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Ilusaid lihavõttepühi
ja kaunist kevadet!
Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja NarvaJõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Huvikeskus tänab Sinimäe
Põhikooli õpilasi, kes aitasid linna poolt
korraldatud Eesti Vabariigi aastapäeva
aktust muuta toredalt meeldejäävaks.
Siirad tänud Karis Peetsalule, hea
koostöö eest ettevõtliku kooli programmi
raames.

Linn saab
kauaoodatud
kergliiklustee
Kolmapäeval, 7. märtsil allkirjastati
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ning
ühispakkujate Jõhvi KEK OÜ ja Eesti
ESM OÜ vahel sõlmitud ehitustööde
leping Narva-Jõesuu linna 1. ja 4. etapi
kergliiklusteede võrgustiku projekt.
Tööde käigus rajatakse ca 5.3 km
valgustatud kergliiklusteed Jaan Poska,
Suur-Lootsi, Metsa, Kungla, Raja ja
Auga tänavate ulatuses.
Ehitustööde teostamise perioodiks
alates hankelepingu sõlmimisest on 8
kuud. Ehitustööde maksumus on 979 685
eurot, millele lisandub käibemaks.
Aprilli alguseks peab Narva-Jõesuu
Linnavalitsus alustama ka 2. etapi
hankega, mille eesmärk on kergliiklustee
ehitamine Vabaduse ning Lydia Koidula
tänavate ulatuses - Maxima poest kuni
vana kordonini välja. Ehitustööd on
plaanis teostada alates hankelepingu
sõlmimisest 12 kuu jooksul. Ehitustööde
eeldatav maksumus on 1 000 000 eurot,
millele lisandub käibemaks.
Kõikidest ehitustöödega seotud
liikluskorralduse muudatustest
informeerime Meie Lehe kaudu, samuti on
info üleval ka linna kodulehel: narvajoesuu.kovtp.ee ja linna Fasebooki lehel:
narva-jõesuu linnavalitsus.
MAKSIM ILJIN
linnapea

Oleme teie üle uhked!
Sillamäe Kultuurikeskuses toimus 2.
märtsil „Noorte tunnustusüritus“ IdaVirumaa Kirde regiooni (Narva, NarvaJõesuu, Sillamäe, Vaivara) täiendavate
noorsootöö teenuste elluviimise
programmi raames. Selle eesmärk oli
välja selgitada noored, kelle tegevus
eelmisel kalendriaastal oli eriti
silmapaistev.
Noorte tunnustamise üritusel,
kuhu olid kutsutud nii nominendid kui
võitjad, nimetati kõikide nimesid. Vaivara
valla võitjad nominatsioonides: „Aasta
noor vanuses 7 kuni 15“ – Karina
Dankovtseva, „Aasta noor vanuses 16
kuni 26“ – Vladimir Vatševskih, „Aasta
spordisaavutus“ – Maksim Klishin ja
Arina Škinjova, „Aasta initsiatiiv“ – Oleg
Skorupskas ja Dmitri Kotšetkov, „Aasta
noorte sõber“ – Artur Postolenko.
Narva-Jõesuu linna võitjad: „Aasta
noor vanuses 7 kuni 15“ – Pavel Aristov,
„Aasta noor vanuses 16 kuni 26“ –
Bogdan Karu, „Aasta spordisaavutus“ –
Vlada Stepanova, „Aasta initsiatiiv“ Anastassia Gladõševa, Maria Gladõševa.
Kõik said meeldejäävaid auhindu, lilli ja
tulise aplausi. Õnnitleme meie võitjaid!
Soovime kõikidele loomingulist edu, uusi
saavutusi, ideid ja õnne! Meil on, kelle ja
mille üle uhke olla! Jätkake samas vaimus,
noored!
MARINA PERTSEVA
NATALJA MJATŠINA

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
pidustused Narva-Jõesuus
24. veebruari päikesetõusul toimus NarvaJõesuus Eesti 100. juubeli auks pidulik
lipuheiskamise tseremoonia. Linnapea
Maksim Iljin õnnitles kohalolijaid
iseseisvuspäeva ja Eesti iseseisvuse
väljakuulutamise puhul. Peale trikoloori
heiskamist külastasid linnavalitsuse
esindajad kalmistut ja asetasid pärjad Eesti
Vabadussõja mälestuseks püstitatud
mälestussamba jalamile.
Selle piduliku päeva peamine sündmus
oli meie vabariigi sajanda aastapäeva auks
korraldatav pidulik vastuvõtt, mille NarvaJõesuu linna administratsioon korraldas
hotellis Noorus Spa. Pidustustest võttis osa
üle 140 inimese. Kontsertprogrammis esinesid
tantsurühm Kullerkupp Irina Seletskaja
juhendamisel ning viiuliduett D’Art Duo.
Linnapea Maksim Iljin pidas piduliku
kõne ja andis üle tänukirjad panustamise eest
linna arengusse. Sellel juubeliaastal said
tänukirja:
Raivo Murd – haldusreformi eduka
rakendamise eest
Heiki Luts – haldusreformi eduka
rakendamise eest
Iraida Tšubenko – haldusreformi eduka
rakendamise eest

Sõna on linnapeal Maksim Iljinil.
MTÜ Allikas – aktiivse osalemise eest linna
kultuurielus
Lada Švan – aktiivse osalemise eest linna
kultuurielus
Irina Seletskaja – aktiivse osalemise eest
linna kultuurielus
MTÜ Narva-Jõesuu vabatahtlik mere- ja
jääpäästeüksus – ühiskondliku aktiivsuse
eest
Land East Company OÜ – aktiivse
panustamise eest linnaellu
Aime Zahharov – raamatukogutöö
arendamise eest

Mine metsa! Kas
ka tulevikus?
Teisipäeval, 20 märtsil polnud Valges
saalis vabu istekohti – kohaletulnud
seisid seina ääres, mõnedel, kel rohkem
õnne, olid leidnud istekohad
trepiastmetel. Kohal olid erinevad
meediakanalid, kaamerad surisesid ja
välklambid sähvisid … toimus aktiivsete
linnakodanike poolt algatatud linnarahva
ja linnajuhtide kohtumine Riigimetsa
Majandamise Keskuse (RMK) esindajaga.
Kokkusaamise põhjuseks oli eelmisel
sügisel RMK poolt Narva-Jõesuus
paarikümnel hektaril tehtud lageraie, mis
pani linnaelanikke muretsema, et NarvaJõesuu on kaotamas rohelise linna
staatust.
“Sügisel linna lähikonnas tehtud lageraied
ajasid inimesed ärevile,” ütles NarvaJõesuu linnavolikogu esimees Veikko
Luhalaid. “Kui inimesed ütlevad, et raied
on probleem, siis on omavalitsuse
kohustus sekkuda ja selgust saada. Ma ei
ole metsanduse spetsialist, aga eeldan, et
RMK tegutseb metsamajandamiskava
alusel. Ma ei näe, et riigis oleks kriis,
mistõttu oleks vaja metsa raiuda eelarve
täitmiseks. Aga selgust on inimestele
vaja.”

