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Soovime teada Narva-Jõesuu linnapäevad
möödusid kärarikkalt ja lõbusalt

Küsimustele vastab
Vaivara valla
sotsiaalosakonna
juhataja Kädi
Koppe:
Milline on
omavalitsuse
sotsiaalvaldkonna
hetkeseis?
Olen Vaivara
vallavalitsuses
töötanud 10 aastat.
Sellest viimased kolm aastat töötan
sotsiaalosakonna juhatajana. Sotsiaalosakonna
koosseisu kuuluvad osakonna juhataja,
lastekaitsespetsialist, hoolekandetöötaja,
hooldustöötaja ja autojuht. Klientide vastuvõtt
toimub Sinimäe ja Olgina alevikus.
Sotsiaalsüsteemi peamine eesmärk on varajane
märkamine ja ennetamine. Võtmemõiste
sotsiaaltöö tegemisel on usaldus. Kui kliendil
kaob usaldus sotsiaaltöötaja vastu, on väga
raske inimesi nende isiklikes probleemides
aidata. Mul on hea meel, et valla elanikud
suhtuvad sotsiaalosakonna töötajatesse hästi
ning meie omavaheline koostöö sujub.
Elanikele pakume neljateist erinevat
sotsiaalteenust ja maksame valla poolt
erinevaid sotsiaaltoetusi, mida meil on 23.
Sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste
väljatöötamisel oleme alati arvestanud
erinevate sihtgruppidega. Sotsiaalabi
osutamisel viime läbi hindamise ja abi sõltub
konkreetsest vajadusest, sest iga inimene ja iga
pere on erinev.
Igas perekonnas või inimesel võib ette tulla
hetki, kui tuntakse, et ollakse ummikus.
Tegemist võib olla nii sassis peresuhetega,
töökaotusega, vanemad ei saa lastega hakkama.
Meie ülesandeks on sasipundar lahti harutada
ja tegelik probleem üles leida. Valla elanikud on
hakanud meid rohkem usaldama ja julgevad
üha enam meie poole pöörduda, mille üle
tunneme vaid rõõmu.
Viimasel ajal on kasvanud
lähisuhtevägivalla juhtumite arv. Varem jäi
kõik koduseinte vahele, aga arusaamad on
muutunud ning vägivalla all kannatav ohver
julgeb abi otsida ja koostööd teha. Meie vallas
on ka väga keerulisi juhtumeid sh ka
piiritaguseid.
Iga kodaniku kohustus on teavitada
abivajavast inimesest, mida meie valla elanikud
ka teevad. Olgu selleks siis eakas naaber,
abivajav laps või psüühikahäirega inimene.
Inimesed on teadlikumaks ja
tähelepanelikumaks muutunud oma nõrgemate
kaaslaste suhtes, mis näitab ühiskonna
tugevust.
Kindlasti on meie vallas olemas ka
kitsaskohad, mida me arendada soovime.
Näitena tooksin välja erivajadustega laste
toetamine ja tugispetsialistid. Samuti soovime
muuta koduteenuse süsteemi, et pakkuda
eakatele või puudega inimestele kodustes
tingimustes igakülgset kõrvalabi.
Võrgustikutöö on väga oluline, sest kui
koostöö ametiasutuste vahel ei suju, on
kannatajaks klient. Positiivse asjana tooksingi
välja selle, et meil on hea koostöö erineva
valdkonna ametiasutustega. Juhtumite
menetlemisel saame kliendile pakkuda head
teenust, kuna saame kasutada erinevate
spetsialistide abi. Sotsiaaltöötaja peab olema
kindla meele, suure südamega, väga hea
analüüsivõimega ja tihti nagu kiirreageerija.
Meie poole pöördumisel ei pea mure alati
eriline olema. Abi ja nõu saab meie käest alati.
Milliseid ühistöö võimalusi näete?
Koostöö on meil juba ammusest ajast,
kuna SA Narva-Jõesuu Hooldekodu on
asustatud Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla
poolt. Tänaseks toimub koostöö linnavalitsuse
spetsialistidega ning vajadusel abistame
teineteist hea nõuga. Meil on toimunud
erinevaid kohtumisi ja oleme mõelnud, kuidas
sotsiaalvaldkonda peale ühinemist üheskoos
veel tugevamaks muuta.
Ma käin tihti Narva-Jõesuu linnas toimuvatel
üritustel ja olgem ausad, selles linnas elavad
fantastilised ja aktiivsed inimesed.
Soovin kõigile ilusat suve lõppu, teineteise
mõistmist ja hoolivust!

Ühinenud vald ja linn pole enam mägede taga.
Pidulik karneval, kontsert, laat ja
Järgmise aasta 1. jaanuarist muutuvad need üheks
atraktsioonid – kõik see meelitas palju
suureks omavalitsuseks. Aga kas linnapäevade
külalisi Narva-Jõesuusse, mille sünnipäeva
traditsioon jääb või valitakse uue omavalitsuse
tähistati kärarikkalt 12. augustil.
uus pidu? „Arvan, et traditsioon peab jääma.
Keskpäeval avati kuuraalis laat ja kell pool
Vaivara peab leppima, et linnal on selline
kuus õhtul algas linnapäevade pidustuste
traditsioon juba olemas,“ – arvab Narva-Jõesuu
avakarneval. Rongkäigus osalesid lisaks linna ja
linnavolikogu esimees Kalle Kekki.
Vaivara valla elanikele ka Kuningliku kaelkirjaku
teatri näitlejad, Tallinna varietee artistid
ning orkester Olympic Brass Peterburgist.
Karnevali kuningaks valiti tuntud Vene
kirjanik, satiirik Semjon Altov.
Kostüümide hindamise züriisse kuulus
linnpea Maksim Iljin, Vene rezissöör
Anton Bilzo ja tuntud lauljanna Irina
Ponorovskaja.
Karnevalikostüümide konkursi võitis
Kuldvõtmekese meeskond NarvaJõesuust, kes sai peaauhinna –
kümnekilose tordi.
Ja ilmaga vedas sel aastal samuti. Ajal, mil
peaaegu kõikjal püüti end äikesetormi
käest päästa, oli Narva-Jõesuus soe ja
päikseline. Ja vaid peo lõpus, kui esines
Rongkäigus oli nii karvaseid kui sulelisi.

Ka Vaivara valla rahvas oli kostümeeritud.
Foto: 2x Sergei Stepanov
ansambel Russkij Razmer, jõudis halb ilm ka meile
kohale.
Umbes nädal enne pidupäevi tõusis linna
aadressil kriitikalaine peo korraldamise
ülemääraste kulutuste pärast. Täpsemalt oli jutt
ansambli Russkij Razmer kutsumise 5400eurosest
maksumusest. Vaivara vald reageeris sellele, võttes
vastu otsuse teha linnale, oma
haldusreformipartnerile, kingitus ja eraldas selle
summa oma eelarvest.

