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Algas uus
kooliaasta
Käesoleval õppeaastal õpib koolis 90
õpilast. Esimeses klassis alustas kooliteed
18 õpilast, neist 16 keelekümblusklassis
ja 2 eestikeelses klassis.
        Ka kolmele noorele õpetajale on see
õppeaasta esimeseks tööaastaks ja just meie
koolis. Õpetaja Berit õpetab eesti ja inglise
keelt, õpetaja Melissa ingise keelt ning õpetaja
Katarina on muusikaõpetaja. Õpetaja Berit ja
õpetaja Melissa tulid meie kooli projekti
Noored Kooli raames. Õpetaja Katarina on
meie enda kooli vilistlane ja õpib
magistriõppes Tartu Ülikoolis.
        Käesolevast õppeaastast liitus meie kool
ettevõtliku kooli võrgustikuga. Suve jooksul
õppisid õpetajad mitmetel koolitustel ja
saadud uusi teadmisi kasutavad nüüd
õppetundides.
        Soovin, et õpetajad ja õpilased teevad
kõik selleks, et meie kooli lõpetanud saaksid
edaspidises elus hakkama, nad oleksid
ettevõtlikud, julgeksid võtta vastutust,
oskaksid oma tegevusi analüüsida ja
suhtleksid kolmes koolis õpetatavas keeles.
       Edukat ja õnnelikku õppeaastat!

KAI  KIIVER
õpetaja

Kool avab uksed
Esimesel septembril alustasid tuhanded
Eesti õpilased ja õpetajad uut õppeaastat.
Isegi ilm rõõmustas meid sel päeval
päikesepaiste ja soojusega.
        Narva-Jõesuu koolis algas
teadmistepäev traditsioonilise aktusega,
kus tervitusega esinesid kooli direktor
ning linnavalitsuse ja hoolekogu
esindajad. Sel aastal alustas meie koolis
oma teekonda teadmiste poole 138 last.
Kõik esinejad soovisid õpilastele uusi
avastusi ja haaravaid õppetunde ning
nende vanematele ja õpetajatele kannatust
ja jõudu.
        Üksteist esimese klassi õpilast (kuus
tüdrukut ja viis poissi) said kingituseks
magusa jäätise ja Narva-Jõesuu
sanatooriumi saunakompleksi
sooduskupongi, aga ka kingitused kooli ja
linnavalitsuse poolt. Meie kõige
väiksematele õpilastele tegi kingituse ka
linn – lapsed astusid uude,
vastremonditud klassiruumi.
Kooli töötajaid ja lapsevanemaid, kes
toovad oma lapsi kooli autoga, ootab aga
varsti ees uus parkla, mis teeb laste
koolihoovis viibimise veelgi ohutumaks.
        Narva-Jõesuu kool pingutab selle
nimel, et muuta õpe huvitavamaks ja viia
see välja traditsioonilise koolikorralduse
raamidest. Näiteks on meil juba sisustatud
pind tundide läbiviimiseks väljaspool
klassiruumi. Sel õppeaastal paigaldatakse
võidetud projekti raames kooliõue
lauatennise laud, mis võimaldab
lauatennise harrastajatel ilusa ilma korral
ka väljas harjutada.
        Õppeaastal 2017/2018 hakkab koolis
tööle palju huviringe ja osakondi: male
(juhendaja M. Tereštšuk), jalgpall (S.
Muraðov), robootika (A. Zabolotnõi),
lauatennis (A. Akimov), käsitöö (T.
Muraðova), koorilaul (I. Zubkova), inglise
keel (O. Poljak), kung fu (A. Zavorotov),
rahvakunst (G. Vlasova), tantsukollektiiv
Kullerkupp (I. Seletskaja) ja tantsustuudio
(O. Skorobogatova). Niiviisi leiab iga laps
enda jaoks huvitava tegevuse ka pärast
koolitunde.
        Me mitte ainult ei õpeta lapsi, vaid
kasvatame neis ka aktiivset
kodanikuhoiakut ja algatusvõimet ning
oskust kohaneda uute tingimustega.
Oleme alanud õppeaastal endale seadnud
neli eesmärki: arvestada oma töös iga
õpilase omapära, arendada digiõppe
oskusi, rõhutada nii õppetöös kui ka
koolivälises tegevuses vabariigi 100.
juubeliaasta teemat ja korraldada
õppekeskkond selliselt, et õppetöö tooks
lastele rõõmu.
        Juba septembris läheb 15 kaheksanda
ja üheksanda klassi õpilast õpilasvahetuse
programmi raames nädalaks Räpinasse,
kus neil avaneb võimalus tutvuda oma
kodumaa veel ühe nurgakesega, süveneda
teistsugusesse õppekeskkonda, harjutada
suhtlemisoskust ja aktiivselt kasutada
eesti keelt. Algkooli õpilased saavad
kodukoha looduse iseärasustega tutvuda
Kauksi looduskeskuses. Kõik klassid
võtavad osa kooli korraldatavast
aktsioonist „Sada viisikut vabariigi
aastapäevaks“.
        Loodame, et uus õppeaasta jätab oma
kustumatu jälje kooli ajalukku ja iga
õpilase ellu. Edu meile kõigile!

