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Kahekümnenda Utria dessandi võitis
Scoutspataljoni I võistkond
Tänavusel, juba kahekümnendal Utria
dessandil oli võidukas Scoutspataljon, kes
on oma üleolekut tõestanud ka varasematel
aastatel. Scoutspataljoni I võistkonnale
järgnesid Kaitseliidu Pärnumaa maleva II
võistkond ning Kaitseliidu Tallinna maleva
Kalevi malevkonna võistkond. Kahekümne
neljast startinust ületas finišijoone
üheksateist võistkonda.
Ainuke naistest koosnev Kaitseliidu
Tallinna maleva Meredivisjoni võistkond oli
viieteistkümnes. Neljast piiritagusest
võistkonnast lõpetasid võistluse Poola ja
Läti võistkond.
„Eesti metsad on ülejäänud Euroopaga
võrreldes üsna haruldased, kui seal on
tegemist rohkem hoolitsetud parkmetsadega,
siis meie omasid nimetavad välisvõistkonnad
polaardzungliks ja need on nende jaoks
tõeliseks katsumuseks,“ rääkis võistluse
peakorraldaja, Erna seltsi president Meelis
Rätsep.
Rajal üsna alguses olevas
kontrollpunktis tegutsenud kaitseliitlase
Madis Millingu sõnul oli mets seekord väga
salakaval. „Pinnas oli väga petlik – peal oli
sentimeetrine külmunud kiht, kuid all puha
vesi ja pori. Üks mees vajus lausa
kaelassaadik vette ja seda kohe võistluse
alguses!“
12-13 aastat Utria dessandile kaasa aidanud

Millingu sõnul võiks iseloomustada sellel
võistlusel osalejaid kolme sõnaga: „hullud,
hullud ja veelkord hullud!“
Enne võitjate autasustamist Sinimäe
põhikoolis, toimus traditsiooniline pärgade
asetamise tseremoonia Utria dessandi
mälestuskivi juures, mis sellel aastal oli eriti
osavõtjate rohke.
Dessandi pidulikul
lõpetamisel rõhutas kaheksateist aastat selle
ürituse toimumisele kaasa aidanud Narva-

Võistlejad Utria dessandil. Foto: Kristjan Prii
Jõesuu Linnavolikogu
esimees Veikko Luhalaid 99
aastat tagasi toimunud
dessandi tähtsust Eesti
ajaloos ja tänas kõiki, kes
selle mälestusüritusega
seotud on olnud.
„Head sõbrad, tere
tulemast kahekümne
esimesele Utria dessandile
Narva-Jõesuusse,“ lõpetas
oma kõne Luhalaid, andes
selgelt märku, et seekordne
mälestusüritus ei jää
viimaseks.
Seekordse
lõputseremoonia
Utria dessandi võitjad autasustamisel. Foto: 2x Alar Tasa
pidulikkust rõhutas

erinevate au- ja
teenetemärkide
üleandmine, mille
käigus tunnustati
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
esimeest Veikko
Luhalaidi
Põhjamaade

Pärgade panek mälestussamba jalamile.
sinibarettide (st
rahuvalvajate)
aumedaliga
väljapaistva panuse
eest piirideta sõpruse
valdkonnas.
Erna selts tänas
Talveristiga häid
kamraade koostöö
eest seltsiga ja Utria
võistluse läbiviimisel.
Tuleval, 2019. aastal tähistatakse 100
aasta möödumist Utrias aset leidnud edukast
meredessandist ja võistluse peakorraldaja,
Erna seltsi presidendi Meelis Rätsepa sõnul
lähtutakse sellest ka võistlustrassi
planeerimisel: „Me loodame hästi palju tuua
sisse selliseid kohti, mida legendaarne Utria
dessant kunagi reaalselt läbis. Päris merelt me
siiski tulema ei hakka, kuid maismaaosa
püüame maksimaalselt ära kasutada, seda
enam, et oluline osa jääb Vaivaraga ühinenud
Narva-Jõesuu territooriumile.“
Sõjalis-sportliku ürituse korraldajaks
pooleks olid sel aastal taas Vaivara vald, kuid
võistluse läbiviijaks juba kahe liitunud
omavalitsuse tulemusel tekkinud NarvaJõesuu linn, Erna selts, Kaitseliit ja

Jüri Ratas: linna potentsiaali
arvestades on arenguvõimalusi küllaga
Peaminister külastas 12.
jaanuaril Narva-Jõesuud.
Nooruse spaa
konverentsisaalis toimunud
kohtumisel osalesid
linnapea, Narva-Jõesuu
linnavolikogu liikmed, NarvaJõesuu ja Narva ettevõtjad,
Sillamäe sadama esindajad
ning kohalikud elanikud.
Kõik osalejad said
ennast tutvustada ja rääkida
oma ettevõttest, plaanidest,
ootustest valitsusele, aga ka
probleemidest. Käsitleti
kergliiklustee rajamist NarvaJõesuus, vajadust rajada
Kohtumisel peaminister Jüri Ratasega. Foto: Alar Tasa
Narva-Jõesuusse väiksem
saab lähiajal valitsuse heakskiidu ja annab
sadam ja räägiti muuli taastamisest.
oma panuse regiooni probleemide
Väljendati muret piirkonnas toimuva
lahendamisse.
metsaraie ja ehitusmälestiste taastamise üle.
Kohtumisel osalenud EASi esindajad
Sillamäe sadama esindajad rääkisid ka Kotka
rääkisid põgusalt
laevaliini käiku laskmisest.
finantseerimisprogrammidest ja väljendasid
Peaminister väljendas muret selle üle, et Idakahetsust selle üle, et Ida-Virumaa projekte
Virumaa elanike arv on vähenemas. Ta
on suhteliselt vähe. Piirkonna ettevõtlus on
loodab, et Ida-Virumaa riiklik toetusprogramm

