Nr. 9

Narva-Jõesuu
volikogu valis
linnapeaks tagasi
Maksim Iljini

8. novembril toimunud Narva-Jõesuu
linnavolikogu istungil valiti linnapeaks
taas Maksim Iljin, kes oli veidi vähem
kui aasta aega Narva-Jõesuu linnapea
ametis ka enne liitumist Vaivara vallaga.
Iljini poolt hääletas 14 ja vastu oli 2
volikogu liiget. Peale tema ühtegi teist
kandidaati ei esitatud.
Linnapea ütles pärast ametisse
kinnitamist kohal viibivatele
ajakirjanikele, et esmalt tuleb tal hakata
tegelema endise Vaivara valla ja NarvaJõesuu ühinemise lõpuleviimisega.
“Tuleb moodustada linnavalitsuse,
allasutuste ja munitsipaalettevõtete
struktuurid,” rääkis Iljin, kelle sõnul
hakkavad täitevvõimu teostama lisaks
linnapeale kaks aselinnapead, kellele

Narva –Jõesuu linnapea Maksim Iljin.
Foto: Alar Tasa
alluvad osakonna juhid. Linnavalitsus
saab kava kohaselt olema viieliikmeline.
“Meie koalitsioonipartneril
Keskerakonnal oli tihe valimisprogramm,
kus oli palju lubadusi - nagu ka meie
valimisliidul -, mida nüüd on vaja hakata
ellu viima. Aasta lõpuni jäänud kahe kuu
jooksul on tarvis koostada
koalitsioonilepe ning asuda linna
arengukava loomise juurde,” jagas
linnapea oma plaane.
Samuti on tema sõnul tarvis hakata
ühildama kahe omavalitsuse kohalikku
elukorraldust. Samas aga ei saa unustada
ka Viivikonnat ja Sirgalat, mille
probleemid tuleb samuti lahendada.
„Nagu mina aru saan, heitis Kohtla-Järve
linn need lihtsalt oma õlult ega aita
praegu kuidagi kaasa nende
lahendamisele,” märkis Iljin.
Mis puudutab soojamajandust, siis
Iljini sõnul ollakse katlamajade
renoveerimise projektiga peagi lõpule
jõudmas. Narva-Jõesuus on kaugkütte
hind seni olnud üks Eesti kallimaid, kuid
Iljini sõnul langeb alanud küttehooajal
sooja hind elanikele 15-20 protsenti.
Vaivara vallale kuulunud
kommunaalettevõte AS Vaiko laiendab
oma tegevust ka
Narva-Jõesuusse ja hakkab tegelema muu
hulgas ranna korrashoiuga. Samuti võtab
ettevõte üle Viivikonna ja Sirgala
teenindamise. Laieneb ka senine Vaivara
valla Menetlusteenistuse
tegevuspiirkond ning üle võetakse
muuhulgas ka suvise tasulise parkimise
korraldamine kuurordis.
Narva-Jõesuu ühistranspordi
korraldamisel oodatakse Iljini sõnul
maakonna ühistranspordikeskuse
loomist, samuti on sõlmitud eelkokkulepe
Sillamäe linnaga kahe omavalitsuse
bussiliinide ühendamiseks. (ML)
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Margit Maksimov sai taas
tunnustuse osaliseks
7. oktoobril Pärnu kontserdimajas
toimunud üleriigilisele Aasta
Õpetaja auhinnagalale “Eestimaa
õpib ja tänab” oli palutud ka üheksa
Ida-Viru haridusinimest, teiste seas
Vaivara lasteaia direktor Margit
Maksimov.
Haridus- ja Teadusministeeriumi
kommunikatsiooniosakonna
asejuhataja Tarmu Kurmi sõnul tegid
parimatest parimate
väljaselgitamiseks tööd
maakondlikud komisjonid,
kõrghariduse komisjon ja seejärel
üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid
haridusega seotud organisatsioonide
esindajad.
Ida-Virumaalt Aasta
õppeasutuse juhi tiitlile nomineeritud
Vaivara lasteaia direktor Margit
Maksimov on seda tööd teinud juba
12 aastat. Margiti peres kasvab 4 last:
2 poissi ja 2 tüdrukut. Pesamuna,
4aastane Kelli käib Vaivara lasteaias,
13aastane Lii õpib Sinimäe
põhikoolis, 17aastane Sandor
omandab haridust Jõhvi
gümnaasiumis ja kõige vanem,
19aastane Tom teenib aega Eesti
Margit Maksimov tütardega. Foto: Erakogu
kaitseväes. Kõik on ema sõnul
Margit on päikeseinimene. Temas on särtsu
„supertublid ja vahvad lapsed“.
rohkem,
kui ühele inimesele vaja oleks.
Kui uurida Margitilt, et kas asutuse juhi
töö tõttu on pereelu vaeslapse rolli sattunud, Küllap seetõttu jagabki ta lahkelt oma
energiat – lastele, töökaaslastele ja kõigile,
siis saab vastuseks, et tema näol on tegemist
kellega ta suhtleb.
maailma õnnelikuma inimesega: „Mul on
Margitiga kohtusime kaksteist aastat tagasi,
fantastiline pere ja töö. Lasteaed on mu teine
kui RSK Jõhvikas korraldas Sinimäel oma
pere ning nad kõik on mulle väga olulised ja
orienteerumisneljapäevakut. Minu suureks
armsad. Energiat ja aega kulub sinna küll
üllatuseks ilmusid starti ka lasteaia
palju, kuid kodused mõistavad seda ja nad
mudilased. See polnud aga veel kõik.
lepivad minuga just sellisena, nagu ma olen.
Tookord oli valida kahe võistlusraja vahel –
Minu mõlemad pered toetavad mind ja
kergema ja raskema (loe: lühema ja pikema,
annavad mulle jõudu. Sära laste silmades
tehniliselt lihtsama ja keerulisema vahel).
kompenseerib aga kõik tehtud ületunnid ja
Margit koos mudilastega siirdus
magamata ööd!“
enesekindlalt raskemale rajale ja uskuge või
Tütardega koos Pärnusse auhinnagalale
mitte, lõpetasid nad võistluse
sõitnud Margitile tõi selline tunnustus
määrustepäraselt (loe: läbisid kõik ettenähtud
pisarad silma. „Sain kuhjaga motivatsiooni
kontrollpunktid). Tagasi jõudsid nad
edasi toimetamiseks. Vaivara lasteaed on
väsinutena, aga vaieldamatult õnnelikena.
maailma parim ja meid ümbritsevad
Ja nii harjusimegi ära, et Sinimäe
fantastilised sõbrad! Aitäh ja suur
orienteerumisneljapäevakul on lasteaia
kummardus - see tunnustus on meile kõigile!
mudilased ikka platsis. Loomulikult toob nad
Meie lapsed väärivad parimat ja usun, et
osalema alati särasilmne ja naerusuine
üheskoos suudame seda neile pakkuda,“ oli
Margit.
Margit veendunud.
Anne Jundas
RSK
Jõhvikas
president
ALAR TASA

Narva-Jõesuu
linnavolikogu
esimeheks sai
Veikko Luhalaid
27. oktoobril toimus Narva-Jõesuu
linnavolikogu esimene valimistejärgne
istung. Seadusandliku võimuorgani
juhiks valiti üksmeelselt Veikko
Luhalaid. Esimesel istungil osales 17
rahvasaadikust 16.
Lisaks linnavolikogu esimehele valiti
ka tema kaks asetäitjat. Heiki Lutsu poolt
hääletas 16 ja Inge Muškina poolt 14
saadikut.

Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees
Veikko Luhalaid. Foto: Sergei Stepanov
Rahvasaadikud võtsid vastu ka
Vaivara vallavalitsuse ja Narva-Jõesuu
linnavalitsuse tagasiastumispalve.
Järgnevatel istungitel valib linnavolikogu
ühinenud kohaliku omavalitsuse linnapea
ja aselinnapea.
Linnavolikogu möödunud istungil
andis Heiki Luts valla aumärgi NarvaJõesuu endisele linnapeale Iraida
Tšubenkole, kes alustas kuurortlinna ja
Vaivara valla ühinemisläbirääkimisi.
Narva-Jõesuus moodustasid
valitsuskoalitsiooni valimisliit Ühine Kodu
(8 mandaati) ja Keskerakond (7 mandaati).
Valmisliit Koos Edasi (2 kohta) on
opositsioonis. (ERR/ML)

Linnavalitsus korraldas hanke sadama ehitaja leidmiseks
Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldas
avatud hanke planeeritava sadama
ehitamiseks aadressil Suur-Lootsi tn 2.
Tööde käigus planeeritakse teostada
järgmised tööd: kai rekonstrueerimine,
slippi (kaldtee aluse veeskamiseks ja veest
väljamiseks - AT.) ja sadamahoone
ehitamine, sadama-ala heakorrastamine,
juurdepääsutee rekonstrueerimine,
süvendustööde teostamine ja ujuvkai
paigaldamine koos kõigi vajalike
mõõdistuste ja kooskõlastustega.
Tööde teostamise periood on kaheksa
kuud alates hankelepingu sõlmimisest, mis
tähendab seda, et linna sadam koos selle
juurde kuuluva territooriumiga peab olema
kasutusse antud järgmise aasta augustis.
Tööde eeldatav maksumus on 450 000
eurot.
Tööd finantseeritakse kahest
rahastamisallikast: EAS meetmest „IdaVirumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”
tegevuse „Tegevused alakasutatud
linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja

sotsiaalseks elavdamiseks” eesmärkide
elluviimiseks, INTERREG Project “Small port
every 30 miles apart – Development of
services for lively water tourism in the

Eastern Gulf of Finland” ja Narva-Jõesuu
linna eelarvest. Projekt on koostatud
vastavalt Euroopa komisjoni poolt kinnitatud
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014"2020” prioriteetse suuna

Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku
arengu sätestatule.
Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini
sõnul annab antud projekti ellu viimine
linnale suuri võimalusi nii kohaliku, kui ka
terve piirkonna elu elavdamiseks, kuna
planeeritav väikesadam on ainulaadne
kompleks, mida võivad kasutada nii
kohalikud inimesed kui ka turistid Eestist ja
välismaalt.
„Hetkel on minu lauale kogunenud rohkelt
kirju inimestelt nii Venemaalt, Soomest,
Taanist, Saksamaalt, kui ka teistest Euroopa
riikidest, milles uuritakse, kui kaugel oleme
sadama ehitusega ja et millal saaks seda
kasutada. See on tõestuseks selle kohta, et
väga paljudel inimestel on soov külastada
meie linna, tulles siia oma
meresõidualusega. Sadama välja ehitamine
annab neile selleks võimaluse,“ kinnitas
linnapea, lisades, et samas oleks sadam ka
meie inimestele uute võimaluste loomise
kohaks.
ALAR TASA
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Kes teeb,
see jõuab
Sergei Gordejev, FIE Sergei Gordejev,
MTÜ Narva-Jõesuu Kaluritalu
Millega te tegelete?
Peamiselt
kulinaariaga:
valmistan
kaladelikatesse
silmudest.
Samuti
korraldan suviti
kalapüüki ja
viin läbi üritusi.
Viimased
kümme aastat
olen koostöös
linnaga keetnud
kalurite päeval
ja silmufestivalil
silmusuppi ja
uhhaad. Algul keetsime 250 liitrit suppi,
kuid selle aasta silmufestivalil
valmistasime juba 500 liitrit uhhaad.
Minu tooteid ei saa poest osta, kuna
hind muutuks kaupluse juurdehindluse
järel veelgi kõrgemaks. Lisaks ei ole mul
piisavalt suuri tootmisvõimsusi, vaid
kulinaariaga tegelen käsitöö raames. Täna
olen ainuke inimene Eestis, kes valmistab
silmu sinepimarinaadis, küpsetab silmu
marinaadis ja grillib silmu tarrendis. Ma ei
kasuta säilitusaineid ja lähtun vanast
heast järeleproovitud ja usaldusväärsest
n-ö vanaema konserveerimismeetodist.
Mitu inimest teie juures töötab?
Põhimõtteliselt töötan üksi. Kui kala
on palju ja mul on ettevalmistamisel abi
vaja, töötab minu jaoks veel üks inimene.
Miks olete just sellise äri valinud?
Mina ei otsustanud, mida teha, vaid
see äri valis mind. Kalastamine on alates
lapsepõlvest olnud osa minu elust.
Elukutselt olen ma kokk ja see elukutse on
mind kogu minu elu vältel saatnud. Sain
märkamatult kaluriks ja umbes 10 aastat
tagasi otsustasin asutada oma äri,
rakendades seejuures oma kokaoskusi ja teadmisi.
Täna on see minu jaoks lihtsalt eluviis,
millest saan moraalse rahulduse ja mis
tagab ka sissetuleku.
See kõik algas kohtumisest
linnavalitsusega, kus ma rahulolematult
küsisin, kas nad oma kaluritele üldse
mõtlevad. (autori märkus: peab seda
algust kõige lahedamaks) Algul pidin ära
mahtuma väikestesse ruumidesse ja
unistasin oma köögist, kuid nüüd, kui
linnavalitsus ruumid rentis, sai mu unistus
reaalsuseks.
Millised on teie tulevikuplaanid?
Kavatsen avada kesklinnas väikese
kaupluse, kus saan oma tooteid müüa, et
turiste ligi meelitada. Samuti soovin müüa
seal tooteid, mida ei saa praegu üle riigi
levitada.
Ma ei taha kiidelda, kuid soovin, et kõik
teaksid, et kogu minu toodang on
valmistatud just siin Narva-Jõesuus.
Ma unistan sellest, et Narva-Jõesuu
linna kunagine hiilgus taastuks ja
linnast saaks kuurortlinn. Plaanin
selles aktiivselt osaleda.
Mul on palju ideid ning loodan need
ellu viia, aga ka toetusele nende
elluviimisel. Olen alati teinud tihedat
koostööd linnaga ja olen veendunud, et
ettevõtja arenguks on vaja kohaliku
omavalitsuse toetust, mis ei pea tingimata
olema rahaline.
Ma tahan areneda ja edendada linna
arengut. Soovin rajada linna keskele jõe
kaldale restorani, kus inimesed saaksid
istuda paljajalu ilma peenutsemata, nagu
glamuurses restoranis, ning kus võib
süüa kätega ja nautida kalast valmistatud
toite. Soovin, et lapsed saaksid õngega
kala püüda ning et täiskasvanutele
meenuks, et ka nemad on kunagi paadiga
sõitnud.
Kust võib teid leida?
Minu kalatsehh asub Narva-Jõesuus
Kalda 45 jõe kaldal.
Minu tooteid saab osta otse minult
telefonil 5532591.
Samuti võib mind leida Põhja-Tallinnas
Erika 14 kaupluses Kalaarsenal.
VERONIKA STEPANOVA