TATJANA  BARABANOVA
Narva-Jõesuu kooli huvijuht

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
valimised 2017
Sel aastal on kohalikud valimised nii
Vaivara valla kui ka Narva-Jõesuu linna
elanike jaoks ajaloolised. Esimest korda
valitakse ühtne linna volikogu koosseis –
17 uut linnavolikogu liiget. Pärast
valimistulemuste teatamist saavad Narva-
Jõesuu linn ja Vaivara vald üheks suureks
Narva-Jõesuu linnaks.
        Valimised pole uudis ning paljud asjad
jäävad endiseks, kuid kordamine ei tee kunagi
paha. Lisaks hääletavad sel korral ka valla ja
linna noored, kelle jaoks on see kõik uudne.
Valimisringkond
Valimiste läbiviimiseks on moodustatud üks
valimisringkond, kuhu kuuluvad Narva-Jõesuu
linna, Vaivara valla, aga ka Viivikonna ja Sirgala
territooriumid (Kohtla-Järve linnaosa, mis
pärast Narva-Jõesuu linnavolikogu
valimistulemuste teatamist saab Vaivara valla
osaks).
Valimisjaoskonnad
Valimisjaoskondi tuleb kolm – üks Narva-
Jõesuus ja kaks Vaivara vallas. Vaatamata
sellele, et valimisjaoskondade piiride
kujunemise põhimõte on muutunud, on jäänud
kõik meie jaoks põhimõtteliselt samaks, välja
arvatud muutused Viivikonna ja Sirgala elanike
jaoks.
Valimisjaoskond nr 1 asub Narva-Jõesuus
Valges majas aadressil Kesk tn 3.
Siin saavad hääletada valijad, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmete järgi on Narva-
Jõesuu linn.
Valimisjaoskond nr 2 asub Vaivara vallas,
Sinimäe alevikus vallamajas Pargi tänaval 2.
Siin saavad hääletada Sinimäe aleviku ning
külade Mustanina, Sõtke, Vaivara, Perjatsi,
Pimestiku, Udria, Meriküla, Laagna,
Hiiemetsa, Auvere ja Hundinurga elanikud,
samuti Viivikonna ja Sirgala.
Selles valimisjaoskonnas saavad hääletada ka
need valijad, kelle elukohaks
rahvastikuregistris on kantud valla täpsusega
Vaivara ilma aadressita.
Valimisjaoskond nr 3 asub Vaivara vallas
Olgino alevikus Olgina rahvamajas aadressil
Narva maantee 12. Siin saavad hääletada
Olgina aleviku ning külade Puhkova, Vodava,
Peeterristi, Tõrvajõgi, Kudruküla, Soldina ja
Arumäe elanikud.
 (Järg 3. leheküljel)
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Sinimäe Põhikool

Reedel, 8. septembril jõudis kätte
kauaoodatud sündmus - Sinimäe
spordihoones peeti soolaleivapidu.
        „Sinimäe kooli taastamise otsustamisel
oli üks põhiargumente, et me ehitame uue
koolimaja koos lasteaia ja spordisaaliga
tervele kogukonnale ja uus hariduskompleks
oleks kõikidele
kasutatav
väljaspool
kooli- ja
lasteaia aega
seitse päeva
nädalas. Täna
aastaid tagasi
üpriski
ulmelisena
tundunud
mõtted on
saanud
reaalsuseks,“
rääkis KA
VAIKO AS
juhataja, 
Vaivara
vallavolikogu
esimees Heiki
Luts peol
osalejatele.
        Erilised
tänusõnad olid
Lutsul varutud
aga
ehitusfirmale:
„Kui
meenutada, et
mis oli kõige keerulisem, siis vahepeal tekkis
meil juba tunne, et Eestis ei olegi enam
ehitajaid ja et kõik meie parimad ehitajad on
Skandinaavias. EVIKO meeskond eesotsas
Martini ja Vladiga tõid meile tagasi teadmise,
et Eestis on veel ehitajaid ja väga häid
ehitajaid, kes saavad täpselt aru, mida ja

millal tellija on soovinud ja vastavalt sellele
ka tegutsenud. Suured tänud teile ja kogu
EVIKO tiimile. Tänu teile saime üle koera
sabast!“
        Sündmuse tähtsust rõhutasid ka
vallavanem Veikko Luhalaid ning külalised
naaberlinnadest ja kaugemaltki, kelle kaasa
toodud kingitused täiendasid aga
märgatavalt spordihoone spordiinventari
loetelu. Sõnavõttude vahele pakkusid
silmailu ja hämmastavat sportlikku vormi
erinevas vanuses iluvõimlejad Narva
Paemurru Spordikoolist ja võistlustantsijad
Narva tantsuklubist Flamingo.
        „Nüüd on ta - spordihoone - meil olemas
ja järgmiseks nädalaks on mitmed

Sinimäe spordihoone
soolaleivapidu

saalikasutuse ajad juba kinni pandud. Pärast
vaipade kokkurullimist läheb suuremaks
sportimiseks,“ kinnitas spordihoone juhataja
Erik Pertsev, kelle juhendatud Zumba ja
peotantsu treeningud tõotavad koguda palju
huvilisi.
        Kui senini tuli Sinimäe kooli- ja

lasteaiahoones toimetavatel kooli- ja
lasteaiajütsidel õppeaasta jooksul kehalise
kasvatuse tunnid läbi viia suures osas
välitingimustes ja üldkasutatavates ruumides,
siis nüüdsest on nende päralt paljude
võimalustega avar spordihoone.
        Ülejäänud hariduskompleksiga
ühendatud spordihoone brutopind on 1106

m2, sealhulgas
suur saal ca 500
m2, väike saal,
jõusaal,
riietusruumid,
saun ja vajalikud
abi- ning
tehnilised ruumid.
Spordihoone teisel
korrusel on
tribüünid
pealtvaatajatele ja
jõusaal.
Spordisaali põrand
on puidust kattega
ja see ehitati
spordipõranda
süsteeme järgides.
Spordisaali
põrandale märgiti
korvpalli,
võrkpalli, käsipalli,
saalihoki ja
sulgpalli väljakute

jooned.
        Nagu kogu hoonetekompleks, on ka
spordisaal projekteeritud energiasäästlike ja
madalate ülalpidamiskuludega
liginullenergiahoonena. Hoone küte ja vee
soojendamine on lahendatud maakütte baasil.
Ventilatsiooniseadmed on projekteeritud
vastama energiatõhususe A klassile.
        Ehitustööde tellijaks oli Vaivara vallale
kuuluv KA VAIKO AS. Hoone
peaprojekteerija on AS Amhold, spordihoone
ehitajaks aga AS EVIKO. Ehitustööde
maksumuseks koos sisustusega on ca 1,35
miljonit eurot koos käibemaksuga.

