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Palju õnne!
Konkursi Narva-Jõesuu linna 2018.
aasta KAUNI KODU võitis perekond
BAKUNIN.

Kaunis kodu 2018. Foto: Alar Tasa
Leida ja Vjatšeslavi aastatepikkuse töö
tulemusena valminud hubane ja kaunis
elupaik vääris Narva-Jõesuu
Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse otsusel
väärilist äramärkimist.

Silmupäev
Narva-Jõesuu tähistas 29. septembril
merendus- ja kalandusfondi toetusel
oma linna lemmikpüha – silmupäeva.
Suurel linnalaadal sai osta palju
erinevaid kalu ja ka silmu ning sai
proovida kohalike kauplejate silmust
valmistatud huvitavaid roogasid.
Lastele korraldati värvilise sambla ja
kommide valmistamise töötubasid. Samuti
toimus huvitav sportlik orienteerumine
laste ja täiskasvanute jaoks.
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Külaskäik Kroonlinna
Narva-Jõesuu ja Kroonlinna vaheline
koostööleping sõlmiti juba juunis
2000. aastal. Selle pika perioodi
jooksul toimus koostöö erinevalt.
Külastades sel aastal meie linna
ning tähistades kõik koos linna
juubelit, leppisime Kroonlinna
juhtkonnaga kokku, et juba sügisel
külastame Narva-Jõesuu linna
delegatsiooniga Kroonlinna ning
määrame edasised sammud ja
valdkonnad, kus omavalitsuste
vaheline koostöö saaks edukalt
toimuda.
11. ja 12. oktoobril olidki NarvaJõesuu linna esindajad Kroonlinnas
töövisiidil. Visiidi eesmärk oli taastada
ja tugevdada linnade vahelist
koostööd, mille vastu on mõlemal
omavalitsusel suur huvi. Kahe päeva
jooksul jõudsime külastada enamus
haridus- ja kultuuriasutusi meie
sõpruslinnas. Lisaks sellele tutvusime
ka linna ajalooga, külastades linna
muuseumi, kunstikooli ja loomulikult
ka linna katedraali, mis on taastatud
viis aastat tagasi. Tõdesin enda jaoks,
et meil on tõepoolest palju ühist, sest
Kroonlinnal on palju sõpru. Foto: Raim Sarv
nii Kroonlinn kui ka Narva-Jõesuu on
merega seotud linnad ja mõlema linna ajalugu
vahetus ning peaksid toimuma ka näitused
algab Peeter I ajast, kui Narva-Jõesuust
mõlemas linnas.
rääkida kui Narva kunagisest lahumatust
Kroonlinna aselinnapea sõnul on turismi
osast.
arendus neil samuti algstaadiumis, vaatamata
Väikesadamate ja jahtide kasutamise
sellele, et linna on eelmise aasta jooksul
kultuur on mõlemas linnas algfaasis ja
külastanud 1,5 miljonit inimest. Tahaks loota,
tulevikus võime neid koos arendada,
et ka Narva-Jõesuu turistide arv hakkab
korraldades erinevaid võistlusi. Kultuuri ja
samuti aastast aastasse kasvama.
hariduse alal leppisime esialgselt kokku, et
lähitulevikus toimub linnade vahel õpilaste
MAKSIM ILJIN
linnapea

Suppi jagus kõikidele soovijatele.
Foto: Alar Tasa
Külalised Tartu Ülikooli
Mereinstituudist ja Kalanduse
teabekeskusest tõid Euroopa Merendusja Kalandusfondi rakenduskava 2014 2020 meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine“
toetusel kaasa palju erinevaid töötubasid
nii suurtele kui väikestele. Meile
tutvustati Eesti 15 kalaliiki ja nende
harjumusi.
Kokk Tauno Laasik kostitas kõiki
praetud silmuga. Kohalikud meistrid
korraldasid silmuroogade valmistamise
töötubasid ja kalur Sergei Gordejev jagas
kõigile silmusuppi.
Pidu lõppes tantsu ja lauluga koos
ansambliga Suprjadki ja Via Baltika.
Oli maitsev, lõbus ja õpetlik! Jääme
kannatamatult järgmist silmupäeva
ootama.

