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Soovime teada
Küsimustele vastab Vaivara valla
abivallavanem MATI MÄNNISALU:
Milline on omavalitsuse
majanduslik hetkeseis?
Vaivara valla
majanduslikku seisu saab
hinnata kindlasti heaks, eriti,
kui seda teha nii nagu
harilikult kiputakse hindama
ehk arvestades omavalitsuse
tulu 1 elaniku kohta, mis
Vaivara vallas on 2017.
aastal 1 868,17 eurot elaniku
kohta. Näiteks meie naabril Narva-Jõesuu
linnal on sama suhtarv 1 085,67 eurot elaniku
kohta, mis moodustab 58,1 % Vaivara valla
vastavast näitajast ja meie teise naabri,
Sillamäe linna vastav näitaja on 948,73 eurot
elaniku kohta. Meie kolmanda naabri Narva
linna sama suhtarv on vaid 908,53 eurot
elaniku kohta, mis on isegi kasinam tulemus
kui Sillamäel.
Vaivara valla majandusaasta aruanne on
juba koostamisel ja peab hiljemalt käesoleva
aasta 1. juuliks olema koos audiitorotsusega
Vaivara valla kodulehel avalikustatud. Seejärel
saab igaüks, kel vähegi huvi, sellega tutvuda.
Ka kõik varasemad aruanded, alates juba
2006. aastast, on meie valla kodulehel
avaldatud. Üldiselt on Vaivara vald igati
jätkusuutlik omavalitsus.
Millised projektid on käsil?
Vallas on käsil mitmeid projekte, kuid
mina olen vast õige inimene rääkima eelkõige
nendest projektidest, millega ma tööalaselt
olen seotud. Käesoleval aastal jätkub Sinimäe
uue hariduskompleksi väljaarendamine ja
loodetavasti juba uue kooliaasta alguseks
jõuab lõpule ka uue spordihalli valmimine.
Veel on eelarves eraldatud vahendeid Vaivara
vallamaja välisviimistluse korrastamiseks,
samuti on eraldatud vahendid, et korrastada
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel kahe
Vaivara valla omandis oleva Vabadussõja
ausamba lähiümbrused. Veel on kavas
Sinimäel alevikus, Olgina alevikus, VanaOlgina külas ja Laagna külas rajada lõiguti uut
tänavavalgustust ning kohe on algamas
Vaivara külas juba pikki aastaid oodatud
Vaivara küla veemajandusprojekti ehitustööd,
mille käigus rajatakse Vaivara külas
ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni
torustikud, samuti veepuhasti.
Millised oleksid ühinemise plussid
majanduslikust aspektist?
Pragmaatilise inimesena ja teatavas
mõttes haldusreformi vastasena on minul
raske näha mingeid ilmseid plusse, vähemasti
ettenähtavas tulevikus, aga eks tulevik näitab,
kes kogu selles ühinemistuhinas on päeva
lõpuks võitjad ja kes kaotajad. Näiteks saab
Vaivara vald ühinemise järgselt omaaegse, nii
meil, kui ka kaugemal vägagi hinnatud
kuurortlinna osaks. Samuti saab Vaivara vald
ühinemise järgselt senisest rohkem
täisväärtuslikuks elamispaigaks, kui ta oli.
Näiteks saame meie uue omavalitsuse
koosseisus endale hooldekodu ja NarvaJõesuu saab endale juba jutuks olnud uue
spordihalli, aga ka meie vallas paikneva
tööstuspärandi osaliseks.
Milliseid ühistöö võimalusi näete?
Vastavad täpsemad arutelud seisavad
meil alles ees, kuid üht-teist on põgusalt
arutatud juba ühinemisläbirääkimiste käigus ja
vastava leppe sõlmimise eelselt. Näiteks oli
põgusalt arutusel, et kuna Narva-Jõesuu
linnas ei ole oma kommunaalettevõtet, vaid
linna kommunaalmajandusega tegeleb
omavalitsus ise, siis meeldis just eelkõige
meie naabritele võimalus tulla oma
kommunaalmajandusega meie
kommunaalettevõtte koosseisu. Samuti on
meil juba 2008. aastal loodud sihtasutus, kes
tegeleb süsteemselt meie mitmetel kalmistutel
kalmistumajanduse korraldamisega, aga
Narva-Jõesuu linnas tegeleb
kalmistumajandusega jällegi linna enda
kommunaalteenistus ja ka siinkohal oli just
meie naabritepoolne huvi kaaluda võimalust
anda kalmistu haldamine meie sihtasutusele.
Veel oli põgusalt juttu kaaluda võimalust
korraldada edaspidi iseseisvalt jäätmete vedu
või alternatiivselt vähemasti konsolideerida
jäätmeveohanked ja ühtlustada jäätmeeeskirjad. Tuleb kaaluda võimalusi teha
koostööd näiteks tänavavalgustuse
hooldamisel, heakorratööde teostamisel,
teedehoolduse ja elamumajanduse valdkonnas
jne.
Mati Männisalu töötab abivallavanemana
alates 1. aprillist 2006. aastast. Enne seda
oli ta majandus- ja maaosakonna juhataja
ning veel varem ehitusspetsialist. Vaivara
vallas töötab Mati Männisalu alates 2.
juulist 2001. aastast, seega täitub tal
käesoleva aasta juulikuus Vaivara vallas
kuusteist tööaastat.
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Küsimusele „Kas Teie toetate
Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna
ja Vaivara valla ühinemist üheks
omavalitsusüksuseks?”
rahvaküsitluse tulemused
Narva-Jõesuu linnas võttis küsitlusest osa
11 protsenti (272 inimest) hääleõiguslikest
(2466) elanikest. Kolme omavalitsuse
ühinemise vastu oli 82 protsenti (222 inimest)
ja poolt 17 protsenti (47 inimest) vastanutest.
Vaivara vallas võttis küsitlusest osa 6,4
protsenti (96 inimest) hääleõiguslikest (1487
inimest) elanikest. Kolme omavalitsuse
ühinemise vastu oli 88,5 protsenti (85
inimest) ja poolt 11,5 protsenti (11 inimest)
vastanutest.
Meie Leht palus mõlemate omavalitsuste
volikogude esimeestel tulemusi
kommenteerida.
Narva - Jõesuu linnavolikogu esimees Kalle
Kekki:
Läbiviidud küsitluses osalenute linnaelanike
osavõtt näitab linnaelanike vähest huvi
antud küsimuse vastu.
Sarnane küsitlus oli läbi viidud ka NarvaJõesuu ja Vaivara kohta, kus rahvas selgelt
hääletas Vaivara vallaga ühinemise vastu,
kuid toonane volikogu enamus ei arvestanud
rahva arvamusega ja tegid oma otsuse
ühineda Vaivara vallaga.
Volikogu esimehena leian, et rahva arvamus
on oluline ja seda tuleb arvestada.
Vaivara vallavolikogu esimees Heiki Luts:
Hääleõiguslike elanike vähese osaluse
põhjuseid rahvaküsitlusel võib olla mitu.
Esiteks on küsitav, et milleks
rahvaküsitlusi üldse läbi viia, „demokraatiat
mängida“, meie ühist aega ja raha kulutada,
kui rahvahääletuste tulemused võtavad linnaja vallavolikogud küll seaduse mõttes
teadmiseks, kuid oma otsuste tegemisel
arvestama ei pea. Samas ju teame, et ka
Vabariigi Valitsus ei pea omavalitsusi
ühendades arvestama ei rahvahääletuste, ei
volikogude otsuste ega piirkondlike
komisjonide ettepanekutega. Aga võiks ...
Teiseks on minu arvates liiga palju müra