 ALAR  TASA
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Sündmused

Külalised naaberomavalitsusest Sillamäelt. Foto: 2x Alar Tasa

Spordihoone on avatud.
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ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
Narva-Jõesuu
94 Zoja Meilehh  25.09.1923
93 Evdokia Rozenblium  07.09.1924
93 Antonina Gavrilova  19.09.1924
92 Anatoly Makarov  02.09.1925
91 Anna Kalita  04.09.1926
91 Taissia Petrova  28.09.1926
88 Alexander Shishalov  12.09.1929
87 Liliya Tripetskaya  05.09.1930
87 Raisa Alekseeva  14.09.1930
86 Alla Allik  26.09.1931
80 Victor Voronov  13.09.1937
75 D•anna Beljakova  13.09.1942
75 Maria Prokopets  23.09.1942

Vaivara
91 Edith Kravik  05.09.1926
90 Aleksandra Pochtareva  24.09.1927
89 Zinaida Ivanova  11.09.1928
88 Julia Kondratova  06.09.1929
87 Zinaida Murashova  29.09.1930
85 Aino Orujõe  03.09.1932

Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 09.10.2017-22.10.2017.a on
avalikul väljapanekul Auvere küla
Põhjaterritooriumi maaüksusel
(katastritunnus 85101:012:0160) asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
”Põlevkivi uttegaasidest
bensiinifraktsiooni kondenseerimise ja
väävliühendite eemaldamise seadme
(GRU)” rajamise detailplaneering
(üldpindala ca 1,2 ha), mille koostamise
põhieesmärgiks on muuta planeeringualal
Vaivara Vallavolikogu 28.06.2011 otsusega
nr 146 kehtestatud Energiakompleksi maa-
ala detailplaneeringut täpsustava
detailplaneeringuga määratud
ehitusõigust, sh maksimaalset ehitiste
kõrgust.
Avalik väljapanek toimub Vaivara
Vallavalitsuse hoone fuajees (aadress
Pargi tn 2, Sinimäe alevik) ning Vaivara
valla koduleheküljel, aadressil
www.vaivaravald.ee/dp.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 23.10.2017 kell 15.30
Vaivara vallamaja koosolekute saalis
(aadress Pargi tn 2, Sinimäe alevik).
Planeeringuala arendajaks on Enefit
Energiatootmine AS.

RAIM SARV
planeeringuspetsialist

Kes teeb, see jõuab
Jekaterina Frõ•enkova, Irma N-Jõesuu
UÜ, Gruusia kohvik Kahketi.
Kui palju inimesi teil töötab?
        Suvel töötab
meil 8–10 inimest,
talvel 4 korda
vähem. Peamiselt
on need
kohalikud
elanikud, aga
kohviku peakokk
on ehtne grusiin. Ta saabus hiljuti ja ma
loodan, et ta aitab meie menüüd
mitmekesistada ja klientide arvu kasvatada.
Sel suvel soovisid tööle tulla 16–18-
aastased noormehed, kes said nii köögis
kui ka grillimisega edukalt hakkama.
Gruusia koka käe all kogemusi omandades
võib mõni neist juba uhkeldada, et saab
hatšapuri (juustuküpsetis) valmistamisega
hakkama.
Miks valisite just selle
tegevusvaldkonna?
        Gruusia kohviku avamise idee tekkis
spontaanselt. Minu pereliikmed on põlised
Narva-Jõesuu elanikud, kes on mõne aja
Gruusias elanud. Tunneme Gruusia kööki
ja armastame seda väga. Soovime, et meie
linna elanikud ja külalised saaksid samuti
maitsva Gruusia köögiga tuttavaks.
        Meie kohviku nimi tuleb Kahheti,
Gruusia piirkonna nimest, kus meie
sugulased seniajani elavad. Nii meie
kohvik tekkiski.
Jutustage üks lõbus/huvitav lugu, mis on
teie firma tööga seotud.
        Meie kohvik on uus, pisut üle aasta
vana. Meeskond on noor, loominguline ja
kärme. Kahketi kohviku avamispäeval
tervitas külastajaid ukse juures olev väike
eesel (muidugimõista oli see eesli kuju).
Sellest sai kohviku sümbol ja talle pandi
isegi nimi – Borja, kuid kahjuks murdus
kuju pooleks. See kurvastas kõiki.
        Päris hiljuti toimusid linnapäevad, kus
meie kolme meeskonda jagunenud
kollektiiv suutis teenindada kohviku
kliente, kaubelda ka päris linna südames ja
võtta Gruusia rahvariietes osa pidulikust
rongkäigust. Seejuures tuli kõigile Borja
meelde – et rongkäik on, aga Borjat ei ole.
Meie hakkaja meeskond kinnitas eesli
esiosa ühe meie töötaja mootorratta külge
ja nii juhtiski meid pidulikus rongkäigus
Borja.
Miks peaks just Teie firma teenust
kasutama?
        Narva-Jõesuus on väga palju
kohvikuid, kuid tükikest sooja Gruusiat ja
tõelisi Gruusia toite saate te proovida
ainult meie juures ja seda isegi külmadel
Eesti õhtutel.
Millised on tulevikuplaanid?
        Me kavatseme aktiivselt areneda,
tutvustada uusi toite, rõõmustada meie
püsi- ja uusi kliente maitsva söögi ja hea
teenindusega.
Kus te asute?
        Neile, kes pole meie juures veel
käinud, teatame, et asume Suur-Lootsi 13,
kai lähedal. Ootame teid ja lubame, et te ei
kahetse! Meie juures on maitsev, kinnitan
seda oma ema nimel!