kahjuks madal.
„Unustame tihti, et
siinne loodus on hea.
Olles kuulnud piirkonna
erasektori arenguplaane,
ütlen, et linna ja kogu
piirkonna potentsiaali
arvestades on
arenguvõimalusi
küllaga,“ märkis Jüri
Ratas.
Peaministrit huvitas
haldusreformi mõju
piirkonnas ja hariduse
olukord Narva-Jõesuus.
Peaminister märkis
pressikonverentsil, et
väikese sadama
rajamine, Sillamäe – Kotka laevaliini avamine
tulevikus, Narva-Jõesuusse tehtavad
investeeringud turismi arendamiseks ning
Narva-Jõesuu looduskaunis asukoht aitavad
turiste ligi meelitada ja meie piirkonda
arendada.
VERONIKA STEPANOVA

Kaitsevägi.
Möödunud aastal oli võidukas
Kaitseliidu Tallinna maleva meeskond,
elukutselistest sõjaväelastest koosneva
Scoutspataljoni ja 1. Jalaväebrigaadi
Pioneerpataljoni võistkonna ees.
Esimest korda korraldasid Utria dessandi
MTÜ Erna selts koostöös Vaivara vallaga
1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru üksikjalaväepataljoni 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.
Vabadussõja suurima dessantoperatsiooni
üldjuht oli toona kapteni aukraadi kandnud
Johan Pitka. Dessantrühmi juhtisid major
Martin Ekström, staabikapten Karl
Aleksander Paulus ja kapten Anto Nestori
Eskola.
http://album.vaivaravald.ee > Utria
dessant
ALAR TASA

Sinimägede
muuseum laieneb
Looduses on Vaivara Sinimägede
muuseumi ümbrus ikka veel endine, aga
paberil valmib näitusemaja taha uus hoone
tehnika väljapanekuks.
Milleks? Tänane näitusemaja on
lootusetult väikeseks jäänud ja puudub pind
suurte eksponaatide näitamiseks. Just neid on
lubanud erakollektsionäär Igor Sedunov, uude
väljapanekusse on planeeritud nii tank T-34,
lennuk Il-2, kahurid ja palju muud. Samuti
oleme hädas, et puudub ruum
restaureerimistööde tegemiseks, sellegi oleme
lisanud uue maja ruumiprogrammi.
Projekteerime, et tulevikus oleks meie
külastajatel võimalus põnevaid, ainulaadseid
näitusi külastada ja muuseum saaks
restaureerimisruumi.
Milline? Maja tuleb eriline, sest üliväike
ala, mida muuseum saab juurdeehituseks
kasutada, pani nuputama. Plaanime minna maa
alla, õieti polegi see maja, vaid rohkem nagu
punker. Aga kõiki saladusi ei saa kohe välja
lobiseda, projekt ise valmib alles märtsi lõpus.
Kes projekteerib? Riigihanke
tulemusena on meie projekteerija OÜ
Zoroaster Jõhvist.
Kes rahastab? Projekteerimisrahade eest
oleme tänulikud Vaivara valla
sotsiaaldemokraatidele, kelle abiga saime
riigikogu lisavahendeid ja Vaivara vallale.
IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede Muuseum
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Maksim Iljin
Narva-Jõesuu
linnapea ja samas
ka linnavalitsuse
juht. Vastutab
linnavalitsuse kui
ametiasutuse
üldjuhtimise eest.
Esindab linna.
Sündinud 19.
aprillil 1987. aastal.
On põline Vaivara
valla elanik, kogu
oma elu on elanud
Vaivara vallas
Olgina alevikus.
Tal on tugev side ka Narva-Jõesuu
linnaga, sest seal elavad tema sugulased
ja kooliaegsed sõbrad ning kõik
nooruspõlve aastate suved viibis NarvaJõesuus. Lapsepõlvest võib öelda, et tänu
emale sai endale hea kasvatuse ja tänu
isale soovi tööd teha.
Ta on lõpetanud Narva Juhkentali
kooli ning Tallinna Tehnikaülikooli
Virumaa kolledzi. Pärast kolledzi
lõpetamist astus Tallinna Tehnikaülikooli
tsiviil- ja tööstusehitus erialale
magistrikraadi omandamiseks, mille
omandas 2015. aastal.
Juba õppimise ajal alustas ka
töötamist. Aastatel 2010 - 2015 oli ta
Vaivara vallavalitsuse teedespetsialist,
aastal 2013 osutus ta valituks Vaivara
valla volikokku ja sama aasta oktoobrist
on ta Vaivara Vallavalitsuse liige.
Novembris aastal 2014 valiti ta NarvaJõesuu Linnavalitsuse liikmeks ning 5.
mail 2015. aastal tuli ta tööle NarvaJõesuu linnavalitsusse aselinnapea
ametikohale. Möödunud aasta novembris
valiti Narva-Jõesuu linnapeaks.
Kõik tema tulevikuplaanid, mis on tööga
seotud, olid kirja pandud valimisliidu
valimisplatvormis. Järgmise nelja aasta
jooksul teeb kõik selleks, et need
lubadused ellu viia.
Nii õppimise ajal, kui ka praegu
tegeleb aktiivselt spordiga ning on
võitnud mitmel korral ka erinevaid
poksiturniire. Maksim on spordi ja
aktiivse eluviisi eestvedaja, osaleb ja
korraldab aktiivselt erinevaid spordiüritusi
nii Vaivara vallas kui ka Narva-Jõesuu
linnas.
Nii sõprades kui ka töökaaslastes
hindab kõigepealt ausust ning avatust.
Horoskoop: Jäärast kass (jänes) on
jõuline filosoof, kel on väga hea maitse
ja tal on energiat asjade muutmiseks, mis
tunduvad talle väärad.
Jäär on tahtekindel, põikpäine, iseseisev
ja jõuline. Tal on kindlad veendumused
ja arvamused ning ta on osav nende
avaldamisel ja inimeste
kaasahaaramisel. Tal on piiramatult
energiat uute projektide, uute ideede ja
uute alustamiste tarvis.
Tulikass on innukas ja sõbralik, kellel
on tohutult energiat, hea huumorimeel,
armastab turvalisust ja talle meeldib
muuta maailma ka teiste jaoks kenamaks
kohaks.

