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Sillamäe -Viivikonna
bussiga saab aasta
lõpuni sõita tasuta
Pärast seda, kui Kohtla-Järve linnavõim
oma endist, Viivikonna-Sirgala linnaosa
Sillamäega ühendavast bussiliinist
ootamatult loobus, pidi uus omavalitsus
kiiresti lahenduse leidma, et buss ikka
sõitma jääks.
        Kolmapäeval
andis Vaivara
vallavalitsus
teada, et
bussiliini nr 31
Sillamäe -Sirgala
- Viivikonna -
Sillamäe
teenindab
jätkuvalt AS
ATKO Grupp
ning aasta
lõpuni sõidab
buss endise
graafiku järgi. Ümberkorralduste tõttu
saab aga detsembrikuus selle bussiga
sõita tasuta. “Ei, see pole plaanitava
tasuta ühistranspordi pilootprojekt, see
on Kohtla-Järve ootamatust käitumisest
tingitud hädavajadus, et seda bussiliini
kasutavad inimesed ei kannataks,” ütles
Vaivara abivallavanem Mati Männisalu
(pildil).
“Kohtla-Järve lõpetas selle liini 1.
detsembrist, meie saime asjast teada
vähem kui nädal aega varem. Kiireks
läks,” ütles Männisalu, kelle sõnul
õnnestus vedajaga selle kasina aja
jooksul läbi rääkida ainult nii palju, et liini
teenindamine jätkub.
        Maavalitsus taotles nüüdsest uue
maakonnaliini jaoks lisaraha, aga sellest
on abi alles uuel aastal - detsembrikuised
reisid tuleb kinni maksta uuel
omavalitsusel ehk siis Narva-Jõesuu
linnal, jutt on suurusjärgust neli-viis tuhat
eurot.
Piletitulu sellelt liinilt detsembris ei tule,
sest Vaivara vallavalitsuse otsusega saab
sel ajal bussiga tasuta sõita. “Kuna meil
polnud aega midagi ette valmistada,
vedajaga kuukaartide, sooduspiletite ja
muu asjus läbi rääkida, siis oleksid ilma
selle otsuseta inimesed kannatanud,”
põhjendas Männisalu vallavalitsuse
otsust. “Sõitjaid see otsus kindlasti
rõõmustab, meid mitte nii väga.”
        Aasta lõpuks on selge, kuidas
bussiliin uuest aastast toimima hakkab.
Männisalu sõnul jäävad senised
soodustused kehtima, küll aga võib
muutuda sõidugraafik. (ML)

Rahulikke jõule ja
õnnelikku uut aastat!
Narva-Jõesuu linnavolikogu
ja linnavalitsus  Luurevõistlus Utria Dessant 2018 toimub

11.-13. jaanuaril 2018. Seekordne dessant
on juba kahekümnes.
        „Trassi pikkuseks linnulennult jääb
umbes 60 kilomeetrit. Stardi ja finiši kohad
avaldame võistluste veebilehel www.erna.ee,
siis kui selleks õige aeg. Võistkondi on hetkel
registreerunud kakskümmend viis, kuid
registreerumine alles käib ja nimekiri võib
muutuda,“ rääkis võistluste peakorraldaja,
Erna Seltsi president Meelis Rätsep
kolmeteistkümnendal detsembril.
Piiri tagant oli selleks ajaks registreerunud

võistkonnad Rootsist, Inglismaalt, Soomest,
Poolast ja Lätist, vaatlejaid oodatakse
Kanadast ja naistest koosnevatest
võistkondadest olid karmile jõukatsumisele
registreerunud vaid Kaitseliidu Tallinna
maleva Meredivisjoni vaprad naised.
        Nagu alati on suurimaks väljakutseks nii
korraldajatele kui võistlejatele Eestimaa talv.
„Kõige külmem oli siis, kui pidime võistluse
katkestama umbes poolel trassil. Täpset
temperatuuri ei mäleta, aga on meeles, et
välikatel asus siis Vaivara vallamaja juures ja
kui sa sealt kuuma aurava supi võtsid ja
umbes kümme sammu eemale astusid, siis
kippus lusikas selleks ajaks juba supi sisse
ära külmuma. Madalamates kohtades -
soodes ja rabades langes temperatuur 40
miinuskraadini,“ meenutas Rätsep.
        Võistluse peakorraldaja sõnul mahub
kahekümne aasta sisse palju meenutamist
väärivat: „Kõige suurem temperatuurivahe oli
selline, et kui võistluse ajal oli 30
miinuskraadi, siis Tallinnasse tagasi sõita tuli
0 lähedase õhutemperatuuriga ja kohutavas
tuisus. Tallinnasse jõudes sadas aga juba
vihma! Kõige pikem võistlus kestis kolm
ööpäeva, ehk siis tavapärasest 24 tundi

Ida-Viru maavanem
autasustas
teenetemärgiga
Narva-Jõesuu
elanikku Sergei
Stepanovit

Nagu teate, likvideeritakse
maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018,
mistõttu toimus täpselt kuu aega enne
seda ehk 29. novembril 2017 Jõhvi
kontserdimaja kammersaalis Ida-Viru
maavanema viimane vastuvõtt.

Sel ajal täitis maavanema ülesandeid
maasekretär Eve East. Üritusel oli kohal ka
maavanem Andres Noormägi. Kõneldi
mitmeid kurbi lahkumissõnu ning meie
maakonnale sooviti haldusreformijärgseks
perioodiks palju õnne ja edu. Nagu
maavanem ütles: „Mis oli, see oli. Seda
kõike tuleb hinnata, kaaluda, teha
järeldusi ja uue jõuga edasi liikuda.“

Maavanem oli riigi esindajaks kohalikul
tasandil, teostas kohalike omavalitsuste
üle järelevalvet ning autasustas
teenetemärgi ja tänukirjaga maakonna
aktiivseid elanikke, kes andsid oma
panuse maakonna arengusse.

Ida-Viru maavanem on alates 2001.
aastast andnud 99 teenetemärki,
kusjuures 23 neist sel aastal. Maakonna
teenetemärgi saajate hulgas on ka meie
linna elanikud.

Aasta algusesse jääval Eesti Vabariigi
iseseisvuspäeval andis maavanem
teenetemärgi Veikko Luhalaidile (Vaivara
vallavanem ja Ida-Virumaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse esimees) ning Raivo
Murdile (Narva-Jõesuu linnavolikogu
liige) ning selle aasta novembri lõpus
ajakirjanik Sergei Stepanovile. Igaüks
neist on andnud maakonna ja kodukandi
arengusse isikliku panuse. (ML)

Utria Dessant toimub juba
kahekümnendat korda

kauem. Kõige rohkem katkestanud võistkondi
oli aga ülemöödunud aastal, mil
kolmekümnest startinud võistkonnast lõpetas
vaid kolmteist. Teistest sai talv jagu.“
        Seekordse võistluse ettevalmistajaks on
Vaivara Vallavalitsus, läbiviijaks aga juba
omavalitsuste ühinemisel tekkinud Narva-
Jõesuu Linnavalitsus koos Erna seltsi,
Kaitseliidu ja Kaitseväega. Auhinnalauda
aitavad sarnaselt varasematele aastatele katta
mitmed omavalitsused, kes abikätt tasku pole
peitnud.
        Möödunud aastal oli võidukas

Kaitseliidu Tallinna maleva meeskond,
elukutselistest sõjaväelastest koosneva
Scoutspataljoni ja 1. Jalaväebrigaadi
Pioneerpataljoni võistkonna ees.
Luurevõistluse edasise saatuse suhtes veel
täit selgust pole, kuid 2019. aasta on
ajalooliselt tähtis - siis möödub dessandist
endast sada aastat.
Esimest korda korraldasid Utria dessandi
MTÜ Erna selts koostöös Vaivara vallaga
1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru
üksik-jalaväepataljoni teine võistkond.
Võistlus Utria dessant meenutab
aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta
17. jaanuaril Eesti meredessantpataljoni
400 merejalaväelast ja Soome vabatahtlike
pataljoni 600 võitlejat tegid Eesti mereväe
alustelt eduka dessandi Utria randa.
Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa
Narva vabastamisel ja punaväe riismetest
puhastamisel.