Narva-Jõesuu linnapea ei jaga volikogu
esimehe kategoorilist seisukohta ja on valmis
pakkuma oma lahendust – st alustada uut elu
puhtalt lehelt. „Oleme seda teemat eelnevalt
arutanud, on olemas mitmeid võimalusi.
Leppisime eelnevalt kokku, et linnapäevade
uus tähistamine toimub 15. juunil, kui valitsus
võttis ühinemisotsuse lõplikult vastu. See on
samuti suvine päev ja ma arvan, et sõltumata
sellest, mis kuupäev see on, tulevad meie
pidustused veelgi suurejoonelisemad! Olen
selles veendunud!“ – hüüab Narva-Jõesuu
linnapea Maksim Iljin vaimustunult.
Vaivara vald käitub oma partnerist märksa
tagasihoidlikumalt. Vähemalt ei kuuluta ta end
uues liidus vanema vennana välja ja seni on
vallavõim kompromissiks valmis. „Ma arvan, et
kõik Narva-Jõesuu ja Vaivara valla traditsioonid
jäävad püsima. Igaühele oma. Arvan, et
ühinemisega saab leida ka midagi ühist, veelgi
võimsamat,“ – ütleb oma seisukoha välja Vaivara
vallavanem Veikko Luhalaid. (ML)
http://album.vaivaravald.ee >
Sündmused

Vaivara külas on valmimas ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonivõrgud
180 elanikuga Vaivara külasse rajatakse
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgud, mille
tulemusel tagatakse külaelanikele
kvaliteetne joogivesi ja reoveekanalisatsiooni
ärajuhtimine.
Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise plaanid said esmakordselt fikseeritud
2002. aastal koostatud Vaivara valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kavas. Juba
järgmisel aastal valmisid esimesed eskiisprojektid,
kuid tulenevalt erinevatest asjaoludest jäid Vaivara
külas läbiviidavad tegevused prioriteetide
nimekirjas viimaste sekka ja seoses Sinimäe kooli
taastamisega sai veemajanduse arendamine
kolmeks aastaks peatatud.
2015. aastal nägime uut võimalust
veemajandusprojektidega jätkamiseks ning
asusime Keskkonnainvesteeringute Keskusele ette
valmistama Vaivara küla rahastamise taotlust ning
juunis 2016 saime positiivse otsuse.
Vaivara küla ühisveevärgi arendamine on
jagatud kolme etappi. Sellel aastal on
realiseerumas kaks esimest etappi – korrastatud
on küla raamatukogu territooriumil asuv puurkaev
ja rekonstrueerimisel veetöötlusseadmed, rajamisel
on ca 8 km vee- ja kanalisatsioonitorustikke, 5
reoveepumplat ning reoveepuhasti. Esimese etapi
ehitustöödega alustasime selle aasta maikuus ning
septembris peaks olema suurem osa torutöödest
ja reoveepuhasti valminud, et veel enne talve oleks
võimalik taastada tänavate katted ja heakord.
Teise etapi ehitustööd, so Raudtee tänava

piirkond, on plaanis läbi viia selle aasta
septembris-oktoobris.
Võrreldes varasemate Vaivara vallas läbi
viidud analoogsete töödega on Vaivara küla
veemajandusprojekt oluliselt keerukam, sest lisaks
mitmes kohas riigi maantee ja raudtee alla
torustiku rajamisega tuli torustikud rajada ka
Sõtke jõe alt läbi.
Vaivara külas läbiviidavate kahe esimese
etapi tööde maksumus kokku on ligi 900 tuhat
eurot (käibemaksuta), millest ca 660 tuhat
finantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
omaosaluse katab aktsiaselts KA VAIKO
omavahenditest.
Läbiviidavate ehitustööde peatöövõtja on Merko
Infra AS, projekteerimistööd teostas Eesti
Veeprojekt OÜ ja ehitustööde omanikujärelvalve
teostaja on Infragate Eesti OÜ. Partneritega on
koostöö sujunud suurepäraselt ja töödega ollakse
kokkulepitud graafikus.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest
anname septembrikuus täiendavat infot Vaivara
küla infotahvlitel ja postkastidesse.
Vaivara küla veemajandusprojekti kolmas
etapp näeb ette hiljemalt aastaks 2020 uue
puurkaev-pumpla rajamist Jaama ja Nurme
tänavate vahelisele alale, millega tagatakse veevärgi
varustuskindlus ning samaaegselt on plaanis rajada
ka nõuetele vastav tuletõrje mahuti aastaringseks
kasutamiseks.
HEIKI LUTS
Vaivara Vallavolikogu esimees,
Aktsiaselts KA VAIKO juhatuse liige

Soovime teada
Küsimustele vastab
Narva-Jõesuu
linnavalitsuse
sotsiaalspetsialist
Sirje Neeme:
Milline on
omavalitsuse
sotsiaalvaldkonna
hetkeseis?
Narva-Jõesuu
Linnavalitsuses töötab
üks sotsiaalspetsialist
ja üks
koduhooldustöötaja. Lastekaitsespetsialisti
omavalitsuses ei ole. Omavalitsuses osutatakse
koduhooldusteenust, üldhooldekoduteenust,
lapsehoiuteenust ja puudega lapse ja täisealise
isiku hooldust.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses on võimalik
kohalikel elanikel taotleda alljärgnevaid toetusi:
juubilaride toetus, sünnitoetus, matusetoetus,
1-kl õpilase koolitoetus, hooldajatoetus,
ravimitoetus, sõidutoetus, abivahenditoetus,
jõulutoetus pensionäridele, jõulutoetus
paljulapselistele perekondadele, jõulutoetus
puudega lastele, kriisitoetus ja vältimatu abi
toetus.
Sünni registreerimisel saab lapsevanem
vastsündinule kinkepaki (tekk või voodipesu
või froteekomplekt). Linnapäevade raames
kutsutakse vanemad ja beebid üritusele, kus
kingitakse uuele linnakodanikule lusikas ning
tunnistus.
Riiklikud toetused on toimetulekutoetus ning
vajaduspõhine peretoetus.
Milliseid ühistöö võimalusi näete?
Koostöö on olemas. Toimuvad
kohtumised, vestlused ja konsultatsioonid
telefoni teel.
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu nõukogus on
mõlema omavalitsuse esindajad. Hooldekodu
pakub ööpäevaringset hooldust eakatele ja
puuetega inimestele ning erihooldusteenust.

Narva-Jõesuu
Eestlaste Selts Kalju
sai 25aastaseks
Seltsi Kalju asutamine on seotud Eesti
iseseisvuse taastamisega, kuid asutamise
üldkoosoleku kuupäeva sattumine 20.
augustile 1992 oli pigem kokkusattumus.
Seltsi nimeks pandi Kalju 12.12.1899
asutatud Narva-Jõesuu karskusseltsi
eeskujul.
Kui algselt oli seltsi tegevuses ka
poliitilisi avaldusi eestluse toetuseks, siis elu
edenedes oleme piirdunud seltsielu
edendamise ja kultuuriüritustega. Tänapäeval
on seltsi tuumikuks lauluansambel, kes on ka
seltsi ametlikud liikmed, makstes
liikmemaksu. Ansambliga esineme linna
üritustel, teiste seltside pidudel, tähistame
koos tähtpäevi.
Selle aasta 20. augustil tähistasime koos
sõpradega Niguliste koguduse majas seltsi
25. aastapäeva. Eelneval jumalateenistusel
tunnustas õpetaja Ralf Alasoo kogukonda
eestluse kandjana ja ühistegevust koguduse
ruumide taastamisel. Pidu jätkus koguduse
puhkeruumis. Seltsi vanemana tutvustasin
lühidalt seltsi loomise ajalugu ja tervituseks
laulis ansambel oma rikkalikust repertuaarist
kolm laulu.
Järgnesid õnnitlused külalistelt.
Tänukirjad eestluse hoidmise ja koostöö eest
andis üle Narva-Jõesuu linnalt volikogu
esimees Kalle Kekki ning Eesti
Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse esimees
Meelis Toom, õnnitlesid Maarahvaselts
Vanatare esindaja Uta Kroon-Assafrei,
Narva Eesti Seltsist Ants Liimets, NarvaJõesuu Vene Kultuuriseltsist Allikas Tatjana
Pagajeva. Meeldivas seltskonnas kohvilaua
taga jätkus juttu kauemaks.
TIIU TOOM
Seltsi Kalju vanem
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ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
Narva-Jõesuu
89 Nikolai Petrov 20.08.1928
89 Meinhard Välja 26.08.1928
88 Antonina Shumilova 01.08.1929
86 Valentina Fjodorova 02.08.1931
85 Niina Filimanjuk 18.08.1932
80 Liidia Huttunen 08.08.1937
75 Raimo Armulik 11.08.1942

