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Kaunist kevadet!
Kolmapäeval, 20. märtsil kell 13.02 algas
kevad! Palju õnne meile kõigile ja kaunist
alanud kevadet!
Kevademärke võis väljas näha juba märtsi kuu
algusest, kuigi talv kõvasti võidelda üritas. Siiski
õnneks lõpuks võidab alati kevad. Päike paistab,
lumi sulab, linnukesed laulavad ja loodus tärkab.
Poolest märtsist võis hakata juba hoolega jälgima,
kuna esimesed kevadlilled – lumikellukesed ja
sinililled oma ninad maa seest välja pistavad.
Jõudsime ära oodata – küll on kaunid õiekesed!
Märtsi kuu möödub ka lasteaias väga kiirelt ja
põnevalt. Kuna märts on teatrikuu, siis kõik
rühmad valmistuvad lasteaia teatripäevaks. Iga
rühm on välja valinud etenduse, mida hoolega
õpitakse, et siis teistele julgelt lavalt näidata.
Vaivara Lasteaia TEATRIPÄEV toimub
seekord 3. aprillil kell 10.00 Olginas. Kõik
huvilised on alati oodatud! Meie teame, et see
päev on alati lõbus ja pakub rohkelt nalja kõigile!
Enne seda kui ise lavale astume, jõudsime käia
vaatamas ka kahte etendust. 1. märtsil käisime
Jõhvi Kontserdimajas vaatamas etendust
„Kunksmoor ja kapten Trumm“ ja 26. märtsil
käisime teatris „Ilmarine“, vaatamas etendust
„Printsi kangelastegu.“ Lisaks saime teatris
„Ilmarine“ ka väga huvitava ekskursiooni lava
taha. Suurepärane võimalus!!! Suur aitäh teile
kõigile!
Märtsi kuusse mahtus lisaks ka Munadepüha.
Seda tähistasime nii Olginas kui Sinimäel lõbusa
mängupeoga. Saime laulda, tantsida, mängida ja
mune värvida ning lõpuks koksida. Tore, et on
olemas traditsioonid, nende õppimine ja
tähistamine muudab meie päevad lõbusaks ja
mänguliseks. Iga inimene peaks neid teadma ja
kindlasti ka tähistama! Loodame, et te kõik
leidsite selleks aega.
Meie alustame aprillis ettevalmistusi lasteaia
LAULUKARUSSELLiks, mis toimub aprilli
lõpus. Täpsemalt jagame infot meie kodulehel ja
lasteaias kohapeal.
Soovime teile kõigile kaunist kevadet ning meie
tegemistel saate silma peal hoida meie kodulehe
kaudu www.lasteaed.vaivaravald.ee
MARGIT MAKSIMOV
http://album.vaivaravald.ee > Lasteaed

Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 25.03.2013 - 07.04.2013 on
avalikul väljapanekul Mustanina külas
asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Töökoja maaüksuse
detailplaneering (üldpindalaga ca 0,80ha),
mille jooksul on kõigil soovijatel võimalus
esitada kirjalikult või e-maili teel
planeeringu kohta märkusi, ettepanekuid
või vastuväiteid.
Detailplaneeringu koostamise
põhieesmärgiks on muuta lao- ja
tootmishoone ehitusõiguse ala. Samuti on
planeeringu koostamise eesmärgiks
lahendada juurdepääsud, parkimine,
haljastus, ehitusõigus, tehnovõrgud,
heakorrastus ja muu vajalik.
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 09.04.2013 kell 14.00
Vaivara vallamaja koosolekute saalis
(aadress Pargi tn 2, Sinimäe alevik).
Planeeringuala arendajaks on Auto-Gamma
F&F OÜ.
RAIM SARV
Planeeringuspetsialist

Teatripäev lasteaias möödunud aastal.

Vallavolikogu saali vallutas poolsada noort inimest
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse projekti
“Uued kultuurikohtumised” raames
külastas 19. märtsil Vaivara vallamaja pea
poolsada Jõhvi, Kohtla-Järve, Vaivara valla
ja Sillamäe linna erineva
kodakondsusega noort, kel tänu sellele
projektile avaneb võimalus saada teadmisi
Eesti riigi, maa ja kultuuri kohta ning
väärtustada koostööd mitmekultuurilises
keskkonnas.
Noorte dessandi võttis vallamajas vastu
Vaivara vallavolikogu esimees Veikko
Luhalaid, kes rääkis noortele poliitilistest
mängureeglitest kohalikes omavalitsustes,
visandades paberil ette kogu skeemi,
alustades omavalitsuse valimistest,
lõpetades vallavolikogu ja vallavalitsuse
töökohustuste ning ülesannetega.
Külaliste poolt esitatud küsimused oleks
au teinud nii mõnelegi professionaalsele
poliitikule. Muuhulgas tehti juttu
poliitilisest tugevusest, koostööst
erinevate parteide vahel ja noorte
võimalustest kaasa rääkida poliitiliste
otsuste tegemisel.
Pärast kohtumist vallamajas suunduti
Vaivara Sinimägede Muuseumisse ja
vaatetorni.
Projekti “Uued
kultuurikohtumised”peamiseks
eesmärgiks on panna alus tihedamale

ÕNNITLEME VANEMAID

NADEZDA PUGATŠOVAKUVŠINOVA
DANIEL LUKSO
DANIL GRAMA
GLEB KAZATŠOKI
SÜNNI PUHUL

Kõik vallavalitsuse vabad toolid on hetkel vallavolikogu saalis. Foto: ALAR TASA
koostööle Ida-Virumaa keskregiooni
noorsootöötajate vahel ning luua ja
tugevdada noorte omavahelisi

sõprussidemeid, olenemata rahvuslikust
taustast.
ALAR TASA

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
85 HELMI KUKK
83 PROKOFII POLISCHUK
82 AINO-ASTRA SAUNANEN
80 MARIA PODTYNCHENKO
80 VALENTINA BRAVIKOVA
80 ELVIRA HOKKANEN
80 ALEXEY SHIKHOV