ETV+ saates Íàðîäó âàæíî
âàæíî.
Foto: Alar Tasa

Esineb tantsurühm Kullerkupp.
Veikko Luhalaid – haldusreformi eduka
rakendamise eest
Margit Maksimov – noorsootöö arendamise
eest
Natalja Mjatšina – noorsootöö arendamise
eest
Motus MTÜ – panustamise eest linna
spordielu arengusse
SK Sõnn – panustamise eest linna spordielu
arengusse
MTÜ Pensionäride ühing – aktiivse
osalemise eest linna kultuurielus
MTÜ Vikerkaar – aktiivse osalemise eest
linna kultuurielus
Tiiu Toom – aktiivse osalemise eest linna
kultuurielus

Kaunid viiulilood kõlavad D’Art Duo
esituses.Foto: 3x Alar Tasa

Sulev Sarv – pika ja eduka töö eest Vaivara
vallas
Helgi Kärsten – raamatukogutöö arendamise
eest
Galina Kuznetsova – professionaalsuse eest
patsientidega töötamisel
Larissa Golt – professionaalsuse eest
patsientidega töötamisel
Antonina Juhkov – eluarmastuse ilmeka näite
eest
Aasta ettevõte Noorus Spa – meeldiva
koostöö eest
Meresuu Spa Hotel – meeldiva koostöö eest
Spa Sanatoorium – meeldiva koostöö eest
Vjatšeslav Naumov – Viivikonna ja Sirgala
arendamise eest
25. veebruaril toimus Iseseisvuspäeva
tähistamise raames Narva-Jõesuu elanikele ja
külastajatele korraldatud pidulik kontsert.
Ürituse alguses õnnitlesid elanikke Eesti
iseseisvuspäeva puhul linnavolikogu liige
Iraida Tšubenko ja linnapea Maksim Iljin.
Väljakujunenud traditsiooni kohaselt
õnnitleti lapsi, kes sündisid 2017. aasta teises
pooles. Kontsertprogrammis esinesid
tantsurühm Kullerkupp Irina Seletskaja
juhendamisel, Narva-Jõesuu muusikakooli
koor Inga Samusseva juhendamisel,
saksofonist Mark Pihlakas ja kontsertmeister
Jelena Vassilenko. Külalisesineja, saksofonist
Artjom Repjuk, esitas eesti helilooja Raimond
Valgre teoseid.
TATJANA GREBEŠKOVA
http://album.vaivaravald.ee >
Sündmused

Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda
peab narvajõesuulaste ärevuse põhjuseks
tõsiasja, et mullusügisesed raied - neljalviiel langil kokku natuke üle 20 hektari olid sealkandis üle kümnete aastate
esimesed.
“Sealsed inimesed pole raietega harjunud.
Paraku on Narva-Jõesuu ümbruse
metsadest kolmveerand raieküpsed: kaks
kolmandikku on seda juba praegu,
ülejäänud jõuavad sellesse ikka järgmise
kahekümne aastaga. Need on
tulundusmetsad, mida RMK-1 nende
valitsejana on kohustus raiuda.”
Süda sõnas, et lähemal paaril-kolmel aastal
sealsed metsad RMK raieplaanis ei ole.
Pikalt aga neid enam hoida ei saa - mingi
aja pärast võib torm seal puhta töö teha.
“Mõistlik ongi raiuda jupikaupa, et
asemele istutatav uus mets jõuaks juba
hakata jõudu koguma. Alustada tuleb
muidugi kuusikutest. Kindlasti teeme enne
järgmiste raieteni jõudmist
rahvakoosolekud ja räägime oma plaanid
inimestega läbi. Kõrgendatud avaliku
huviga metsi majandame nagunii
teistmoodi kui tavalisi tulundusmetsi.”
Pea 100 inimese saali toonud
kohtumisel lepiti kokku, et selliseid
linnaelanikke teavitavaid kohtumisi
korraldatakse ka tulevikus.
Linnavolikogu esimees Veikko
Luhalaid ja aktiivsete linnakodanike
esindaja Natalja Pessotšinskaja kiirustasid
Valgest saalist aga ERRi Narva stuudiosse,
et osaleda kanali ETV+ saates Íàðîäó
âàæíî, kus teemaks otse loomulikult
Narva-Jõesuu mets. Saadet saab
järelvaadata aadressil: etvpluss.err.ee
ALAR TASA
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Kes teeb, see jõuab
Millega teie ettevõte tegeleb ja kui kaua
olete tegutsenud? Rääkige palun endast
ja oma ärist. Kuidas see nii juhtus, et
tegelete just sellega?
Ma olen sündinud ja elan NarvaJõesuus. Mulle meeldib see koht väga.
Olen alati tahtnud teha midagi enda oma.
Narva-Jõesuu sanatooriumis töötamise
ajal meeldis mulle väga bankette
korraldada. Samuti sain aru, et pidude ja
bankettide jaoks on vaja häid
leivatooteid ning suuremaid torte, mida
seni pidi Tallinnast tellima.
Sealt tuligi mõte teha oma firma.
Otsustasin avada korraga kaks firmat –
ühe äritegevuseks ja teise inimeste
aitamiseks.

Moodustasin Leiva Kodu OÜ ja Meie
Pagar MTÜ. Tegelen toitlustamisega –
teen looduslikust toorainest torte ning
küpsetan tellimuse alusel leiva- ja
saiatooteid. Avasin ettevõtted 2013.
aastal Töötukassa ja Kirderannik MTÜ
toetusel. Ruumid võimaldas töö
alustamiseks Aleksandr Brokk. Suur
tänu talle selle eest!
2014. aastal said mõlemad ettevõtted
Viru Toidult Ida-Virumaa parima tootja
diplomi. Sellest ajast alates oleme
korduvalt saanud ka nominentide
diplomeid. Meie Pagar MTÜ sai 2013.
aastal diplomi eduka projekti eest
käitumisraskustega alaealistega. Leiva
Kodu OÜ sai 2016. aastal
rahvusvahelise sertifikaadi kvaliteedi ja
klientide usalduse eest.
2015. aastal võitis ettevõte Sinimäe kooli
toitlustusteenuse pakkumise. Praegu
ongi seal minu peamine tegevuskoht.
Mul on väike sõbralik meeskond, kellega
teeme kooli ja puhveti jaoks süüa. Ise
tegelen sellega, mis mulle kõige enam
meeldib – küpsetamise ja bankettide
korraldamisega. Küpsetan ja teen
tellimuse alusel toitusid ning toon
vajalikku kohta kohale.
Teie tulevikuplaanid
Kavas on edasi areneda, avada
küpsetiste müümiseks suvekiosk ja
väike pagaritöökoda.
Kust Teid leida võib?
Sinimäe koolist, kus kõik soovijad
saavad maitsvat lõunat süüa ja värskeid
küpsetisi osta.