Sinimäe koolis on huvitav
Õppeaasta Sinimäe Põhikoolis on endaga
kaasa toonud palju põnevaid ettevõtmisi ja
uusi algatusi. Nimelt liitus kool 21. juunil
2017 Ettevõtliku kooli programmiga http://
evkool.ee/ettevotlik-kool/, mille eesmärgiks
on läbi ettevõtliku hoiaku kujundamise tõsta
hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust
elus.
Paralleelselt ettevõtliku hoiaku
kujundamisega oleme rikastanud kooli
õppekava ja huvitegevust Junior
Achievement Eesti majandus ja
ettevõtlusõppe programmidega. Uute
huvialaringidena on alustanud tööd
majandus ja ettevõtlusringid, keskkonna- ja
taaskasutusring ning keelteklubi. II
poolaastast soovime tehnikahuvilistele avada
robootikaringi.
Uued tuuled puhuvad ka kooli
õppekorralduses. Juunikuus viis kooli
juhtkond koostöös õpetajatega läbi SWOT
analüüsi, üheskoos kaardistati tugevused ja
nõrkused ning sõnastati kooli uus visioon ja
missioon. Keelekümbluse ja lõimingupõhise
õppe kõrval on tugevalt kanda kinnitanud
digi ja seda nii õppekorraldusprotsessis kui
õppetöös. Kevadel hindasime HITSA

meeskondadele. Peale esitlusi hääletasime,
milline probleemilahendus ja kelle plakat
kõige rohkem meeldis. Kaks võitjavõistkonda
said auhinnaks minna ühel päeval Tartusse
Ettevõtluskülla Ettevõtlikku mängu mängima.
Päev oli toredam kui lootsime ja meile
meeldis.”
12. oktoobril osalesime 24 3.-9. klassi
õpilasega Haapsalu Kutsehariduskeskuses
toimunud Ettevõtliku kooli Haridusfestivalil
2017, kus õpilased said päeva jooksul
tegutseda erinevates praktilistes töötubades,
kohtusid Eesti ühe 2016. a parima õpilasfirma
“Leivapoisid” tegusate noormeestega ning
hindasid Eesti ettevõtlike koolide finaali
jõudnud edulugusid. Parimad edulood ja
ettevõtlikumad õpilased ning koolid selgitati
välja kohapeal e-hääletuse teel. Kõik
kohalviibijaid said nutiseadme vahendusel
anda hääle oma lemmikule. Sel ajal, kui
õpilased töötubades toimetasid, ammutasid
õpetajad uusi teadmisi ja jagasid kogemusi
kohtudes ettevõtlike õpilaste juhendajate ja
maakondlike ettevõtluskeskuste
eestvedajatega üle Eesti.
20. oktoobril said Sinimäe põhikoolis
projekti “Üks päev ettevõtjana” avaseminaril

Detailplaneeringute
kehtestamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavalitsuse 31.10.2017.a. korraldusega
nr 273 on kehtestatud Auvere küla
Põhjaterritooriumi maaüksusel
(katastritunnus 85101:012:0160) asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
oleva ”Põlevkivi uttegaasidest
bensiinifraktsiooni kondenseerimise ja
väävliühendite eemaldamise seadme
(GRU)” rajamise detailplaneering
(planeeringuala pindala ca 1,2 ha),
eesmärgiga muuta planeeringualal
Vaivara Vallavolikogu 28.06.2011
otsusega nr 146 kehtestatud
Energiakompleksi maa-ala
detailplaneeringut täpsustava
detailplaneeringuga määratud
ehitusõigust, sh maksimaalset ehitiste
kõrgust. Planeeringuala arendajaks on
Enefit Energiatootmine AS. Kehtestatud
detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Vaivara valla kodulehel, aadressil
www.vaivaravald.ee/dp.
RAIM SARV

Detailplaneeringu
kehtestamise teade

Sinimäe põhikooli õpilased 12. oktoobril
Haapsalus Ettevõtliku kooli Haridusfestivalil.
digitaristu toetusmeetme Digipeegli
programmi (https://digipeegel.ee/) toel
põhjalikult kooli digiküpsust kolmes
valdkonnas - digitaristu, õpikäsituse
muutumises ja muutuste juhtimises, et
kaardistada hetkeolukord ja hinnata samu
valdkondi tuleviku visiooni tasemel - kuhu
plaanime jõuda aastaks 2019.
Valmis kooli digi-innovatsiooni raport
ning koostöös koolipidajaga kinnitasime
kooli ja koolipidaja digiplaanid aastateks
2017-2019. Siinkohal suur tänu koolipidaja
esindajale Mati Männisalule koostöö ja
toetuse eest. Põhikoolide digitaristu
toetusmeetme raames hankis koolipidaja
koolile nutiõpe rakendamiseks õppetöös 16
Huawei tahvelarvutit ja 16 akupanka.
Tänu Ettevõtliku kooli programmile
avanes neljal Sinimäe Põhikooli 6.-9. klassi
õpilasel võimalus 26. septembril osa saada
Tartu Hansa Koolis toimunud Noorte
motivatsioonipäevast, kus kohtusid
ettevõtlikud noored üle Eesti. Päeva üheks
eesmärgiks oli noorte motiveerimine oma
koolis ja kohalikus kogukonnas aktiivsemalt
osalema. Koostöös õpiti selgeks meetod
kitsaskohtade märkamiseks ja lahendamiseks.
Noori juhendasid ja tegevusi viisid läbi
visualiseerija Kati Orav ja mängumeister
Marika Valter.
Lii Maksimov 8. klassist: “Pidime
meeskondadega mõtlema probleemid, mis on
meie koolis või kodukohas ja valima nendest
ühe, mille kohta tegime plakati, kuhu
kirjutasime probleemi, selle lahenduse ja
lahenduskava. Lahendusi, kuidas sarnast
probleemi Eestis või mujal maailmas on
lahendatud, võisime otsida ka internetist.
Tutvustasime enda kooli või kodukoha
probleemi, lahendust ja lahenduskava teistele

