
Nr. 11 Detsember 2013

Uus algus
Valimised on läbi ja taas hakkavad asjad
oma rada edasi liikuma. Loodame, et ikka
paremaks ja paremaks! Samas sõltub see
ju meist kõigist! Olgem aktiivsed,
tundkem huvi ja jagagem omi mõtteid! 
    Uus volikogu moodustas ka uue
komisjoni, mille nimeks haridus-ja
noorsootöökomisjon, kuhu kuuluvad
erinevate külade ja sihtgruppide esindajad.
Loodan väga, et komisjoniliikmed on
aktiivsed ja teotahtelised inimesed, keda
huvitab meie valla edasine areng.
    Komisjon alustas oma tööd ja on ära
pidanud kaks esimest koosolekut, mis
mõlemad näitavad, et tööd ja tegemist on
palju. Ootame ka kõikide vallaelanike
ettepanekuid, mõtteid ja vajadusel ka
kriitikat! (Minu kontakt on
margit.maksimov@gmail.com)
   Koos oleme me tugevad ja suudame elu
oma vallas muuta aina paremaks!!! Suur
aitäh kõikidele komisjoni liikmetele ja
muidugi teile, kallis vallarahvas!
    Kaunist ja rahulikku jõuluaega kõigile!

MARGIT  MAKSIMOV
komisjoni esimees

Teisipäeval, 26. novembril
Vaivara Vallavalitsuse poolt
välja kuulutatud Sinimäe
kooli ehitustööde
riigihanke eeldatav
maksumus on 2 700 000
eurot. Hanke mahus on uue
Sinimäe põhikooli - ja
lasteaiahoone ehitustööd
koos vajalike välisvõrkude
ja –rajatiste ehitamisega.
      Ehitajatepoolsete
hinnapakkumiste esitamise
tähtaeg on 20.12.2013,
ehitustööde valmimise
kavandatav tähtaeg on
31.07.2014. Ehitustööde
eeldatav maksumus on
2 700 000 eurot, millele
lisandub käibemaks.
Nimetatud summadele lisanduvad
sisustamise ja inventari ostmise kulud, mille
osas korraldatakse vajalikud hanked 2014.
aastal.
     Projekteeritud on uus, kaasaegne ja
energiasäästlik Sinimäe koolihoone koos

3. detsembril tervitasid valla hiljuti
ilmavalgust näinud kodanikke ja nende
vanemaid vallavolikogu esimees Veikko
Luhalaid ja vallavanem Heiki Luts. Seekord
oli vastuvõtule palutud rekordarv -
kakskümmend kolm väikelast, üle hulga
aja olid kutsutute hulgas ka kaksikud-
poisid.
    Kahjuks ei saanud kõik külalised tulla,
kuid kohaletulnute auks panid Sinimäe
põhikooli ja Vaivara lasteaia laste

Rahulikke jõulupühi,

lõbusat aastavahetust ja

head uut aastat!

Vallavolikogu ja vallavalitsus

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
91 Tamara Roosfeld 17.12.1922 Sinimäe alevik
87 Erbert Taal 17.12.1926 Vaivara küla
85 Georgi Kerner 24.12.1928 Kudruküla küla
85 Maimo Olesk 31.12.1928 Olgina alevik
84 Daria Smirnova 12.12.1929 Hiiemetsa küla

82 Tatjana Kozatšok 12.12.1931 Olgina alevik

81 Lembit Ort 01.12.1932 Soldina küla

75 Roman Kagan 08.12.1938 Vaivara küla

70 Aime Saar 25.12.1943 Sinimäe alevik

Pisikeste vallakodanike vastuvõtt

lauluhääled Vaivara seltsimaja kõlama ja
koosviibimise pisikesed aukülalised rõõmsalt
kaasa kilkama.
    Vallavanem Heiki Luts tundis oma
tervituskõnes heameelt, et pisikeste
vallakodanike rohkus annab vallajuhtidele
põhjust pingutada kaasaegsete alus- ja
põhihariduse omandamise, vaba aja veetmise
ja enesetäiendamise võimaluste loomise
nimel vallas.
 „Selliste ürituste peamiseks eesmärgiks on,

et tekiks koheselt side väikeste
vallakodanike ja valla juhtkonna vahel, et
mõlemad pooled teaksid teineteise
olemasolust, tunneksid näost-näkku ning et
ka erinevate külade lapsevanemad ei oleks
teineteisele võõrad.“
    Traditsiooniliselt kingiti vallavolikogu ja
vallavalitsuse poolt igale pisikesele
külalisele beebipoe kinkekaart ja väike
lasteraamat, kuid mis kõige tähtsam –
„Vaivara valla kodaniku tunnistus,“ mis

kinnitab, et tegemist on võrdväärse Vaivara
valla kodanikuga.
    Kohvilaua juures oli kohtumisel osalenud
vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel hea
võimalus hubases õhkkonnas tunda huvi
noorte perede käekäigu vastu ja rääkida valla
elust-olust.

ALAR TASA

Vaivara Vallavalitsus kuulutas välja Sinimäe kooli ehitushanke

lasteaiahoonega, mis
vastab liginullenergiahoonetele esitatud
nõuetele. Esimeses ehitusetapis ehitatava
koolihoone ja lasteaiahoone brutopind on
3041m2. Kool on projekteeritud kuni 135

õpilasele (9 klassi x 15 õpilast),
lasteaia osas ehitatakse välja
kahe lasteaiarühma ruumid.
    Projekteerimisel on
arvestatud võimalusega
lasteaia laiendamiseks kahe
rühma võrra kaugemas
tulevikus. Koolihoone on
põhimahus kavandatud
kahekorruseline, lasteaed
ühekorruseline. Hoone
peaprojekteerija on Amhold AS,
eriosade projekteerijad on Viva
Insenerid OÜ, ITK
Inseneribüroo OÜ ja
Disainprojekt OÜ.
    Koolikompleksi koosseisus
projekteeritud spordihoone
ehitustööd on planeeritud
toimuma teises ehitusetapis,
mille täpne aeg sõltub

finantseerimisega seotud küsimuste
lahendamisest.