Ilusat uut algust!
Kallid sõbrad! Soovime kõigile imelist
alanud aastat ning südamesoovide täitumist!
Vaivara lasteaia perel on väga vedanud, et
meil on nii palju imelisi lapsi,
lapsevanemaid ja koostööpartnereid!
Esmakordselt oleme seisus, kus kahjuks
uusi soovijaid kohe vastu võtta ei saa, kuna
rühmad on täis. Aitäh teile kõigile ning
üheskoos muudame meie pesamunade

kaunistati ruumid, valmistuti jõululaatadeks,
käidi päkapikumaal ning oodati pikisilmi
päkapikke ning jõuluvana. Igas rühmas olid
vahvalt sokid seinal rippumas ning oi seda
rõõmu, kui üles ärgates sealt midagi leiti!
Rõõm laste silmades on nii siiras, et muudab
kohe kõigi tuju veelgi paremaks. Lasteaed on
koht, kuhu me kõik peame tulema hea tujuga
ning õnneks näeme seda igapäevaselt, et

Jõulupidu Olgina lasteaias.
kasvamise veelgi erilisemaks, sest nemad on
väärt vaid parimat! Suur kummardus teile,
kallid lapsevanemad, et olete valinud just
meie lasteaia! Suur kummardus teile, mu kallis
meeskond, kes te muudate meie lasteaia
eriliseks! Kõik on võimalik vaid koostöös!

lapsed ei taha õhtul kojugi minna, sest neile
meeldib koos olla ja mängida.
Lisaks tubastele toimetustele saime me
detsembrikuus oma Olgina lasteaia õuealale
vahva uue mänguväljaku, mida põnevusega
ootasime. Aitäh meie omavalitsusele ja
koostööpartneritele,
tänu kellele on meil
nüüd mõnus veranda
ja uued huvitavad
atraktsioonid! Aitäh
lapsevanematele ja
töötajatele kannatuse
eest, sest ega
remondi aja
muudatused ei meeldi
ju kellelegi, aga me
saime hakkama.
Nüüd jääb üle
vaid kevadet oodata,
et seda kõike täiega
nautida. Õnneks on
sel aastal ilmataat
meie sõber ja me
oleme väga palju
Jõulupidu Sinimäe lasteaias. Foto: 2x Vaivara Lasteaed
kelgutada saanud,
Kiirelt jõudis kätte jaanuar ning
loodame, et lumekest jagub veel ka
valmistume oma kodumaa 100. sünnipäevaks! järgmisteks kuudeks. Usume imedesse! Aitäh
See on eriline sündmus ja ka meie tahame
kõigile ja kõike kaunist! Meie tegevusi saate
seda suursuguselt tähistada. Palju õnne meile jälgida lasteaed.vaivaravald.ee.
kõigile! Kuidas möödus meie aasta lõpp?
Terve detsember olid lasteaia majad täis
MARGIT MAKSIMOV
mõnusat siginat-saginat. Üheskoos
Vaivara Lasteaia direktor