Leivakodu OÜ meeskond ja ettevõtja Vera
Putan projekti “Üks päev ettevõtjana”
avaseminaril 20. oktoobril.
Foto: 2x Karis Peetsalu
kokku Sinimäe põhikooli ja Sillamäe vanalinna
kooli õpilased ning projektis osalevad
kohaliku kogukonna ettevõtjad ja kolmanda
sektori organisatsioonide esindajad.
Ettevõtjad tutvustasid koostööpartneritest
õpilaste meeskondadele oma ettevõtet,
tegevusvaldkonda, pädevusi ja
igapäevatööd. Projektijuht Kerda Eiert ja
Ettevõtliku kooli võrgustiku Ida-Virumaa
koordinaator Hälis Rooste tutvustasid
projektitegevusi ning üheskoos lepiti kokku
projektitegevuste ajakava. Sinimäe Põhikooli
koostööpartneriteks projektis “Üks päev
ettevõtjana” on Vaivara Sinimägede SA,
Prümmel OÜ, Raissa Pavlova FIE, Travel Sol
OÜ, Leivakodu OÜ ja Hobby Place OÜ
Novembrikuus toimusid õpilastele ja
projekti koostööpartneritele video ja
turunduskoolitused ning töövarjupäevad
ettevõtetes ja õpilastel valmivad ettevõtteid
tutvustavad reklaamvideod. 22. novembril
saadakse kokku Jõhvi põhikoolis ettevõtete
messi koolitusel.
14. detsembril kell 12.00 ootame kõiki
huvilisi Sinimäe põhikooli aatriumisse
ettevõtete messile ja traditsioonilisele
jõululaadale, kus enda valmistatud tooteid
müüvad kõik ettevõtlikud õpilased, õpetajad
jt kooli töötajad. Uue algatusena toimub
raamatute ja mänguasjade vahetus. Messile
ja laadapäevale ootame külalisi üle Eesti toimuvad avatud tunnid ja töötoad.
KARIS PEETSALU
klassiõpetaja, Sinimäe Põhikooli
ettevõtlusõppe ja Ettevõtliku kooli programmi
koordinaator

Kädi Koppe pälvis prefekti tänukirja
Kolmapäeval, 15. novembril toimus Ida
prefektuuri politsei ja piirivalve
aastapäevale pühendatud aktus, kus
tunnustati politseiametnikke, vabatahtlikke
ja koostööpartnereid. Silmapaistvate teenete
eest Ida prefektuuri ees pälvis prefekti
tänukirja Vaivara valla endine
sotsiaalosakonna juhataja Kädi Koppe.
Narva politseijaoskonna piirkonnavanem
Jelena Roos-Metsma sõnul andis Kädi
sotsiaaltöötajana suure panuse koostöö
arendamisse ning koos viidi läbi ühiseid valla
arengusse panustavaid üritusi. „Kädi
süvenes alati probleemi ning aitas kiirelt ja
tulemuslikult küsimused lahendada,“ kinnitas
Roos-Metsma. (ML)

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.11.2017
korraldusega nr 256 kehtestati NarvaJõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva
Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneering (üldpindalaga ca 3655
m2).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse
tn 88 kinnistu jagamine kaheks elamumaa
juhtotstarbega krundiks, moodustatud
kruntidele ehitusõiguse määramine elamu
ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide
tehnovõrkudega varustamise
kavandamine.
Lisaks on detailplaneeringuga määratud
haljastuse ja heakorra põhimõtted,
tehnovõrkudega liitumisvõimalused,
liikluskorraldus ja parkimislahendus.
Planeeringuala arendajaks on maaomanik.
Planeeringumaterjalidega on võimalik
tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel
www.narva-joesuu.ee <http://www.narvajoesuu.ee>.
RAIM SARV

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
Narva-Jõesuu
93 Polina Turtšaninova 10.11.1924
92 Sergei Ivkin 12.11.1925
91 Pearn Vesilo 03.11.1926
87 Miralda Ignatjeva 04.11.1930
86 Jekaterina Jermolajeva 05.11.1931
86 Elena Vasneva 21.11.1931
90 Ljubov Kamilova 27.11.1927
85 Elena Shchedrenkova 05.11.1932
85 Maria Gonoskova 07.11.1932
85 Praskovja Kitajevskaja 07.11.1932
85 Guri Polikarpov 12.11.1932
85 Ljudmila Permjakova 28.11.1932
80 Maria Novikova 15.11.1937
80 Nikolay Zavarin 27.11.1937

Vaivara
92 Jekaterina Smirnova 14.11.1925
90 Vera Anufrieva 07.11.1927
88 Niina Ivanova 27.11.1929
87 Zoja Zudina 19.11.1930
87 Valentin Zaitsev 29.11.1930
85 Antonina Popova 01.11.1932
80 Arvo Johannes 22.11.1937
70 Niina Finagina 01.11.1947
70 Nikolay Dubrovskiy 23.11.1947
ÕNNITLEME VANEMAID

PELAGEA DOLZHKOVA
SOFIA TUKKIA
TAISIA KAZATŠOKI
SÜNNI PUHUL
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Näitekirjanik Kristjan
Rutoff-Rajasaare
Kui öelda näitekirjanik Kristjan RutoffRajasaare, siis on teadjaid ühe käe
sõrmedel üle lugeda. Seda üllatavam on,
et 20. sajandi algupoolel on tegu
aktiivse, loomingulise mehega, kelle
näidend „Kivi“ võitis 1914. aastal
„Vanemuise“ teatri korraldatud
näidendite võistluse. Olgu ära toodud ka
teise koha saaja - Oskar Luts ja tema
„Paunvere“.
1938. aastal kirjutas RutoffRajasaarest juubeli puhul ka ajaleht ja
olgu see tekst siin ära toodud vana
kirjaviisi muutmata: „Vaivaras pühitseb
laupäeval, 26. nov., 60. sünnipäeva
näitekirjanik ja kohapealne agar
seltskonnategelane Kristjan RajasaareRutoff. Rajasaare on kohapealsete
paljude organisatsioonide isa ja praegugi
tegelik juht ning omab ka eeskujuliku
talu. Peale talutöö juhtimise - on
Rajasaare juhtivaks jõuks veel mitmes
kohalikus ühistegelises organisatsioonis
ja tal on Vaivara elektriseltsi juhina suuri
teeneid Vaivara talude elektrifitseerimises.
Kuna talu- ja seltskonnatöö nõuab
juubilarilt palju aega, ei ole ta viimasel
ajal saanud end enam pühendada
pidevale kirjanduslikule tööle. Tema
varasematest töödest on tuntuimad
draamad „Kivi”, „Vastu voolu” ja
hilisematest komöödiad „Väimehed” ja
“Rahvamehed”, millest esimene sai ka
„Estoonia” laval hea menu osaliseks.
Tema „Kivi” oli aastasaja alguses
tähelepanuväärivaimaks draamaks, mida
on mängitud meie kõikidel suurematel
lavadel. Rajasaare-Rudolf sündis Voka
vallas Virumaal talupidaja pojana ja
ilmutas juba varakult kirjanduslikke
kalduvusi. Hiljem Vaivaras elades asutas
ta mitu organisatsiooni ja tegeles
näitejuhina. Tema all tõusis Vaivara
näitetrupp nii heasse vormi, et käis
etendusi andmas Tartus, Peterburgis jm.
Hiljem elas lühemat aega Peterburgis,
kust tuli Vaivarasse talupidajaks, võttes
uuesti seltsielu juhtimise enda peale.“
Rutoff-Rajasaare suri 1940. aastal ja
temast on ka kirjutis „Eesti Kirjanduse
ajaloos“.