ALAR  TASA

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
Narva-Jõesuu
91 Anna Jegorova  23.12.1926
91 Erna Linno  15.12.1926
91 Lev Khanin  12.12.1926
88 Lilia Kuznetsova  29.12.1929
87 Valentina Sharcheva  28.12.1930
87 Nikolay Astapov  10.12.1930
86 Jevgenya Frolova  11.12.1931
85 Jevgenia Petrova  27.12.1932
80 Galina Dmitrieva  21.12.1937
80 Liudmila Ekimova  26.12.1937
75 Vladimir Havrjuk  13.12.1942
75 Viktor Sulemenkov  26.12.1942
75 Tatiana Vlasova  29.12.1942

Vaivara
95 Tamara Roofeld  17.12.1922
91 Erbert Taal  17.12.1926
89 Maimo Olesk  31.12.1928
81 Erika Vassiljeva  23.12.1936
81 Nina Lapteva 24.12.1936
80 Valentina Pihlak  28.12.1937
80 Galina Petrova 26.12.1937
80 Jüri Jõgisoo  23.12.1937
70 Nikolai Ponomarjov  07.12.1947
70 Tiiu Reiman  12.12.1947

 http://album.vaivaravald.ee > Utria

dessant

Naisvõistlejad Utria dessandil. Foto: 2x Arhiiv

Meesvõistlejad Utria dessandil.

 http://album.vaivaravald.ee >

Sündmused

14. detsembril anti üle viimased Vaivara
valla kodaniku tunnistused. Viisteist uut
vallakodanikku koos vanematega olid
selleks puhuks palutud vallavanema
vastuvõtule, kuid kahjuks ei saanud kõik
tulla. Külalistele esinesid Vaivara lasteaia
mudilased. Beebide vanematele anti üle
tunnistused ja valla vapiga hõbelusikad.
Foto: Alar Tasa
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Kes teeb,
see jõuab
Selles rubriigis kirjutasime alguses üksnes
ettevõtetest ja eraettevõtjatest, kuid
seekord teeme erandi. Jõulude ja uusaasta
eel otsustasime kirjutada neist, kes
tegelevad viltimisega, kuna vilditud asju
nähes tärkab hinges soojus, mida tahame
jagada ka teiega.
Nadezda Nikolajevna Lisjuk töötab
Olgina rahvamajas ja on juba üle 7 aasta
viinud läbi viltimisringi. Sihtrühmaks on
täiskasvanud inimesed, kes hindavad
erakorralisi kaunistusi ja rõivaid
handmade-stiilis, mis ei lähe kunagi
moest.
Rääkige palun oma ringist
        Ring alustas tööd 2010. aastal.
Esimestel aastatel omandasime viltimise
tehnikaid (märg ja kuiv), tehes peamiselt
pärleid, viltlilleprosse, saunamütse ja salle.
Kuna meie ringis on vähe uustulnukaid ja
suurem osa ringiliikmetest on käinud siin
ringi loomisest alates, arenevad nende
oskused kiiresti ning me suudame üha
rohkem ja rohkem. Praegu vildime juba
susse, veste, pintsakuid, seelikuid, mütse
ja ülerõivaid. Ma olen väga uhke nii oma
uute kui ka pikaajaliste õpilaste üle. Nad
on nagu usinad töömesilased ja nende töö
kvaliteet on palju kõrgem sellest, mida
näeb meie pealinna suveniiripoodides.
Millised on tulevikuplaanid?
        Ma unistan sellest, et villast esemed
saaksid populaarseks mitte üksnes
täiskasvanute hulgas, vaid muutuksid
trendikaks ka noorte jaoks. Vill tähendab ju
esmajoones tervist. See aga, kui
originaalne on üks või teine ese, sõltub
autori fantaasiast ja loomingulisest
teostusest.
Viltimine on suhteliselt lihtne ja
loominguline tegevus, mida suudavad
õppida nii kooliõpilased kui ka
pensionärid. Võtame oma väikesesse
sõbralikku ringi rõõmuga vastu kõik uued
huvilised.

VERONIKA  STEPANOVA

Kes teeb,
see jõuab
 Tiina Tamberg, Tuffel
Millist teenust pakub Teie firma?
        Tegelen käsitööga, konkreetsemalt
ühe vana käsitöö liigiga- viltimine. Vildin
enamjaolt susse (sealt sai ka alguse
brändinimi), lisaks riideid - veste, kleite,
mantleid, mütse. Vilditida saab kõike.
Mitmele inimesele tööd pakute?
        Kuna see on perefirma, siis
toimetame abikaasaga kahekesi. Kuid
füüsiliselt teen käsitööd üksinda.
Miks valisite selle tegevuse?
        See otsus ei tulnud kohe. Töötasin
üle 10 aasta telekommunikatsiooni
ettevõttes, siis sündis tütar. Pärast tütre
sündi tekkis soov tegeleda millegagi, mida
saaks teha kodus pere kõrvalt. Alguses

viltisin oma pereliikmetele, siis sõpradele
ja sõprade sõpradele jne. Siis hakati
uurima, kas teen ka müügiks ja kas saab
tellida. Nii see läks, kuni avastasin, et
hobi on muutunud tööks. Ja nüüd olen
iseendale tööandja ja töötaja. Minu arust
on see ideaalne variant.
Kaua selles valdkonnas tegutsete?
        Kaheksa aastat.
Miks peaks kasutama just Teie teenust?
        Vilt ja viltimine on üks vanematest
käsitööliikidest (17. sajandist). Meie
esivanemad kasvatasid lambaid ja
lambavilla on kasutatud vanadest
aegadest lõnga ketramiseks,
vanutamiseks ja viltimiseks. Kes meist ei
teaks viltsaapaid ehk vildikuid. Kõik
teavad kui soojad ja kasulikud on
lambavillast tooted, eriti meie kliimas.
Käsitsi vilditud sussid on soe kingitus nii
endale kui teistele. Minu tooted on neile,
kes väärtustavad käsitööd, kes hindavad
naturaalsust ja universaalsust.
        Pakun ka huvitatutele töötubasid,
kus saab oma kätega midagi huvitavat
viltida. Olgu see siis väike kotike või
suurem vest. Iga kliendiga leiame
personaalse lahenduse.
Kas on plaane tulevikuks?
        Tuleviku plaanideks on laiendada
oma brändi Tuffel, arendada oma oskusi ja
pakkuda oma olemasolevatele ja
tulevastele klientidele kvaliteetsemaid
tooteid ja laiemat tootevalikut.
Kust Teid leida?
        Minu tööruum/töötuba asub minu
kodus. Mul on selleks eraldi ruum, mis on
sisustatud kõige vajalikuga. Minuga saab
kontakti telefoni teel - 3725177753, kuid
võib ka kirjutada e-mailile:
tiina@tamberg.ee. Hetkel arendan
jõudumööda Facebookis oma lehekülge -
“Tuffel”.