Monika Tinno
Narva-Jõesuu linnasekretär. Linnakantselei
juhtimine ning linnavalitsuse ja –volikogu
organisatsioonilise ja juriidilise töö
korraldamine.
Sündinud 7. augustil 1967. aastal KohtlaJärvel. Sünnist saadik on elanud Kuremäel.
Ise ütleb, et on tõeline kolkapatrioot.
Õppinud Illuka 8-klassilises koolis,
Iisaku Keskkoolis, Tartu Ülikoolis aastakese
farmaatsiat, Tallinna Majanduskoolis
riigieelarvet, Mõdriku
Põllumajandustehnikumis raamatupidamist ja
Sotsiaal-Humanitaarinstituudis õigust.
Tööinimese elu algas 1988. aasta aprillis
kalurikolhoosi „Oktoober“ Kurtna
põllumajandusosakonnas raamatupidajana,
sealt kutsus tollane Illuka külanõukogu
esimees ta 1991. aasta veebruarist oma
meeskonda tööle algul kassapidajaraamatupidajana ja alates 1997. aasta märtsist
nimetati Monika Illuka vallasekretäri
ametisse. Ametiaja alguses läbis ka valla-ja
linnasekretäride pädevuskoolituse.
Vallamajast lahkus 2016. aasta märtsi lõpus,
seejärel puhkas poolteist aastat. 2017. aasta
oktoobrist kuni käesoleva aasta veebruari
lõpuni oli ametis Viru Vanglas.
Töökaaslastes hindab rahulikkust,
mõistvust, abivalmidust, sallivust ja oskust
teha koostööd. Vähetähtis ei ole muidugi ka
kollektiivisisene kambavaim ning nalja, mis
nii mõnegi pingelise seisu maandab, peab ka
saama, usub Monika.
Sõprade parim oskus on olla alati olemas. Nii
heas kui halvas. Monika tsiteerib ühte oma
lemmikmuusikut Grigori Lepsi: „Sõprus on
ööpäevaringne mõiste.“ Sel põhjusel ei lülita
ta ka oma telefoni kunagi välja. Sest ei või iial
teada…
Hobisid on kaks: „Pean saama lugeda,
muidu suren ja ei ela päevagi muusikata.“
Vabaabielus. Üks poeg.
Horoskoop: Lõvist Kits on loov, hea

Kevade ootus

disainer, musikaalne, intuitiivne, tundlik,
mõistev, taibukas, kõigega kursis.
Lõvil on küllaga vaprust, terasest süda ja
jääst närvid. On oma lähenemisviisilt
jõuline, mis veenab alati inimesi, et ta teab,
millest räägib. On valmis kandma vastutust
ja võtma juhtivates projektides initsiatiivi
enda kätte. Ta ei tunne hirmu mitte millegi
ees ja trotsib ükskõik mida.
Tulikits on jõuline ja teatraalne, kunstniku
kalduvustega, ennast ohjeldav Kits. Kits on
üks hea ja kaastundlik olend, kel on
inimkonna püüdluste eest seismisele
pühendunud hea süda ja terve mõistus.

Linnapea kohtus
Sinimäe Põhikooli
õpilaste ja õpetajatega
Teisipäeva, 13. veebruari varahommikust
istungit pidanud linnavalitsuse liikmetel tuli
keskpäeva paiku Vaivara vallamaja saal
koos linnapea Maksim Iljiniga Sinimäe
põhikooli 6.-9. klassi õpilastele ja
õpetajatele loovutada.
Linnapea sõnul tuli kokkusaamise soov
kooli poolt meeldiva üllatusena, mis nõudis
küll tiheda töögraafiku korrigeerimist, kuid
andis hea võimaluse teada saada, millised
küsimused kooliõpilasi huvitavad. Küsimusi

ehitistest kui ka bussiliiklusest ja loodavatest
kergliiklusteedest …
Uuriti, miks üldse liitusid Vaivara vald ja
Narva-Jõesuu linn ja kas on oodata ka
koolide liitmist. Kas linnapea toetab
supermarketi, teise poe ja apteegi ehitamist
Sinimäele …
Siiski ei kujunenud kohtumisest pelgalt
„mäng ühe värava all“, ka linnapeal oli
küsimusi külalistele ja kui poleks kummitanud
ajapuudus, siis võinuks kokkusaamisest välja

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
96 ANTONINA ŠERPITIS 04.03.1922
92 JEVDOKIA JANTŠUK 17.03.1926
90 HELMI KUKK 15.03.1928
89 RAISA MIKHALISHINA 25.03.1929
87 VALENTINA MELNIKOVA 14.03.1931
86 ZOIA KOSTYLEVA 30.03.1932
85 MARIA PODTYNCHENKO 10.03.1933
85 VALENTINA PEHHOVA 18.03.1933
85 ELVIRA HOKKANEN 24.03.1933
85 LEIDA VITOLS 30.03.1933
80 GALINA EMELIYANOVA 24.03.1938
75 SILVI KUSMA 20.03.1943
ÕNNITLEME VANEMAID

EMMA MIA OTEPALU
LEV IVANOVI
SOFIA HRUŠKOVA
SÜNNI PUHUL

MARGIT MAKSIMOV
http://album.vaivaravald.ee >
Vaivara Lasteaed

Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
ajavahemikul 16.04.2018 – 29.04.2018 on
avalikul väljapanekul Narva-Jõesuu linna
Vaivara külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva
”Põhimaantee Tallinn-Narva maantee T1 ja
kõrvalmaantee Sillamäe-Viivikonna T13106
ristmikumaa-ala“ detailplaneeringu
(planeeringuala pindala ca 2,5 ha), mille
eesmärgiks on Põhimaantee 1 (E20)
Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee
kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe
linna lõigu ümberehituse tehniline projekti
(lõik 183,2-187,6km) realiseerimiseks
kruntide moodustamine, ehitusõiguse
määramine, riigitee ehituseks vajalike
kruntide sihtotstarbe muutmine
transpordimaaks.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu,
Koidu 25, III korrus) ning linna
koduleheküljel aadressil https://narvajoesuu.kovtp.ee/planeeringute-avalikvaljapanek. 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
01.05.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse hoones (Narva-Jõesuu,
Koidu 25, III korrus).
RAIM SARV
aselinnapea

