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12. ja 13. mail külastasid Sinimäe põhikooli
külalised Buraševo asulast (Tveri oblast,
Venemaa). Delegatsioon koosnes kolmest
õpetajast ja neljast õpilasest.
        Kolm aastat tagasi avati Buraševo
koolimuuseumis Konstantin Pätsile
pühendatud ekspositsioon, mida koostasid ja
täiendasid koduloo uurimise ringi lapsed.
Nimelt suri Buraševo asulas 1956. aastal
suletud spetshaiglas Eesti esimene president
Konstantin Päts. Ta maeti nimetusse hauda
psühhiaatriahaigla lähedal. Tema haua täpne
asukoht leiti pärast pikaajalisi otsinguid Eesti
Muinsuskaitse ühingu poolt 1990. aastal.

Vaivara Vallavolikogu
istung 11. mail
Vastavalt kinnitatud päevakorrale
vallavolikogu istungil:
1. Finantsjuht Aleksandr Pahhomov
informeeris volikogu liikmeid eelarve
täitmisest 31.03.2016.a seisuga.
2. Võeti vastu Vaivara valla 2016. aasta
esimene lisaeelarve, mille kohaselt
põhitegevuse tulud moodustavad 13 030
eurot;  põhitegevuse kulud moodustavad
16 527 eurot; investeerimistegevus
moodustab 5 435 eurot ja likviidsete varade
muutus moodustab 34 992 eurot. (võeti
vastu määrus nr 39).
3. Anti Vaivara Vallavalitsusele nõusolek e-
arvete menetlemiseks vajaliku teenuse
kasutusele võtmiseks tähtajaga kuni
31.12.2017. Vallavalitsusel tuleb viia
nimetatud hange läbi Vaivara vallavara
eeskirjas sätestatud korras ning jälgida
hankijate paljususe ja eelarveliste
vahendite säästliku kasutamise põhimõtet
(võeti vastu otsus nr 94).
4. Anti Vaivara Vallavalitsusele nõusolek
valla teede ning tänavate haljasalade
hooldustööde teostamise sisetehingu
sõlmimiseks KA Vaiko AS-ga perioodiks
alates 16.10.2016 kuni 30.04.2020 (k.a).
(võeti vastu otsus nr 95).
5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
kohta võeti vastu otsus nr 96, millega
keelduti Narva Linnavolikogu ettepanekust
haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle läbirääkimiste alustamiseks ning otsus
nr 97, millega tehti Narva-Jõesuu
Linnavolikogule ettepanek läbirääkimiste
alustamiseks haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks eesmärgiga
moodustada uus omavalitsusüksus koos
Vaivara vallaga ja Narva Linnavolikogule
ning Kohtla-Järve Linnavolikogule
halduspiiride muutmiseks. Volitati
ühinemisläbirääkimisi pidama vallavolikogu
esimees, vallavolikogu aseesimees ja
vallavanem.
6. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
Irina Klishina tegi aruande komisjoni tööst
eelmisel aastal.
7. Volikogu esimees Heiki Luts andis infot
spordihoone ehitustööde käigust.
Vallavanem Veikko Luhalaid rääkis
haldusreformist ning läbirääkimistest Eesti
Energiaga.
Vaivara vallavolikogu otsuste ja
määrustega ning nende eelnõuetega saab
tutvuda valla kodulehel aadressil
www.vaivara.ee dokumendiregistris,
vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi 2,
Sinimäe ja Vaivara valla raamatukogudes,
otsustega saab tutvuda ka vallavalitsuse
maja teadetetahvlil.
Vaivara vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrustega saab tutvuda ka Riigi Teatajas.

ERET LAHT,
vallasekretäri abi

Vaivara Sinimägede muuseum
kutsub oma sünnipäevale!
Sünnipäeva programm algab 4.06 kell
15.00 muuseumi hoone juures.
Kavas:
• II Maailmasõja näidislahing
• Vanade mootorrataste näitus Classis
Riders’i poolt
• Sõjaaegne relvastus ja rõivad
Info: Jekaterina Muravjova, tel
+3723924636, muuseum@vaivara.ee
Facebook/SinimagedeMuuseum

ÕNNITLEME  VANEMAID

VARVARA  JERMILOVA

IRINA  MIHHELSONI

STEFANIA  PAVLOVA
SÜNNI  PUHUL

Kohtumine õpetajate ja õpilastega Buraševost

Samal aastal maeti Konstantin Pätsi põrm
ümber Metsakalmistule Tallinnas.
        Käesoleva aasta veebruaris kutsus meie
kool Buraševo kooli esindajaid meile
Sinimäele külla ja nii nad maikuus tulidki.
Meie külalised tutvusid ja vestlesid
vallavalitsuse töötajatega, külastasid
koolitunde ning käisid ekskursioonil Vaivara
valla huvitavates paikades, Narva-Jõesuus
ja Narvas. Käisime ka Toila-Oru pargis, kus
asus presidendi suveresidents, Ontika joa
juures ja põlevkivimuuseumis.
        Teine päev oli pühendatud arutelule
koostöövõimaluste üle. Mõlemad osapooled

jutustasid, kuidas toimub koduloo uurimine
nende koolis. Sinimäe põhikooli ajalooõpetaja
Kai Kiiver tutvustas kohalolijatele Vaivara
kihelkonnakooli vilistlase ning Eesti esimese
riigisekretäri Karl Terrase elu ja tegevust.
Päeva lõpus allkirjastati tuleviku koostöö
kokkulepe.
        Täname osutatud abi ja toetuse eest
Vaivara vallavalitsust, Sinimäe põhikooli ning
Vaivara Sinimägede muuseumi.