Tutvumas kunstikooliga.

http://album.vaivaravald.ee/
Üritused

JEKATERINA ROGOZINA

ÕNNITLEME VANEMAID

ALEKSEI ŠAMOVI
SÜNNI PUHUL

Uudistamas linnamuuseumi eksponaate. Foto : 2x Natalja Mjatšina

Üks küsimus
Kas kütteperioodi algus ja Narva-Jõesuu
renoveeritud katlamaja käivitamine on
möödunud probleemideta?
Adven Eesti AS Turundus- ja
kommunikatsioonijuht MARET
MARTSEPP:
Tänu professionaalsele meeskonnale ja heale
kogemuste pagasile on katlamaja
käivitamine möödunud sujuvalt ja
plaanipäraselt.
Tegime esimese tule biokütuse osale 1.
oktoobril halupuudega ning 2. oktoobril
läksime üle hakkepuidule. Samal päeval
alustasime ka katlast biokütuse baasil tuleva
soojuse võrku edastamisega. Praeguseks on
tootmine juba täielikult biokütuse katlale üle
läinud, samas jätkuvad veel katla
häälestustööd.
Toasoojuse hinnast rääkides võib
kinnitada, et Adveni jaoks on oluline

Uues katlamajas oli mida vaadata.
Foto: Alar Tasa
pakkuda tarbijale võimalikult soodsat
soojuse hinda. See sõltub jällegi mitmest
tegurist. Maagaasil toodetud soojuse hind
koosneb 70% kütuse ehk maagaasi hinnast
ning 30% investeeringu- ja
opereerimiskuludest. Hakkepuiduga soojuse
tootmisel on vastupidi – kütus ehk
hakkepuit moodustab hinnast umbes 30%
ning 70% on investeeringu- ja
opereerimiskulud. Tänapäeval on mõlema
kütusega töötavad katlamajad automaatsed.
Tänu oma keerukamale seadmestikule on
hakkepuidukatlamaja opereerimine küll veidi
kulukam, kuid tänu kogu süsteemi
kaugjuhtimise võimalusele on hinnad selles
osas siiski optimaalselt madalad.
Investeeringukulud jaotatakse tavapäraselt
20 aasta peale ehk selle osakaal igakuises
makses pole kuigi suur.
Eelnevale lisaks tuleb arvestada, et
soojuse hinda reguleerib konkurentsiamet
tehtud investeeringute ning turul oleva
kütuse hinna alusel. Soojuse müügihinnas
arvestame juba enne uute soojuse hindade
kooskõlastamist puiduhakke katlamaja
soodsamat toodangut ja müüme soojust alla
piirhinna vastavalt tegelikele kuludele. Siiski
on selge, et soojuse hinnas saab
määravamaks just kütuse hind.
Ehitasime Narva-Jõesuusse hakkepuidu
katlamaja. Hakkepuit on Eestis kohapeal
tekkivaid puitjäätmeid suurepäraselt kasutav
taastuv biokütus, mille hinda on Eestil
paremad võimalused mõjutada kui maagaasi
maailmaturuhinna puhul. Viimasel aastal on
hakkepuidu hind küll tõusnud, kuid sellele
vaatamata on hakkepuidul soojuse tootmine
mõistlikum. Maagaas on fossiilne kütus ning
selge on see, et selle aktsiis ning hind kasvab
tulevikus veelgi.
Oleme mitmes piirkonnas oma
katlamajad hakkepuidule üle viinud. Näiteks
Loo võrgupiirkonnas on selle kütteperioodi
algusest müüdava soojuse piirhind 61,89
EUR/MWh. Juhul, kui Adven oleks jätkanud
maagaasil soojuse tootmist, oleks võrreldav
soojuse piirhind olnud 75,22 EUR/MWh
ehk 21% kõrgem.
Tahan tänada tublisid ehitajaid, kes
katlamaja valmis tegid ja kohalikku
linnarahvast, kes ehitusperioodil vapralt
vastu on pidanud. Lisaks soovime tänada ka
Narva-Jõesuu linnavalitsust, kellega koostöö
on sujuvalt kulgenud.
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Pildikesi lasteaiast
Sügise saabumisest Narva-Jõesuus
annavad märku eredad värvilaigud
vahtrapuudel ja kaskede kuldsed rüüd,
mis igiroheliste mändide taustal
moodustavad looduse harmoonia.
Septembri algul tähistati lasteaias
Karikakar teadmiste päeva. Vanema
rühma lapsed käisid õnnitlemas oma 1.
klassi läinud kaaslasi ja soovisid neile
edu alanud kooliteel. Lasteaias on
traditsioon korraldada sügisnäitusi,
millesse on kaasatud kõik lapsevanemad.
Kodudes lapsega koos välja mõeldud ja
ühiselt valmistatud eksponaat väljendab
pere loomingulisust fantaasiat.
Sügisande leiab ju nii aiast kui metsast ja