Kevad möödus lasteaias Karikakar
huvitavate sündmuste ja uuenduste saatel.

Tahe töötada nüüdisaegses ning meie
valla ja maakonna elanike jaoks atraktiivses
lasteaias viis meie kollektiivi mõnede
muutuste vastuvõtuni töökorralduses.

Tänu SA Innove ja linnavalitsuse toele
hakkavad meie väikesed kasvandikud
Tähekese ja Pöial-Liisi rühmadest õppima
eesti keelt osalise keelekümbluse rühmades.
Soovime märkida, et niisugune muudatus
lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses on
vastuseks lapsevanemate soovile, mis jõudis
meieni küsitluse kaudu. Kõige väiksematel
Päikesekiirtel ehk sõimerühma lastel aitavad
nüüd kasvada ja areneda kaks õpetajat ja üks
abiline.

Teine tähtis muudatus on lasteaias alates
1. jaanuarist 2018 sisse viidav uus
lapsevanemate ja õpetajate vaheline
kommunikatsioonivahend nimega eLasteaed.
Õpetajate jaoks tähendab see uut
suhtlemiskogemust, koostööd nii
lapsevanemate kui ka lasteaia juhtkonnaga,
uut lähenemist dokumendihaldusele, aga ka
mugava digitaalse töökeskkonna loomist. See
uuendus ei vähenda aga hommikusi ja õhtusi
vestlusi lapsevanematega, lapsevanemate
koosolekuid, arenguvestlusi ega aktiivset
vastastikku lugupidavat suhtlust.

Oktoobri alguses külastasid
lasteaiaõpetajad avatud uste päeva raames
Narva-Jõesuu kooli algklasse, kus jälgisid,
kuidas viiakse tunde läbi eesti keeles.
Niimoodi rikastasid nad oma pedagoogiliste
teadmiste varamut uute võtetega õpetamise
ja lastega töötamise alal.

Teadvaolevalt kujuneb lapse ettekujutus
teda ümbritseva keskkonna, elu ja inimsuhete
kohta läbi täiskasvanu hinnangute.
Lasteaiaõpetajad ja nende asendamatud
abilised arvestavad selle lapse hingele omase
asjaoluga. Kodupaiga sügisese looduse ilu
väljendus meie õpetajate, laste ja
lapsevanemate töödes, mis olid väljas
linnaraamatukogus! Lasteaia aastaprojekti
„Eesti 100“ raames külastasid Mesilase rühma

ÕNNITLEME  VANEMAID

DOMINIK KARLOVITŠ

ADELINA  ANSTAL - PÕLD
SÜNNI  PUHUL

Esmapilgul tundub plokkflööt lihtsa
tagasihoidliku pillina, mis jääb oma
„kolleegidele“ nii välimuse kui ka
helivõimsuse poolest alla. Siiski pole
plokkflööt, mille ajalugu on pikem kui
klaveril, akordionil või saksofonil, nii lihtne
pill nagu esmapilgul tundub.

Neile, kes lähevad seda pilli
muusikakooli õppima, avab plokkflööt
pikkamööda oma saladusliku maailma.
Kõigepealt saavad noored õppijad teada, et
selle pilli õppimine on väga kerge ja sellega
saavad hakkama ka päris algajad – seetõttu
pole õppimine ka kõige väiksemate jaoks
keeruline. Seejärel omandatakse teadmine, et
plokkflöödi heli on õrn ja puhas ning pilli
lihtne ehitus ei vähenda sugugi mängimise
võimalusi või helivärvingute rikkust.
Plokkflöödi perekond on suur – sinna
kuuluvad pillid alates suure helivõimsusega
sopraninost kuni suurte bass-
plokkflöötideni. Seejärel avastatakse, et
plokkflööt sobib tänu oma lihtsusele ja õrnale
kõlale koos teiste pillidega nagu näiteks
klaver, kitarr või klavessiin.

Mitte paljunõudev plokkflööt
ühendab selle pilli mängijaid erinevatesse

Lasteaed Karikakar
lapsed Eesti sügispealinna. Narvas tutvusid
lapsed ajalooliste ja looduslike
vaatamisväärsustega, kogusid herbaariumi
jaoks taimi, jälgisid võlutult jõe tormakat
voolu, avasid kujuteldavaid linnaväravaid,
õppisid tundma Pimeaia väikeseid asukaid
ning imetlesid väljastpoolt Raekoda ja Narva
kolled•it. Oleme veendunud, et niisugused
ekskursioonid rikastavad lapse siseilma ja
kasvatavad temas armastust Eesti vastu.

Meie kasvandike vanemad suhtuvad
õpetajate palvetesse ja „kodustesse
ülesannetesse“ tähelepanuga. Pereringis
loodud temaatilised esitlused ja looduslikest
materjalidest meisterdused on tulvil ilu,
loomingulist energiat, originaalsust ning
kaunistavad rühmaruume ja saali
pidupäevade ajal. Üheskoos kavandatud
kauaoodatud ja tähelepanuväärsetel
pidupäevadel laulavad, mängivad ja esitavad
meie lapsed pildikesi vene ja eesti keeles, aga
ka loevad luuletusi ja tantsivad. Sel sügisel
olid niisugusteks pidupäevadeks meie
Seenekeste sõimerühma pidu, kus kõige
väiksemad „artistid“ olid vaevu
pooleteiseaastased, ja isadepäeva pidu, kus
osalesid Pöial-Liisi, Tähekese ja Mesilase
rühmade lapsed, õpetajad ja lapsevanemad.
Etlejate konkurss „Sügise portree“ lõpetas
Mesilase rühma miniprojekti. Ajalehes
soovime veel kord õnnitleda võitjaid
Miroslava Pašutinat, Savva Šejenkovi ja Kirill
Vassiljevit ning tänada ülejäänud lapsi
osavõtu eest.

Senisest tööst kokkuvõtet tehes võib
öelda, et meie edu meie laste kasvatamisel ja
õpetamisel sõltub lapsevanemate, õpetajate
ja lasteaia juhtkonna koostööst ning iga
selles protsessis osaleja suutlikkusest tajuda
oma isiklikku vastutust töös lastega.

Lasteaia kollektiiv tänab lapsevanemaid
ja Narva-Jõesuu linnavalitsust koostöö ning
toetuse eest.

NATALJA  GORKOVA
Narva-Jõesuu lasteaia õpetaja

Väikese flöödi suured saladused
suurematesse
ansamblitesse. Narva-
Jõesuu Laste Muusika- ja
Kunstikoolis on juba 14
aastat tegutsenud
vanamuusika ansambel
(juhid L. Švan, S. Švan).
Ansambli liikmed ja
õpetajad on tänu
pilliõpingutele saanud
osaleda paljudel
huvitavatel üritustel.
Raske oleks loetleda
kontserte ja üritusi, mida
nad on oma mänguga
ilmestanud, või
konkursse, millest paljud
on ka võidetud.

Narva-Jõesuu plokkflöödid ja
plokkflöödimängijad on suured
rännuhuvilised. Esinetud on paljudes
huvitavates Eesti linnades nagu näiteks
Rakvere, Kohtla-Järve, Tartu, Tallinn, Pärnu
ja mujal. Samuti on vanamuusika ansambel
võtnud osa Tšehhis, Lätis, Venemaal ja
Makedoonias toimunud üritustest.