Fotouudis

9. aprillil 2017 sai
Vaivara vald 25aastaseks.
Sünnipäevapidu peeti
Sinimäe koolimajas.
Tervituskõnedega
pöördusid külaliste poole
valla juhid, valla tänukirja
ja meenega peeti meeles
neid tublisid inimesi, kes
on andnud oma panuse
valla arengusse ja aidanud
muuta Vaivara tugevaks
kogukonnaks.
Muusikalist külakosti
pakkus ansambel
„Fantaasia“ Kundast.
Foto: 2 X Alar Tasa

ja kära koos sellele kaasneva segadusega
haldusreformi teema juures üles puhutud ja
elanikud on teatud mõttes tüdinenud ning
võib-olla ehk ka käega löönud.
Minul ei ole andmeid rahvahääletusel
osalenud isikute nimede kohta, kuid väga
paljud vallaelanikud on minu ja ilmselt ka
teiste vallavolikogu liikmete poole
pöördunud mure ja küsimusega Vaivara valla
võimalike tulevikustsenaariumite osas.
Elanikega vesteldes oleme saanud arutada
erinevaid seisukohti ja volikogu liikmetele on
edastatud otsuse tegemiseks kindel sõnum,
mis ühtib rahvahääletuse tulemustega. Olen
veendunud, et Vaivara Vallavolikogu
arvestab ka seekord vallaelanike arvamusega.
Siinkohal kasutan juhust ja tänan kõiki
neid Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
elanikke, kes käisid rahvahääletusel arvamust
avaldamas ja kes on otse pöördunud meie
kahe volikogu liikmete poole ning on teinud
meie volikogudele Sillamäe linnaga
mitteühinemise otsuse tegemise oluliselt
lihtsamaks.

Soovime teada
Küsimustele vastab Narva – Jõesuu
aselinnapea OLGA BATLUK:

Milline on omavalitsuse
majanduslik hetkeseis?
Narva-Jõesuu linna
ootavad ees suured
muudatused. Ühelt poolt on
need seotud riigitasandil
läbiviidava haldusreformiga,
teiselt poolt aga nende
inimeste tegevustega, kes
muretsevad linna tuleviku
pärast.
Narva-Jõesuu linna on võimalik hetkel
nimetada arenevaks väikelinnaks: stabiilne
majanduslik areng ja eelarve ressursside tark
jagamine aitasid saavutada olukorra, kus linna
eelarve baasil on võimalik linna
mitmesuunaline areng ilma pangalaenuta.
Valitud majanduslik strateegia lõi eeldused
Narva-Jõesuu linna osalemiseks erinevates
arenguprojektides. Sellega saavutatakse
eesmärk tagada linna areng läbi otseste
investeeringute selle infrastruktuuri ja
tehnilise seisundisse.
Millised projektid on käsil?
Olulisemateks projektideks on NarvaJõesuu sadama rekonstrueerimine ja
kergliiklusteede rajamine. Ajaloolises kohas
asuva Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimise
projekti eesmärgiks on sadama
rekonstrueerimine, sadamahoone ning sadama
teenindamiseks vajaliku tehnilise taristu
ehitamine.
Kergliiklusteede võrgustiku loomiseks on
koostatud ehitusprojekt, mille järgi ehitatakse
linnas kokku ca 13,54 km kergliiklusteid
keskmise laiusega 3 meetrit, mis tagab ohutu
liikumise nii jalakäijatele kui ka jalgratastega
või rulluiskudega liiklejatele. Kergliiklusteede
võrgustik aitab saavutada eesmärgi ühendada
linnaosad valgustatud, sõidurajast eraldatud
ohutu kergliiklustee kaudu.
Linnavalitsus on esitanud rahastamistaotluse
linna tänavavalgustuse taristu
renoveerimiseks, et uuendada kõik
tänavavalgustuse lambid säästlike LED
valgustite vastu ja eeltaotluse Est-Rus
piiriülese koostöö programmi - eesmärgiga
arendada turismivaldkonda. Koostöös MTÜ
Virumaa
Väikesadamate Ühendusega ja teiste
kohalike omavalitsustega on esitatud taotlus
Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise
programmi, et tagada Virumaa väikesadamate
võrgustiku arengut ja korraldada Põhjaranniku
purjeregatti.
Võtmeküsimuseks on ka Narva-Jõesuu muuli
taastamine. Selleks on linn tellinud muuli
varemete ohutustamiseks eeluuringute
läbiviimise ning eelprojekti koostamise.
Uuringu tulemuste alusel peetakse
läbirääkimisi keskkonnaministeeriumiga:
muuli, kui olulise piirilähedase objekti
rekonstrueerimise vajadusest.
Peale Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemist saavad realiseeritavatest
projektidest kasu kõik moodustatava
omavalitsuse elanikud. Stabiilne majanduslik
seis tagab ühinenud omavalitsuse stabiilse
strateegilise arengu: jätkatakse rahastatud
projektide elluviimisega ning vajadusel
esitatakse uusi projektiettepanekuid
rahastamisfondidele. Haldusreformi seaduse
alusel antav ühinemistoetus aitab kindlasti
valutult läbida ühinemisprotsessi ja tekkiv
administratiivne koormus ei avalda mõju
ühinevate omavalitsuste eelarvetele ega
projektide realiseerimisele.
Milliseid ühistöö võimalusi näete?
Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla
ühistöö on alati olnud sõbralik ja
produktiivne. Koostöö ühinemise teemal algas
hetkel, mil otsustati alustada läbirääkimisi
kahe omavalitsuse ühinemiseks. Siiamaani
kulges see sujuvalt ja olen kindel, et selles
suunas see jätkub. Ühinemislepinguga
püstitatud eesmärgid saavutatakse
plaanipäraselt. Peale ühinemist töö jätkub
kõikides valdkondades, eriti nendes, mis
avaldavad mõju inimeste heaolule ja
turvalisusele. Kuid pean tunnistama, et
eelpool nimetatud on väike osa sellest, millega
igapäevaselt tegeleme praegu ja ka tulevikus.
Olga Batluk töötab Narva- Jõesuu
aselinnapeana 2016. aasta detsembrist.
Tegeleb erinevat liiki planeeringute
menetlemisega ja projekttaotluste
koostamisega ning rahastatud projektide
realiseerimisega. Enne seda oli ta arenguja planeeringuspetsialist ning veel varem
maakorraldaja. Narva – Jõesuu
linnavalitsuses töötab Olga Batluk 2012.
aasta veebruarist.
2011. aastal lõpetas ta Eesti Maaülikooli,
kus omandas maastikuarhitektuuri eriala
magistrikraadi.
ALAR TASA
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Kes teeb,
see jõuab
Antonina Fjodorova, Massaazimaailm OÜ
Milliseid teenuseid pakub Teie firma?
Meie massaazisalongi peamiseks
tegevusvaldkonnaks on massaaziteenuse
osutamine.
Pakume umbes
20 erinevat
massaaziliiki
nii kehale kui
näole. Teeme
massaazi nii
väikestele
rinnalastele
kui ka
väärikatele
eakatele, kel
vanust rohkem
kui 80 aastat.
Peamisteks
klientideks on
keskealised
inimesed ja
kõige nõutum massaaz on ravimassaaz.
Samuti osutame teenuseid väljakutsetel,
kodus või organisatsioonides või üritustel.
Samuti õpetame soovijatele ise massaazi
tegema.
Mitmele inimesele pakub Teie ettevõte
tööd?
Massaazisalongis töötab alaliselt kaks
inimest, suvel, puhkajate suure arvu tõttu,
võib personali arv kasvada viie inimeseni.
Miks valisite just selle tegevusvaldkonna?
Mulle meeldib see tegevusvaldkond.
Pärast Tallinnas Massaaziakadeemia
massaazi ja teraapia eriala lõpetamist
otsustasin avada oma väikese salongi, kus
ennast massööri erialal arendada. Leidsin
avarad ruumid ja kliente hakkas tulema,
võtsin tööle teise töötaja, samasugune
ennastsalgav ja oma kutsumusele
pühendatud inimene. Usun, et massaaz
aitab inimesi paljudes olukordades.
Kui kaua olete sellega juba tegelenud?
Massaazisalong Narva-Jõesuus
alustas tööd 2014. aastal ja alates 2017.
aasta märtsist avas Narvas uksed meie
filiaal, seal töötab kaks massaazikabineti.
Jutustage palun üks ettevõttega seotud
lõbus juhtum või huvitav lugu.
Õppimise ajal jäi mulle meelde juhtum,
mis juhtus meie õpetajaga seljamassaazi
ajal. Tehes massaazi, tekkis kliendil selline
alaseljavalu, et ta ei suutnud ennast isegi
liigutada. Õpetaja ehmus väga juhtunust,
arvas, et tegi massaaziga kliendile viga,
kutsus kiirabi ja juba hiljem haiglast teatati,
et kliendil otse massaazilaual hakkasid
väljuma neerukivid. Nüüd, ise tegeledes
massaaziga, puutusin kokku sarnase
olukorraga. Mulle helistas klient, kes pidi
tulema kümnendale massaazile, et ta on
haiglas, et tema neerukivid pudenesid
liivaks ja tulid ise välja. Sellist imelist
laserjõudu omab massaaz!
Miks peaks kasutama just Teie ettevõte
teenuseid.
Juba salongi avades soovisime
osutada teenuseid professionaalselt,
kvaliteetselt ja armastusega. Esikohal oli
individuaalne lähenemine ja kliendi
rahulolu. Esimesest päevast alates töötame
selle nimel. Meie salong on loodud
massaazi armastavatele inimestele,
igaühele, kellele see on vajalik tervise
parandamiseks, ilu heaks või taastuseks.
Tunneme rõõmu igast kliendist!
Millised on Teie tulevikuplaanid ?
Mulle meeldib teha realistlikke plaane.
Praegu on kavas võtta Narva-Jõesuu
salongi tööle kolmas massöör, samuti
vajame massööri Narva. Tahame soetada
kaks professionaalset massaazilauda.
Kavas on arendada firma koolituslikku
suunda. Ühesõnaga, meil on plaanis teha
tööd ja areneda.
Kust Teid leida võib ?
Meie aadress: Karja 18V-M1 NarvaJõesuu. Massaazisalong on eraldi
sissekäiguga.
Kreenholmi 25 Narva ( endine 6. Kool )
Sissepääs spordisaali poolt.