Kuurortlinn on külalislahke ka talvel
Viimaste aastate suved pole rannamõnude
nautijaid hellitanud, kuurortlinn NarvaJõesuu suudab aga revanši võtta
aastavahetusel, mil siia tulevad puhkama nii
vanad tuttavad kui ka esmaavastajad.
„Viimastel aastatel on aastavahetuse ajal
meie maja 100 protsenti välja müüdud,
kusjuures umbes 80 protsenti külalistest on
inimesed, kes pole meid varem külastanud,“
rääkis AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi
müügijuht Oleg Mitroškin. Venemaalt tulnute
osakaal on sel ajal 40 protsenti ja iga viies
pere oli aastavahetust tähistama tulnud koos
lastega. Olegi sõnul külastavad puhkajad
üsna aktiivselt vaatamisväärsusi ka Ida-Viru
maakonnas ja mujal Eestis.
„Traditsiooniliselt on aastavahetusel ja
sellele järgneval nädalal maja täituvus 88-90
protsenti. Aastavahetuse banketil osalenud
külaliste hulgas oli üle poole neid külalisi, kes
on meie juures juba vähemalt teist korda,“
rääkis Noorus Spa Hotel Müügiosakonna
juht Igor Shustrov. Igori sõnul oli sel aastal
Venemaalt tulnute osakaal 80 protsenti ja
heameel oli tõdeda, et paljud oskavad
väärtustada kogupere puhkust – lapsi oli
majas kokku üle viiesaja ja enamus neist olid
kuni viie aasta vanused.
Kuna Noorus Spa Hotel ja Liivarand pakuvad

nüüdsest tasuta transfeeri teenust - kaks
korda päevas Narva ja tagasi – siis
külastavad puhkajad Igori sõnul kindlasti ka
Narva linna. Kuna aastavahetuse puhkused
on siiski väga lühikesed, siis ei usu ta, et
turistid jõuaksid kusagile kaugemale sõita.
Aastavahetus on edukas ka linna
söögikohtadele. „Venemaa turistide osakaal

Kohvik Albatross. Foto:2x Erakogu.

Kena vaade kohvikust Albatross
moodustab aastavahetusel koguni 90
protsenti külastajatest,“ rõõmustas kohviku
Albatross juht Natalja Pesotšinskaja. „Oleme
avatud alles kolmandat aastat, kuid iga
aastaga on meie söögikoha täituvus
stabiilselt 20 protsendi võrra tõusnud. Saime
tuntuks tänu kodustele küpsetistele ja oleme
positiivset vastukaja saanud Narvast,

Tallinnast, Sankt-Peterburist, Moskvast ja
isegi New-Yourgist,“ kiitis Natalja, kelle sõnul
on kohvikule tuntust toonud ka Fasebooki
leht https://www.facebook.com/albatross.nj/.
Seal jagab ta fotosid kaunitest
merevaadetest. Neid pilte kasutati isegi
möödunud aastal Narva muuseumi poolt
välja antud raamatus „Kogu südamest
puhkavatele – Narva-Jõesuu“.
ALAR TASA
Tänan toredaid inimesi, kes võtsid vaevaks
neile saadetud küsimustele vastata.

Raim Sarv
Narva – Jõesuu
aselinnapea
arengu- ja
planeeringu,
keskkonna ja
maakorralduse
küsimustes, on
ühtlasi
arendusosakonna
juht.
Sündinud 3.
veebruaril 1976.
aastal Põlvas, aga
suurema osa oma elust on elanud Kohtla –
Järvel ja Jõhvis.
Lapsepõlve suved veetis põhiliselt
vanavanemate juures Peeterristi külas, kus
nüüd elab Raimi isa ja kus poole aastast
veedab praegu ka ta ise.
Keskkooli lõpetas praeguses Jõhvi
Gümnaasiumis. Pärast kaitseväes teenimist
õppis Kehtna Kõrgemas
Põllumajanduskoolis maakorraldust.
Lõpetamata on Mainori Kõrgkooli
ärijuhtimise eriala.
11 aastat töötas Vaivara
vallavalitsuses planeeringuspetsialistina ja
sai läbi planeeringute suunata valla
arengut. Alates 2017. aasta juunist on
arengu- ja planeeringu spetsialistina
ametis ka Narva-Jõesuu linnavalitsuses.
Tulevikuplaan on ühinemisel tekkinud
suure Narva-Jõesuu linna arenguks oma
parim panus anda.
Oma sõprades ja töökaaslastes hindab
enim üksteise usaldamist ja head
koostööd.
Hobideks on sõidukid ja orienteerumine.
Vabaabielus, peres kolm last.
Horoskoop: Veevalajast draakon on
kaugelenägeva visiooniga sellest, kuidas
kõik saab olema või kuidas ta tahab, et
saaks olema. Ta on tark, sõltumatu, tal on
kaalukad arvamused.
Veevalajal on originaalsed mõtted ja loov
mõistus, mis harva, kui üldse kunagi välja
lülitub.
Talle meeldib enda ümber puhtus ja kord.
Draakon oskab näha probleemidele
lahendusi ammu enne teisi. Ta kohaneb
kergesti ja kiiresti uute olukordadega.
Saab hakkama kõigega, kui tal lastakse
särada tähelepanu keskpunktis, vajab
tunnustust ja imetlemist.