21.–28. oktoobril võtsid ansambli
liikmed koos Narva Koorikooli ja
Tallinna Kanutiaia Huvikooli
õpilastega osa veel ühest
huvitavast reisist Tðehhi. Projekti
„Eesti kultuur maailmas“ raames
ja Praha Club Tours agentuuri
kutsel tutvustasid Eesti
ansamblid kahel kontserdil
Tðehhi publikule meie
muusikatraditsioone. Esinemine
koosnes kahest osast:
renessansiajastu tantsud ja
minietendus, mille aluseks olid
Veljo Tormise kogutud ja
toimetatud Eesti lastelaulud ning
mängud. Rahvaviisid „Mis kiigelt
paistab“, „Sõmeralt Sõrmikule“ ja
„Kulla kulumine“ kõlavad
plokkflöödil väga ehedalt. Narva-

Jõesuu vanamuusika ansambli pehme kõlaga
plokkflöödid ja lasteteater Väikese Ooperi
(Tallinn) lauljate puhtalt laulmine andis Praha
kuulajatele erakordse elamuse. Esinemine
meeldis nii nooremate klasside õpilastele kui
ka Krakowi (Praha) kultuurikeskuse
täiskasvanud külalistele. See tähendab, et
plokkflöödi „keel“ on mõistetav igas vanuses
kuulajatele kogu maailmas.
        Lisaks sellele on pidupäevi
plokkflöödiga lõbusam ja huvitavam
tähistada. Tuntud talvised lood „Aisakell“ ja
„Deck the Halls“ kõlasid vanamuusika
ansambli esituses 3. detsembril Sinimäe
koolis toimunud esimese advendi kontserdil
uutmoodi ning tõid kuulajateni saabuvate
jõulude tunde.
        Virtuoossed soolod, ansamblikooskõla,
osalemine konkurssidel, kontsertidel ja
festivalidel – need pole veel kõik selle
tagasihoidliku pilli väärtused ja saladused.
Nende saladuste avastamiseks ning koos
plokkflöödiga mööda muusikaradu ja maailma
reisimiseks tuleb lihtsalt pillimängu
õppimisega alustada.

LADA  ŠVAN
Narva-Jõesuu Laste

Muusika- ja Kunstikooli direktor…ja jalutuskäigul linnas. Foto: 2x Erakogu

Narva-Jõesuu õpilased Prahas esinemas…
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Kunagi pole hilja teha
esimene samm oma
unistuste suunas
Meresuu spordiklubi – see pole ainult
treeningsaal ja vormi hoidmise või
kaalulangetamise treeningud. See on ka
treenerite meeskond ja erinevatest
spordiüritustest osavõtvad tüdrukud.
        2.–5. detsembrini toimus rahvusvahelise
fitnessifoorumi raames ilukonkurss Fitness
Model Latvia & Fitness Model Latvia
International. Konkursil osales 23 tüdrukut
Lätist, Eestist, Venemaalt, Valgevenest ja
Leedust. Võeti osa modelli-, body- ja
bikiinifitnessi nominatsioonist, kus võistlemine
toimus kaalu ja vanuse järgi. Konkurss
korraldati praamil „Romantika“, mis sõitis
marsruudil Riia–Stockholm–Riia. Lisaks
konkursile toimusid ka treeningud ja
temaatilised loengud.
        Meresuu spordiklubi osales sportlikul
konkursil Fitness Model Latvia International
esimest korda ning koju toodi mitu võitu. Klubi
peatreener Natalja Song saavutas bodyfitnessi
naiste 35+ vanuseklassis 1. koha.
Möödunud aastal osales Natalja sel konkursil
omapäi. Sel aastal soovitas ta spordiklubi
tüdrukutel samuti osa võtta. „Kui ei õnnestu,
siis vähemalt saate uueks aastaks ilusama keha
ja kaotada pole midagi,“ – naerab Natalja.
Natalja sõnul oli abi Meresuu juhatusest –
aidati tasuda osavõtu ja transpordikulu eest.
„Kostüümid on samuti kallid. Ise ostsime,
Venemaalt, ilma proovimata, silma järgi. Seal
kus vaja, tegime väheke ringi ja saimegi
hakkama. Kohtunikele me meeldisime, mis on
samuti oluline. Kõik peab hästi kokku sobima:
kostüüm, keha, meik ja soeng. Stilist ja juuksur
oli meil Anna Gavrilova (Stilist Anna Gavrilova
FIE).“ Nagu Natalja ütleb: „Tema ja kogu ilu on
alati meiega, see on tema teene.“
Tüdrukud olid püüdlikud. „See oli minu jaoks
üllatus, et treeningutel käijad saavad kolme
kuuga end konkursiks ette valmistada,“ räägib
Natalja.
Kokku sõitis klubist konkursile 20 inimest – 5
osalejat, stilist ja toetusgrupp. Kõik olid
kaasatud ning treenerid Aleksandra ja Andrei
viisid läbi näidistreeningud.
       Lisaks Nataljale saadi veel kaks 2. kohta –
Zlata Firsanova ja Julia Tsoi ning Katerina
Kalinitševa 3. koha (kasvukategoorias 165+)
ning meie juuniori 5. koht (esimene kord võõral
maal – Natalja peab seda suurepäraseks
tulemuseks).
Natalja, räägi palun veidi ka endast.
         Elan Narva-Jõesuus, olen abielus, mul on
kaks poega, vanem on juba 24aastane ja töötab
Soomes, noorem õpib Tallinnas kutsekoolis.
Kuidas sa jõudsid selle alani, millega
praegu tegeled?
         Tegelen sellega lapsest saadik. Vahepeal
oli paus. Siis tulin aeroobikasse tagasi, kuid
sain aru, et see pole minu jaoks. Mulle on vaja
raskemaid treeninguid, mis annavad koormust
südamele, jõu- ja vastupidavusharjutusi. Kui
Meresuu 2008. aastal avati, kutsuti mind siia
tööle. Olin pikka aega päris vastu, ei tahtnud,
sest mulle meeldis väga enda jaoks treenida.
Samal ajal aga lõpetasin treenerikursused ja nii
see läkski. Algul oli vähe treeninguid, olin siin
ainuke treener. Tuleb välja, et meie treenerite
meeskond töötab siin alles esimest aastat. See
oli veel ka seotud projektiga
„Fitnessitüdrukud“, kui selle aasta alguses oli
umbes 100 osalejat. Selles on muidugi ka
Meresuu tegevdirektori Igor Baranovi teene. Ta
võtab kõik meie algatused väga hästi vastu,
mille eest tahaks teda väga tänada.
Kes on praegu teie spordiklubi treenerid?
         Aleksandra Zaitseva (osales esimeses
„Fitnessitüdrukute“ projektis), Andrei
Kudrjašev,  Darja Ptitsina ja Elina Ljovotškina.
Millised on edasised plaanid?
         Kui juhatus meid toetab, siis on see
„Fitnessitüdrukute“ projekt, sest suveks
vormis olla on väga oluline. Ühtlasi kutsuti
meid kevadel ühele võistlusele. Teeme
modellide projekti, kuid piiratud osavõtjate
arvuga. Aprillis tahaks korraldada juba
traditsioonilise fitnessimaratoni, kuhu tahaks
kutsuda treenereid ka teistest linnadest ja
riikidest, mille üle oleksime väga rõõmsad.
Plaanis on suvine projekt. Siin tahaks kaasata
ka lapsi. Täiskasvanud täiskasvanute ja lapsed
lastetreeningusse – ja polegi vaja muretseda, et
kuhu lapsed trenni ajaks jätta.
Kas olete mõelnud ka erivajadustega
inimeste treeningute peale?
         Meil käivad, muide, erivajadustega
inimesed vesiaeroobikas. Kui vaja, saame ka

Sõjaajaloo huvilised on kuulnud ja
küllap ka käinud Meriküla kahurialuste
juures. Siinjuures toome teieni lühendatult
Robert Treufeldti kirjapandu patareide
ajaloost.