JEKATERINA   MURAVJOVA,
Sinimäe põhikooli koduloo uurimise ringi

juhendaja

ELKE Grupp alustas maikuus Narvas uue,
kõigi teenustega Toyota autoesinduse
ehitusega. Toyota Narva autokeskus valmib
novembrikuus ja seal saab esimeses etapis
tööd vähemalt kümme inimest. Uute
töökohtadega luuakse haritud noortele
võimalus jääda piirkonda ja edendada Ida-
Virumaa majandust.
        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

ELKE Grupp plaanib Narvas avatavas
Toyota keskuses luua 25 uut töökohta

ka Narva Kutseõppekeskusega,” lisas
tegevjuht.
        Uus, interaktiivsete lahendustega
Toyota keskus Narvas 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 e-
teenuseid, autopesu jm.
Narva esindusega

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
84 Tamara Silina 03.05.1932  Soldina küla
80 Stanislav Zeylya 05.05.1936  Pimestiku küla
91 Ivan Saukas 05.05.1925  Auvere küla
80 Nikolay Ryabov 21.05.1936  Vaivara küla
80 Olga Artemenkova 26.05.1936  Udria küla
89 Hildegard Lasberg 27.05.1927  Puhkova küla
81 Rudolf Rumjantsev 27.05.1935  Vaivara küla
70 Nadezhda Shinkarenko 30.05.1946  Sinimäe alevik

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.

(VK)

Toyota Narva autokeskus. Foto: ERAKOGU

Külalistega Buraševost. Foto: ALAR TASA



2 Mai 2016 nr. 5

Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 23.05.2016-05.06.2016.a
on avalikul väljapanekul Kudruküla
külas asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Välja maaüksuse
(katastritunnus 85101:003:0245) maa-ala
(üldpindalaga ca 2,5 ha) detailplaneering,
mille põhieesmärgiks on jagada maaüksus
kolmeks elamumaa sihtotstarbega
maaüksuseks ning üheks transpordimaa
sihtotstarbega maaüksuseks ning
määratleda moodustuvate maaüksuste
ehitusõigus elamute ehituseks, samuti
lahendada planeeritava maa-ala
heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud.
Avalik väljapanek toimub Vaivara
Vallavalitsuse hoone fuajees (aadress
Pargi tn 2, Sinimäe alevik) ning Vaivara
valla koduleheküljel, aadressil
www.vaivaravald.ee/dp.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 07.06.2016 kell 14.00
Vaivara vallamaja koosolekute saalis
(aadress Pargi tn 2, Sinimäe alevik).
Planeeringuala arendajaks on
Kaitseministeerium.

***
Vaivara Vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 23.05.2016-19.06.2016.a
on avalikul väljapanekul kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Vodava külas asuva Maria maaüksuse
maa-ala (üldpindalaga ca 1,4 ha)
detailplaneering, mille koostamise
põhieesmärgiks on olemasoleva elamumaa
sihtotstarbega maaüksuse kaheks
krundiks jagamine uue elamumaa krundi
moodustamiseks. Samuti lahendada
planeeringuala ehitusõigused,
heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
keskkonnatingimused,  liikluskorraldus ja
vajalikud
tehnovõrgud.
Avalik väljapanek toimub Vaivara
Vallavalitsuse hoone fuajees (aadress
Pargi tn 2, Sinimäe alevik) ning Vaivara
valla koduleheküljel, aadressil
www.vaivaravald.ee/dp.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 21.06.2016 kell 14.00
Vaivara vallamaja koosolekute saalis
(aadress Pargi tn 2, Sinimäe alevik).
Planeeringuala arendajaks on
maaomanikud.

RAIM  SARV,
planeeringuspetsialist

On mai ...
        Kuu algul lausa
suvine. Alul oleme
ettevaatlikud ja
vaatame võõrastavalt
neid inimesi, kes sooja
kohe omaks võtavad
ja kergemad riided
selga panevad. Mõne
päeva pärast lippame
juba isegi palja
käsivarsi ringi ja kui
just õige hoo sisse
saame, tuleb kevad tagasi (loe: ilmad
muutuvad taas jahedamaks).
        On mai... Taevataat soosib siiski ka
Vanatare maalaata ja tavapäraselt külm
tuul on seekord hõlmad vöö vahele
pannud ja kusagile kaugustesse
kihutanud. Nagu igal kevadel, annab ka
seekordne maalaat kala asemel õnge (loe:
aedviljade, puuviljade asemel tomati-,
kurgi-, kapsataimed, noored viljapuud ja
marjapõõsad). Loomulikult on ka palju
lilletaimi – osa neist juba täies õieehtes,
osal alles pungad puhkemas.
        On mai... Uute alguste aeg ja kuna
meie laadaseltskonnas on osakaal meeste
poole peal, siis õnnestub neil mulle ka relv
pihku suruda ja nii proovingi esimest
korda elus viimasel ajal nii populaarse
paintballi ära. Õnneks ei saadeta mind
kohe lahingusse, vaid testitakse
märkilaskmise oskust. Noormehed
laadivad relva ja õpetavad, kuidas seda
õigesti käes hoida. Saan kümnest kolm
lasku pihta ning poeg ja pojapoeg jäävad
mu sooritusega rahule.
        On mai... Rahul on ka koolijütsid, sest
suvepuhkus juba paistab ja selle rõõmsas
ootuses võib need paar nädalakest ju
vastu pidada. Põhiline on kõik hinded
ornungisse saada, et suvel ei peaks nii
enda kui pedagoogide puhkust ära
rikkuma...
Jätkuvalt kena kevadet meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Tuult tiibadesse,
meie kallikesed!!!
Taas on õppeaasta lõppemas. Sel aastal
lõpetavad Vaivara Lasteaia 6 tublit last:
JELIZAVETA, KARINA, EVELYN-
LAURIETTA, IGOR,  MAKSIM JA
MATVEI, kes alustavad septembrist
kooliteed.
        Me oleme väga õnnelikud selle aja
eest, mis me oleme koos olnud! Suurimad
tänud teile ja teie peredele! Soovime teile
kõike kõige paremat ja põnevat kooliteed!
Suurimad tänud kõikidele lasteaia
töötajatele, kes on jätkuvalt teinud
fantastilist tööd! Suurimad tänud meie
väikestele ja suurtele sõpradele, kes
muudavad meie päevad rõõmsaks ja
mitmekesiseks! Suur aitäh, et te olemas
olete ja ärge meid unustage - ootame
meiega mängima!
Lõpupidu toimub 27.05.2016 16.00
Sinimäe põhikooli aatriumis.

