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Soovime teada
Vaivara Lasteaia direktori ülesannetes
Julia Lozkina:
1. Kui suur on Teie lasteaed: mitu
rühma, kui palju lapsi?
        Vaivara Lasteaias on 4 rühma ja kokku
1. mai 2017 seisuga 63 last.
Lasteaed on omanäoline ja ainulaadne oma
paiknemise poolest. Kokku on 4 rühma,
nendest:
 kaks rühma tegutsevad Olgina alevikus ja
kaks rühma - Sinimäel.
Rühmad: Olginas tegutseb 2 osalise
keelekümblusega rühma – ”Vikerkaar”
sõime rühm ja liitrühm. Sinimäel tegutseb 2
rühma: osalise keelekümblusega rühm
”Ojake” ja täieliku keelekümblusega rühm
”Klaabu”.
2. Millised on rühmaruumid ja õueala?
        Olgina ja Sinimäe majades on ruumid
kahele rühmale. Rühmaruumid on avarad,
lastele ja töötajatele mugavad ning vastavad
kõikidele nõuetele. Kõikides rühmades on
ruumis moodustatud keskused, et lapsed
saaksid ise omale tegevuse valida. Rühmade
seintel on lastele palju materjali, et nad
peale kuulamise saaksid näha pilti.
Nii Olginas kui ka Sinimäel on olemas
lasteaiahoone ja mänguväljak piiratud
territooriumiga, kus on  erinevad
atraktsioonid laste vanuse järg.
3. Millele pöörate õppetöös kõige
rohkem tähelepanu?
        Lasteaia põhiprioriteetideks on
keelekümblus, loodus-keskkonnaõpetus,
avastusõpe (kõiki lapsi kaasav ja arendav
suunatud uurimuslik õpe. Koolivalmiduse
kujundamisel pöörame enam tähelepanu
sotsiaalsete oskuste arendamisele ja
iseseisvale ning rühmatööle
õppetegevustes.
4. Milline on koostöö
lapsevanematega?
        Lapsevanemad võtavad aktiivselt osa
paljudest lasteaias toimuvatest üritustest.
Löövad kaasa ehitamisel ja koristamisel.
Vanemad on kaasatud tegevusse – käivad
rääkimas reisimuljeid, meisterdavad lastega.
Lapse arengu toetuseks viiakse läbi
arenguvestluseid lapsevanematega.
5. Kas vallavalitsuse toetus on piisav?
        Vaivara Lasteaed on Vaivara valla
munitsipaallasteaed. Vallavalitsuse poolt
saame alati head toetust:  oma
kodulehekülg, tegevused on kajastatud
valla lehes, lasteaia kodulehel;
keskkonnaõpe, loodusrada;  valla
sotsiaalosakonna bussi kasutamise
võimalus;  õppekäigud asutustesse;  abi
tehnikaga;  nõuanded dokumentatsiooniga;
eelarve.
Julia Lozkina töötab Vaivara Lasteaia
direktori ülesannetes alates veebruarist
2017. Enne seda töötas ta õpetajana Narva
lasteaias Põngerjas ja alates jaanuarist 2009
Vaivara Lasteaias. Julia on kõrghariduse ja
üle 10-aastase pedagoogilise kogemusega
õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli
Narva Kolledzi alushariduse pedagoogika
erialal ning on täitnud koolieelse
lasteasutuse õpetaja magistriõppe
õppekava ja talle on antud haridusteaduse
magistrikraad (koolieelse lasteasutuse
juhtimine).
Juunikuus jätkab Vaivara Lasteaia
direktorina Margit Maksimov, kes on seda
tööd teinud 2005. aastast. Lasteaias alustas
ta aga 1998. aastal, seega saab järgmisel
aastal 20 aastat täis. On lõpetanud Rakvere
pedagoogikakooli ja Tartu Ülikooli
eripedagoogika eriala ning omandamisel on
magistrikraad logopeedia-eripedagoogika
eriala.

Soovime teada
Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar
direktor Natalja Kaurson:
1. Kui suur on Teie lasteaed: mitu
rühma, kui palju lapsi?
        Meie lasteaed Karikakar on väike,
pidevalt arenev, asjatundliku personaliga
haridusasutus, kus võimaldatakse lastele
mitmekülgne ja terviklik areng.
Meie lasteaias käib 50 last ja töötab praegu
neli rühma: „Päikesekiired“, „Täheke“,
„Mesilane“ ja „Pöial-Liisi“. Eelmisel
sügisel avasime ühe keelekümblusrühma
ning järgmisel õppeaastal loodame avada ka
teise keelekümblusrühma.
2. Millised on rühmaruumid ja õueala?
        Lasteaia rühmaruumid on hubased,
valguseküllased ja avarad. Lasteaia õueala
on suur, turvaline ja lapsesõbralik,
pakkudes päikest ja vajaduse korral ka
varju. Meie lastel on palju ruumi vabaks
mänguks ja jooksmiseks.
Suurepärased tingimused on loodud laste
muusikalise ja kehalise arengu toetamiseks,
vastavate tegevuste jaoks on laste
käsustuses eraldi saalid. Keeleõppe
toetamiseks on sisustatud eesti keele
kabinet ning logopeediliste probleemidega
laste abistamiseks on sisse seatud
töökabinet logopeedile. Lapse  esteetilist ja
moraalset arengut toetab kodukoha loodus
oma  harmoonia ja iluga. Vahetu kontakt
loodusega aitab lapsel kasvada ümbritseva
suhtes tähelepanelikuks, vastuvõtlikuks ja
vastutusvõimeliseks
3. Millele pöörate õppetöös kõige
rohkem tähelepanu?
        Õppetöös pöörame tähelepanu
eelkõige sellele, et meie lastest kasvaksid
iseseisvad ja  harmoonilised isiksused, kes
saavad edukalt hakkama ka kiiresti
muutuvas ja arenevas ühiskonnas.
Kujundame oma lastes keskkonnateadlikku
käitumist ning korraldame sageli õppekäike,
et lapsed õpiksid loodust vahetult tundma
ja austama. Selleks, et toetada tervislikku
eluviisi ja kujundada lastes positiivset
ellusuhtumist, arendame aktiivselt ka kõiki
välisporditegevusi. Regionaalsetel
spordivõistlustel osalemine tõstab laste
füüsilist  võimekust, arendab meeskonnatöö
oskust ja motiveerib lapsi teadlikult
spordiga tegelema.
4. Milline on koostöö lapsevanematega?
        Meie jaoks on koostöö koduga ja
lapsevanemate  kaasamine
igapäevategevustesse äärmiselt oluline. Nii
korraldame väga palju üritusi koos
lapsevanemate, vanavanemate ning  õdede-
vendadega, et kogu pere oleks  aktiivselt
kaasatud.
5. Kas linnavalitsuse toetus on piisav?
        Linnavalitsus on lasteaeda alati
toetanud, kuid toetuse vajadus on sageli
võimalustest suurem. Nii kavandasime ka
lasteaia vee-  ning kütte- ja
kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimist,
kuid kahjuks ei leidnud linn võimalust meie
projekti toetada, kuna pidas sellel aastal
prioriteetseks Narva-Jõesuu Noortekeskuse
arendamist. Kuid vaatamata sellele, et
rahalisi vahendeid aeg-ajalt napib, on meie
lasteaed tänagi ilus, turvaline ja kaasaegne.
Natalja Kaurson töötab Narva-Jõesuu
lasteaia Karikakar direktorina 2007. aastast
alates. Enne seda töötas ta direktori ja
õppealajuhataja ametikohtadel Narva
lasteaias. Pedagoogiline kogemus on
Nataljal üle 40 aasta. Natalja on lõpetanud
A. I. Herzeni nimelise Riikliku
Pedagoogilise Ülikooli magistrikraadiga
psühholoogia ja pedagoogika erialal.

