitati
asjakohaseid küsimusi. Väga hea meel on
selle üle, et koosolekute kultuur on läbi aja
oluliselt paranenud – inimesed oskavad
kuulata, oskavad küsida ja annavad aega ka
vastata. Eesmärgiks ei ole kõike, mis ei
meeldi, kritiseerida, vaid oma arvamus
esitatakse mõistlikult, intelligentselt ja nii
jõuab sõnum mõlemale poole kohale.
Koosolekutel käsitleti loomulikult ka muid
teemasid. Kui valla võim vallavolikogu
esimehe ja vallavanema näol juba kohal oli,
siis tulid jutuks nii külaelu, avalik kord, kui
ka kommunaalküsimusi puudutavad
olmeprobleemid. Kõik sai üles märgitud ja
jõudumööda püüame neile ka lahendused
leida.
        Olgina koosolekul olid esinemas ka
Narva-Jõesuu linnapea ja aselinnapea -
meie enda poiss Maksim Iljin. Nad võeti
väga soojalt vastu, kuulati ka nende
seisukohad ära ja tänati aplausiga.
        Omalt poolt soovin tänada kõiki neid
inimesi, kes võtsid osa nendest aruteludest
ja kes andsid oma mõtted ja ettepanekud
läbirääkimistele kaasa. Peale lepingu
avalikustamist teeme uue ringi kohtumisi.

Sügis muuseumis

Külalised Sinimäe koolis

ajatelgi ning arutlesime kuulsate sündmuste
üle erinevate ideoloogiate vaatenurgast.
Kahtlemata sai igaüks unustamatu
kogemuse ja uusi teadmisi.
        Septembri lõpus korraldas Vaivara
Sinimägede muuseum igaaastase väljasõidu,
mille eesmärk on tutvustada ajaloohuvilistele
meie valla vaatamisväärsusi. Selle aasta
matkamarsruut läks mööda Narva jõe kallast:
saksa punkrid ja Laidoneri kaitseliin,
Vabadussõjas ja II Maailmasõjas langenute
mälestusmärgid ja Siivertsi sõjakalmistud.
Väljasõidul osalesid ajaloohuvilised Narvast,
Sinimäelt ja Jõhvist.

JEKATERINA   MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede muuseum

Saaremaa
noored
tutvusid Narva
ja Vaivara
vaatamis-
väärsustega.
Noored filmisid
ringkäiku ja
hiljem
monteerisid
sellest kokku
Vaivarat ja
Narvat
tutvustava
video.
        Projekti

jooksul käisime Sami muusika kontserdil,
paintballi mängimas, tegime erinevaid mänge
ja arutelusid. Projekti tulemusena valmis
kokku kaks videot, üks kohtumisest Vaivaras
ja teine Leisis.
        Poistele meeldis hoolimata vihmasest
ilmas kõige rohkem paintball. Tüdrukutele
jalgpall ja võimalus teiste noortega suhelda
ning eesti keelt harjutada. Kõik osalenud

keelekümblusosakonna õpilased leidsid, et
õppisid projekti jooksul palju uusi
eestikeelseid sõnu, said uusi tuttavaid ja
soovivad ka teistes sarnastes projektides
osaleda.
Heameelt tegi ka see, et Saaremaa noored
õppisid vene keelt ja omavaheline suhtlus
muutub järjest lihtsamaks.
Hetkel planeerivad õpilased juba uut
kohtumist Saaremaal.

LIISI SARAP

Ivika Maidre oskab huvitavalt rääkida.
Foto: JEKATERINA MURAVJOVA

Nauditi kena vaadet Sinimäe vaatetornist …

… ja külastati piirilinna Narvat. Foto: 2x LIISI SARAP
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Kultuuriteated
9. novembril kell 14.30 Sinimäe raamatukogus
kohtumine kirjanikega (Kätlin Vainola, Karl-
Martin Sinijärv, Mihkel Kaevats ja Anti Saar).
10. novembril kell 18 Sinimäe põhikoolis
kammerkontsert.
10. novembril Olgina raamatukogus V. Dall 215.
Elulugu ja raamatuid tutvustav väljapanek.
Mardipäevale pühendatud väljapanek „Laske
mardid tuppa tulla“.
11. novembril kell 17 Olgina rahvamajas
Perestardid.
12. novembril kell 13 Olgina rahvamajas
Isadepäeva kontsert.
18. novembril Narva Noorte osalusfoorum.
Info ja registreerimine
aleksandra.volkova@vaivara.ee
21.-24. novembril Sinimäe noortekeskuses
Kadripäeva eriprogramm.
24. novembril kell 18 Sinimäe põhikoolis
kammerkontsert.
25. novembril Olgina raamatukogus
Kadripäevale pühendatud väljapanek.
26. novembril Olgina rahvamajas noortedisko.
27. novembril kell 17.00 Sinimäe põhikoolis
Esimene advent. Vaivara valla
taidluskollektiivide kontsert.
2. detsembril korraldame väljasõidu Tallinnasse,
Lennusadama näitusele “Viikingid”. Osalustasu
20 eurot (sisaldab piletit ja transporti). Info ja
registreerimine tel: 58 200 429 või
huvikeskus@vaivara.ee

Et lume tulekul ei
jääks teie erateedel
lumi koristamata
Tuletame neile Vaivara valla
elanikeregistrisse kantud inimestele,
kes elavad talvel külades, meelde, et 10.
oktoobriks tuli erateed korda teha.
        Soovides ühiste jõupingutustega
talveks hästi ette valmistuda, tuletame
meelde, millised on nõudmised erateede
omanikele, et talvel saaks nende teedel
teostada lumekoristust.
1. Võsa tuleb maha raiuda ja rohi niita ja
koristada 4 meetri laiuselt tee teljest
kummalegi poole. (Kokku 8 meetrit).
2. 5 meetri laiuselt tee teljest kummalegi
poole tuleb tee puhastada lund
koguvatest või lumekoristust segavatest
esemetest (ehitusmaterjal, suured kivid,
metallkonstruktsioonid, tulbad jne).
3. Eratee puhastatakse kuni õuealani.
4. Tee lõpus peab olema võimalus
lumekoristustöid tegeva transpordi
ümberpööramiseks.
 31. oktoobrist 4. novembrini toimus
erateede lumekoristuseks valmisoleku
kontroll. Erateed, mis ei vasta esitatud
nõuetele, lülitatakse talveperioodil 15.
novembrist 2016 kuni 15. aprillini 2017
lumekoristustöid tehtavate teede
nimekirjast välja.