Linnavolikogu liikmete
vastuvõtu ajad

Kohtumine linnapea Maksim Iljiniga. Foto: Alar Tasa

aga jätkus ja tundus, et nende koostamises
olid abiks olnud ka pedagoogid.
Maksim Iljinil tuli rääkida, kuidas kulges tema
elutee linnapeaks saamiseni, kuidas talle
meeldib praegune amet, kui suur on tema
töötasu ja kas ta üldse soovis endale nii
vastutusrikast ametikohta.
Tuli ka tutvustada käimasolevaid projekte ja
heita pilk tulevikku, rääkida nii uutest

Käes on märtsikuu. Sel aastal on meil
olnud uhke talv, mis nüüd järsku
taanduma hakkab. Õues on näha ja tunda
kevadet: lumi sulab, linnud siristavad ja
päike on nii soe. Lastega õues käies
leiame kuhjaga erinevaid kevade
tunnuseid ja peame plaane, mida küll teha
saame, kui kevad kätte jõuab. Olgina
lasteaia territooriumil on uhke uus
mänguväljak, mis meid juba hoolega
mängima ootab.
See aasta on igati eriline, sest on meie
kodumaa 100. sünnipäeva aasta. Meie
Vaivara Lasteaias pidime oma pidupäeva
küll kahjuks mitu korda edasi lükkama,
kuna viirused kimbutasid. Aga õnneks
saime seda veel uhkemalt tähistada 7.
märtsil! Aitäh õpetajatele, lastele ja
lapsevanematele, tänu kellele oli see pidu
ERILINE! Lapsed olid riietatud vastavalt
lipu värvidele: sinised, mustad ja valged.
Stsenaarium oli väga põnev, õpetlik ja
mitmekülgne ning saime kinnitust, et meie
lapsed teavad meie kodumaa kohta väga
palju. Peo lõpuks sai iga osaleja
kingituseks EV100 suveniiri ja kõik koos
sõime väga maitsvat torti, mille tegi meile
tädi Veera! Aitäh Sulle! (PS. Kõik lapsed
soovisid lisa). Veel erilisemaks tegid meie
peo uhked kostüümid: aitäh Sillamäe
lasteaed Pääsupesa, kes andis meile
kasutada imelisi Eesti rahvarõivaid! Aitäh
Sillamäe Ulei, kes andis meile võimsa Vana
Toomase kostüümi! Aitäh Sillamäe
lasteaed Rukkilill, kes andis meile kauni
Merineitsi kostüümi. Aitäh teile, kallid
sõbrad, et te olemas olete ja meid
vajadusel aitate! Üheskoos muudame meie
laste päevad veel toredamaks.
Kõike kaunist ja toredat kevade ootust!

kujuneda meeldiv arutelu- ja vestlusring.
Huvitavaid teemasid oli palju ja muuhulgas
tuli jutuks ka edaspidised koolidevahelised
kohtumised erinevatel teemadel.
Kuuldavasti jäid kokkusaamisega rahule
mõlemad osapooled ja üks vajalik samm
linnavalitsuse ja kooli vahel on astutud.
ALAR TASA

Linnavolikogu esimees Veikko
Luhalaid
Teisipäeviti – kokkuleppel tel. 503 5714.
Kolmapäeviti Sinimäel kell 15.00-19.00
Neljapäeviti Narva-Jõesuus
(linnavalitsuse hoone, 3. korrus) kell
10.00-17.00.
Iga linnavolikogu liikmega saab
kohtumise kokku leppida telefoni teel.
Telefoninumbrid asuvad linna
veebilehel.
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
28. veebruaril
Istungi päevakorras oli 12 küsimust.
Kõigepealt algas Narva-Jõesuu linna 2018.
aasta eelarve eelnõu teine lugemine. Peale
rahandusosakonna juhataja üksikasjalikku
ettekannet otsustati eelarve eenõu saata
volikogu komisjonide töösse, selleks, et
järgmisel volikogu istungil 21. märtsil oleks
eelarve vastu võetud. Linna eelarvesse on
2018. aastal planeeritud kokku 10 mln
eurot, millest tulud moodustavad 7,7 mln
eurot. Põhitegevuse kuludeks on
planeeritud 7,3 mln eurot, sh majandus 2,7
mln, keskkonnakaitse 603 780 eurot,
sotsiaalne kaitse 674 466 eurot, haridus 3,2
mln eurot, kultuur 1,140 mln eurot,
valitsemise kulud 911 798 eurot.
Investeeringuid planeeritakse summas 2.7
mln eurot, millest 1,5 mln eurot laekub
fondidest ja 1,2 mln eurot omatuludest.
Planeeritakse kergliiklustee projekteerimine
ja rajamine, Narva-Jõesuu sadama
rekonstrueerimine, projekti “Väikesadamad
iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soome lahe idaosas”
teostamine, tänavavalgustuse taristu ja
teede rekonstrueerimine ning mustkattega
teede ehitus, Narva-Jõesuu noortekeskuse
ehitustööd ja muud. 2018. aastal pole
plaanis võtta laenu, vaid on planeeritud
laenu tasumiseks 259 937 eurot. Aasta
lõpuks moodustab netovõlakoormus 15%.
Täpsemalt saab eelarve eelnõuga tutvuda
linna kodulehel.
Teise punktina lubati Narva-Jõesuu
Linnavalitsusel sõlmida Narva linnaga
koostöökokkulepe eesmärgiga arendada
linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede
võrgustikku vastavalt põhiprojektidega
hõlmatud jalg- ja jalgrattateede
marsruutidele endise Vaivara valla
haldusterritooriumil. Koostöökokkulepe
hõlmab investeeringuprojekti kolme faasi:
ettevalmistusfaas, mille raames toimub
tulevase jalg- ja jalgrattateede maade
omandi- ja kasutusõiguse küsimuste
lahendamine; elluviimise faas, mille käigus
kohustused jaotatakse ja viimases faasis
toimub kohustuste jaotamine pärast
projektikohase jalgrattatee väljaehitamist.
Nendest viimane faas on seotud
omavalitsuste poolt rahaliste kohustuste
võtmisega jalg- ja jalgrattateede
hooldamise ja remondi korraldamise osas
20 aastaks pärast investeeringuprojekti
lõppemist. Arvestades seda, et rajatavate
jalg- ja jalgrattateede kasutajad on
valdavalt Narva linna elanikud, jalg- ja
jalgrattateede hooldamist (teede ja sildade
koristus, prügiurnide tühjendamine,
tänavavalgustus, teekattemärgistus ja silla
seisundi kontroll) ja remonditöid korraldab
Narva linn. Narva-Jõesuu linn hüvitab
Narva linnale 20% vastavatest hooldus- ja
remondikuludest.
Ülejäänud päevakorra punktide arutelud
olid sama sisukad ja vastuvõetud otsused
sama vajalikud.
Kinnitati Narva-Jõesuu linna avalikul
bussiliinil Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe
sõidusoodustuste saamise kord ja
sõidupiletite hinnad.
Anti nõusolek siseaudiitori Aleksandr
Pahhomovi (endine Vaivara Vallavalitsuse
finantsjuht) ametisse nimetamiseks.
Otsustati laiendada Riigiküla kalmistu
piire. Aluseks on võetud Vaivara valla
üldplaneering, kehtestatud Vaivara
Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11,
mis näeb ette Sinimäe ja Riigiküla
kalmistute laiendamise. Riigiküla kalmistul
Peeterristi külas on projekteeritud
hauaplatside arv juba ületatud. Riigiküla
kalmistule on praeguseks maetuid ligi 36
500, mis ületab tunduvalt planeeritut ning
kuigi Vaivara Kalmistud SA tegeleb
aktiivselt hooldamata platside
akteerimisega, ületab uute platside
vajadus kasutusel oleva kalmistu
võimalusi.
Otsustati muuta Narva-Jõesuu linnas
Vabaduse tn 26b maaüksuse asendiplaani,
kuna Vabaduse tn 26b asendiplaanil ja
Vabaduse tn 26b katastriüksuse plaanil
märgitud pindala erineb rohkem kui 8
protsenti. Antud juhul on tegemist
munitsipaliseeritava maa pindala