Teisipäeval, 16. mail käisid Narva-
Jõesuu ja Vaivara inimesed
üheskoos tutvumas Riigikogu hoone
ja eluoluga. Sõit sai teoks
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
Vaivara osakonna eestvedamisel.
Ette rutates võib öelda, et sotside
Vaivara osakonna esimehe Aare
Objarteli tubli eeltöö tulemusel
kulges kogu visiit sujuvalt ja
plaanipäraselt.
        Külaskäigust huvitatuid oli
parajasti niipalju, et mahuti ühte bussi,
mis varahommikul rahva erinevatest
kohtadest peale korjas. Tänu mitmetele
ühisüritustele on linna- ja vallarahvast
saanud juba head tuttavad ja seetõttu
möödus ka bussisõit kiiresti ja
märkamatult, erinevate päevateemade ja
teiste huvitavate arutelude tähe all.
Ka ilm soosis väljasõitu – koduuksest väljunuid
külma tuule ja sompus taevaga vastu võtnud
ilmataat leebus reisi edenedes ja Toompea
lossiplatsile jõudes säras taevas juba päike.
Elevust tekitanud turvakontrolli läbinult jõuti
parlamendisaali hetkel, kui peaminister Jüri Ratas
andis kõnepuldis ülevaadet Eesti Euroopa Liidu
nõukogu eesistumise prioriteetidest ja eesmärkidest.
Saalis toimuvat otseetrisse edastavad kaamerad

püüdsid telepilti ka külaliste rõdult allapoole
uudistava reisiseltskonna ühes linnapeaga.
        Giidi juhtimisel tehti ring peale kogu lossile,
misjärel saadi Vaivara valla juubeliaasta raames
korraldatud lõunasöögil lossi einelauas aimu
riigikogulaste menüüst.
Kokkulepitud kohtumine Riigikogu esimehe Eiki
Nestoriga jäi kahjuks temast mitte olenevatel
asjaoludel üsna üürikeseks, see-eest oli Riigikogu
rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin
varunud kohtumiseks kodukandi rahvaga aega lausa
niipalju, et istutas nad fraktsiooni nõupidamiste
ruumis suure laua taha ja oli valmis vastama

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev, mille
raames korraldati tänavu rekordiline arv talguid,
oli väga tegus. Päikseline ilm meelitas kodust välja
tulema ja talgupäeval kaasa lööma – tänavu
korraldati kokku 2130 talgut, millest
www.teemeara.ee andmetel võttis osa vähemalt 50
358 inimest ehk 3,8% eestimaalastest. Ida-
Virumaal toimetas 155 talgul 3902 talgulist.

Narva-Jõesuu linnas oli ametlikult registreeritud
kolm talgupaika ja Vaivara vallas kümme. Vilkaid
töökäsi kahjuks kõigile registreeritud tööpõldudele ei
jätkunud, samas käis hoogne „töö ja vile“ paigus, mille
kohapeal ametlikul talgukaardil oli valge laik.

Narva-Jõesuu hooldekodus tegeleti territooriumi
heakorraga, samuti olid inimesed oodatud talvisest
prügist koristama Narva-Jõesuu rannaala. Kohviku
Albatross poolt korraldatud territooriumi koristuse
käigus jätkus jaksu ka mereäärse puidust laudtee
kasimiseks.

Vaivara vallas on koristustalgud traditsiooniks

Kuidas meie rahvas
Riigikogus käis

kõikidele hinge kriipivatele küsimustele. Räägiti keele-
ja kooliõppest, räägiti kodukandist kaduvatest
metsadest, noortest ja tööealistest, räägiti üsna
paljust. Kohtumise lõppedes kinkis hobikirjanikust
riigikogu liige külalistele autori pühendusega
lasteraamatud.
        Kuna pealinnas käimine ilma „linnaloata“ on
ilmne raiskamine, siis vahetati jalge all olnud
Toompea lossi kiviastmed mõneks ajaks veel
vanalinna munakivide vastu. Päikesesäras Tallinna

vanalinn elas juba hoogsat turismihooaega –
avatud olid tänavakohvikud, väikestes hubastes
käsitöökauplustes valmisid otse uudistajate
silme all meistrite käte vahel uued kunstiteosed,
ringi liikusid rattarikšad ja tänavamuusikute
pillihelid segunesid soojast ilmast ja
päikesepaistest rõõmu tundvate lindude lauluga.
        Koduteele asuti täpselt kokku lepitud ajal.
Reisiseltskonna punktuaalsuse üle heakskiitvat
imestust avaldav Vaivara vallavolikogu esimees
Heiki Luts polnud kiidusõnadega kitsi ja
vallavanem Veikko Luhalaid ning linnapea
Maksim Iljin kinnitasid, et sellise seltskonnaga
võib ka edaspidi mõne huvitava sõidu ette võtta.
Reisimuljed:
Vera Gortšakova (Narva-Jõesuu): Väljasõit
meeldis väga. Riigikogu külastasin esimest korda
ja kõik oli väga huvitav ja tore. Hämmastas
Toompea lossi sisustus ja arhitektuuri
tagasihoidlikkus.

Olga Demko (Narva-Jõesuu): Sõit oli väga huvitav ja
meeldejääv.
Aleksandr Ivanov (Narva-Jõesuu): Osalen
ekskursioonil Riigikokku juba neljandat korda. Iga
külastus on olnud omamoodi huvitav ja igal korral
olen kohanud erinevaid parlamendiliikmeid.
Alevtina Ivanova (Narva-Jõesuu): Ekskursioon oli
väga huvitav. Seekordne sõit Riigikokku oli minu
jaoks juba teine ja mõlemad korrad on olnud väga
huvitavad.
Liidia Pehk (Vaivara): Olin Riigikogus esimest korda
ja oli väga huvitav.

ALAR   TASA

Teeme Ära!
kujunenud Sõtke külas asuva Reinu maja juures, aktiivne
on ka Pimestiku küla Rahkamäe talu rahvas.

Sinimäe Kodu juht Anna Vorobjova sõnul osales nende
talgutel 54 inimest, kokku seitse meeskonda. Kaasa lõid
koristustöödel nii maja elanikud kui ka töötajad.

„Lisaks meie territooriumile koristasime ära ka vallas
üheks murelapseks kujunenud kraavi, kus oli väga palju
olmeprügi. Tuju oli talgulistel väga hea, isegi külm ilm ei
takistanud töö tegemist,“ kiitis Vorobjova, lisades, et
talgupäeva lõpus sai iga meeskond tänukirja ja
kommipakki.

Sinimäe alevikus Pargimäe puhtuse oma
südameasjaks võtnud seltskond on aga nii kärsitu, et
läbemata ära oodata üle-eestilist talgupäeva, tehakse juba
mitu aastat järjest silma riivavale prahile tuul alla juba
esimesel mail!

Teeme Ära talgupäev peetakse traditsiooniliselt mai
esimesel laupäeval ning iga kogukond saab ise otsustada
oma talgutööd ja tegemised.