ALAR TASA

Selline näeb välja uus Sinimäe kool.

Mis võiks veel olla ilusam? Foto: ALAR TASA

 http://album.vaivaravald.ee >

Sündmused
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On detsember...
        Päevad, mis
siiani kogu aeg
lühemaks on jäänud,
hakkavad varsti taas
tasapisi  pikenema.
Kuigi esialgu pole
seda veel märgata,
teeb see ometi meele
rõõmsamaks – pole me
ju karud, kes talveunne
poevad! Ja aasta lõpp
on teadagi kiire aeg....
        On
detsember....Järgin tuntud tõdemust, et
kui korraga tahab ajamist mitu erinevat
asja, siis võta aeg maha ja ära tee mitte
midagi. Mõne aja pärast loksuvad
toimetused ise õigesse järjekorda ja mitte
midagi ei jää tegemata...
        On detsember... Tegelikult vahel ikka
jääb ka. Midagi tegemata. Mitmete puhul
on küll selgunud, et nii oligi parem. See
teadmine tuleb enamasti küll hiljem ja
enne on parasjagu südant valutatud ja
närve rikutud....
        On detsember....Nagu igal aastal,
käivad ka tänavu ringi päkapikud ja
paljudesse peredesse jõuab ka jõuluvana.
Seetõttu on kõiki meid haaranud üks suur
ostuhullus ja kui kinkide pakkimise aeg
kätte jõuab, avastad äkki, et kuigi lubasid
endale, et seekord piirdud vähemaga, on
igasugu nänni kogunenud kena kotitäis....
        On detsember....Ka külmkapp on
head-paremat pungil täis, aga ikka tundub
midagi puudu olevat. Millegipärast on
ununenud, kui vastumeelseks muutuvad
jõuluroad, kui sa neid pooles jaanuaris
ikka veel sööma oled sunnitud...
        On detsember...Kõigele vaatamata
üks imetore kuu, mida eriti pisipere
pikisilmi ootab. Ju ootame meiegi, sest
jõulud on teadagi perekeskne pidu ja
kellel võib selle vastu midagi olla, et just
nüüd kõik oma lapsed ja lapselapsed
korraks jõulupuu alla kokku koguda.
        On detsember...Kohe-kohe on käes
uusaastaöö, mil taevasse lendavad
tuhanded ilutulestikud, mil soovime
kõigile oma sõpradele ja tuttavatele ilusat
uut aastat ja usume siiralt, et uus tuleb
veelgi parem kui see, mis just äsja otsa on
saanud. Osakem teda siis vääriliselt vastu
võtta.
Hubaseid jõulupühi, säravat
aastavahetust ja rõõmurohket uut aastat!

ANNE  JUNDAS

“Me kõik saame vanaks..”
on lauldud ühe noore

staari poolt hitiks.
Ja me saamegi...On ülimalt tänuväärne,
kui oled juba nõder ja põdur ning just
siis on sinu ümber inimesed, kes sinust
omakasupüüdmatult hoolivad ja
hoolitsevad. Seda enam, kui ka su oma
järeltulijad on juba eas, millal
liikumine tervisemurede pärast on
raskendatud, ent sind ennast
hoiab jonnakalt selle kodukoha küljes
see miski, millest mitte kuidagi veel
lahti ei soovi lasta. 
    Üks sellistest ülalnimetatud
omadustega inimestest töötab ka Vaivara
vallavalitsuses - sotsiaaltöötaja Astrid
Orgulas. Proua Orgulas on inimene, keda
minu vanemad alati pikisilmi ootavad ja
keda usaldavad, kellel on aega nende
murede ärakuulamiseks ning nendega
tegelemiseks. Olgu selleks siis värske
toidupoolis, küttepuud või fekaali
äravedu. Vanemad  meenutavad  veel
siiani oma ID kaardi vahetusega
seonduvat sõitu Narva, millest proua
Orgulas tegi nende jaoks omamoodi
meeldiva väljasõidu.
    Tuhanded tänud proua Astrid
Orgulasele, et tal oleks jõudu, jaksu ja
tervist teha oma tööd sama hästi ja
südamega nagu ta seda siiani teinud on.
Tänud ka kohalikule omavalitsusele, kes
minu vanemate jaoks sellise
sotsiaaltöötaja võimaldanud on.
 

Lugupidamisega,        
ANDRES SAUKAS

Ilse ja Ivan Saukase  poeg

MESINDUSKURSUSED  ALGAJATELE
Rakveres  (25.jaanuar – august 2014).
Loengud toimuvad 7 laupäeval ja
praktilised õppepäevad 3 pühapäeval
vastavalt graafikule. 
Registreerimine kuni 20.
jaanuarini. Täpsem ajakava ja
koolitusprogramm kodulehel   http://
www.mesinikeliit.ee/koolituskeskus/
Õppustest osavõtt on tasuta. Kursusel
osalejate arv on piiratud.
Osalemiseks on vajalik motivatsioonikirja
esitamine, kus on välja toodud olulised
põhjendused kursusel osalemiseks.
Eelnevad teadmised mesindusest ei ole
olulised.
Täida vorm kodulehel www.mesinikeliit.ee
või kirjuta e-kiri mesilaspere@gmail.com
Info EML tegevjuhilt  telefonil 502 9006.
Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit
Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013–

2016 raames.