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
101 ANTONINA JUHKOV 17.01.1917
90 GENNADI LARIONOV 31.01. 1928
89 NINEL PETRENKO 14.01.1929
89 KLAVDIYA NIKOLAEVA 29.01.1929
88 NIINA KURAGINA 30.01.1930
87 HILDA VESILO 23.01.1931
87 ALEXANDER SHARCHEV 31.01.1931
86 LIUDMILA ZOMEROVA 04.01.1932
86 ANNA SERGEJEVA 15.01.1932
86 ANNA TERENTJEVA 19.01.1932
86 ELFRIIDA VÄLJA 30.01.1932
85 NINA KISEL 01.01.1933
85 ANTONINA SEMTŠONOK 02.01.1933
85 ALEKSANDRA ABUSHKEVICH 03.01.1933
85 VITALY GONIODSKIY 13.1.1933
85 KONSTANTIN ALPATOV 23.1.1933
80 LEONID PIVOVAROV 01.01.1938
80 SVETLANA TOOTS 01.01.1938
80 LIDIA SOBOLEVA 21.01.1938
80 MARGARITA KUZMINA 27.01.1938
80 GALINA POLUJAHTOVA 31.01.1938
75 ANNA PASTUHHOVA 02.01.1943
75 TATJANA SULEMENKOVA 10.01.1943
75 VASILY ZHDANOVICH 15.01.1943
ÕNNITLEME VANEMAID

MIHHAIL TŠERNEI
AMELIA LOHMATOVA
SÜNNI PUHUL
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
27. detsembril
27. detsembril 2017 Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 1. koosseisu 5. istungil:
- muudeti Narva-Jõesuu linna
põhimäärust. Seoses sellega, et
linnavalitsuses moodustatakse
siseaudiitori kutsetegevuse alaste
ülesannete täitmiseks vastav ametikoht ja
lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest on linna põhimäärus täiendatud
sisekontrollisüsteemi ja siseauditeerimise
üldiste töökorralduste sätetega.
- võeti vastu uue Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kui ametiasutuse
põhimäärus, millega
sätestatakse ametiasutuse üldandmed,
tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine,
struktuur ning teenistuskorraldus.
- kehtestati Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Uues koosseisus on kõik endise NarvaJõesuu Linnavalitsuse ja peaaegu kõik
endise Vaivara Vallavalitsuse ametnikud ja
töötajad. Uues Linnavalitsuses on 36
teenistuskohta, sh 21 ametnikku ja 15
töötajat.
- kinnitati Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
palgajuhend, millega määratakse kindlaks
ametiasutuse teenistujate töö tasustamise
korraldus, tingimused ja tasu maksmise
põhimõtted.
- võttes aluseks 19.12.2017 istungil
vastuvõetud otsus Narva-Jõesuu linna
ametiasutuste ümberkorraldamisest,
millega otsustati Vaivara valla ametiasutus
Menetlusteenistus (registrikood 75038061)
üle viia Narva-Jõesuu linna ametiasutuste
koosseisu, võeti vastu
Menetlusteenistuse uus põhimäärus,
Menetlusteenistuses kasutatava
sümboolika kirjeldus ja kasutamise kord,
kehtestati Menetlusteenistuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis, palgajuhend ja
kinnitati asutuse teenistujatele esitatavad
nõuded.
- otsustati anda menetlusteenistuse
ametnikele eriseadusega kohalikule
omavalitsusele pandud riikliku järelevalve
ülesannete täitmise õigus.
Menetlusteenistuse ametnikel on NarvaJõesuu linna nimel õigus teostada
ehitusseadustiku § 130 lõike 1 ja 2,
jäätmeseaduse § 119 lõike 1 ja 4,
kalmistuseaduse § 12 lg 1,
keskkonnajärelevalve seaduse § 3 lg 1,
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §
621 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 531 lg 1, lastekaitseseaduse § 38
lg 1, looduskaitseseaduse § 702 lg 2 ja
majandustegevuse seadustiku üldosa
seaduse § 65 lg 1 alusel kohalikule
omavalitsusele ülesandeks pandud riikliku
järelevalvet ja kohaldada
korrakaitseseaduses sätestatud riikliku
järelevalve teostamisel kohaldatavaid üldja erimeetmeid.
- kinnitati Narva-Jõesuu linnavalitsus, mis
on 5-liikmeline - linnapea ja neli
linnavalitsuse liiget.
- kinnitati Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
liikmeteks linnapea Maksim Iljin, Mati
Männisalu, Raim Sarv, Kädi Koppe ja
Anzela Jakutova. Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse liikmetele makstakse
hüvitist 150 eurot kuus.
- otsustati maksta preemiat Vaivara
Vallavalitsuse ja Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse endistele liikmetele.
- otsustati maksta linnapea Maksim Iljinile
preemiat 2500 eurot.
- nimetati Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
üldkogusse Narva-Jõesuu linna
esindajaks linnavolikogu esimees Veikko
Luhalaid ja tema asendajaks linnavolikogu
aseesimees Heiki Luts ning linnapea
Maksim Iljin ja tema asendajaks Mati
Männisalu.
- nimetati Narva-Jõesuu linna esindajateks
Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule Narva-Jõesuu
Linnavolikogu poolt volikogu esimees
Veikko Luhalaid ja tema asendajaks
linnavolikogu aseesimees Heiki Luts ning
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt
linnapea Maksim Iljin ja tema asendajaks
Mati Männisalu. Samas nimetati NarvaJõesuu linna esindajaks Eesti Linnade ja