ALAR TASA

 http://album.vaivaravald.ee >
Külaskäigud

Kohtumise lõppedes kinkis hobikirjanikust
riigikogu liige külalistele autori pühendusega
lasteraamatud. Foto 2x: Alar Tasa

Giidi juhtimisel tehti ring peale kogu lossile.
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Kes teeb,
see jõuab
Vadim Maksimov,  OÜ Prümmel
(Sinimägede Lahinguväljal)
Millist teenust pakub Teie firma?
        Meie
firma pakub
põnevaid,
õpetlikke ja
sportlikke
üritusi.
Põhirõhk on
paintballi
lahingutel,
mida pakume
erinevale vanusele ja soole. Peamine
sihtrühm on koolinoored, et ajaloo
õppimine oleks huvitavam. Asume ju
suurtel lahinguväljadel, millel on meie
ajaloos oluline roll. Koostöös Vaivara
Sinimägede muuseumiga pakume
koolidele nn „ajalootundi“, kus lapsed
käivad muuseumis ja koos giidiga ajaloo
radadel. Päevad lõppevad “paintballi
lahingu“ ja viktoriiniga. Samuti on meil
„menüüs“ firmade suvepäevad ja
sünnipäevad, mis muutuvad järjest
populaarsemaks.
Mitmele inimesele tööd pakute?
        Tegu on perefirmaga. Hetkel ei ole
firmal palgatud ühtegi töölist.
Miks valisite selle tegevuse?
        Arvestades meie asukohta, siis
arvasime, et oleks vahva lastele
tutvustada ajalugu põnevalt ja aktiivselt.
Samas paintballi mäng sobib erinevale
vanusele ja ajab vere kuumaks.
Kaua selles valdkonnas tegutsete?
        Alustasime 2009. a kevadel ühel
päiksepaistelisel aprilli hommikul, seega
oleme tegutsenud juba 8 aastat.
Rääkige palun üks naljakas/huvitav
juhtum seoses tööga.
        Naljakaid ja lõbusaid juhtumeid on
kuhjaga. Võib-olla kõige meeldejäävam
oli see, kui ühel Volbriõhtul korraldasime
öise lahingu.
Kuna platsi peal meil elektrit ei ole, siis
panime kummalegi poole platsile auto ja
lükkasime täistuled peale. Kasutasime ka
tossupomme ning segadust oli
parasjagu. Kuid see tohuvabaohu, mis
platsil toimus, meeldiski rahvale kõige
enam.
Noortele on kõige adrenaliinirohkem
elamus siiski Unimogi sõit.
Miks peaks kasutama just Teie teenust?
        Aga miks mitte?? Meil on oma staap,
kohapeal mänguplats, varustus ja
kaitseriietus. Meil on palju erinevaid
võimalusi ja aktiivseid tegevusi.
Vajadusel toome ürituse ka kohale. Meie
juures on põnev igal vanuserühmal.
 Kas on plaane tulevikuks?
        Plaanis on laiendada mänguplatsi,
pakkuda ka ööbimisvõimalust
kämpingutes ja trosslaskumist.
Kust Teid leida?
        Meie staap asub Sinimäel, Roheline
1a. Ühendust saab: sinimaed@gmail.com
ja telefonil 5135432. Tegevusi saab
jälgida facebookis Sinimägede
Lahinguväljal ja kodulehel www.lahing.ee

Kes teeb,
see jõuab
Anna Gavrilova, Stilist Anna Gavrilova
FIE
Milliseid teenuseid pakub Teie ettevõte?
        Pakun
stilisti,
jumestus-
kunstniku ja
juuksuri
teenust.
Mitmele
inimesele
pakub Teie
ettevõte tööd?
        Antud ajahetkel organiseerisin
töökohad endale ja veel kahele kolleegile.
Miks valisite just selle tegevus-
valdkonna?
        Olen lapsest saati armunud sellesse
erialasse. Kui ema võttis mind lapsena
juuksurisse kaasa, jälgisin suure huviga,
kuidas meistrid töötavad. Ei pannud
tähele, kuidas aeg lendab ja kujutasin
end ette juba meistrina. Unistasin, kuidas
ma kiiremini sattuksin sellese „ilu
maailma“. Unistused täituvad! Mul on
elukutse, kus ma saan pidevalt areneda,
suhelda uute huvitavate inimestega ja
ennast täiendada. See valdkond annab
mulle vabad käed oma aja
organiseerimiseks. Minu jaoks on see
väga tähtis, kuna olen abikaasa ja nelja
võrratu lapse ema.
Kui kaua Te olete sellega tegelenud?
        Tänavu aasta suvel täitub kümme
aastat, kui töötan sellel eriala.
Jutustage üks Teie tööga seotud
naljaks/huvitav lugu.
        Oli väga sombune ilm ja ma
otsustasin sõita tööle autoga. Tavaliselt
käin jalgsi, kuna elan lähedal. Kliendina
tuli kohaliku saadiku abikaasa. Värvisime
tal juukseid. Jõudis kätte aeg, kui oli vaja
juuksevärv maha pesta. Ja siis selgus, et
ei ole vett, kuna linnas vahetatakse
torustikku. Meid sellest ette ei hoiatatud.
Meil ei jäänud muud üle, kui minna minu
juurde koju ja pesta värv maha. Kõik
lõppes hästi, klient jäi rahule. Küll on
hea, et ma elan ja töötan väikelinnas, kus
kõik mind tunnevad ja usaldavad.
Miks peab kasutama Teie ettevõtte
teenuseid?
        Me elame ja töötame väikeses
kuurortlinnas, meie peamisteks
klientideks on linlased ja linna külalised,
turistid ja puhkajad. Teenuste valikus on
nii kõige lihtsamad kui ka kõige
kaasaegsemad. Oleme alati trendis!
Pidevalt saame täiendõpet, külastame
erinevaid seminare ja just selle pärast
suudame pakkuda alati midagi uut.
Millised on tulevikuplaanid?
        Käesoleval hetkel laiendame
pakutavate teenuste valikut, lisame uusi
protseduure (maniküür, pediküür,
kosmeetik, meik, massaaz ja kõik mähiste
liigid). Praegu tegeleme töökohtade
organiseerimisega. Juba tänavu suvel on
plaanis avada kolm uut kabinetti.
Kuidas Teid leida?
Hairstudio, Koidu 25. Narva-Jõesuu.

Haldusreform
15. veebruaril tegi
Rahandusministeerium Vaivara vallale,
Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Kohtla-Järve
linnadele ettepaneku ühendada Sillamäe
ja Narva-Jõesuu linnad ning Vaivara vald
üheks omavalitsuseks ja muuta Vaivara
valla piire Viivikonna piirkonnas, muutes
selle Kohtla-Järve linnaosa (Viivikonna ja
Sirgala) valla osaks.
        Haldusreformiseaduse paragrahv 12
lõige 2 kohaselt peab omavalitsus peale
sellise ettepaneku saamist esitama
vastuseks Vabariigi Valitsuse ettepanekule
arvamuse vallavolikogu või linnavolikogu
otsuse näol, hiljemalt 15. maiks 2017.
Samuti näeb seadus ette rahvaküsitluse
läbiviimise, selgitamaks välja rahva
arvamuse seoses sellise ettepaneku
laekumisega. Kui omavalitsus 15. maiks
2017 ei esita oma arvamust vastuseks