Vaivara
92 Hilda Kiik 24.08.1925
91 Kateryna Ivanova 03.08.1926
90 Zoja Mõšelova 20.08.1927
89 Meedy Hiielo 24.08.1928
88 Ilme-Juliane Treiberg 31.08.1929
86 Ülo Telska 27.08.1931
80 Zinaida Yakovleva 07.08.1937
80 Zoya Karyaeva 17.08.1937
80 Tadeush Pupkevich 20.08.1937
75 Anatoli Gavšin 22.08.1942
70 Yury Akimov 17.08.1947

Detailplaneeringud
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
28.06.2017.a otsusega nr 200 kehtestati
Jaan Poska tn 16 kinnistu
detailplaneering.
Jaan Poska tn 16 kinnistu pindalaga 2402
m2 paikneb Narva-Jõesuu linna keskosas.
Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut
maakasutuse osas. Jaan Poska tn 16
jagamisel tekkivate kinnistute
sihtotstarveteks määratakse elamumaa
juhtfunktsioon väikeelamute ehitamiseks.
Detailplaneeringuga on ette nähtud
moodustada 2 elamumaa krunti Jaan Poska
tn 16 kinnistu arvelt ja 1 transpordimaa
sihtotstarbega krunt linnadevaheliste
busside peatamiseks ja bussiootepaviljoni
ehitamiseks ehitusõiguse, hoonestusala ja
arhitektuursete tingimuste määramine.
Elamumaa kruntidele on määratud
hoonestusalad üksikelamute ja abihoonete
püstitamiseks, hoonete arhitektuursed
tingimused, krundi liiklus- ja
parkimiskorraldus on lahendatud
krundisiseste kõvakattega
parkimisaladena, on määratud põhimõtted
kruntide haljastamiseks ja
heakorrastamiseks ning määratud kruntide
tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja
tingimused.
Elamumaa sihtotstarbega kruntidele on
kavandatud juurdepääsud Jaan Poska ja
Uus tänavalt. Transpordimaa krundile on
lubatud bussiootepaviljoni rajamine
olemasoleva bussipeatuse lähedal,
olemasoleva bussiootepaviljoni kohale.
Planeeringuala pindala on ca 0,47 ha ning
arendajaks maaomanik.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narvajoesuu.ee.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
28.06.2017.a otsusega nr 201 kehtestati
Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega
piirneva reformimata maa-ala
detailplaneering.
Detailplaneeringuga on ette nähtud viia
läbi planeeritava maa-ala ümberkruntimine
ning selle tulemusel moodustada 2
elamumaa krunti Linda tn 10 ja Linda tn 10c
kinnistute arvelt, Linda tn 10b krunt on ette
nähtud nihutada Linda tn 10c krundi lääne
nurka, et tagada tehnovõrgu valdajale
ööpäevaringne juurdepääs alajaama
krundile. Narva-Jõesuu linna omandis
oleva Linda tänav L2 (katastriüksuse
tunnus 51301:001:0169) transpordimaa osa
arvelt tagatakse juurdepääs Linda tn 10
kinnistule ja perspektiivsele Linda tn 10b
kinnistule.
Linda tn 10c krundile määratakse
ehitusõigus üksikelamu ja abihoone
püstitamiseks, krundile Linda tn 10
määratakse ehitusõigus üksikelamu
rekonstrueerimiseks ning Linda tn 10b
krundile määratakse ehitusõigus uue
alajaama rajamiseks. Planeeringuala pindala
on ca 0,2 ha ning arendajaks maaomanik
ning VKG Elektrivõrgud OÜ.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narvajoesuu.ee.

Noortekohtumised
3. - 11. augustil toimus Sinimäe põhikoolis
Mida sa õppisid?
kahes osas noorte algatatud projekt, kus
Nastja: “ Õppisin palju eesti keelt, uusi
osalesid lapsed Narvast, Olginast, Sinimäelt,
sõnu ka õppisin. Õppisin hästi tegema saltot ja
Ristilt ja Tallinnast. Projekti kirjutamisel ja
mängisin uusi mänge! Võiks teha uue projekti ja
läbiviimisel tegid keelekümblus- ja eesti
ratsutada ning magada metsas.”
osakonna õpilased esimest korda koostööd.
Dagmar: “Ma õppisin, et sportimine on
Seni on Noortekohtumisel osalenud vaid
tervislik.”
keelekümblus osakonna õpilased.
Mis oleks võinud paremini olla?
Ühine eesmärk ühendas - suvel mõnusalt ja
Artjom: “Öörahu oleks võinud hiljem olla.
aktiivselt aega veeta. Projekti teemaks oli “Mäng
Noortekohtumine oleks võinud pikem olla. Juustu
ja liikumine”. Projekti esimesel päeval tutvusime,
oleks võinud šnitsli sees rohkem olla. (Osad
panime reeglid paika ja mängisime tutvumismänge. noored tellisid Tallinnas lõunaks juustušnitsli, aga
4. augustil käisid lapsed Tartus, Ahhaa keskuses,
nende suureks pettumuseks ei olnud seal liha, vaid
kus toimus inimkeha näitus. Nägime veeprinterit
ainult juust- toim.).”
ja erinevaid eksponaate. Pärast
näitust oli vaba aeg ning tutvusime
Tartuga. Õhtuti mängisime
huvitavaid mänge, analüüsisime
päeva ja arutasime.
Teises projekti osas käisime
Mummassaare rannas. Käisime
Tallinnas Teletornis, seal toimus
näitus “Banaane ei ole. Ajareis
Nõukogude argipäeva”. Teletorni
21. korrusel oli põnev piiluauk, kust
sai vaadata alla maa peale. Maxim,
Artjom ja Nastja harjutasid uudiste
lugemist. Käisime batuudikeskuses,
kus paljud õppisid saltot tegema.
Saime proovida uusi akrobaatilisi
trikke. Seal oleks võinud olla
rohkem aega. Järgmisel päeval
käisime Alutaguse seikluspargis, kus
Noored Pannjärve seikluspargis. Foto: Liisi Sarap
olid põnevad ja kiired laskumised.
Kõik, kes kõrgust kartsid, said end proovile
Noortekohtumised on 2015. aastal
panna. Õhtul arutasime päeva üle ja disainisime tkäivitunud programm, mille eesmärk on
särgid. Mihkel mõtles välja hea slogani “Kui sööd
soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva
torti, siis tee sporti!”. Tegime rühmades
emakeelega noorte omavahelist suhtlemist,
tervislikke eluviise tutvustavad postrid, mis on
teineteisemõistmist ja arengut.
Sinimäe ja Risti koolide fuajees septembri lõpuni
Noortekohtumine on Eestis elavate erineva
kõigile nähtaval.
kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt,
Mis sulle kohtumisel meeldis?
mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning
Risti põhikooli õpetaja Ivi Küla: “Meeldis,
mille põhitegevus on noorte omavaheline
et kuigi alguses oli kokku sulamine raske, said
kohtumine ja noorte poolt valitud
kõik sõpradeks ja olid toredad lapsed. Lapsed olid teemaprogrammi elluviimine.
eriti seiklusrajal üksteist väga toetavad.”
Lii: “Leidsin uusi sõpru. Nägin nõukogude aja
ARTJOM, LYDIA, MIHKEL,
asju, inimese sisemust ja õppisin mõned uued
THEA-RENATE ja õpetaja LIISI
sõnad vene keeles.”