(VK)

Tänuavaldus
Täname südamest Vaivara Vallavalitsust,
Sinimäe Põhikooli, klassikaaslasi ja
õpetajaid Kiviõli 1. Keskkoolist, sõpru ja
häid tuttavaid, kes meie kalli poja AIVAR
HENNINGU muldasängitamisest osa
võtsid ja meid leinas lohutasid ja tema
kalmu lillede ja pärgadega ehtisid.

Ema ja isa

Üks mõttemõlgutus
Kui inimesel on õnn elada vanaks ja kohe
päris vanaks, tõded, et sellele
kaasaaitavaid tegureid on olnud üsnagi
palju. Mõnedest neist vanadest ja tuntud
tõdedest.
Inimese rõõmsameelsus, optimism – kõik
lõpeb hästi. Haiguse puhul, et kindlasti
paraned.
Andestamine. Luule Viilma oma raamatus
„Ellujäämise õpetus“ ütleb, et maailma
suurim patt on, et inimene ei oska andeks
anda. Kui andestad kogu hingest, võid
halvast kohe täielikult vabaneda. Mõttes
andestamine on sama tugeva jõuga, kui
sõnades häälega andestamine.
Armastus inimeste vastu. Oma nn
kaasrändajate vastu, sest rändajad
igaviku poole me kõik siin ilmas oleme
(see mõte tuleb alles väga vanas eas).
Ja muidugi tänulikkus oma heategijate,
abistajate vastu.
        Tahangi siinjuures tänada kõiki neid
häid inimesi, kes minu senisele pikale
eluteele kaasa on aidanud. Esmalt tänan
südamest kõiki Vaivara valla
sotsiaalosakonna abivalmis töötajaid, eriti
osakonna juhatajat Kädi Koppet, kes oma
armsa ja südamliku loomuga on justnagu
loodud sellise töökoha jaoks. Ei saa
unustada Kädi mõistvat ja abistavat
suhtumist, kui murdsin kevadel õnnetult
oma parema käe luu. Suur aitäh!
Tänan ka osakonna alati rõõmsameelset ja
abivalmis autojuhti Alexander Sozinovit.
Tänamata ei saa jätta meie valla tublisid
juhte: volikogu esimeest Heiki Lutsu ja
vallavanemat Veikko Luhalaidi, kes ka
sotsiaalosakonna kaudu meie valla elanike
heaolule palju kaasa aitavad ja
omavahelise sõbraliku ja kooskõlalise
tööga valla elu silmnähtavalt arendavad.
Suur tänu kõigile heasoovlikele
inimestele!

HELMI   KUKK

Traditsioonid
on olulised
Vaadates kalendrit, siis näeme igas kuus
mitut tähtpäeva, mida põlvest põlve edasi
anname. Need samad traditsioonilised
üritused on ka lasteaia ürituste kava
koostamise aluseks.
        Praegu on sügis ja 30. septembril
pidasime lasteaias Sügispidu. Seekord
pidutsesime Narva-Jõesuu imelises
pargis. Ilm oli ilus, loodus fantastiline,
peokava super ja kõik nautisid päeva
täiega! Aitäh kõigile osalistele ja
ettevalmistajatele! Olete parimad! Samuti
toimus meil Sügisnäitus, mille raames
vanemad koos lastega meisterdasid
suurepäraseid näituseeksponaate.
        Vallavalitsus kinnitas uue hoolekogu
koosseisu ja loodame jätkuvalt tugevat
koostööd lapsevanematega. Koos saame
muuta meie laste päevad lasteaias veel
põnevamaks ja huvitavamaks.
        Oktoobris tulid meile külla päästjad,
kes rääkisid oma tööst. Nendega koos
tuletasime meelde, kuidas tuleb käituda
ohu või tulekahju korral. Vaatasime nende
töövahendeid, riietust ja loomulikult
päästeautot. Suurimad tänud päästjatele,
et nad on nõus meie juurde tulema, sest
tänu koostööle omandavad lapsed väga
väärtuslikke teadmisi ja julgust
reageerida!
        Aeg läheb kiirelt ja ongi käes
novembrikuu. Novembris tähistame
isadepäeva (novembri kuu teine
pühapäev), Mardipäeva (09.11 jooksevad
Mardid nii Sinimäel kui Olginas) ja
Kadripäeva (25.11). Olge valmis, kui ka
teie ustele mardid ja kadrid koputavad!
Varuge maiustusi, sest kombeks on, et
nemad esinevad ja saavad selle eest
midagi head.
Pilte meie tegemistest ja toimetamistest
saate vaadata meie lasteaia kodulehel.

MARGIT   MAKSIMOV

8. oktoobri hommik oli täiesti keskmiselt,
Eesti moodi, talutav sügispäev. Päikest ei
olnud, aga vihma ka mitte, tuul puhus, aga
tormi polnud. Seega oli lootust, et juba
aastaid millalgi sellel ajal toimuv Vanatare
Sügislaat saab kenasti toimuda ja ükski
„kõrgematest jõududest“ pole silmaga
nähtavalt meie vastu. Mis oli ääretult
positiivne tulemus, kui arvestada keskmist
Eestimaist oktoobrikuu ilma.
        Laadarahvas hakkas kogunema varakult,
müüjad on ju alati olnud varajased inimesed, mis
kasu on laadale tulemisest koos ostjatega, millal
siis kaupa lahti pakkida?! Igatahes kell kaheksa
hommikul oli segimist-sagimist
piisavalt, nagu ka müüjate
telke. Seda vaatamata
Põhjaranniku tekitatud
segadusele, kes kevadise ja
tänase kuulutuse ära segas ja
hoopis kummalist
informatsiooni üritas edastada.
Jääb küll selline mulje, et seda
märkasid paar inimest.
        Algusajaks ehk kella
kümneks on kõik üsnagi
tavapärane. Rahvas kõnnib
ringi ja uudistab kõike, mida
müüakse, mõned ostavad,
mõned jalutavad niisama,
lapsed traavivad ringi ja otsivad
huvitavamat tegevust. Kuna
selliseid laatu on peetud
omajagu, jääb mulje, et ostjad
on sama traditsioonilised või
harjumustes kinni nagu meie isegi. Kõik müüjad
teavad juba ise, kuhu platsi võtta ja kes kelle
naaber on. Ausalt öeldes mulle isiklikult see
meeldib, asjad on omal kohal ja kuidagi tunduvad
niiviisi stabiilsemad. Ka ostjad leiavad oma
kaubanduspartnerid, kui nii saab väljenduda,