Jäi mulje, et ka need, kes
lihtsalt uudistama olid tulnud,
leidsid midagi ka kaasa
võtmiseks, kuigi müüjaid oleks
võinud rohkem olla.
        Loomulikult olid aga kohal
iga-aastased taimede, aedvilja ja
kartulikasvatajad, kellel juba
oma kindel müügipaikki olemas.
Ja loomulikult oli hulganisti
neid ostjaid, kes just „oma
müüjalt“ ammutuntud head
kaupa ostma tulid. Kahjuks
pidid pettuma need, kes lootsid
head marineeritud silmu või
korralikku maasinki saada. Aga
Maarjamaal on laatade hooaeg
alanud ja kõik müüjad igale
poole paraku ei jõua.
        Narva-Jõesuus elava
Vaivara vallasekretäri Veronika
Stepanova sõnul on Vanatare maalaata enda
jaoks avastamas üha rohkem Narva-Jõesuu

Vanatare maalaat oli
rahvarohke

Vabariigi Valitsuse ettepanekule, loetakse, et
omavalitsus on ettepanekuga nõustunud.
        Aprillis viidi Vaivara vallas, Narva-
Jõesuu ja Sillamäe linnades läbi
rahvaküsitlused, mille tulemusena küsitlusest
osa võtnud elanikud ei toetanud kolme
omavalitsuse liitmist.
4. mail Sillamäe Linnavalitsus ja 10. mail 2017.
a Vaivara Vallavalitsus ja Narva-Jõesuu
Linnavalitsus võtsid vastu otsuse, mitte
nõustuda valitsuse ettepanekuga ühendada
Sillamäe ja Narva-Jõesuu linnad ning Vaivara
vald ühtseks omavalitsuseks. Samuti
otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt
haldusterritoriaalse terviklikkuse muutmise
menetluse lõpetamist valitsuse poolt pakutud
kujul.
Kõigi kolme omavalitsuse seisukohad on
sarnased: ei Vaivara vald, Narva-Jõesuu linn
ega ka Sillamäe linn ei ole nõus valitsuse
väidetega ja jõudsid ühisele seisukohale, et
Vabariigi Valitsuse poolt tehtud
ühinemisettepanek ei ole ühegi kolme

omavalitsuse elanike huvides. Kui ühinemine
Narva-Jõesuu linnaga oli mõlemapoolne
protsess, siis ühinemine Sillamäega on
sundettepanek. Vaivara Vallavalitsus leiab, et
valla arendamise eesmärgil ja tegutsedes
valla elanike huvides, ei mõju valla ja Sillamäe
linna ühinemine positiivselt. Isegi valitsus
oma ettepaneku seletuskirjas väljendab
kartust, et Sillamäe linn saab uues
omavalitsuses domineerivaks. Sellega ei saa
mitte nõus olla. Ühinemine mõjutab
ennekõike elanike elamistingimusi läbi
kohaliku omavalitsuse pakutavate teenuste
kättesaadavuse. Näiteks arvestades elanike
arvu 01.01.2017. a seisuga: Vaivaras (1903),
Narva-Jõesuus (2870) ja Sillamäel (13 676),
siis kolme omavalitsuse
investeerimisvajaduse osas paljudes
valdkondades saaks domineerivaks Sillamäe.
Viivikonna ja Sirgala ühendamise osas leiab
vallavalitsus, et see protsess on positiivne
ainult Sirgala ja Viivikonna elanike jaoks.
Valla ja Viivikonna ühendamisel tuleks

lahendada spetsiifilised probleemid
(näiteks Viivikonna elanike eluruumide
küsimus) koos riigiga. Vastasel juhul
järgnevad kõigis kolmes omavalitsuses
sellisele ühinemisele negatiivsed tagajärjed.
Omakorda Kohtla-Järve Linnavolikogu
nõustus Vabariigi Valitsuse ettepanekuga
ühendada Viivikonna ja Sirgala Vaivara
vallaga.
        Kõik vastuvõetud otsused esitati
õigeaegselt maavanemale ja nüüd ootame
Vabariigi Valitsuse otsust omavalitsuse
poolt tehtud ettepanekutele, mis peavad
olema vastu võetud 15. juuliks 2017.
Otsuste tekstidega võib tutvuda kohalike
omavalitsuste kodulehtedel:
www.vaivara.ee, www.narva-joesuu.ee ja
http://www.sillamae.ee.

VERONIKA  STEPANOVA,
Vaivara vallasekretär

Narva-Jõesuu Pensionäride ühenduse nimel
täname kõiki, kes austavad ja mäletavad
langenud vanaisasid, isasid ja emasid, vendi
ja õdesid, kõiki, kes võtsid osa 9. mai
pidustustest.
        Täname Narva-Jõesuu A. Hahni nimelist
luuleühingut pidulike hetkede eest miitingul,
väliköögi organisaatoreid maitsva
„sõduripudru“, rinde 100 grammi ja pehmete
pirukate eest.
Täname lõbusate laulude eest Sergei
Kljontskit ja transportteenuse eest A.
Ivanovi ja V. Deinekat.
        Eriline tänu rahalise toetuse eest:
Venemaa Föderatsiooni peakonsulaadile
Narvas, Narva-Jõesuu Linnavalitsusele ja
meie toetajatele O. Uglovile, V. Medvedevile,
M. Iljinile, E. Roorile, T. Pagajevale, M.
Korolojovale, S. Muškinale, T. Anisimovile ja
O. Morenkole.
        Las see pidu jääb igaühe hinge helge,
sõbraliku, piduliku ja meeldejäävana.

Tänuavaldus

Hoidkem meie rahulikku taevast, kodumaad,
pöörame tähelepanu ja austame lugupeetud
veterane. Aitäh teile!

NARVA-JÕESUU PENSIONÄRIDE
ÜHENDUS

Narva-Jõesuu elanikud tähistasid 9. mai
võidupüha rongkäiguga linna kalmistul
oleva vennashaua juurde. Sealsamas toimus
pärgade asetamine ja miiting.

linna elanikke. „Võrreldes varasemate
aastatega nägin seekord laadal hulga rohkem

tuttavaid linnast. Nii
mõnegi sõnul leidsid nad
sealt kaupa, mida olid
tulutult otsinud nädal
varem toimunud Narva
laadalt,“ rääkis Stepanova.
        Nii nagu ikka, olid nii
oksjon kui ka õnneloos,
saadi kokku vanade
tuttavatega, rüübati kalja ja
õlut ning juttu jätkus
kauemaks…
Ei saa jätta mainimata, et
seekord oli Taevaisagi
meiega mestis, sest ilm oli
seekord päikesepaisteline
ja tuuletu.
Kes seekord kohale ei
jõudnud, on oodatud
sügisel. Kohtumiseni! (ML)

… kui ka ostjad Foto:2x Alar Tasa

Nii nagu ikka, olid nii õnneloos …

 http://album.vaivaravald.ee >
Üritused
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“Kevad tiibades” -
sellise nimega kontsert
toimus 28. aprillil
Sinimäel. Ürituse
algatajaks ja
peoperemeheks oli
Jelena Derkatši juhitav
vene laulu ansambel
„Ivuški“.
        Kollektiiv pühendas
oma etteaste endisele
ansambli liikmele, Sinimäe
alevi elanikule ja lihtsalt
helgele inimesele – Jelena
Tuganovale, kes tänavu
aasta veebruaris lahkus
meie seast.
        Ansambel „Ivuški“
esitas juba kõigi poolt
armastatud lugusid nagu „Lumivalge kirss“,
kui ka kollektiivi jaoks uudse Voldemar
Kuslapi teose „Mustamäe valss“, mida esitati
nii vene kui ka eesti keeles. Laulusõnade
kunstiline tõlge vene keelde kuulub ansambli
solistile Svetlana Vološenjukile.
        Üritus toimus kontsert-kohtumise
formaadis, kuhu „Ivuška“ kutsus
traditsiooniliselt oma sõbrad: vene laulu
ansambli „Sudaruški“ Nadezda Moskaljova
juhendamisel ja Vene rahvuskultuuri ühingu