Meriküla patarei nr 1
Merikülas alustati tsaariarmee poolt patarei

ehitamist aprillis 1916, suurtükid (1895. aasta
mudel) toodi siia Kroonlinna
kindlusest. Patarei paiknes
klindi ja Laagna oja vahel
kohas, kus Hiiemetsa–Narva-
Jõesuu tee laskub klindilt alla.
Patarei peaehitis on kompleks,
kus on kahuriõued ja
lasukomplektilaod. Selja
tagant kaitses ladusid ja lahtisi
kahuriõuesid sirge pinnasevall.
Laskemoona pealadu paiknes
veidi eemal allavoolu oja, kohe
enne oja langemist klindist
alla. Ladu oli teras-kivi-
betoontarindis. Patareis oli
kaks plekk-katusega puidust vaatlustorni
kõrgusega 8 ja 10 m. Patareini tuli Auvere jaamast
(tollal ametlikult Korfi jaam) 8 km pikkune
kitsarööpmeline raudteeharu.

Saksa okupatsiooni aegu 1918. aastal viidi
kolm suurtükki kuskile ära. Tänapäeval on patarei
kasvanud võssa, ehitised on üldiselt säilinud
rahuldavalt.

Udria patarei nr 2
Meriküla patareist umbes 3,5 km lääne-

edela poole paiknes kõige kaugem
(läänepoolseim) patarei nr 2 Udrias. Siia tehti
mais 1916 betoonehitistega 152-mm Canet’

Olenemata sellest, et november on olnud
pime ja lumevaene kuu, on Sinimäe
põhikoolil põhjust rõõmustada ja rõõmu
jagada. Rõõmustame viimastel kuudel
kooliperega liitunud mitmete uute õpilaste
üle, kes on kooli õppima asudes välja toonud
soovi õppida keelekümblusprogrammi toel
süvendatult eesti keelt, säilitades seejuures
võimaluse omandada tugev tase ka oma
emakeeles - vene keeles. Samuti on
lapsevanemate ja õpilasteni jõudnud info
kooli liitumisest Ettevõtliku kooli
programmiga, mis on toonud endaga kaasa
muutusi nii õpetamises kui õppeprotsessis
tervikuna.
        Vahetult enne sügisvaheaega jõudis
Sinimäe põhikooli Eesti Jalgpalliliidu
kooliprojekt “Jalgpall kooli!”. Projekti raames
toimusid 17. oktoobril koolis Eesti Jalgpalli
Liidu külalistunnid. Eesti Jalgpalliliidu
külalistreenerid Timo Teniste ja Sirje Roops
jagasid nõuandeid ja panid
proovile õpilaste osavuse
jalgpalli valitsemisel. Koos tunti
rõõmu pallimängust ja
vigurharjutustest. Metoodilisi
näpunäiteid õpetajatele jagati
raamatust “Jalgpall õpetab”.
Kingituseks koolile toodi kaasa
10 Nike`i jalgpalli, 20 tähist ja 10
vesti.
        Projekt “Üks päev
ettevõtjana” on toonud
avastamisrõõmu, uusi teadmisi ja
kogemusi. Novembrikuu on
tuntud kui töövarjukuu. Nii ka
Alguskeskuse ja Ettevõtliku kooli
 projektis “Üks päev
ettevõtjana”. 23. novembril
osalesid Sinimäe põhikooli
õpilased projekti raames
töövarjupäeval Sinimäel, Narva-
Jõesuus ja Narvas. Õpilaste meeskonnad
alustasid töövarjupäeva Narva ettevõttes OÜ
HobbyPlace ja MTÜ Sandler
koolituskeskuses, reisibüroos Travel Sol ning
Vaivara Sinimägede muuseumis.
        Päeva lõpetasime elamustunniga
Sinimägede lahinguväljal, kus kõikidele
projektis osalevatele 7.-9. klasside õpilastele
pakuti enne lahinguväljale sööstmist sooja
sõdurisuppi, vaadati koos üle paintballi
varustus ja jagati instruktsioone ohutuks ja
ausaks mänguks ja meeskonnatööks
lahinguväljal. Samal ajal toimus töövarjupäev
OÜ Prümmel Sinimägede lahinguvälja
õpilaste meeskonnale. Olgu siinkohal öeldud,
et OÜ Leivakodu meeskonna töövarjupäev
oli selleks ajaks juba seljataga ja FIE Raissa
Pavlova töövarjupäev ees ootamas 28.
novembril.
Projekt “Üks päev ettevõtjana” lõppes
Sinimäe põhikoolis 4.-8. detsembril toimunud
ettevõtlusnädala ja 14. detsembril kooli

selliseid treeninguid läbi viia. Meil on treenerid
olemas, kuid see ei sõltu meist. Oleme meeleldi
nõus korraldama (ja pakkusime) koolilaste
treeninguid. Võime kasvõi kord kuus meie
spordisaalis kehalise kasvatuse tunde läbi viia.
Oleme alati rõõmsad ja valmis algatusi
toetama. Oleme valmis töötama.
Millised on tervisesoovid linnaelanikele?
         Olla rohkem värskes õhus. Kui süüa ei
taha, ärge sööge – kui soovite süüa, siis sööge.
Peamine on mitte üle pingutada, hoida kuldset
keskteed. Tulge meie juurde spordiga tegelema
ja olge õnnelikud.

