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Head valijad!
Selleks korraks on see
siis läbi. Tulemused
selgunud ja praegu
käivad aktiivsed
läbirääkimised uue
linnavõimu
moodustamiseks.
Tänan teid meie
nimekirja nimel, et
usaldasite oma hääle
Keskerakonna
nimekirjale.
Tänan teid ka omalt poolt, et usaldasite
oma hääle minule!
Tänan ka teid, kes te seekord ei usaldanud
meie nimekirja, kuid ikkagi valima tulite.
Meie elanikkonna valimisaktiivsus oli
kõrgeim Ida-Virumaal - 61%. See näitab, et
olete teadlik valimiste tähtsusest
demokraatlikus ühiskonnas ja ei soovi, et
teie eest teeksid otsuseid teised.
Aitäh teile, ja proovime teha kõik, et
järgmisel korral tuleksid välja ka need 39%,
kes seekord ei pidanud võimalikuks või
vajalikuks osaleda oma esinduskogu
valimisel.
Kena sügist ja meeldivaid kohtumisi
edaspidi!
VEIKKO LUHALAID
Keskerakonna nimekirja nimel

Valimised on
möödas, mis edasi?
15. oktoobril toimusid kohalike
omavalitsuste linnavolikogude valimised.
Valimiste tulemuste põhjal valiti NarvaJõesuu linnavolikogusse järgmised
isikud:
Keskerakond
Veikko Luhalaid
Heiki Luts
Jüri Kiik
Aare Objartel
Kädi Koppe
Iraida Tšubenko
Valentina Fadejeva
Valimisliit Üheskoos Edasi
Tatjana Pagajeva
Liina Piirisalu
Valimisliit Ühine Kodu
Maksim Iljin
Artur Eistre
Jevgeni Hohlov
Olga Baranova
Natalja Mjatšina
Inge Muškina
Svetlana Moissejeva
Rein Peiker
Valitud saadikute nimekiri võib muutuda.
Näiteks võib keegi otsustada oma
volitused peatada või keelduda tööst
linnavolikogus, et jätkata tööd oma
ametikohal. Sellisel juhul saavad nende
asemel linnavolikokku kogutud häälte
alusel asendusliikmed. (Järg 3.lk.)
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Vaivara vallamaja läbis
uuenduskuuri
Reedel, 13. oktoobril kell 13.00 andis
remondifirma Scandec Ehitus OÜ Vaivara
Vallavalitsusele üle põhjaliku uuenduskuuri
läbinud vallamaja. Peole olid kutsutud kõik
huvilised, neid tervitas oma lauluga hoone
rõdult kohalik lauluansambel „Ivuški“.
„Tänane vallamaja on ehitatud 1954.
aastal - aastaarv on rõdu kohal fassaadil ilmselt Sinimäe sovhoosiosakonna

tugevalt kahjustada saanud välisfassaad ja
tehti korda hoonet ümbritsev territoorium.
„Olen tänulik kõigile vallamajas ametis
olevatele inimestele, kes mitme kuu vältel olid
sunnitud töötama otsekui lahinguväljal –
väljast kostev ehitusmüra oli vahel nii vali, et
omavaheliseks suhtlemiseks tuli karjuda.
Sellele vaatamata ei nurisenud keegi,“ rääkis
vallavanem Veikko Luhalaid.

Ansambel „Ivuški“…
kontorihooneks. Eelmine tõsisem remont
selles hoones algas enne vallavalitsuse siia
majja kolimist 2001. aasta novembris ja kestis
kuni 2002. aasta juunini,“ meenutas
abivallavanem Mati Männisalu, kelle sõnul
toimus kohe ka vallavalitsuse kolimine varem
Perjatsi külas asunud vallamaja hoonest üle
Sinimäele.
Kui 2001.- 2002. aastal tehti põhjalik
remont kogu hoones, siis seekord võeti käsile
viieteistkümne aasta jooksul ilmastiku poolt

…ja tänulik publik. Foto: 2x Alar Tasa
Kuidas hakatakse hoonet edaspidi
kasutama, seda otsustab juba uus, peale
valimisi moodustatav Narva-Jõesuu
linnavalitsus.
Enne tordisöömist tänati ehitusfirma
esindajat ja anti üle valla teenetemärgid.
Vallamaja remonditööde maksumuseks oli
124 114,63 eurot.

Kolmapäeval, 11. oktoobril toimunud Vaivara
Vallavolikogu viimasel istungil otsustati

tunnustada Vaivara valla teenetemärgiga
kolme inimest.
Teenetemärgid said:

ALAR TASA

Vaivara vald omistas
viimased teenetemärgid

RAISSA
PAVLOVA kauaaegne
põllumajandustootja
Sinimäe piirkonnas,
kes on andnud
tööd kümnetele
Vaivara valla
elanikele.