MARGIT  MAKSIMOV

Ekskursioon Venemaale
MTÜ Vaivara laulu ja mänguselts
Vikerkaar organiseerib juunikuus
(kuupäev on veel lahtine) ekskursiooni
EESTI VABARIIGI endistele aladele
Petserisse.
Ekskursioon kestab kaks päeva, ühe
ööbimisega 4*hotellis Pihkva lähistel.
Ekskursiooni maksumus on 80 eurot, mis
sisaldab toitlustust (lõunat, õhtusööki,
hommikusööki, lõunat), piletite hinda,
ööbimist, giiditeenust, transporti.
Kavas on: Pihkva, Isborsk, Tsarskoje Selo,
Petseri klooster jne. Täpne kava selgub
peale grupi (46 inimest) registreerimist.
Registreerimine: Aare Objartel tel 517 0120.
NB: Kuna ületatakse Venemaa piir, tuleb
neil, kes ei ole Venemaa kodanikud või
halli passi omanikud, omada Venemaa
viisat.
Ekskursiooni toetaja on Vaivara
Vallavalitsus.

Vaivara enne ja nüüd
Alates 19. maist on Sinimäe põhikoolis
avatud näitus “Vaivara enne ja nüüd“.
Näitusel on väljas nii saja aasta vanused
kui ka kaasaegsed ülesvõtted Vaivara
kihelkonnast.
       Vanad pildid pärinevad Eesti Rahva
Muuseumi kogudest. Vanimad
ülesvõtted on dateeritud 1900, veidi
hilisemad 1937. aastaga. Suure osa
fotode autoriks on Narvas ja Narva-
Jõesuus elanud fotograaf Jaan Kristin,
kes pildistas siinset kanti kuni 1912.
aastani. Kaks ülesvõtet on teinud tuntud
etnograaf Ilmari Manninen.
        Tänapäevased fotod on pildistatud
Vaivara Sinimägede muuseumi töötaja
Sven Udami poolt novembris-
detsembris 2015. Fotograaf üritas
jäädvustada samu objekte sama rakursi
alt nagu ajalooliste ülesvõtete tegemise
puhul. Alati see ei õnnestunud, sest
maastik ja hooned on sajandi jooksul
tundmatuseni muutunud...
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

JEKATERINA   MURAVJOVA

Laupäeva, 14. mai varahommik tervitas
Laagna küla särava päikesega. Aknast
vaadates tundus ilm ka üsna tuuletu, mis
küll lähemalt vaadates osutus petlikuks
illusiooniks. Igatahes jäi mulje, et
järjekordseks Vanatare maalaadaks oli
keegi kõrgem oma armuliku loa andnud ja
vihma kuhugi mujale saatnud. Võis seega
loota, et kõik läheb ootuspäraselt ja
laadamelu ei jää olemata.
        Kella üheksaks
oli selge, et kõik
edenebki õigesti. Oli
ju seekord mõnigi
asjaolu eelmistest
kordadest erinev.
Alaline korraldaja
loobus oma ametist
ja kõike tuli uutel
jõududel õppida ja
peaaegu „omal
nahal“ tunda saada.
Seda alates PPA-st
loa saamisest kuni
liiklusmärkide
sobivasse kohta
paigutamiseni. Pole
see viimanegi nii
lihtne midagi, kui
varem seda ametit
pidanud pole.
        Laat algas sellel
aastal samal ajal, mis
alati, kui formaalselt
lähtuda. Tegelikult läks kõik tund aega varem
lahti ja samavõrra varem ka tegelikult lõppes.
Kaubeldi seega sama kaua ja võiks vist öelda,
et juba tavapäraseks saanud kaupadega.
Mida sa kevadlaadalt ikka saada loodad kui
mitte istikuid, juur-ja puuvilju ning käsitööd.

Loomulikult soovitakse veidi maiustada ja ka
seda jagus. Müüjaid oli igast paigast,
eelkõige siiski Vanatare maalaada patrioodid,
kes isegi oma müügikoha asupaiga kohta
enam midagi küsima ei pidanud, sest aastaid
siin käidud ja samas kohas kaubeldud. Võib
vist öelda, et see on tegelikult tore, kui asjad
on omal kohal ja ei kõnni ringi ühest kohast
teise, nagu tänapäeva supermarketites
kombeks, kus eile oli siin sool ja homme on

Emadepäev Olginas
7. mail toimus taaskord Olgina Rahvamajas
südamlik kontsert meie kallitele ning
hindamatutele emadele ja vanaemadele.
        Esinejateks olid ka seekord noored,
Pertseva juhitud loomeringi kollektiiv
„Piprad“ , tantsukollektiiv „Aktsent“ ,
juhendaja Irina Intjašova, breiktants,
juhendaja Aleksandr Tsetset, Erik Pertsevi
juhitud  tantsukollektiiv, mille moodustasid
Olgina tublid ning andekad emad ning
külalised Narvast.
        Kontserdi kõige südamlikumaks osaks
osutus tantsukollektiivi „Aktsent“ noorema
ning vanema rühma laste ühistants, mida
saatis laul emast. Nii mõnelgi saalis
viibinutest libises pisarake mööda põski alla,
sest nii laulu sõnad kui tants olid väga
südantliigutavad.

IRINA   KLISHINA

Kevadisel Vanatare maalaadal
kassitoit.
        Ka ostjaid liikus, kuigi kohati jäi mulje, et
inimesi on ohtralt, aga kaupa nende käes
kasinalt. Kindlasti oli selle põhjuseks tõsiasi,
et laatasid on kevaditi peaaegu iga päev ja
üllatada millegi põhimõtteliselt uuega on
keeruline. Seda enam, kui oleme ise
kehtestanud reegli, et peame ikka maalaata,
mitte riideturgu. Käsitöö on loomulikult
iseasi, seda võiks rohkemgi ja

mitmekesisemat olla, sest siin on ainsaks
kriteeriumiks ikkagi inimeste maitse, mis
teadupäralt on ülimalt määratlematu suurus.
Kui veel otse korralduslikust küljest vaadata,
siis on ühe laada korraldamine nii kerge kui
ka raske. Viimast eelkõige seetõttu, et

inimesed on ülimalt
erinevad oma
soovide poolest.
Näiteks
laadamuusikat
paluti vaheldumisi
kord vaiksemaks,
kord valjemaks
keerata. Ole siis
mees ja saa aru,
kuidas oleks sobiv.
Sama on ka näiteks
oksjoniga – püüa
sa kinni, millal on
õige aeg midagi
pakkuda.
        Ometi on
kokkuvõte igati
positiivne. Me
oleme jälle oma
laadaga hakkama
saanud, inimestel
on võimalus

kohalikku kaupa müüa-osta ja ennast ka
muidu näidata. Kus see eestlane vanasti ikka
ennast näitamas ja teisi vaatamas käis kui
mitte kirikus, kõrtsis ja laadal. Esimesega on
nii nagu on, kõrtse on ka igal pool, aga
Vanatare  maalaadal saab ikkagi käia ainult
kaks korda aastas! Nii et tulge jälle!