15.03.1928
12.03.1930
01.03.1931
10.03.1933
10.03.1933
24.03.1933
30.03.1933

Puhkova küla
Sõtke küla
Sinimä alevik
Olgina alevik
Olgina alevik
Sinimäe alevik
Vaivara küla
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Moodustati Vaivara
Vallavalitsuse lastekaitseja noorsootöökomisjon
Tulenevalt lastekaitse- ja noorsootöö
ümarlaua liikmete arutelust, otsustati
konkretiseerida selle tegevust ning
tehti Vaivara Vallavalitsusele ettepanek
moodustada komisjon.
Komisjonil on kaks peamist eesmärki:
1) tegeleda Vaivara vallas
lastekaitse ja noorsootöö
valdkonna arendamisega;
2) konkreetsete laste ja noortega
seotud juhtumite arutelu ja
ettepanekute tegemine nende
lahendamiseks.
Komisjoni loomise vajaduse tingis
asjaolu, et alaealiste komisjoni ei ole
jõudnud meie lastega seotud juhtumid
piisava kiirusega ja samas on võimalik
midagi ette võtta juba ennetavalt, et ei
peakski nad sinna jõudma. See tähendab,
et vajadusel kutsutakse komisjoniga aru
pidama konkreetse juhtumiga seotud
lapsi, nende vanemaid, õpetajaid ning
teisi asjasse puutuvaid isikuid.
Lastekaitse- ja noorsootöökomisjoni
kuuluvad Vaivara valla vastava
valdkonna spetsialistid – Sinimäe
Põhikooli esindajatena direktor Evald
Teetlok (komisjoni esimees) ja huvijuht
Zanna Belikova; Vaivara Huvikeskuse
esindajatena juhataja Kai Kiiver ja
noorsootöötaja Marina Kurilenko;
Vaivara Lasteaia esindajatena Margit
Maksimov ja Irina Klishina; Vaivara
Vallavalitsuse esindajatena Triin Tarendi
ja Anne Terner-Boiko; Narva
politseijaoskonna esindajana Aili
Avameri. Lisaks valib enda seast
esindaja Vaivara Vallavolikogu.
Avaldusi ja ettepanekuid komisjonile
võib teha iga soovija. Need tuleb esitada
sotsiaalosakonda (tuues
vastuvõtuaegadel sotsiaalosakonda või
saates e-posti aadressile
triin.tarendi@vaivara.ee). Komisjonis
tulevad arutlusele avaldused, mis on
esitatud vähemalt 5 tööpäeva enne
koosolekut. Hilisemalt esitatud taotluseid
arutatakse järgmisel koosolekul.
TRIIN TARENDI
Sotsiaalosakonna juhataja

Vaivara Sinimägede
Sihtasutus 2012. aastal
Vaivara Sinimägede Sihtasutuse üks
töösuundi on era-ja kortermajade
korrastamise toetamine Vaivara valla
üldilme ja elukeskkonna
parandamiseks.
2012. aastal oli suur huvi eramajade
renoveerimise vastu ja kontrolli põhjal
maksti raha 20-le eravaldusele. Palju oli
maksimaalseid, 639 euro suuruseid
toetusi, enim kasutati toetust
puurkaevude ja veetorustike rajamiseks.
Kortermajadele tehti väljamaksed
6000 euro ulatuses, toetuse said
Kudruküla, Olgina 9 ja 17, Sinimäel
Pargi 5 ja Uus 2 korteriühistud. Enamik
kortermajade toetusest kasutati
trepikodade akende vahetuseks ja
renoveerimisprojektide tellimiseks.
Sihtasutuse eesmärgiks on ka valla
seisukohast tähtsates
arendusprojektides osalemine.
Sihtasutuse enda poolt viidi aasta
jooksul lõpule 4 arendusprojekti, sh 2
projekti Kaitseministeeriumi ja 2 PRIA
toetusega. Valla
mittetulundusühingutele andis
sihtasutus raha projektide
kaasfinantseerimiseks kolmel korral.
Selleks, et ka käesolev aasta oleks
viljakas ja võimalusterohke, saame me
kõik kaasa aidata. Sihtasutuse poolt
pakutavatest võimalustest saab lugeda
veebis www.vaivara.ee, minnes
majanduse alajaotusesse või
kontakteerudes telefonil 56474552.
IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede Sihtasutuse
juhataja

Külastuskäik Silmale
Teisipäeval hommikul sõitsime kooliga
Silmale. Sõit oli pikk ja igav, sest buss
sõitis aeglaselt nagu tigu. Silmale jõudes
näidati meile magamistube.
Toas oli kolm nari ja veel ülemine korrus,
kuhu me minna ei tohtinud. Olime toas
viiekesi peale minu oli Tom, Sandro, Raul ja
Saša. Panime asjad tuppa ja kogunesime
söökla ette, et minna matkama. Meie matk viis
järve keskele, kuhu oli lihtne minna

On märts…

looduskaitsealast. Kui film oli vaadatud, siis
pakuti õhtusööki. Õhtusöök oli sama hea kui
lõunasöök.
Õhtusöögile järgnes filmi vaatamine, mis
rääkis vee reostusest. Me saime teada, kus
toimus maailma suurim nafta õnnetus ja
kuidas inimesed loodust reostavad. Kell oli
juba palju ja olime üsna väsinud, kuid meid
viidi Haapsalusse orienteeruma. Meie
meeskonnal eriti hästi ei läinud, sest Sandro