Enda ja meie valimisliidu
Ühine Kodu nimel tahan
siiralt tänada teid suure
toetuse ja usalduse eest,
mida näitasite meie
valimisliidu
kandidaatidele uue
omavalitsuse kõigis
kolmes
valimisjaoskonnas.
See näitab, et meie edu ei ole kõigest
kohalik ning tõestab meie õiget
valimisplatvormi valikut ja koostööd
valijatega. Valimiskampaania ja selle
tulemused on tõestanud, et meie elanikud
ootavad muutusi paremuse poole,
loodavad paremat elu, armastavad oma
kodupiirkonda ning soovivad paremat ja
helgemat tulevikku endale ja oma peredele.
Möödunud valimised olid väga
pingelised ja konkurentsi jagus, kuid
tulemustele vaatamata on aeg jätta
minevikku kõik erimeelsused, mis meid
lahutavad, ning ühineda. Usaldus, mida
näidati igale kandidaadile, sealjuures mitte
ainult meie valimisliidu kandidaatidele,
peab olema kohustuseks meile kõigile
selleks, et alustada tööd meie uue suure
omavalitsuse potentsiaali realiseerimiseks.
Peame muutma oma uue omavalitsuse
tugevamaks ja – mis kõige tähtsam –
stabiilsemaks. Peame kuulama ja võtma
kuulda inimesi, kes meid valisid, seejuures
unustamata kedagi. Just inimestega
peetava dialoogi abil ja linna heaolule
suunatud tegevuste kaudu – mitte isiklike
huvide alusel – saab võimalikuks
ühendatud Narva-Jõesuu
arenguperspektiiv.
Teie toetus, kallid Vaivara, NarvaJõesuu, Sirgala ja Viivikonna elanikud,
annab meile kõigile stiimuli teha kõvasti
tööd kõigi kavandatud plaanide
realiseerimiseks ja meie uue omavalitsuse
potentsiaali avamiseks, sest oleme alles
teekonna alguses. Meid ootab ees palju
väga huvitavat tööd ning valimisliit Ühine
Kodu on pühendunud oma valijatele antud
lubaduste täitmisele.
Õnnitlen kõiki valimiste lõppemise
puhul ning tänan teid osutatud usalduse ja
toetuse eest!
MAKSIM ILJIN
ja valimisliit Ühine Kodu

IRAIDA TŠUBENKO Narva-Jõesuu linna ja
Vaivara valla
vabatahtliku ühinemise
võimaluse looja.

Tänusõnu jätkus ka ehitajatele.

http://album.vaivaravald.ee > Varja

Kallid sõbrad, NarvaJõesuu linna ja Vaivara
valla, Viivikonna ja
Sirgala asulate, meie uue
ühise kodu – ühendatud
Narva-Jõesuu linna –
elanikud!

Vaivara valla
teenetemärk

ALEKSANDR
HOHLOV - kauaaegne
ettevõtja Olgina
piirkonnas, kes on
andnud tööd paljudele
Vaivara valla
inimestele. Samas on
ta olnud kauaaegne
Olgina alevikuvanem,
kes on panustanud
Olgina aleviku
arengusse.
Vaivara teenetemärki
on välja antud 22.
korral.
ALAR TASA
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ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
Narva-Jõesuu
90 Vera Agisheva 08.10.1927
87 Anatoli Tšekanin 06.10.1930
87 Liya Panshina 17.10.1930
86 Tamara Kriukova 15.10.1931
86 Olga Tšussova 31.10.1931
85 Alevtina Ševtšuk 15.10.1932
80 Anatoli Lomakin 17.10.1937
80 Margarita Perlova 31.10.1937
80 Veera Vinogradova 07.10.1937
75 Elvira Alikejeva 03.10.1947
75 Tiiu Sizova 22.10.1947

Eakate päev
Esimest korda hakati eakate päeva
tähistama 27 aastat tagasi, kui ÜRO
Peaassamblee kuulutas ametlikult 1.
oktoobri rahvusvaheliseks eakate päevaks.
11. oktoobril tähistas Ida-Virumaa
pensionäride ühendus Jõhvi kontserdimajas
eakate päeva. Ühenduse esinaise Saima
Kasemaa sõnul oli temale see pidu kümnes,
kuid pensionäre austati Ida-Virumaal ka
varem. Üritusele saabus rekordiline arv
osalejaid – umbes 500 inimest kogu meie

perioodile püüdsid peo korraldajad kaitsta
üritust poliitiliste kõnede eest. Pensionäre
tulid õnnitlema Ida-Virumaa omavalitsuste
esindajad. Ida-Virumaa omavalitsuste liidu
esimees ja Vaivara vallavanem Veikko
Luhalaid ütles: „Varsti on maakonnas tänase
20 omavalitsuse asemel 7 ja kutsun eakaid
üles hoolt kandma, et tänased traditsioonid
ei kaoks uutes suurtes valdades.“ Lavalt
sooviti pensionäridele tervist, jõudu ja
energiat igas olukorras, lähedaste armastust