Lasteaias on huvitav ka sügisel.
Foto: Lasteaed Karikakar
natuke nuputamist ning oma kätega
loodud töö pakub kõigile rõõmu.
Rühmade Täheke ja Mesilane lapsed
võtsid osa Euroopa spordinädala 2018
raames läbi viidud ühisest spordipäevast
koos Narva linna lasteasutustega, mis
toimus Narva-Jõesuu rannas. Kõik olid
tublid ja aktiivsed ning said kingituseks
väikesed auhinnad.
Oktoobris oli külas Moskva teater
Piligrim oma etendusega „Nukuke TimbuLimbu ja tema sõprade seiklused“. Teater
meeldib väga igas vanuses lastele.
Väikesed vaatajad lähevad etendusega
emotsionaalselt kaasa, naeravad ja
plaksutavad ning avaldavad näitlejatele
siiralt tänu.
Erilise elevusega ootavad lapsed
sügispidu. Loodame, et sellel päeval
paistab päike ja planeeritud mängud
toimuvad õues. Kui sajabki vihma, ei riku
see kellegi tuju, sest pidu saab peetud
lasteaia ruumikas saalis.
Õppeaasta on tasapisi käima lükatud
ja iga kalendrikuu on omanäoline,
pakkudes huvitavaid tähtpäevi, mille
tarvis õpivad lapsed uusi laule ja tantse.
ÜLLE SAHAROV
Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar õpetaja

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
95 RAISA ANDREEVA
06.10.1923
94 OLGA ZEMTSOVA
16.10.1924
92 TAISIYA KROTOVA
27.10.1926
91 VERA AGISHEVA
08.10.1927
88 ANATOLI TŠEKANIN 06.10.1930
88 LIYA PANSHINA
17.10.1930
87 NIKOLAI ASEJEV
08.10.1931
87 TAMARA KRIUKOVA 15.10.1931
86 ELVI EVERD
12.10.1932
86 ALEVTINA ŠEVTŠUK
15.10.1932
85 LIIDIA LITVINOVA
09.10.1933
85 ZOJA SAIKINA
25.10.1933
80 GRIGORI KOLBIN
01.10.1938
80 LIDIA VOLKOVA
08.10.1938
80 JEVGENIA ŠEMARINOVA 08.10.1938
80 JEVGENI JEMETS
09.10.1938
80 NINA SYRORYBOVA
20.10.1938
75 GALINA MAMONTOVA 07.10.1943
75 SVETLANA FJODOROVA 10.10.1943
75 SVETLANA EFREMOVA 10.10.1943
75 LJUDMILA FOKINA
11.10.1943
75 OLENA STARYNSKA
26.10.1943

Koolielu kogub tuure
Õppeaasta algas. On parim aeg plaane teha ja
need ellu viia. Uuel õppeaastal istus NarvaJõesuus koolipinki 142 õpilast, neist 9
asusid tarkust taga nõudma esimest korda.
Mis köidab meie õppeasutuses lapsi ja
nende vanemaid? Me hoiame hoolikalt oma
traditsioone, kuid püüame samas ajaga kaasas
käia ja uusi õppemeetodeid juurutada.
Koolietenduste festival, laadad, ainenädalad
ja huviringid rõõmustavad taas nii lapsi kui ka

tulevikust …
Ees ootavad aga sügislaat, õppereisid,
kodanikupäev, jõulud …
Me lisame oma ellu igal sügisel uusi
sihte. Tänavu toetame haridusministeeriumi
algatust digitaalsete õpikute kasutusele
võtmiseks. See vähendab koolikoti kaalu ja
võimaldab muuta õppeprotsessi
huvitavamaks – on ju paberkandja
võimalused piiratud, digitaalsete ülesannete