kindlamalt üles. Oleks laat suuremõõduline ja
kõndima peaks suurel territootiumil, oleks see
kindlasti probleem uutele kauplejatele, aga meie
Maalaat on nii kammerlik üritus, et keegi ei saa
lihtsalt märkamata jääda. Pole võimalik ära
kaduda, kõik on silma all ja isegi käega katsutav.
        Vaatamata sellele, et meile endile meeldib
armsakssaanud laat igasuguses vormis ja muuta ei

tahaks nagu midagi, et saa keegi endale sellist
stagnatsiooni lubada, sest ostjad tahavad midagi
uut ja huvitavad, sest laatu on ju piisavalt palju,
igal nädalavahetusel on mõni välja pakkuda ning
üksluisus on selles kontekstis kiireim viis
kadumise teel käimiseks. Seega oli selle aastal
uueks katseks kirbuturg. Mul pole vaja, aga Sinul
on täpselt puudu! Selline kaubandus on ju
tegelikult üks algse kaubavahetuse vorm ja pakub
alati huvi. Meile, inimestele, kohe meeldib uurida
ja uudistada, mida teised inimesed on vajalikuks
pidanud endale soetada ja mida enam äkki ei vaja.
Natuke meenutab piilumist, aga kõik on kenasti
legaalne ja isegi sobilik. Jääb üle loota, et järgmisel

kavadel on kaubatoojaid rohkem ja ka huvilisi
tulemas.
        Traditsioonid peavad muidugi alati alles
hoitud saama. Vanatare Maalaat ilma oksjoni ja
õnneloosita poleks õige laat.  „Iga loos võidab“ on

loosung, mis peaaegu alati
töötab ja kui olla veidi
küüniline, siis laste puhul
kindlasti. Nii tore on ju oma
võit kohe kätte saada, pool
rõõmu kaob ära, kui peab
ootama. Seda eriti juhul, kui
emal-isal on laadaisu juba otsas.
Samad sõnad käivad oksjoni
kohta, kiire kauplemine, kiire
ostmine ja ei mingit pikka
venitamist ega arutamist. Kes
hiljaks jääb, see ilma jääb!
        Laat oli kena, aga kahjuks
siiski lühikesevõitu. Tublisti
„aitas kaasa“ kõva tuul ja
tegelikult ikka „keskmiselt
vastik ilm“. Elame üsna
vastikus kliimas ja mitte midagi
pole teha. Aga – optimist on
alati õnnelik ja rahul. Oleks

saanud ju veel hullemini minna. Vihma oleks
võinud sadada või isegi rahet või lund. Meil
juhtub oktoobrikuus ju peaaegu kõike.
        Kokkuvõtteks ei jäägi muud üle kui kõiki teid
XXIV Vanatare Maalaadale kutsuda. Tere
tulemast kevadel!

UTA   KROON-ASSAFREI

Vanatare XXIII Maalaat

Nagu ikka, sai Vanatare maalaadal õnne proovida ka
loteriis. Foto: 2x Christofer-Mike Tasa

Esmakordselt olid müügil värsked silmud.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

AIVAR  HENNING

TAMARA KUZMINA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

On november…
        Tavaline sügiskuu –
päikest jääb üha
vähemaks ja tuul muutub
kohati liigagi võimukaks.
Ka esimene lumi on ära
nähtud, kuigi veidi
vesisevõitu, annab ta
mudilastele paar päeva
põhjust rõõmustamiseks.
Täiskasvanud võdistavad
õlgu ja otsivad soojemad
riided kapist välja.
        On november… Ilm
ei soosi ka president Kersti Kaljulaidi esimest
riigisisest visiiti Virumaale. Lakkamatu
vihmasaju tõttu jääb ära päevakavas ette
nähtud jalutuskäik Narva jõe äärsel
promenaadil, kohtumine Narva kolledzis
toimub aga igati soojas ja sõbralikus
õhkkonnas.
        On november… Tugevad „tormituuled“
puhuvad ka haldusreformi ümber. Ka Vaivara
Kaja ei jää nendest puutumata. Oktoobrikuu
valmissaanud lehenumber jääb ootama Narva-
Jõesuu linnavolikogu „ja“ sõna ning näeb
seetõttu nüüd trükivalgust novembrikuus.
Lugegem hoolega ühinemislepingu projekti ja
olgem varmad omapoolseid ettepanekuid
lisama.
        On november… Koolijütsid on oma
sügisvaheaja kätte saanud ja taas koolipinki
istunud. Jälle tuleb hommikul vara ärgata, aga
lihtsamaks teeb selle keerulise toimingu tunnike
lisaaega, mis tuletab meelde, et oleme taas kord
jõudnud talveaega.
        On november… Tegelikult pole veel
sügisene vaikelugi alanud, ehkki me kõik
soovime, et sügisesed tööd õues ja aias oleksid
juba tehtud ning võiksime sooja ahju ääres oma
väsinud ihuliikmed mõnusalt välja sirutada.
Tegelikult võib ju ahjuukse lahtigi teha ja
vaikselt leegitsevate halgude saatel lihtsalt omi
mõtteid mõlgutada…
        On november… Kellel ahju pole, soovitan
õhtuti pimeduse peletamiseks küünlaid
põletada. Ikka kaks küünalt korraga (see
pidavat kaotama üksindustunde) ja vastavalt
soovitud enesetunde saavutamiseks valida siis
küünalde värv: punane, sinine, roheline,
kollane, valge, must. Must ei ole sugugi pelgalt
leinavärv, nagu ekslikult arvatakse, vaid musta
värvi küünla põletamine aitab muredest jagu
saada.
Kena sügise jätku ja osakem ise oma elamine
mõnusaks teha ning ka piskust rõõmu tunda!