VERONIKA  STEPANOVA

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
22. novembril
- Võeti vastu Narva – Jõesuu Linnavolikogu
hüvitiste  ja hüvitise maksmise kord, millega
reguleeritakse volikogu tööst osavõtu eest
makstava tasu suurust ja korda ning hüvituse
määramist volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest. Korraga sätestatakse
tasu maksmine ka neile volikogu komisjoni
liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed. Korra
järgi maksab volikogu volikogu liikmetele
volikogu ülesannete täitmisel tehtud
kulutuste ning volikogu tööst osavõtu eest
tasu ja tööst osavõtu eest hüvitist
linnaeelarves selleks ettenähtud summade
ulatuses: 1) volikogu esimehe ametikoht on
palgaline töötasuga 2 000 eurot kuus, 2)
volikogu aseesimeeste tasu suuruseks on 700
eurot kuus ja volikogu liikme tasu suuruseks
on 200 eurot kuus, 3) volikogu alatise
komisjoni esimehe tasu suuruseks on 100
eurot kuus ja komisjoni koosoleku läbiviimise
eest tasu 100 eurot 4) volikogu alatise
komisjoni aseesimehe tasu suuruseks on 50
eurot kuus ning  koosolekul osalemise eest
tasu 50 euro, 6) alatise komisjoni liikme tasu
suuruseks on 50 eurot koosolekul osalemise
korral.
- Otsustati Narva – Jõesuu Linnavolikogu
endisele esimehele Kalle Kekkile, Vaivara
Vallavolikogu esimehele Heiki Lutsule ja
Vaivara vallavanemale Veikko Luhalaidile
maksta lahkumishüvitist vastavalt
Haldusreformiseaduse § 19 lõike 1 punktidele
1 ja 2. Haldusreformiseaduse § 19 lõike 2
kohaselt hüvitist ei maksta, kui volikogu
valib nimetatud isiku vallavanema, linnapea
või volikogu esimehe samale ametikohale
uueks tähtajaks. Seoses sellega Narva-Jõesuu
linnapeale Maksim Iljinile hüvitise maksmist
ei toimu.
- Võeti vastu Narva-Jõesuu linna 2017. aasta
neljas lisaeelarve. Narva-Jõesuu linna
eelarvesse on laekunud või laekumas
täiendavalt põhitegevuse tulusid: füüsilise
isiku tulumaksu oodatav laekumine on
45 493 eurot ehk 1,3% võrra rohkem kui
planeeritud 2017. aasta eelarvesse;
suurenevad muud saadud toetused
tegevuskuludeks summas 143 857 eurot,
sealhulgas: Vabariigi Valitsuse poolt on
eraldatud ühinemistoetus 565 800 eurot,
millest 141 450 eurot ehk 25% summast
laekub 2017. aastal; Vabariigi Valitsuse
reservfondist on eraldatud Narva-Jõesuu
linna aadressiandmete korrastamise tööde
teostamiseks 1 359 eurot  ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt on eraldatud
Narva-Jõesuu lasteaiale “Karikakar” 3-7
aastastele lastele eesti keele õppe
korraldamiseks 1 048 eurot.
- Tehti otsus varaliste kohustuste võtmisest,
so garanteerida Narva-Jõesuu linna eelarvest
2018. aastal Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse (EAS) poolt rakendatava Ida-
Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku
arengu meetmele esitatava projekti „Narva-
Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine
ja rajamine“ omaosaluse summa võimaliku
suurenemise finantseerimist.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste ja
määruste ning nende eelnõudega saab tutvuda
linna kodulehel aadressil www.narva-
joesuu.kovtp.ee, linnavalitsuse
dokumendiregistris ja linnavalitsuse
kantseleis aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu
linn.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt
vastuvõetud määrused avalikustatakse ka
Riigi Teatajas.

VERONIKA   STEPANOVA
Vaivara vallasektetär

Meriküla kahurialused
suurtükkidele mõeldud püsipatarei.

Patarei relvastati. Teadaolevalt pole patareid
hiljem kunagi kasutatud sõjalisel otstarbel.
Tõenäoliselt langes relvastatus Saksa
okupatsiooniväe kätte märtsis 1918 ning
suurtükid viidi millalgi 1918. aasta jooksul
sakslaste poolt minema.

Eesti rannikupatarei Merikülas. Patarei nr 7
1920–1922

Eesti merevägi asutas 13.
märtsil 1919 Merikülla oma
patarei nr 7. Et tsaariaegses
patareis nr 1 oli säilinud ainult
üks algne suurtükk, viidi see
arvatavasti 1919. aastal
Tallinna.

Merikülla tehti hoopis
152-mm Canet’ kahuritega
patarei. Sellele aga ehitati
patareile uus positsioon, sest
vana kõrge rinnatis poleks
väiksematele kahuritele
niikuinii sobinud. Kohe 1920.

aasta lõpul sai valmis üks kahuriplokk ja
paigaldati üks kahur. Teist plokki ehitati, kuid 3.
jaanuaril 1920 kehtimahakanud vaherahu keelas
rahuläbirääkimistele ajal rindepiirkonnas
kindlustiste ehitamise. Ametlikult patarei rajamine
peatati, kuid pärast Tartu rahu sõlmimist 2.
veebruaril 1920 ehitati tasapisi ikkagi edasi. Teine
plokk valmis märtsis 1920, siis tehti ka
proovilaskmised. Kuid mais patarei likvideeriti
uuesti ja enamik meeskonda saadeti Naissaarele.
Alused on säilinud tänaseni.

IVIKA   MAIDRE
Vaivara Sinimägede Muuseum

Sinimäe koolis
aatriumis toimunud kohalike ettevõtete messi
ja kooli jõululaadaga.
       Novembrikuus tõstsid Sinimäe põhikooli
õpetajad HITSA Digialguse koolituse
“Infotehnoloogia ja koostöö” toel
digipädevusi. Koos õppima kaasati ka Narva-
Jõesuu kooli õpetajaid. Koolitusel õppisid
õpetajad kasutama erinevaid veebikeskkondi
ja virtuaaltahvleid ühistööks ja
veebipõhiseks koostööks kolleegide, õpilaste
ja lapsevanematega. Õpiti ka kohandama
internetis leiduvat materjali loovust ja
innovatsiooni toetavateks õpiülesanneteks
ning toetama ja suunama õppijate
digipädevuste arengut õppeprotsessis. Samal
ajal kui õpetajad omandasid uusi teadmisi
digimaailmas toimetamiseks, said õpilased e-
õppe kogemuse, õppides ajast ja ruumist
sõltumata väljaspool klassiruumi.
        Rõõmustame, et peale talvevaheaega
alustab Sinimäe põhikoolis Jekaterina

Muravjova juhendamisel robootika ring.
Kuus komplekti Lego WeDo2 roboteid
jõuavad jõulukuul kooli ja II poolaastast
avaneb 24 õpilasel võimalus asuda roboteid
ehitama ja programmeerima. Ringitöö 2.-5. kl
õpilastele hakkab toimuma kahes, 12
õpilasega rühmas ja eesmärgid on juba
seatud. 24. novembril külastasid Sinimäe
põhikooli robootikahuvilised koos ringitöö
juhendaja Jekaterina Muravjovaga Tallinnas
toimunud Euroopa suurimat robotite näitust
ja võistlust Robotex, et ammutada
inspiratsiooni ja motivatsiooni järgmisel
aastal juba ise Robotexil või siis First Lego
League võistlustel osalemiseks. Videolõike
Robotexilt vaata Sinimäe põhikooli
Facebookist https://www.facebook.com/
sinimaekool/.

KARIS  PEETSALU
klassiõpetaja, Sinimäe Põhikooli

ettevõtlusõppe ja Ettevõtliku kooli programmi
koordinaator  

Sinimäe kooli õpilased töövarjupäeval  Vaivara
Sinimägede muuseumis. Foto: Alar Tasa
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Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
       NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS

Kontakt: toimetus@vaivara.ee

Kallid Ilme ja Jüri Pilden
Õnnitleme kuldpulmapäeva puhul!