Narva-Jõesuu linnaeelarvest
makstavad täiendavad
sotsiaaltoetused
UNIVERSAALTOETUSED
(perekonna sissetulekust
mittesõltuvad toetused)
Sünnitoetus
Lapse sünnitoetus määratakse lapse emale
või isale täies ulatuses tingimusel, et üks
lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri
järgselt Narva-Jõesuu linna elanik vähemalt
üks aasta enne lapse sündi ja sünnitoetuse
taotlemise ajal on mõlemad lapsevanemad ja
laps rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu
linna elanikud.
Sünnitoetus määratakse lapse emale või isale
pooles ulatuses tingimusel, et üks
lapsevanematest on olnud rahvastikuregistri
järgselt Narva-Jõesuu linna elanik vähemalt
üks aasta enne lapse sündi ja sünnitoetuse
taotlemise ajal on üks lastevanematest ja laps
rahvastikuregistri järgselt Narva-Jõesuu linna
elanikud.
Sünnitoetus makstakse kahes osas: 50%
toetusest lapse sünni puhul ja 50% toetusest
lapse üheaastaseks saamisel. Sünnitoetuse
määramiseks esitab lapsevanem avalduse,
lapse sünnitõendi ja sünnitoetuse teise osa
saamiseks avalduse.
Toetuse määr: 320 eurot.
Koolitoetus
Koolitoetust makstakse kõigile põhikoolis,
gümnaasiumis ja ametikoolis õppivatele kuni
19 aastastele (k.a) õpilastele septembrikuu
jooksul. Toetuse taotlemiseks esitab
lapsevanem avalduse. Toetus makstakse
välja septembrikuu jooksul.
Toetuse määr: 40 eurot.
Elluastumistoetus
Elluastumistoetust makstakse kõigile
jooksval aastal üldkeskhariduse omandanud
kiituskirja, hõbemedali või kuldmedaliga
lõpetanud noorele. Toetuse taotlemiseks
esitab taotleja avaldusele lisaks
lõputunnistuse koopia ja hinnetelehe.
Toetuse määr: kuldmedaliga lõpetanule 100
eurot, hõbemedaliga lõpetanule 80 eurot ja
kiituskirjaga lõpetanule 50 eurot.
Matusetoetus
Matusetoetust makstakse linnaelaniku surma
puhul ühele lahkunu omastest.
Matusetoetuse taotlemiseks esitab taotleja
avaldusele lisaks perekonnaseisuasutuse
surmatõendi.
Toetuse määr: 300 eurot.
Toetus õnnetusjuhtumi korral
Toetus määratakse isikule, kelle raske
majanduslik olukord on tekkinud õnnetusega
(loodusõnnetus, tulekahju, perekonnaliikme
traagiline hukkumine) seotud ootamatute
kulutuste tagajärjel. Õnnetusjuhtumi korral
otsustab toetuse maksmise sotsiaalosakonna
juhataja ettepanekul Narva-Jõesuu
Linnavalitsus.
Toetuse piirmäär: kuni 640 eurot.
Üliõpilase toetus
Üliõpilase toetust makstakse riiklikult
akrediteeritud õppekava alusel esimest
kõrgharidust omandavale üliõpilasele.
Toetust makstakse päevases ja avatud õppes
kõrgharidust omandavale kuni 26aastasele
(k.a) üliõpilasele. Magistriõppes õppivale
üliõpilasele makstakse toetust kuni 26.
eluaastani (k.a).Toetust makstakse kaks korda
aastas aprilli ja oktoobrikuus. Avalduse
juurde lisatakse õppimist tõendav dokument.
Akadeemilisel puhkusel viibivatele
üliõpilastele toetusi välja ei maksta.
Toetuse määr: 75 eurot poolaastas.
Toetus funktsioonihäiretega laste
erivajaduste rahuldamiseks
Toetust võib taotleda funktsioonihäire tõttu
prille vajavale lapsele avalduse ja
maksedokumendi alusel.
Toetuse piirmäär: kuni 40 eurot aastas lapse
kohta.
Eakate sünnipäeva toetus
Linnavalitsuse esindaja õnnitleb eakaid
linnaelanikke (75, 80, 85 ja kõiki üle
85aastaseid igal aastal) lillede ja
kommikarbiga.