UTA  KROON-ASSAFREI

 http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

 http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Esinemisjärg on peotantsijate
käes.Foto: IRINA KLISHINA

Laadal müüdi-osteti ja aeti ka niisama juttu.
Foto: CHRISTOFER MIKE TASA

Laadal sai ka märki lasta. Foto: ALAR TASA
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Sininõmme kalmistu on juba aastaid olnud
vaeslapse osas. Kalmistu on vana, siin on
viimase puhkepaiga leidnud kodukandi
inimesed. Paljud kalmukünkad on pikemat
aega hoolitsemata, sest lähedased elavad
kaugel ja nii mõnedki on jäänud omasteta.
Ometigi on meie surnuaed kaunis, eelkõige
liivase pinnase ja männimetsaga.
Omanäoline maastik, künkad ja nõlvad,
nende sekka lapike tasasemat maad, annab
privaatsuse, aga samas raskendab hooldust.
        Ja nii lokkabki tohutu põõsastik, mis on
muutunud võsaks. Kahjuks ei ole meie
kalmistul omanikku. Meie oleme harjunud
panustama sinna, kus teame omanikku või on
olemas kindlustunne, et abi ja toetus ikka
sihipärane on. Kalmudega on natuke teisiti,
peaksime omama empaatiat, soovi natukenegi
jäädvustada ja austada lahkunuid puhtama
ümbruse või veelgi parem kui puukese või
lilleõiega. Sininõmme kalmistul kipub
korrastatusest nappima.  Oleme talguid ka
varem korraldanud ja kogetu varal
innustanud seda kordama. Tõesti tore, et
Vaivara valla rahvas talgumõttega kaasa tuli.
Aare Objartel tuli tehnika ja suure hulga
prügikottidega, aga tööriistad olid kaasas ka
kõigil talgulistel. Meid oli palju ja tööd oli
palju. Aeg lausa lendas, oleks tahtnud
rohkemgi korrastada, ei jõudnud kõikjale.

Pane tähele
Vaivara Vallavolikogu esimehe
vastuvõtule leppida aeg kokku volikogu
esimehega.
Lisainfo: Heiki Luts, mobiil 503 0201, e-
post:

Tänavuse emadepäevale pühendatud
kontserdi korraldas 8. mail Estonia
kontserdisaalis Eesti Meestelaulu Selts.
Pidulik kontsert algas Märt Hundi lauluga
“Sulle, emake”, mis on tuntud juba ETV
saatesarja “Entel-tentel” aegadest.
        Avaloo järel sai
sõna Eesti Vabariigi
president Toomas-
Hendrik Ilves.
Tervitustega
esinesid veel Eesti
Naisliidu esinaine
Siiri Oviir, kes
kuulutas välja
tänavuse aasta ema
Heli Karu, ning kava
lõpuosas Eesti
Meestelaulu Seltsi
juhatuse esimees
Arvi Karotam.
Vaivara vallast oli
sel aastal
emadepäeva
kontserti nautimas
ja Eesti Vabariigi
presidendi
vastuvõtul osalemas
Marina Pertseva perega.
        Valla lastekaitsespetsialisti Anne Terner-
Boiko sõnul tuntakse Marinat, kui väga
aktiivset inimest, kes juhendab laste
teatriringi, korraldab üritusi nii noortele kui
täiskasvanutele ja on valla laste suvepäevade

TEADAANNE
Koerte ja kasside marutaudivastane
vaktsineerimine toimub Vaivara vallas
04.06.2016.
Loomapidaja on kohustatud marutaudi
vastu oma koera ja kassi ennetavalt
vaktsineerima (Loomatauditõrje seadus
§431 lg 2), vastasel korral võidakse
loomaomanikku trahvida kuni 200
trahviühiku ulatuses.
VAKTSINEERIMINE TOIMUB:
* KELL 09.00 – 09.30 VAIVARA - endise
kaupluse juures
* KELL 10.00 – 11.00 SINIMÄE - vallamaja
juures
* KELL 11.30 -  12.00 UDRIA - postkastide
juures
* KELL 12.30 – 13.00 KUDRUKÜLA
* KELL 13.30 -  14.00 OLGINA - vana lauda
juures
* KELL 14.30 -  15.00 ARUMÄE - külakivi
juures
* KELL 15.30 -  16.00 LAAGNA – perekond
Assafrei kuuri juures
 LOOMAOMANIKE SOOVIL
KOMPLEKSVAKTSIIN:
* KOERTELE - koertekatk, viiruslik
hepatiit, parvoviroos, kennelköha,
leptospiroos, marutaud
* KASSIDELE - panleucopenia,
calicivirus, rinotraheiit, marutaud
HINNAD: Kulud iga looma kohta - 1 EUR
(Transpordi ja ajalehekuulutuse kulud)
Marutaudi vaktsiin – tasuta
Kompleksvaktsiinid – 16 EUR
Tasuline koduvisiit – 8 EUR
Vaktsineerimistunnistus – 2 EUR
Puugi-kirbu-ussirohud alates 2 EUR
INFO TELEFONIL: 50 64452
http://marutaud.onepagefree.com/
VETERINAARARST  JURI  LOGVINJUK