Maalikunstnik Ivan Šiškin
Maalikunstnik Ivan Šiškin on vanemale
põlvkonnale väga hästi tuntud; nii rippus
ka minu tädi seinal repro maalist
„Hommik männimetsas“ ehk „Kolm
karu“. Šiškin ise oli eelkõige
loodusmaalija ja tänaseks on teada, et
karukesed on hoopis teise kunstniku,
Konstantin Savitski kätetöö.
Suure tõenäosusega maalis Ivan
Šiškin pildil kujutatud männimetsa NarvaJõesuu lähistel, siinkandis veetis ta hulk
suvesid ajavahemikus 1888-1895. Maalide
„Udrias“ ja „Merreküll“ nimed viitavad
otse kohalikele maastikele.
Saja aasta tagune Narva-Jõesuu pole
ammu see, mis täna, kuid on äratuntavaid
paiku. 1889. aastal on maalitud Udria
kõrget kallast, kohta, mis lähiminevikus
oli suletud nõukogude
sõjaväeterritoorium. Niinimetatud Šiškini
mändi saadab lugu, et selle all armastas
mitte enam nii noor kunstnik istuda.
Šiškin tegeles ka graafikaga ja tema
graafikat on Kadrioru kunstimuuseumi
fondides.
Ja minule meeldib väga eestlaste
nukufilm „ Vennad karusüdamed“. Kes
musta huumorit ei armasta, see ärgu
vaadaku! Lugu ise on aga väga lühidalt
järgmine. Filmi kangelasteks on kolm
karupoega kultusmaalilt “Hommik
männimetsas”. Kaotanud kunstnikust
ema, satuvad vennakesed Henry, Vincent
ja August kõigi loojate unelmatelinna
Pariisi. Kõik karupoegade katsed
kunstnikena elatist teenida
ebaõnnestuvad - nende
impressionistlikud “soperdused” ei leia
tunnustust.. Et üles leida karuema
pärandus, seiklevad tsirkuselõvideks
maskeeritud karupojad Venemaale.
Lõpuks leitakse ema maal, millega
pannakse alus Tretjakovi galeriile ja
karud lähevad tagasi metsa.
IVIKA MAIDRE

Kena luuleõhtu
hingedeajal Vanatares
3. novembril toimus traditsiooniline
hingedepäeva tähistamine Vanatare
Seltsimajas.
Sel sügisel olid külas luuletaja Anneli
Lamp ja Keio Soomelt. Anneli luule
ettelugemise vaheajad said täidetud Keio
muusikaliste vahepaladega. Luuleõhtu oli
väga südamlik ja meeliköitev. Rahule jäid nii
kuulajad kui Anneli ise.
Autori raamatud on tõlgitud mitmesse
keelde: vene, soome, norra. Tegu on huvitava
autoriga, kelle raamatuid poodides ei leia, aga
neid saab lugeda raamatukogus või
facebookis. Tema sulest ilmunud raamatud:
1. “Minu lapsepõlve Kotinuka” (2013)
2. “Olen iseenda õde” (2014)
3. “Igal oma saatus” (2015)
4. “Jõhvi, mu arm! Linn ja inimesed” (2016)
5. “Kõik on tähtis” (2017)
Täname luuleõhtu korraldamise eest MTÜ

Musitseerib Keio Soomelt ja Anneli Lamp
esitab oma luulet. Foto: Tatjana Grebeškova
Maarahvaselts Vanatare ja Helgi Kärstenit.
TATJANA GREBEŠKOVA

Sellel suvel kirjutasime Meie Lehes Vaivara külas valmivatest
veemajandusprojektidest. Toimetus küsib, et kas kõik on sujunud
plaanipäraselt ning kas ja kuidas Vaivara küla elanikud saavad
liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga?
Vastab aktsiaseltsi KA VAIKO juhatuse liige
Heiki Luts:
„See aasta on Vaivara valla ehitusvaldkonnas
olnud hea aasta. Neli suuremat objekti on
valminud tähtaegselt, nende seas ka kaks Vaivara
küla veemajandusprojekti, mis saadi valmis üks
kuu enne tähtaega, vaatamata väga vihmarohkele
aastale. Veetöötlusjaam, reoveepuhasti, viis
reoveepumplat ja vee- ning kanalisatsioonitrassid
on valminud ja tööd üle võetud oktoobri lõpus.
Novembrikuus valmistame ette dokumentatsiooni
kasutuslubade ning veemüügiloa saamiseks ja
projektide lõpparuannete esitamiseks
Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Vesised
ilmastikuolud ei lubanud lõpetada heakorratöid
ning need lõpetatakse vaegtöödena hiljemalt
järgmise aasta jaanipäevaks.
Veemajandusprojekti tulemusel rajati Vaivara
külas 82 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti.
Oktoobri lõpuks olid esimesed 19 aktiivsemat
majapidamist ka kinnistusisesed välisvee- ja
kanalisatsioonitorustikud välja ehitanud. Vee- ja
kanalisatsiooniteenuseid saame osutama hakata
peale terviseametilt veemüügiloa saamist. Pidev
kontakt meie uute klientidega on olemas ja oleme
hakanud paigaldama ka veearvesteid. Kui
arvestada elanike huvi, siis sellel aastal on
valmisolek liitumiseks ca 25 majapidamisel.
Endiselt küsitakse, et kui palju läheb
külaelanikele liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga maksma. Olen vastanud, et
oleme aastaid Vaivara vallas lähtunud loogikast, et
liitumine ehitusperioodil või aasta peale trasside
ehitustöid on liitujatele olnud tasuta ja sellest
loogikast lähtume ka Vaivara küla liitumiste
puhul. Liitumistasu on ette nähtud

Toimus Auvere tuulepargi
eriplaneeringu asukoha
eelvaliku eelnõu ja KSH I
etapi aruande avalik
väljapanek
Vaivara Vallavalitsus avaldab teadaande
planeerimisseaduse (PlanS) § 108 lõike 1
alusel.
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Auvere
tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku
eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik
väljapanek toimus 16.08.2017-16.09.2017.
Avalikul väljapanekul laekus 2 kirjalikku
ettepanekut/seisukohta: Kaitseministeerium
(09.08.2017 kiri nr 12-1/17/3320) ja
Maanteeamet (11.08.2017 kiri nr 15-2/1600033/165). Maanteeametil olid ettepanekud
KSH I etapi aruande täiendamiseks, mida
arvestatakse ja mis oli asukoha eelvaliku
eelnõu ja KSH I etapi aruande avaliku
väljapaneku tulemuste avaliku arutelu
hetkeks juba aruandesse sisse viidud.
Kaitseministeerium teavitas, et jääb oma
12.05.2016 kirjas nr 12.1-1/16/1593 esitatud
seisukoha juurde, millele Vallavalitsus oli
oma seisukoha andnud 24.07.2017.a. kirjaga
nr. 7-1.2/889-13. Vallavalitsus jääb oma
24.07.2017.a. kirjaga nr. 7-1.2/889-13 antud
seisukoha juurde.
Laekunud ettepanekud/seisukohad
eriplaneeringu asukoha eelvaliku
põhilahendusi ei muuda ning vajadust
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruande oluliseks
muutmiseks kaasa ei too.
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu

veemajandusprojekti omaosaluse katmiseks ja
liitumistasu suuruse saame täpsemalt teada peale
kõikide kulude arvestamist, kuid suurusjärk on
juba praegu teada ja see on ca 2000 eurot
käibemaksuta. Liitumispunkt on reeglina kinnistu
piirist 1 meeter väljaspool. Olgu kohe
täpsustuseks öeldud, et liitumispunktist edasi ja
kinnistusisesed võrgud rajavad omanikud oma
kuludega ka juba ehitusperioodil või aasta peale
seda. Praktika on näidanud, et torustike rajamise
kulud liitumispunktist elamuni on olnud
suurusjärgus 600 kuni 1600 eurot ja sellepärast
kutsumegi elanikke liituma kuni 2018. aasta
lõpuni, sest selle ajani liitumistasu maksma ei pea
ja kokkuhoitud liitumistasu eest on võimalik
rajada kinnistusisesed torustikud.
Juhin veel tähelepanu ühele olulisele
asjaolule. Kahjuks on meil esinenud ka
esimesi nn „omavolilisi liitumisi“. Mõned
kinnistuomanikud on millegipärast arvanud,
et liitumispunktist edasi võib enda kinnistu
ühendada võrgu omanikku ehk KA VAIKO
AS-i sellest teavitamata. See on ebaseaduslik
tegevus ja see on keelatud. Lisainfo
saamiseks liitumiste kohta palume pöörduda
telefonil 5030201 või e-post:
heiki.luts@vaiko.ee.
Peale Vaivara küla veemajandusprojektide
valmimist on Vaivara vallavalitsus tellinud eraldi
tööna Vaivara külas Sirgala maantee
rekonstrueerimise, mille tulemusel peaks
detsembri alguseks valmima uus kahekihilise
asfaltkattega tänavalõik Jaama ja Aasa tänavate
vahelisele alale, kuna sellel teelõigul on väga suur
liikluskoormus. Lisaks on kavas 2018. aastal
muuta tolmuvabaks Raudtee tänav.“

planeeringumaterjalidega on võimalik
tutvuda Vaivara valla kodulehel http://
www.vaivaravald.ee/dp/Eriplaneering/pdf/
pass.htm.

Võeti vastu Auvere
tuulepargi eriplaneeringu
asukoha eelvaliku ja
keskkonnamõju
strateegilise hindamise
esimese etapi aruanne

Vaivara Vallavalitsus avaldab teadaande
planeerimisseaduse (PlanS) § 109 lõike 4
alusel.
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavolikogu 11.10.2017 otsusega nr 158
võeti vastu Auvere tuulepargi
eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruanne.
Asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmisega
kinnitab Vaivara Vallavolikogu, et valitud
asukoht on kõige sobivam kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringuga
kavandatava tuulepargi rajamiseks ning et
tuulepargi asukoht, püstitamise üldised
tingimused, asukoha eelvaliku tegemine,
asukoha eelvaliku otsus ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise esimese etapi
aruanne vastavad õigusaktidele ning
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruande väljatöötamise
kavatsuses sisalduv teave on piisav
erinevate kaalutud asukohtade vahel
valiku tegemiseks.
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu vastu
võtmise otsuse ja planeeringumaterjalidega
on võimalik tutvuda Vaivara valla
kodulehel http://www.vaivaravald.ee/dp/
Eriplaneering/pdf/pass.htm.
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Väljaspool
kooliprogrammi
Euroopa sotsiaalfondi toetusel
korraldati 11.–16. septembril projekt
„Narva-Jõesuu kooli ja Räpina
aianduskooli keelesild“, mille
koordinaator oli suurepärane pedagoog
ja inimene Koidula Rauk. Projektis
osalesid Narva-Jõesuu kooli 8. ja 9.
klasside õpilased, kaks õpetajat ning
üks lapsevanem.
Projekti eesmärk oli toetada ja
arendada 8. ning 9. klasside õpilaste
keeleteadmisi keele- ja
kultuurikeskkonnas viibimisega.
Külalised majutati Räpina aianduskooli
õpilaskodusse. Projekt võimaldas
õpilastel ja õpetajatel sukelduda
eestikeelsesse keskkonda. Igal õpetajal
oli isiklik juhendaja, kellega koos käidi
tundides. Iga päev toimusid eesti keele
tunnid, kus õpiti grammatikat ja uusi
sõnu, mis olid seotud tunnile järgneva
ekskursiooniga. Tunnid toimusid iga
päev ning nende lõppedes külastati
huvitavaid kohti. Õpilased käisid
Meenikunno soos, kus tutvuti selle paiga
loodusega ning järve kaldal peeti
piknikku.
Teisel päeval toimus väljasõit
Värskas asuvasse Seto Talumuuseumi,
kus tutvuti setode olme ja
kultuuritavadega. Kolmapäeval käidi
Võrus Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
memoriaalmuuseumis ning tutvuti Eesti
luuletaja ja kirjaniku eluga. Neljapäeval
külastasid Narva-Jõesuu kooli õpilased
Helenurme veskit, kus oli võimalik veskis
tehtud jahust leiba küpsetada. Uuriti,
kuidas veski töötab, milliseid kruupe on
olemas, millised on nende erinevused
ning tutvuti veski detailidega. Reedel
toimus väljasõit Kanepi
maanteemuuseumi, kus räägiti teede
arengust Eestis, näidati eri ajastute
transpordivahendeid ning anti võimalus
turvavööd katsetada. Samuti oli võimalik
proovida alkoholijoovet simuleerivaid
prille ning tunda end täieõigusliku juhina
elektriauto roolis.
Laupäeval, viimasel Räpina
aianduskooli päeval, tehti kokkuvõte:
toimusid esitlused, jagati muljeid ja
täideti tagasisideankeete. Kokkuvõttes
meeldis projekt „Narva-Jõesuu kooli ja
Räpina aianduskooli keelesild“ kõigile
õpilastele ja õpetajatele. Õpilased
märkisid, et nende eesti keele oskus
paranes, oli hea võimalus keelt harjutada
ja suhelda. Kõik projektis osalejad said
suurepärase kogemuse ja positiivseid
emotsioone ning avaldasid soovi sellises
projektis ka edaspidi osaleda.
Narva-Jõesuu kool tänab
lapsevanemat Ljudmila Kuzminad, kes oli
abiks olme- ja muude korralduslike
küsimuste lahendamisel. Kooli juhtkond
tänab kõiki lapsevanemaid, kes on
võtnud aktiivselt osa õppeaasta kestel
korraldatud õppereisidest,
ekskursioonidest ja projektidest.
Pärast Räpinasse sõitmist jagasid
õpilased oma muljeid ning rääkisid
täitunud ootustest, kõige
meeldejäävamast ja saadud kogemustest.
Iga projektis osaleja avastas enda jaoks
midagi kasulikku ja huvitavat. Järgnevas
on toodud osa tagasisidest.
Darina: „Iga selle sõidu päev oli väga
sisutihe, huvitav, kasulik. Sain
suhtlemiskogemuse oma
klassikaaslastega, muutusin
suhtlemisaltimaks, lõin uusi tutvusi ja
muidugi praktiseerisin eesti keelt.“
Ksenja: „Õppisin elama õpilaskodus, kus
kõik on ühine. Tundsin end mugavalt ja
suhtlesin uute inimestega.“
Venjamin: „Mu ootused õigustasid end
täielikult. Täiendasin oma eesti keele
sõnavara. Väga meeldis
maanteemuuseum.“
Stepan: „Sain suhelda eesti keelt
emakeelena kõnelevate inimestega ega
kartnud ka ise eesti keeles rääkida. See
on hea kogemus.“
Edvin: „Kartsin, et on igav ja läheme
ainult eesti keele tundidesse, kuid oli
väga huvitav ja käisime mitmes
muuseumis.“
Elizaveta: „Mulle jäi kõige rohkem meelde
Seto Talumuuseum, kus sain külaelust
palju uut ja huvitavat teada. Õppisin uusi
eestikeelseid sõnu. Hea projekt.“
Kristina: „Mulle meeldis see reis väga ja
ma tahaksin veelkord Räpinasse sõita.
Mõtlen pärast 9. klassi sinna õppima
minna.“
JULIA ZARKOVA
Narva-Jõesuu kooli õpetaja
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Olgina rahvamaja
kutsub osalema
Alates oktoobrist ootavad teid Olgina
rahvamajas jälle erinevad huviringid nii
lastele kui ka täiskasvanutele.
Täna tegutseb Olginas 12 erinevat
ringi, sealhulgas näputööring (õpime villa
vormima ja nahaga töötama), kunstiring
lastele (joonistamine), zumba, võimlemine
naistele, sportmängud, tantsuring, eesti
keele ring, teatristuudio ja ballitantsuring.
Osalejate vanus algab 4 aastast ja on ilma
piiranguteta. Reedel kohtuvad klubis meie
küla pensionärid.
Olgina rahvamaja teisel korrusel
ootab teid raamatukogu, mis täieneb iga
kuu uute nii vene- kui ka eestikeelsete
väljaannetega. Raamatukogus on ka laste
mängunurk ja valik lauamänge.
Kui soovite loovalt areneda või
otsite endale või lapsele spordiala,
ootame teid külla. Meie rahvamajas leiab
igaüks endale meelepärase tegevuse, uusi
sõpru ja veedab oma vaba aega
produktiivselt. LISATEAVE ON
KÄTTESAADAV telefonil 56568406,
Tatjana Grebeškova, kultuurispetsialist.