PÄIKE, MERI,
RAND ! .... SUVI!
Käes on kevade lõpp ja suvi on kohe, kohe
käes. Väga tahaks, et see oleks
päikesepaisteline, soe ja tooks kõigile
meile palju head.
        Täna on meie ajaleht uue
omavalitsuse, mis alustab tegevust talvel,
ajaleht. Juba täna on Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna omavalitsuste vahel
alanud tihe koostöö.
        Linn rõõmustab alati nende üle, kes
tulevad siia puhkama, rannas aega veetma,
pargis jalutama, nautima randa ja jõe
kallast, võtma osa linna üritustest, nautima
loodust, sportima või tegelema
ettevõtlusega. Tänavu aastal, Vaivara valla
ja Narva-Jõesuu linn üheks
omavalitsuseks ühinemise eel, on Vaivara
valla elanikel, sarnaselt Narva-Jõesuu
linna elanikega võimalus parkida Narva-
Jõesuu linna territooriumil tasuta. Seoses
sellega pidasime vajalikuks rääkida või
veel kord korrata linnas kehtivast
parkimiskorrast, rannas käitumise
reeglitest, linnas kauplemise korrast ja
eelseisvatest üritustest.
Parkimine
        Ajavahemikus 1. mai kuni 30.
september on linnas parkimine tasuline.
Linnas on üks ühtne parkimistsoon.
Parkimine on lubatud nendes kohtades,
kus ei ole parkimist keelavaid liiklusmärke.
Parkimisreeglid laienevad kõikidele
mootorsõidukitele (sealhulgas haagistele,
mootorratastele ja mopeedidele).
Parkimispiletite hinnad: päevapilet – 3
eurot, kuupilet 20 eurot ja hooaja
parkimispileti maksumus on 75 eurot, kuni
14.06.2017 - 25 eurot. Hooajalise
parkimispileti kehtivus on kuni 30.09.2017.
Narva-Jõesuu linnas on ainult
elektroonsed parkimispiletid.
Kohalikud elanikud
Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla
elanikud, kelle alaline elukoht on vähemalt
1 aasta enne parkimishooaja algust, st
enne 01.05.2017 Narva-Jõesuu linn või
Vaivara vald ning on kantud
transpordivahendi tehnilisse passi
omaniku või kasutajana, saavad
parkimispileti tasuta. Selleks on vaja saata
e-kiri aadressile: parkla@narva-joesuu.ee
oma andmetega: ees- ja perekonnanimi,
isikukood ja transpordivahendi
registreerimismärk (juhul kui peres on
kasutusel mitu transpordivahendit palume
nende registrimärkide vahele tühikuid
mitte jätta ja mobiiltelefoni number.
        Pärast andmete kontrolli laekub Teile
vastus elektroonse parkimispileti
olemasolust. Juhul, kui transpordivahendil
on välisriigi registrimärk, siis on taotluse
juurde vaja lisada ka tehnilise passi
koopia, millest nähtuksid omaniku või
kasutaja andmed.
Parkimine mobiiliga
        Mobiiltelefoniga parkimispileti
soetamiseks on vaja saata numbrile 1902
SMS sõnum vastava tekstiga:
Hooajalise parkimispileti soetamiseks:
auto number (näiteks 123ABC) ja
parkimistsoon NJSUVI. Hooajalise pileti
maksumus kuni 14.06.2017 on 25 eurot.
Päevapilet soetamiseks: auto number
(näiteks 123ABC) ja parkimistsoon NJ.
Päevapileti maksumus on 3 eurot.
Austatud parkijad! Palun olge
tähelepanelikud SMS saatmisel.
Elektroonne parkimispilet vormistatakse
just sellele transpordivahendile, mille
numbri te sõnumiga saatsite.
       Teiste riikide kodanikud, kes ei kasuta
Eestis tegutsevate mobiilisideoperaatorite
teenuseid, on võimalus teha vastav
ülekanne Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
arveldusarvele. Maksekorralduses palume
märkida soovitava parkimispileti periood,
transpordivahendi registrimärk ja e-posti
aadress.
        Kõikide tasulise parkimisega soetud
küsimustega palume pöörduda Narva-
Jõesuu Linnavalitsuse poole:
parkla@narva-joesuu.ee,  tel. 35 99 585, 35
99 597.
Viivistasu parkimiskorra rikkumise eest
on 31 eurot.
Meeldetuletus: Parkimispilet ei

garanteeri parkimiskoha olemasolu

soovitud kohas. Parkimispilet ei anna

õigust rikkuda liikluseeskirju.

Rand
        Narva-Jõesuu rand on avalik rand.
Linna supelranna eeskirja kohaselt
(Narva-Jõesuu linna supelranna korra
eeskiri, vastuvõetud Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 29.06.2011 määrusega nr
56) on määratletud, et 1000 m randa (Liiva
tn (majakas) juurest kuni Supeluse
tänavani (Meretare)) on see osa avalikust
suplerannast, mis on suvel päästjate poolt
valvatav, kes mitte ainult ei jälgi avalikku
korda rannas, vaid ka puhkajate
turvalisust kaldal ja vees. Vajadusel
võivad nad osutada esmaabi.
Eeskirjaga on puhkajatel keelatud:
* ujuda väljaspool poidega märgistatud
ala vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas;
* läheneda mootor- ja muudele
ujuvvahenditele ja kasutada
ujuvvahenditele märgistatud
randumisrada, mis on tähistatud poidega;
* hüpata vette selleks mitteettenähtud
kohas;
* jätta endast maha prügi;
* viibida rannas koerte, kasside ja teiste
koduloomade või kodustatud loomadega;
* alkoholi- ja narkojoobes inimestel on
keelatud vette minek;
* väljaspool vetelpäästeposti
teeninduspiirkonda minna eluohtlikult
sügavasse vette;
* supelrannas on keelatud pesta pesu.
Muide, koduloomi võite ujutada jõe ääres,
selleks vastavalt märgistatud kohas.
Kõik rannas toimuvad üritused peavad
olema kooskõlastatud Narva-Jõesuu
Linnavalitsusega.
Tänavusel aastal osutab päästeteenust
rannas Fire Pro MTÜ.
Hooajaline kaubandus
       Hooajalist kaubandust linnas
reguleerib „Hooajalise müügi kord“, mis
on vastu võetud Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 10.06.2015 määrusega nr 5.
        Linna tänavatel, välja arvatud rannas,
võib müüa istikuid, värskeid puuvilju ja
marju, pähkleid, jäätist, karastusjooke,
kuumi jooke, käsitööd ja suveniire, ajalehti
ja ajakirju, samuti osutada
meelelahutusteenust (sõit hobustega;
jalgrataste, rulluiskude, sõidukaarikute
rent jms).
        Rannas, jõe ääres, Suur-Lootsi ja
Kalda tänavatel kai juurest, Aia, J. Poska,
Mere, Pargi, A. Hahni, Supeluse, Lennuki,
Kiriku, Lembitu tänavatel rannajoonest
kuni Vabaduse tänavani on lubatud müüa
puuvilju ja marju, pähkleid, jäätist,
karastusjooke, kuumi jooke, pakendatud
valmistoitu, käsitööd ja suveniire,
rannatarbeid, ajalehti ja ajakirju, samuti
osutada meelelahutusteenust (sõit
hobustega; jalgrataste, rulluiskude,
sõidukaarikute rent jms).
        Müügikoha asukoht ja välimus
peavad olema eelnevalt Narva-Jõesuu
Linnavalitsusega kooskõlastatud.
        Samuti on linnas kauplemise tänav
(kauplus Maxima vahetus läheduses),
kuhu võib tulla iga talunik oma saaki
müüma. Narva-Jõesuu linnas elavatele
pensionäridele on oma aiasaaduste
müügiks müügipilet tasuta.
        Samuti on linnas kinnitatud
müügipiletite hinnad, mis on erinevad
sõltuvalt hooajalise müügikoha asukohast
ja pakutavate kaupade ja teenuste osas.
Müügipilet peab olema kõikidel
(toitlustuskoht, teenuste pakkuja), kes
tegeleb kaubandusega tänavatel ja
rannas, välja arvatud need ettevõtjad, kes
tegutsevad eraterritooriumil. Müügipileti
võib soetada linnavalitsuse infosekretäri
käest ( kab 310).
        Täpsemat infot kauplemise tingimuste
ja müügipiletite maksumuse kohta saate
Narva-Jõesuu Linnavalitsusest või
telefonitsi 35 99 597.
Üritused
        Käesoleva aasta kultuurisündmuste
kalender on mitmekülgne, sellega võite
tutvuda linna kodulehel internetis ja
jälgige kuulutusi. Narva-Jõesuu on
kuurortlinn ja suvel linnas elu keeb, kuid
avaliku korra eeskirju ei ole keegi
kehtetuks tunnistanud. Üritused ei tohi
ümbritsevaid segada ja neid häirida.
Ruumideväliselt võib muusika kostuda
vaid kella 23.00 ja ilutulestik ei pea olema
korrakaitseametnike jaoks üllatuseks.
Erilist tähelepanu peaks pöörama
ilutulestiku värvivalikule – üksikud
punased raketid on keelatud. (ML)

Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna juhid
kohtusid 25. ja 26. aprillil linna ja valla
elanikega.
        Kohtumiste peateemaks oli
haldusreform. Veikko Luhalaid tutvustas
elanikele asjade praegust seisu. Selgitas
põhimõtteid, mida järgis Vabariigi Valitsus,
tehes ettepaneku ühineda Sillamäe linnaga
ning kogu selle protsessi kulgu.
Meenutuseks, et tulenevalt
haldusreformiseaduse nõudest oli Vabariigi
Valitsus kohustatud tegema sellise
ettepaneku, kuna valla ja linna elanike arv jäi
allapoole ühinemiseks nõutava 5000 elaniku.
Samuti arutati koosolekutel ka omavalitsuste
järgmisi samme – kõik kolm (Vaivara vald,
Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnad) sellise
ühinemisettepaneku saanud omavalitsust,
esitavad nimetatud protsessist osavõtmisest
oma motiveeritud keeldumise. Seejärel peab
Vabariigi Valitsus hiljemalt 15. juuliks 2017
võtma vastu oma otsuse. Korduvalt on ka
kõlanud, et Vabariigi Valitsuse silmis on
antud momendil Vaivara vald ja Narva-Jõesuu
linn juba ühtne omavalitsus.
        Lisaks globaalsetele, ühinemisega
soetud probleemidele, tundsid elanikud
põhiliselt huvi ka kohalike murede vastu.
Näiteks Narva-Jõesuus oli koosoleku
läbiviimise ajal teravalt õhus linnapea
Maksim Iljini umbusaldamine. Kõigepealt
pöördusid kohalikud elanikud antud
küsimusega volikogu liikmete poole, kuid
vastust nad ei saanud. Umbusalduse
algatajad eelistasid vaikida. Linlaste
küsimustele vastas meer ise. Siinkohal peab
märkima, et linnavolikogu istungil volikogu
saadikud ise taganesid linnapea
umbusaldusavaldusest ja määrasid talle

augustini “katseaja”. Ilmselt mõjutas nende
otsust 25. aprillil koosolekul kõlanud kohalike
elanike rahulolematus.
        Samuti muretsesid linlased
kommunaalprobleemide pärast ja et linnas ei
ole jalgpalliväljakut ega turgu. Veikko
Luhalaid rääkis linlastele, et vallas on
sotsiaaltransport pensionäridele ja
paljulapselistele peredele, mida võib
kasutada sõitudeks haiglasse.
        Teisel, vallaelanikega toimunud
koosolekul Olgina külas, tõstatati samuti
teravalt üles küsimused kommunaalteenuste
kohta. Eriti keskkütte küsimus. Valla elanikud
suhtusid väga pessimistlikult teatesse
katlamaja võimalikust ümberehitusest
puiduhakkele. Kõlasid üleskutsed, mitte
kiirustada katlamaja ümberehitusega
gaasiküttelt puiduhakkele. Maksim Ilijn rääkis
Narva-Jõesuu projektist ehitada
majanduslikel kaalutlustel veel teinegi
puiduhakkel töötav katel, kuid see ei
muutnud elanike suhtumist antud küsimusse.
        Arutati ka ühistranspordiga seotud
küsimusi. Veikko Luhalaidi ütluste kohaselt ei
hakka maavalitsus järgmisest aastast alates
enam ühistranspordi korraldamise
küsimustega tegelema, kuna maavalitsus
likvideeritakse ja selle küsimusega hakkavad
tegelema kõik Ida-Virumaa omavalitsused.
Veikko Luhalaid märkis, et tänaseks päevaks
ei ole veel ühtset vastust, kuidas saab olema
korraldatud transpordiühendus linna ja valla
vahel ning põhjalikumalt hakkab selle
küsimusega tegelema ühinenud omavalitsus
järgmise aasta jaanuarist.
        Valla elanike jaoks kõlas hea uudisena, et
juba käesolevast suvehooajast saavad valla
elanikud Narva-Jõesuus tasuta parkida. (ML)

22. aprillil toimus Vaivara Sinimägede
muuseumis teine pärimuspäev. Esimene
toimus eelmisel aastal Laagnal.
        Päeva alguses tutvustasid muuseumi
esindajad Ivika Maidre ja Jekaterina
Muravjova  muuseumit ja uut näitust Vaivara
mõisa loost. Sihtasutuse Virumaa Muuseumid
teadur ja ajaloolane Uno Trumm oli teemaks
võtnud seni üldsusele tundmatu Vaasa mõisa
(Wasahof) loo ning Eesti Kirjandusmuuseumi
teadur Kanni Labi Vaivara kihelkonna
regilaulude kogujad. Kanni Labi kutsus üles
ka edastama infot regilaulude kogujate kohta.
Folklooriansambel Suprjadki esitas selle
piirkonna rahvalaule ja -mänge.
Pärandkultuuri päeval vaadati üle ka Vaivara
(Korffi) mõisa endine asukoht ja Pargimäe
vaatetorn.
        Esmakordselt osalesid pärimuspäeval
lapsed. Vaivara huvikeskuse töötaja õpetas

Valla ja linna juhid kohtusid elanikega

Vaivara Sinimägede muuseumis
toimus teine pärandkultuuri päev

neile rahvusliku käevõru ja riidenuku
valmistamist, samuti sai lahendada
Virumaa teemalisi mõistatusi ja ristsõnu.
        Külaliste seas olid nii kohalikud
ajaloohuvilised kui ka külalised Lääne-
Virumaalt: Neeruti seltsi, Jäneda Muuseumi,
Haljala Gümnaasiumi, J. Kunderi seltsi ja Viru
Instituudi esindajad.  Nende sõnul üllatas
Vaivara oma koduloo rikkusega, huviga ja
pärimuspäeva mitmekesisusega.
Päeva raames toimus ka arutelu Virumaa
kultuurialasest koostööst ja instituudi rollist
selles.
        Päeva korraldamist toetasid Virumaa
pärimuskultuuri programm, Kultuurkapital,
KÜSK ja Vaivara Huvikeskus.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

JEKATERINA  MURAVJOVA,
Vaivara Sinimägede Muuseum

“Ivuški” kontsert

„Russitš“ Narvast, eesotsas ühingu esimees
Vladimir Antipoviga. Kontserdi külalistel oli
võimalus nautida peotantsukunsti
„Flamingo“ tantsupaaride, juhendaja Jelena
Kurgan (Narva), esitluses.
        Kontsert lõppes Jelena Kovostjanova
esinemisega rahvuskultuuriühingust
„Russitš“. Südantliigutav laulu „Vanemad“
esitus oli pühendatud Jelena Tuganova
mälestuseks.