Päästeteenistuse
jõulusoovid

Päästeteenistus tuletab inimestele
meelde, et ka jõulude ja aastavahetuse
perioodil juhtub traagilisi tuleõnnetusi,
kuna kasutatakse tavapärasest rohkem
lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on
peomeeleolus hajutatud.
Enim hukkub inimesi hooletu suitsetamise
tagajärjel, samuti on paljud tulekahjud
alguse saanud lahtise tule kasutamisest.
 Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
* Testige suitsuanduri korrasolekut ka
pühadeajal. Kontrollige elektriseadmete
ning pistikute korrasolekut.
* Oluline on meeles pidada, et
elektrijuhtmeid ei tohi ülekoormata. Ka
elektriliste kuuseküünalde vigased
juhtmed võivad põhjustada tulekahju.
* Toitu küpsetades püsige köögis.
* Ärge hoidke küttekollete vahetus
läheduses kergesti süttivaid esemeid.
* Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta,
küünlad tuleb asetada tulekindlale alusele
ning ohutusse kaugusesse kergesti
süttivatest esemetest.
* Ärge liialdage kütmisega - kütke
mõõdukalt ning vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis,
kui sütel ei ole enam leeke.
*  Viimane kustutab tule! Küünlad,
kaminad ning teised lahtise tule allikad
tuleb kodunt lahkudes või magama
minnes kustutada.
Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja
sõpradele. Näitamaks, et te neist tõesti
hoolite, kinkige neile suitsuandur,
tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis
korstnapühkija külaskäik – see toob alati
õnne.
Nõuandeid ohutuks ilutulestikuks
Aastalõpu pidustuste lahutamatu osa on
kindlasti ilutulestik. Selleks, et peod
õnnetusteta mööduksid peab teadma,
kuidas ilutulestikku õigesti kasutada.
Päästeteenistus tuletab meelde, et :
* Ilutulestiku kasutamisel tuleb alati
järgida ohutusnõuandeid ja tegutseda
vastavalt kasutusjuhendile.
* Hoolitseda selle eest, et pürotehnilised
tooted ei satuks laste kätte.
* Ära proovi ilutulestikku ise valmistada!
* Ilutulestikku tuleb kasutada ainult
välitingimustes ning jälgida, et see ei
oleks suunatud inimeste ega loomade
poole.
* Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida
ohutu koht ja kaugus hoonetest.
* Ilutulestik tuleb korralikult kinnitada  ja
toestada ning veenduda, et raketid
lendaksid otse üles.
* Süütenööri süütab üks inimene, kes
seejärel kiiresti eemaldub - teised on
ohutus kauguses.
* Veendu, et allakukkunud rakett ei
põhjusta põlengut.
Pea meeles, et ilutulestik ei ole
mängimiseks. Ilutulestiku väärkasutamine
võib põhjustada raskete tagajärgedega
õnnetusi!

10. detsembril tähistas Sinimäe kodu AS
Hoolekandeteenused oma aasta tähtsündmust –
esimese aasta sünnipäevapidu, kuhu olid
kutsutud kõik lähedased, sõbrad ja tuttavad.
        Eeskava koosnes mitmest ettekandest,
publikule esinesid Sinimäe taidluskollektiiv
«Èâóøêè», lauldes Jelena Derkatši juhendamisel
rahvalaule ja Sillamäe gümnaasiumist ansambel «
Ëèáðà». Õpetaja Lada Fomitševa käe all on neiud
õppinud suurepäraselt mängima käsikelladega, millel
on imekena kõla. Suur tänu neile!
    Meie töötajad olid koos meie klientidega teinud
Jõulunäituse, kus olid välja pandud nende käsitööd,
mis said meie külaliste poolt väga suure nõudluse
osaliseks.
   Loomulikult valmistus selleks pidulikuks
sündmuseks kogu meie kollektiiv ja ehkki kõik
närveerisid, et kas pidu ikka õnnestub, siis tänu
meile külla tulnud isetegevuskollektiividele ja
muidugi meie klientidele, oli õhkkond koduselt
hubane ja kõik olid rõõmsas meeleolus.
Pidu lõppes ühise teejoomise, peotordi ja meie
töötajate poolt küpsetatud maitsvate pirukate
söömisega.
    Kui nüüd teha väike kokkuvõte, siis võib öelda, et

Sinimäe kodu esimene juubel
meie esimene aasta oli edukas. Suutsime
lahendada mitmed esialgu rasketena tunduvad
ülesanded: klientide kolimise uude keskkonda,
nende harjutamise uute elamistingimuste ja uute
inimestega, töötajate ja klientide omavahelise
suhtlemise kujundamise, tööülesannete
korraldamise ja majapidamise ning majade
ümbruse korrastamise. See oli keeruline ja
huvitav aasta.
    Nüüd võime täie veendumusega kinnitada, et
meie elu läheb oma kindlat rada, et kõik
protsessid toimivad, et meid teatakse ja
tuntakse tunduvalt rohkem kui aasta tagasi ja me
polegi nii hirmsad, nagu algul kardeti.
    Õnnitlen kõiki meie elanikke ja töötajaid
Sinimäe kodu aastaseks saamise puhul, soovin
tugevat tervist ja kordaminekuid! Eriliselt olen
tänulik meie töötajatele nende mitte kergete
kilda kuuluvate tööülesannate täitmise eest. Nad
teevad seda ennastsalgavalt, siiralt ja
loominguliselt. Soovin teile uuel algaval aastal
reibast meelt ja jätkugu seda veel paljudeks
aastateks!

ANNA  VOROBJOVA
Sinimäe kodu juhataja

Selleaastase Vaivara Huvikeskuse poolt
korraldatava traditsioonilise kodanikupäeva
väljasõidu sihtmärgiks oli Tallinnas asuva
Eesti Meremuuseumi ekspositsioon,
möödunud aastal avatud Lennusadam. Huvi
selle objekti külastamise vastu oli vallarahva
poolt nii suur, et tavapärase suure bussi
kõrval tuli hääled sisse panna ka valla
väiksemale transpordile.
    Õnnelikult pealinna jõudnud vaivaralaste
vahel toimus lõbus „pereheitmine“ –
eesmärgiks laste taskuraha kokku hoidmise
nimel perepiletite lunastamine, kusjuures sõidu
organisaator Ivika Maidre näitas
kosjasobitajana üles hämmastavat
professionaalsust!
    11. mail 2012 vesilennukite angaarides
avatud Lennusadam mõjus oma suuruse ja
oskuslikult valitud tulede- ja varjudemänguga
müstiliselt! Kolmetasandiline - veealune,
veepealne ja vee kohal asuv maailm on
mõeldud tervele perele ning ei tohiks külmaks
jätta küll kedagi.
    Teiste eksponaatide seas on välja pandud
allveelaev Lembitu, vesilennuk Short 184 ja üks
Eesti vanimaid laevavrakke Maasilinna laev.
Võimalik on vaadata purjekaid, jääpurjekaid,
erinevaid ajaloolisi aluseid, suurt valikut
meremiine ja muud meresõjatehnikat. Kõigi
eksponaatide juures on selgitavad tekstid ja