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
valimised 2017
15. oktoobril 2017 toimuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised, kus
valitakse ühinevate Vaivara valla ja NarvaJõesuu linna peale üks volikogu. Sellega
lõppeb meie kandis haldusterritoriaalne
reform ning Vaivara valla ja Narva-Jõesuu
linna asemele tekib üks suurlinn.
Ühinemislepingust tulenevalt valivad
ühinevate omavalitsusüksuste
hääleõiguslikud elanikud uue 17-liikmelise
Narva-Jõesuu Linnavolikogu. Esmakordselt
saavad volikogu valimistel osaleda 16-17aastased noored.
Valimisringkond
Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimiste
korraldamiseks on Ida-Viru maavanem
moodustanud ühe valimisringkonna. Sellest
tulenevalt on kandidaatide valik nüüd laiem kui
varasemalt, nimekirjas on kahe ühineva
omavalitsusüksuse kandidaadid. See tähendab, et
nt Narva-Jõesuu linna elanik saab nüüd valida
volikogusse ka praeguse Vaivara valla
territooriumil elava kandidaadi ja vastupidi.
Valimisringkonna piiriks on Vaivara valla, NarvaJõesuu linna ja Kohtla-Järve linna Viivikonna
linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) ühinemisel
moodustuva Narva-Jõesuu haldusterritooriumi
piir. Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosa on
määratud Vaivara valla territooriumi koosseisu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määrusega nr
103.
Valimisjaoskonnad
Ida-Viru maavanema 18.07.2017 korraldusega nr
1-1/2017/170 moodustati Narva-Jõesuu
Linnavolikogu valimisteks kolm valimisjaoskonda.
Sisuliselt valimisringkondade piirid ja
hääletamisruumide asukohad jäid samaks.
Valimisjaoskonna nr 1 hääletusruum asub Valges
saalis, Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn.
Valimisjaoskonna nr 2 hääletusruum asub Vaivara
vallamajas, Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Vaivara
vald.
Valimisjaoskonna nr 3 hääletusruum asub Olgina
rahvamajas, Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara
vald.
Valijakaart
Valijale saadetakse hiljemalt 20. päeval enne
valimispäeva tema registrijärgsele elukoha
aadressile valijakaart. Valijakaarti ei saadeta
valijale, kelle elukoha andmed on

rahvastikuregistrisse kantud kohaliku
omavalitsuse üksuse valla või linna täpsusega. Kui
paberil valijakaart ei ole 15. päevaks enne
valimispäeva kohale jõudnud, tuleks selgituse
saamiseks pöörduda elukohajärgse valla- või
linnavalitsuse registripidaja poole. Seda saab teha
ka telefoni teel. Valijakaart saadetakse iga elukoha
aadressi kohta üks, kuni 10 nime kaardil. Noortele
valijatele saadetakse eraldi valijakaart.
Valija võib tellida elektroonilise valijakaardi.
Elektroonilise valijakaardi saab tellida
kodanikuportaali kaudu (eesti.ee). Valijakaart
saadetakse kodanikuportaalis määratud
elektronposti aadressile.
Valimistoimingute tähtajad
Valimistoimingute ja tähtaegade kohta on
informatsioon avaldatud Vabariigi
Valimiskomisjoni veebilehel aadressil
www.vvk.ee/kov2017/.
Valijale olulisemad tähtajad:
5.-11.10.2017 - toimub elektrooniline hääletamine
9.-11.10.2017 - toimub eelhääletamine kõikides
valimisjaoskondades, sh ka hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda
15.10.2017 - valimispäev. Toimub ka kodus
hääletamine.
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon
Valimiste läbiviimiseks moodustas Ida-Viru
maavanem 19. juuli 2017 korraldusega nr 1-1/
2017/176 linna valimiskomisjoni. Linna
valimiskomisjoni ülesanne on registreerida
esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna
hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid
seadusest tulenevaid kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistega seotud ülesandeid.
Valimiskomisjoni asukoht: on Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kabinet 329, aadressil Koidu 25
Narva-Jõesuu linn.
Valimiskomisjoni kontaktandmed: tel 359
9587, 392 9004; mob 5307 2070, 5193 7693;
e-post marina.sorgus@narva-joesuu.ee
Valimiskomisjoni liikmed: Marina Sorgus –
esimees, Veronika Stepanova – aseesimees,
Eret Laht, Helgi Kärsten, Aime Logatšova,
Katarina Klement, Marta Lambakahar –
asendusliige, Riina Johannes – asendusliige.
Valimiskomisjoni tööajaga saab tutvuda NarvaJõesuu linna ja Vaivara valla kodulehel.
MARINA SORGUS
valimiskomisjoni esimees
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GRETE RANDOJA
MATVEI-MATHIAS
FJODOROVI
EVA BATLUKI
SÜNNI PUHUL

Narva-Jõesuus
toimus mõtlevate
inimeste mõttega
laulude festival
Suvi on festivalide aeg ja Narva-Jõesuus
toimuvad need praktiliselt kogu aeg.
Mürarikas East Beach Fest sai just läbi,
kui linnas hakkasid liikuma laulikud ja
parkidest hakkas kostuma kitarrihelisid.
Moskva, Peterburgi, Klaipeda, Helsingi ja
Narva laululoojad esitasid kolme päeva
jooksul, kui tsiteerida Okudzavat,
mõtlevate inimeste mõttega laule.