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel aprillis ja mais
vaadati läbi ja lahendati maa-, ehitus-ja
jäätmekäitlusega seotud avaldused,
sotsiaal- ja finantsküsimused ning need
eelnõud, mida vallavalitsus edastab
vallavolikogule. Samas 19. aprillil
otsustati:
- anda ehitusload autode müügi-ja
teeninduskeskuse ning ülevaatuspunkti
hoonete püstitamiseks Rebase 7 ja
Rebase 9 maaüksustel Olgina alevikus,
Vaivara vallas, Ida-Virumaal.
- algatada pärimismenetlused enne 2005.
aasta surnud inimeste vara pärimiseks
eesmärgiga lõpetada lõpetamata
õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise/ kompenseerimise toimikud;
- eraldada Vaivara valla 2016 eelarve
reservfondist 190 eurot Vaivara
Huvikeskusele ettenägemata kulude
katmiseks.
3. mail:
- anti nõusoleku Lageda ja Palbergi
kinnistute jagamiseks;
- otsustati korraldada alla lihthanke
piirmäära jääv hange “Vaivara valla Suvila
tee olemasoleva asfaltkatte freesimine
koos freesitud materjali planeerimise ja
tihendamisega”. Pakkumuste esitamise
tähtaeg on 27.05.2016 kell 11.00. Hanke
dokumendid saate leida valla kodulehel
rubriigis „Majandus – hanketeated“
17. mail:
-  kinnitati KA Vaiko AS 2015
majandusaasta aruanne;
- eraldati Vaivara valla 2016 eelarve
reservfondist 1250 eurot Kesk 2, Sinimäe
alevik hoone parandamiseks, et muuta
ehitis ohutumaks hoone lähedal
viibivatele isikutele ja kasutajatele, samas
säilitada hoone olemasolev kattus; 972,84
eurot Pargimäel Sinimäe alevikus asuvate
ajalooliste  laskepesade ette paigaldatud
rauast varbväravate remontimiseks;
2140,27 eurot vallale kuuluvate ruumide
Aia 1-9, Sinimäe alevikus sanitaarremondi
teostamiseks;
- anti luba avaliku ürituse „20. Eesti
Relvagrenaderide Diviisi veteranide
kokkutulek“ korraldamiseks, mis toimub
30. juulil 2016 ajavahemikus kell 11.00-
17.00 Sinimäe alevikus Sinimägede
memoriaalil;
-otsustati korraldada alla lihthanke
piirmäära jääv hange “ E-arvete
haldusteenus”. Hankedokumentidega
saab tutvuda valla kodulehel rubriigis
„Majandus – hanketeated“.
Rahandusministeerium tegeleb e-arvete
laialdase kasutuselevõtu
ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2016.
aasta lõpus toimub avaliku ja erasektori
vaheline arvlemine e-arvetega.
Rahandusministeerium leiab, et üleminek
masinloetavatele e-arvetele on vajalik, et
hoida kokku era- ja avaliku sektori
kulusid, vähendada tehnilist tööd ja
selleks kuluvat tööaega, tõsta andmete
kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist. E-
arvetele ülemineku I etapis (2016) tekib 1.
oktoobril avalikul sektoril kohustus e-
arveid vastu võtta ning 1. jaanuaril 2017
erasektoril kohustus avalikule sektorile e-
arveid saata.
Vallavalitsuse korraldused ja protokollid
avalikustatakse vallakantseleis ja valla
dokumendiregistris, kus on võimalik
sellega tutvuda. Ei avalikustata andmeid,
mille väljastamine on seadusega piiratud
või mõeldud üksnes valla ametiasutuste
siseseks kasutamiseks.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Volbriöö tähistamine on ammustel aegadel
saanud alguse Saksamaalt, kus legendi
järgi olevat nõiad kogunenud ööl vastu
esimest maid Bloksbergi mäele, et
saatanatega koos tantsida.
Volbritraditsiooni nõidade pühana
võtsid Eestis esimesena kasutusele
eesti rootslased ja sealt levis see
üle Eesti.
Enamasti riietuti nõiakostüümi ja
tantsiti lõkke ümber kõik ikka
selleks, et head nõiad oma tööde
ning tegemiste juurde meelitada ja
et kõik halb lõkketules ära põleks.
        Volbriõhtu Sinimäe pargimäel
toimus 30. aprillil. Traditsiooni
kohaselt oli meilgi rüütliturniir.
Mõõgavõitlust pidasid Karu klubi
rüütlid Albert ja Ilja. Kohtunik oli
Vassili.
Volbrilõkke eest hoolitses KA Vaiko
AS.
        Break tantsu demonstreerisid
Nikita Polistšuk ja Sillamäe noortekeskuse
tantsijad. Kaasa tegid ka Sinimäe noored

Talgupäev Sininõmme kalmistul
        Kohal olid noored ja vanemad. Silma
hakkas tragi  noormees Lauri, kes lugematuid
kordi käruga mäest alla ja üles vuras. Ja
lõpuks oli ta ka meie juures abiks. Igati
hakkaja ja tubli!
Kuna tööga sai juba kell 10.00 algust tehtud,
siis lõunaks korjasime meie rehad, labidad

kokku ja  asutasime kodu poole minema.
Arvasime, et oleme viimased, aga võta
näpust, kalmistu teises otsas märkasime veel
kahte autot, inimesed aga tööhoos.
        Teatavasti seob kalmistukultuur meid
kõiki. Kui tuleme oma lähedaste kalmudele,
leiame aega ka  jalutamiseks. Ringi kõndides
märkame värsket kalmuküngast, tuule käes
kustunud küünalt või umber läinud lillevaasi

ning kohe tõuseb hoolitsev käsi seda
kohendama. Nii õpetasid meid meie vanemad
ja meie oma lapsi. See kultuur kandub edasi
põlvest põlve, aastast aastasse...
        Ja siin minu mõtted tulevikuks. Hea
inimene, kes Sa ikka kalmistul käid, varu
natuke rohkem aega ning puhasta mõned
meetrid ka väljaspool oma hauaplatsi risust ja
võsast. Seda ei ole palju soovitud. Ja Sina,
kes Sa ammu pole leidnud aega oma
lähedaste kalmuküngast korrastada, tee seda
sellel suvel. Ka endal hakkab kergem. Nii
saame Sininõmme kalmistu natukenegi
puhtamaks ning korrastatumaks. Vast
kõnnivad siis ka kurikaelad, kelle käed
sügelevad pahanduste järele, meie kalmistust
mööda või hoopistükis ei tule üldsegi.
        Ja ikka jätkan jonnakalt mõtet, et
sellekevadised talgud Sininõmmel ei jääks
viimaseks. Teha on väga palju: võsa raiuda,
teid puhastada ja palju muud. Ilmselt
järgmistel talgutel oleme ka ettevalmistamisel
konkreetsemad, kaardistame probleemsemad
kohad ja jagame talgulistele täpsemad
juhised. Seniks aga tänud osalejatele ja
korraldajatele ning kohtumiseni järgmistel
talgutel!