Vaivara
85 Elvi Everd 12.10.1932
70 Boriss Solovjov 09.10.1947
70 Nina Yuur 10.10.1947

Detailplaneeringute
kehtestamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et:
Vaivara Vallavalitsuse 03.10.2017.a.
korraldusega nr 242 on kehtestatud Laagna
külas asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Spordikeskuse
(üldpindalaga ca 1,0 ha) maa-ala
detailplaneering, mille koostamise
põhieesmärgiks on laiendada olemasoleva
veekeskuse hoonet ning määrata selle
tarvis ehitus- ja hoonestustingimused
spordikeskuse hoone projekteerimiseks ja
ehitamiseks ning juurdepääsude
lahendamiseks.
Planeeringuala arendajaks on Estvan
OÜ. Kehtestatud detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda Vaivara valla kodulehel,
aadressil www.vaivaravald.ee/dp.
Vaivara Vallavalitsuse 03.10.2017.a.
korraldusega nr 243 on kehtestatud Sõtke
külas asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Stassipere maaüksuse
(katastritunnus 85101:001:0359) ning selle
kontaktvööndiala (üldpindala ca 5 ha)
detailplaneering, mille koostamise
põhieesmärgiks on muuta Stassipere
maaüksuse 100% maatulundusmaa
sihtotstarve 100% tootmismaa
sihtotstarbega maaks ning määrata ehitusja hoonestustingimused tootmishoonete
(kuni 5 tootmishoonet) projekteerimiseks ja
ehitamiseks ning juurdepääsude ja muude
kommunikatsioonide lahendamiseks.
Planeeringuala arendajaks on maaomanik.
Kehtestatud detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda Vaivara valla kodulehel,
aadressil www.vaivaravald.ee/dp.

Eakate peo pilt mälestuseks. Foto: Alar Tasa
maakonnast. Osalejate hulgas oli ka 18 eakat
Narva-Jõesuu linnast ja 12 Vaivara vallast.
Vaivara vallavalitsus korraldab juba
kolmandat aastat järjest eakate sõidu sellele
peole ja seekord, meie kohalike omavalitsuste
ühinemise eelõhtul, pakuti osalemisvõimalust
sellel üritusel ka Narva-Jõesuu linna
elanikele.
Vaatamata pingelisele valimiseelsele

ja hoolt ja et lapsed neid ei unustaks! Pärast
õnnitlusi nautisid osalejad Mait ja Jakko
Maltise esinemist.
Pensionäride ühendus tänas aktiivseid
pensionäre tänukirjade ja lilledega.
Muuhulgas ei jäänud ilma tähelepanu ja
kingitusteta Nadezhda Shinkarenko Vaivara
vallast ning Aili Sepp ja Irina Mošhonkina
Narva-Jõesuust.
VERONIKA STEPANOVA

„Tahan kuulda muusikat…“

Selle reaga tuntud
lastelaulust algas 2. oktoobril
2017 Narva-Jõesuu laste
muusika- ja kunstikooli
kontsert. Räägime sellest
sündmusest lähemalt.
Noored muusikud on
eriline rahvas. Igas vanuses
õpilased tähistavad sügise
esimesel päeval
teadmistepäeva. Muusikakooli
RAIM SARV
õpilastel on aga kaks
planeeringuspetsialist
tähtpäeva: 1. september, kui
nad lähevad pärast
suvevaheaega tagasi kooli, ja
1. oktoober, kui üle kogu
maailma tähistatakse
Esinemisjärg
rahvusvahelist muusikapäeva.
Igas muusikakollektiivis on selle
tähtpäeva tähistamiseks omad traditsioonid.
Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikoolis
saavad päevakangelasteks traditsiooniliselt
esimese klassi õpilased, keda ristitakse
„noorteks muusikuteks“. Esimese klassi
õpilased saavad kaks muusikalist kingitust –
vanemate astmete õpilaste piduliku kontserdi
ja suveniiri, mis meenutab neile kogu nende
muusikuelu jooksul, et sellest päevast alates
on nad „noored muusikud“.
Puhkpill on üks nõudlikumaid
2. oktoobri pidulikul kontserdil ristis
instrumente.
Narva-Jõesuu
väikeseid
lauljaid, klaverija
puhkpillimängijaid
sellesse seisu
Muusikaline
Sügis
(kultuurispetsialist
Elvira Aljošina),
kes esitas
mõistatusi ja
katseid ning
juhatas lapsed
muusikamaailma
noodivõtme
kaudu.
Nii saidki
Laval on noored akordionistid.
Narva-Jõesuu
Foto: 3x Narva-Jõesuu laste muusika ja kunstikool