ANNE  JUNDAS

Teade
Vaivara Vallavalitsus korraldab küsitluse elanike
arvamuse väljaselgitamiseks Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna ühinemise kohta 20. -
21. novembril 2016 küsitluspunktides:
Olgina rahvamajas (Narva mnt 12, Olgina
alevik, Vaivara vald) kell 09:00 – 19:00. Olgina
rahvamaja küsitluspunkti oodatakse Puhkova,
Vodava, Peeterristi, Tõrvajõe, Kudruküla,
Soldina, Arumäe küla ning Olgina aleviku
elanikke.
Sinimäel, Vaivara Vallamajas (Pargi 2,
Sinimäe alevik, Vaivara vald, vallavalitsuse
ruumides) kell 09:00 – 19:00. Sinimäe
küsitluspunkti oodatakse Mustanina, Sõtke,
Vaivara, Perjatsi, Pimestiku, Udria, Meriküla,
Laagna, Hiiemetsa, Auvere, Hundinurga küla
ning Sinimäe aleviku elanikke.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse
ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud Vaivara
valla elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse
kantud elukoha andmetel elab püsivalt Vaivara
vallas. Kaasa isikuttõendav dokument!
Küsitlusest ei võta osa isik, kes on
valimisõiguse tähenduses teovõimetuks
tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja
kannab karistust kinnipidamiskohas.
Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv
põhjus on takistuseks tema vahetule
osalemisele küsitluspunktis toimuval küsitlusel,
võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus.
Selleks peab isik saatma taotluse
vallasekretärile, e-posti
aadressile vaivara@vaivara.ee või edastama
selle küsitluspunkti komisjonile hiljemalt 21.
novembril kella 14.00-ks.
Küsimuste korral helistada tel 39 29 000 või 39
29 004.
Oleme tänulikud teie arvamuse eest.
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Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel septembris
lahendati maa-, ehitus ja sotsiaal- ja
jäätmekäitlusega seotud küsimused, sh
vaadati läbi valla eelarvestrateegia 2016-
2019 muutmise eelnõu.
13. septembril Vallavalitsus kiitis heaks
korraldusega nr 264 muudetava
eelarvestrateegia eelnõu ning suunas
avalikule väljapanekule ja avalikule
arutelule. Alates 14.09.2016 kuni 28.09.2016
toimus Vaivara valla eelarvestrateegia 2016-
2019 muutmise eelnõu avalik väljapanek,
mille käigus ei laekunud eelnõu muutmise
või täiendamise ettepanekuid. 27.09.2016
Vaivara Vallavalitsus otsustas muuta valla
eelarvestrateegia 2016-2019 muutmise
eelnõu investeeringute kava eesmärgiga
viia eelarvestrateegia Kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadusega kooskõlla. 28.09.2016 toimus
eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalik
arutelu, mille käigus ei laekunud ühtegi
ettepanekut. 11.10.2016 Vaivara
Vallavalitsus suunas Vaivara valla
eelarvestrateegia 2017-2020 eelnõu
volikogule.
27. septembril eraldati valla 2016.a eelarve
reservfondist Sinimäe Põhikoolile Buraðevo
(Venemaa, Tveri oblast) sõidu
organiseerimise ja läbiviimise kulude
katmiseks 2 800 eurot.
Samas 11. oktoobril:
- kinnitati Vaivara Lasteaia hoolekogu uus
koosseis alljärgnevalt: „Vikerkaar“
sõimerühma esindaja – Irina Poljakova;
„Vikerkaar“ vanema rühma esindaja  - Ksenia
Tukkia; „Klaabu“ liitrühma esindaja –
Andrei Fedotov;  „Ojake“ liitrühma esindaja
– Svetlana Maslenikova; lasteaia õpetajate
esindaja - Anna Samsonova ja  Vaivara Valla
esindaja, lastekaitsespetsialist - Anne
Terner-Boiko.
- lähtudes Vaivara Vallavolikogu 15.06.2016
otsusest nr 100 määrati lastekaitseseaduses
kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud ülesannete täitmine (välja arvatud
lastekaitseseaduse § 17 lg 1 punkt 1),
lastekaitse korraldamine ning
sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud
kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud ülesanded (välja arvatud
sotsiaalhoolekande seaduse § 14   lg 1, §
133 lg 6, § 156 lg 3) sotsiaalosakonna
juhataja ja lastekaitsespetsialisti
ametikohtadele nimetatud ametnike
ametiülesanneteks.
- lähtudes vajadusest saavutada seisuga
01.01.2017 ühinevate omavalitsuste (Vaivara
vald, Narva-Jõesuu linn) korral
Rahvastukuregistris registreeritud elanike
arvuks minimaalselt viis tuhat elanikku,
Vaivara Vallavalitsus otsustas korraldada
ideekonkursi „Kampaania korraldamine
Rahvastikuregistris registreeritud elanike
arvu suurendamiseks Vaivara vallas ja
Narva-Jõesuu linnas“ ning moodustati
ideekonkursiga seotud toimingute
läbiviimiseks ja kriteeriumide
väljatöötamiseks komisjon.
Vallavalitsuse korraldused, määrused 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

Vaivara valla ja Narva-
Jõesuu linna ühinemislepingu
avalikustamine
Vaivara Vallavolikogu 19.10.2016 otsusega
nr 122 on Vaivara valla ja Narva-Jõesuu
linna ühinemislepingu projekt suunatud
perioodil 20. oktoober kuni 17. november
2016 avalikule väljapanekule.
Avalik väljapanek toimub Vaivara
Vallavalitsuses Sinimäe, Olgina ja Vaivara
raamatukogudes ning Vaivara valla 
veebilehel www.vaivara.ee.
Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu
kohta saab esitada hiljemalt 17. novembriks
2016 kirjalikult Vaivara Vallavalitsusele
aadressil Sinimäe alevik, Pargi 2, postiindeks
40101 või e-posti aadressil
vaivara@vaivara.ee.
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemislepingu projekti muudatuste
ettepanekute esitamise lihtsustamiseks on
loodud veebis täidetav spetsiaalne vorm
aadressil:
www.vaivara.ee > Haldusreform >
Ühinemisleping