Külaskäigul Läänemaal. Foto: LINDA EMILIE TEETLOK
sellepärast, et järv oli jääs. Seal räägiti meile
kalade elust järves.
Giid rääkis meile legendi, kuidas
Kalevipoeg tahtis visata kivi vastu Haapsalu
kirikut. Kuid kivi lendas hoopis Silma
lähedale.
Peale matka läksime me sööma. Söök oli
superhea, parem kui koolitoit. Kui söök oli
söödud, läksime tubadesse, kus puhkasime
veidi. Mõne aja pärast tulid tüdrukud ka meie
tuppa ja hakkasid oma jutuga tüütama.
Järgimiseks me läksime pilliroogu õppima ja
me saime teada, millised putukad elavad kõrte
sees. Veel pidime me pilliroost otsima
loomade jälgi, kuigi keegi ei leidnud.
Kui õppimine õues oli lõppenud, läksime me
sööklasse, kus meile näidati filmi Silma

luges kogemata valesti küsimust ja sellega me
kaotasime palju aega. Lõpptulemusel jäime
viimaseks, aga lõbus oli ikka. Majutuskohta
jõudes mängisime veidi kaarte ja läksime siis
magama.
Hommikul enne sööki mängisime poistega
ja õpetaja Romaniga jalgpalli. Peale
hommikusööki otsisid tüdrukud Sonja
kaduma läinud mobiili, kuid ei leidnuki seda.
Seejärel läksime bussiga ekskursioonile.
Külastasime Eesti kõige loodepoolsemat
tippu. Peale ekskursiooni läksime sööma ja
hakkasime kodu poole sõitma. Koju jõudes
oli väljas täiesti pime, sest kell oli palju.
KARL-MARTIN VAINURA
6.kl

Menetlusteenistusel oli
kohtumisterohke aeg
27. veebruaril toimus Vaivara vallas
Sinimäel Menetlusteenistuse ja Tallinna
Munitsipaalpolitsei Ameti esindajate
koostöökohtumine.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt
algatatud koostöökohtumisel osalesid
Menetlusteenistuse juht Marek Ranne,
Menetlusteenistuse spetsialist Paul Lek ning
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt
ameti juhataja Monica Rand ja
menetlusosakonna juhataja Triin Uudeväli.
Kohtumisel tutvustati mitme omavalitsuse
ülest koostööd, selle
tulemusi ning seadusest
tulenevaid kitsaskohti, mis
takistavad omavalitsuste
ülest asutuse loomist ja
ülesannete täitmist.
Ühise arutelu käigus leiti,
et Eestis tegutsevad
omavalitsuste
korrakaitseüksused võiksid
omavahel senisest
tihedamat koostööd teha.
Räägiti ühise koostöö
võimalustest ja jõuti
arusaamisele, et Eesti
korrakaitseüksuste juhid
võiksid regulaarselt
kohtuda, arutamaks oma
ülesannete täitmisel
seadustest tekkivaid
kitsaskohti, sellest
Marek Ranne
tulenevaid probleeme ning
leidmaks neile parimaid
lahendusi, tehes muuhulgas seadusloome
kaasajastamiseks ühiseid ettepanekuid.
Koostöökohtumise käigus lepiti kokku, et
Menetlusteenistuse ametnikud saavad
vaatlejana tutvuda Tallinna
munitsipaalpolitsei tegevusega taksonduse
alal. Suvel, kui Tallinna Munitsipaalpolitsei
Ameti juurde tulevad praktikale Saksamaa
politseinikud, külastatakse koos nendega
Menetlusteenistuse tegevusega tutvumise
eesmärgil ka Ida-Virumaad.
Kui varasematel kordadel on
menetlusteenistuse tegevusega tutvumise

eesmärgil Ida-Virumaad külastanud
Pärnumaa ja Võrumaa omavalitsuste liidud
koos omavalitsuste juhtidega, siis 6.
märtsil olid külla oodatud Tartu maakonna
omavalitsusjuhid.
”Nagu ka varasemalt, huvitas külalisi
sellise ühistegevuse ülalpidamiseks vaja
minev omavalitsuste rahaline võimekus,
samuti sooviti paremini mõista korrakaitse
valdkonnaalase koostöö arendamise
vajadust,” rääkis Menetlusteenistuse juht
Marek Ranne. Koostöökohtumisel Illuka

kolleegidega Tallinnast. Foto: ALAR TASA
mõisas osalesid Elva, Rõngu, Puhja, Rannu,
Nõo ja Konguta omavalitsuste juhid ning
spetsialistid. Võõrustajate poolt võtsid
kohtumisest osa kõigi Menetlusteenistusega
seotud viie valla - Illuka, Jõhvi, Mäetaguse,
Toila ja Vaivara vallavanemad, kes muuhulgas
tutvustasid ka esindatavaid omavalitsusi.
Menetlusteenistuse tegevusest rääkis
teenistuse juht Marek Ranne, selle loomist
meenutas üks idee autoritest, Vaivara
vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid.
8. märtsil kohtus regionaalminister Siim
Valmar Kiisler Siseministeeriumis