isegi interaktiivsed ekraanid, kuid aja
kokkuhoiu mõttes oleks otstarbekas kasutada
giidi teenust, mida me ka tegime.
    Lisaks eksponaatidele ootavad
muuseumikülastajat interaktiivsed mängud,
kino, muuseumipood ning kohvik-restoran
Maru. Väljaspool angaare, kuhu me kahjuks
seekord ei jõudnud, on tavaliselt võimalik
külastada aurik-jäämurdjat Suur Tõll, kuid kuna
alus on praegu remondis, siis pidi momendil kai
ääres hulpima üks miinitraaler.
    Hetkel on Lennusadama vaieldamatuks
tõmbenumbriks näitus „Titanic: lugu, leiud,
legendid“ – väljapanek pajatab maailma
kuulsaimast aurulaevast Titanicust ja on
Lennusadamas avatud tuleva aasta märtsikuu
lõpuni. Maailmas ringi rändav ja väidetavalt
parim Titanicu-teemaline näitus on
esmakordselt Põhja-Euroopas. Näituse
muudavad eriliseks üle 200 originaaleseme

Kodanikupäeva
väljasõit ja Titanic

ookeani põhjast,
laevaruumide
rekonstruktsioonid
ja kunagiste reisijate
lood.
    Ei tea, kas oli asi
liigsest
reklaamikärast
tingitud üles köetud
ootustega või peale
suruva aja tõttu
ekspositsioonist
kiirelt „läbi
libisemises“ –
Titanicu näitus ei
avaldanud mitmetele
külastajatele
oodatud muljet.

Kodumaise allveelaeva Lembitu „kõhust“
naasnud huvilised olid küll higised
(püstloodis alla viiv trepp, läbi luukide
pugemine ja „meeskonna“ ülerahvastatus),
kuid silmad särasid ja muljetamist jätkus
kauemaks.
    Ennetades reede õhtust tipptundi,
startisime koduvalla poole üsna varakult. Et
vältida kodujõudmisel kohest külmiku
ründamist, tehti põgus vahepeatus Viitna
kõrtsi juures.

    Kogu reisiseltskond tundus sõiduga
rahule jäävat, eraldi tunnustaksin aga
koolinoori, kes igati korralikult käitudes mu
eelarvamused mõnekümne noorega
pealinnasõidust saadava „toreda elamuse“
osas suutsid põrmustada.

ALAR  TASA

Koolinoored jõudsid tutvuda ka Lennusadama õuealaga.
Foto: LINDA EMILIE TEETLOK

Selle musta toru kaudu Lembitu laes oli
madrustel võimalik häda korral
evakueeruda. Ohvitseride ruumis selline
põgenemistee puudus, kuna kirjutamata
seaduse järgi oli neil auasi alusega koos
põhja minna. Foto: ALAR TASA
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Lapsehoiuteenus on lapsevanema
töötamist, õppimist või toimetulekut
toetav teenus, mille osutamise ajal
tagab lapse hooldamise, arendamise
ja turvalisuse lapsehoiuteenuse
osutaja.
    Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi
Vabaühenduste Fondi toetatud projekti
Raske ja sügava puudega lastele
lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega
Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis kaudu
pakutakse 3-18 aasta vanuses lastele  ja
nende lapsevanematele erinevaid
tugiteenuseid. Kaasfinantseerijana toetas
projekti ka Vaivara Vallavalitsus.
    Riiklik toetus lapsehoiuteenuse eest
tasumsieks on 371 eurot aastas. Kui
teenust soovitakse saada riiklikult
kehtestatud maksimaalse maksumuse
määrast rohkem, katavad teenuse kulud
kokkuleppel lapsevanem ja elukohajärgne
omavalitsus.
    Töötukassa hüvitab hooldusteenuse
kulu hoolduskohustusega töötule, kes ei
saa osaleda tööturuteenusel ega asuda
tööle kuni seitsmeaastase lapse
kasvatamise või eaka või puudega isiku
hooldamise tõttu. Hooldusteenuse kulu
hüvitatakse iga tööturuteenusel osaletud

Vaivara Vallavolikogu
25. novembri istung
Loa andmine Sinimäe kooli ehitustööde
hanke korraldamiseks
Lähtudes kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist
8, riigihangete seaduse § 3, § 25 lõikest 1
ning Vaivara Vallavolikogu 12.06.2003
määruse nr 18 „Vaivara vallavara eeskirja
kehtestamine“ § 7 lõikest 3, Vaivara
Vallavolikogu
otsustab:
1.  Anda luba korraldada avatud
hankemenetlusena Sinimäe kooli
ehitustööde riigihange.
2.  Ehitustööde teostamise eeldatav
tähtaeg on 31. juuli 2014.
3.  Vaivara Vallavalitsusel viia läbi
ehitustööde ning järelevalve teenuse
hankemenetlused ja sõlmida edukaks
tunnistatud pakkujaga hankelepingud.
4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Käesolevat otsust on võimalik
vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti
teatavakstegemisest, esitades vaide
Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja
halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras.