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10,
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §
91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise
soodustamise seaduse ja Vaivara
Vallavolikogu ettepaneku Narva-Jõesuu
Linnavolikogule algatada haldusterritoriaalse
korralduse muutmine ja
ühinemisläbirääkimised (11. mai 2016. a otsus
nr 97) ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu (25.
mai 2016. a otsus nr 128) otsus
ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta
ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste
tulemused, sõlmivad Vaivara vald ja Narva-
Jõesuu linn (edaspidi nimetatud
Lepinguosalised) käesoleva ühinemislepingu
(edaspidi Leping), mille eesmärgiks on
moodustada ühinemise teel uus kohaliku
omavalitsuse üksus (edaspidi Omavalitsus).
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping sätestab lepinguosaliste
vabatahtliku ühinemise tulemusena
omavalitsusüksuste ühinemise aja ja
eesmärgid, moodustatava kohaliku
omavalitsuse üksuse õigusliku staatuse,
nime, sümboolika, piirid, ühinenud kohaliku
omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtivuse,
ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised
ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga
seotud muutused, avalike teenuste osutamise
põhimõtted teenusvaldkonniti, kohaliku
omavalitsuse üksuse töötajate ja
teenistujatega seotud küsimuste
lahendamise, investeeringud ja riikliku
ühinemistoetuse kasutamise.
1.2. Uue Omavalitsuse tegevussuundade
kavandamisel, eesmärkide elluviimisel,
omavalitsusüksusele pandud kohustuste
täitmisel ja teenuste korraldamisel ning
rahaliste vahendite suunamisel lähtub
Omavalitsuse volikogu lepingu kehtivuse ajal
käesolevas lepingus sätestatust.
2.  ÜHINEMISE  AEG
Uue Omavalitsuse kui avalik-õigusliku
juriidilise isiku õigusvõime tekib 2017. aasta
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
Nimetatud hetkest omab uus Omavalitsus
kõiki lepinguosaliste õigusi ja kohustusi ning
lähtub käesolevas lepingus kokkulepitust.
3. ÜHINEMISE  EESMAÄRGID
3.1. Ühinemise eesmärk on tänaste
omavalitsusüksuste kui kogukondade
jätkusuutliku arengu ja strateegilise
juhtimisvõimekuse suurendamine.
Ühendatakse tänaste omavalitsusüksuste
arengupotentsiaal ja tugevused, et anda
oluline tõuge piirkonna tasakaalustatud
arengusse. Ühinemine võimaldab parandada
omavalitsuse elanike elukvaliteeti, arendada
igapäevaelu ja infrastruktuuri.
3.2. Lepinguosalised seavad eesmärgiks:
3.2.1. Omavalitsus on võimekas ja
usaldusväärne koostööpartner siseriiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil.
3.2.2. Saavutada Omavalitsuse sotsiaalne,
majanduslik, kultuuriline, administratiivne ja
territoriaalne terviklikkus ning suurendada
haldussuutlikkust.
3.2.3. Tagada elanikele hea ja turvaline elu
jätkusuutlikus Omavalitsuses.
3.2.4. Kaasata elanikud ja
kodanikuühendused oma elukeskkonna
parandamisse.
3.2.5. Tagada Omavalitsuse ametiasutuses
spetsialiseeritud, asjatundlik ja motiveeritud
ametnikkond.
3.2.6. Tagada ja mitmekesistada
Omavalitsuses osutatavate teenuste
jätkusuutlikkus, kattesaadavus ja kvaliteet
läbi valdkondade parema strateegilise
juhtimise ja parimate praktikate rakendamise.
3.2.7. Luua ettevõtlusele soodne keskkond
Omavalitsuse maine ja konkurentsivõime
kasvatamiseks.
4. UUE  OMAVALITSUSÜKSUSE  NIMI,

VAIVARA VALLA JA NARVA-JÕESUU
LINNA   ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT

STAATUS, PIIRID  JA  SÜMBOOLIKA
4.1. Uue Omavalitsuse kui avalik-õigusliku
juriidilise isiku nimi on Narva-Jõesuu linn.
4.2. Narva-Jõesuu linn on ühinenud
Omavalitsuste õigusjärglane.
4.3. Omavalitsuse territoorium moodustub
Lepinguosaliste territooriumi summana ja
Omavalitsuse piir kulgeb mööda
Lepinguosaliste välispiiri.
4.4. Omavalitsuse linnavolikogu ja -valitsuse
asukoht on Narva-Jõesuu linn.
4.5. Omavalitsuse juriidiliseks aadressiks on
Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu.
4.6. Omavalitsuse halduskeskused asuvad
Narva-Jõesuu linnas, Sinimäe ja Olgina
alevikes.
4.7. Omavalitsus kasutab senise Narva-
Jõesuu linna lippu ja Vaivara valla vappi.
5. HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE  MUUTMISEGA
KAASNEVATE  ÕIGUSAKTIDE JA
DOKUMENTIDE  KEHTIVUS
5.1. Omavalitsuse õigusaktide kehtestamiseni
kehtivad Lepinguosaliste õigusaktid selle
Lepinguosalise territooriumil, kus nad olid
kehtestatud ja ulatuses, kus nad ei ole
vastuolus käesoleva Lepinguga.
5.2. Omavalitsus tegutseb põhimääruse
alusel, mille kinnitavad ühinevate
omavalitsuste volikogud ühiselt enne
ühinemist. Lepinguosaliste volikogude
kinnitatud Omavalitsuse põhimäärus jõustub
2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste
valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
5.3. Omavalitsuse haldusesse üleminevad
hallatavad asutused tegutsevad kuni uute
põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud
põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei
ole vastuolus käesoleva Lepinguga.
5.4. Omavalitsuse oluliste
arengudokumentide  arengukava,
eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni
ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni
kehtivad Lepinguosaliste arengukavad,
eelarvestrateegiad, eelarved ja
üldplaneeringud selles ulatuses, kus nad ei
ole vastuolus käesoleva Lepinguga.
6. HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE MUUTMISEGA
KAASNEVATE VÕIMALIKE
ORGANISATSIOONILISTE NING
EELARVELISTE JA MUUDE VARALISTE
KOHUSTUSI JA ÕIGUSI KÄSITLEVATE
KÜSIMUSTE LAHENDAMINE
6.1. Lepinguosaliste kõik õigused,
kohustused, asjaajamise dokumendid,
omandis olevad varad, hallatavad asutused ja
ametiasutus (menetlusteenistus) lähevad
Omavalitsusele üle käesoleva lepingu punktis
2 sätestatud ajal.
6.2. Ühinevate Omavalitsuste omanduses
olevate ja nende asutatud juriidilised isikud
või nende osa- või aktsiakapital ja liikmelisus
mittetulundusühingutes ning asutajaliikme
õigused ja kohustused lähevad üle
Omavalitsusele.
6.3. Võimalusel jätkatakse seniseid
rahvusvahelisi koostöösuhteid ning
kuulumist senistesse
koostööorganisatsioonidesse. Lõplikud
otsused teeb Omavalitsuse volikogu pärast
2017. aasta volikogu valimisi.
6.4. 2017. aasta korraliste kohaliku
omavalitsuse volikogude valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevast kuni eelarveaasta
lõpuni jätkatakse enne ühinemist
vastuvõetud 2017. aasta eelarvete täitmist
eraldiseisvalt.
6.5. Lepingu kinnitamise päevast ühinevate
Omavalitsuse volikogudes kuni uue volikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päevani
võivad asjaomased volikogud
netovõlakoormust mõjutavaid varalisi
kohustusi võtta 01.12.2016 seisuga kinnitatud
eelarvestrateegias planeeritud
investeeringuteks ja mahus.