Talvisest talvisem.
Külmakraadid muudkui
püsivad ja kuigi päike
mõnel päeval
lumepilvedest läbi
murrab, ei suuda ta
maad oluliselt
soojendada. Lumi
püsib raudse
järjekindlusega ja hooti
tuleb teda veel
juurdegi. Ühtepidi on
see ju hea, sest nii ei
saa külm taimedele liiga teha.
On märts…..Mäletan, et minu kooliajal
sai ka kevadvaheajal uisutamas käia, aga
seda ikka liuväljal ja siiski pidi hoolega
jälgima, et uisunina kohati välja sulanud
mullakamarale ei komistaks. Tagajärjed olid
teadagi millised….
Nüüd võib aga liugu lasta lausa kõnniteel,
sest sile jääpind selle lühikese
päikesepaiste ajal küll kindlasti ära ei sula.
Sirutad sa varbaid, mis sa sirutad,
küüntega jääst ikka kinni ei haara ja
tagajärjed on teadagi millised…
On märts……Päevad on siiski juba
tuntavalt pikemad ja kui ise seda ei märka,
siis annab sellest teada varahommikul
akna taga sädistav linnukoor. Ja kui sa ikka
ei viitsi sooja teki alt välja ronida, siis
toksib mõni julgem tihane su aknaklaasile,
sest toidulaud akna taga on tühi mis tühi ja
küllap nad juba teavad, kuidas su
südametunnistusele koputada.
On märts…..ja tegelikult on
hommikused põõnamised selleks korraks
jälle läbi, sest kuu lõpus keerame kellad
jälle õigeks, et triksis- traksis kevdistele
aia- ja põllutöödele vastu minna. Õigel
aednikul on seemned juba mullas ja
esimesed külvikastid aknalaual rohetamas.
Usun, et nii mõnigi perenaine juba
omakasvatatud maitserohelist toidule
lisab. On ju nendes paljukiidetud
vitamiinid, ilma milleta tõesti raske on
hakkama saada.
On märts…..Raske on hakkama saada
ka ilma päikeseta ja seepärast usume, et
küll see kevad ka meieni jõuab. Mida
kauem teda ootame, seda väärtuslikum ta
meie jaoks on. Kalendrikevad ongi juba
käes, seega õige aeg ilusat kevade algust
soovida.
Olgem siis kannatlikud ja nautigem tema
saabumist!
ANNE JUNDAS
Menetlusteenistuse juhi Marek Rannega.
Kohtumise algataja, Menetlusteenistuse
juhi sõnul võttis minister pakkumise
kohtumiseks lahkesti vastu. ”Kokkusaamise
peateemaks oli kohalike omavalitsuste
omavaheline koostöö korrakaitse valdkonnas
ja sellega seoses tingitud
võimalikud õigusenormide
muudatuste vajadused,”
rääkis Ranne, kes andis
kohtumisel ministriga kiire
ülevaate viie omavalitsuse
algatatud koostööst
Menetlusteenistuse loomisel,
tuues ühtlasi välja
ühistegevuse plussid ja selle
tegevust takistavad asjaolud,
millest peamised on seotud
õigusloomega.
Menetlusteenistuse juhi
sõnul kinnitas minister
omavalitsuste omavahelise
koostöö vajalikkust,
tunnustades sellise algatuse
aset leidmist Ida-Virumaal,
lubades omaltpoolt toetada
algatatud ühistegevust ja
vajalike seadusemuudatuste
väljatöötamist, hõlbustamaks
veelgi koostöö tegemist.
Jõuti ühisele arusaamisele, et õigusloomet
tuleks kohandada selliselt, et kohalikul
omavalitsusel tekiks võimalus volitada teist
omavalitsust tema haldusterritooriumil ja
tema nimel läbi viima nii järelevalvet, kui ka
kohtuvälist menetlust.
Ranne sõnul on nüüd vaja paika panna
tegevuse konkreetne ajakava, et siis selle
põhjal alustatu ellu viia.
ALAR TASA
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Vallavolikogu istung
27. veebruaril
Päevakorras oli:
1. Vaivara valla 2013. aasta eelarve II
lugemine - võeti vastu Vaivara valla 2013.a
eelarve (määrus 67).
1) põhitegevuse tulud summas 3 001 147
eurot;
2) põhitegevuse kulud summas 2 649 725
eurot;
3) investeerimistegevus summas 2 247 714
eurot;
4) finantseerimistehingud summas 1 726
990 eurot.
2. Vaivara Vallavolikogu 12.11.2012. a
otsuse nr 163 „Hauaplatsi kasutusõiguse
tasu kehtestamine“ kehtetuks
tunnistamine. Võeti vastu otsus 174.
3. Vaivara Vallavalitsuse ametiasutuse
struktuuri ning teenistuskohtade
koosseisu ja ametnikele esitatavate nõuete
kehtestamine. Võeti vastu otsus 175.
4. Vaivara Vallavalitsuse ametiasutuse
palgajuhend. Võeti vast määrus 68.
5. Vaivara Vallavolikogu 12.12.2012
määruse nr 63 „Vaivara vallavalitsuse
ametiasutuse struktuur, koosseisud ja
palgamäärad“ kehtetuks tunnistamine.
Võeti vastu määrus 69.
6. Vaivara valla osalemise MTÜ-s
Kirderanniku Koostöökogu lõpetamine.
Võeti vastu otsus 176.
7. Muud küsimused ja informatsioonid
Vallavanem Heiki Lutsu info.
Möödunud reedel avati pidulikult
hoolekandeküla Sinimäe Kodu.
Kooli taastamisest- eskiisprojekt on
sisuliselt valmis, ees on kohtumine
kindlustuse esindajatega.
Volikogu esimees Veikko Luhalaidi info
lähiajal toimunud ja toimuvatest
sündmustest.

Vabariigi 95. aastapäeva
tähistamine Vanatares
Selleks korraks on vabariigi 95.
aastapäeva tähistamine lõppenud ning
üritused, mis olid korraldatud vallas,
edukalt seljataga. Usun, et osalejaid
jätkus igale üritusele ning need, kes
osalesid, jäid igati rahule.
Sõites kella kuue paiku hommikul
Vanatare poole, oli ilm udune ja külm
ning ei osanud arvata, et päev tuleb nii
päikseline.
Kiired ettevalmistused
hommikukohvilaua katmiseks ning oligi
kell niikaugel, et hümni saatel pidulikult
heisata rahvuslipp. Kui eelmistel aastatel
on lipu heisanud vanim osaleja, siis sel
aastal heiskas lipu noorim - Rene. Ning
mis kõige toredam, koos
lipuheiskamisega, tõusis tõesti ka päike!
On meeldiv tõdeda, et rahvast oli
kokku tulnud rohkem kui eelmistel
aastatel, ning väide, et maapiirkondades
hakkab elu hääbuma, ei vastanud
Vanatare hoovil seekord tõele.
Koos kohvi ja kehakinnitusega jätkus
üritus meeldivas vestlusringis.
On tavaks saanud iseseisvuspäeval
tunnustada oma inimesi. Ka Vanatare
jätkas traditsiooni ning valis oma Vanatare aasta tegija. Tublid oleme me ju
kõik, kuid seekord olid kandidaatiteks –
Edith, tänu kelle utsitusele tegutseb
näitering; Uta, kel jätkub agarust
korraldada Vanatare laatadel loteriid;
Vello ja Peeter, tublid puulõhkujad ning
Aet oma pikaajalise eduka tööga
Vanatare juhtimisel. Enim sai hääli Aet
ning rändauhind leiab sel aastal koha
tema kodus.
Vaatamata ürituse pidulikkusele
jõudsime arutada ka töiseid mõtteid ning
edasiseid plaane. Aga nagu ütles Ene
Ergma oma kõnes, pidulikul
lipuheiskamistseremoonial Toompea
lossi hoovis, püsivad eesti rahvas ja
eesti kultuur seni, kui meie mõtted ja
valikuvõimalused on priid. Säilitagem siis
seda.
Nagu teada, möödub aeg meeldivas
seltskonnas kiiresti. Märkamatult oli kell
niikaugel, et minna pidulikule kontsertaktusele Olgina Rahvamajja.
AGE-AVE ORGULAS

Tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva
Veebruari kuus oli meil
tähtis sündmus: Eesti
Vabariigi 95. aastapäev.
Sinimäe noored tähistasid
seda Vaivara Sinimägede
muuseumis.
Üritus ise toimus 22.
veebruaari õhtul. Alguses
muuseumitöötaja Tõnis
Tolpats rääkis meile Eesti
Vabariigi saamisloost.
Peale loengut esitasid
noored erinevaid
küsimusi, mis neil olid
tekkinud loengu
kuulamise käigus.
Pärast oli teemakohane
viktoriin. Lõpuks vaadati
filmi „Nimed
Marmortahvlil“ ja joodi
teed.
MARINA KURILENKO
Viktoriini küsimustele vastamine. Foto: MARINA KURILENKO

Valminud on Vaivara valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava
OÜ Alkranel töö eesmärgiks oli koostada
Vaivara valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani
2025, mis on aluseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja
väljaehitamisele Vaivara valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga piiritletud aladel.
Varasem ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise kava on koostatud OÜ
Projektkeskus poolt 2008. aastal.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse
kohaselt rajatakse ühisveevärk ja kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse
volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava alusel, mis
koostatakse vähemalt 12-aastaseks
perioodiks. Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele tuleb arendamise
kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning
seda vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi
on võimalik tagada operatiivne ja
süsteemipärane arendamise kava
korrigeerimine vastavalt toimunud
muudatustele, mis on omakorda aluseks
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide

vajadustepõhiseks arendamiseks Vaivara
valla territooriumil.
Seitsmest peatükist on huvipakkuvaim
kuues peatükk, mis käsitleb tegevusi lühemas
ja pikemas perspektiivis alljärgnevalt:
I etapp 2013-2016 – Sinimäe aleviku Pargi tn
puurkaevu rekonstrueerimine. Soldina küla
ühisveevõrgu rekonstrueerimine ning
ühiskanalisatsiooni arendamine. Vaivara küla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine.
Puurkaev-pumplate ja reoveepuhastite
kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi arendamine.
II etapp 2017-2025 – Olgina aleviku
reoveepuhasti rekonstrueerimine. Tuletõrje
veevõtukohtade (-mahuti) rajamine ja
rekonstrueerimine Sinimäe alevikus ja
Vaivara, Kudruküla ja Soldina külades.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise kava täistekstiga on võimalus
tutvuda Vaivara valla ja KA Vaiko AS
veebilehtedel – www.vaivara.ee ja
www.vaiko.ee.
HEIKI LUTS
Vaivara vallavanem

Naistepäeval seadsime ka suveplaane
Viimastel aastatel pisut unarusse jäänud
tähtpäev- naistepäev- kujunes Vaivara vallas
sel aastal üsna meeleolukaks. Ei oska öelda,
kas oli asi ainult soodsas ajastuses
(naistepäev langes seekord reedesele
päevale) või milleski muus, aga üle pika aja
kippus toole- laudu Olgina Rahvamajas
puudu jääma.
Kontserdikava oli koos Olgina laste
loovusringiga ette valmistanud Marina
Pertseva ning kaasa lõid külalised Narvast.
Aitäh suurtele ja väikestele
peotantsupaaridele, nende juhendajatele ning
Andrei Markusele, kes lõi kaasa muusikalise
poole sisustamisel. Ning muidugi meie enda
valla suurtele ja väikestele isetegevuslastele!
Laupäeval- pühapäeval pidasid
vallanoored aga Vaivara Seltsimajas
tüdrukutepäeva, mida aitas noormeestel
korraldada noorsootöötaja Marina Kurilenko.
Erandlikuks tegi naistepäevapeo veel
seegi, et kohale olid tulnud meie Tipuvaldade
sõbrad- külalised Mõnistest ning Viimsist.
Paraku ei saanud seekordsel kokkusaamisel
osaleda sõbrad Lümandast. Kurb tõsiasi oli
paraku ka see, et gripiviirus oli kaasasõitjate
arvu vähendanud teistelgi osapooltel. Kuna
osapooli oli algselt planeeritust vähem,
otsustati ühiselt ära jätta laupäevale
plaanitud talisportlik mõõduvõtmine nelja
tipuvalla vahel.
Laupäevahommikul pidasid Tipuvaldade
esindajad aga nõupidamise Sinimäel
infopunktis. Peamiselt arutasime plaane
suviseks kokkusaamiseks Mõnistes.
Kokkusaamise algataja Katrin Roop
tutvustas korraldajate plaane kohtumiseks
Eestimaa lõunatipus augusti esimesel
nädalavahetusel.