Kaunist õpetajatepäeva! Foto: Tatjana Barabanova

täiskasvanuid. Endiselt võib iga klass
õppeaasta jooksul ette võtta kaks õppereisi,
mis annavad võimaluse meie maa kultuuri ja
ajalooga, loomade ja loodusega ning
ettevõtetega paremini tutvuda. Jätkub osavõtt
hariduslikest projektidest, mis on suunatud
eesti keele aktiivsele omandamisele.
Oleme mitmeid aastaid teinud tihedat
koostööd Sinimäe kooliga. Meie koolid
korraldasid juba septembrikuus esimese
ühisettevõtmise, mis oli suunatud spordi ja
tervislike eluviiside propageerimisele:
Euroopa spordinädala raames mängisid kahe
kooli õpilased rahvastepalli (7. klassid) ja
jalgpalli (5. ja 6. klassid). Kogu õppeaasta
jooksul on aga ette nähtud kahe kooli
õpilasvahetus, ühised tunnid …
Oktoobris tähistatakse õpetajate päeva.
Aastate pikkuse traditsiooni kohaselt
valmistasid meie kooli õpilased ette kontserdi
pedagoogidele ja pensionile läinud
õpetajatele, kes tulid meile sel pidupäeval
külla, et kolleegide ja järeltulijatega suhelda,
kogemusi jagada, meenutada olnut, kõnelda

mitmekesisus aga kasvab iga päevaga.
Kahjuks pole kõik õppematerjalid
digikeskkonnas kättesaadavad, kuid me
liigume progressi teel edasi.
Erilist tähelepanu pöörame lastes
analüüsivõime arendamisele. Pole ju kooli
ülesanne mitte niivõrd anda teadmisi, kui
arendada oskusi ja vilumusi, õpetada
mõtlema, mõistma, analüüsima ja üldistama,
leidma ja töötlema mitmesugust teavet –
valmistama last ette eluks ja probleemide
lahendamiseks, millega ta täiskasvanuks
saades kokku puutub.
Loomulikult jääb muutumatuks
individuaalne lähenemine igale õpilasele –
annab ju õppeprotsess tulemusi üksnes siis,
kui see pole piinarikas. Meie ülesanne on
arvestada õpilase kõikide vajadustega ning
luua talle soodsad õppetingimused.
Õppeaasta algas ja meie koolilaevuke siirdus
reisile teadmiste maale, uute avastuste ja
saavutuste poole!
TATJANA BARABANOVA
Narva - Jõesuu kooli huvijuht

Õiguskorra ülevaade
Narva-Jõesuu linnas
Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul
registreeriti Narva-Jõesuu linna
haldusalas kokku 134 kuritegu, mis
eelmise aastaga võrreldes on 25.2%
tõusnud.
Kõige rohkem on tõusnud kehalise
väärkohtlemise osakaal, kusjuures see
paragrahv ei eelda, et inimene on saanud
tervisekahjustusi. Ka valu tekitamine on
piisav alus menetluse alustamiseks.
Eelmisel aastal oli kehalisi väärkohtlemisi
20% kõigist registreeritud kuritegudest.
Sel aastal on osakaal 32%.
Suure osa kehalistest väärkohtlemistest
moodustavad juhtumid koduseinte vahel.
Aastatega on tõusnud lähisuhtevägivalla
teadete arv, kuid seda võib seostada
teadlikkuse tõusmisega. See ei tähenda,
et vägivalda on rohkem, vaid see näitab,
et vägivalla ohver ise ning tema
lähedased ja inimesed, kes vägivalda
pealt juhtuvad nägema või kuulma, ei jää
lihtsalt pealtvaatajateks. On tähtis
sekkuda ja aidata.
Vargused on langustrendis.
Võrreldes eelmise aastaga registreeriti
neid 24% vähem.
Narva-Jõesuu linna üleüldine kuritegude
arv on küll kasvanud, kuid väärtegusid
on vähem. 2017. aasta üheksa kuuga
registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis
kokku 1144 väärtegu. Sel aastal on
number langenud 797-le ehk kokku 30%.
Väärtegudes on kõige suurem osakaal
liiklusalastel rikkumistel. Politseinikud
panustavad igapäevaselt aega
liiklusjärelevalvesse, et meie teedel oleks
turvaline liigelda. Turvalisust saab aga
luua igaüks. Ära ületa lubatud
sõidukiirust, ära istu rooli alkoholijoobes
ning sekku, kui joobes sõber või tuttav
rooli tahab istuda!
Kuigi eelmine aasta rõõmustas meid
sellega, et Narva-Jõesuu linna
territooriumil ei hukkunud liikluses ühtegi
inimest, siis sel aastal hukkus TallinnNarva maanteel 32-aastane mootorratast
juhtinud mees, kes põrkas kokku
sõiduautoga.
Sel aastal toimus 11 liiklusõnnetust, milles
sai viga 19 inimest. Nelja õnnetuse puhul
oli süüdlaseks alkoholijoobes autojuht.
2017. aastal toimus 13 avariid, milles sai
viga kokku 24 inimest. Kolme õnnetuse
puhul oli üks osapool joobes.
Kõrvaldasime Narva-Jõesuu linna
haldusalas üheksa kuuga roolist 60
sõidukijuhti, eelmisel aastal kokku 59.
Jaanuari algusest kuni septembri lõpuni
kõrvaldasid politseinikud tänu
tähelepanelikele inimestele Virumaal
autoroolist 133 alkoholi- ja 11
narkojoobes sõidukijuhti.
Kui märkad kahtlase sõidustiiliga autot ja
kahtlustad, et juht võib olla joobes, siis
anna sellest teada helistades numbril 112.
Alaealiste poolt toime pandud
väärteod moodustavad sel aastal 2%
kõigist väärtegudest (2017. aastal 6%)
ning varavastased süüteod
väheväärtusliku asja vastu 4%, nagu ka
eelmiselgi aastal.
KELLY MIIDO
Narva-Jõesuu linna piirkonnapolitseinik