Netovõlakoormust mõjutavaid varalisi
kohustusi eelarvestrateegia väliste
investeeringute tegemiseks võib võtta
volikogude vastastikuse konsensuse korras
vastavalt haldusreformi seaduse §-le 25.
7. JUHTIMISSTRUKTUUR  JA
HALDUSTERRITORIAALSE
KORRALDUSE  MUUTMISEGA
KAASNEVAD  ORGANISATSIOONILISED
ÜMBERKORRALDUSED
7.1. Omavalitsus kujundatakse struktuurina,
kus ühelt poolt on selgelt eristatud
Omavalitsuse kui terviku strateegilise
valitsemise ja juhtimise tasand ning
funktsioonid, teisalt avalike teenuste
osutamise ja nende korraldamise tasand ja
funktsioonid.
7.2. Haldus- ja avalike teenuste osutamise
funktsioone püütakse nii palju kui võimalik
delegeerida Omavalitsuse piirkondlikele
asutustele, halduskeskustele ja
kodanikeühendustele, aga ka erasektorile,
tagades samas valdkonna professionaalse ja
majanduslikult tõhusa juhtimise.
7.3. Omavalitsuse halduskeskused jäävad
toimima tänastes asukohtades (Narva-
Jõesuus, Sinimäel, Olginas) Omavalitsustele
kuuluvates hoonetes, kus toimub elanike
vastuvõtt ja teenindamine sotsiaal,
majandus-, maa-, ehitus- ja keskkonnakaitse
ning teistes küsimustes, mida on
juhtimiskorralduslikult otstarbekas kohapeal
osutada. Halduskeskuste töö korraldamisel
lähtutakse Omavalitsuse elanike vajadustest
ja otstarbekusest.
7.4. Halduskeskustes osutatakse neid
teenuseid, mida on otstarbekas osutada
elanikele ruumiliselt lähedal. Halduskeskustes
osutatavate teenuste hulk sõltub
teeninduspiirkonna suurusest ja olemusest
ning vajadusel võib olla erinev.
7.5. Halduskeskus tagab: esmatasandi
sotsiaalteenused; dokumentide vastuvõtmise
ja registreerimise; kodanikele informatsiooni
jagamise; elukoha registreerimise; sündide ja
surmade registreerimise; dokumentide
väljastamise.
7.6. Omavalitsuses kujundatakse
töökorraldus selliselt, et oleks tagatud
kohalike elanike kaasarääkimisvõimalus
kohalikes otsustusprotsessides, et koguda
sisendit ning tagasisidet otsustusorganitele
piirkonna tervikliku arengu küsimuste
lahendamiseks ja halduse/valitsemise
kvaliteedi kohta.
7.7. Linnavolikogu koosseisus on 17 liiget,
kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis
moodustatakse Lepinguosaliste territooriumi
põhiselt. Linnavolikogu komisjonide
moodustamisel arvestatakse piirkondliku
esindatuse põhimõtteid.
7.8. Kohaliku omavalitsuse volikogu 2017.
aasta valimistel ei vähene valmisjaoskondade
arv võrreldes viimaste korraliste valimistega.
Valimisjaoskonnad avatakse 2013. aastal
volikogude valimistel toimunud
valimisjaoskondade asukohtades.
7.9. Lepinguosaliste hallatavate asutuste
töötajad lähevad üle Omavalitsuse alluvusse.
Töölepingu tingimused, mis üleminevatel
töötajatel on kehtinud senise tööandja või
tegevuse lõpetanud tööandja juures, on
siduvad Narva-Jõesuu linnale kui uuele
tööandjale.
7.10. Omavalitsuse ametiasutuse töökohtade
määratlemisel ja töökeskkonna
ettevalmistamisel võetakse aluseks
soovituslik juhtimisstruktuur (lisa 4), millest
lähtutakse ametikohtade arvu kinnitamisel.
Linnavolikogule jäetakse võimalus teha
Lepingu kehtimise perioodil
juhtimisstruktuuris täiendavaid muudatusi
vastavalt eelarvelistele võimalustele ja
vajadustele.
7.11. Omavalitsuse ametiasutuste teenistujad
jätkavad teenistust oma endises
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töövaldkonnas juhul, kui Omavalitsuse
ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja
uute teenistujate teenistusse võtmise
vajadusel leitakse personal eelkõige
sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja
oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja
haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
7.12. Lepinguosaliste ühinemisel läbiviidud
organisatsiooniliste ümberkorralduste tõttu
koondatavatele teenistujatele nähakse ette
koondamishüvitis seaduses sätestatule.
7.12.1. Kui teenistuja ise ei ole nõus pakutud
ameti- või töökohaga, siis koondamisel
makstakse koondamishüvitist vastavalt
seaduses sätestatule.
7.12.2. Kui teenistujale ei ole pakkuda
vastavat ameti- või töökohta, siis
koondamisel koondamishüvitisele makstakse
täiendavalt lisatasu kolme kuu põhipalga või
töötasu ulatuses.
7.13. Omavalitsuse ametiasutuse struktuuri,
koosseisu ja palgajuhendi eelnõu töötatakse
välja ühinemise ettevalmistamise perioodil.
8. AVALIKE  TEENUSTE  OSUTAMINE  JA
ARENDAMINE
8.1. Haridus ja noorsootöö
8.1.1. Eesmärgiga tagada alus- ja põhiharidus
ning võimalus omandada kvaliteetne alus-,
põhi- ja huviharidus võimalikult elukoha
lähedal lähtutakse Omavalitsuses
alljärgnevast:
8.1.1.1. Säilitatakse olemasolevad alus-, põhi-
ja huviharidusasutused.
8.1.1.2. Hariduslike erivajadustega lastele
pakutakse olemasolevate haridusasutuste
baasil laste võimete kohaseid ja paindlikke
õpitingimusi.
8.1.1.3. Toetatakse elanike hariduse
omandamise, elukestvat õpet ning karjääri
teenuste arendamist.
8.1.1.4. Väärtustatakse hariduse praktilisust,
edendatakse haridusasutuste koostööd
omavahel ning teiste ettevõtetega.
8.1.1.5. Tagatakse transpordiühendus, et
õpilased jõuaksid kooli ja koju ning vajadusel
kompenseeritakse transpordikulud.
8.1.1.6. Jätkatakse olemasolevate
huviringide tegevust ja panustatakse
huvihariduse mitmekülgsusele.
8.1.1.7. Tagatakse, et haridusvaldkonnas
töötavad motiveeritud, kvalifitseeritud ja
head spetsialistid.
8.1.1.8. Ühtlustatakse lasteaedade
kohatasud ja haridusasutuste töötajate
töötasud.
8.1.1.9. Huvihariduse ja huvitegevuse
arendamiseks säilitatakse toimivad süsteemid
ning otsitakse võimalusi täiendavate
võimaluste pakkumiseks kasutades
mitmekesiseid rahastusallikaid.
8.1.1.10. Luuakse ühtne süsteem
noorsootööks vastavalt noorte vajadustele
ning huvidele.
8.1.1.11. Noorsootöö viiakse ühtse juhtimise/
koordineerimise alla, mis võimaldab
efektiivset ja tulemuslikku koostööd.
8.2. Sotsiaalteenused ja -toetused, tervishoid
8.2.1. Sotsiaalteenuste ja -toetuste puhul
lähtutakse järgnevast:
8.2.1.1. Lepinguosaliste eesmärk
sotsiaaltöös on teadlik, vastutustundlik ja
iseseisvalt toime tulev elanik ning teda toetav
füüsiline ja vaimne keskkond.
8.2.1.2. Sotsiaalteenuste ja -toetuste
arendamisel lähtutakse isikute vajadustest,
eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud
võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse
suurendamisele korraldada oma elu
iseseisvalt. Abivajaduse välja selgitamisel
lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku
abivajadusele, võttes arvesse tema
toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist
mõjutavaid asjaolusid.
8.2.1.3. Panustatakse sotsiaalteenuste
arendamisse, mis toetavad ja suurendavad
inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset

kaasatust (sh tasulisi teenuseid) nii
omavalitsuse tasandil, kui koostöös
eraettevõtjatega.
8.2.1.4. Arendatakse elusasemeteenuse
osutamist.
8.2.1.5. Tagatakse laste valdkondadeülene
hoolekanne (esmane hoolekanne, haridus,
tervishoid, õiguskaitse).
8.2.1.6. 01. jaanuaril 2018 rakendub ühtne
sotsiaalteenuste osutamise ja -toetuste
maksmise regulatsioon.
8.2.1.7. Sotsiaalvaldkonna teenuskeskused
jäävad toimima vähemalt tänastes
asukohtades.
8.2.1.8. Panustatakse sotsiaaleluruumide
võrgustiku väljaarendamisse.
8.2.1.9. Arendatakse ühist
sotsiaaltransporditeenust.
8.2.1.10. SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodu
arendatakse tegevusi, mis toetavad kohalike
inimeste tööhõivet ning teenuste
kättesaadavust, nt supiköögi ja pesumaja
teenus, eakate päevakeskus. Hooldekodu
vajab investeeringuid teenuseosutamise
ruumide renoveerimiseks, et tagada teenuste
kvaliteet ning konkurentsivõime.
8.2.2. Tervishoiu arendamisel lähtutakse
järgnevast:
8.2.2.1. Panustatakse esmatasandi tervislike
eluviiside arendamisse nii olemasolevate
ressursside baasil (Sinimäe spordihoone,
Olgina Rahvamaja, terviserajad) kui ka
koostöös eraettevõtetega (SPAd).
8.2.2.2. Rahvaspordi edendamiseks
jätkatakse traditsiooniliste spordiüritustega.
8.2.2.3. Läbi investeeringute ning ürituste
korraldamise panustatakse rahvatervise
arendamisse.
8.2.2.4. Osaletakse terviseradade ja
kergliiklustee rajamisel tervislike eluviiside
edendamiseks ja arendamiseks.
8.2.2.5. Tagatakse perearstide
kättesaadavus ja juurdepääs apteegile.
8.3. Kultuur, vaba aeg ja turism
8.3.1. Kultuuri, vaba aja ja turismi
valdkondades lähtutakse järgnevast:
8.3.1.1. Toetatakse kultuurielu ja turismi
arengut ning järjepidevat edendamist.
8.3.1.2. Mitmekesistatakse ja arendatakse
kultuuri- ja sporditegevusi omavalitsuses.
8.3.1.3. Toetatakse kolmanda sektori
tegevusi kultuuri-, vaba aja, spordi ja
turismivaldkonnas.
8.3.1.4. Töötatakse välja ühtne seltside
rahastamise mudel, mille aluseks võetakse
Vaivara vallas olemasolev kord.
8.3.1.5. Säilitatakse olemasolevad
kultuuriobjektid.
8.3.1.6. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri-
ja sportiürituste läbiviimist ja toetamist.
8.3.1.7. Tagatakse kultuurivaldkonna ühtne
koordineerimine.
8.3.1.8. Ühtlustatakse kultuurivaldkonna
töötajate töötasud.
8.3.1.9. Panustatakse professionaalse
kultuuri vahendamisele (teater, kino, muusika,
kirjandus jne), muutes selle elanikele
kättesaadavamaks.
8.3.1.10. Toetatakse kultuuriasutuste ja
kollektiivide osalemist maakondlike,
üleriigiliste, rahvusvaheliste jt
kultuuriorganisatsioonide töös ning
koostööprojektides.
8.3.1.11. Säilitatakse ja toetatakse
täiskasvanute huvitegevust.
8.4. Kommunaalmajandus ja ühistransport
8.4.1. Kommunaalmajanduse ja
ühistranspordi arendamisel lähtutakse
järgnevast:
8.4.1.1. Heakorrateenuseid osutatakse
paindlikult arvestades omavalitsuse elanike
vajadusi.
8.4.1.2. Omavalitsusteenuste saamiseks
tagatakse liikumisvõimalus arvestades
elanike vajadusi.
8.4.1.3. Soojamajanduse arendamisel
kaalutakse soodsamaid alternatiive,