Rannaliival kõlasid laulud eriti kaunilt.
Foto: Sergei Stepanov
Tõsi, Okudzava aegadest alates on
autorilaul muutunud ja kõlab teistmoodi, kuigi
rännuromantika, telk, lõke ja kitarr on alles.
„Muutub ajastu keel – mitte üksnes luulekeel,
vaid ka muusikaline. Laulud on muutunud.
Praegu mängivad laulikud pille hästi. Paljud
tunnevad nooti. Esitamine ja energeetika on
muutunud. Kuid siiski on see ennekõike
poeetiline laul,“ selgitas laululooja ja esitaja
Elena Gudkova.
Kaasaegne pop-tööstus on laulikud, elu
kroonikakirjutajad, muusikalisest peavoolust
välja tõrjunud ja asendanud nad
massiloominguga, mis ei pane mõtlema.
Laulikud teleekraanil on väga suur haruldus ja
Vene raadioeetris kõlab sagedamini platnoide
šansoon kui lüüriline eluline laul. Kuid
märkimisväärne Narva-Jõesuu festivali
kuulajate hulk näitab, et intellektuaalne laul on
ikka veel nõutud.
„Mu elus oli periood, kui ma mõtlesin, et kõik
on otsas... lips on läbi. Tuli odav popmuusika, kõik need sõud ja... esinesin siin ja
esinesin seal. Nägin inimesi ja oli vapustavaid
asju, kui loed luuletusi ja on näha, kuidas
inimesed selle vastu võtavad, kuidas juurde
tulevad, mida räägivad. See on elus, see jääb
nagunii ellu,“ jagas oma mõtteid näitleja ja
laululooja-esitaja Vladimir Maslakov.
Festival „Balti keeled“ toimub NarvaJõesuus juba teist korda. Mihhail Slavski,
festivali produtsent ja korraldaja Peterburist,
leiab, et suvituslinn on sellise ürituse jaoks
ideaalne koht. Siin on kõik, mida vaja –
ennekõike loodus. Kuid festivali formaati
tasub veidi parandada.
„Tahame selle konkursiks muuta. Autorid
soovivad esikoha eest preemia saada, et
veenduda selles, et nad on paremad. Seda
esiteks. Teiseks – pakume järgnevateks
aastateks pisut teist festivali vormi. Praegu
elavad siin kõik autorid hotellides. Tulid
mugavatesse tingimustesse. Meie aga pakume
spartalikke tingimusi. Telgid, lõke. See, mis
autorifestivalil olema peab,“ ütles Mihhail.
Narva-Jõesuu muutub erinevate
festivalide jaoks aina ahvatlevamaks, kuid
teravat puudust tuntakse siin spetsiaalsest
kohast või siis suvisest laululavast.
„Linnal on lähiaastatel selline plaan. See tuleb
ära teha, kuna meil on suvel kavas korraldada
võimalikult palju festivale. Kui see lava ka
veel tuleb, siis meie võimalused suurenevad,“
arvab linnapea Maksim Iljin.
Festival sai läbi ja lisaks esinemisele
kogusid autorid oma laulude jaoks uusi ideid,
mida me loodame kuulda järgmise aasta
festivalil „Balti keeled 2018“.
ETV+
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Kirde noortest ja mitte ainult
korral raha võimalik leida ju erinevatest
Kuna projekti Kirde Noored juhid
allikatest.“
Natalja Mjatšina ja Margit
Natalja: „Narva-Jõesuus tegutseb juba
Maksimov on pidevas liikuvuses,
noorte tuumikgrupp. Meil on ka
siis tuli allakirjutanul kasutada
intervjuu saamiseks hetke, mil alati noortetuba ühes noorsootöötajaga ja
rannas suvekeskus, kus pakutakse
rõõmsameelsed neiud lõunatasid
inventari ja toimuvad erinevad
Sinimäe kooli sööklas.
tegevused. Kõikjale on kaasatud palju
Head isu! Loodan, et teil pole
vabatahtlikke noori.“
midagi selle vastu, kui teid veel
Margit: „Olgem ausad – Narvamõneks ajaks siia laua äärde palun
Jõesuus ongi nähtavad kõige suuremad
jääda: lasete leiba luusse ja teete
muudatused ja seda just tänu
meid veidi targemaks.
noortetoale ja noorsootöö spetsialistile.
Möödunud aasta oktoobris sai
Toimuvad erinevad üritused. Ongi ju
alguse projekt Kirde Noored, palun
meie projekti üheks eesmärgiks kaasata
selgitage, mida see projekt endast
erinevate huvidega noori, leidmaks
kujutab ja milleks seda üldse vaja
igaühe jaoks midagi huvitavat. Kui aus
on?
Margit: „Ametlikuks nimetuseks
on Ida-Viru Kirde regiooni
koostööpiirkonnas täiendavate
noorsootööteenuste elluviimine,
lühendatult siis Kirde Noored. Ellu
on see kutsutud ESF programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõive valmiduse
parandamine“ raames, mille
eesmärgiks on suurendada
noorsootöö teenuste
kättesaadavust ja kaasata
tõrjutusriskis noori. Ametlikus
keeles öelduna tõstetakse noorte
konkurentsivõimet ja
suurendatakse nende kokkupuudet
tööeluga.“
Natalja: „Üle eestiliselt on kõik
omavalitsused jagatud
meeskondadesse. Meil tegutsevad
Kirde regiooni noorsootöö
Natalja ja Margit on alati rõõmsameelsed.
koostöögrupis ühiselt Narva,
Foto: Erakogu
Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Vaivara,
olla, siis on see üsna keeruline, kuna
kusjuures noorte arv selles piirkonnas
suur osa noortest on väga mugavad on 14125 inimest. Projekt sai alguse
hüppa või kõrvade peale, et mõnd
2016. aasta kevadel, mil algasid pool
tegelast kaasa tegutsema saada!
aastat kestvad koolitused ja
Tundub, et nad pole harjunud taoliste
tegevuskava koostamine. Projekti
ühistegevustega, samas ollakse väga
lõpptähtajaks on 2018. aasta
valivad.“
oktoober.“
Natalja: „Eks me kuulamegi ära kõigi
Ja siis ongi kõik lõppenud ja
arvamused. Siiani pole seda
minnakse laiali?
omavalitsustes eriti innukalt tehtud.
Margit: „Ei-ei! Me loodame, et
Käesolev projekt aga ongi selleks, et
projekt on nii edukas, et noored on
toetada noorte enda initsiatiivi. Võib
selle raames õppinud olema nii
aktiivsed, et hakkavad ise programme ja öelda, et praeguse tegevusega saavad ka
omavalitsused võimaluse
tegevuskavasid välja mõtlema.
koostöövõrgustiku loomiseks, kus
Loodetavasti tulevad siis kaasa ka
noored saavad organiseeritumalt
omavalitsused ja panevad noorte
kasutada naaberomavalitsuste poolt
tegevusele õla alla. Samas on soovi

pakutavaid teenuseid.“
Margit: „Ei saa ju öelda, et senini pole
omavalitsused noortele tähelepanu
osutanud, kuid niivõrd suure
meediakõlaga ühist tegevust pole varem
toimunud.“
Kuidas saavad omavahel läbi
erinevate omavalitsuste noored?
Margit: „Alguses oli raske, kuid nüüd
on juba täitsa lahe. On tekkinud
mõnusad suhtlusgrupid, kus koos
erinevate omavalitsuste noored.
Varasemaga võrreldes on hakatud palju
tihedamini läbi käima.“
Natalja: „Keelebarjäär on samuti
praktiliselt olematu ja kuigi põhiliseks
suhtluskeeleks on ehk vene keel, siis
suuremad üritused viiakse alati
läbi mõlemas – nii eesti, kui vene
keeles.
Natalja ja Margit, kui rääkida
teist endist, siis tean, et olete
mõlemad vägagi hõivatud
inimesed, no miks oli vaja veel
üht kohustust kaela võtta?
Margit: „Meie hõivatud, kes
sellist juttu ajab (naerab)! Kui aga
tõsisest, siis suunasid
omavalitsused meid ise selle
projekti juurde ja kohe alguses
saime omavahel hästi mõnusalt
klappima. Ja milles üldse
küsimus, noortega on huvitav
koos tegutseda!“
Natalja: „Me oleme ju ka ise veel
noored ja see tegevus pakub suurt
huvi. Siiani polnud omavalitsuste
juures nii häid võimalusi, et nii
paljusid erinevaid tegevusi
teostada. Indu annab juurde ka
kuuldus, et järgmiseks aastaks
planeeritakse Narva-Jõesuusse noorte
keskust.
Oktoobrikuus saab esmakordselt
valima minna alates 16. eluaastast.
On teie arvates selleealised üldse
sellest huvitatud?
Natalja: „Eks see oleneb kodudest ja
seal välja kujunenud tavadest. Samuti
võib mõjutavaks teguriks olla ka kool.“
Margit: „Sõltub ümbritsevatest
täiskasvanutest. Samas usun, et paljud
noored lähevad siiski valima ja ma väga
loodan, et neid osatakse sel puhul ka
tunnustada.“
ALAR TASA
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Puhake rahus! Sinimägedes sängitati
mulda 202 Nõukogude sõduri säilmed
1944. aastal Narva-Jõesuu lähedal
Merikülas ning Sinimägede,
Auvere ja Vaivara piirkonnas
hukkunud Punaarmee 55
mereväelase ning 147 sõduri ja
ohvitseri säilmed leidsid rahu
Sinimägede vennashauas.
Viimase nelja aasta jooksul olid
säilmed praktiliselt maapinnal,
vaid viie sentimeetri sügavusel.
Need olid seal üle 70 aasta, maha
jäetud ja mitte maetud.
Esimesed sängitatute säilmed
avastati juba 2013. aastal. „Varem ei
olnud nende matmiseks võimalusi.
Meriküla dessandist osavõtnuid
oleme välja kaevanud viimase kahe
aasta jooksul. Seal on kõik selge:
teame, kus lahing toimus, uurisime

matmisega soetud talituse
spetsialistid, leidsime täieliku
teineteisemõistmise. See kompleks
on nende bilansis,“ lausus
mittetulundusühingute liidu juhatuse
esimees Eldar Efendijev.
Matmisprotseduuri
kooskõlastamist pidurdas ka see
asjaolu, et mai lõpus saadeti kaks
Vene diplomaati Eestist välja.
„Tekkisid teatavad probleemid. Te ju
teate, mis juhtus. Töötame seniajani
ilma juhatuseta. Vahepeal
sellesuunaline töö peakonsulaadiga
mõnevõrra pidurdus, kuid ma
loodan, et lähitulevikus see taastub,“
ütles Venemaa Föderatsiooni
peakonsulaadi konsul-nõunik
Narvas Vladimir Malõšev.