Rahvusvaheline muusikapäev
Rahvusvahelist muusikapäeva tähistati
Sinimäe koolis 1. oktoobril eriliselt. Sel
päeval oli külas tuntud Eesti rahvamuusik ja
eesti rahvapillide ansambli juht Ervin Lember
Viru-Nigulast.
Teda tuntakse mitte üksnes Eestis, vaid ka
Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Moldovas,
Ameerikas ja Kanadas, kus andekas muusik ja
rahvusliku ansambli juht on esinenud
mitmesuguste kontsertide ja meistriklassidega.
Ta on Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlane.
Sel suvel esindas ta edukalt Eestit
rahvamuusikafestivalil Moldovas, samuti esines ta
Ameerikas ja Kanadas.
Meistriklassides said nooremad
kooliõpilased muusikatundide ajal teada, kuidas
korjata ja töödelda pilliroogu tulevase muusikalise
instrumendi jaoks ning õppisid mängima oma
kätega valmistatud roopillidel.
Meistriklasside lõpetamisele järgnes väike
kontsert: noored muusikud mängisid Ervini
lõõtspilli saatel oma kooli õpilastele polkat ja
valssi.
SVETLANA JEFIMOVA
muusikaõpetaja

Noored muusikud mängisid Ervini lõõtspilli saatel oma kooli õpilastele polkat ja valssi.
Foto: Svetlana Jefimova
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Narva-Jõesuu Linnavolikogu
istung 26. septembril
Septembri viimasel kolmapäeval toimunud
Narva-Jõesuu linnavolikogu 14. istungi
päevakorras oli 7 küsimust.
Sel istungil otsustati seada tasuline
hoonestusõigus 50 aastaks Alpter Invest OÜ
kasuks kinnistule aadressil J. Poska tn 26
Narva-Jõesuu linn (olemasolev parkla), mille
aastatasu on 10 000 eurot. Aastatel 2014-2017
korraldas Narva-Jõesuu Linnavalitsus mitu
ametlikku konkurssi J. Poska tn 26
hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise
teel, mis kõik lõppesid tulemuseta, sest
konkursile ei laekunud ühtegi pakkumist.
2018. aasta jooksul pidas Narva-Jõesuu
Linnavalitsus samuti läbirääkimisi ning tegi
ettepanekuid linna omandis oleva krundi
arendamiseks mitmele potentsiaalsele
arendajatele, sh ka juhtivatele Eestis
toimetavatele poekettidele, aga need
läbirääkimised ebaõnnestusid.
Hoonestusõiguse seadmisel lähtusid
linnavolikogu liikmed linnavalitsuse
ettepanekust ning sellest, et otsus tehakse
avalikes huvides ja eesmärgiks on avalikult
kasutatava kaubanduskeskuse-büroohoone (I
korrusel kaubanduskeskus, II korrusel
linnavolikogu ja linnavalitsuse tööruumid) ning
tankla-kohviku ehitamine.
Vastuvõetud otsuse alusel sõlmib linnapea
hoonestusõiguse seadmise notariaalse lepingu,
mille kohaselt planeeritav kaubanduskeskusbüroohoone peab valmima 30. detsembriks
2019 ning tankla 30. septembriks 2021.
Kinnitati projekti „Narva-Jõesuu linna
tänavavalgustuse taristu renoveerimine“
Narva-Jõesuu poolseks omafinantseeringuks
perioodil 2019-2021 kokku kuni 500 000
eurot, sealhulgas 2019. aastal kuni 150 000
eurot; 2020. aastal kuni 150 000 eurot ja 2021.
aastal kuni 200 000 eurot. Kuna antud otsus
võeti vastu vastava rahastamisprojekti
esitamiseks, leiti, et projekti positiivse
rahastamisotsuse korral tuleb näha ette
omafinantseeringu katteks vajalikud summad
Narva-Jõesuu linna eelarves.
Võeti vastu reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri, mis reguleerib õigussuhteid reovee
kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja
kasutamisel, sealhulgas kogumismahutitest
reovee äravedu ja selle transportimist
ühiskanalisatsiooni purgimiskohta kogu NarvaJõesuu linna haldusterritooriumil.
Lõpetati Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja
katastrisse kandmata riigimaa maaüksustel
detailplaneeringu koostamine vastavalt
MPEOK Narva-Jõesuu Püha Vladimiri
koguduse taotlusele.
Määrati Audest Audiitorteenuste OÜ
(registrikood 10177426) vastava hanke
tulemusel Narva-Jõesuu linnale 2018., 2019. ja
2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruannete auditeerijaks.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste ja
määruste ning nende eelnõudega saab tutvuda
linna kodulehel aadressil www.narvajoesuu.kovtp.ee, linnavalitsuse
dokumendiregistris ja linnavalitsuse kantseleis
aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu linn. NarvaJõesuu Linnavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige

Detailplaneeringute
koostamise
lõpetamise teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 otsusega nr
59 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu
19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu
linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse
kandmata riigimaa (piiriettepanekud
AT0607270026 ja AT0607270034)
detailplaneeringu algatamine ja
detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine“ algatatud detailplaneering.
21.08.2018 esitas maaomanik taotluse
detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt
detailplaneeringu koostamise võib lõpetada,
kui kinnisasja omanik esitab taotluse
detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse
terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil
Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna
veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
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Maarahvaselts Vanatare sügislaat
Inimene harjub heaga. Kui juba veidi aega on
hästi läinud, õnnetusi kaela pole sadanud,
hakkab tunduma, et nii peabki olema ja
ebaõnn ning äpardused on teiste pärusosa.
Ometi on elu ja kõik, mis igapäevaselt
toimub, tavatasandil siiski üsna juhuste
lükata-tõmmata.
Me ei ole veel nii arenenud, et ilusat ilma
tellida saaks ja tänu taevale, ka inimesi ei
suuda me selliseid otsuseid tegema mõjutada,
nagu me sooviksime. Viimane oleks algselt
küll imetore omadus, aga pikas perspektiivis
viiks sirgjooneliselt diktatuuri ja
totalitaarsusesse. Selle nimel, et elada vabas
maailmas, võib suuremaidki ebamugavusi
taluda, kui inimeste isepäisus ja kalduvus
meile ebasoovitavate otsuste langetamiseks.

Ka Vanatare sees käib vilgas tegevus.
Foto: 2x Alar Tasa
Nii ilm kui ka inimeste soov omatahtsi
talitada ei haakunud selleaastase oktoobrikuu
kuuendal päeval mitte kuidagi Maarahvaselts
Vanatare „rahva“ soovidega. Tahtsime ilusat
ilma, rõõmsaid inimesi laadale ja lisaks