võimalusel võetakse kasutusele
taastuvenergia lahendused.
8.4.1.4. Jätkatakse suurjäätmete
kogumisringide regulaarset korraldamist.
8.4.1.5. Teedevõrgu ühiseks arendamiseks
koostatakse 2017. aastal ühine teehoiukava.
8.4.1.6. Omavalitsuse munitsipaalelamufondi
tekkinud olukorra parandamiseks ehitatakse
uued munitsipaalmajad eluasemeteenuse
osutamiseks.
8.4.1.7. Tänavavalgustussüsteemid viiakse
üle LED valgustitele.
8.4.1.8. Tegeletakse edasi väikesadama
arendamise ja muuli taastamisega.
8.4.1.9. Narva-Jõesuu kalmistu antakse
haldamiseks ja hooldamiseks üle Vaivara
Kalmistud SA-le.
8.4.1.10. Jätkatakse ajalooliste kalmistute ja
mälestusmärkide säilitamist.
8.4.1.11. Rajatakse lemmikloomade kalmistu.
8.5. Ettevõtlus
8.5.1. Toetatakse ettevõtluskeskkonna
arendamist ning koostööd erinevate
organisatsioonidega elanike täiend- ja
ümberõppe korraldamisel, et suurendada
ettevõtlusaktiivsust ja elanike tööhõivet.
8.5.2. Viiakse läbi Omavalitsuse ja ettevõtjate
ühiseid regulaarseid kokkusaamisi, et
rakendada parimaid lahendusi
ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja
Omavalitsuse elanike töövõimaluste
mitmekesistamiseks.
8.5.3. Panustatakse ettevõtluskeskkonna
turundusse ning maine kujundamisse,
kaasatakse ettevõtjaid ja haridusasutusi
eesmärgiga tagada noortele võimalused
kaasaegse elu- ja ettevõtluskeskkonna näol.
8.5.4. Toetatakse traditsiooniliste
ettevõtlusharude arengut, sh kalandus,
metsandus ja põllumajandus.
8.6. Keskkond ja maaelu.
8.6.1. Keskkonnaküsimuste puhul lähtutakse
järgnevast:
8.6.1.1. Oma pädevuse ja võimaluste piires
osaletakse aktiivselt nii otseselt kui ka läbi
omapoolsete ettepanekute üleriigiliste
põlevkivi- ja energiasektori arengukavade
koostamise töögruppide töös.
8.6.1.2. Tehakse aktiivset koostööd riiklike
institutsioonide ja üleriigiliste liitudega
kohaliku omavalitsuse finantseerimissüsteemi
korrastamist puudutavates küsimustes.
8.6.1.3. Jätkatakse talgute „Teeme ära“
traditsiooni juurutamist kogukondliku
vastutustunde tõstmiseks ja kogukonna
kaasamiseks.
8.6.1.4. Rakendatakse ühised põhimõtted
haljasalade ja üksikobjektide korrashoiuks
Omavalitsuse territooriumil.
8.6.1.5. Jätkatakse ja arendatakse koostööd
korraldatud jäätmeveos.
8.6.1.6. Jätkuvalt korraldatakse ohtlike
jäätmete kogumisringe hajaasustuses ning
arendatakse jäätmejaamade tööd.
8.6.1.7. Tagatakse keskkonnakaitse
efektiivsus.
8.6.1.8. Töötatakse välja ühine jäätmekava
ning moodustatakse ühine korraldatud
jäätmeveo register, mille kaudu võib
kontrollida, kuidas teostatakse antud teenust
omavalitsuse territooriumil.
8.6.2. Maaelu puhul lähtutakse järgnevast:
8.6.2.1. Tagatakse külaelu säilimine ja
aktiviseerimine ning külaseltside toetamine,
külade enda traditsioonide ja ürituste
säilimine.
8.6.2.2. Jätkatakse riiklike hajaasustuste
programmide toetamist.
8.6.2.3. Jätkatakse konkursi „Kaunis kodu“
läbiviimist.
9. INVESTEERINGUD
9.1. Investeeringuid tehes järgitakse
piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet,
arvestatakse Lepinguosaliste arengukavasid,
eelarvestrateegiaid, senitehtud
investeeringuid ja võetud kohustusi ning
majanduslikke võimalusi, samuti objekti

olulisust ning kasusaajate hulka ja kasutamist
piirkonna elanike poolt.
9.2. Lepinguosaliste poolt kokkulepitud
prioriteetsete investeeringute loetelu koos
eeldatava maksumuse ja
finantseerimisallikatega on esitatud
käesoleva lepingu lisas 3. Omavalitsuse
volikogul on õigus prioriteetsete
investeeringute nimekirjas teha muudatusi,
kui need tulenevad reaalselt välja kujuneva
eelarve summast või kui on ilmne, et
investeerimine on majanduslikult
ebaotstarbekas või väheefektiivne või isegi
kahjulik kogu Omavalitsuse arengu
seisukohalt.
9.3. Arendusprojektide oma- ja
kaasfinantseeringuga seotud investeeringud
teostatakse vaid toetusraha eraldamisel.
10. ÜHINEMISTOETUSTE   KASUTAMINE
10.1. Vabariigi Valitsuse poolt eraldatavat
ühinemistoetust kasutatakse lisaks lepingu
punktis 9 toodule ka järgmisteks seaduses
ettenähtud tegevusteks:
10.1.1. Registrite ühendamine ja sellega
seotud info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiliste ning
tarkvara soetamisega seotud investeeringud.
10.1.2. Omavalitsuse juhtimisstruktuuri
ümberkorraldamisega seotud kulud, sh
lahkumishüvitised.
10.1.3. Omavalitsuse õigusaktide
ühtlustamine ning arengu- ja
strateegiadokumentide koostamine.
10.1.4. Teenistujate ümber- ja täiendõpe.
10.1.5. Organisatsioonide töökorralduste
mõistlik ühtlustamine.
10.1.6. Omavalitsuste halduskeskuste
kohandamine elanike paremaks
teenindamiseks.
11. LEPINGU  JÕUSTUMINE  JA
KEHTIVUS
11.1. Leping loetakse Lepinguosaliste vahel
sõlmituks, kui Lepinguosaliste volikogud on
selle oma otsusega kinnitanud.
Lepinguosaliste volikogude otsused on
käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
11.2. Leping jõustub uue Omavalitsuse
volikogu valimistulemuste väljakuulutamise
päeval.
11.3. Leping kehtib uue Omavalitsuse
volikogu valimistulemuste väljakuulutamise
päevast järgmiste korraliste kohalike
omavalitsuste valimiste tulemuste
väljakuulutamiseni.
11.4. Lepingut saab muuta uue Omavalitsuse
volikogu koosseisu 3/4 häälteenamusega.
12. VAIDLUSTE  LAHENDAMINE
Lepinguga seonduvad vaidlused
lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis
seadustega ettenähtud korras.
13. MUUD  TINGIMUSED
13.1. Leping kehtestab Lepinguosaliste
kehtivad ja siduvad kohustused, mis
kuuluvad lepingu tingimusteta täitmisele. Kui
Lepinguosaliste õigusaktid on vastuolus
käesolevas Lepingus sätestatud
põhimõtetega, loetakse käesolev Leping
ülimuslikuks ja Lepinguosapooled järgivad
oma tegevuses käesolevas Lepingus
sätestatust.
13.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle
juurde kuuluvad lisad.
13.3. Lepingut järgitakse Omavalitsuse
arengudokumentide ja eelarvestrateegia
koostamisel.
13.4. Lepingu lisas 5 on esitatud
Omavalitsuse ühinemise
ettevalmistusperioodis (st ühinemisotsuse ja
faktilise ühinemise vaheline aeg) vajalikud
tegevused koos tähtaegade ja vastutajatega,
sh arvestatakse lepinguga sätestatud
kokkuleppeid Omavalitsuse arengukava
projekti koostamisel.
13.5. Leping on koostatud kahes identses
eestikeelses originaaleksemplaris, millest
Lepinguosalised saavad ühe originaali.