ALAR TASA

Kes teeb, see jõuab
FIE Raissa Pavlova
Milliseid teenuseid teie ettevõte pakub?
        Ettevõte tegeleb
suursõraliste pidamise ning
piima tootmise ja
ümbertöötlemisega.
Piimatsehh asub Sillamäel.
Piima me sisse ei osta ning
kõik saadakse oma
lehmadelt.
Meie piima- ja
hapupiimatooteid ostavad Narva, Sillamäe ja
Jõhvi lasteaiad, Narva-Jõesuu hooldekodu ja
Puru haigla.
Kui palju inimesi teie juures töötab?
        Pakun tööd peamiselt Sinimäe elanikele.
Püsivalt töötab 10 inimest. Suvise
söödavarumise ja saagikoristamise ajal palkan
lisaks veel 3–5 töötajat.
Miks valisite just selle tegevusvaldkonna?
Kui kaua olete sellega tegelenud?
        Tulin Eestisse 1978. aastal peale
põllumajandustehnikumi lõpetamist. Töötasin
Narva sovhoosis lüpsjana, seejärel brigadirina.
Hiljem moodustati Sinimäel sovhoosi põhjal
aktsiaselts, peale mida alustasin tööd FIE-na.
Minu ettevõte, FIE Raissa Pavlova on
tegutsenud juba 20 aastat (novembris).
Rääkige üks lõbus/huvitav lugu, mis on
seotud teie ettevõtte tööga.
        Naljakat või huvitavat lugu on väga raske
meenutada. Meie juures on alati huvitav. Kõik
on väga sõbralikud.
Miks peaksid tarbijad just teie ettevõtte
teenust kasutama?
        Piima ja piimatooteid vajavad kõik, alates
imikutest ja lõpetades vanemate inimestega.
Lisaks piimale toodame kohupiima, rjazenkat,
jogurtit, keefirit, ahjupiima, hapukoort, võid,
brõnsat ja jäätist ning müüme suursõraliste
kariloomade liha.
Millised on teie tulevikuplaanid?
        Elada ja areneda. Eeskojale on plaanis
rajada katus ning teha korda kuivati ja garaaz,
kus tehnikat hoitakse.
Kust teid leida võib?
        Meie tooteid võib leida Sillamäel, poes
asukohaga Majakovski tänav 3, Narva turgudel
(kõige suurem valik on keskuse turul), aga ka
Narva-Jõesuu Sepa tänava poes. Veame oma
tooteid autodega ka Narva kodudesse.
Juba üle aasta on meie tooteid tellitud ka
Tallinna turgudele.
Asume Sinimäel, aadressil Karja 19.

ALAR TASA

Alates käesolevast õppeaastast alustab
Narva-Jõesuu lasteaias Karikakar tegevust
48 mudilast.
        Kasvatajad ja kasvataja abid on valmis
töötama selle nimel, et kõik lapsevanemad
oleksid oma laste hoidmisega rahul ja
lasteaias käivad lapsed oleksid terved ja
õnnelikud. Lasteaia personal annab endale
aru, et lasteaed on loodud lastele. Ilma lasteta
ei saa ju olla lasteaeda. Narva-Jõesuu lasteaia
eesmärgiks on, et kõik Narva-Jõesuus elavad
lasteaia ealised lapsed käiksid meie lasteaias.
        Soovime lastevanematega nõu pidada,
kuidas on lastel õigem liikuda ühest
vanuserühmast teise. Lasteaia esimene rühm
on mõeldud lastele vanuses 1-3 aastat, teine
rühm lastele vanuses 3-6 aastat ja kolmas
rühm vanuses 6-7 aastat. On võimalik, et
ühed ja samad kasvatajad on lastega nende
lasteaeda astumisest kuni lasteaia

Vaivara lasteaia pere alustas septembri
kuud suure pidutsemise tähe all. Meil on
väga uhke tunne, et Vaivara vallas on
alusharidust pakutud juba alates 1960-
nendatest aastatest, seega tähistame sel
aastal oma 57 sünnipäeva!
        Eriti oluline on see aasta Olginas, kus 13.
septembril tähistasime üheskoos oma
kümnendat juubelit – just nii palju on aega
möödunud meie uhkest renoveerimisest.
Oleme õnnelikud ja väga tänulikud oma
omavalitsusele, kes on taganud meile
fantastilised hooned koos mõnusate
õuealadega ning aitab meid alati nii jõu kui
nõuga!
        Sünnipäeva puhul oli meie Olgina majas
13. septembril Avatud uste päev, kus sai
majaga tutvumas käia ja vaadata, kuidas me
tegutseme. Sünnipäevale oli pühendatud ka
meie sügisnäitus, kuhu ootasime töid teemal
“Kingitus lasteaiale“ ning saime fantastilisi
kingitusi. Aitäh kõigile osalejatele! Ning
loomulikult toimus sünnipäevapidu, kuhu tuli
meile külla ka Klaabu! (Aitäh, Natalja!) Aitäh
kõigile, kes meiega koos seda imelist päeva
tähistasid! Koos on alati vahva ja te olete
meile väga olulised!
        Sel aastal oleme väga uhked ja tänulikud
oma lapsevanematele. Esmakordselt oleme

Narva-Jõesuu lasteaiast
Karikakar

lõpetamiseni. Samuti on võimalik, et lapsed
liiguvad vastavalt vanusele eri rühmades eri
kasvatajate hoole all. Oluline on see küsimus
vanema vanuserühma puhul. Tegevused
nendega on juba tõsisemad, kuna
ettevalmistus kooliks nõuab täit tähelepanu.
        Kõik lastevanemate mõtted on meile
olulised. Võimaluse korral püüame neid
lasteaia töös arvestada. Suhtluskanalid on
endised: suuline vestlus kasvatajatega, kiri
meiliaadressile või telefonikõne. Lasteaia
meiliaadress on tänaseks uus:
karikakar@narva-joesuu.ee. Lasteaial on ka
uus direktor Joel Guljavin: telefon 5026523.
Lähemal ajal on plaanis korraldada lasteaia
lastevanemate koosolek.
Ilusat alanud sügist!

JOEL GULJAVIN
Narva-Jõesuu lasteaed Karikakar direktori

kohusetäitja

ÕNNITLEME VANEMAID

MATVEI GINTERI

10.09.2017

ALINA PROKOPJUKI

4.09.2017
SÜNNI PUHUL

Õnnesoovid!!!
pidanud suure kurbusega jätma mõne
pisikese sõbra ootama, sest meie rühmad on
peaaegu täis (veel vaid paar vaba kohta).
Täname teid, kallid lapsevanemad, et olete
meile usaldanud oma pisikesed silmaterad!
Lubame, et anname endast parima ja naudime
neid aastaid koos teie laste ning teiega.
        Septembri kuusse mahtus juba ka
vanavanematepäev, kus veetsime taas
mõnusa õhtu koos oma kallitega – näitasime,
mida oskame: laulsime, mängisime ning
muidugi ootas meie kalleid vanaemasid –
vanaisasid ka kingitus. Aitäh teile kullakesed!
Direktorina olen ülimalt tänulik oma
suurepärasele meeskonnale, kellega koos
suudame muuta lasteaia teiseks koduks.
Kohaks, kuhu on kõigil väga hea tulla ning
veel parem olla. Olen uhke, et meie lasteaias
on kõik kvalifitseeritud ning
enesearendamisest huvitatud töötajad. Meid
kõiki ootab ees põnev ja väga mitmekülgne
aasta, muudame selle üheskoos veel
toredamaks. Aitäh teile kõigile, sest tänu teile
olen maailma kõige õnnelikum inimene!
Hoidkem üksteist ning leidkem aega oma
kõige kallimate jaoks!!!