Arutelu tulemusel jõuti kokkuleppele, et
kohale sõidetakse reedel, 2. augustil ning
samal õhtul toimub näitemängupäev. Kuidas
see täpsemalt toimub ning kes osapooltest
sel päeval üles astub, vajab veel pisut
läbiarutamist.
3. augustil pakuvad lõunatipusõbrad meile
aga ettevõtmise laienemist lähivälismaaleseekord siis Lähi- Lätimaale. Mõniste valla
lõunanaabriks on ju Lätimaa Ape piirkond
ning sinna koos kohalikku elu ja ajalugu
tundvate ekskursioonijuhtidega
suundutaksegi.
Plaan tundus kõigile osapooltele
suurepärane. Kukalt kratsima pani ainult kohe
lisandunud jätkuküsimus: mismoodi
järgnevatel aastatel sama panusega vastata?
Küllap Vaivara idanaabrid teispool Narva
jõge meilgi oma ajaloo- objekte ja loodust
kaeda lubaks - kui vaid seda piiri oma
viisanõudega ees ei oleks… Eks Lümanda
vallal tuleks siis oma läänenaaber Ojamaalt
üles otsida, Viimsil aga Helsingi- kandiga
sõprusesidemed luua. Aga küllap me midagi
välja mõtleme.
Pärastlõunal oodatakse kõiki Rukkilille
Päevale, mille peakorraldajaks on Murtud
Rukkilille Ühing. Õhtu jätkub traditsioonilise
simmaniga. Pühapäeval on võimalik valida
mitme erineva tegevuse vahel: jalgsimatk
Eestimaa lõunatippu, ringsõit Mõniste vallas
ja käsitöötoad, mille korraldamisel kõik
osapooled oma juhendajatega kaasa löövad.
Enne koduteele asumist on aga aeg
mõelda, kas kokkusaamiste teatepulk ka 2014.
aastaks üle võetakse.
KAI KIIVER
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Alutaguse ÕM 2013
Tuletame meelde, et 13. aprillil toimub
karjääriseminar, millest soovitame osa
võtta kõigil, kes soovivad kandideerida
Alutaguse õpilasmaleva Vaivara rühma.
Seminaril antakse kasulikku infot nii
õpilasmalevasse kui ka tulevikus tööle
kandideerimiseks. Koolituse viib läbi
karjäärinõustaja MTÜ-st VitaTiim.
Seminarile saab registreerida kuni 6.
aprillini noorsootöötaja Marina Kurilenko
juures (tel 56799470, e-post:
marina.kurilenko@vaivara).
Soovitame ka varakult hakata mõtlema
sellele, milline peaks teie arvates välja
nägema Alutaguse ÕM 2013 logo, sest see
on üks õpilasmalevasse kandideerimise
eeldus.
Sotsiaalosakond võtab õpilasmalevasse
kandideerimiseks vajalikke dokumente
(vormikohased taotlus ja lapsevanema
nõusolek, õpilasmaleva logo kavand) vastu
ajavahemikus 22.04-13.05.13. Taotluse ja
lapsevanema nõusoleku vormid on
kättesaadavad valla koduleheküljelt,
sotsiaalosakonnast ja noorsootöötajalt
hiljemalt alates 15.04.2013.
Küsimuste korral võite pöörduda
sotsiaalosakonda (tel 3929145, e-posti
aadressi: anne.terner.boiko@vaivara.ee;
triin.tarendi@vaivara.ee).
Alutaguse ÕM 2013 Vaivara rühma
korraldusmeeskonna nimel
TRIIN TARENDI

Sotsiaalkomisjonis
arutati…
„Kätte on jõudnud kevad, kuid tundub,
et talv ei soovi kuidagi lahkuda“, oli
mul mõttes, kui suundusime
sotsiaalkomisjoni liikmetega
ekskursioonile Sinimäe Kodusse.
Sellest lähemalt kohe ka loete, aga
enne seda tahaks kirjutada sellest,
mida oleme vahepeal teinud.
Jätkuvalt oleme arutanud
sotsiaalosakonnale laekunud avaldusi.
Siinkohal sooviks meenutada, et
märtsikuus võetakse vastu
paljulapseliste perede, hooldus- ja
eestkosteperede toetuste avaldusi.
Üliõpilaste toetuse avaldusi saab
esitada juba aprillikuus.
Seoses veebruaris vastuvõetud 2013.
aasta Vaivara valla eelarvega, vaatasime
taas üle sotsiaaltoetuste piirmäärasid.
Otsustasime piirmäärad jätta hetkel
muutmata.
Kommunaalkulude olulise kallinemise
korral, on piirmäärad võimalik taas üle
vaadata ja esitada uued ettepanekud
vallavalitsusele ja volikogule
vastuvõtmiseks.
Sotsiaalkomisjoni päevakorras oleva
muude küsimuste all külastasime
Sinimäe Kodu. Meid ootas soe
vastuvõtt. Tutvusime hoolekandeküla
juhataja Anna Vorobjovaga, kes
tutvustas meile ühte peremaja ja vastas
meeleldi meie küsimustele. Küsimuste
hulgas esines küsimusi klientide
kaardistamise ja nende vaba liikumisega
Sinimäe alevikus. Lühike ülevaade
vastustest:
Sinimäele on paigutatud ennekõike neid,
kel on Ida-Virumaaga mingi side. Elanike
paigutamisel on võetud arvesse nende
diagnoose, et kokku satuksid elama
omavahel sobivad inimesed ning tekiks
turvaline ja rahulik keskkond.
Hoolekandekülasse kolinud kliendid
pole mingil viisil ohtlikud teistele
inimestele, seega on neil samad õigused,
mis teistelgi inimestel, sealhulgas ka
piiramatu liikumisõigus.
Seoses sellega palutakse kohalikel
inimestel suhtuda nendesse mõistlikult.
Ebakohase käitumise korral, juhtida
rahulikult sellele tähelepanu. Mingil
juhul mitte alustada ise agressiivset
käitumist (läbi sõimamist, paukumist,
karjumist vmt). Siit ka minu palve, olgem
tolerantsemad!!!
Ilusat kevade algust kõigile!
Sotsiaalkomisjon ja selle esimees
ANGELINA PÄLLO
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„Minu piirkond, minu keskkond“

Kultuuriteated
18. aprillil Muinsuskaitsepäev
(müüriladumistalgud) Vaivara Sinimägede
Muuseumi juures.
23. aprillil Jüriöö jooks Sinimäe Pargimäel.
30. aprillil Volbriõhtu Sinimäe Pargimäel.

Kui Sul on ära
anda mööblit …
Kui Sul on ära anda mööblit (diivanid,
tugitoolid), vahendeid vaba aja veetmiseks
või muud sellist, siis Sinimäe Kodul on
vajadus mitmete asjade järgi. Vajadusel
organiseeritakse transport asjade
vedamiseks. Palun ärge tooge ise asju
kohale enne kui olete võtnud ühendust
Sinimäe Kodu juhataja Anna Vorobjovaga
(tel 58604481, e-post:
anna.vorobjova@hoolekandeteenused.ee).