Narva jõel ja lahel hakkab Kes teeb,
seilama lõbusõidulaev
see jõuab
jäävad pinkide ning vööri- ja ahtrikapi ehitus,
Tuleval suvel saab Narva-Jõesuu
roolipinni-lehe ehitus ning väikeste mastide
kodusadamaks ajaloolisele 11 meetri
tegemine. Keerulisemaks osaks töödes nimetas
pikkusele kahemastilisele puulaevale,
Tamm ahtritunneli ning kruviakna ehituse - kruvi
millega MTÜ Raudlaeva Maja hakkab
jääb erinevalt tavapärasest mitte ahtrist
pakkuma miljöörikast veesõitu nii meritsi
väljapoole, vaid paigutatakse n-ö päästepaadi alla,
Toila suunal kui ka mööda Narva jõge.
emapuu ja lisa-emapuu vahele, kuhu jäetakse talle
Leaderi tegevusgrupi MTÜ Kirderanniku
tööava ehk niinimetatud kruviaken. Kuna
Koostöökogu hindajad otsustasid toetada
varasemalt sellise konstruktsiooni kogemus
puulaeva siseviimistlus- ja taglastustöid ligemale
puudus, siis pani see laevaehitajaid rohkem pead
9000 euroga, Vaivara vald toetab ühisprojekti
murdma, kuid hea meeskonnana tuldi keeruka
6000 euroga ning Narva-Jõesuu linn ja Toila
ülesande lahendamisega toime.
Sadam tagavad laevale sobiva kaikoha püsivaks
kasutamiseks järgmisel viiel
aastal. Kokku läheb ettevõtmine
maksma üle 15 000 euro.
„Väikelaeva ehituse
ettevalmistus algas 2015. aasta
talvel, kui tõime metsast
ehituseks vajaliku tamme- ja
männipuidu, seejärel panime
Eesti-Soome meeskonna kokku,
viimistlesime tehnilise joonise
lõppversiooni ning teostasime
avaliku rahastuse taotluse
Hooandjas,“ meenutas
projektijuht Ilmar Tamm.
Tol ajal ei olnud veel täpselt
teada puulaeva võimalik
Käimas on kiilutööd. Foto: Erakogu
kasutusviis ega tulevane
„Alustamaks reisijatevedu Narva lahel ja
kodusadam. Selgus saabus, kui
piirijõel loodame oma tööde-tegemistega saada
mittetulundusühingu eestvedajad külastasid Idaühele poole suveks. Täpset kuupäeva ei oska täna
Virumaad: Purtset, Toilat ja Narva-Jõesuud.
veel öelda,“ ütles projektijuht Ilmar Tamm.
“Viisime läbi paadiretke Narva jõe suudmealalt
Veesõidu korraldamiseks kolib MTÜ Raudlaeva
kuni Narvani ning kohtusime Narva-Jõesuus
Maja meeskond turismi kõrghooajaks Narvategutsevate spaade müügimeeskondadega. Selle
Jõesuusse. Tamme sõnul elavad ja toimetavad
järel kinnistus veendumus, et piirkonnas on suur
meeskonna liikmed muidu Tallinnas ja mujal
potentsiaal marsruutsõitudeks nii Narva jõel kui
Eestis, kuid teenuse käivitamiseks on oluline
ka lahel. Kohtusime linnavõimudega, kes leidsid,
esimestel aastatel ise reaalselt kohal olla ning
et teenus sobiks Narva-Jõesuusse ideaalselt,”
seejärel leida kohapeal inimesed, keda välja
märkis Tamm.
koolitada.
Uue vaba aja teenuse arendamiseks annab
Lisaks klassikalisele turismiteenusele on
Tamme sõnul kindluse asjaolu, et Narva-Jõesuu
ajaloolisel puulaeval võimalik läbi viia töötubasid
lähipiirkonnas elab ligi 65 000 inimest ning
ja õuesõppe tunde, kus sihtgrupiks on koolid ja
tegutseb mitu ka terve Eesti mõistes suurt spaad,
lasteaiad. “See loob piirkonna koolidele täiesti uue
mida külastavad rohkearvulised turismigrupid.
reaalsuse kas siis geograafia, bioloogia või
“Paraku puudub sedavõrd atraktiivses
loodusõpetuse tundide läbiviimiseks,” märkis
keskkonnas, nagu on Narva laht ja Narva jõgi,
Tamm. Seetõttu on laeva ehitamisel arvestatud, et
võimalus aktiivseks vaba aja tegevuseks. Peale
sinna mahuks terve klass või ekskursioonirühm,
ilusal rannaribal jalutamise ja basseinis või saunas
ligemale 30 inimest. Praegu peetakse sel teemal
olesklemise polegi nagu suurt midagi teha.” Ta
läbirääkimisi veeteede ametiga. “Ohutusnõudeid
meenutas, et ajalooliselt on Narva jõel toimunud
silmas pidades on puulaeva tüübiks valitud väga
laevaliiklus nii kauba- kui reisijateveona ja seda
merekindel laevamudel “ klassikaline 19. sajandi
küllalt suures mahus.
lõpu ja 20. sajandi alguse klinkerplangutusega
“Teine maailmasõda ja selle tagajärjed lõid
päästelaev. Puulaeva algne eeskuju on teeninud
rannarahva ja mere vahele kiilu, mida ei ole siiani
korralikult õnnestunud kaotada. Projekt aitab tuua väga edukalt 1920ndatel aastatel Saksa
merepäästet,” rääkis projektijuht.
inimesed merele ja meresõidule lähemale ning
Aluse nime osas veel lõpplikku otsust
tutvustada seda tegevusvaldkonda, mis on olnud
rannakülade ja -kogukondade lahutamatu osa terve tehtud pole. „Nime veel ei ole, küll aga oleme
korjanud mitmel pool ja erinevatel puulaevaajaloo vältel.”
sõitudel sõpradelt-tuttavatelt ideid. Ehk võiks
Tamme sõnul on praeguseks hetkeks
mõne veebilehe nurgal neid veelgi juurde korjata.
(märtsi keskpaigaks – AT.) töödest tehtud väga
Idee mõttes oleme ise otsinud ilusat naisterahva
mahukas keretööde etapp, kuhu kuulub materjali
nime - projekti nimeks on meil näiteks
valik ja eeltöötlus, ning kogu konstruktsiooni
„Väinamere tütar“ ja selles suunas võikski
ehitus, sealhulgas täävide ja emapuu väljatöötlus,
nimevalikul mõelda,“ arvas Tamm.
nendele toetuva ahtritunneli ja mallkaarte
paigaldus, plangutuse ehitus ning mallkaarte
ALAR TASA
asendamine vits- ja kontkaartega. Järgmisse etappi