MARGIT  MAKSIMOV
Vaivara lasteaia direktor

Esimene koolipäev

Sinimäel. Foto: Alar Tasa

Narva-Jõesuus. Foto: Narva-Jõesuu kool
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
valimised 2017
(Algus 1. lk)
Hääletamisõigus
Kohalikel omavalitsuse volikogu valimistel
on hääleõigus kõikidel vähemalt 16-
aastastel Eesti kodanikel, teiste Euroopa
Liidu liikmesriikide kodanikel, aga ka
kodakondsuseta isikutel ja ELi mitte
kuuluvate riikide kodanikel, kellel on
pikaajaline elamisluba Eestis või alaline
elamisõigus.
Kohaliku omavalitsuse volikogu võivad
valida isikud, kelle püsiv elukoht on
rahvastikuregistri andmete järgi selles
vallas või linnas.
Hääletada ei või isikud, kes on
valimisõiguse osas teovõimetuks
tunnistatud, ja isikud, kes on kohtu poolt
süüdi mõistetud ning kannavad karistust
kinnipidamiskohas.
Valijate nimekirjad koostatakse 15.
septembri 2017 seisuga. Vähemalt 20
päeva enne valimispäeva saadetakse
valijatele valijakaardid, kuhu on märgitud
informatsioon selle kohta, kus saab
hääletada. Valijad, kelle elukohaandmed on
rahvastikuregistrisse kantud valla või
linna täpsusega, ei saa valijakaarti.
Valijakaardi saab tellida internetiportaalist
www.eesti.ee. Kui valijakaart pole kohale
jõudnud, võib pöörduda linna- või
vallavalitsusse.
Tänavu saadetakse igale aadressile üks
valijakaart, millele võib olla märgitud kuni
kümne valija nimed, kui nad on
registreeritud sellel aadressil. Noortele
valijatele, kes hääletavad esimest korda,
saadetakse eraldi valijakaardid.
Hääletamine
Valimispäev – 15. oktoober. Hääletada
saab ainult enda elukohajärgses
valimisjaoskonnas.
Eelhääletamine toimub 5.–11. oktoobril.
5.–8. oktoobril saab hääletada
maakonnakeskustes, valimisjaoskondades
saab hääletada 9.–11. oktoobril kell 12.00–
20.00. Nendel päevadel saab hääletada ka
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda, kuid hääletada saab
ainult oma piirkonna kandidaatide poolt.
E-hääletamine
Vaatamata hiljutistele vaidlustele e-
hääletamise turvalisuse üle saab
elektrooniliselt hääletada 5. oktoobrist
kella 9.00-st kuni 11. oktoobrini kella
18.00-ni.
Interneti teel saab hääletada aadressil
www.valimised.ee asukohast olenemata.
Selle jaoks on tarvis ID-kaarti kehtivate
sertifikaatidega või mobiil-ID-d ja
internetiühendusega arvutit.

E-häält saab muuta uue e-hääle andmisega
või valimisjaoskonnas. Kui olete mitu
korda elektrooniliselt hääletanud, siis
läheb arvesse viimane kord.
Juhul, kui hääletasite elektrooniliselt ja
pärast seda valimisjaoskonnas, siis
arvestatakse ainult paberkandjal tehtud
valikut.
Valimisjaoskonnas saab valida ainult üks
kord.
Valimisjaoskonda on tarvis võtta kaasa
isikut tõendav dokument (näiteks ID-
kaart, pass või juhiluba).
Hääletussedel täidetakse valimiskabiinis.
Sedelile märgitud registreerimisnumbrit ei
tohi parandada. Hääletamissedeli rikkumise
korral on teil õigus saada
jaoskonnakomisjonilt uus sedel.
Hääletussedelit ei tohi hääletamisruumist
välja viia.
Kodus hääletamine
Kui te ei saa terviseseisundi või muu
mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval 15.
oktoobril hääletamisruumis hääletada,
võite taotleda kodus hääletamist. Kirjalik
avaldus kodus hääletamise kohta tuleb
esitada valimiskomisjonile, Vaivara
vallavalitsusele või Narva-Jõesuu
linnavalitsusele.
Kodus hääletamise taotluse võite esitada
ka telefoni teel elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella
9.00-st kuni 14.00-ni. Oma valimiskomisjoni
telefoninumbri leiate valijakaardilt.
Valimiskampaania
Alates 11. septembrist 2017 kuni
valimiste päevani on aktiivse
valimisagitatsiooni aeg, mil poliitiline
välireklaam on keelatud. Sel ajal on
keelatud üksikkandidaadi, erakonna või
erakonna nimekirjas kandideeriva isiku,
valimisliidu või valimisliidu nimekirjas
kandideeriva isiku või nende logo või muu
eraldusmärgi või programmi reklaamimine
hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi
või takso sise- või välisküljel ning muu
poliitiline välireklaam. Valimispäeval on
keelatud aktiivne agitatsioon, agitatsioon
hääletamisruumides ja ruumides, mille
kaudu valija siseneb hääletamisruumi.
Kahjuks pole valimistel rikkumised
välistatud. Mõned asjad juhtuvad
kogemata ning isegi ei teki kahtlusi, et
midagi on valesti. Kuid mõnikord,
eesmärgiga saada nii palju hääli kui
võimalik ja kallutamaks valimistulemused
enda kasuks, ostetakse hääli kas otse või
pettuse teel. Hääle müümise ja ostmise
eest võib saada vanglakaristuse,
hääletamissedeli hääletamisruumist
väljaviimisel aga trahvi. Kui nägite
rikkumist või olete sellest teadlik, siis
tuleks sellest kohe politseile teatada.