TATJANA  GREBEŠKOVA

Ansambel „Ivuški“ esitas juba kõigi poolt armastatud lugusid.
Foto: Tatjana Grebeškova



4 Mai 2017 nr. 3

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
       NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS

Kontakt: toimetus@vaivara.ee

Ohtlike jäätmete
kogumisring 3. juunil
Laupäeval, 3. juunil toimub ohtlike
jäätmete kogumisring, mille käigus
võetakse vastu Vaivara valla elanikkonna
kodumajapidamistest ohtlikke ja
probleemseid jäätmeid.
Kogumisringi eeldatav marsruut: Vaivara
küla, Sinimäe alevik, Puhkova küla,
Kudruküla, Olgina alevik, Arumäe küla ja
Auvere küla.
Kogumisringi paremaks teostamiseks
palume kuni 1. juunini registreeruda
kogumisringile telefonidel:
* 39 29 000  vallavalitsuse sekretär
* 39 29 012  keskkonnakaitseinspektor
või e-kirjaga aadressil: vaivara@vaivara.ee
jaan.metsis@vaivara.ee
Kogumisringi täpse sõiduplaani ja
ajagraafiku teatame registreerinutele.
Täpsem info valla kodulehel
www.vaivara.ee

Kultuuri- ja
spordiüritused
Narva-Jõesuu
Juuni
1.06 - Lastekaitsepäev kell 11.30-14.30
(Narva-Jõesuu kooli spordiplatsil).
11.06 - Suvehooaja avamine kell 12.00 –
15.00 (Meresuu Spa & Hotelli lähedal
rannas). Üritus kogu perele: tantsud,
muusika, mängud ja võistlused, loterii ja
kingitused, võrkpalli võistlus, noorte
suvekeskuse avamine, Street
Workaut+meistriklass.
23.06 - Maakaitsepäeva paraad kell 11.00-
13.00 Kaitseliidu Alutaguse maleva poolt
korraldatav Maakaitsepäeva paraad viiakse
esmakordselt läbi Narva-Jõesuu linnas.
23.06 - Jaaniõhtu kell 20.00-1.00 (Narva-
Jõesuu linna kai juures). Jaanituli ja DISCO.
Õhtut juhib ja plaati keerutab DJ Den
Karabljoff, külalisesinejaks duo Sankt
Peterburist “Para Tain”. Mängud ja
võistlused, esinevad Narva-Jõesuu
loomekollektiivid.
23.06 - Jaanipäeva jazziõhtu (Meresuu Spa
& Hotelli lähedal rannas, korraldaja MTÜ
Proventus).
30.06-02.07 - Tantsupäevad.
Tantsukollektiivi “Kullerkupp” aasta
lõppkontsert, Balleti galakontsert.
30.06 - Hõbedase sajandi poeedid.
Luuleõhtu (Meresuu Spa & Hotelli lähedal
rannas, korraldaja MTÜ Proventus).
Juuli
1.07-2.07 - SURF Weekends.
7.07 - Tervitusõhtu puhkejatele ja
suvitajatele. Elav muusika, kitarr (Meresuu
Spa & Hotelli lähedal rannas, korraldaja
MTÜ Proventus).
9.07 - Kaluritepäev kell 12.00-20.00 (Narva-
Jõesuu linnakail).
14.-15.07 - East Beach Fest 2017 (Pargi ja
Hahni tänavate vaheline rand, korraldaja
BGM Entertainment MTÜ).
20.07-22.07 - Autorilaulude festival “Balti
keeled”. Festivali avamine Päikese  pargis
kell 19.00, teisel päeval toimub kontsert
Heledas pargis, kolmandal päeval toimub
Gala kontsert rannas.
21.07 - Merejumala päev. Konkursid,
animaatorid, muusika  (Meresuu Spa &
Hotelli lähedal rannas, korraldaja MTÜ
Proventus).
22.-23.07 - meistrivõistluse Unibet
Rannaliiga 2017, IV etapp (Meresuu Spa &
Hotelli lähedal rannas, korraldaja MTÜ
Narva Jalgpalliliit).
27.07 - Loomingupäev lastele. Toimuvad
lasteüritused, erinevad meistriklassid ja
töötoad (Päikese pargis).
28.07 - Kontsert. (Meresuu Spa & Hotelli
lähedal rannas, korraldaja MTÜ
Proventus).
30.07 - Liivakujude konkurss (rannas).
6, 13, 20, 27 - Juuli neljapäevad kell 19.00
(Päikese pargis).
7, 14, 21, 28 - Zumba hommikud kell 11.00
(rannas).
August
1.08-31.08 - “Portree linna taustal” - Valge
saali traditsiooniline näitus (Valges saalis
Kesk 3).
4.08 - Meremiilijooks (rannas).
4.08 - Hõbedase sajandi poeedid.
Luuleõhtu (Meresuu Spa & Hotelli lähedal
rannas, korraldaja MTÜ Proventus).
11.08 - Kontsert ja teatrietendus (Meresuu
Spa & Hotelli lähedal rannas, korraldaja
MTÜ Proventus).
12.08 - Narva-Jõesuu Linnapäev (Heledas
pargis).
13.08 - Puhkpillilahing kell 17.00 (Heledas
pargis).
18.08 - Looduskaitse teemaline etendus
(Meresuu Spa & Hotelli lähedal rannas,
korraldaja MTÜ Proventus).
25.08 - Suvehooaja lõpetamine. Elav
muusika, jazz (Meresuu Spa & Hotelli
lähedal rannas, korraldaja MTÜ
Proventus).
26.08 - Küünlavalgusõhtu kell 20.00
(Heledas pargis).
27.08 - Muinastulede öö lõkete süütamine
(Meresuu Spa & Hotelli lähedal rannas,
korraldaja MTÜ Proventus).