Venemaa munadepüha traditsioonid
Selle õppeaasta
algusest saati toimub
Sinimäe Põhikoolis
projekt „Slaavi
kultuuri
edendamine“, seda
korraldab Narva
Vene Kultuuriselts.
Projekt on mõeldud
algklasside
õpilastele ja slaavi
kultuuri tunnid
toimuvad igal
kolmapäeval.
19. aprillil
näitasid lapsed oma
Suurejooneline pidustus lõppes lõbusate mängudega.
oskusi näidendis, mis
Foto: Roman Treial
oli pühendatud
munadepüha tähistamisele. Juhendajad
Mai lõpus on meil plaanis minna
tutvustasid õpilastele ja õpetajatele
Tallinna, kus teeme ekskursiooni vanalinnas
munadepüha kombeid ja esitasid palju
ja külastame martsipani muuseumi.
küsimusi. Suurejooneline pidustus lõppes
Täname Narva Vene Kultuuri seltsi
lõbusate mängudega, kus kõik osalejad said
juhendajaid Elena Kukrut ja Alla Matvejevat.
teada, mis mänge mängisid lapsed 100 aastat
tagasi munadepüha ajal.
ROMAN TREIAL,
Sinimäe Põhikooli arendusjuht

Heiki Roots, Rootsikeldri Talu
Millist teenust pakub Teie firma?
Teenust
pakub
Rootsikeldri
Talu
mesindusalastel
koolitustel
piirkonna
mesinikele,
koostöös Eesti
Mesinike
Liiduga. Talu
tegevus on
põhiliselt
kõikide suvelillede kasvatamine ning
mesindus. Ütleksin et tegemist on
tootmisega, teenuse osa on minu talus
üsna väike.
Mitmele inimesele tööd pakute?
Tööd pakun kahele inimesele Narvast
ning sellele lisandub oma pere tööjõud.
Miks valisite selle tegevuse?
Enne talu pärimist tegelesid taimede
kasvatusega vanaema ja vanaisa.
Kasvatati ainult tomati, kurgi ja paprika
taimi. Nüüd kasvatan ise taimi ning
tänaseks on välja arenenud laialdane
sortiment taimi, suvelilli ning lai valik
amplitaimi.
Kaua selles valdkonnas tegutsete?
Võin küll vastusega eksida, kuid 18
aastat peaks ära tulema küll. Varasemalt
olid toodangukogused väikesed, kuid
viimase kümne aasta jooksul on asi
tõsiselt arenenud.
Miks peaks kasutama just Teie teenust?
Vastus on väga lihtne - Rootsikeldri
Talu müügiplats on kodu juures ning mis
sel aastal müüd, on järgmisel aastal
kliendil hästi meeles. Laadal täna müüd ja
homme sind pole … nii ei saa ka klient
enam sinuga ühendust. Sellel alal tuleb
kõigiga silmast-silma vaadata.
Kas on plaane tulevikuks?
Täna ei oska öelda, kui palju seda
valdkonda saaks veel laiendada.
Kust Teid leida?
Kõik kaup ja toodang on saadaval
Vaivara vallas Peeterristi külas
Rootsikeldri Talus.

Tantsuansambel
„Aktsent“ oli edukas
rahvusvahelisel
festivalil
1. ja 2. aprillil toimus Tallinnas X
rahvusvaheline moe ja tantsu festival
“Max Moda 2017”. Sellel aastal võtsid
festivalist osa Balti riigid, Venemaa,
Tšehhi, Soome, Ukraina ja Itaalia.
Töid hindas rahvusvaheline zürii.
Zürii ei teadnud otsustamise ajal esitatud
kollektiivide nimesid, maad, mida nad
esindavad ega ka esitatud tööde autorit.