Koolivihikuid
lehitsedes
Räägime tihti oma koolist, õpetajatest ja
õpilaste edusammudest. Ent mida lapsed
õppetööst arvavad? Mõistagi on iga
arvamus subjektiivne. Peamine on, et
lapsed oma arvamusi väljendaksid ning
et need võimaldaksid meil,
koolitöötajatel, järeldusi teha ja oma
vigadest õppida.
Ühes vene keele tunnis tegid 8.
klassi õpilased loomingulist tööd. Nad
pidid kirja panema kõik seosed sõnadega
„kool“ ja „õpilane“, alla kriipsutama kolm
teksti erinevate osade juurde kuuluvat
sõna, need sõnad kirjandi teemana kokku
panema ning kõigi kirjapandud sõnade
abil kirjandi kirjutama. Kokku saime 14
täiesti erinevat, kuid võrdselt huvitavat ja
sisukat tööd. Soovime teile tutvustada
üht neist kirjanditest, mis kirjeldab
väikese huumori, kuid suure armastuse ja
soojusega meie õpetajaid ning nende
tööd.
Positiivne õpetaja on loov (Darina D.)
Paljud meie kooli õpetajad on väga
positiivsed ja aktiivsed inimesed. Igaühel
on oma eriline õpetamise meetod. Mõni
laseb õpilastel vihikud avada ja hoolega
pikki tekste kirjutada, mõni käseb
õpilastel õpikute abil teadvusekaotuseni
õigekirja, süntaksit ja kirjavahemärke
õppida, kuid sellele vaatamata armastame
me oma õpetajaid. Lõpuks nad ju
õpetavad, kuidas korrektselt rääkida,
vabalt mõelda, oma eesmärgi poole
püüelda ja edu saavutada. Sellepärast on
iga meie kooli õpilane teadmishimuline,
töökas ja sihikindel!
Õpetajate lemmiktegevus lisaks meie
õpetamisele on sööklas oma lõbusate
sõpradega suhtlemine ja kohvi juues
arutlemine, kes ja missuguseid hindeid on
e-koolis pannud ning kas need olid ikka
mõistlikud.
Küllap on iga koolipäev õpetajate
jaoks keeruline ja väsitav. Kuulevad nad
ju pidavalt laste kisa, komistavad laudade
vahel olevate koolikottide otsa ja
kontrollivad mahakirjutatud koduseid
töid. Tehes seda aasta-aastalt erinevaid
õpilasi õpetades, loovad nad
koolimaagiat, mis teeb väikestest
sõnakuulmatutest lastest haritud,
otsusekindlad ja iseseisvad inimesed!
IRINA OSKO
Narva-Jõesuu kooli vene keele õpetaja

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

PETR MATVEEV
MARINA ORLOVA
VLADIMIR RUSSKIKH
VALENTINA BRAVIKOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Näitus „Norra värvid“
9. oktoobrist kuni 15. oktoobrini toimus
põhjamaade kultuurinädal, kuhu olid
kutsutud kõik Põhjala kultuuri ja
ühiskonnaga tutvuda soovijad.
Põhjamaade kultuurinädal lisas IdaVirumaa sündmuste kalendrisse üle
kaheteistkümne erineva kultuuriürituse –
alates tipptasemel dzässikontsertidest kuni
harivate näituste, loengute, seminaride ja
uute filmideni. Piirkonna paljudes linnades
avati kümneid Põhjala kultuuri, ühiskonna ja
ajalooga seotud näitusi.
Põhjala riikide koostöökorralduse eest
vastutav eesistujamaa oli 2017. aastal Norra,
mistõttu toimus mitmeid just Norrat
tutvustavaid üritusi. Narvas toimunud
haridustöötajatele mõeldud seminaril
Connector räägiti Norra haridussüsteemis
toimunud reformidest. TÜ Narva kolledzis
toimusid avatud loengud migratsiooni ning
sotsiaal- ja ettevõtlusteemadel, mis on ühiselt
olulised nii Põhjamaades kui ka Eestis.
Narva-Jõesuu valges saalis toimus 1.
oktoobrist kuni 29. oktoobrini näitus „Norra
värvid“. Norra, mille nimi tähendab tõlkes
„teed põhjapoole“, on kontrastide maa. See
on ilus ja ebatavaline maa ning Põhja-Norras
on tänu keskööpäikesele ka suveööd valged.
Norra talv on aga üldiselt pime ning
taevakaar muutub heledamaks ainult
lühikeseks ajaks. Rannajoont ääristavad

Kultuuriteated
Narva-Jõesuus

Pilt näitusel imekaunist Norra loodusest.
Foto: Erakogu
paljud kitsad fjordid, mis ulatuvad ka
sisemaale. Fjordide kaldail kerkivad järsud
mäed otse veest enam kui tuhande meetri
kõrgusele. Mujal riigis leidub aga avaraid ja
laugeid aasadega kaetud nõlvasid. Avatud
näitusi külastas Norra saadik Dagfinn Sørli.
Põhjamaade kultuurinädal on juba
kolmandat korda toimunud pea
festivalimõõtu sündmus, mis kasvab iga
aastaga järjest suuremaks ning meie suureks
heameeleks kogub ka aina uusi
koostööpartnereid. See on rõõmustav märk
sellest, et Põhjamaade kultuur ja väärtused
kõnetavad idavirulasi.
MAKSIM ILJIN