EEVI  PAASMÄE,
talguline Puhkova külast

30. aprill 2016

Volbriõhtu Sinimäel
Anastassia Badanina ja Lii Maksimov.
Sillamäe noortekeskuse muusikaprogrammis
laulis Rafael. Flash mob tantse tantsisid nii
Sillamäe noortekeskuse kui ka Vaivara
noored. Oma kavaga esines Erik Pertsev

Olgina rahvamajast.
Toimus Fire show. Tulega mängisid
Konstantin Volkov, Semjon Suhhotin ja

Margarita Gadalšina Narva Karu klubist.
        Mängude ja võistluste poolt vedas Oleg
Zujev Sillamäe noortekeskusest. Ka diskor
Roman Vassiljev oli Sillamäe
noortekeskusest. Head ja paremat pakkus

catering F&B DRIVE. Siinkohal
suur tänu juhataja Alexander
Guberile.
Pidulisi oli muidugi palju tänu
Sillamäe noortekeskusele, Narva
Karu klubile ja Olgina noortele.
Sooviks, et kohalikke osaleks
rohkem.
        Meie tänusõnad kuuluvad
kõigile, kes volbripeole kaasa
aitasid. Eelkõige Sillamäe
noortekeskuse töötajatele
Svetlana Judinale ja Igor
Malõševile.
Suur tänu neile lastevanematele,
kes oma lapse jaoks kostüümi
valmistasid! Loodame, et

järgmisel aastal on ka kostüüme rohkem.

HUVIKESKUSE  TÖÖTAJAD

Pertsevid osalesid emadepäeva
kontserdil ja presidendi vastuvõtul

korraldaja.
„Pertsevite kaheksaliikmelist peret – ema, isa,
viis poega ja tütar - võib iseloomustada
sõnadega väga kokkuhoidev ja koostegutsev
pere,“ kinnitas lastekaitsespetsialist.
        Narva Soldino Gümnaasiumis õppivad
lapsed on ema eeskujul aktiivsed valla

üritustes osalejad ja koos emaga nende
eestvedajad ja korraldajad. Ka pereisa
Aleksandr ei jää ülejäänud
„peremeeskonnast“ sammugi maha.

ALAR  TASA

Volbriööl Sinimäel.Foto:ERAKOGU

Presidend vastuvõtul. Foto: PRESIDENDI KANTSELEI

Talgupäeval kalmistul. Foto: EEVI  PAASMÄE
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Juuni  Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
4. (uue kalendri järgi
16. ) juunil 1897.
aastal sündis Peetri
vallas Riigi mõisas
Tõrvajõe külas
Eduard Sander. Ta
õppis kohalikus
vallakoolis  ja
allohvitseride koolis. I
maailmasõja ajal oli 1916-1918. aastal
Petrovski polgu koosseisus  ja Eesti
Vabadussõja alates tuli tagasi Eestisse.  26.
novembrist 1918. aastast tegutses 4.
jalaväepolgu 5 roodu kuulipildujate
komando ülemana  ja 10. augustil  pälvis
1919. aastal Aleksandrovskaja - Gorka küla
juures üles näidatud vahvuse eest II liigi 3.
järgu Vabadusristi. 1925. aastal läks erru ja
töötas piirivalvurina Narva jaoskonna
Komorovka punktis ja Izvozi kordoniülema
kohusetäitjana. 1930. aastal  lõpetas
piirivalvuri töö ja läks rahulikumale tööle,
olles järelvaatajaks Narva Kreenholmi
Manufaktuuri saunas.
E. Sander arreteeriti 8. märtsil 1945. aastal
ja suri 30. aprillil 1947. aastal Arhangelski
oblasti vangilaagris. Tema nimi on
jäädvustatud Vaivara kalmistu
mälestusmüüris.
5. (ukj 17.) juunil 1891. aastal sündis
Päites tulevane major Eduard Paurmann.
Õppis Vaivara kihelkonnakoolis ja lõpetas
Jõhvi Ministeeriumikoolis  pedagoogika
klassi ja sai õpetajaks Peetri valla Udria
vallakoolis (1910-1914). I maailmasõja
puhkedes tuli tal minna rindele ja tema
lahingutee kulges Austria-Ungari rindel.
Eesti Vabadussõja puhkedes sai temast 3.
detsembril 1918. aastal 4. jalaväepolgu 3
roodu ratsakomando ohvitser. 28. jaanuaril
1919. aastal sai Ustje-Scherdjanka ja Suur-
Scherdjanka küla vallutamise eest leitnandi
auastmes II liigi 3. järgu Vabadusristi ja
autasutalu Voka vallas Jaama talu näol.
1940. aastal läks erru majori auastmes.
1945. aastal mõisteti 10 aastaks vangi,
vabanes 1955. aastal ja tuli tagasi Eestisse.
Suri Kohtla-Järvel 27. mail 1971. aastal ja
maeti Jõhvi kalmistule. Tema nimi on
kantud Vaivara surnuaia mälestusmüüri.
15. (ukj 27.) juunil 1897. aastal sündis
Peetri vallas tulevane kolonelleitnat
Johannes Remmel, kelle haridustee algas
Narva Kooliseltsi koolis ja jätkus Gatšinas
Aleksander II nimelises Õpetajate
Seminaris. Peagi võlus teda sõjaasjandus
ja temast sai Peterburi Vladimiri sõjakooli
kursant. Lisaks käis ta paljudel
alalisväeohvitseride kursustel ja testis
õpitut nii I maailmasõja kui ka Eesti
Vabadussõja rinnetel. Vabadussõja
puhkedes määrati J. Remmel  Narva-Jõesuu
komandandiks, peagi suunati 4.
jalaväerügemndi ratsaluurajate komando
nooremohvitseriks. Vabadussõja teeneid
märkis II liigi 3. järgu Vabadusrist. II
maailmasõja ajal värvati J.Remmel
Punaarmee koosseisu ja kuna ei olnud
nõus teenima, siis kolonelleitnandi
auastmes represseeriti ja saadeti Norilski
vangilaagrisse 12. novembril 1942. aastal
koloneli auastmes ( viimase auastme
määras talle Nõukogude Armee juhatus,
sest lootis tema kaasabile).
15. juunil 1996. aastal taastati Narva-Eesti
Seltsi ettevõttel Narva Garnisoni
Vabadussõja mälestusmärk ja kalmistu.
19. juunil 1791. aastal sündis Narva
lähistel kujur ja kiviraidur Johann Gottfried
Exner, suri Tallinnas 17. oktoobril 1884.
aastal.
20. juunil 1996. aastal asutati Narva-
Jõesuu Kalurite Liit, mille etteotsa valiti
Toomas Rebmann.
23. juunil 1926. aastal avati Narva-Jõesuu
kalmistul mälestussammas ( tegelikult
mälestusrist) siia maetud Eesti
Vabadussõjas langenutele. Autoriks oli
Amandus Adamson ja see on üks
vähestest Vabadussõja mälestusmärkidest,
mis ei langenud purustuste ohvriks ja
püsib oma originaalkohas originaalkujul
siiani. Järgmisel päeval avati Narva-Jõesuu
Valges pargis Amandus Adamsoni
kujundatud suursugune mälestussammas
Eesti Vabadussõja mälestuseks, see
sammas hävitati 12. juunil 1941 (omamoodi
kurb aastapäev) ja on siiani taastamata.
23. juunil 1926. aastal oli Narva-Jõesuu
Pimedas pargis Narva-Jõesuu laulupidu,
kus segakoore juhatas Joosep Saar Paidest
ja puhkpilliorkestreid kohalik Eduard
Knude.
23. juunil 1991. aastal taasavati Vaivara
kalmistul Vaivara kihelkonna Vabadussõja
mälestussammas.
25. juunil 1961. aastal avati Narva-
Jõesuus Põllumeeste puhkekodu-
sanatoorium.