Talvised pidupäevad
Narva-Jõesuu Koolis
Detsember on alati täis uusaastaimede
ootust ja soovide täitumist. Narva-Jõesuu
kooli õpilased võtavad pühade ootuse ajal
aktiivselt osa erinevatest üritustest, millest
mõned on traditsioonilised, mõned aga päris
uued.
Talve alguseks said klassiruumide uksed
peaaegu muinasjutulise kujunduse:
põdrarakendid, kuused,
piparkoogimajakesed, koldetuli jpm.
Koolikoridorid muutusid ootamatute
avastustega huvitavateks käikudeks! Avati
ka kooli jõululaat, kus osalesid lisaks
õpilastele ka nende vanemad. Ainuke

loomaaiaga „Kõik loomade kohta“ andis
võimaluse meie väikesi sõpru uue nurga alt
vaadata, tutvuda loomaaia eluga seestpoolt
ning oma teadmisi hinnata.
Kõige oodatum sündmus oli aga
koolietenduste festival, mis toimub juba 20.
korda. Peamised näitlejad on esimese kuni
neljanda klassi õpilased. Sel aastal debüteeris
Andrei Akimovi klass muinasjutuga „Taretareke“. Seejärel esines 2. klass lavastusega
„Uusaastaseiklus muinasjuturaamatus“
(klassijuhataja Tatjana Anufrijeva) ning 3.
klass (klassijuhata Kristina Samuilov-Pavlov)
Leelo Tungla luuletustega. Lõbusaid pildikesi

Jõulupeol Narva-Jõesuu koolis. Foto: Tatjana Barabanova
tingimus oli, et kõik kaubad pidid olema ise
tehtud. Parimad küpsetised, soojad kudumid,
puidust suveniirid, taigenpaber
(papjeemašee), ainulaadsed nukud –
kingitusi oli igale maitsele ning iga laps,
koolitöötaja ja külaline sai nii ennast kui ka
oma lähedasi nendega rõõmustada.
Paljud õpilased proovisid kätt jõulukaartide
kujundamise konkursil, mille parimad tööd
saadeti meie sõpradele ja partneritele.
Korraldati üritusi ka väikestele taibudele.
Peeti kooli lauatenniseturniir, kus tüdrukud ei
jäänud osavuse ja vastupidavuse poolest
poistele sugugi alla. Koostööprojekt Tallinna

koolielust tõi lavale 4. a klass (klassijuhataja
Oksana Poljak) ja eestikeelse näidendi
„Loomade sõprus“ esitas 4. b klass
(klassijuhataja Aime Onno).
5. kuni 9. klassi õpilased valmistasid väikeste
näitlejate jaoks ette teatemängu „Päkapikul
külas“ ning etenduste vaheajal lõbustati
lapsi ja külalisi tantsude, laulude ja
mõistatustega.
Suure koolipere pidupäev läks igati korda.
Aitäh kõigile osalejatele, korraldajatele ja
külalistele!
TATJANA BARABANOVA
klassivälise tegevuse korraldaja

Töövihik koduloo teemal

Detsembrikuus sai valmis
töövihik, mis on
pühendatud Sinimäe ning
selle ümbruse ajaloo-,
kultuuri- ning
looduslikule eripärale.
Töövihik on loodud
Sinimäe põhikooli õpilaste
ning õpetajate koostöös.
5. ning 9. klassi
õpilased koos
kunstiõpetaja Helena
Tõnsauga tegid
joonistused töövihiku
jaoks, kodulooringi juhataja
Jekaterina Muravjova
koostas ülesandeid ja teksti
ning inimeseõpetuse ja
eesti keele õpetaja Kai
Kiiver toimetas ning andis
häid nõuandeid.
Töövihikut saab kasutada
nii koduloo ringis kui ka
looduõpetuse ja
inimeseõpetuse tundides.
Töövihik on Sinimäe
põhikooli kingitus Eesti
Vabariigi 100.
sünnipäevaks. Projekti
rahastas
Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.