on Vaivara lasteaia mudilaste käes.
esimese klassi muusikaõpilased suure
muusikapere osaks.
Koos kontserdi pealtvaatajatega said
nad veenduda, et muusikapäeva tähistavad
kõik muusikud ümberringi, sest tulid ju
rahvusvahelist muusikapäeva koos õpilaste
ja õpetajatega Narva-Jõesuusse tähistama ka
paljud külalised: Narva muusikakooli
viiuliansambel (juhendaja I. Kosova),
akordionimängijad Narva koorikoolist
(juhendaja V. Tarasov), Kreenholmi kooli
puhkpillikvartett (juhendaja J. Kolbanov).
Väga liigutavaks osutus noorimate kontserdil
osalejate, Vaivara lasteaia kasvandikkude
esinemine (direktor Margit Maksimov,
muusikaõpetaja Jelena Derkatš). Palju
meeldivaid muusikaelamusi kinkisid oma
vanematele ka peo võõrustajad, solistid ja
kollektiivid, keda kasvatasid Narva-Jõesuu
õppejõud: I. Samuseva (koor, vokaal), J.
Vasilenko ja M. Zrajeva (klaver), M. Kišuns
(akordion), L. Švan, S. Švan, I. Zemski
(puhkpillid), N. Masjukova (kitarr).
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikoolis algas uus Muusikaline Sügis.
Ootame kõiki meie üritustele ja kontsertidele.
LADA ŠVAN,
Narva-Jõesuu laste
muusika- ja kunstikooli direktor

Ood
Narva-Jõesuule
ANNE LASSIKOV 1997

Minu armas väike linn!
Olen sinu laululind.
Laulan sinu sinitaevast,
laulan merele sõitvast laevast.
Oma linnarahva elust,
murest, rõõmudest ja valust.
Laulan meremeeste elust,
meie, eesti naiste ilust.
Loojangutest säravatest,
majadest puuväravatest.
Soome lahe kohinast,
männimetsa mühinast.
Laulan oma isamajast,
okkalisest metsarajast.
Minu armas väike linn,
olen sinu laululind.
Oma oodi laulan sulle,
sest nii armas oled mulle.

Sul on õigus saada
kvaliteetset
õigusabi riigi kulul
Alates 10. aprillist 2017 jagab Eesti
Õigusbüroo OÜ tasuta õigusabi. Projekti
finantseerib Eesti Vabariigi
Justiitsministeerium.
Tasuta õigusabi võivad saada kõik
Eesti elanikud, kelle sissetulek on väiksem
kui 1,5-kordne Eesti keskmine ehk kelle
brutopalk jääb alla 1773 euro kuus.
(Statistikaameti andmed 2016. IV kvartali
kohta.)
Õigusabi osutatakse eraisikutele,
peaaegu kõikides juriidilistes küsimustes
ja kõikides vormides: konsultatsioon
telefoni teel, kontoris, veebis, e-kirja teel;
dokumentide koostamine (lepingud,
nõudekirjad, kirjadele vastamine).
Esindame oma kliente kohtuvälises
menetluses (vaidluses, kirjavahetuses või
läbirääkimistes
teise poolega) ja ka kohtus. Samuti
suheldes ametiasutustega (politsei, linnaja vallavalitsus,
sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon
jne).
Täiesti tasuta on kaks esimest tundi
õigusnõustamist. Järgmised 3 tundi saab
õigusabi hinnaga 20 eurot tund ning
vajadusel lisaks 10 tundi hinnaga 40 eurot
tund.
Kuidas saada tasuta õigusabi?
Registreeri ennast Eesti Õigusbüroo
kliendiks interneti teel http://
www.juristaitab.ee või helista +372 6
880 400.
Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient,
kes on Eesti Õigusbürooga kliendilepingu
sõlminud.
Lepingutasu on 5 eurot.
Kes mind nõustab?
Meie meeskonda kuuluvad kümned
kogenud ja kvalifitseeritud
õigusnõustajad.
Klientidega korraldame kohtumisi 15-s
Eesti Õigusbüroo kontoris: Haapsalus,
Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas,
Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres,
Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja
Võrus.
Kõige parema tulemuse oma küsimuse
lahendamiseks saa võimalikult varakult.
Lisainformatsioon:
tel: 6 880 400
e-post: abi@juristaitab.ee
Toetab: www.juristaitab.ee