Sir ARTHUR

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda
oma elukoha  andmete õigsuse eest Eesti
rahvastikuregistris.
Miks on vaja õiget elukoha aadressi?
Rahvastikuregistri seadus paneb
meile kohustuse hoolitseda enda, oma alaealiste
laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse
eest rahvastikuregistris. Vallaelu erinevate
valdkondade arengu planeerimiseks on vaja teada
rahvastiku koosseisu ja paiknemist.
Vaivara Vallavalitsus hoolitseb ennekõike oma
registreeritud elanike eest. See on mõistetav, kuna
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmetel on õiguslik tähendus:
- avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande
täitmine on elukohajärgsusega seotud: et valla
elanikele tagatakse lasteaia- ja koolikohad,
võimaldatakse ühistransport, antakse täiendavat
sünnitoetust ja teisi sotsiaaltoetusi. Valla elanike
lastele tagatakse tasuta toitlustamine Vaivara
Lasteaias, tasuta koolibuss. Registreeritud
elanikuni jõuavad riigi poolt saadetud teated ja
kirjad.
- omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude
tasumisel. Valla tuluallikad üksikisiku tulumaks ja
eraldised riigieelarve tasandusfondist - mõlema
laekumine sõltub registreeritud elanike arvust.
- Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel
ja -küsitlustel, mille korraldamisel võetakse need
aluseks. Valla elaniku andmed kantakse
elukohajärgse valmisjaoskonna valijate nimekirja
ning Sulle saadetakse valijakaart ja valla elanikul
on võimalik hääletada elukohajärgse
valmisringkonna kandidaatide poolt.
Elukoha andmeid muudetakse:
- inimese esitatud elukohateate alusel;
- inimese elukohateate või välisriigis püsiva

Maikuu alguses krooniti Sinimäe põhikooli
teises klassis õppiv Jaroslav Khokhlov Riias
toimunud Baltimaade võistlustel K-1s
kadettide ja juunioride jõukatsumisel
kolmekordseks Baltimaade meistriks.
Sportlasi oli erinevatest riikidest kokku
tulnud 97.
        Tegelikult on Jaroslav Khokhlovi
kõrgeim esialgne saavutus möödunud aasta
oktoobris Vilniuses Maailmameistrivõistlustel
K-1s saavutatud asemaailmameistri tiitel.
K-1ga (täiskontaktne võitluskunst, mis
ühendab endas erinevaid võitluskunstistiile -
Poks, Kickpoks, Muay Thai, Karate,
Taekwondo jpm, on segu kõigist
võitluskunstidest, milles võideldakse ringis ja
püstijalu) tegeleb Jaroslav Narva
Spordikeskusese spordiklubis  KONKIRO
treener Sergei Timofejevi käe all kolmandat
aastat.
 „See on väga ilus ja arendav spordiala.
Oleme rahul, et meie poeg tegeleb alaga, mis
kasvatab temas võitlusvaimu, austust
kaasvõistleja vastu ning omab palju teisi,
elus vajaminevaid jooni ja kogemusi,“ rääkis
poisi isa Ilja, kelle sõnul saadab kogu pere
Jaroslavi kõigil võistlustel. „Oleme alati koos,
loodetavasti saab poiss sellest kindlustunnet
ning tuge, igatahes siiani on ta alati olnud
auhinnalistel kohal“, arutles ema Viktoria.
        Auhinnariiul on Jaroslavil võimas - 7
kulda, 8 hõbedat, 5 pronksi ja 2 kuldkarikat.
Sõnadesse pandult -  asemaailmameister,
kolmekordne Baltimaade meister,