Olgina Rahvamaja tantsuansambel
“Aktsent”, Irina Intjašova juhendamisel
esines väärikalt ja saavutas auhinnalised
kohad. Kaasaegse tantsu nominatsioonis,
kategoorias noored, saavutas 3. koha
vanem rühm tantsukompositsiooniga “Elu
ja surma vahel”.
Kaasaegse tantsu nominatsioonis,
kategoorias juuniorid, saavutas 2. koha
keskmine vanuserühm
tantsukompositsiooniga “Vihmavarjud”.
IRINA INTJAŠOVA
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Vaivara ja NarvaJõesuu kirikutest
Vaivara kihelkond on moodustatud Jõhvi
kihelkonna osast ja allus esialgu Narvale.
Hilisemalt, 1623. aastast oli Vaivara
iseseisev, kuuludes vaid lühidalt (17001716) Narva alla. Vaivara esimese
puukiriku põletasid venelased 1657. aastal
maha, mille järel see uuesti üles ehitati.
1775.-1776. aastal rajati Neitsi Maarjale
pühendatud kivikirik, mis hävis 1944. aasta
Sinimägede lahingutes. Pärast sõda veeti
küngaski teetäiteks laiali ja praeguseks on
mälestus kivikirikust kirikupildiga kiviplaat
Vaivara vana kalmistu mälestusmüüris.
Kivikirikus oli 425 istekohta ja kogudust on
teeninud Leo Treumann (1921-1939) ja
Raimund Peiker (1939-1944).
Peikeri ajal ehitasid Võrumaa kuulsad
orelimeistrid Rudolf ja Edaurd Kriisa kirikusse
oreli. Vaivara kiriku kogudusse kuulus 1908.
aastal 6740 (koos Peeterristi kirikuga) ja 1937.
aastal 3199 hinge.
Vaivara vallavalitsus koos Viruma
praostkonnaga planeeris uue kiriku ehitamist ja
ühe variandina oli kavas endise Perjatsi
rahvamaja ümberehitamine (olemas oli ka
projekt), kuid siiani on see teostamata.
27. detsembril 1995. aastal toimus peale 50
aastast pausi Vaivaras taas jumalateenistus.
Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur
pidas jõulujumalateenistust Vaivara endise
kauplushoone ülakorruse väikeses ruumis, kus
oli südamlik jutlus ja lauldi üheskoos
lapsepõlve jõululaule.
Juba XVII sajandi alguses ehitati puidust
Hermanni kiriku asemele kivist Peetri kirik,
mille tõttu sai see koht nimetuse - Peeterristi
(ühe variandina olen kuulnud, et siin kohtusid
1700. aastal Peeter I ja Karl XII väed, kus
rootslased saavutasid edu, peale mida taandus
Peeter Peterburi suunas).
Peetri kirik oli XIX sajandi alguseks lagunenud
ja siis lasi Härmamäe mõisaomanik paruness
Dorothea von Arpshofen mehe mälestuseks
(1808-1809) ehitada uue kivikiriku, milles oli
400 istekohta. Kuna see kirik oli Narva
eestlastele tunduvamalt lähemal kui Vaivara
kirik, siis sai see nende seas väga populaarseks
ja meelsasti käidi sinna ka jalgsi. Peetri kirik
hävines täielikult 1944. aasta Sinimäe lahingute
ajal ja tee õgvendamise tulemusena kulgeb
Tallinn-Narva maantee üle Peeterristi (Peetri)
kiriku asukoha. Peetri kirik oli Vaivara kiriku
abikogudus ja seal olid õpetajana ametis
Aleksander Eller (1939-1942) ja kiriku
eksisteerimise lõpuni Raimund Peiker.
1863. aastal ehitas Narva raehärra William
Gendt Mereküla suvituskohta Vaivara
koguduse abikiriku, kus peeti jumalateenistusi
suviti, kirikus oli 150 istekohta. Luteri kirik
pühitseti sisse 17. augustil 1863. aastal Vaivara
pastori Friedrich Scholvini poolt. Rahva seas
kutsuti seda Metsakabeliks (Waldkapelleks) ja
siin armastasid oma kontserte pidada Eesti
tuntud heliloojad Heino Eller ja Miina Härma
ning puhkuste ajal veel teisedki kuulsused, mis
muutis kiriku üheks meeldivaks puhkuse
nautimise kohaks nii esinejatele kui kuulajatele.
See väga kaunis palkehitus võeti (1946-1947)
lahti ja monteeriti uuesti üles Narva-Jõesuus
õigeusu kirikuks, millisena tegutseb tänaseni.
Mulle on jätnud see kirik suurepärase mulje
oma välise väiksuse, kuid suure sisemusega- nii
pühalik ja mõjuv.
1873. aastal asutatud Narva-Jõesuu
suvituspaik muutus kohati nii rahvarohkeks, et
1888. aastal otsustati alustada ka siinkandis
jumalateenistuste läbiviimist. 27. mail 1897.
aastal pandigi nurgakivi Nikolai II heakskiidul
ja 1900. aastal pühitsetigi sisse Püha Nikolai
(Niguliste) kirik, mille arhitektiks oli Rudolf
von Knüpfer ja töödejuhatajaks G. Bermann.
Algselt oli see Vaivara koguduse abikirik, 1903.
aastal see aga iseseisvus ja 500 kohalise kiriku
juurde moodustus oma iseseisev kogudus, kus
õpetajatena teenisid Jakob Jalajas (19031910), Karl-Heinrich-Julius Schmidt (19101917), Egon Pallon (1917-1919), Georg Fritjof
Slöör (1920-1929) ja Oskar Astik (19311944). Kirik hävines täielikult 1944. aastal,
osaliselt sai siis kannatada ka Kuursaal. Kiriku
seinad seisid veel mõnda aega püsti, kuid peagi
võeti ka need maha ja koos sellega lõpetas
tegevuse ka kogudus. Kogudus taastati uuesti
1992. aastal, kui kirikusaal ehitati endise
palvemaja hoonesse, mis siis teisel nelipühal
1993. aastal ka sisse pühitseti Narva-Jõesuu
Niguliste koguduse Pühavaimu kabeliks.
Esimese teenistuse selles kirikus pidas üks
taastamise ettevõtjaid Ralf Alasoo, hiljem
teenisid seal Peeter Kaldur, Herki Talen ja Ülo
Vaher Pühajõe kogudusest. Hetkel on seal
hooldusõpetajaks Peeter Kaldur ja teenistusi
viib läbi diakon Ralf Alasoo.
(Artikli koostamisel on kasutatud Peeter
Kalduri ja Virve Orava materjale).
Sir ARTHUR