ÕNNITLEME VANEMAID

KSENIA FILIPPOVA
VASILISSA BÕSTROVA
SÜNNI PUHUL
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Valimised on
möödas, mis edasi?
(Algus 1.lk.)
Uute volikogu liikmete volitused algavad
pärast valimistulemuste
väljakuulutamist. Linna valimiskomisjon
registreerib valitud volikogu liikmed
oma otsusega pärast valimispäeva, kui
Vabariigi Valimiskomisjonile ja
Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg
on möödunud või kui nimetatud
kaebuste kohta on tehtud lõplikud
otsused. Seitsme päeva jooksul pärast
seda tuleb kokku kutsuda linnavolikogu
esimene istung. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse kohaselt tuleb
esimesel istungil valida linnavolikogu
esimees ning pikendada Narva-Jõesuu
linnavalitsuse ja Vaivara vallavalitsuse
volitusi kuni linnavalitsuse uue
koosseisu kinnitamiseni. Kahe kuu
jooksul pärast esimese istungi
kokkukutsumist tuleb valida linnapea
ning nelja kuu jooksul on vaja kinnitada
linnavalitsuse koosseis.
Valimistulemuste väljakuulutamise
päevast alates on meil uus omavalitsus
Narva-Jõesuu linna nime all, mille
koosseisu kuuluvad Narva-Jõesuu linn,
Vaivara valla territoorium ning KohtlaJärve Viivikonna ja Sirgala linnaosad.
Selle tulemusena tehakse palju
muudatusi, alustades
omavalitsusasutuste töö korraldusest
kuni ka aadresside kirjutamiseni. NarvaJõesuu linnavalitsus ja Vaivara
vallavalitsus ametiasutustena ning
ametnikud jätkavad oma tööd selle aasta
lõpuni. Alates 1. jaanuarist 2018 saab
olema ainult üks Narva-Jõesuu
linnavalitsus. Linnaasutuste struktuuri ja
uue linnavalitsuse teenistujate koosseisu
moodustab ja kinnitab juba uus
linnavolikogu koos uue linnapea ja
linnavalitsusega. Seejuures tuleb
kinnitada uue Narva-Jõesuu linna
põhimäärus, kõik põhilised õigusaktid,
mis reguleerivad omavalitsuse elu
(haridus, sotsiaaltoetused ja -abi, ehitus,
munitsipaalvara valitsemine,
kommunaalmajandus, transport,
prügivedu jne).
Riiklikes registrites muutuvad andmed
automaatselt. Kuna selle aasta oktoobris
toimuvad muudatused üheaegselt 52
omavalitsuses (senise 213 kohaliku
omavalitsuse asemel jääb alles ainult 79,
millest 62 on vallad ja 15 linnad),
eeldatakse, et andmed muutuvad
oktoobri lõpus ja novembri alguses järkjärgult.
Omavalitsuse nime kandvad teeviidad
vahetab välja teeomanik.
Aadresside kirjutamisel toimuvad
muudatused kohe pärast
valimistulemuste väljakuulutamist.
Omniva andmetel jäävad postiindeksid
sel aastal samaks. Näiteks tuleb
kohaliku omavalitsuse nime kirjutamisel
kirjutada „Vaivara valla“ asemel „NarvaJõesuu linn“. See näeb välja järgmiselt:
Narva-Jõesuu linn
Sinimäe alevik
Pargi 2, 40101
või
Narva-Jõesuu linn
Viivikonna küla
Nooruse 1, 39102
Narva-Jõesuu linna elanikud peavad
linna nime kirjutama kaks korda,
kusjuures esimene nimi on kohaliku
omavalitsuse nimi. See näeb välja
järgmiselt:
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Koidu 25, 29023
VERONIKA STEPANOVA

Vallasekretär

Sinimäel tähistati
traditsioonilist lõikuspidu
7. oktoobril toimus Sinimäel traditsiooniline
lõikuspidu. Seekord võttis sündmusest osa
üle 70 inimese. Külalisi Olginast, NarvaJõesuust, Vaivara külast ja Kudrukülast
võõrustati Vera Putani kostiga.

haaras tantsuhoogu kaasa ka osa publikust.
Suurepäraseks kingituseks sai kõikide
jaoks Siiri Känd & Combo Band’i esinemine –
eesti tantsumuusika, 1980.–1990. aastate
diskohitid ja vene hitid kõlasid kogu õhtu
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Narva-Jõesuu/
Vaivara sõlg
Ühinenud Narva-Jõesuu vapil on
sümboliks sõlg, mis on leitud
Türsamäe kalmest ajaloolisest
Vaivara kihelkonnast. Türsamäeks
kutsuti seda tänase Sillamäe osa,
kus paikneb tehas ja leiukoht on
praegu suletud territooriumil.

Sõlg.