JEKATERINA
MURAVJOVA
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Valdade Liidu volikogusse linnavolikogu
aseesimees Heiki Luts ja tema asendajaks
linnapea Maksim Iljin.
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
linnavolikogu liige

SOTSIAALOSAKONNA
VASTUVÕTUAJAD ALATES
JAANUARIST 2018
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (aadressil
Koidu 25, Narva-Jõesuu linn, 2. korrus)
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 09.00 12.00 ja 13.00 -16.00.
Olgina alevikus (aadressil Narva mnt 12,
Olgina, 2 korrus)
igal teisipäeval kell 09.00 – 16.30.
Sinimäe alevikus (aadressil Pargi 2,
Sinimäe)
kolmapäeviti kell 09.00 – 12.00 ja 13.0019.00.
Sirgala ja Viivikonna inimesi teenindab
sotsiaalosakond ajutiselt Sinimäel.
Vastuvõtt toimub igal kolmapäeval kell
09.00-12.00 ja 13.00-19.00.
Sotsiaalosakond tagab Sirgala ja
Viivikonna inimestele transpordi
vastuvõtule Sinimäele ning tagasi
elukohta.
Sirgala bussijaamast Sinimäele väljub
sotsiaalosakonna buss kolmapäeviti kell
09.00 ja kell 10.00.
Viivkonna kortermajade juurest
Sinimäele väljub sotsiaalosakonna buss
kolmapäeviti kell 15.00 ja kell 16.00.
Alates 01. jaanuarist saab
toimetulekutoetuse toetuse avaldusi
esitada kalendrikuu esimesest kuni
viimase kuupäevani.
Küsimuste korral palume pöörduda
sotsiaalosakonda telefonidel: 5853 2484
või 5912 5020.

Elukoha- ja
perekonnaseisutoimingud
Elukohatoimingud (elukohateadete
esitamine, elukohatõendi taotlus jm) ja
perekonnaseisutoimingud (sünni- ja
surmajuhtumi registreerimine).
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (aadressil
Koidu 25, Narva-Jõesuu linn, 3. korrus)
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 09.00 12.00 ja 13.00 -16.00.
Sinimäe alevikus (aadressil Pargi 2,
Sinimäe)
kolmapäeviti kell 09.00 – 12.00 ja 13.0019.00.

Ametlik veebileht on nüüdsest
narva-joesuu.kovtp.ee
1. jaanuarist 2018 on Narva-Jõesuu ja
Vaivara valla liitumise tulemusel tekkinud
omavalitsuse ametlik veebileht narvajoesuu.kovtp.ee
www.vaivara.ee lehel olevat informatsiooni
enam ei uuendata.

Sugupuu koostamine töövihikus.

Töövihik on kingitus Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks. Foto: 2x Alar Tasa
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Kultuuriteated
14.02 kell 18:00 Armunute ja sõbrapäev.
Narva-Jõesuu rannas toimub
taevalaternate lennutamine.
17.02 Sõbrapäeva tähistamine. Sinimäe
koolis, korraldaja Huvikeskus.
17.02Valentinipäeva kontsert ja disko,
sõbrapäeva puhkeõhtu. Olgina
Rahvamajas, korraldaja Marina Pertseva.
18.02 kell 14:00 Maslenitsa (slaavi
vastlapäev). Kohvik Lemmik territooriumil
(Vabaduse 25).
18.02 Vastlapäev. Olgina Rahvamajas,
korraldaja Marina Pertseva.
24.02 Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine:
* kell 7:20 Riigilipi pidulik heiskamine
Narva-Jõesuu linnaraamatukogu juures
(Kesk 3);
* kell 7:40 Vabadussõja mälestusmärgi
jalamile lillede ja pärgade asetamine;
* kell 8:00 Hommikukohv Meresuu Spa &
Hotellis;
* kell 15:00 Pidulik vastuvõtt (sissepääs
kutsetega) Meresuu Spa & Hotellis.
24.02 kell 7.20 Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud koosviibimine. Vanatare
seltsimajas, korraldaja Vanatare MTÜ.
24.02 Suusamatk Sillamäe - Sinimäe.
Korraldaja Sillamäe Suusaklubi MTÜ.
25.02 kell 12:00 Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud kontsert.
Meresuu Spa & Hotellis.

Uus väljapanek muuseumis

Üks näitusel väljapandud kiivritest. Foto: Alar Tasa
Vaivara Sinimägede muuseumis on 2018.
aasta jooksul võimalik näha väikest kiivrite
näitust. Väljapanek on pühendatud Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevale, ning seal on
kiivreid erinevatest aegadest: alates I
Maailmasõja algusest kuni 20. sajandi
90ndate aastateni.

Kiivrid on narvalase Viktor Petuhhovi
erakogust.
Kutsume kõiki huvilisi näitusega tutvuma.
JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede muuseum

VÕIDUKROON ON MEIE!
Kruiisilaeval Baltic Queen toimus
rahvusvaheline loominguline festival
„Sügise Kaleidoskoop 2017“ ja „Miss
Oriflame 2017“, mis on Baltimaade üks
populaarsemaid üritusi.
Toimunud üritusele kogunes saalitäis
rahvast. Vaimustusega tervitati osavõtjaid
erinevatest Eesti linnadest ja piirkondadest
(Narva, Olgina, Maardu, Tartu, Pärnu ja
Tallinn), aga ka Venemaalt Veliki
Novgorodist.
Sel aastal esindas festivalil meie
tantsukollektiivi Aktsent keskmine ja vanem
vanuserühm. Konkursil „Miss Oriflame 2017“
osales kolm vanema vanuserühma tüdrukut;
kokku oli osalejaid 10. Konkurss toimus
kolmes osas: oma stiil, Oriflame’i toodete
esitlus ja ballikleidid.
Meie tüdrukud esinesid väärikalt!
MISS STYLE 2017 tiitli võitis Ilona Fokina.
III VICE MISS ORIFLAME 2017 tiitli võitis
Valeria Tšitškina.
MISS ORIFLAME 2017 tiitli võitis Karina
Dankovtseva.
Õnnitlen teid veelkord võidu puhul! Olete
parimad!
IRINA INTYASHOVA