MÜÜRILADUMISTALGUD
18. aprillil algusega kell 10.00 Vaivara
Sinimägede Muuseumi juures.
Tähistame töiselt muinsuskaitsekuu algust!
Talgulõuna Vaivara Huvikeskuse poolt.
Tööriistad MTÜ Muuseumi Sõprade Klubi
tagavaradest.

OPERATIIVTEATED
OMAVOLILINE SISSETUNG
Aiandusühistu Romaška. Ajavahemikul
22.-26. veebruar tungiti aiamajja.
VARGUS
Sõtke küla. Ajavahemikul 25. jaanuar
kuni 28. veebruar varastati õhuliini
metallmastilt metallvinkleid, millega
tekitati kahju 3870 eurot.
LÕHKEKEHAD
* 28. veebruaril tegid Ida-Eesti
pommigrupi demineerijad kahjutuks
Auvere külast leitud mürsu.
* 1. märtsil tegid Ida-Eesti pommigrupi
demineerijad kahjutuks Auvere küla
metsast leitud lõhkekehad.
Päästjad tuletavad inimestele meelde:
Kutsudes abi tuleb päästekorraldajale
anda võimalikult palju asjasse puutuvat
informatsiooni. Puuduliku teabe korral
võib abi jääda hiljaks, ebapiisavaks või
halvimal juhul üldse saamata.

Alates 29. novemberist kuni 14. detsembrini
toimus Brüsselis laste joonistusnäitus
vanuseklassile 6 kuni 12 “Minu piirkond,
minu keskkond“ (“My region, my
Environment“). Näituse organiseeris EU
Regioonide Komitee ning korraldas näituse
48. parimast tööst: Belgiast, Eestist (KoseUuemõisa ja Sinimäe), Iirimaalt, Leedust,
Poolast, Rumeeniast, Slovakkiast ja
Inglismaalt.
Sinimäe Põhikool osales kolme koolisisese
finalistiga: Eliise Koivistoinen (9. aastane),
Irena Gavrilova (10. aastane) ja Sandro
Maksimov (12. aastane). Näituse lõppedes
koostati töödest kataloog ja postkaardid ning
saadeti koos kingitustega koolile ning
osalenud õpilastele – selline tore
tunnustamise päev oli siis Sinimäe Põhikoolil!
Loo algus oli aga kurb – olime äsja üle
elanud koolimaja põlengu ning iga koolipäev
nägi välja selline, et lapsed võrdlesid iga
tegevust “enne ja pärast põlengut“ ja mitte
ainult lapsed, vaid ka kooli personal. Seetõttu
jäi ka laste töödesse kohati maha nukker
alatoon, kuid kindlasti tärkas ka siis juba
lootus asjade paremale kulgemisele, sest
plaanitud joonistused kirjeldasid meie
argipäeva paremat poolt läbi lapse silmade.
Teema oli vanuseklassile suhteliselt
keeruline ja seetõttu alustasime esmalt teema
kirjeldamisest: Vaivara vallas on imekaunis ja
eriilmeline loodus, sportimise ja vaba aja
sisustamise võimalused, huviringid ja
piirkondlikud traditsioonid – kujutage ette,
kui palju nõuab enne plaanimist, et kõike
seda ühele paberile kokku joonistada! Ehk
teisisõnu mida ise tahame tutvustada
väljaspool Eestit – läbi lapse silmade on see
ilus ja vahetu…
Toon välja ühe finalisti teksti: “Ma elan ja
õpin Sinimäe külas. Minu vend õpib esimeses
klassis ja mina kolmandas. Meie ema töötab

ELIISE KOIVISTOINENI joonistus.
samuti Sinimäe Põhikoolis. Kool, kooliaed,
postkontor, bussijaam, ja isegi meri on näha
minu koduaknast“, Elise Koivistoinen.
Loodame kõik koos ootusärevusega uue
koolimaja kerkimist samale imekaunile
mäenõlvale ja see lootus täitub tänu
eestvedajatele sama kindlalt nagu tuleb varsti
kevad – veel ei ole, aga varsti on olemas.
Kaunist kevadeootust!
MARGIT SIBUL
Narva LV linnakunstnik, endine Sinimäe
Põhikooli kunstiõpetaja

Ida-Virumaa karikasarja teine
etapp toimus Sõtke jõel

Metsa tahab majandamist
Kõik te vist teate, et Vaivara vallal on oma
mets ning sellest tulenevad ka kohustused,
millest peab sihikindlalt ja
heaperemehelikult kinni pidama. Kõikide
metsamajandamistööde aluseks on meil
võetud Metsamajandamiskavad aastateks
2008-2017.
Talv on kõige parem aeg raietööde
teostamiseks, kuna maapind on enamasti
külmunud ja lumega kaetud. Sel ajal pinnas ja
taimestik saab tööde käigus vähem kannatada,
millega oleme püüdnud ka arvestada.
Igal aastal on läbiviidud vallale kuuluva
kasvava metsa raieõiguse enampakkumised,
mis on enamasti olnud ka edukad. Selle talve,
2012 – 2013. aasta raietööde planeerimisega
hakkasime tegelema juba möödunud aasta
sügisel. Valisime metsamajandamiskavadest
välja lubatud raied ja metsatagavara võimalikud
mahud. Tellisime erapooletult metsaeksperdilt
eraldiste piiride metsas mahamärgistuse, raiest
saadavate puusortimentide mahtude arvestuse
ja nende võimalikud müügihinnad. Töötasime
välja enampakkumises osalemiseks tingimused
jne.
Esimese kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise avaliku kirjaliku
enampakkumise viisime läbi veebruaris ja teise
kordusenampakkumise märtsi algul 2013.
aastal. Huvilisi oli, aga siiski mõlemad
enampakkumised ebaõnnestusid, kuna
konkreetseid pakkumisi ei laekunud.
Ebaõnnestumise põhjusteks võib tuua
metsafirmade juba enne kokkuostetud suured
raiemahud, paberipuu madalad hinnad,
hakkepuidu realiseerimise probleemid jne.
Otsustasime, et suvel raieõigust pakkuma ei
hakka, aga sügisel tegeleme selle asjaga edasi.
Kohtumiseni sügisel!
JÜRI KIIK
Valla metsandusspetsialist