Lõikuspeol ei olnud aega igavust tunda. Foto: Tatjana Grebeškova
Õhtujuhi Antonina Lattu kaasahaarav
programm konkursside, mängude ning eesti
ja vene rahvaluulest pärit mõistatustega ei
jätnud külmaks ühtegi külalist.
Ballitantsu kollektiiv „Let’s Dance“ Tatjana
Lavnejeva juhendamisel rõõmustas publikut
tango, rumba ja salsa esitlemisega ning

vältel.
„Täna on täiesti imeline õhtu, niivõrd sõbralik
ja soe publik, selliseid emotsioone tunned
perepeol,“ jagas oma muljeid pärast esinemist
laulja Siiri Känd.
TATJANA GREBEŠKOVA,
kultuurispetsialist

XXV Vanatare maalaat
Seekordne maalaat, mis tähistas oma
veerandsajandat sünnipäeva, jäi üpriski
tagasihoidlikuks. Kas süüdi olid
ümbruskonnas laiutavad vihmapilved või
nigelavõitu olnud suvi, aga müüjaid oli
seekord vähevõitu.
Ostjatest siiski puudust ei olnud ja need,
kes kohale tulid, leidsid laadaplatsilt eest

eks kuremarjad ole talvel üks imehea
vitamiinipomm.
Kõike laadal pakutavat ei hakka üles lugema
– kes kohal olid, nägid isegi ja kes tulla ei
viitsinud, neil pole nüüd selle teadmisega
enam midagi peale hakata…
Oli toredaid kohtumisi tuttavatega ja
nagu ikka, jätkus juttu kauemaks. Oksjonil

Vanatare maalaadal.
kena sügisilma. Mitmed neist tulid oma kindla
ostusooviga ning aedvilja kuhilad ja
kartulikotid leidsid kiiresti uue omaniku. Ka
kodus küpsetatud koogid ja pirukad kadusid
ruttu letilt ning kes ostmisega viivitas, jäi
pika ninaga. Pidev järjekord oli ka jõhvikatel
ja mõnedki tulid veel teist korda tagasi, sest

pakutav kaup ei vajanud pikka reklaami ja
kõik loteriipiletid vahetati kompoti- ja
hapukurgipurkide vastu. Oli üks igati kena
laupäeva hommikupoolik. (ML)

Kalme pikkus oli 20 m ja laius 6
m ning siin avastati 4 tarandit ehk
kividest laotud nelinurka. Kalmesse oli
maetud põletusmatuseid ning 12.–14.
sajandil ka laibamatuseid. Türsamäe
kalme oli rajatud umbes aasta 200 paiku
ning sisaldas üsna palju leiumaterjali,
sellest osa viidi nõukogude ajal Moskva
muuseumisse. Leiumaterjal kuulub 3.–
4. sajandisse, üksikud asjad veel ka 5.–
6. sajandisse ning on tüüpiline tolle aja
Virumaale.
Kuulsaimaks nendest on neli
profileeritud kaarega sõlge, mis on
andnud nime tervele sõletüübile nn
Türsamäe tüüpi sõled. Vaivara vapil
leidis koha nelikringidega sõlg.
IVIKA MAIDRE

Kiviaja asulakoht
Narva-Jõesuus
Narva-Jõesuus on juba mitu suve olnud
arheoloogilised välitööd, mille
eesmärgiks on kiviaja asulakoha ja
matmispaiga uurimine. 2014. aastal leiti
siin Eesti vanim rõhtpalkidest elamu.
Tegu on ca 2x4meetrise hoonega, mille
dateering on 2800. ja 2400. aastat enne
Kristust vahel, mil Eestis oli kiviaja lõpu
niinimetatud nöörkeraamika kultuur.
Nimetus on tulnud sellest, et selle
perioodi savinõusid kaunistati
nöörijälgedega.

http://album.vaivaravald.ee >
Sündmused

Nöörkeraamika näide.

Nii haud kui ka maja on
nöörkeraamika perioodi üliharuldased
leiud, sellest perioodist on leitud vaid
paar maja, kuid mitte Baltimaadest ega
Soomest. Suur uudis on ka asulakohast
leitud koduloomade luud ja savinõude
kildudel olevad lehmapiima jäljed-lipiidid.
Seega on Narva-Jõesuu kandis
lehmapidamine juba 5000 aastat vana. Sel
perioodil õpiti ka kangast kuduma ja
nahast rõivastusele lisandus tekstiil.
Ühe mehe vana võib olla teise mehe uus. Foto; 2x Alar Tasa