Perekond Koppe

Jõulukuu
kodupaiga ajaloos
6. detsembril 1944.
aastal ühendati Narva
jõe tagused vallad Vene
Nõukogude
Sotsialistliku
Föderatiivse Vabariigiga.
11. detsembril 1887.
aastal sündis Narva
lähistel tulevane leitnant Andreas Yllö (on
ka nimekuju Julle), kes sai hariduse Narva
merekoolis ja kaugsõidukapteni paberid
Magnushofi merekoolist.  Oma teadmisi
kasutas ka Eesti Vabadussõjas, kus oli 11.
aprillist 29. aprillini 1919. aastal
soomuslaeva „Taara“ kompaniiülem. Sealt
viidi üle vanemohvitseriks soomuslaevale
„Wanemuine“. 20. maist 1919. aastal sai
temast soomuslaeva „AHTI“ komandör,
oli sellel kohal kuni 1. maini 1922. aastal.
Vabadussõjas osales aktiivselt ja tegusalt
oma laevaga Peipsi laevastiku
operatsioonides Peipsi ja Pihkva järvel
ning Velikaja jõel. Tema teeneid
vabadussõjas märgiti II liigi 3. järgu
Vabadusristiga.
Edasine elutee viis vanemate kodumaale
Soome, kus ta suri Kuopios 3. mail 1946.
aastal.
13. detsembril 1863. aastal asutati Narva
Vana Aja Uurimise Selts, vanim balti-saksa
uurimise seltse Eestis ja samal ajal alustas
seltsi juures ka tegevust üks vanimaid
teadaolevaid kohamuuseume Eestis,
praeguse Narva Linnamuuseumi eelkäija.
Seega on meie ajaloo talletamisel suur osa
siin elanud balti-saksa mõisnikel ja eks
üks kena näide ole ka Kukrusel asuv
polaarmõis ja Tollide aktiivne tegevus
meie ajaloopärandi säilitamisel. Tänu neile
on meie ajaloo arhiivides ja ka
muuseumides säilinud palju huvitavat
meie ajaloo kohta.
15. detsembril 1908. aastal sündis
Venemaal Julius Pent, kes on läinud meie
kandi ajalukku Vaivara lastekodu
õpetajana ja kohaliku spordielu
edendajana. Kuna Narva oli toona suurem
keskus, siis leidis ta tegevust kohalikus
spordiseltsis Kalev ja hiljem Kreenholmi
NMKÜ (Noorte meeste kristlik ühing)
spordiosakonnas. Kuid peagi tuli
Vaivarasse tagasi ja asutas siin oma
suusaklubi ja pani aluse suusaspordi
arenemisele, mille viis kõrgustesse
tulevane olümpialane Vello Kaaristo.
17. detsembril 1877. aastal alustas
tegevust Narva Muusikakool, kus said
haridust ka ümbruskonna noored.
21. detsembril 1962. aastal läks Sirgala
karjäär Vaivara külanõukogu alluvusest
Viivikonna alevi TSN (Töörahva Saadikute
Nõukogu) alluvusse.
21. detsembril 1993. aastal võeti Narvas
maha viimane V. I. Lenini monument
Eestis. See viidi oma endisest asukohast
natuke eemale ja asub praegu Narva
linnamuuseumi õuel ja tervitab Venemaa
poolt tulevaid külalisi. Monumendi
mahavõtmist nõudis toonane Eesti
vabariigi president Lennart Meri. Narva
Leninil on omamoodi vedanud, sest teda
ei veetud ühest kohast teise ja ei otsitud
nn „väärikat kohta“, vaid sai kohe oma
uuele kohale ja on siin üks kuulsamaid
„inimesi“ Narvas, kellega tahaks end
kindlasti  jäädvustada iga välismaalane ja
ükskõik kust pärit inimene.
24. detsembril 1912. aastal sündis
Vaivaras Rolf Calvinius, kes oli ÜENÜ (üle
eestimaaline noorte ühendus) Sillamäe
osakonna esimees ja tubli sportlane. Tema
nimele kuulusid ennesõjaaegsed Vaivara
kaugu- ja kõrgushüpperekordid.
26. detsembril 1920. aastal sündis Narva-
Jõesuus tulevane soomepoiss Karl
Tammis. 1939. aastal lõpetas ta Tallinna
Tehnikumi ja sõjamehe tee läbis Eesti
kaitseväes suurtükiväe telefonistina
nooremallohvitserina. Sõja puhkedes
mobiliseeriti Punaarmeesse, langes
sakslaste kätte vangi, need määrasid ta
politseinikuks Tallinnas. 3. septembril
1943. aastal põgenes Soome ja sattus
rindele Rajajoel, kus sai haavata 15.
jaanuaril 1944. aastal. Paranedes suunati
väljaõppele Jalkalasse  ja Taavetisse, kust
läks uuesti rindele Vuokse jõele. Tema

teeneid neis tõrjelahingutes hinnati I klassi
Vabadusmedaliga 18. augustil 1944. aastal.
Järgmisel päeval alustas koduteed
Eestisse ja siin andmed tema edasisest
elukäigust ka lõppevad.
30. detsembril 1947. aastal likvideeriti
Vaivara külanõukogu ja antud territoorium
liideti Perjatsi külanõukoguga.
Eelnevaid materjale lugedes näete, et
haldusreforme on siinkandis päris palju
olnud.
Vanasti peeti jõululaupäeva õnnepäevaks
ja nii püüti asutusi avada ka sel päeval,
kuna see pidi tähendama pikka iga.
Virumaa üks ilusamaid näiteid selles vallas
on Kohtla-Järve I  Õlivabrik, mis avati
pidulikult 24. detsembril 1924. aastal ja mis
püsib siiani. See oli moodne
tööstushoone, ka spordi- ja kultuurihoone,
nimelt oli seal populaarne malesport. Seal
asus malelaud ja kuna oli ka ööpäev läbi
võimalus telefoni kasutada, siis tehti selles
majas sageli telefoni teel malepartiisid
(mingi aeg oli ju Eestis populaarne kirimale
ja meil on ka oma maailmameister Tõnu
Õimu näol), seega oldi tol ajal omast ajast
ees ja siin peeti ka kooriproove, lauldi
põlevale õliretordile. Aeg oli karm, sest
paljud töölised tegelesid samal ajal mitmes
ringis (spordiring, laulukoor, näitering jms)
ning siis tuli iga vaba moment ära
kasutada. See torn oli ka Eesti Vabariigi
100 kroonilisel rahatähel ja see moment oli
ka oluline, et 1980ndatel aastatel pääses
torn õhkulaskmisest (tegelikult ei
suudetud seda õhku lasta, nii hästi oli
ehitatud) ja kaunistab praeguseni Kohtla-
Järve vanalinna siluetti.
Soovin kõikidele kaunist jõuluaega,
loodan ka lumerohket!

Sir ARTHUR

Bussiliini Sillamäe-Sirgala-
Viivikonna-Sillamäe info
Vaivara Vallavalitsus teavitab, et seoses
haldusterritoriaalsete ümberkorraldustega
teenindab bussiliini nr 31 Sillamäe-Sirgala-
Viivikonna-Sillamäe jätkuvalt Aktsiaselts
ATKO GRUPP. Detsembrikuus jätkab
bussiliin endise graafiku alusel so tööpäevadel
5 (viis) väljumist ja puhkepäevadel 4 (neli)
väljumist.
Seoses ümberkorraldustega võimaldatakse
detsembrikuus sõitjatele sõitu TASUTA!
Sõiduplaaniga saab tutvuda aadressil:
www.vaivara.ee

 Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.11.2017
korraldusega nr 256 kehtestati Narva-
Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva
Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneering (üldpindalaga ca 3655 m2).
Detailplaneeringuga koostamise eesmärgiks on
Narva-Jõesuu linnas asuva Vabaduse tn 88
kinnistu jagamine kaheks elamumaa
juhtotstarbega krundiks, moodustatud
kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle

Detailplaneeringu
algatamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavalitsuse 05.12.2017 korraldusega nr
324 algatati Meriküla külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Mesi
(katastritunnus 85101:002:0441) ja
Mesilinnu (katastritunnus
85101:002:0442) maaüksuste maa-ala
(üldpindala ca 25ha) detailplaneeringu
koostamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
jagada maa-ala kuni kuueks minimaalselt 3ha
pindalaga maatulundusmaa juhtotstarbega
krundiks, määratleda igale moodustuvale
krundile ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme
abihoone rajamiseks, samuti lahendada
planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus,
juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja vajalikud
tehnovõrgud.
Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine järgmistel kaalutlustel:
1. planeeringualal ei ole kaitsealuseid objekte;
2. planeeringuga ei kavandata olulise
keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud
keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6
lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.
augusti 2005 määruses nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.
Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda
tööpäevadel 08.00-16.30 Vaivara vallamajas
aadressil Pargi 2 Sinimäe alevik, Ida-Virumaa
või Vaivara valla kodulehel aadressil
www.vaivara.ee.