Puhake rahus! Foto: Sergei Stepanov
neid pommilehtreid ja sealt ka
leidsime,“ jutustas otsingu- ja
kodulooklubi Kamerad otsimisgrupi
liige Daniil Galitski.
Leitud säilmete matmine on
Kameradi klubi jaoks täiesti uus asi
ning seetõttu võttis dokumentide
vormistamisega seotud küsimused
enda kanda Eesti
Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit. Ettevõtte juhatuse
esimehe sõnul lahendati
ümbermatmisega seotud küsimusi
kogu maailma abiga. „Meid aitasid
tegelikult kõik, alates riigist ja
lõpetades kohaliku omavalitsusega.
Kaitseministeeriumi ja Laidoneri
muuseumiga, kus just töötavadki

Sõdureid tulid viimsele
teekonnale saatma Teise maailmasõja
veteranid, Afganistani sõja veteranid
veteraniliidust Bastion ja endised
NSVL sõjalaevastiku teenistujad.
Õigeusu tava kohaselt pidas
muldasängitamise palvuse Narva
õigeusu kiriku vaimulik.
Narva lähikonna metsades
toimusid suured lahingud, milles
erinevate allikate andmeil hukkus üle
200 000 sõduri. Sinimägede
vennashauda on maetud juba rohkem
kui 12 000 sõdurit, kelle nimi on
jäänud tundmatuks.
ETV+

Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna detailplaneeringute avaliku väljapaneku teated
Vaivara Vallavalitsus teatab, et:
1. Ajavahemikul 11.09.201725.09.2017.a on avalikul väljapanekul
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 ehitusja hoonestustingimused spordikeskuse
hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks
ning juurdepääsude lahendamiseks.
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 27.09.2017 kell 14.30
Vaivara vallamaja koosolekute
saalis (aadress Pargi tn 2, Sinimäe
alevik). Planeeringuala arendajaks on
Estvan OÜ.
2. Ajavahemikul 11.09.201725.09.2017.a on avalikul väljapanekul
Udria külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Lasketiiru maaüksuse (katastritunnus
85101:002:0366) ning selle
kontaktvööndi maa-ala (üldpindala ca
6.0 ha) detailplaneering, mille
koostamise põhieesmärgiks on muuta
maaüksuse Riigikaitse sihtotstarve
maatulundusmaaks ja kuni 45%
ulatuses Lasketiiru maaüksuse
pindalast ärimaaks ning määrata ehitusja hoonestustingimused turismitalu
hoonete (elamu ja selle juurde kuuluvad
kuni 3 abihoonet) projekteerimiseks ja

ehitamiseks ning juurdepääsude
lahendamiseks.
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 27.09.2017 kell 15.30
Vaivara vallamaja koosolekute
saalis (aadress Pargi tn 2, Sinimäe
alevik). Planeeringuala arendajaks on
maaomanik.
3. Ajavahemikul 11.09.201725.09.2017.a on avalikul väljapanekul
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
ehitus- ja hoonestustingimused
tootmishoonete (kuni 5 tootmishoonet)
projekteerimiseks ja ehitamiseks ning
juurdepääsude ja muude
kommunikatsioonide lahendamiseks.
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 27.09.2017 kell 16.30
Vaivara vallamaja koosolekute
saalis (aadress Pargi tn 2, Sinimäe

alevik). Planeeringuala arendajaks on
maaomanik.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab,
et:
1. Ajavahemikul 11.09 – 25.09.2017 on
avalikul väljapanekul kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas olev
Vabaduse tn 88 kinnistu
(katastritunnus 51301:010:0001) ja
selle lähiala (üldpindala ca 3655 m2)
detailplaneering, mille koostamise
põhieesmärgiks on 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
maaomanikud.
Avalik väljapanek toimub NarvaJõesuu Linnavalitsuse kantseleis
(Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus)
ning linna koduleheküljel aadressil
http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis
„Ehitus ja planeerimine“. Avaliku
väljapaneku ajal on igal isikul õigus
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 26.09.2017 kell 14.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25,
III korrus).
2. Ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on
avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat

üldplaneeringut muutva Lydia Koidula
tn 95 kinnistu (katastritunnus
51301:012:0180) ja selle lähiala
(üldpindala ca 1,0ha) detailplaneering,
mille koostamise põhieesmärgiks on
muuta Lydia Koidula tn 95 kinnistu
planeeringuala piiridessse jääva
haljasalade juhtotstarvet väikeelamute
maaks eesmärgiga viia see kooskõlla
olemasoleva olukorraga ja moodustada
alast 3 elamumaa juhtotstarbega krunti,
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
maaomanikud.
Avalik väljapanek toimub NarvaJõesuu Linnavalitsuse kantseleis
(Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus)
ning linna koduleheküljel aadressil
http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis
„Ehitus ja planeerimine“. Avaliku
väljapaneku ajal on igal isikul õigus
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 17.10.2017 kell 14.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25,
III korrus).
3. Ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on
avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat
üldplaneeringut muutva Metsa tn 9v
(katastritunnus 51301:008:0011)
kinnistu maa-ala (üldpindala ca 0.2ha)