IVIKA MAIDRE
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Valimistest natuke
oma mälestuste järgi
Ülikoolis õppides oli meil agar ja tegus
dekaan, kes valimispäeva hommikul kella
kuue alal käis ühiselamu koridoris ja
kloppis ustele ja ajas valima, kuigi
valimisjaoskonnad avati alles paari tunni
pärast.
Eks uni oli rikutud ja seetõttu sõnavara,
mis unise tudengi suust ilmavalgust nägi, ei
kannata trükimusta ega ka sõnades
edasiandmist. Ma arvan, et dekaan pole kunagi
niipalju „häid sõnu“ kuulda saanud. Ja eks ka
üliõpilaste poolt järgnes kättemaks, sest meie
läksime hääletama 19.55 (valimisjaoskond
suleti kell 20.00) ja oh õnnetust, ei saanudki
valida, sest keegi oli juba meie „hääle“ ära
näpanud. Eks me siis läksime suures ahastuses
ja nukruses oma dekaani juurde ja kurtsime
oma muret. Olime nii õnnetud, et ei saanud
valida ja lubasime kaevata valimiskomisjoni
kohta kõrgemale poole. Eks siis dekaan viiski
meid nurga taha ja soovitas mitte suurt lärmi
teha, sest valimiste % pidi siis kannatama
(huvitav küll, kuidas ta kannatada sai, kui
tavaliselt oli osalus ja valimisprotsent 99,5 %).
Eks me tulime oma armsale dekaanile vastu ja
järgmised aastad möödusid ilma „koputamata“.
Meenub veel üks seik, et valimiste
puhuks oli alati hea valikuga puhvet käima
pandud, kuid järjekorda saamiseks tuli enne
valimiskasti juures ära käia. Kui praegu on nii
nimetatud valimisvalvurid, kes valvavad, et
valimisseaduse rikkumisi ei oleks, siis toona
olid valvurid, kes valvasid, et kaubajärjekorda
ei läheks keegi enne valimiste sooritamist.

Silmulaat
Igal linnal on oma bränd. Mitte vapp, vaid
justnimelt bränd. Narva-Jõesuus on selleks
silmud. See ei ole mitte liha või kala, vaid
jões pesitsev „elukas“, mis kuulub
sõõrsuude rühma. Selle auks toimus linnas
juba üheksandat korda silmufestival.
Festivali põhieesmärk on tuua linna
külalisi ja turiste mitte ainult Eestist, vaid ka
Narva jõe vastaskaldalt ja Soome lahe tagant
ning – mis kõige tähtsam – pikendada
puhkehooaega nii palju kui võimalik.
Festivali programmis on
loomekollektiivide esinemised, laat, millel on
erilisel kohal silmust valmistatud tooted,
loterii, meelelahutus väikestele ja suurtele,
mereretk ning kajaki- ja süstasõidud.
Peo peakangelaseks on aga alati toit –
silmu-kapsasupp, mis on kohalike kalurite

esindusroog, mis meelitab igal aastal
festivalile palju inimesi.
Kohalikud kalamehed Sergei ja Oleg on selle
supi valmistamises meistrid. Eriti aga Sergei,
kes läbis nooruses armeekoka koolituse ja ei
püüa nüüd mitte ainult kala, vaid valmistab
sellest ka erinevaid maitsvaid roogasid.
Silmufestival on imeline võimalus veeta
huvitav ja maitseid täis sügisene puhkepäev
linnakail. Üritus on niivõrd populaarseks
saanud, et sellest on saanud tugev ja ilus
traditsioon, mis kogub aastatega hoogu ja
tuntust. Järgmisel aastal toimub kümnes ehk
juubelifestival, mille tähistamine tuleb
mastaapne ja suurejooneline.

Sir ARTHUR
(mälestused aastatest 1979-1982)

OPERATIIVTEATED
LIIKLUSÕNNETUS
19. oktoobril kell 11.52 teatati
häirekeskusele, et Udria külas NarvaNarva-Jõesuu-Hiiemetsa maanteel sõitis
sõiduauto vastu puud. Päästjad
eemaldasid akujuhtmed ning andsid 3
kannatanut kiirabile üle.
LIIKLUSOHTLIK OLUKORD
13. oktoobril kell 17.27 käisid päästjad
Laagna külas ning eemaldasid teel olnud
veoauto rehvi.
LÕHKEKEHAD
16. oktoobril tehti kahjutuks Udria külast
kaevetöödel leitud mürsk.
7. oktoobril tehti kahjutuks Sinimäe
alevikust Mäealuse tänavalt leitud 2
granaati, sütik ja 12 kapseldetonaatorit.

Kalasuppi jagub kõigile soovijatele.