VAJADUSPÕHISED
SOTSIAALTOETUSED
(perekonna sissetulekust
sõltuvad toetused)
Toetused on vajaduspõhised ja sõltuvad
perekonna sissetulekutest ning kulutustest
eluasemele. Vajaduspõhiste sotsiaaltoetuste
taotlemiseks lisatakse taotluse juurde
perekonna kolme kuu arvelduskonto
väljavõtted ja perekonna eluasemekulude
dokumendid (nt kommunaalkulude arve,
elektrienergia arve, hoonekindlustuse arve,
küttepuude ostuarve, prügiveo arve).
Sissetulekute hulka arvatakse kõik netotulud,
välja arvatud riigi- ja linna eelarve
vahenditest makstavad ühekordsed toetused.
Toetus määratakse perekonnale, kelle
sissetulek esimese pereliikme kohta pärast
eluasemekulude mahaarvamist on ühes
kvartalis olnud väiksem kui kahekordne riiklik
toimetulekupiir ja iga järgmise pereliikme
kohta ühe ja poole kordne riiklik
toimetulekupiir.
Toetus haigla voodipäevatasu
kompenseerimiseks
Voodipäevatasu kompenseeritakse eakatele,
raske, sügava ja keskmise puudega isikutele
ja puuduva töövõimega isikutele avalduse ja
maksedokumendi alusel.
Toetuse piirmäär: kuni 40 eurot aastas.
Toetus küttekulude hüvitamiseks
Toetust vähekindlustatud peredele
küttekulude hüvitamiseks tsentraal-ja
lokaalküttega eluruumides makstakse
isikutele, kellele ei ole määratud ja välja
makstud riikliku toimetuleku toetust. Toetust
on võimalik taotleda aprillikuus. Toetus
makstakse välja isiku avalduse ja
maksedokumendi alusel.
Toetuse piirmäär: kuni 140 eurot aastas.
Toetus raske, sügava ja keskmise puude
isikute erivajaduste rahuldamiseks
Toetus on ettenähtud keskmise, raske ja
sügava puudega isikutele puudest tingitud
erivajaduste rahuldamiseks, et tagada
puudega inimesele parem toimetulek ja abi.
Toetust on võimalik taotleda kaks korda
aastas juuni ja detsembrikuus.
Toetuse määr: 60 eurot sügava puude, 50
eurot raske puude ja 40 eurot keskmise puude
korral.
Vältimatu sotsiaalabi
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes
on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda
elatusvahendite kaotuse või puudumise
tõttu. Vältimatu sotsiaalabiga tagatakse
isikule toit, riietus või ajutine peavari
varjupaigas. Kui vältimatu abina määratakse
toetus rahas, makstakse toetus abivajajale
välja vältimatu abi eelarvelistest vahenditest
koheselt.
Toetuse piirmäär: kuni 100 eurot.
Paljulapseliste perede toetus
Paljulapseliste perede toetust makstakse
kolme ja enamat last kasvatavale perele kaks
korda aastas märtsis ja novembris, kuni lapse
18-aastaseks saamiseni. Paljulapseliste
perede toetust on erandkorras õigus maksta
lapse 19-aastaseks (k.a) saamiseni kui ta
omandab kesk-, kutse- või kõrgharidust kuni
jooksva õppeaasta lõpuni. Toetust on
võimalik taotleda kaks korda aastas märtsi ja
novembrikuus.
Toetuse määr: 130 eurot poolaastas.
Toetus lastelaagrite tuusikute hüvitamiseks
Toetust makstakse lastelaagrite tuusikute
hüvitamiseks lapse kohta. Taotluse juurde
lisatakse maksedokument.
Toetuse piirmäär: kuni 40 eurot aastas lapse
kohta.

SOTSIAALTEENUSED
Koduteenus; väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus; tugiisikuteenus; riigi
rahastatav lapsehoiuteenus puudega lapsele;
varjupaigateenus; turvakoduteenus;
eluruumi tagamine;
sotsiaaltransporditeenus;
võlanõustamisteenus; õpilaste
bussisõiduteenus; tervisteenus;
puudega lapse ja täisealise isiku hooldus;
asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus
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täpsustamisega.
Kehtestati Narva-Jõesuu linnas asuva
kehtivat üldplaneeringut muutva
Roheline tn 2 (endine Metsa tn 9v)
kinnistu detailplaneering.
Nimetati hoolekogudes volikogu
esindajateks: Sinimäe Põhikoolis – Heiki
Luts, Narva-Jõesuu koolis – Olga
Baranova ja Narva-Jõesuu lasteaias
„Karikakar“ –Natalja Mjatšina.
Kinnitati linnavolikogu
revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan.
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

Ja saigi
võinädal läbi!
Võinädal on kõige lõbusam, rahvalikum ja
toitvam tähtpäev rahvakogunemiste,
laulude, tantsude ja mängudega. Püha on
seotud talve ärasaatmise ja läheneva
kevadsoojuse rõõmsameelse ootusega.
18. märtsil toimus kohviku Lemmik alal
tõeline rahvakogunemine – võinädalat
tähistati laulude, mängude ja tantsudega.
Viimased talvepäevad rõõmustasid tõeliselt

Võinädala tähistamine Narva-Jõesuus.
Foto: Elviira Aljošina

talvise ilmaga! Külm ja päike, lumi, hea
tuju, meelelahutus, muusika ja tantsud, soe
supp ja pannkoogid – mida veel talve
ärasaatmiseks ja võinädala tähistamiseks
tahta? Peo kulminatsioon oli muidugi
traditsiooniline hirmutise põletamine. See
komme sümboliseerib uue aasta algust,
kõige vana hävitamist ja uue jaoks koha
loomist.
Umbes 500 linnaelanikku ja -külalist
kogunes pühapäeval kohviku Lemmik
juures, et tähistada kauaoodatud kevadet!
ELVIRA ALJOŠINA
http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

(lastele ja noortele); isikliku abistaja teenus.
Linnavalitsus osutab või korraldab lähtuvalt
isiku abivajadusest muid sotsiaalteenuseid,
mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust
abivajadusest. Teenuste osutamisel
lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest.
Muudeks vajaduspõhisteks
sotsiaalteenusteks on:
psühholoogiline nõustamine,
perenõustamine, perelepitusteenus,
logopeedi teenus, kriisiabiteenus (sealhulgas
laste leinalaager), tugirühmades ja programmides osalemine,
rehabilitatsiooniteenusel osalemine, toiduabi,
omasteta surnud isiku matmise korraldamine,
sõltuvusravi.
Lisainformatsiooni saamiseks palume
pöörduda linnavalitsuse sotsiaalosakonda.
Sotsiaalvaldkonda puudutavate
õigusaktidega on võimalik tutvuda NarvaJõesuu Linnavalitsuse koduleheküljel
aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee/ ja
Riigiteatajas www.riigiteataja.ee.
KÄDI KOPPE
sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes
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Kultuuriteated
06.04 Lihavõttepüha meistriklassid.
Narva-Jõesuu kool
20.04 kell 17:00 Jüriööjooks. Olgina
22.04 kell 12:00 Jüriööjooks. Hele park
24.04 - 28.04 Koolivaheaja üritused.
Olgina rahvamaja
28.04 kell 18:00
Mravinski
nimeline
muusikafestival.
Maria Šalgina
(viiul, Venemaa).
Narva-Jõesuu,
Kesk 3.
Maria Šalgina –
Venemaa viiuldaja,
rahvusvaheliste
konkursside
laureaat, kel on
kolmekordne
muusikaline
kõrgharidus: Peterburi konservatooriumist,
Berliini kõrgemast muusikakoolist ja
Salzburgi Mozarteumi Ülikoolist.
Maria esineb regulaarselt kontsertidega
kogu maailmas – Jaapanis, Venemaal,
Šveitsis, Saksamaal ja mujal.
Festivalil osaleb Maria kavaga „Bach and
non-Bach“ („Bach ja mitte ainult Bach“).
Kava on kirjutatud sooloviiulile ja see on
suur haruldus, kuna viiul mängib
sagedamini saatepillina. Seega on selline
võimalus küllaltki haruldane.