RAIM  SARV

Oleme oma ajalehes juba kirjutanud sellest,
et Narva-Jõesuu südamesse plaanitakse
rajada nüüdisaegne kaugkütte katlamaja,
milles kütusena kasutatakse hakk-puitu.
Nüüd on aga linnaelanikud hakanud
muretsema, et rekonstrueeritud katlamaja
halvendab nende elamistingimusi.
        “Me avaldame arvamust, et katlamaja tuleks
ehitada linna äärde, nagu alguses välja pakuti. See
peab olema uus ehitis, mitte vana katlamaja hoone
ümberehitamine,” kirjutavad Narva-Jõesuus
Koidu tn 16 asuva kortermaja elanikud oma kirjas
keskkonnaametile ja Narva-Jõesuu
linnavalitsusele.
“Katlamaja asub Koidu ja Kesk
tänava nurgal, mis on osa linna
keskusest. Siin asuvad
administratiiv- ja kultuurihooned,
korrakaitseüksus, postkontor,
apteek, perearstid, laste
muusikakool, linna raamatukogu,
näituste saal, tee mere äärde jne. See
on linna kõige tihedamalt
rahvastatud ala. Rajatava katlamaja
ümbruses asuvad tänavad on väga
kitsad ning ei sobi katlamaja
teenindama hakkavate veoautode
liiklemiseks.“
        Narva-Jõesuu linnapea
Maksim Iljin ei saa aru, miks
linnaelanikud nüüd äkki muretsema hakkasid, sest
katlamaja rekonstrueerimine on juba otsustatud:
möödunud aasta lõpus kinnitas linnavolikogu ühel
häälel soojamajanduse arengukava. “Seal on kirjas,
et Kesk tn 4 asuv katlamaja rekonstrueeritakse
ning see hakkab tööle kombineeritult: gaas pluss
hakkpuit.”
Projekt läbis kõik kooskõlastused, muu hulgas ka
keskkonnamõjude küsimuses ja nüüd väljastatakse
ehitusluba. “Ma saan aru, kui me ehitaksime
linnasüdamesse täiesti uut katlamaja, siis tunduks
see tõepoolest imelik. Kuid katlamaja on seal juba
olemas ning me lihtsalt laiendame seda ühest

küljest 30-40 ruutmeetri võrra,” ütles Iljin.
        Linnapead üllatab, et linnaelanikud pelgavad
katlamaja juurde sõitma hakkavaid veoautosid.
“Meil on samal tänaval Maxima kauplus ning seal
käib kuni kolm veoautot päevas. Siin hakkab
samasugune veok käima kord kahe-kolme päeva
jooksul ning ainult küttehooajal, pealegi on
masinatele projekti järgi ette nähtud spetsiaalne
koht ümberkeeramiseks.”
        Maksim Iljin ei ole nõus ka linlaste väitega,
et katlamaja hakkab ümbrust saastama. ‘Enne
valimisi külastasime täpselt samasugust, kuid

veidi väiksema võimsusega katlamaja
Tallinna lähedal Loo asulas. Seal
paikneb see samuti keset küla ja
ümberringi on majad. Me seisime
selle kõrval, kuid mingeid
märgatavaid mõjusid või lõhnu ei
tundnud ning müra ei olnud samuti.”
        Narva-Jõesuu katlamaja kuulub
ASile Adven Eesti, kellele linna
soojustorustikud 2037. aastani
rendile on antud. Katlamaja
rekonstrueerimiseks saab Adven
Eesti keskkonnainvesteeringute
keskuselt pool miljonit eurot toetust
ning teist sama palju panustab ise.
Adven Eesti projektijuht Arbo Reino
kinnitas käesoleva aasta alguses, et
hakkpuidu oluline eelis on selle hind.

“Praegu turul olevatest kütustest on just hakkpuit
kõige stabiilsemalt soodsa hinnaga ja tagab
seetõttu piirkonna elanikele taskukohase hinnaga
toasooja. Peale selle on puit kodumaine, taastuv ja
keskkonnasõbralik kütus,” sõnas Reino.
        Linnapea Maksim Iljin kinnitab, et kui
lähtuda praegustest gaasihindadest, siis peaks
isegi investeeringuid arvestades vähendama
kombineeritud küttel töötava katlamaja
käivitamine soojuse tariifi Narva-Jõesuu elanikele
10-20 protsendi võrra. (ML)

Kultuuriteated
Narva-Jõesuus
26.12 kell 12.00 Laste jõulupidu Narva-
Jõesuu Koolis.
26.12 kell 16.00-18.00 Disko lastele
vanuses 10-16 aastat Narva-Jõesuu Koolis
6.01 Eleegia kontsert
7.01  Puhkeõhtu Valges Saalis (korraldab
MTÜ Allikas)
15.01 Kontsert Muusika koolis
27.01  Talvine spordipäev 
Vaivaras
28.12 kell 18.00 Laste jõulupidu Olgina
rahvamajas
29.12 kell 11.00 Sinimäe laste
JÕULUPIDU  Sinimäe lasteaias
31.12 kell 20.00 - 4.00 Pidulik
aastavahetuse üritus Olgina rahvamajas
31.12 kell 20.00 - 4.00 Pidulik
aastavahetuse üritus Sinimäe koolihoones

Detailplaneeringu
avalik väljapanek
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
ajavahemikul 01.01.2018 – 14.01.2018.a.
on avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu
linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Lydia
Koidula tn 72 kinnistu (katastritunnus
51301:012:0130) ja selle lähiala
(üldpindala ca 0.4ha) detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on Lydia Koidula tn 72 kinnistu jagamine
kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks,
moodustuvatele kruntidele ehitusõiguse
määramiseks elamu ja selle abihoonete
ehitamiseks ja kruntide tehnovõrkudega
varustamise kavandamine. Lisaks
määratakse detailplaneeringuga haljastuse
ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega
liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja
parkimislahendus.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu,
Koidu 25, III korrus) ning linna
koduleheküljel aadressil http://narva-
joesuu.ee rubriigis „Ehitus ja
planeerimine“. Avaliku väljapaneku ajal on
igal isikul õigus esitada kirjalikult või e-
maili teel ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 16.01.2018 kell 14.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones
(Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

RAIM  SARV Õnnitleme kõiki uue suure Narva-
Jõesuu linna elanikke saabuvate
jõulupühade ja uue aasta puhul! Soovime
kõigile head, armastust, õnne ja tugevat
tervist!
Narva-Jõesuu pensionäride ühendus
(Koidu 25, Narva-Jõesuu)

Detailplaneeringu kehtestamise teade
abihoonete ehitamiseks, kruntide
tehnovõrkudega varustamise kavandamine.
Lisaks on detailplaneeringuga määratud
haljastuse ja heakorra põhimõtted,
tehnovõrkudega liitumisvõimalused,
liikluskorraldus ja parkimislahendus.
Planeeringuala arendajaks on maaomanik.
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda
Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narva-
joesuu.ee.

RAIM  SARV

MEIE  HULGAST  ON  LAHKUNUD

ARVO   JOHANNES

LYUBOV   LOMAKINA
SÜGAV  KAASTUNNE  OMASTELE

Narva-Jõesuu elanikud ei pea
pelgama uut katlamaja

Foto: Sergei Stepanov