Kallid Jumala poolt armastatud
isad, vennad ja õed!
Maailma eri nurkades puhkevad verised
Täna me õnnitleme taas teineteist helge püha
sõjalised konfliktid, mis ennekõike
- Kristuse surnuist ülestõusmise puhul.
puudutavad täiesti süütut rahumeelset
“Kristus on ülestõusnud!” – see on meie,
elanikkonda. Kannatavad ja surevad vanurid,
kristlaste jaoks, õnnis tervitus, mis on meie
naised ja lapsed. Eranditult kõik inimesed,
jutluse algus ja lõpp, meie usu südamik,
sõltumata kultuurilistest ja religioossetsest
millele tugineb meie lootus ja täitub meie
traditsioonidest ning olme sotsiaalsest
armastus.
ülesehitusest, püüdlevad harmoonia ja
Milline on Jumala armu käsitamatu
heaolu poole. Jumala poolt
sügavus! Jumal “lõplikult ei
inimesele antud loomuliku
pööranud ta kõrvale
enesealalhoiu instinkt maise elu
omaloodust, kelle ta lõi ja ei
lõppemise mõttest tekitab igas
unustanud oma kätetööd”
inimeses ärevust ja hirmu. Paljud
(ülemhingekarjase Vassili Suure
idamaade inimesed, hüljates oma
liturgia anafoor). Inimajaloo
kodumaa, on sunnitud otsima
murdehetkel Maailma Looja
endale varju neile võõras
astus vaikselt, ilma suure
keskkonnas. Kahtlemata
teatavaks tegemiseta, inimlukku
maailmavaatelised erinevused
ennekuulmatult ja ootamatult.
tekitavad konflikte ja
Jumala ainusündinud pojast sai
ebamugavust. Kas see saab olla
Püha Neitsi Naatsaretist
enesesse sulgumise põhjuseks ja
esiklaps, et püha ja
õnnetute julmaks
puutumatuna, ilma ainsama
eelmaletõukamiseks? Siinkohal
patuta tuua end ohvriks meie
meenuvad Ilmutusraamatus
päästmise nimel.
toodud rändava Jeesuse sõnad
Kristuse Ülestõusmine – on
“Ennäe, ma seisan ukse taga ja
vaieldamatu tõde, mis teenib
koputan. Kui keegi kuuleb mu
meie tulevase ülestõusmise
Vene Õigeusu Kiriku
häält ja avab ukse, siis ma tulen
tõestust. See on – triumf, jõud,
Narva ja Peipsiääre
tema juurde sisse ning söön
võit, tõde, mis kinnitab meie
piiskop Laatsarus.
õhtust temaga ja tema minuga”
vastutust kaasajas ja meie
Foto: Alar Tasa
(Ilmutusraamat 3. 20).
tulevases igaveses elus!
Ülestõusmispüha, mida me täna
Möödus 2000 pikka aastat ja
tähistame, on surnuist üles tõusnud Kristuse
Evangeeliumi viimaste peatükkide leheküljed
kutse järgneda Talle surmast ellu. Täna Tema,
elustuvad taas meie vaimusilmas. Juudas ja
kui uus Mooses, kutsub meid hülgama
Pilaatus, apostlid, variserid ja Iisraeli rahvas.
egiptuse orjuse, lakkama meid teenimast
Mingil hetkel valdab meid tunne, et oleme
kõike seda, mis võtab meilt Jumala laste
teadmatult kaasatud hargnevasse draamasse
väärikuse.
ja koos naiivsete õpilastega küsime,
Las Jumala ülestõusmise kiirgus oma puhta ja
suuremalt jaolt väidame “Kas mitte mina,
elluäratava valgusega vaatab iga inimese
Jumal?”. Kuid kaasaegse elu reaalsus on
südamesse! Surnuist üles tõusnud Jumala
võimeline meile illustreerima Pühakirja
poeg annab meile tuge minna tõega läbi elu,
tähenduse läbipääsmatust. Ebaõiglus ja
vaatamata kõigele, seda kuulutada ja selle
sotsiaalne ebavõrdsus, ühtede äärmine
eest seista. Jumal ümbritseb meid, kõiki
vaesus ja teiste piiritu rikkus, kõigest ilma
inimesi: lapsi ja vanemaid, haigeid ja terveid,
jäetud ja kodutud seavad meid taas Tema
neid kes on vanglates ja haiglates, rändavaid
palge ette, Kellel ei olnud kohta, kuhu oma
ja unustatuid, jõuetuid ja maailmavallutajaid pea langetada. Meie osaks on saanud elada
oma armastusega ja ülestõusmisega kutsub
sel keerulisel ajal ja olla kaasaegses maailmas
kõiki enda juurde ja päästab!
toimuvate tektooniliste murdumiste
Südamlikult tervitan kõiki ja soovin rõõmu
tunnistajaks. Viimase kahekümne aasta ajaloo
helgel Ülestõusmispühal!
vaatlemine ja tundmaõppimine viib meid
Kristus on üles tõusnud! Kristus on tõesti
troostitute järeldusteni ümbritseva
üles tõusnud!
keskkonna haprusest, inimestevaheliste
15. aprill 2017.a
leppimuste ja kokkulepete püsimatusest.
Narva linnas

Noorus kavandab
suurejoonelist laienemist

SPA & HOTELL Noorus kavandab NarvaJõesuus suurejoonelist laienemist.
Omanike plaani järgi peab pooleteise aasta
pärast avama oma uksed kaasaegne veepark,
mis lubab olla Eesti kõige omalaadsem ja
suurim ning peaks saama linna uueks
visiitkaardiks. Samuti, peale hotell
Liivarand soetamist, avanevad täiendavad
võimalused linna külaliste majutamiseks.
“Teame, et
peamiselt käiakse
Pärnus. Soovime, et
Narva-Jõesuust saaks
sarnane tõmbekeskus.
Seepärast soovimegi
ehitada sellist
veeparki. Orienteeruv
investeeringute maht
on 6,5 kuni 7,5 miljonit
eurot. Tänase päeva
seisuga esitasime
taotluse EASile ja
vastus peaks tulema
lähiajal. Kui kõik
läheb hästi, oleme
valmis alustama
ehitustöödega, mis
kestavad umbes 11-12
kuud, seega üpris
kiiresti. Meil on projekt ning saadud
ehitusluba ning kuulutasime välja konkursi ja
ootame hinnapakkumisi” ütles SPA Hotelli
juhatuse liige Filipp Dolzkov uudistesaates
Aktuaalne Kaamera.
Dolzkovi sõnade järgi saab see olema
Eesti suurim veepark, kuhu paigaldatakse

kõige uuemad atraktsioonid, mille sarnaseid
siin ei ole.
“ Kavandame ehitada veeparki, mis mahutaks
450-500 külastajat päevas. Veeparki tuleb
kuus liumäge, kunstliku lainega bassein, kiire
jõgi, kiirteeninduskohvik ja väike pood” –
selgitas Dolzkov. Tehnovõrkudega
ühendamisega probleeme ei tule, kuna kogu
infrastruktuur on juba olemas. Nagu lisas
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Parkimistasuvabastus
Vaivara valla
elanikele
Kuu alguses võeti Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse istungil vastu korraldus
“Parkimistasuvabastus Vaivara valla
elanikele”.
„See on asjade
loomulik käik. Tihe
koostöö Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna vahel
on kestnud juba mõnda
aega. Samuti on toimunud
mitmeid ühisüritusi, kus
osalesid mõlema omavalitsuse inimesed ja
kuuldavasti on muljed olnud väga positiivsed.
Ees on suvi ja kuna meil on alati olnud hea
meel näha naabervalla elanikke meie linnas –
öeldes meie linnas, pean tegelikult silmas juba
ühist linnaruumi. Kõike eelnevat arvestades
otsustasimegi Vaivara rahvale siinviibimise ka
suvekuudel võimalikult mugavaks teha,“
põhjendas linnavalitsuse otsust linnapea
Maksim Iljin.
Parkimistasust on vabastatud Vaiavara
valla elanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri
andmete järgi on Vaivara vallas vähemalt 1
aasta enne tasulise parkimise perioodi algust.
Tasulise parkimise periood kestab 1. maist
30. septembrini 2017.
Tasuta piletite vormistamiseks tuleb
alates 15. aprillist saata elektronposti
aadressile parkla@narva-joesuu.ee oma
andmed: nimi ja perekonnanimi, isikukood,
liiklusvahendi(te) registrinumber (kui
perekonnas on mitu autot, palume nende
numbrid kirjutada ilma
vahedeta, näiteks: 987ABC;659JUG),
mobiiltelefoni number.
Peale esitatud andmete kontrollimist
saadetakse taotlejale SMS-teade elektroonse
parkimispileti olemasolu kohta. Kui
sõiduvahend on kantud registrisse mõnes
teises riigis, tuleb taotlusele lisada auto
tehnilise passi koopia.
ALAR TASA

Rahvusvahelised
noorte suvepäevad
Sinimäel
12. juuli - 26. juuli toimuvad Sinimäe
põhikoolis rahvusvahelised noorte
vabatahtlike suvepäevad.
Ootame Sind osalema, kui tahad
saada tuttavaid teistest riikidest,
praktiseerida inglise keelt, veeta aktiivselt
aega ja saada vabatahtlikuna töökogemus.
Päeva esimeses osas korrastame
kodukanti. Pärastlõunast on planeeritud
erinevad põnevad tegevused. Läheme
kanuumatkale, korraldame lõkkeõhtu,
toimub ekskursioon Narva, kultuuriõhtud,
sportlikud tegevused ja palju muud.
Suvepäevadele on registreerunud
juba noored Itaaliast, Türgist ja
Venemaalt. Ootame osalema 15 noort
vanuses 13-17 eluaastat. Laagri
suhtluskeeleks on inglise keel, mille
valdamine vähemalt suhtlustasemel on
nõutav. Osalustasu katab majutuse,
toitlustuse ja väljasõitudega kaasnevad
kulud.
Varajastele registreerijatele on
osalustasu 75 eurot kuni 01.06.2017 ja 100
eurot kuni 01.07.2017. Lisainfo ja laagrisse
registreerimine: liisi.sarap@gmail.com või
Sinimäe põhikoolis.
Tule veeda meeldejääv suvi!