Vaivara Vallavolikogu
istung 13. novembril
 Päevakorras oli:
 1. Vaivara Vallavolikogu aseesimehe
valimine. Valituks osutus Angelina Pällo. 
2. Vaivara Vallavolikogu
Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni
registreerimine. Võeti vastu otsus nr 6.
Registreerida  Vaivara Vallavolikogu
Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon
järgmises koosseisus:
1.1. Aare Objartel – esimees
1.2. Meelis Kaljurand
1.3. Irina Klishina
1.4. Nikolai Krinitski
1.5. Margit Maksimov
3. Vaivara Vallavolikogu Eesti
Keskerakonna fraktsiooni registreerimine.
Võeti vastu otsus nr 7. Registreerida 
Vaivara Vallavolikogu Eesti Keskerakonna
fraktsioon järgmises koosseisus:
1.1. Angelina Pällo - esimees
1.2. Aleksei Furminski
1.3. Veikko Luhalaid
1.4. Evald Teetlok
4. Vaivara Vallavolikogu alalise
revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Võeti vastu otsus nr 8. Moodustada
Vaivara Vallavolikogu alatine
revisjonikomisjon neljaliikmeline 
alljärgnevas koosseisus:
Jevgeni Hohlov  - komisjoni esimees
Liikmed: Irina Talalajeva, Angelina Pällo,
Aare Objartel.
5. Vaivara Vallavolikogu alatiste
komisjonide esimeeste valimine. Võeti
vastu otsus nr 9.
6. Vaivara Vallavolikogu alatiste
komisjonide aseesimeeste valimine. Võeti
vastu otsus nr 10.
7. Vaivara Vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine. Võeti
vastu otsus nr 11.
1. Kinnitada eelarvekomisjon koosseisus:
Esimees: Nikolai Krinitski
Aseesimees: Evald Teetlok
Liikmed: Aare Aas, Aleksandr Pahhomov,
Andra Levandovski, Arvo Laur, Kalle
Norma, Kersti Objartel, Nadezda Zitluhhina,
Veikko Luhalaid. ”
2. Kinnitada majanduskomisjon
koosseisus:”Esimees: Aleksei
Furminski”Aseesimees: Meelis
Kaljurand”Liikmed: Eduard Koppe, Helmut
Larka, Jüri Juur, Jüri-Lembit Toots, Larissa
Starkova,”Marek Pahhomov, Raim Sarv ”
3. Kinnitada sotsiaalkomisjon koosseisus:
Esimees: Evald Teetlok
Aseesimees: Margit Maksimov
Liikmed: Aare Objartel, Angelina Pällo,
Astrid Orgulas, Eduard Koppe, Ilme Pilden,
Jüri Kiik, Olga Tarkanovskaja 
4. Kinnitada keskkonnakomisjon
koosseisus:
Esimees: Meelis Kaljurand
Aseesimees: Aleksei Furminski
Liikmed: Aare Aas, Heiki Roots, Helmi
Kaljurand, Helmut Larka, Jüri Kiik, Maksim
Iljin, Vjatšeslav Külaots. 
5. Kinnitada haridus- ja
noorsootöökomisjon koosseisus:
Esimees: Margit Maksimov
Aseesimees: Irina Klishina
Liikmed: Andra Levandovski, Andreas
Objartel, Angelina Pällo, Anne Terner-
Boiko, Arvo Laur, Nadezda Badanina,
Marika Johannes, Oksana Frolkova,
Oksana Pavlova, Olga Tarkanovskaja 
6. Kinnitada kultuuri- ja spordikomisjon
koosseisus:”Esimees: Irina Klishina
Aseesimees: Nikolai Krinitski
Liikmed: Aet Lukso, Astrid Orgulas, Heiki
Roots, Kersti Objartel, Maksim Iljin, Marina
Pertseva, Margit Maksimov, Tiiu Piibe, Kai
Kiiver.
7. Vaivara valla esindajate nimetamine
IVOL-i ja EMOL-i üldkogu koosseisu. Võeti
vastu otsus nr 12. Nimetada Vaivara valla
esindajateks Ida-Virumaa Omavalitsuste
Liidu Üldkogus ja Eesti Maaomavalitsuste
Liidu Üldkogus:
8. Vaivara Vallavolikogu poolt volikogu
esimees Veikko Luhalaid, asendusliikmeks
volikogu aseesimees Aare Objartel.
Vaivara Vallavalitsuse poolseks esindajaks
vallavanem Heiki Luts, asendusliikmeks
abivallavanem Mati Männisalu.
9. Informatsioon valla eelarve täitmise
kohta.
10. Informatsioon ja muud küsimused. 
 
 

 Austatud Kudruküla küla
elanikud ja kogu vallarahvas!
Lõppemas on töine ja pingerikas
valimisteaasta, millest jääb meelde nii
head kui ka halba. Usun, et rohkem siiski
head.
Soovin kõigile rahulikke Jõule ja ilusat
aastavahetust!
Uuel, 2014 aastal, olgu rõõmu Su majas,
olgu putru Su pajas, olgu raha Su kukrus
ja olgu tundmatu nukrus!

Lugupidamisega
JÜRI  KIIK

Kudruküla külavanem
Vaivara vallavalitsuse liige

Jõuluaeg on õnnetoov, täitub sinu

jõulusoov.

Jõulunädal möödub rahus, sinna

kingitusi mahub.

Laulu, salmi, sooje sõnu, tunne

jõuludest sa mõnu!

Talv on käes! Lumi maas ja puud on
raagus aga Vaivara Lasteaias on
küünalde lõhn ja rõõmsad laste hääled
–  see  on imeline Jõuluaeg, aeg
uskuda ilusse ja imedesse!
    Kauni traditsioonina süütasime I.
advendil esimese jõuluküünla ja
küünlavalguse peale hiilisid rühmadesse ka
väikesed päkapikud, kes tõid lastele
maiustusi ja head tuju.
    Ning taas on Vaivara Lasteaial seljataga
veel üks teguderohke aasta. Ka sellel 2013.
aastal jõudsime me palju: palju mängida,
sest selle kaudu me õpime ja suhtleme;
palju pidutseda; palju reisida. Ühesõnaga
kujunes see aasta seiklusterohkeks nagu Vaivara lasteaia pisikesed päkapikud. Foto: 2x ERAKOGU

päeva eest või töötamise esimesel kolmel
kuul iga töötatud päeva eest.
    Infopäeval tutvustas projektijuht
Ursula Randlaine võimalusi, kuidas
Päikesekiir võib olla toetavaks lüliks kooli
ja lasteaia kõrval, et mõned päevad
saaksid puhata ka need erivajadusega
lastega tegelevad spetsialistid. Näiteks on
korraldatud õppetegevus individuaalsete
õppekavade järgi lastele, kellel on
määratud koduõpe.
    Kui lapsele on rehabilitatsiooniplaanis
ette nähtud kas füsioteraapia, logopeedi
või psühholoogi teenus, siis ka selles
ollakse võimelised, kuna perekeskus asub
samas majas.
Läbi mitmekülgsete tegevuste toetavate
tegevuste soovitakse rikastada paljude
perede elusid kohandatud keskkonnas, et
koos oleks kergem.
    Täpne teenuse maht lepitakse kokku
individuaalselt sõltuvalt kliendi
vajadustest.
Huvi korral võib ühendust võtta valla
lastekaitsespetsialistiga või tutvuda valla
koduleheküljel oleva lingiga http://
sunbeam.ee/