detailplaneering. Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu järgi on tegemist
detailplaneeringu kohustusega alaga.
Maakatastri andmetel on kehtiv Metsa
tn 9v katastriüksuse kasutamise
sihtotstarve elamumaa 100%.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
muuta kehtivat Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringut, mille kohaselt asub
planeeritav ala perspektiivsel ärimaal.
Muudatusettepanek seisneb
üldplaneeringuga määratud
maakasutuse juhtotstarbe muutmises:
elamumaa krundi kavandamiseks
paariselamu (kahe korteriga elamu)
ehitamiseks. Lisaks on
detailplaneeringuga määratud krundile
ehitusõigus, haljastuse ja heakorra
põhimõtted, tehnovõrkudega
liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja
parkimislahendus. Planeeringuala
arendajaks on maaomanikud.
Avalik väljapanek toimub NarvaJõesuu Linnavalitsuse kantseleis
(Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus)
ning linna koduleheküljel aadressil
http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis
„Ehitus ja planeerimine“. Avaliku
väljapaneku ajal on igal isikul õigus
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 17.10.2017 kell 15.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25,
III korrus).
RAIM SARV
planeeringuspetsialist
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September
kodupaiga ajaloos
3. septembril 1915. aastal
sündis Narva-Jõesuus
Ronald Järvald (Soomes
Ronald Jostman), kes
eraelus oli lukksepp ja
töötas kütjana Sillamäe
õlivabrikus. Mobiliseeriti
Punaarmeesse 1941. aastal
ja saadeti tööpataljoni Arhangelski oblastisse.
Sealt edasi viidi Eesti Korpusesse, kus 14.
jaanuaril 1942. aastal langes Velikije Luki all
sakslaste kätte vangi. Teenis edasi Saksa
Armees ja läks Eesti Kaitseväe allohvitserina
20. novembril 1943. aastal Soome ja alustas
teenistust madrusena mereväes. Peagi suunati
ta enesetäiendusele Turusse, sealt suunati
tõrjelahingutesse Karjala kannasele. 2.
septembril 1944. aastal saadeti Eestisse, sattus
lahingutesse Tartu rindel ja taandus siit
Saksamaale, kus langes ameeriklaste kätte ja oli
Schwarzenbecki põgenikelaagris. Töötas hiljem
meremehena ja 1951. aastal läks Kanadasse,
kus rajas Torontos oma maalri – ja
sisustusettevõtte. Suri 18. märtsil 2010. aastal
Torontos ja maeti Yorki kalmistule.
8. septembril 1673. aastal sai kaupmees
Jurgen Tunder Rootsi kuningalt loa
laevaehituse tehase rajamiseks NarvaJõesuusse, kuigi tegudeni jõudis alles 7 aasta
pärast.
10. septembril 1902. aastal sündis Vaivaras
1926. aasta Virumaa meister poolraskekaalu
tõstmises Robert Levo ja ta oli mitme Virumaa
rekordi omanik.
10. septembril 1947. aastal andis NSVL
Ülemnõukogu Presiidium välja seadluse iga
aastase püha Kaevurite Päeva sisseseadmise
kohta, mida tuli pidada igal aastal augustikuu
viimasel pühapäeval. Parimatel aegadel oli
Toilas koos ligi 30000 inimest.
18. septembril 1882. aastal sündis Narvas
ooperilaulja Karl Ots, kes töötas telegrafistina
Narva ja Peterburi raudteejaamades ja
vaheaegadel esines Narva Ilmarise ja Peterburi
meeskooris ning suviti puhati ja esineti NarvaJõesuu suvelavadel. Peagi otsustas Karl Ots
muusiku kutse kasuks ja alustas õpinguid
Petrogradis ning peagi ka Tallinnas. Sai
ametisse ooperisolistina teatris Estonia, kuhu
jäi 37 aastaks. Suri Tallinnas 4. veebruaril 1961.
aastal.
Narva-Jõesuus oli tal suvila mereranna lähistel
ja siin esitas ka oma esimesi lugusid Georg Ots.
29. septembril 1950. aastal toimus
administratiivne reform ja uute rajoonidena
tekkisid Jõhvi ja Kiviõli rajoon, kus maakonnad
kaotasid oma kehtivuse ja muutus toimus ka
Narva ümbruses. Narva linna suurendati
Viivikonna alevi, Auvere, Peetri, Perjatsi,
Soldino ja Türsamäe külanõukogudega.
28. septembril 1932. aastal sündis Narvas
arhitekt Lii Kari, kes projekteeris 1987. aastal
Narva-Jõesuusse tööveteranide pansionaadi.
30. septembril 1955. aastal anti käiku Narva
Hüdroelektrijaama esimene turbiin ja seoses
sellega paisutati Narva jõele veehoidla, mis
omakorda hävitas mitmed külad (ülalt pidi
siiamaani näha olema külade majade kontuurid
– ise ei ole näinud!) ja hiljem kasutasid seda
vett Balti ja Eesti Elektrijaama turbiinid.
Imekaunis loodus ja Narva kosk said ajalooks
ja ka elektrijaam sattus teisele poole piiri.
Sir ARTHUR
20. augustil 1991. aastal loeti Tallinnas
Ülemnõukogu saalis ette Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust
iseseisvusest ja kell 23.02 näitas
hääletuskompuuter tulemust : poolt 69
(nad on moodustanud nn 20 augusti klubi,
mis on üks väheseid klubisid -ühendusi,
mille liikmete arv ei suurene, vaid
kahaneb ja viimase liikme lahkumisega
lakkab ka klubi olemast), vastu 0 ja
erapooletuid 0. Otsus vastu võetud ja
Ülemnõukogu spiikri Ülo Nuggise
haamrihoop kuulutas uue ajastu algust.
Kes soovib sellest ajast kujukat pilti saada,
soovitan lugeda Tarmo Vahteri raamatut
„Vaba riigi tulek. 1991. Kuus otsustavat
kuud“ Tallinn 2011.a.

Vaivara valla pensionäride
Eriplaneering
kultuurireis Petserisse ja Pihkvasse
anumaga pühavett kaasa, et siis ka kodused
Nii nagu igal aastal, nii ka sel aastal
saaksid osa pühast toimingust ja puhastamisest.
korraldas MTÜ Vaivara Laulu ja Mänguselts
Päeva lõpus tegi Veikko arvestuse, et kokku käidi
Vikerkaar Vaivara valla elanikele, eelkõige
ühe kultuurimälestise või kiriku juurest teise
pensionäridele ekskursiooni Petserisse ja
juurde pea 11 kilomeetrit. Üks tugev sportlik
Pihkvasse.
päev, see pensionäride ekskursioon!
Kuid nagu kohe reisi alguses Kersti Objarteli
Õhtul, jalutades mööda Pihkva vanalinna, jäi
poolt korraldatud äraarvamismängus selgus, olid
paratamatult silma linnas valitsev puhtus,
sel aastal pensionärid just nagu nooremaks läinud.
lopsakas rohelus, palju lilli ning toredaid inimesi,
Keskmine vanus bussireisijate seas oli 56,95
kes nautisid peale tööpäeva lõppu igat vaba hetke.
eluaastat. Seega ei saa otseselt öelda, et tegemist
Raske uskuda, et Euroopa Liidu ja USA
oli pensionäride reisiga.
Sel aastal otsustati minna
reisima Eesti vabariigist väljapoole
ehk siis Petserisse ja Pihkvasse.
Reisiprogramm jagati teadlikult
kaheks. Esimeseks päevaks
püstitati teemaks usukeskused ja
ajaloo vaatamisväärtused ning
teisel päeval kuulsa vene kirjaniku
A. S. Puškiniga seotud kohtade
külastamine nagu Mihhailovskoje
mõis ja park ning Svjatogorski
klooster, kuhu Puškin maetud on.
Esimesel päeval külastati
Petseri meestekloostrit, Isborski
kindlust, Slaavi allikaid ja Pihkva
vanalinna. Petseri klooster, kui
piirkonna vaimu ja usukeskus,
Vaadata ja kuulata oli palju. Foto: Aare Objartel
jättis uskumatu mulje oma
võimsate kuplite ja vaikusega. Klooster, kus vanal
sanktsioonid kehtivad ning mõjutavad tavainimese
ajal otsustati suuremalt jaolt setumaa ja
igapäeva argielu.
Pihkvamaa usuasju ning juhiti poliitilist tegevust,
Teisel päeval külastasime Puškini isale
oli nüüd vaikseks ja väikeseks jäänud. Nüüd
kuulvat mõisa Mihhailovskojes, kus Puškin
otsustatakse ilmalikke asju ilma jumaliku
kirjutas oma kuulsa romaani „Jevgeni Onegin“ ja
vahelesegamiseta. Petseri linn nägi välja nagu
draama „Boris Godunov“. Mõisansambel olla
tavaline provintsilinn oma kasimatuse ja
uuesti üles ehitatud viiel korral. Mõisas
lagunenud hoonetega, kuid samas armas.
eksponeeriti Puškini ajal ehk siis 17. ja 18.
Petserist viis buss meid Isborski kindluse
sajandil kasutuses olnud mööbli- ja tarbeesemeid.
juurde. Isborski kindlus sai II maailmasõjas
Mõisat ümbritsevast pargist oli kujundatud
tugevasti kannatada, kuid pärast sõda taastati
parkmuuseum, kus kohapealsed giidid jutustasid
kindlus täielikult. Erinevalt Eestist, kus vanu
iga puu, kännu ja kivi juures ning püüdsid seda
hooneid ja rajatisi ei taastatud, eriti pärast sõda,
kohta Puškiniga siduda. Puškini elukohast
vältimaks ajaloo kopeerimist. Samuti taastati
sõitsime edasi Svjatogorski kloostrisse, kuhu
pärast II maailmasõda ka Pihkva linn ja linnas
Puškin maeti ja kus on tema auks püstitatud
olevad värvikirevad kirikud ning vanad
ausammas.
kindlustusrajatised koos Kremliga. Taastatud töö
Päeva parimaks palaks jäeti siiski kohaliku
on vapustav! Kuidas küll jõudis üks rahvas, kes
kaubanduskeskuse külastamine ning peale poe
ehitas kommunismi, sellele lisaks üles ehitada veel
külastamist oli bussil tükk tegemist, et kohalt
kirikuid ja ajaloolisi objekte. Huvitav aeg oli siis.
liikuma saada.
Tublid mõnes mõttes.
Omalt poolt tänan abi ja nõu eest Olgina
Isborski kindluse juures on pühad allikad,
pensionäride klubi esindajat Ljubov Petrovat ja
mida kohalikud nimetavad Slaavi allikateks.
Sinimäelt Aleksandra Akimovat.
Allikad, kus usklikud üle kogu riigi käivad endalt
Samas täname Vaivara vallavalitsust osutatud
pühaveega patte maha pesemas, väge ja tervist
rahalise abi eest.
ammutamas, et siis jälle otsast alustada. Allika
AARE OBJARTEL
juurest lahkudes võttis iga vähegi usklik suure