KÜLASTUSREIS
RIIGIKOGUSSE

Dolzkov – veepark, see on alles algus. SPA
Hotell Noorusele kuulub väga suur
territoorium ning omanikel on plaanis
aktiivne arendustegevus.
ML tuginedes ERR andmetele

16. mail 2017 korraldatakse Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu elanikele tasuta külastusreis
Tallinnasse Riigikogusse.
Väljasõit:
kl 6.00 Narva-Jõesuu linnavalitsus
kl 6.15 Olgina aleviku bussipeatus
kl 6.25 Sinimäe aleviku bussipeatus
Eelregistreerimine:
tel 39 29 000 (Vaivara vallavalitus),
tel 35 99 599 (Narva-Jõesuu linnavalitsus)
Kohtade arv on piiratud. Ainult
eelregistreerimisega.
Lisainfo: Aare Objartel, mobiil 51 70 120
NB: KAASA VÕTTA PASS, JUHILUBA
VÕI ID KAART !!!
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Kultuuriteated
Narva-Jõesuus
9.05 rahupäeva koosviibimine ja lillede
asetamine Narva-Jõesuu kalmistul
mälestussamba juures.
14.05 kell 12.00 emadepäeva pidulik
kontsert Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi
saalis.
20.05 liikumispäev Narva-Jõesuu
promenaadil (Aia 3).
Vaivaras
6.05 kell 13.00 projekt „Mina olen parim“
Olgina rahvamajas.
13.05 kell 17.00 emadepäeva kontsert ja
puhkeõhtu Olgina rahvamajas.
13.05 kell 10.00 Vanatare Maalaat Laagnal.
20.05 kell 13.00 projekti „Mina olen parim“
finaalüritus Olgina rahvamajas.

Mälestusmärgid
Meid ümbritseb palju mälestusmärke, kuid
märkame neid harva ja mäletame tükati.
Olgu siinkohal tutvustuseks ära toodud
mõned ausambad, mis asuvad Vaivara ja
Narva-Jõesuu kalmistutel. Nimetuste juures
on kasutatud nimekuju, mis on mälestiste
registris.
Teise Maailmasõja ühishaud Narva-Jõesuu
kalmistul.
Kodu-uurija Viktor Strelkovi andmetel
maeti 1958. aastal kalmistule sõdurite säilmed,
mis toodi ära kuursaali ees olnud
vennashauast. Suur osa langenuist olid 131.

Aleksei Juhhanov, kelle nimeline tänav on
väljasõidul Narvast.
Kalmistule püstitatud ausamba figuur on
betoonivalu, mitte metallist ja ilmekas näide
1950ndate aastate kunstist. Ühishaud on
riikliku kaitse all.
Asukoht: 59°27211.523, 28°4220.283
Teises Maailmasõjas hukkunute ühishaud
Vaivara kalmistul
Arhiivi andmetel on siia ühishauda
maetud 14475 sõdurit, neist 3 Nõukogude
Liidu kangelast. Näiteks maeti siia

Liikumispäev
Narva-Jõesuus
Laupäeval, 20. mail Narva-Jõesuu
promenaadil toimuvale liikumispäevale on
mõtet tulla nii üksi, sõpradega, kui ka
kogu perega.
Kavas on palju erinevaid
liikumisvõimalusi: rulluisutamine, Zumba
treeningud lastele ja täiskasvanutele,
kepikõnd ja jalgrattasõit.
Üritus ühendab erinevaid
liikumisharrastuse alasid, millega võib
tegeleda nii üksinda kui ka koos sõbraga
või perega. Liikumispäeva eesmärgiks on
aktiivse ja tervisliku eluviisi
populariseerimine ja erinevate
liikumisharrastuste võimaluste
tutvustamine.
Üritusel osaleb ka nn “rullibuss”, mille
juures korraldavad treenerid kõigile
soovijatele kaks huvitavat rulluisutamise
treeningut. Kohapeal on võimalus rentida
tasuta rulluiske.
Lava juures toimuvad Zumba treeningud ja
viktoriin, mille teemaks
liikumisharrastused, sport ja tervislikud
eluviisid. Tublimaid autasustatakse.
Toimub kepikõnd ja jalgrattasõit, kohal on
kõige alade instruktorid, kes õpetavad
õiget tehnikat ja ohutusreegleid.
Liikumispäev toimub Narva-Jõesuu
promenaadil, Aia tänaval.

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
12. aprillil teatati, et Vaivara vallas Udria
külas asuva suvila garaazist varastati
erinevaid isiklikke esemeid. Kahju on 890
eurot.
8. aprillil teatati, et Vaivara vallas Arumäe
külas asuvast talust varastati ringsaag
Worx, veepump, kettsaag ja muid
tööriistu. Kahju on 2091 eurot.
3. aprillil teatati, et Vaivara vallas Auvere
külas asuva ettevõtte territooriumilt
varastati ligi 200 meetrit maanduskaablit.
Kahju on 2800 eurot.
LÕHKEKEHAD
12. aprillil tehti kahjutuks Vaivara vallast
Mustanina külast leitud neliteist 75 mm
mürsku ja sütik.
7. aprillil tehti kahjutuks Vaivara vallast
Riigiküla kalmistult kaevetööde käigus
leitud 23 trotüülpulka.
6. aprillil tehti kahjutuks Vaivara vallast
Auvere külast leitud 12 käsigranaati, 4
mürsku ja miinipildujamiin.
4. aprillil tehti kahjutuks Vaivara vallast
Vaivara küla metsast leitud reaktiivmürsk.

Eesti Vabariigi
sünnipäeva
sündmuste kalender
Eesti Vabariik on saamas 100. aastaseks.
Eesti Vabariigi juubeli tähistamine algas
juba aprillis, kui möödus sada aastat
eestlaste asualade ühendamisest ja lõppeb
2. veebruaril 2020, mil möödub 100 aastat
Tartu rahulepingu sõlmimisest.
Eesti Vabariigi sünnipäeva sündmuste
kalender on üleval EV100 kodulehel
(www.ev100.ee) ja täieneb pidevalt.