ANNE TERNER-BOIKO
lastekaitsespetsialist

Lapsehoiuteenusest

alati, puudu ei jäänud ei uutest teadmistest
ega kogemustest.
   Suur, suur AITÄHH kõikidele, kes on
meid selle juures aidanud.  Samuti
sooviksimegi tänada kõiki meie
lapsevanemaid, kes on valinud oma kalli
pesamuna jaoks just meie lasteaia.

VAIVARA  LASTEAED
SOOVIB  KÕIGILE
IMEILUSAT  JÕULAEGA  JA
ÕNNELIKKU  UUT  AASTAT!

JULIA  LOZKINA
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Toimetaja:  Anne Jundas tel. 52 52484

Küljendus: Aido Keskküla e-post: aido@illuka.ee

Ida-Virumaa Vaivara vald 40101

tel.39 290 00

e-post: vaivara@vaivara.ee

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

Detsember Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
02.12.1938. aastal
sündis Kohtla-Järve
kunstiklubi liige Kalju
Suurmägi, kes pikaliini
bussijuhina tihti
peatus Narva-Jõesuus
ja kuna olid kaasa ka
maalimistarbed, siis
sündisidki vabadel hetkedel eskiisid
tulevastele maalidele või valmisid maalid. Nii
on tema jäädvustatud ka Vaivara kandi
loodust ( eriti uhked olid maalid Tõrvajõest),
põlevkivitööstuse maastikust jms.
03.12.1988. aastal hakkas Narvas kord kuus
jälle ilmuma eestikeelne ajaleht „Põhja
Kodu“. Narvas elas toona 3500 eestlast ja
lehe tiraaz oli 1700. Esimene number tehti
koostöös „Rahva Hääle“ toimetusega ja
sellele „Põhja Kodu“ ajalehenumbrile tegi
tõhusat kaastööd Jõhvi kodu-uurija Lembit
Kiisma, kes „Põhja Kodu“  varasemaid
numbreid kasutas oma artiklite koostamisel.
Nüüd lisas ta ajalehele omalt poolt
ajastukohast materjali.
09.12.1993. aastal alustas tegevust Ida-Viru
Sõjaohvrite Mälestusselts (SOMS), mis
kasvas välja Jõhvi Muinsusklaitse Klubi
tuumikust ja seadis oma ülesandeks
sõjakalmistute ja sõjasündmustega seotud
paikade väljaselgitamise ja nende tähistamise.
Üle Ida-Virumaa selgitati välja 75 sellist
objekti ja põhisuunaks sai Saksa Armee
sõdurite ja sõjavangikalmistute
väljaselgitamine ja tähistamine. Tänaseks
päevaks on neist saanud koostöös Saksa
Sõjahaudade Hoolde Liiduga suured taastatud
sõjaväekalmistud Narvas, Jõhvis, Kohtla-
Järvel. Märgiti ära ka Vaivara kandi ümbruse
kohad ja eks koostöös on valminud ka
Vaivara vana kalmistu mälestusmüür jms.
12.12.1923. aastal avati Narvas Ottomar
Maddisoni projekteeritud raudsõrestikuga
raudteesild. See kaunis ehitus hävines
16.08.1941. aastal.
13.12.1863. aastal asutati Narva Vanaaja
Uurimise selts, vanim balti-saksa uurimise
selts Eestis. Samal ajal asutati seltsi juurde ka
esimene teadaolev kohamuuseum, praeguse
Narva Linnamuuseumi eelkäija. On teada, et
selles kogus oli ka palju Vaivara kandist pärit
etnograafilist materjali.
15.12.1908. aastal sündis Venemaal Julius
Pent, kes hiljem töötas õpetajana Vaivara
Lastekodus  ja 10 aastaselt alustas tegevust
Narva spordiseltsis Kalev, hiljem liitus
Kreenholmi NMKÜ (Noorte Meeste Kristlik
Ühing) spordiosakonnaga. Vaivaras asutas ta
suusaklubi ja kindlasti mingil ajal ristusid
nende teed siit pärit olümpialase Vello
Kaaristoga (Krassikov).
16.12.1873. aastal kehtestati Narvas
Venemaa linnaseadus, mis kehtis siin 1919.
aastani.
21.12.1993. aastal võeti Narvas Peetri
platsil maha viimane V. I. Lenini monument
Eestis ( seda nõudis visiidil olnud toonane
Eesti Vabariigi president Lennart Meri).
Monument viidi pool kilomeetrit eemale
Narva linnuse õuele ja tervitab seal Venemaa
poolt tulijaid. Eks ta ole praegusel ajal Narva
„kuulsaim inimene“, kellega tahab end
jäädvustada, rahvusest olenemata, Narva
saabunud külaline.
23.12.1933. aastal sündis Vaivaras
agronoomist kirjanik Heili Müüripeal
(sündinud Vodja), kes oli ka ENSV VI ja VII
ülemnõukogu liige. Temalt on ilmunud
külaelu ja sovhoosielu kajastavad romaanid
„Selma brigaad“ (1978), „Pihlaksaare Leida“
(1996), „Oi aegu ammuseid“ (2003), „Talu“
(2004) ning kogumik „Kolhoosnikud“
(1999).
H. Müüripeal suri Pärnumaal 02.06.2008.
aastal.
23.12.1988. aastal otsustas Virumaa Fond
maksta iga 1989. aasta septembris sündiva
lapse toetuseks 1000 rubla, kui perekond
elab Kirde – Eestis ja vähemalt üks
vanematest on eestlane.