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
18. mail kell 05.29 käisid päästjad Auvere
külas, kus oli süttinud transformaator ning
selle juures olev kuluhein, kokku umbes 10
ruutmeetrit. Põleng kustutati.
16. mail kell 16.40 teatati
maastikutulekahjust Mustanina külas.
Päästjad selgitasid välja, et põles turbapinnas
alal umbes 150 ruutmeetrit. Põlengu levik
peatati kella 18.00ks. Päästjad lõpetasid töö
sündmuskohal kell  19.30.
2. mail kell 14.16 käisid päästjad Soldina
külas, kus põles umbes 4 hektarit maastikku.
Tuli ähvardas levida ka metsale. Päästjad
kustutasid põlengu kella 14.57ks.
2. mail kella 21.36 ajal käisid päästjad
Kudrukülas, kus karjääri vastas põles 100
ruutmeetrit kuluheina. Kohalikud inimesed
olid ise tulele piiri saanud, päästjad tegid
järelkustutust.
30. aprillil kell 19.21 teatati tulekahjust
aiandusühistus Romaška, kus põles 3x4
ruutmeetri suurune saun. Päästjad likvideerisid
tulekahju kella 20.16ks. Inimesed vigastada ei
saanud.
LÕHKEKEHAD
13. mail tehti kahjutuks Auvere külast leitud
seitse 76 mm mürsku ja üks 75 mm mürsk
ning Perjatsi külast leitud üheksakümmend
kuus 120 mm mürsku;
14. mail tehti kahjutuks Auvere külast leitud
kaks miinipildujamiini ja kolm mürsku.
5. mail tehti kahjutuks Hundinurga külast
prügi hulgast leitud kaks 75 mm mürsku ja
Sõtke küla lähedalt metsast leitud neli
erinevat käsigranaati.
3. mail tehti kahjutuks Auvere külast leitud
kuus 76 mm kildfugassmürsku, kaks 76 mm
soomust läbistavat mürsku, 122 mm
kildfugassmürsk ja käsigranaat RPG40.
Demineerijad tuletavad meelde, et
lõhkekeha leides ei tohi seda puudutada!
Leiukoht tuleb märgistada ning kindlasti
teavitada sellest numbril 112. Kõik
lõhkekehad on toodetud sõjapidamise
eesmärgil ning mõeldud tapmiseks,
vigastuste või suurte purustuste
tekitamiseks.

elukoha andmete registreerimise taotluse alusel,
kui inimene asub püsivalt elama välisriiki;
- linna- või vallavalitsuse algatusel;
- ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
- kohtulahendi alusel, millega inimene kaotab
õiguse ruumi kasutada;
- elukoha aadressi aluseks oleva
haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks
olevate objektide nimede ja numbrite muutumisel;
- välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete
alusel, kui inimese elukoht on välisriigis.
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi
muutmise aluseks ei ole inimese asumine või
paigutamine haiglasse, hoolekande- või
kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.
Vanast elukohast väljaregistreerimine toimub
automaatselt uue elukoha aadressi muutmisel.
Kui inimene muudab oma elukohta Eestis, asub
elama välisriiki või välisriigist Eestisse, peab ta
esitama elukohateate.
Elukohateadet on võimalik esitada:
kodanikuportaali eesti.ee kaudu (vajalik ID-kaardi
ja lugeja olemasolu); paberil kas kohapeal Vaivara
vallamajas või saates postiga aadressil Pargi 2,
Sinimäe alevik, 40101 Vaivara vald; saates
digitaalse allkirjaga e-posti teel
vaivara@vaivara.ee.
Digitaalselt saate kontrollida
oma rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta
kodanikuportaalis www.eesti.ee.
Elukoha registreerimise küsimustega tegeleb
vallasekretäri abi Eret Laht, tel. 39 29 000, e-
post eret.laht@vaivara.ee
Täpsem informatsioon elukoha registreerimisest
valla kodulehel www.vaivara.ee, elukoha
registreerimise juhendiga saab tutvuda ka
kodanikuportaalis ja siseministeeriumi kodulehel
(www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/
rahvastikutoimingud/elukohatoimingud).

Head Vaivara valla 2016. aasta
õpilasmaleva kandidaadid!
Kutsume teid 31. mail kell 16.15 Olgina
Rahvamajja sobivus- ja grupivestlusele.
Malevasse soovijatele on osalemine
kohustuslik!
Infotelefon: 5854 5644

Suve esimese kuu sündmuste kalender saab
olema üsna värvikas.
        4. juunil ootame kõiki Sinimäe perepäevale.
Kell 10 algaval traditsioonilisel Kala-la-la-laadal
jätkub tegevust igas vanuses pereliikmetele! Kell
15 tähistame II Maailmasõja näidislahingu ja
vanade mootorrataste näitusega meie muuseumi
sünnipäeva ning kell 18 koolimajas algaval
kontsert-tantsuõhtul astuvad meie kõigi rõõmuks
üles Huvikeskuse
kollektiivid. Tantsuks mängivad Mare ja Vallo
Taar. Kõik huvilised on oodatud, kogu päeva
sündmused on publikule tasuta!
        5. juunil tähistatakse lastekaitsepäeva
Olginas, täpsem info Olgina rahvamajast.
19. juunil ootame kõiki taas muuseumi hoovi.

Elukoha registreerimisest

Kevadhooajal alustanud kammerkontserdid
kolivad suveks pisut vabamasse keskkonda,
esimene Hoovikontsert toimub pühapäeval, 19.
juunil kell 18.
        Surnuaiapüha Sininõmmel toimub 19. juunil
kell 15 (diakon Ralf Alasoo) ning Vaivaras 26.
juunil kell 14 (õpetaja Peeter Kaldur).
        Traditsioonilised Jaanituled toimuvad
Vaivaras, Sinimäel ja Olginas 23. juunil.
Kuu lõpus, 30. juunil,  ootame kõiki teatrihuvilisi
Rakvere Teatri etendusele „Maailma otsas“. Pilet
koos transpordiga maksab 20 eurot, transpordi
korraldab Huvikeskus. Info ja registreerimine
aadressil huvikeskus@vaivara.ee või telefonil 58
200 429.

KEIO SOOMELT

Juunis tulekul …

kolmekordne Eesti meister ja paljude teiste
koduriigis toimunud võistluste auhinnalised
kohad.
Ka noor võitleja on oma saavutustega rahul.
Samas innustavad need veelgi
ennastsalgavamaks treeninguks ja kuigi tema
vanusegrupis on võistlused selleks
õppeaastaks läbi saanud, valmistutakse
algaval suvel juba uuteks väljakutseteks ja
võitudeks.

ALAR TASA

Meie koolis õpib kolmekordne
Balti meister võitluskunstis

Jaroslav isaga. Foto: ERAKOGU

MEIE  HULGAST  ON  LAHKUNUD

ALEKSANDR  BIBITŠ
SÜGAV  KAASTUNNE  OMASTELE