Üldplaneeringu ja
keskkonnamõju
strateegilise hindamise
aruande avaliku
väljapaneku teade
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduse § 1 lõike 1 ja enne
01.07.2015 kehtinud
planeerimisseaduse § 18 lõike 6 alusel,
et Narva-Jõesuu Linnavolikogu
21.03.2018 otsusega nr 36 võeti vastu ja
suunati avalikule väljapanekule NarvaJõesuu linna Narva-Jõesuu linna
üldplaneering (edaspidi üldplaneering)
ning selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne (edaspidi KSH).
Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks
on Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu
linna ruumilise arengu põhimõtete
kujundamine ja kavandatava ruumilise
arenguga kaasneda võivate majanduslike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning
looduskeskkonnale avalduvate mõjude
hindamine ning selle alusel säästva ja
tasakaalustatud ruumilise arengu
tingimuste seadmine
ning maa-aladele üldiste kasutamis- ja
ehitustingimuste, sealhulgas
maakasutuse juhtotstarbe ning muude
tingimuste määramine. Eesmärgid
tulenevad vajadusest kaasajastada Narva
-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000
määrusega nr 33 kehtestatud
üldplaneering.
Üldplaneeringu ja KSH avalik väljapanek
toimub 16.04.2018.-16.05.2018. a NarvaJõesuu linnavalitsuse hoone III korruse
fuajees (aadressil Koidu tn 25, NarvaJõesuu linna Narva-Jõesuu linn) ja
Narva-Jõesuu linnavalitsuse veebilehel
aadressiga http://narva joesuu.kovtp.ee/
uldplaneering.
Avaliku väljapaneku ajal võib esitada
üldplaneeringu kohta kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid saates need
postiaadressile (Narva-Jõesuu
Linnavalitsus, Koidu 25, Narva-Jõesuu
Linna Narva-Jõesuu linn 29023 IdaVirumaa) või e-posti aadressile
(info@narva-joesuu.ee).
Üldplaneeringu avalikul väljapanekul
esitatud ettepanekute ja vastuväidete
avalik arutelu toimub 22.05.2018 kell
15.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone
valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu
linn).
RAIM SARV
aselinnapea

Narva-Jõesuusse viiv tee
läheb suveks remonti
Eeloleval suvel on Narva-Jõesuusse sõita
Jõesuu Linnavalitsuse arendusosakonna
soovijatel teekond veidi häiritud, sest
juhataja Raim Sarv, lisades, et kui ilm lubab,
Maanteeamet alustab suvel Tallinna siis alustatakse märtsi lõpus truupide
Narva maantee ja Narva-Jõesuu vahelise
vahetamist.
tee rekonstrueerimist ja seetõttu tuleb
Hetkel on teelõik kogu ulatuses
Eesti pikimale mereäärsele liivarannale
ebatasane ning katte ebapiisava laiuse tõttu
jõudmiseks taluda mõningast
on teeservad ära vajunud. Seetõttu
ebamugavust. Oktoobriks peab uus tee
ehitatakse põhiteele uus kahekihiline asfaltkoos kõnniteedega aga valmis olema.
betoonkate, mis saab olema kaheksa meetrit
Ida-Virumaa teetööde
lai. Ehitustööde käigus
suuremaid ja olulisemaid
kaevatakse ka külgkraave ja
objekte ongi sel suvel Narva ehitatakse truupe.
Narva-Jõesuu - Hiiemetsa
Šiškini ehk Meriküla männi
tugimaantee rekonstrueerimine.
ja 1944. aastal lahingutes
Rekonstrueerimisele läheb just
langenute mälestussamba
Narva-Jõesuu ja Hiiemetsa
piirkonda ehitatakse sama
vaheline lõik ehk tee, mis viib
projekti käigus ka kõnniteid. See
põhimaanteelt suvituslinna.
muudab vaatamisväärsuste
„Kinni ei panda teed
juures liiklemise ohutumaks.
ehitustööde ajal mingil juhul.
Kokku on ehitusele mineva
Neile, kes soovivad puhta
teelõigu pikkus veidi üle 7
autoga ja kiiremini sõita, võib
kilomeetri. Projekti
soovitada liiklemiseks küll
kogumaksumus on 3 miljonit
Ettevalmistused
Kudruküla teed, kuid seal
eurot, tee ehitaja on OÜ Viaston
teeremondiks on
lisanduvad teekonnale 9
Infra.
tehtud.
kilomeetrit ja erilist ajavõitu küll
Foto: Alar Tasa
ei saavuta,“ rääkis NarvaALAR TASA

Talv Karikakra lasteaias
Paljudele ei meeldi talv pideva külma ja
päikese puudumise tõttu, kuid öeldakse, et
talvel on külm neil, kel pole sooje mälestusi.
Meil on neid palju ja me sooviksime neid
meelsasti jagada.
Talv on enamiku luuletajate
lemmikaastaaeg. Talve ilu ja võlu on
kirjeldanud A. S. Puškin, N. Nekrassov, S.
Jessenin, F. Tjutšev ja paljud teised Vene
luuletajad. Vanema rühma lapsevanematele
anti ülesanne koos lastega valida välja üks
luuletus ja koostada selle alusel mnemotabel.
Kõik tööd olid huvitavad ja loomingulised.
Võitjad selgitati lapsevanemate ja lasteaia
töötajate ühise hääletusega. Seejärel
võistlesid Mesilase ja Pöial-Liisi rühmade
lapsed luuletuse ettelugemise ilmekuses.

Konkurss peeti nii vene kui ka eesti keeles
Muidugi ei jäänud ka meie lasteaed
kõrvale selle aasta olulisimast pidupäevast –
Eesti Vabariigi sünnipäevast. Soovisime
väga, et see päev oleks unustamatu ja eriline.
Ettevalmistustes osalesid kõik lasteaia
töötajad: kõik tegelesid koos kaunistamise,
lõikamise, kleepimise, joonistamise ja
loominguga. Lapsed kinkisid meie kallile
Eestile luuletusi ja laule nii vene kui ka eesti
keeles. Tantsiti rahvatantse, mängiti ja saadi
palju teada Eesti sümbolite, rahvariiete ja
traditsioonide kohta. Pidu, millest võtsid osa
isegi sõimerühma lapsed, sai koduselt soe,
olgugi et akna taga oli käre pakane!
LJUBOV OLKHOVSKAYA
Pöial-Liisi rühma õpetaja

Lühidalt Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istungist 21. märtsil
Võeti võetu Narva-Jõesuu linna 2018. aasta
eelarve, mis oluliselt ei erine eelarve eelnõust,
millest on juttu eelmise istungi tekstis.
Kehtestati Narva-Jõesuu linna lasteaedade
(nii Narva-Jõesuu, kui ka Vaivara lasteaiad)
lapsevanema osalustasu (majandamiskulude
ja personalikulude vanemate poolt kaetav
osa) määraks 5% Vabariigi Valitsuse
kehtestatud palga alammäärast ühe lapse
kohta, mis jõustub alates 1. aprillist 2018.
Võeti vastu uus parkimistasu määrus, mis
eriti ei muuda varem kehtinud tasulise
parkimise korraldamist linnas. Tasuta
parkimisaega linna avalikel tänavatel