2013. aasta on saamas ajalooks, soovin
kõigile Virumaal ja Vaivara kandis
püsima jäänutele ilusat jõuluaega ja
toredat aastavahetust.  Uute
kohtumisteni 2014. aastal.

SIR ARTHUR

Südamlik kaastunne Janale

ema Svetlana ja  kalli  tütre

Sonja surma puhul.

Sonja ja Svetlana puhake rahus!

Vaivara Lasteaed

OPERATIIVTEATED
VARGUS
18. novembril teatati politseile, et Auvere
küla ehitusobjektilt varastati 600 meetrit
elektrikaablit. Kahju on 21200 eurot.
28. oktoobril varastati Vaivara vallas asuvast
talust keevitusaparaadi metallkaableid, 14
liitrit alkoholi ja teisi esemeid. Kahju on 440
eurot.
Ajavahemikul 27.-28. oktoober murti
Vaivara külas osaühingu hoonesse ja
varastati arvuti, printer ning sülearvuti. Kahju
on 1500 eurot.
13. detsembril teatati politseile, et Auvere
külas tungiti sisse garaazi ja varastati
tööriistad. Kahju on 2117 eurot.
LIIKLUSÕNNETUS
8. detsembril kell 14.45 teatati häirekeskusele
liiklusõnnetusest Tallinn-Narva maanteel
190. kilomeetril. Päästjad vabastasid
kannatanud sõidukist ja andsid nad üle
kiirabile. Liiklusõnnetuses hukkus kaks
inimest ja kolm sai kannatada, neist kaks last.
Peale kannatanute välja toomist süttis veokile
otsa sõitnud väikesõiduk põlema, päästjad
kustutasid põlengu ning eemaldasid sõidukid
teelt. Sündmus anti üle politseile.
PÕLENGUD
10. detsembril kell 01.13 teatati
häirekeskusele tulekahjust Soldina külas.
Päästjate kohale jõudes põles kivist
kõrvalhoone katus lahtise leegiga. Päästjad
kustutasid tulekahju kella 03.34ks. Inimesed
kannatada ei saanud. Päästjate esialgsel
hinnangul sai tuli alguse elektrilühisest.
MAHA VOOLAS  KÜTUS
28. novembril kella 18.27 ajal said päästjad
väljakutse Müdiküla-Sirgala tee viiendale
kilomeetrile, kus kütuseveok, koos 21 tonni
diislikütuse tsisterniga teelt välja sõitis ja
küljele paiskus. Maha voolas seitse tonni
kütust. Päästjad sulgesid lekke, kogusid
kokku kraavi voolanud kütuse  ja pumpasid
ümber tsisternis olnud kütuse. Autojuht
õnnetuses kannatada ei saanud. Kohale kutsuti
politsei, kiirabi ning keskkonnainspektsioon.
LÕHKEKEHAD
28. novembril tehti kahjutuks Sinimäe
alevikust leitud viis miini ja kolm mürsku.
Ida-Eesti pommigrupi demineerijad tegid
kahjutuks 15. novembril kella 10.29 ajal
Kudrukülast leitud 11 sütikut.
6.novembril tegid Ida-Eesti pommigrupi
demineerijad kahjutuks Auvere küla metsast
leitud 122 mm ja 107 mm mürsu.
25. oktoobril leiti Sirgala lähedal metsast
viis erineva kaliibriga mürsku. Leiud hävitati
Ida-Eesti pommigrupi demineerijate poolt
samal päeval kohapeal.
11. septembril tegid demineerijad kahjutuks
Auvere küla lähedal metsast leitud viis miini,
kaks käsigranaati, kolm tankigranaati ja 11
tankitõrjemiini.

Kõik lõhkekehad on alati ohtlikud ja mitte
mingil juhul ei tohi neid puudutada või ise
transportida. Vähegi kahtlase eseme leidmisel
tuleb koheselt helistada numbril 112, sest
hiljem võib leid või selle asukoht ununeda.
Demineerijad vaatavad leitud eseme üle ja
võtavad vastu vajalikud otsused.

Arvatakse, et kõige ohutum koht lapse jaoks
on tema enda kodu, kus teda ümbritsevad
vanemate hellus ja hoolitsus. Tundub, et kõik
on õige – milline koht võikski paremini last
välismaailma õuduste eest kaitsta, kui mitte
sünnikodu seinad ja ema-isa armastus.
    Peredes, mis esmapilgul tunduvad mitte ainult
täiesti normaalsed, vaid ka peaaegu ideaalsed;
peredes, kelle edukust ja välist heaolu võiksime
vaid siiralt kadestada, toimuvad mõnikord täiesti
kohutavad asjad. Seal, kus valitseb vägivald, ei ole
tavaliselt kumbki pool suuteline adekvaatselt
hindama, kuivõrd tõsist hingelist traumat selline
olukord lapsele tekitab. Lapsed on alati
perevägivallast teadlikud. Öösel ärkavad nad
tülide pärast üles, kuigi vanemad on veendunud, et
lapsed magavad. Nad näevad ja kuulevad, kuidas
isa alavääristab ja alandab ema. Tihti kardavad
lapsed, et ema võib surra. Nad tunnevad
süütunnet, võimetust ja rõhutust, kui vägivald
jätkub ning tunnevad end süüdi ka sellepärast, et
kõigest hoolimata armastavad nad oma
vägivaldselt käituvat isa.
    Olles pidevalt vägivalla tunnistajaks, näeb laps
tihti õudusunenägusid ja tal võivad esineda valud,
näiteks pea- või kõhuvalu. Lapsel on tihtipeale
raske meelde tuletada vägivalda puudutavaid
asjaolusid, ta ei soovi juhtunust rääkida ning tal
võivad üldse emotsionaalsed reaktsioonid
puududa. Laps muutub ükskõikseks, tal võib olla
õppimisraskusi, ta ärritub kergesti, tunneb hirmu,