tavalistele
truudele
kaupmeestele ka
asjasthuvitatud
uusi kauplejaid.
Muidugi on need
soovid
kokkuvõtlikult
üsna suured ja
nagu ühes
tänapäevases
noorteraamatus
ilusasti öeldakse,
on suurtel
soovidel komme
koledasti viltu
minna. Täpselt
Kõigepealt tuleb kaup üle vaadata.
nii ka läks.
Ilm näitas
meile kätte koha, kus me asume. Nimelt Põhja- alati mehi hulgaliselt uudistama-vaatama,
samas kui naised süüa kokku ostavad. Eks
Euroopas, kus päikest vähe, sooja napilt ja
see ole ka loomulik, soolised eripärad ja
vihma volipärast. Igavuse peletamiseks ja
eelistused pole soolise võrdõiguslikkuse
illusiooni hajutamiseks, et kordub kevadine
voliniku püüdlustele vaatamata veel õnneks
lugu, kus kõik oli sompus ja vesine
kuhugi kadunud. Küll saab kole olema, kui
hommikust alates, korraldas Vanaperemees
kõik on võrdsed, sest see saab võimalikuks
seal taevakummil kõige ehtsama vingerpussi.
ainult ühetaolises maailmas. Mitte ei saa aru,
Just siis, kui kõik oli kena, inimesed hakkasid
miks meile kuidagi meelde ei taha tulla, et
kogunema ja ehtne laadatunne tekkima, tuli
ühest võrdsete riigist me juba „plehku
esimene vihmahoog. Ja mitte veidike
panime“, sest närune oli olla. Aga see selleks.
seenevihma, vaid ikka tõsiselt ja
Kuigi võib mulje jääda, et kõik oli
armastusega, nii et õnneloosi laud ujus ja
August Alle´likus „...sügisudude tinas“, oli
uppus ning õuesolijate ninaotsast tilkus kui
tegelikult ikkagi täitsa vahva. Vanatare sees
rikkis kraanist. Sai vaid veidike kuivatatud ja
meisterdati ja kohati oli huvilisi rohkem, kui
ostjad, kes vihmahoo ajal Narvast Laagna
ruumi ja võimalust käsi külge lüüa. Ostjad
poole sõitsid ja olid otsustanud ümber mitte
tulid ja kaupa sai müüa. Kõik truud „vanad
pöörata, kohale jõudsid, tuli teine sahmakas.
olijad ja tegijad“ tulid kohale ning kõigele
Ja sellega oli laul lauldud. Ega paremini vist
vaatamata laat toimis. Me oleme alati olnud
saagi sellise ilma kohta öelda, kui Oskar
kange rahvas ja vihmaga ning ülenädalaste
Lutsu surematu kangelane Karl Martin
Uhhuu on öelnud „Ega too enam ei ole jumala kaubakeskuse-esiste laatadega meid siiski
nurka veel ei aja. Tulgu või pussnuge,
ilm, too ju om kuraški ilm.“
Vanatare laat toimub siiski ja statistika ütleb,
Enne selle kohaliku tähtsusega
et ükskord tuleb ilus ilm ka tagasi.
veeuputuse kohaleilmumist läks kõik
Edu meile!
tegelikult kenasti. Kuigi mõni plaanitud
müüja jäi tulemata, tuli see-eest uusi ja
http://album.vaivaravald.ee >
huvitavaid tegijaid. Näiteks paar vanavaraga
Üritused
kaubitsejat. Sellised kolamäed meelitavad
UTA KROON-ASSAFREI

Aasta kõige muusikalisem päev
Alates 1975. aastast tähistatakse kogu
maailmas 1. oktoobrit kui rahvusvahelist
muusikapäeva. Muusika kõlab sel päeval
kõigil lavadel ja kontserdiväljakutel kogu
maailmas.
Ammuse traditsiooni kohaselt tähistab
Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikool
seda päeva piduliku kontserdiga,
pühendades selle oma esimese klassi
õpilastele. 2018. aastal astus laste muusika- ja
kunstikooli esimesse klassi 7 uut noort
muusikut. Millisena jäi see 1. oktoobril meie
linna Valges saalis toimunud muusikaline
pidupäev meelde kontserdi kuulajatele ja
osalejatele?
Kontserdiprogrammis osalesid
klaverimuusika, rahvamuusika ja vaimuliku
muusika osakonna õpilased, akordionistide ja
kitarristide ansambel, muusikakooli koor
(juhatas I. Samuseva) ja vanamuusika
ansambel. Pedagoogid M. Zrajeva (klaver), J.
Vassilenko (klaver), N. Masjukova (kitarr), S.
Švan (flööt), L. Švan (plokkflööt), M. Kišuns
(akordion) toetasid samuti oma kasvandikke
virtuoossete teoste ereda esitusega. Üks

Tavakohaselt pühitseti esimese klassi õpilased kontserdi ajal Nooreks Muusikuks.