Jaanuar
kodupaiga ajaloos
20. jaanuaril 1918.
aastal sündis NarvaJõesuus Robert
Kristoffer Issal, kes
teenis Eesti mereväes
Aegna rannapatareis nr.
1. 11. veebruaril 1940.
aastal läks ta koos viie
kaaslasega üle jää
Aegna juurest Soome ja jäi sinna elama
ning sai ka Soome kodakondsuse.
Talvesõja ajal läks ta 3. mail 1942. aastal
teenima Soome armeesse ja osales
tõrjelahingutes, kus sai 16. detsembril
1942. aastal haavata. Sõjateenete eest
pälvis ta 7. jaanuaril 1943. aastal 1. klassi
Vabadusmedali. Sõjaväehaiglast vabanes
3. mail 1943. aastal ja läks elama Rootsi,
kus töötas Värnamos valutöölisena.
Suri Rootsis 13. septembril 1987. aastal ja
maeti Värnamo Põhjakalmistule.
22. jaanauril 1919. aastal alustas
tegevust 1. diviisi nakkushaiguste vastu
võitlemise lendsalk, mis liikus edasi koos
rinde liikumisega ja nii tuli neil tegutseda
Narvas, Auveres ja Rakveres. Nende
tegevus lõpetati 1921. aastal ja siis pandi
alus püsivamale asutusele - vabariiklikule
sõjaväehaiglale.
26. jaanuaril 1924. aastal sündis NarvaJõesuus tulevane soomepoiss
Aleksander Konga. Eraelus lukksepp,
liitus ta Soome armeega 24. novembril
1943. aastal ja pärast väljaõpet Taavettis
tegutses autokompaniis ja sõjatee viis ta
Vuokse jõele ja Viiburi. 19. augustil 1944.
aastal sai sõjatee otsa ja suunati Eestisse.
Teel õnnestus põgeneda Rootsi ja alustas
tööd plastmassitehases Nackas.
Suri 24. veebruaril 2002. aastal ja oma
viimast und puhkab Stockholmi
metsakalmistul.
SIR ARTHUR

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
10. jaanuaril kell 14.11 said päästjad
väljakutse Tõrvajõe külla, Vikerkaare AÜ,
kus lahtise leegiga põles aiamaja. Põleng
lokaliseeriti kell 14.48, likvideeriti kell
15.41. Tulekahju tekkepõhjus on
selgitamisel.
Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB)
pakub Ida-Virumaal ka 2018.aastal

TASUTA ÕIGUSABI
§ Õigusabi osutame võlgade, eluaseme,
pereasjade, tööprobleemide, toetuste ja
muude igapäevaeluga seotud valdkondade
osas.
§ Tasuta õigusabi sihtgruppi kuuluvad:
- Keskmise, raske ja sügava puudega
erivajadustega isikud
- Vähekindlustatud inimesed (teenusele
pöörduja sissetulek arvestatuna ühe
pereliikme kohta jääb alla kehtiva
miinimumtöötasu).
- Erivajadusega isiku huvides võivad
juristiga koostööd teha ka sihtgrupi
pereliikmed ja volitatud isikud.
§ Kohtumised juristiga toimuvad Narva
Kohtumajas aadressil 1. mai tn. 2, Jõhvis
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
ruumides aadressil Kaare tn 7, I korrus
või veebisilla (Skype) vahendusel.
Vajadusel on võimalus kasutada
nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
§ Nõustamisaja broneerimiseks vajalik
eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385
0005 või 6015 122.
Lisainfo: ÕTB veebilehelt www.otb.ee
EPIKoja veebilehelt http://www.epikoda.ee/
tegevus/oigusnoustamine

Meie tiitlivõitjad. Foto: Erakogu

FOTOMÄLESTUS
Möödunud aasta lõpus
toimus Sinimäe
Spordihoones vägev
Zumba Party.
Tegelikult toimub
seal alati midagi!
Veendu selles kodulehe
aadressil:
www.spordihoone.ee ja
Fasebookis: „sinimäe
spordihoone“. Kõige
parem on aga tulla
kohale!
Foto: Alar Tasa

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VIKTOR VOROTILOV
LAINE MÜÜRSEP
LJUDMILA BERDINSKAJA
LJUDMILA BOLŠAKOVA
MEINHARD VÄLJA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE
Väljaandja: NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Toimetaja: ALAR TASA alar.tasa@narva-joesuu.ee
Tõlge: Avatar tõlkebüroo

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