Teises Maailmasõjas hukkunute ühishaud
Vaivara kalmistul. Foto: Alar Tasa

Teise Maailmasõja ühishaud Narva-Jõesuu
kalmistul. Foto: Alar Tasa
Ropšino diviisi sõdurid. See oli juba teine
ümbermatmine, esimene oli pärast sõda, kui
langenud toodi kuursaali juurde kokku.
Arhiivi andmetel on maetutest nimeliselt
teada 1030, väidetavalt on siin ka umbes 400
tundmatut sõdurit. Samba küljepaneelil on ära
toodud 10 nime. Siia on maetud ka
Nõukogude Liidu kangelasi, näiteks leitnant

Nõukogude Liidu kangelane, kaardiväe
vanem Arseni Bastrakov, kelle nimeline tänav
on Narvas. Samale mehele on ausammas ka
hukkumiskohas - Auvere raudteejaama
juures.
Tegu on sõjajärgsete ümbermatmistega
kohas, mis legendi kohaselt oli suur
pommiauk. Täna on siin kõrvuti kaks suurt
ühishauda. 1954. aastal avati trapetsikujuline
monument, mille
maa-alal on üle 100 nimeplaadi. Ühishaud on
riikliku kaitse all.
Asukoht: 59°22223.273, 27°50256.273
IVIKA MAIDRE,
Vaivara Sinimägede Muuseum

Kevadtorm 2017 puudutab
ka Vaivara valda
Ajavahemikul 14.–16. mai toimub Kaitseväe
õppus Kevadtorm 2017. Sel aastal on
suurõppuse läbiviimise kohaks Ida-Viru
maakond.
Tegevus toimub Sirgala harjutusväljal
ning sellega piirnevatel aladel Toila, Jõhvi ja
Vaivara valdades ning Kohtla-Järve linna
Viivikonna asumis.
15. mail on õppuse raames planeeritud
Viivikonna asumi läbimine, mille käigus
viiakse läbi linnalahingu harjutus. Harjutuse
jooksul liiguvad sõdurid asumi vahel,
mahajäetud hooneid ei kasutata ning
hoonetesse sisse ei minda.
Järgides rangelt ohutustehnika eeskirju
kasutatakse õppuse läbiviimisel
imitatsioonivahendeid, planeeritud on
kasutada paukpadruneid, valgusrakette,
lõhkepakette ning signaalsuitsu.
Imitatsioonivahendite kasutus on planeeritud

Kevadtormi ajal on liikvel tehnika, mida
tänavapildis ei kohta just iga päev.
Foto: Sergei Stepanov
ajavahemikul kell 06.00-22.00.
Õppusel osaleb hinnanguliselt kuni 1800
inimest koos tehnikaga.
ALAR TASA

Mida teha omavolilise
ehitisega?
Omavolilise ehitisena käsitletakse ehitist
(hoone ja rajatis), mille ehitamiseks oli
eelnevalt vajalik taotleda kohalikult
omavalitsuselt kas kirjalik kooskõlastus
või ehitusluba.
Käesolevas kirjutises on juttu nendest
ehitistest (hoone ja rajatis), mis on
ehitatud enne 1. juulit 2015.
Ehitusseadustik (edaspidi: EhS) rakendus
1. juulist 2015 koos ehitusseadustiku ja
planeerimiseseaduse rakendamise seadusega
(edaspidi: EhSRS). Uue seaduse
rakendamisega soovib seadusandja anda
võimaluse ehitise omanikule, viimase soovi
korral, seadustada tema poolt enne 1. juulit
2015 omavoliliselt ehitatud ehitised, mille
püstitamiseks ehitusseadus nägi ette kirjaliku
kooskõlastuse või ehitusloa olemasolu, kuid
mis jäi mingitel põhjustel omal ajal taotlemata
või seadustamata. Omavolilised ehitised, mis
vastavad ohutusnõuetele ja puuduvad
seadustamist välistavad asjaolud,
võimaldatakse seadustada. Kui omavoliliselt
ehitatud ehitist ei ole võimalik seadusest
tulenevalt seadustada, kehtivad näiteks
seadusest tulenevad piirangud, tuleb ehitise
omanikul see lammutada. Kuidas käituda teie
omanduses oleva ehitisega? Soovitame oma
ehitisega seotud küsimustes pöörduda
kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialisti poole,
kas saab konkreetsel juhul jagada teile
soovitusi.
2016 alustas Menetlusteenistus
ehitusseadustiku alusel 38 menetlust, neist 20
juhul koostati ehitiste omanikele ettekirjutus,
millega kohustati neid omavolilisi ehitisi, mida
ei olnud võimalik seadustada, lammutama või
seadustamiseks esitama ehitise auditi.
Tänaseks on nendest 20 ettekirjutusest 5
ettekirjutust juba täidetud. Ülejäänud
ettekirjutuste täimise aeg saabub selle aasta
jooksul. Eks siis paistab, kui hoolsad ollakse
nende täitmisel sellel aastal. Menetlusteenistus
oli 2016. aastal sunnitud kohaldama ühel
korral sunniraha 2 000 eurot ja selle aasta
alguses 2 000 eurot, kuna ehitiste omanikud ei
võtnud meie ettekirjutuste täitmist tõsiselt,
jättes ettekirjutuses määratud ajaks s.t oma
ehitiste kohta ehitise auditi esitamata.
Alternatiivina oli neil võimlaus ka need
ehitised lammutada, mida nad ka ei teinud.
Riikliku järelevalve lõppeesmärgiks on, et
kõik ehitatud hooned saaksid kantud
ehitisregistrisse ja oleksid selle kasutamiseks
ohutud.
Soovitame järgida vanasõna „Üheksa korda
mõõda, üks kord lõika“. Enne kui alustate
ehitustegevusega, veenduge, et teil oleksid
olemas kõik vajalikud load ehitustegevuse
läbiviimiseks, et vältida selliselt seadusega
pahuksisse minemist ja meie uurimise alla
sattumist. Täname teid kõiki mõistva
suhtumise eest.
Seadustame oma ehitised ja elame nendes
turvaliselt!
Riikliku järelevalve läbiviimise kohta saab
täpsustavat infot menetlusteenistuse
juhatajalt: Marek Ranne - 5056198.
Ehitise ehitamise ja selle kasutamisega seotud
küsimuste korral saab täpsustavat infot
ehitusspetsialistilt: Alla Jaškina - 392 9013;
56686641.
Kinnistu maaga seotud küsimuste korral saab
täpsustavat infot Vaivara vallavalitsuse
maaosakonna juhatajalt: Irina Doroš - 392
9003; 5257650.
MAREK RANNE,
menetlusteenistuse juhataja

Rahvaralli toimub
esmakordselt Vaivara vallas
Rahvaralli 2017 teine etapp toimub IdaVirumaa Kutsehariduskeskuse ja
mittetulundusühingu VilSport Klubi
korraldusel 13. mail Vaivara vallas. Kokku
on tänavuses võistlustesarjas kavas üheksa
etappi, mis toimuvad Eestimaa erinevais
paigus.
Rahvaralli võistlusel on lubatud osaleda
B kategooria sõiduautodel, millel on kehtiv
tehnoülevaatus, kehtiv liikluskindlustuse
tavaleping ja vastavad lisaks ka
kitsendustele, mis on määratletud Rahvaralli
tehniliste tingimustega. Võistlusklasse on
tavapäraselt kaheksa – alates kuni-16
aastastest noortest ja lõpetades
naisvõistlejatega.
Vaivaras on võistluspäeva jooksu kavas

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Kontakt: toimetus@vaivara.ee

üksteist katset ja seetõttu on 13. mail liiklus
häiritud ajavahemikus 9.30-20.30 Olgina,
Pimesiku, Meriküla ja Laagna kandis. Kuna
samal päeval toimub Laagnal ka Vanatare
maalaat, siis palutakse liiklejatel olla eriti
tähelepanelikud.
Rahvaralli 2017 esimene etapp toimus
Vao Külaseltsi eestvõttel 24. veebruaril
Lääne-Virumaal Rakke valla teedel rahvaralli
“Pandivere talv 2017” nime all. Kaheksas
masinaklassis kokku oli osalemas 78
võistluspaari.
Peale Vaivara valda suundub võistlussari
Saaremaale, kus pannakse mootorid
möirgama 17. juunil.
Lisainfo: www.autosport.ee; www.rally.ee
ALAR TASA

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