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ANDREY ZADYR
NADEZHDA LEVCHENKO
RIMMA SKULSKAYA
ANTONINA RULJOVA
VALENTINA PONOMARENKO
TATJANA ANISIMOVA
TAMARA ROOSFELD
ANTONINA KUCHINSKAYA
NIKOLAY PASTUSHKOV
LYUDMILA GOLUBTSOVA
ZOJA ZUDINA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Väljaandja: NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Toimetaja: ALAR TASA alar.tasa@narva-joesuu.ee
Tõlge: Avatar tõlkebüroo

pikendati kuni 30 minutini, samuti MAXIMA
(Narva-Jõesuu, Vabaduse tn 16) juures
asuval kõnniteeäärses parklas parkimine 30
minutit tasuta ning J. Poska tänaval asuva
linna kalmistu parklates - 120 minutit tasuta.
Need soodustused kehtivad ainut
parkimiskella kasutamisel, mille abil saab
tuvastada parkimise algusaega. Parkimistasu
soodustused linna elanikele jäävad samaks.
Tasuline parkimishooaeg 01.maist kuni
30.septembrini.
VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige

Koolitus “Autistliku
lapse mõistmine ja
toetamine”
Nõustamis-ja koolitusteenus raske
ja sügava puudega laste
lapsevanematele.
Toimumise aeg: 01.- 02.04.2018
Sihtgrupp: pereliikmed/lähedased,
kes on hiljuti saanud või alles
saamas oma lapsele
autismidiagnoosi.
Toimumiskoht: Aia 3, Narva-Jõesuu
(Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium)
Lisainfo:
Lastekaitsespetsialist Anne Terner-Boiko
392 9014
5919 0851
anne.terner-boiko@narva-joesuu.ee
Täpsem info: narva-joesuu.kovtp.ee

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Aprill
kodupaiga ajaloos
11. aprillil 1901. aastal
sündis Ants Heibre, kes
on pidanud
kordoniülema ametit
Narva-Jõesuus.
Viljandimaalt pärit Heibre
lõpetas Tallinnas 1922.
aastal allohvitseride
kooli ja suunati
rühmavanemana veltveebli ametis 1.
jalaväerügementi, kus töötas viis aastat ja
siis läks üle piirivalvesse, olles
kordoniülemaks Narva-Jõesuus ja Püssis.
Narva-Jõesuus oli ta kohaliku
piirivalvejaoskonna spordiklubi juhatuse
liige ja 1936. aastast esimees. Sportlasena
läinud ajalukku laskesportlase ja
suusatajana, viimasel alal saavutas
esikohad garnisoni, piirkondliku ja
üleriigilistel politsei- ja
piirivalvevõistlustel. 1925. aastal pälvis
Rakvere suusameistri tiitli 5 km ja 25 km
suusatamises. Hiljem oli aktiivne suusaja laskespordikohtunik ja talle on
annetatud Kaitseliidu Valgerist. Ants
Heibre läks kaduma sõjakeerises.
19. aprillil (4. aprillil vana kalendri
järgi) 1896. aastal sündis Virumaal Peetri
vallas Udria külas talupidaja peres
Martin-Johannes Mäepõld (1935. aastani
Bergfeldt). Kooliteed hakkas käima Peetri
vallakoolis ja 1909-1913. aastail õppis
Vaivara kihelkonnakoolis.
1913-1915. aastal oli Peterburi
Masinaehituse tehases treiali õpilaseks,
töömehe ametisse ei jõudnud, sest pidi
1916. aastal alustama sõjamehe teed
Kaardiväe Ulaanipolgu õppeeskadronis ja
siis viis tee sõjarindele 1. kaardiväe
kütipolgus sakslaste vastu. Sõjaväljal sai
kolm korda haavata, kuid jätkas
teenistust. Peagi ülendati ta vanemallohvitseriks. Eesti Vabadussõja
puhkedes astus vabatahtlikuna 4.
jalaväepolgu 1. roodu ratsaluurajate
komandosse, kus teenis jao- ja
rühmaülemana ja võitles Viru ja Narva
rindel. Vabadussõjas sai kaks korda
haavata.
M. J. Mäepõllu teeneid
Vabadussõjas hinnati II liigi 3. järgu
Vabadusristiga, mis anti üle 21. veebruaril
1920. aastal ja tunnistusele kirjutati
järgmised read: „4. jalaväepolgu
ratsamaakuulajate komando vanemale
allohvitserile Martin Konstantini p.
Bergfeldtile hinnates wahwust, mis Teie
ülesnäidanud vabatahtlikuna sõja
algusest peale vahetpidamata
ennastohverdavalt lahingutest
luurekäikudest osa võtmisel. Päälegi ei
kohutanud Teid 16. mail 1919. aastal
saadud haav rivisse jäämast ja lahingust
lõpuni osa võtmast.“
Vabadussõja lõppedes jätkas ta
üleajateenijana ja 1921. aastal saadeti
erru. Seejärel oli algul põllutööline Peetri
vallas, 1923. aasta märtsist Narva
piirivalve jaoskonna 2. järgu kordoni ja
augustist 1924 Terbinka kordoni ülem.
1932. aasta mais toodi tagasi Narva
kordonisse, kus teenis erruminekuni 1935.
aastal. Seejärel tegi elus kannapöörde ja
siirdus Kiviõlli, kus hakkas tööle raudtee
pöörmeseadjana. Ta arreteeriti Kiviõlis 7.
juulil 1941. aastal ja saadeti Sverdlovski
oblastisse Sevurallagi, kus suri 27.
jaanuaril 1942. aastal.
Tema nimi on tahvlil Tori mälestuskirikus,
Vaivara kalmistu mälestusmüüris ja Purtse
memoriaalis.
Martin-Johannes Mäepõllu sõjaliste
autasude hulka kuulusid ka Vene Georgi
Risti III ja IV klass.
Sir ARTHUR

Narva-Jõesuu linnas on ametis
uus piirkonnapolitseinik
Kirill Järvalt
Alates aprillikuust 2018 võtab
piirkonnapolitseinik Kirill Järvalt kodanikke
vastu kolmapäeviti kell 10.00-12.00
aadressil Koidu tänav 25, Narva-Jõesuu
linn, Narva-Jõesuu linn. Vastuvõtt toimub
2. korrusel kabinetis nr 203.
Uue piirkonnapolitseinikuga saab ühendust
e-posti aadressil kirill.jarvalt@politsei.ee ja
telefonil 53096141.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