Pertsõ stuudio Jeralaška festivalil
Sel aastal osalesid Pertsõ stuudio õpilased
viiendat korda koolinoorte vabariiklikul
teatriminiatuuride festivalil Jeralaška.
Seekord tõime lavale kaks teost:
noorema kollektiiviga „Modnitsa“ (Katja
Plotnikova, Lera ja Vlada Korenkova, Ariša
Vatševskih, Polina Dankovtseva) ja vanema
kollektiiviga „Kontrolnaja“ (Volodja
Vatševskih, Kristina Mihelson, Karina
Dankovtseva, Vadim Plotnikov, Sofia
Tšitškina, Polina Dankovtseva, Andrei
Saharov).
Teoseid autasustas zürii kahe
eripreemiaga: parima muusikalavastuse
preemia saime „Modnitsa“ eest ja parima
huumoriminiatuuri preemia „Kontrolnaja“
eest. Noorema kollektiivi jaoks oli see suur
saavutus, kuna laval olid nad alles esimest
korda. Närveerisid, muretsesid, kuid said
hakkama.
Kiidan kõiki, kes lavastustest osa
võtsid! Eriliselt suur tänu Natalja
Plotnikovale vanaema rolli eest lavastuses
„Modnitsa“. Eriti uhke olen aga Pertsõ
põhikollektiivi üle, mis suudab end alati
ületada! Soovime endale edu, loomingulisi
kordaminekuid ja uusi ideid!
MARINA PERTSEVA
stuudio Pertsõ juht

Meie noored näitlejad. Foto: Erakogu

Uued tuuled Narva-Jõesuu noorsootöös
Tuleb tunnistada, et vaatamata sellele, et
noorsootöö korraldamine kuulub KOVi
tööülesannete hulka, tegeldi noortega
suhteliselt juhuslikult.
Aastast 2016 osaleb Narva-Jõesuu linn
ESF programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” raames noorte koostöö
projektis.
Eelmise aasta jooksul teostati 22 tegevust.
Üks nendest on noortetoa, mis on varustatud
vajalike vahenditega ja avatud neli päeva
nädalas, tegevuse korraldamine NarvaJõesuu koolis. Tööd noortega korraldab
noorsootöötaja, kes on leidnud noortega hea
kontakti. Teine edukas ettevõtmine on
suvekeskus rannas, mis annab noorele
põlvkonnale võimaluse aktiivselt sisustada
oma vaba aega suvehooajal. Oluliseks
saavutuseks võib nimetada ka noorsootöö
kultuuri juurutamist Narva-Jõesuu linna
kogukonda. Toimunud projekti tegevused
kinnitasid ka keskuse vajalikkust linnas.
Tuginedes sellele, korraldas NarvaJõesuu Linnavalitsus septembrikuus hanke
noortekeskuse projekteerimis-ehitustööde
teostamiseks, et leida kasutus aadressil Kesk
tn 3 välja ehitamata hooneosale. Hanke
tulemusena allkirjastas Narva-Jõesuu
linnavalitsus 1. novembril Vant ASi-ga
noortekeskuse projekteerimis-ehitustööde

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

hankelepingu. Lepingu summa on 149 745,00
eurot ilma käibemaksuta. Tööde teostamise
periood on 8 kuud alates hankelepingu
sõlmimisest.
Noortekeskus hakkab töötama vähemalt
20 tundi nädalas ja võib korraga mahutada
50-60 noorukit.
Vastavalt projektile planeeritakse rajada
järgmisi ruumi:
1. Avatud ruum(open space), mis võimaldab
noorsootöötajal vahetult luua kontakte ja
arendada vestlust; kus noored suhtlevad
omavahel vabas vormis.
2. Avar peoruum, mis võimaldab noortel
korraldada üritusi ja tegeleda aktiivsete
harrastustega.
3. Õppeklass.
4. Lugemis- (mängu) ruum.
5. Muusika õppeklass.
6. Ruum noorsootöötajale.
7. Kööginurk.
8. Laoruum.
Lisaks tehniliste küsimuste lahendamisele
peame mõtlema ka tegevusplaanidele ning
kaardistame noorte vajadused ja eelistused.
Selline olukorra hindamine aitab valida õige
töömeetodi tööks noore põlvkonnaga. On
vaja arvestada ka kuurordilinna eripäraga,
mis toetab ja soodustab spordi- ja tervisliku
elustiili meetodeid noorsootöös.
NATALJA MJATŠINA
MAKSIM ILJIN

3.12 kell 15.00
I advent (Kuursaali juures).
10.12
II advent (Valges saalis Kesk 3).
17.12 kell 12.00
III Advent - heategevuslik kontsert (NarvaJõesuu SPA & Sanatooriumi saalis).
26.12 kell 12.00
laste jõulupidu (Narva-Jõesuu Kool).
kell 16.00-18.00
disko lastele vanuses 10-16 aastat (NarvaJõesuu Kool).
31.12.2017-01.01.2018 kell 00.00-03.00
aastavahetus (Kuursaali juures).
kell 01.00
ilutulestik (Kuursaali juures).

Vaivaras
3.12 kell 18.00
I Advendi kontsert (Sinimäe Põhikool).
28.12 kell 18.00
laste jõulupidu (Olgina rahvamaja).
31.12.2017- 01.01.2018
aastavahetus (Olgina, Sinimäe).

Rajamisel on
uued parklad
Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja Protrena
OÜ allkirjastasid 16. oktoobril
notariaalse lepingu, mille eesmärgiks on
hoonestusõiguse seadmine kinnistule
aadressil Vabaduse tn 17.
Lepingu tingimuste kohaselt kohustub
arendaja ehk Protrena OÜ projekteerima ja
2 aasta jooksul (alates lepingu sõlmimisest)
ehitama kinnistule (pindalaga 3765 m2) kaks
parklat. Üks, maksimaalselt 40
parkimiskohaga jääb 50 aastaks Protrena
OÜ kasutusse, ülejäänud parklaosa
antakse peale selle valmimist avalikuks
kasutamiseks üle linnale. Parklate täpsed
pindalad ning asukohad täpsustatakse
projekteerimise käigus.
Käesoleva lepingu sõlmimine on
Petrona OÜ arendusprojekti (mille
eesmärgiks on uue hotelli ehitamine
aadressil J. Poska tn 13) lahutamatu osa.
Hetkel asub antud kinnistul linnapilti
kahjustav poollagunenud tervisehalli
hoone.
Arendaja plaanide kohaselt peab järgmise
aasta kevade lõpuks valmis olema nii uue
hotelli kui ka parklate ehitusprojektid. Uus
hotell valmib plaanide kohaselt 2019. aasta
lõpuks. (ML)

Et lume tulekul ei
jääks teie erateedel
lumi koristamata
Tuletame Narva-Jõesuu linna külade ja
alevike elanikele meelde, et 10.
oktoobriks tuli teha erateed korda.
Soovides ühiste jõupingutustega
talveks hästi ette valmistuda, tuletame
meelde, millised on nõudmised erateede
omanikele, et talvel saaks nende teedel
teostada lumekoristust.
1. Võsa tuleb maha raiuda ja rohi niita ja
koristada 4 meetri laiuselt tee teljest
kummalegi poole. (Kokku 8 meetrit).
2. 5 meetri laiuselt tee teljest kummalegi
poole tuleb tee puhastada lund
koguvatest või lumekoristust
segavatest esemetest (ehitusmaterjal,
suured kivid, metallkonstruktsioonid,
tulbad jne).
3. Eratee puhastatakse kuni õuealani.
4. Tee lõpus peab olema võimalus
lumekoristustöid tegeva transpordi
ümberpööramiseks.
Erateed, mis ei vasta esitatud nõuetele,
lülitatakse lumekoristustöid tehtavate
teede nimekirjast välja.
Eratee omanikke, kes soovivad loobuda
eratee lumekoristusest, palume
teavitada sellest vallavalitsust telefonil
392 9012.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