Sinimäe
Spordihoone info
Zumba
Teisipäev, neljapäev kell 19.20 - kõikidele
vanusegruppidele
Strong by Zumba
Reede kell 19.30 - täiskasvanutele
Peotants
Teisipäev,
neljapäev, reede kell 18.00 - kõikidele
vanusegruppidele
Tervisevõimlemine
Kolmapäev kell 19.00, reede kell 18.00 - sobib
rohkem täiskasvanutele
Võrkpall
Esmaspäev, neljapäev kell 19.00 - noortele ja
täiskasvanutele
Poks
(1. novembrist) Esmaspäev, kolmapäev, reede
kell 17.00 - kuni 26 aastastele
Spordiring noortele
Teisipäev kell 17.00, pühapäev kell 13.00 - kuni
19 aastastele
Kergejõustik
Reede kell 16.00, pühapäev kell 15.00 - 17-19
aastastele
Info telefonil 524 2077

5. novembril 1907.
aastal sündis Vaivaras
tekstiili- ja nahakunstnik
Johanna Koppel (neiuna
Kukken), suri Tallinnas
11. septembril 1982.
aastal.
6. novembril 1852.
aastal sündis Vene lastekirjanik Dmitri
Manin-Sibirjak, kes armastas puhata
Narva-Jõesuus ja 1896-1898. aastail
kirjutas ta siin oma väiksele tütrele
raamatu „Aljonuška muinasjutud.“
10. novembril 1991. aastal algasid NarvaJõesuus Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel
läbirääkimised piiriküsimustes. Kahel
korral on jõutud isegi piiridokumentide
allkirjastamiseni, kuid ratifitseerimiseni ei
ole jõutud siiani.
12. novembril 1909. aastal sündis arhitekt
Salme Liiver (Vahter), kes projekteeris
esimese Eesti Vabariigi ajal 1930ndate
keskel Vaivara maakaupluse, mis kahjuks
hävis II maailmasõja päevil, see pidi saama
maakaupluste etaloniks, kahjuks uue
võimu ajal nii ei arvatud ja nii võib olla on
kellelgi kodus veel foto või mälestused,
mille järgi saaks teada toonase
maaarhitektuuri jooni.
Salme Liiver suri Tallinnas 8. jaanuaril
1995. aastal.
15. novembril 1873. aastal tegi Narva
linnapea A. Hahn ettepaneku Narva linna
volikogule, et alustada Narva-Jõesuu
(Hungerburgi) väljaehitamist
heakorrastatud kuurordiks ja tema kava
õnnestus hästi ja eriti edukas oli NarvaJõesuu XX sajandi 40ndate aastateni.
21. novembril 1965. aastal tehti esimene
mudaravi protseduur Narva-Jõesuu
Sanatooriumis, milleks kasutati Vaikse
järve muda.
25. novembril 1925. aastal kehtestati
Virumaal kaitsealadeks Narva-Jõesuu,
Toila ja Võsu rand ja sellel puhul võeti
Riigikogus vastu „Suvitus- ja
raviasutuskohtade seadus“. See seadus
piiras nendesse piirkondadesse ilma
omavalitsuse loata ja kooskõlastuseta
hoonete, kanalisatsiooni- ja
veevärgisüsteemi, tööstusettevõtete
ehitamise, metsaraie ja jäätmete
väljaveokohtade loomise, mis tegelikult
aitas nende kohtade säilimiseni kuni uue
Eesti Vabariigi sünnini, mille järel kahjuks
algasid paljudes rannarajoonides ehitused
ja kunagised Eestimaa pärlid on muutunud
....
28. novembril 1918. aastal algas Joala
lahinguga Eesti Vabadussõda ja selle
aasta sees oli see Virumaa kant, kaasa
arvatud Vaivara ja Narva-Jõesuu sõdade
tallermaaks. Siin karastus Eesti sõjavägi,
siin sündis tihe ja tõhus koostöö
soomlaste ja inglastega, mis kokkuvõttes
viis võiduka lõpuni lahingutes Võnnu all
23. juunil 1919. aastal.
Sir ARTHUR

Silmulaat on alati rahvarohke.

Kultuuri- ja
spordiüritused
Narva-Jõesuu
November
12.11 kell 11.00 Isadepäev (Foto Quest).

Vaivara

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

MIHHAIL STAŠKEVITŠ
RUDOLF POZDNJAKOV
ALEKSANDR TITOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

ELVIRA ALJOSHINA
kultuurispetsialist

November
kodupaiga ajaloos

Kohe minnakse merele. Foto: 3x Bogdan Karu

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

November
09.11 Isadepäeva spordipäev (Sinimäe
spordihoone).
11.11 kell 13.00 Isadepäeva kontsert
(Olgina rahvamaja).
11.11 kell 19.00 Isadepäeva puhkeõhtu
(Olgina rahvamaja).
23.11 kell 16.30 Rahvastepalli turniir
(Olgina rahvamaja).
25.11 kell 19.00 Noortedisko (Olgina
rahvamaja).

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