VERONIKA  STEPANOVA
Vaivara vallasekretär

Augusti lõpus korraldas Vaivara
vallavalitsus seoses valla 25. sünnipäevaga
väljasõidu Petserimaale. Kulus vaid kuus
tundi koos väikese peatuse ja piiriületusega
ning Narva-Jõesuu ja Vaivara valla elanikud
jõudsidki Pihkva-Petseri kloostri juurde.
        Esimesel päeval said
reisilised Püha Jumalaema
uinumise Pihkva-Petseri
kloostris näha
jumalateenistust ja Püha
Jumalaema uinumise auks
korraldatud ristikäiku.
Külastati ka Sigovo külas
asuvas setu mõisa
muuseumis korraldatavat
rahvusvahelist festivali
„Setumaa. Perekondlikud
kohtumised“. Muuseum on
Venemaal, Pihkva oblastis
asuva Irboska muuseum-
kaitseala filiaal.
        Setusid on küll vähe,
kuid sellele vaatamata on
neil palju traditsioone, mida
nad on sajandeid elus
hoidnud. 28. augustil 2017
toimunud
kümnendal rahvusvahelisel setu etnokultuuri
festivalil „Setumaa“ osales üle 300 inimese nii
meilt kui ka Pihkva oblastist. Nemad ja nende
pered, aga ka loomingulised kollektiivid ja
meistrid on setu kultuuri ülalhoidjad, kes

hoiavad ja taaselustavad väikese rahva
traditsioone. Festivalil esinesid
loomingulised kollektiivid, nägime setusid
endid, nende rahvapidustust kirmaš ja
festivalist osavõtjate rongkäiku ning
külastasime käsitöömeistrite laata.

Suvi on läbi ja sageli nenditakse, et
polnudki teist õieti. Sügistuules on kena
meenutada väga ammuseid rannaaegu.
Narva-Jõesuu rand ja kombed.
Tsaariaegses rannas oli vetteminek
reguleeritud lippudega. Kui oli punane lipp
üleval, läksid vette naised, kui sinine –

mehed. Lisaks oli ka ühissupluse aeg ja siis
oli kohustuslik trikoo kasutamine. See komme
polnud toona nii üldmõistetav kui täna, sest
tavaks oli alasti vette minna.  Ranna keskosa
olnud suplejaile keelatud, seal käidi ainult
promeneerimas.

Narva-Jõesuu ja Mummassaare rand

Venelased ja setud – üks
maa, ühine ajalugu

        Teine päev oli samuti huvitav. Toimus
ekskursioon Pihkvasse, Slaavi lätete juurde ja
Irboska kindlusse. Nägime, kust algab
Venemaa ehk Pihkvat, üht vanimat Venemaa
linna. Kuulsime palju vürstinna Olgast,
külastasime Pihkva kremlit ja Püha Kolmainu

katedraali ning imetlesime Aleksander Nevski
mälestussammast. Saime juua Irboskamaa
kuulsat vett ja seda endiga isegi koju kaasa
võtta.

        Sõbralikult ja heas tujus ning
ilusa muusika saatel (reisiliste
ühes bussis laulis Narvast pärit
Vladimir Smirnov, mille eest talle
suur aitäh) ületasime Vene-Eesti
piiri ja naasime koju.
Selline väike maa nagu Setumaa
on jätnud jälje nii Venemaa kui ka
Eesti ajalukku.
         Nägime Setumaad, väikest
osa meie riigist, mis on täis
hämmastavaid traditsioone ja
ajaloolisi kohti, mida külastada –
ühesõnaga väikest ja kodust
maad. Nagu riikliku ajaloolis-
arhitektuurilise Irboska muuseum-
kaitseala sildil seisab, on
venelastel ja setudel üks maa
ning ühine ajalugu.
        Kallid Vaivara valla ja Narva-
Jõesuu elanikud! Suur tänu teile
reisil koosveedetud aja, heade

sõnade ja tagasiside eest! Eriti suur aitäh
turismiettevõttele Lorita selle reisi
korraldamise eest! Me ei hakka lubama, kuid
püüame ka tulevikus koos sarnase reisi ette
võtta.

VERONIKA ja DIANA  STEPANOVA

        Korra ja moraalireeglite tõttu pidid
rannaelu korraldajad enne esimest ilmasõda
vaeva nägema ka vettemineku
organiseerimisega. Variante oli kaks:
supelsild või supelvanker. Supelvankritega
majandamine oli parajalt keeruline. Vankritel
oli omanik, kellega kuurordikomisjon

teenusepakkumislepingu
tegi. Vankriomanik palkas
omakorda randa paar
hobusega poisikest või
meest, kes siis suvitajaid,
eriti naisi, vankri peal
vette vedasid. Samas
äratas selline „veetakso“
protseduur tähelepanu,
maksis raha ja andis
märku kasutaja
väärikusest ja rahalistest
võimalustest.
        Koos Esimese
Maailmasõjaga muutusid
ka kombed ja moed.
1930ndatel aastatel
eputati juba riietega:
moekal daamil pidi olema

eraldi päevituskostüüm ja ujumiskostüüm.
Promeneerima mindi aga suisa pid•aamaga!
Nii peavad tänased naised tänulikud olema,
et pole vaja „taksot“ vetteminekuks või mitut
paari rannariideid. Teema uurimise eest peab

tänulik olema Eesti Rahva Muuseumi
teadurile Anu Järs`ile, kelle kirjutisi sirvisin.
Asukoht: 59°27211.523, 28°4220.283
Mummassaare ranna mitu palet.
Mummassaare nimetus tuleb prantsuse
keelest (Mon Plaisir - minu nauding) ja on
mugandunud eestipäraseks kohalike inimeste

keelepruugis. Nime võtsid kasutusele
tsaariajal siinsetes suvilates puhanud
Peterburist pärit suvitajad ja siis ilmus ka
Monplaisirist postkaartide sari. Ranna
suurtele rahnudele anti isegi nimed:

Naistekivi taga vahetasid naised riideid,
Sadamakivi külge kinnitasid kalurid paate.
        Mummassaare suvilad on ammu minevik.
Nõukogude perioodil ehitas Sillamäe tehas
siia oma pioneerlaagri, mis tänaseks on
lammutatud. Eelkõige köidab Mummassaare
oma loodusega ja siin-seal suubuvad merre

allikalised ojakesed,
mis annavad taimestikule
lopsakuse.
        Ja ei saa jätta rääkimata
ajaloost, sest siit lähedalt on
1936. aastal leitud haruldane
pronksiaegne kirves.
Mummassaarest sai alguse ka
Teise Maailmasõja aegne
niinimetatud  Tannenbergi liin,
mis on üle Sinimägede ja
Sirgala kuni Narva jõe
keskjooksuni kulgenud
kindlusrajatiste kompleks. Kui
alustasime nimeloost, siis ka
lõpetaks sellega. See liin on
oma nime saanud Esimese
Maailmasõja lahingu järgi
Preisimaal, kus 1914. aasta

augustis purustati 2. Vene armee. Piirkonnast
rullusid üle 1944. aasta verised lahingud.
Asukoht: 59°27211.523, 28°4220.283

IVIKA  MAIDRE,
Vaivara Sinimägede Muuseum

Narva-Jõesuu supelrand.
Foto: 2x Vaivara Sinimägede MuuseumMon Plaisir supelrand.

Setumaa loodus on imekaunis.
Foto: 2x Veronika ja Diana Stepanova

Festivalist osavõtjate rongkäik.
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Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
       NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS

Kontakt: toimetus@vaivara.ee

Oktoober
kodupaiga ajaloos
1926. aasta oktoobris oli
üks märkimisväärsemaid
lauavabrikuid Eestis Narva-
Jõesuus  A/S „Narova“ nime
all, kus tööd leidis üle 200
töölise. Tööks vajalikud
saeraamid toodi Rootsimaalt
ja tööpuudust karta ei
olnud, sest töötellimusi jätkus kevadeni ja eriti
tihe oli talvine töögraafik..
2. oktoobril 1970. aastal alustas tööd Narva
karjäär, mis ühendas enda alla ka Sirgala ja
Viivikonna karjäärid, kuigi need said algul
töötada veel omaette. Nüüd kujunes
elektrijaamade tarvis võimas kompleks ja tööde
organiseerimine muutus lihtsamaks ja tööd tehti
vastavalt vajadusele - inimestele halb, loodusele
hea.
6. oktoobril 1907. aastal sündis Narva-Jõesuus
Voldemar Vitsut, kes töölisena oli ametis
Eestimaa Õlikonsortsiumis Sillamäel ja sekkus
seal ka aktiivselt spordiellu Narva-Jõesuu
spordiselts Kaleva kaudu ning edasi Eesti
Töölisspordi Liidu Narva-Jõesuu Sparta
osakonnas. Harrastas kergejõustikku,
suusatamist, ujumist ja raskejõustikku - kõik
Virumaa tunnustatud spordialad.
Põlevkivitöösturid toetasid eriti
põlevkivitööstuses tegutsejaid ja eriti
raskejõustikku, sest tugevaid töömehi oli neil
ikka vaja. Suurim edu saatis Vitsutit
suusatamises, eriti pikamaasuusatamises ja eriti
heaks tulemuseks peetakse tema Narva-Tallinn
suusamaratonis (234 km) saavutatud aega 21
tundi. Veel kaitses ta Kaitseliidu spordiau ja
saavutas Pärnus 1928. aastal sõudmises 3 koha.
14. oktoobril 1877. aastal anti A. Hahnile, kui
Narva-Jõesuu kuurordi rajajale, Narva linna
volikogu otsusega Narva linna aukodaniku tiitel.
Tema eluaastad olid 20. oktoober 1832. - 14.
august 1914. Ta oli Narva linnapea ja nägi
Narva-Jõesuus perspektiivikat kuurordikeskust
ja nii kujuneski temast selle tegevuse üks
juhtfiguure.
15. oktoobril 1987. aastal alustas Kohtla-Järve
põlevkivimuuseumi juures tegevust Kohtla-
Järve Muinsuskaitse Klubi, avakoosolekul olid
kohal Lauri Vahtre ja Heiki Valk ja ülesanneteks
seati Vabadussõja mälestussammaste
taastamine. Kuna Kohtla-Järve linnavõimudele
meie tegevus eriti ei meeldinud, siis seetõttu
kolisime üle Jõhvi ja 19. aprillist 1988. aastal
tegutsesime Jõhvi Muinsuskaitse Klubi nime all.
Tegevus läks edukalt lahti ja meiega ühinesid ka
Vaivara ja Narva-Jõesuu kodu-uurijad ja tegevus
kandus üle kogu Ida-Virumaa.
24. oktoobril 1870. aastal muutus tunduvalt
Virumaa elu- ja edulugu, sest nimelt sel päeval
avati Narvas Balti raudtee ja seal oli sel ajal tööl
juba ligi 2000 teenistujat ja käigus oli 16 reisi- ja
34 kaubarongi. Reisirongi kiiruseks oli toona 35
versta tunnis ja tee Tallinnast Peterburgi sõideti
maha 11 tunni ja 43 minutiga, kusjuures I klassi
pileti eest tuli välja käia 10,41 rubla, samas II
klassi  vagunis maksis sõit ainult 4,34 rubla
(kuigi see oli toona päris suur raha).
        Suur muutus toimus aga kaubanduses ja
nüüd kasutati ronge tunduvalt rohkem
turukauba vedamiseks Peterburi ja kohalike
talumeeste kaukad hakkasid hästi täituma, sest
käidi ise turul, kuid kasutati ka ülesostjate ja
kaupmeeste teeneid. Ka kohalikud taksojuhid ja
hobutroska mehed said teenistust, sest Vaivara
ja Jõhvi peatustest oli palju Toila ja Narva-
Jõesuusse tahtjaid, kusjuures hobumehi
armastasid rikkad peterburglased. Oli ju uhke
sõita uhkes troskas suvituskohta! See sündmus
tõi kaasa ka selle, et raudteega kõrvuti kulgev
endine postimaantee hakkas kaotama oma
tähtsust. Ka hobupostijaamade osatähtsus
hakkas kaduma, sest raudteel liikus ka post
kiiremini  ja rongide külge haagiti eraldi
postivagunid, kus toimus teenindus ka
peatuskohtades ning see oli märk uue ajastu
tulekust. Raudtee muutis inimeste elukvaliteeti .
28. oktoobril 1848. aastal sündis Narva-
Jõesuu tuntuim ja tunnustatuim ehitusmeister
Kustas Amberg, kes ametilt oli treial, kuid kes
valdas ka hästi puutööriistu ja tema käte alt
tulid paljud kuurortlinna šedöövrid. Kustas
Amberg suri 11. jaanuaril 1904. aastal.