Sõtke jõe jääl sõideti IdaVirumaa karikavõistluste teine
etapp, kus seitsmes
masinaklassis võttis mõõtu ligi
60 võistlejat üle Eesti. Kõige
enam oli osalejaid esiveoliste
klassis, kõige vähem naiste
arvestuses.
9. märtsil Sillamäel peetud
jäärajasõidul läbis võistlusraja
kõige nobedamalt Daihatsul
võistelnud Silver Sõmer, kes
4WD klassis alistas ülejäänud
seitse konkurenti. Teise
tulemusega lõpetas võistluse
Heiki Luts, kolmas oli Viljar Kivi.
Tagarattaveoliste autode

2. märtsil 1908.
aastal sündis
koorijuht ja
muusikapedagoog
Udo Topman, kes
1940 – 1942. aastail
töötas Narvas
Muusikakooli
direktorina ja juhatas samal ajal ka Narva
Töölisteatri orkestrit ja kohalikke koore,
mis tugevasti edendas kohalikku
kultuuri - ja seltsielu, mis uue võimu
tulekuga oli soiku vajunud.
Udo Topman suri Tallinnas 25. märtsil
1963. aastal.
4. märtsil 1918. aastal okupeerisid
Saksa väed Narva linna. See oli viimane
vastupanupunkt, kuna 24. veebruaril
tekkinud Eesti Vabariik oli põhiliselt
sakslaste poolt okupeeritud 3. märtsiks.
Kuid riik ja valitsus püsisid ja peagi
hakati avaldama vastupanu
võõrvõimudele ja lõpuks võideti ka
vabadus ja Tartu Rahu kätte.
11. märtsil 1898. aastal sündis
Kudrukülas kunstipedagoog Aleksander
Remmel, kes oli õpetajaks Tartu
Kunstikloolis ja on kirjutanud ka mitu
kunstiraamatut.
Suri Tallinnas 17. mail 1982. aastal.
24. märtsil 1858. aastal sündis
baltisakslasest vene geoloog ja
polaaruurija Eduard Toll, kes hukkus
arvatavasti 1902. aastal oktoobrisnovembris müstilist Sannikovi maad
otsides. Praegu on Tollide materjal kõige
paremini kajastunud Polaarmuuseumis
Kukrusel.
25. märtsil 1988. aastal nõudis Eesti
Muinsuskaitse Selts esmakordselt
ametlikult küüditatute nimekirja
avaldamist ja praeguseks ongi ilmunud 9
köidet küüditatute ja represseeritute
nimekirjadega, palju almanahhe ja
väiketrükiseid ning mälestuste
kogumikke küüditatute materjalidega.
29. märtsil 1938. aastal sündis
Narvas majandussotsioloog,
majandusteaduste kandidaat (1966.
aastast) Marje Pavelson, kes oli aastatel
1988-1997 Tallinna Linnauurimise
Instituudi direktoriks.
Sir ARTHUR

Avatud on taotlemine
kohaliku omaalgatuse
programmist

Oliver Teffo.
Naisvõistlejaist olid seekord
rajal mõõtu võtmas Erika Teffo
ja Liisu Simm. Sõidu võitis
Teffo.
Lisaks võisteldi 2,4 km
pikkusel rajal ka ATV-dega.
Laste klassis sai eakaaslastest
jagu Kert Kasemets,
täiskasvanute arvestuses
alistas rivaalid Toomas Pukk.
(VK)

Võistlus Sõtke jäärajal. Foto: 2x ALAR TASA
arvestuses hõivasid poodiumikohad
esimesest kolmandani vastavalt Kristo
Kruus, Kaido Kruus ja Urmas Ploom.
Esirattaveoliste autode klassis, kus võttis
mõõtu 17 sõitjat, osutus võitjaks Karl Martin
Volver, kelle järel mahtusid kolme sekka veel
Mirkko Matikainen ja Hanno Raiend.
Volver saavutas kindla eduga esikoha ka
kuue osalejaga noorte arvestusklassis, kus
teise tulemuse sai kirja Ülari Vent ja kolmanda

Ida-Virumaa Vaivara vald 40101
tel.39 290 00
e-post: vaivara@vaivara.ee

Märts Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos

http://album.vaivaravald.ee >
Sport

Vaivara valla piirkonnapolitseinik
Nikolai Pustenko võtab kodanikke vastu
vallamajas aadressil Sinimäe, Pargi 2.
Vastuvõtu ajad:
Paaritutel nädalatel
kolmapäeval kell 18.00-19.00
Paarisnädalatel
kolmapäeval kell 10.00-11.00
Kontakt: 337 2537

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

Regionaalministri haldusalas oleva
kohaliku omaalgatuse programmi
eesmärk on kohaliku arengu ja
kogukondade elujõulisuse tugevdamine
kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja
identiteedi tugevdamise ning kohalike
elanike teadmiste ja oskuste kasvu
kaudu.
Projektide toetamiseks on 2013. aastal
kokku 1,1 miljonit eurot.
Taotlejaks võivad olla:
• avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud, milles ei osale
liikmena kohalik omavalitsus või riik;
• avalikes huvides tegutsevad
sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku
omavalitsuse või riigi osalusel;
• seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates
(külades, alevikes, alevites, linnades).
Programm jaguneb neljaks eraldi
taotlusvooruga meetmeks: kogukonna
areng, kogukonnapärand, kohaliku
elukeskkonna parandamine ja
kogukonnateenused ning õpiringid.
Toetuste andmise kord ja tingimused ning
taotlusvormid on aadressil: http://
www.kysk.ee/?s=1180.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil ja
1. oktoobril 2013 .a. asukohajärgsesse
maavalitsusse.
Lisateave: Saima Mänd, tel 6560487,
53013652, e-kiri: saima@kysk.ee ja
maavalitsused.

Toimetaja: Anne Jundas tel. 52 52484
Küljendus: Aido Keskküla e-post: aido@illuka.ee