Avatud talude päeval Sinimäel
Seekordne avatud talude päev toimus 23.
juulil. Ida-Virumaal kutsusid külaeluga
tutvuma 17 talu, Vaivara vallas võtsid külalisi
vastu Pimestiku ratsatalu ja Vaivara
Sinimägede Muuseum.
Pimestiku talus said külastajad ratsutada ja
loomi toita ning proovida erinevaid suupisteid.
Uus osaleja oli Vaivara Sinimägede muuseum.
Muuseumi ees avas Veera Putan (MTÜ Meie
Pagar Narva Jõesuust) kohviku. Kõik soovijad
said osaleda eesti ja venekeelsetel tasuta
ekskursioonidel Pargimäele. Muuseumi näitust

tutvustas töötajate kõrval ka Moskvast pärit noor
vabatahtlik ja II Maailmasõja ajaloo armastaja
Georgi.
Avatud talude päev on iga aastane üritus, mis
on suunatud Eesti elanikkonna sidemete
tugevdamiseks maaeluga. Üle-eestilise avatud
talude päeva algatus sündis Maaeluministeeriumi,
Maamajanduse Infokeskuse ja Järvamaa avatud
talude eestvedajate koostöös.
JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede muuseum

Ohtlike jäätmete kogumisring
Laupäeval, 16. septembril 2017. a toimub
jäätmete kogumisring, mille käigus
võetakse vastu Vaivara valla elanikkonna
kodumajapidamistest ohtlikke ja
probleemseid jäätmeid.
Võetakse vastu alljärgnevad jäätmed:
Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
Õlifiltrid
Pestitsiidid, taimekaitsevahendid
Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat
sisaldavad jäätmed
Vanad värvid
Ravimid
Eterniit (Suuri koguseid, terve katuse eterniiti
ühelt isikult vastu ei võeta. Esimeses järjekorras

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

EKATERINA AKIMOVA
GALINA ERMILOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

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

kogutakse katkiste eterniidilehtede vahetamisel
tekkinud eterniidijäätmeid.)
Elektroonika jäätmed
Rehvid (kuni 4 tk)
Kogumisringi paremaks teostamiseks
palume kuni 12. septembrini 2017. a
eelregistreerida kogumisringile telefonidel:
39 29 000 vallavalitsuse sekretär
39 29 012 keskkonnakaitseinspektor
või e-kirjaga aadressil: vaivara@vaivara.ee
jaan.metsis@vaivara.ee
Registreerimisel teatada, milliseid ohtlikke ja
probleemseid jäätmeid soovitakse ära anda
ning oma kontakttelefon.
Kogumisringi täpse sõiduplaani ja ajagraafiku
teatame registreerunutele.

Kallid Olga ja Nikolai Kurlovitš!
Õnnitleme teid kuldpulma puhul! Et sära
oleks silmis ja noorus te hinges nii aastaid veel üheskoos eluteel minge!
Aili perega

Vaivara Vallavalitsus teatab Vaivara valla
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu
asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruande avalikust
väljapanekust.
Vaivara Vallavolikogu 30.03.2016 otsusega
nr 88 algatati „Auvere tuulepargi“
eriplaneering ja selle keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Planeeringu
koostamise eesmärk on maa-ala välja
arendamine tuulepargi alaks.
Eriplaneeringuga täpsustatakse
elektrituulikute ja neid teenindava
infrastruktuuri asukohad, ehituskruntide
suurused ja maakasutuse juhtfunktsioonid,
arvestades võimalikke keskkonnamõjusid,
ruumilise ja säästva arengu põhimõtteid.
Täpsustatakse servituutide seadmise
vajadus, määratakse ehituslikud tingimused
tuulikute ja kommunikatsioonide
rajamiseks.
Planeering on algatatud valla territooriumi
osale, mis hõlmab ala pindalaga ca 2350 ha
ja asub Auvere külas vähemalt järgmistel
katastriüksustel:
Katastritunnus, Nimetus, Pindala (ha),
Sihtotstarve
85101:012:0190, Narva metskond 16, 95,70,
Maatulundusmaa 100%
85101:012:0112, Narva metskond 58, 547,52,
Maatulundusmaa 100%
85101:012:0054, Kaevunurga, 8,09,
Maatulundusmaa 100%
85101:012:0048, Viiendi, 8,18,
Maatulundusmaa 100%
85101:012:0027, Uus-Auvere, 150,00,
Maatulundusmaa 100%
85101:002:0159, Narva metskond 39, 23,99,
Maatulundusmaa 100%
85101:002:0152, Narva metskond 40, 182,72,
Maatulundusmaa 100%
85101:012:0210, Narva metskond 25, 645,30,
Maatulundusmaa 100%
85101:012:0200, Narva metskond 17, 564,40,
Maatulundusmaa 100%
Planeeringuala paikneb suuremas osas
Kõrgesoos. Potentsiaalsest tuulepargi alast
ca 70 % hõlmavad ala lääne-, kesk- ja
lõunaosas levivad sooalad, sellele lisandub
veel soo piiril paiknevad soostunud alad
planeeringuala põhjaosas. Sooalast
enamuse moodustab paksu turbalasundiga
Kõrgesoo raba, millest põhja ja kagu pool
leidub madalsoo- ja siirdesooalasid. Eesti
soojuselektrijaama settebasseinist kagus
asuv planeeringuala osa paikneb kogu
ulatuses madal- ja siirdesooaladel.
Planeeringuala on sobiv tuulikupargi
rajamiseks, kuna selle vahetus naabruses
on juba 17 tuulikust koosnev tuulepark, ala
läheduses on võimalik suuremahuliselt
liituda elektri põhivõrguga2, ala lähedusse
ei jää elamuid, ala jääb tööstusmaastike
vahele ning ala ei oma olulist väärtust
keskkonnakaitse aspektist.
Kohaliku omavalitsuse territooriumil teisi
samaväärseid tuulikupargi asukoha
alternatiive ei ole, mida üldplaneeringuga ei
ole määratud. Seetõttu eriplaneeringu
asukoha eelvaliku koostamisel kaalutakse
tuulikute asukohti planeeringualas.
Lähtudes planeerimisseaduse § 106
lõikest 5 teavitame, et ajavahemikul
16.08.2017-16.09.2017 toimub „Auvere
tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha
eelvaliku otsuse eelnõu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruande avalik väljapanek.
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu
asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruandega on võimalik
tutvuda Vaivara valla kantseleis (Pargi 2,
Sinimäe alevik, Ida-Virumaa) ja Vaivara valla
kodulehel http://www.vaivaravald.ee/dp/
Eriplaneering/pdf/pass.htm.
Samas teavitame, et 28.09.2017 kell 14.00
toimub Vaivara vallamaja koosolekute
saalis (Pargi 2 , Sinimäe alevik) „Auvere
tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha
eelvaliku otsuse eelnõu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruande avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