SIR ARTHUR

Koolitusprogramm on mõeldud lahku läinud
ning omavahel tülitsevatele lapsevanematele
ja nende lastele.
        Lahkuminek on keeruline protsess ja
vanemad ei jõua tihti kokkuleppele, kuidas
toimida seoses laste ja teiste oluliste
teemadega. Programmis osalejate tegevuse
eesmärgiks on vanemate omavahelise
koostöö parandamine nii, et lapsed saaksid
tervemas ja pingevabamas õhkkonnas
kasvada. 
        Koolitusprogramm koosneb vanematele
ja nende lastele mõeldud kaheksast kahe
tunni pikkusest grupikohtumisest, ühest
võrgustikukohtumisest ja kahest
eelintervjuust enne grupikohtumisi. Laste ja
vanemate grupid toimuvad ühel ajal eraldi
ruumides. Grupikohtumised kestavad kaks
tundi. Koolitus viiakse läbi umbes kolme kuu
jooksul. Grupikohtumistel toimuvad arutelud
keskenduvad vanemaks olemisele, mitte
paarisuhtele.
Täiskasvanute gruppi juhivad kaks terapeuti,
kes annavad vanematele uusi teadmisi,
kirjeldavad lähenemisviise ja viivad läbi
harjutusi, et aidata mittetoimivaid
suhtlemismustreid muuta. Töö grupis annab
võimaluse üksteise näidetest õppida. Teistelt
grupiliikmetelt saab tuge ja innustust.
        Samal ajal toimuvas laste grupis saab
kogeda teiste laste mõistmist ja julgustust,
terapeutide tuge ning väljendada vanemate
tülitsemisega seotud tundeid ja mõtteid.
Laste grupis tegeletakse loovate
tegevustega: joonistamine, kirjutamine,
luuletamine, tants, muusika vms. Esikohal on

Kultuuri- ja
spordiüritused
Narva-Jõesuu
Oktoober
1.10 - Seenioride päeva puhkeõhtu
(Narva-Jõesuu Spa Sanatooriumi
konverentsisaalis).
7.10 - “Eleegia” kontsert (Valges saalis
Kesk 3).

Vaivara
Oktoober
6.10 kell 16.00 - Hooaja avaüritus
kollektiividele ja juhtidele (Vaivara
rahvamajas).
7.10 kell 18.00  - Lõikuspidu (Sinimäe
kooli aatriumis).
7.10 kell 10.00 - Vanatare Maalaat
(Laagnal).
24.10 kell 16.30 - Tenniseturniir (Olgina
rahvamajas).
28.10 kell 19.00 - Noortedisko (Olgina
rahvamajas).

Muuseumi matk
7. oktoobril korraldab Vaivara
Sinimägede muuseum väljasõidu, mille
eesmärk on tutvustada ajaloohuvilistele
meie valla vaatamisväärsusi. Selle aasta
matkamarsruut läheb mööda mereäärset
kallast.
 Kavas: Udria dessandi mälestusmärk –
Kotšnevi park – klindialune mets ja
pankrannik – Udria kivikülv – raketibaasi
varemed – Meriküla rannakaitse patareid
– Meriküla dessandi mälestusmärk –
endine suvistuskoht Merikülas.
Alustame Sinimägede muuseumi  juurest.
Hind on 5.- eurot.
Kindlasti registreeruda!
Registreerimine ja lisainfo:
muuseum@vaivara.ee, tel: 392 4634
Registreerumise lõppkuupäev  - 2.10.2017

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
20. septembril kell 13.55 paiku avastas
päästemeeskond järelevalveta lõkke Narva-
Jõesuus Vabaduse tänaval. Päästjad
kustutasid kolme meetrise läbimõõduga
lõkke.
OLETATAV LIIKLUSÕNNETUS
18. septembril kell 2.49 said päästjad
väljakutse Sinimäe alevikku, kus Tallinna-
Narva maanteel oli surnud metssiga.
Päästjad tõstsid looma teelt teepervele
ning teavitasid kohalikke jahimehi. 
LÕHKEKEHAD
4. septembril tehti kahjutuks Mustanina
külast neli mürsku ja miinipildujamiin ning
Peeterristi külast leitud mürsk.
7. septembril tehti kahjutuks Auvere
külast kaevetööde käigul leitud kaks 76
mm. mürsku. 
8. septembril tehti kahjutuks Auvere
külast leitud kaheksa erinevat lõhkekeha.
14. septembril tehti kahjutuks Auvere
külast leitud 76 mm mürsk.
16. septembril tehti kahjutuks Auvere
külast leitud üks 20 mm ja üks 50 mm
mürsk.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ANATOLY   PARMENOV

VICTOR   DEYNEKA

VITALY   BEREZOV

GENNADY   ZVEREV

TATIANA   IPATOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

laste heaolu.
Väljaõppe on saanud Tallinna, Tartu, Rakvere
ja Pärnu spetsialistid.
        Esialgu alustatakse programmiga eesti
keeles. Programm ei sobi juba füüsilist
vägivalda kogenud vanematele. Soovitatav
laste vanuse alampiir programmis
osalemiseks on neli aastat.
Info lähemalt www.dialooglastenimel.ee
Alati on võimalik pöörduda eelnevalt
lastekaitsespetsialisti poole
sotsiaalnõustamiseks.

ANNE  TERNER-BOIKO,
Vaivara vallavalitsuse lastekaitsespetsialist

Dialoog laste nimel