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

SVETLANA  SMIRNOVA

SONJA  SMIRNOVA

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Kuueteistkümnes
dessant toimub 16.-18.
jaanuaril 2014.
Võistluste korraldajad
hoiavad jõukatsumise
seekordset formaati
saladuses.
Mälestusretke mandaat
ja start toimuvad Jõhvis
ja selle lähistel.
    „Võistluse formaat ei
ole sama mis oli eelmisel
aastal. Milline ta tuleb,
saavad võistkonnad teada
mandaadijärgsel
koosolekul,“ rääkis
võistluste peakorraldaja
Erna Seltsi president
Meelis Rätsep. Kuna
registreerimine alles käib,
siis võistkondade arvu ei
oska korraldajad hetkel
öelda. Väliskülalistest on
kindlalt oodata Soome
võistkonda.
    Trassi pikkuseks ennustatakse heale
orienteerujale umbes 90 km, kuid loomulikult
sõltub see  suuresti ka vastutegevusest ja
võistkondade endi eksimustest.
    Möödunud aasta mälestusretk oli varasematest
karmim, võistlejad pidid lisaks rasketele
ülesannetele trotsima ka külma ilma - öösel langes
pakane kuni 31 miinuskraadini.
Rätsepa sõnul on Eesti talve ette prognoosida
peaaegu võimatu. Seega on ette valmistatud
erinevad trassi versioonid ning ka pikkused
erinevate kliimatingimuste jaoks, valik nende vahel
tehakse viimasel hetkel.
    „Talvise võistluse organiseerimine on tunduvalt
keerukam kui suvise oma,“ tõdes Erna Seltsi
president. „Igal juhul loodan, et 16-18 jaanuar
saab olema huvitav ja katsumusterohke nii
võistlejatele kui korraldajatele. Tänan juba ette
Vaivara valda ja Kaitseliitu hea koostöö eest selle
võistluse korraldamisel!“.

Jõulupeod
Olgina Rahvamajas
* Laste jõulupuu 26. detsembril kell 16.00-
17.00, 18.00-21.00 lastedisko (korraldaja
Marina Pertseva).
* Valla jõulupidu 27. detsembril kell 18.00.
Ansambel  “MEREMEES”. Peo pilet
5 EUR  eelmüügist (Vaivara
Raamatukogus; Sinimäe Raamatukogus;
Olgina Rahvamajas).”Peopäeval kohapeal
7 EUR
Vaivara Seltsimajas
Jõulupidu 26. detsembril kell 18.00 (vene
keeles).
Peo pilet 5 EUReelmüügis (Vaivara
Raamatukogus; Sinimäe Raamatukogus;
Olgina Rahvamajas). Peopäeval kohapeal

7 EUR
* Laste jõulupidu 27. detsembril kell 12.00.
Külla tuleb Miku-Manni Lasteteater
etendusega “Kulda väärt”.
 Tellitud buss Sinimäelt kell 11.30. tagasi
pärast peo lõppu.
* Lastepidudel ning Vaivara perepeol 
jagab jõuluvana kingitusi valla lastele, kes
sündinud 1999. ja hiljem.
* Et jõuluvana teaks teid oodata, teatage
palun oma laste osalemisest enne peo
päeva Vaivara Raamatukogus, Olgina
Rahvamajas  või Sinimäe Raamatukogus!
* PÄRAST PIDUSID jätab jõuluvana
pidudel väljavõtmata pakid Vaivara
Raamatukogusse, Olgina Rahvamajja ja
Sinimäe Raamatukogusse!
* Laste jõulupeod on tasuta.
Jõulupakke väljastatakse kuni
1. märtsini.

ta on ülearu ettenägelik ega saa normaalselt uinuda
ning ärkab öösiti üles. Pole välistatud ka selliste
tunnete ilmumine nagu masendus ja agressiivsus.
    Enamasti on raske perevägivalla puhul abi lausa
hädavajalik (lastekaitse, psühholoogid,
turvakodu). Naine, kes peaks tegema kõik, et
lapse elu oleks ohutu, on sellises olukorras
võimetu iseennastki kaitsma, ta on hirmude küüsis
ega saa ise oma last kaitsta. Tihtipeale püüab ta
seesmiselt perevägivalla probleemi eitada ja ei aita
lapsel toimuvat õudust mõista. Lapse jaoks on aga
tähtis, et ta saaks kedagi usaldada (õpetajat,
vanaema ja vanaisa, naabreid) ning et ta teaks,
kelle käest toetust leida. See ongi vahel lapse jaoks
pääsetee.
    Mis kõige olulisem – on vaja alati meeles
pidada, et laps on samasugune inimene nagu
täiskasvanudki. Ta väärib samamoodi tähelepanu,
lugupidamist ja heatahtlikku suhtumist enda
vastu. Austage oma lapse tundeid ja mõtteid! Iga
inimene peaks olema enesekindel ja tundma, et
teda vajatakse ja armastatakse ning eelkõige
puudutab see Teie last.
    Pakume vägivalla ohvritele turvalist varjupaika
ja tuge ning abi ametiasutustega suhtlemisel,
samuti psühholoogilist ja juriidilist nõustamist.
Helista meile, kui vajad kaitset ja abi!
Ida-Virumaa naiste tugikeskus-varjupaik
Tel: 5333 2627, e-post: naistetugikeskus@hot.ee,
www.naistetugikeskus.eu

Psühholoog Veera Juhanson

    Möödunud aastal olid Utria dessandil võidukad
Tartu kaitseliitlased, kellele järgnesid Pärnu
kaitseliitlased ning kõrgema sõjakooli võistkond.

Esimest korda korraldasid Utria dessandi MTÜ
Erna selts koostöös Vaivara vallaga 1999. aastal,
mil esikoha saavutas Viru üksik-jalaväepataljoni
teine võistkond.
Võistlus Utria dessant meenutab aastatetaguseid
sündmusi, kui 1919. aasta 17. jaanuaril Eesti
meredessantpataljoni 400 merejalaväelast ja
Soome vabatahtlike pataljoni 600 võitlejat tegid
Eesti mereväe alustelt eduka dessandi Utria randa.
Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa Narva
vabastamisel ja punaväe riismetest puhastamisel.

ALAR TASA

Koduvägivald ja lapsed

Utria dessandilt on taas
oodata üllatusi

Utria dessanti on läbitud nii lumes, kui poris.
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