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
21. mail kell 21.03 teatati häirekeskusele
tulekahjust Tõrvajõe külas Vikerkaare
aiandusühistus. Kohale sõitsid päästjad
Narva ja Narva-Jõesuu
päästekomandodest. Põles 4x5m suurune
kuur ja osaliselt ka elumaja. Tulele pandi
piir 22.03. Tulekahju kustutati kella
22.40ks. Kuur põles maha, elumaja
õnnestus päästjatel tulest päästa.
Inimesed kannatada ei saanud. Mis täpselt
põlengu põhjustas, selgitab menetlus.
LIIKLUSÕNNETUS
9. mail kell 23.25 teatati häirekeskusele, et
Peeterristi külas Tallinn-Narva maanteel
on põdravasikas tee peal, arvatavasti sai
kannatada kokkupõrkes autoga. Päästjad
viisid looma tee äärde ning edastasid info
jahimeestele.
FÜÜSILINE VÄGIVALD
6. mail tungis 24aastane mees Olgina
alevikus Narva maanteel kallale oma
abikaasale, 29aastasele naisele.
1. mail teatati, et Sinimäel Lastekodu
tänaval paiknevas asutuses lõi 59aastast
naist 26aastane noormees.
LÕHKEKEHAD
15. mail tehti kahjutuks Puhkova külast
leitud 150 mm mürsk,  Soldina külast
leitud 105 mm mürsk ning Vaivara külast
leitud seitse 75 mm mürsku ja kaks 82 mm
miinipildujamiini.

Kultuuri- ja
spordiüritused
Vaivara
Juuni
3.06 Kala-la-la-laat (Sinimäe).
3.06 Huvikeskuse kollektiivide kontsert ja
tantsupidu kell 17.00 (Sinimäe põhikool).
4.06 Lastekaitsepäevale pühendatud
üritused kell 13.00 (Olgina).
23.06 Jaanipäev (Sinimäe, Olgina,
Vaivara).
25.06 Rattaralli Sillamäe – Pimestiku -
Sillamäe (korraldaja Sillamäe Suusaklubi
MTÜ).
Juuli
25.07-26.07 Suvine reis Petseri – Isborsk
– Pihkva – Puškini (Korraldaja MTÜ
Laulu- ja Mänguselts Vikerkaar).
8.07 Noortedisko kell 19.00 (Olgina
Rahvamaja).
15.07 Suvine jalgpalliturniir kell 15.00
(Olgina).
28.06 Noortedisko kell 19.00 (Olgina
Rahvamaja).
August
20.08 Taasiseseisvuspäeva kontsert kell
18.00 (Vaivara Sinimägede muuseumi
hoov).
31.08 Noortedisko kell 19.00 (Olgina
Rahvamaja).

VAIVARA SINIMÄGEDE
MUUSEUM KUTSUB
3. juunil kell 15.00 muuseumi sünnipäevale
* II Maailmasõja näidislahing
* Vanade mootorrataste näitus Classic
Riders’i poolt
* Sõjaaegne relvastus ja vormid
Vaivara Sinimägede Muuseum    Roheline
19D, Sinimäe

Pöördumine
Septembris täitub Narva-Jõesuu
pensionäride ühendusel 20.
tegutsemisaasta.Pöördume kõikide Narva-
Jõesuu elanike poole, kellel on
pensionäride ühenduse tegevusega või
meie ettevõtmistega soetud fotomaterjale,
ajalehe artikleid ja muid dokumente. Palume
tuua need Narva-Jõesuu raamatukogusse.
Materjalide tagastamine on garanteeritud.

ÜHENDUSE JUHATUS

Vaatamata külmale kevadele tuleb ju suvi.
Kasvõi kaheks päevaks. Ja selle ootuses
tasub nostalgitseda.
Narva-Jõesuu kuursaal
Asukoht: 59°27211.523, 28°4220.283
Kuurort (saksa keeles kur-ravi, ort-koht)
tähendas eelkõige ravikohta, aga ka puhkuse
ja vaba aja veetmise paika. Kuurordi
seltskondliku elu
keskuseks
kujunes
tavaliselt
kuurhoone, mis
ühendas hotelli,
restorani,

kontsertsaali, raamatukogu ja kasiino.
        Esimene kuursaal kerkis Narva-
Jõesuusse juba 1882. aastal. Hoone hävis
1910. aastal 1. mai tulekahjus. Uue
ehitamiseks välja kuulutatud eskiiside
konkursile laekus kolm tööd ja esmase valiku
tegi tollane Narva-Jõesuu heakorrakomisjon.
Väljavalituks osutus M. Lalewiczi töö.
Marian Lalewicz oli sündinud Poolas, kuid
õppinud Peterburi Kunstide Akadeemias ja
tegev Venemaal. Kuursaali puhul olid talle
eeskujuks Peterburi ümbruse suvelossid.
        1911.aasta suvel ja sügisel käis vilgas
töö ja 1912. aasta 10. juunil oli kuursaali
pidulik avamine. 105 aastat tagasi nägi hoone
oluliselt erinev välja: tänaseni säilinud
esifassaadil olid klaasuksed, mis täna on
ümber ehitatud aknaavadeks. Ka teise
korruse metallvõredega rõdude taga olid
algselt klaasuksed. Sootuks on hävinud
hoone tagumine plokk, kus asusid 60
numbrituba, kadunud fassaadide heleroosa
krohv.
        Sirvisin vanu ajalehti ja lisaks merevee
soojuse kommenteerimisele oli 1935. aasta
„Postimehes“ uudis iluduskuninganna
valimisest kuursaalis. „Millal saab kuursaalist
jälle iluduskuninganna?“ küsin mina.
Piltlikult öeldes ei jäänud vanast Vaivarast
kivi kivi peale, sõda hävitas kõik. Mõisa
kõrvalhoonete varemetest on tänaseks
saanud muuseumi hooned.
Vaivara mõisa ait
Asukoht: 59°27211.523, 28°4220.283
Krahv Karl von Sieversi ajal ehitati uhke

Kuursaal ja mõisa ait
mõisakompleks Sievershof, mõisa peahoone
paiknes Sinimägede Pargimäe läänepoolsel
madalamal astangul. Mõisa aidahoone,
tänane muuseumi näitusemaja ehitati
ajavahemikul 1811-60.
        Edasised suurimad ümberkorraldused
toimusid, kui mõisa päris 1878. aastal
Konstantin Korff. Kõige enam muutus

peahoone ilme, kui seni mahuliselt suhteliselt
väheliigendatud hoone ehitati Peterburi
arhitekt Karl Wergheimi projekti järgi enne
1888. aastat ümber.
Täielikult kujundati ümber peahoonet
ümbritsev park. Kagusse jäi korrapärane
tarbeaed, ülejäänud mäeosa, eriti aga mäe
põhjakülg, kujundati looklevate teede ja
rajakestega vabapargiks. Vana kivitee säilis
ainult tallist põhjapoole. Vanast
karjakompleksist läände ehitati uued talli- ja
laudahooned, siin leidis endale koha ka
sepikoda. Kunagisest sepikojast on saanud
tänaseks muuseumi kontorihoone.
        1944. aasta lahingutes said hooned
kõvasti kannatada. 1950. aastatest alates
hakati Vaivara asundust üles ehitama, kuid
juba täiesti teiste kavade järgi. Mõisa
peahoone kõrvale tehti kortermajad,
tuuleveski astangule rajati koolimaja ning
nende ümbrusesse valdavalt üksikelamutega
Sinimäe alevik. Pihtasaanud ait taastati
hädapärast ning kohaldati kuivatiks, tall
väetisehoidlaks. Mõisast loode pool oleva
maanteelõigu õgvendamisega hävitati
lõplikult uue kihelkonnakooli, uue viinakoja
ja vana postijaama ase. Peahoone veel
säilinud varemed lammutati lõplikult 1970
ning selle ase tasandati.
Artikli kirjutamisel on kasutatud R.

Treufeldti koostatud Vaivara mõisa

ajaloolise ülevaate materjale. Foto:3x Alar

Tasa

IVIKA MAIDRE,
Vaivara Sinimägede Muuseum