neist, tango „Riina“, mida esitasid duetina
Margaretta Kišuns ja
Jelena Vassilenko, oli
pühendatud olulisele
tähtpäevale – eesti
helilooja Raimond
Valgre 105.
sünniaastapäevale.
Tavakohaselt
pühitseti esimese
klassi õpilased
kontserdi ajal Nooreks
Muusikuks, selle viisid
läbi kooli pedagoogid
kontserti juhtinud
Maria Zrajeva
juhtimisel.
Traditsioonid
traditsioonideks, kuid
see päev sisaldas ka
midagi erilist.
Kontserdi kuulajad
Esinemisjärg on vanamuusikaansambli käes. Foto: 2x Lada Švan

said teada, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
auks viis Eesti Muusikakoolide Liit mitme
aasta jooksul läbi projekti „Igal lapsel oma
pill“. Tänu sellele algatusele said paljud meie
riigi noored kodanikud oma muusikalise
loomingu jaoks uued instrumendid. Selle abi
eest tänamiseks pühendasid sel päeval
rohkem kui 100 muusikakooli rahvusvahelise
muusikapäeva kontserdid Eesti sajandale
aastapäevale. Erilisi muusikalisi numbreid,
milles kõlasid Narva-Jõesuu muusikakooli
õpilastele kingitud instrumentide hääled,
esitasid projekti „Igal lapsel oma pill“
stipendiaadid Darja Dmitrijeva (flööt), Nikita
Masjukov (saksofon) ja vanamuusika
ansambel.
Niisuguse kauni noodiga lõppes NarvaJõesuus aasta kõige muusikalisema päeva,
rahvusvahelise muusikapäeva kontsert.
LADA ŠVAN
Muusika- ja kunstikooli direktor
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Üliõpilase toetuse
taotlemine
Üliõpilase toetust makstakse riiklikult
akrediteeritud õppekava alusel esimest
kõrgharidust omandavale üliõpilasele,
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht
on Narva-Jõesuu linna
haldusterritooriumil.
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. Toetuse suuruseks
on 75 eurot poolaastas. Üliõpilase toetuse
avalduse juurde lisatakse õppimist
tõendav dokument.
Üliõpilase toetuse avalduse saab esitada
paberkandjal linnavalitsuse
sotsiaalosakonda või digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressile:
niina.viholainen@narva-joesuu.ee
Avaldus üliõpilase toetuse määramiseks.
Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad:
Narva-Jõesuu Linnavalitsus (aadressil
Koidu tänav 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) teisipäeviti kell 09.00 –
16.30.
Sinimäe alevikus (aadressil Pargi 2,
Sinimäe) kolmapäeviti kell 09.00 – 12.00 ja
13.00-19.00.
Küsimused ja lisainformatsioon:
Niina Viholainen
sotsiaaltoetuste spetsialist
+372 59125020; niina.viholainen@narvajoesuu.ee

Detailplaneeringu teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuus Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5,
7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1
kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu
(DP) eskiis ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande eelnõu on
avaliku väljapaneku (21.08.-21.09.2018) ja
avaliku arutelu (27.09.2018) tulemuste
arvestamine.
Avaliku väljapaneku ajal laekunud
ettepanekute avaliku arutelu tulemusena
on suudetud leida kompromiss.
Detailplaneeringu koostamisel
arvestatakse nii linnaelanike kui ka ametite
arvamuste ja ettepanekutega. Vajalikud
muudatused viiakse detailplaneeringu
lahenduse sisse nii kaartide materjalidesse
kui ka seletuskirja.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Novembrikuu
ürituste kava
03.11. kell 13:30 Poeetiline õhtu
(pühendatud Ivan Turgenjevile - 200
aastat sünnist), Valge saal, Kesk 3.
10.11. kell 17:00 Kontsert Elegia, Valge
saal, Kesk 3.
10.11. kell 13:00 Isadepäeva kontsert,
Olgina rahvamaja.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

NIKOLAI PETROV
VICTOR VORONOV
ALEXANDER RAZUMOV
JEVSTOLIA POLIKARPOVA
NIKOLAY BURUNOV
IVAN KLYUCHNIKOV
TATJANA VÕSSOTSKAJA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Taastati sõiduautode
vigursõidu traditsioon
Laupäeval, 6. oktoobril 2018 korraldas
Vaivara külas tegutsev MTÜ AMV Racing
peale kaheaastast vaheaega sõiduautode
vigursõiduvõistluse JAKO TRANS
karikatele.
Kui viimasel kümnendil toimusid
vigursõiduvõistlused reeglina Sillamäel, siis
Kohtla-Nõmme rahvamaja parklas korraldati
võistlust esmakordselt. Võistluste asukoht
valiti vigursõiduvõistluste traditsiooni
taastamiseks teadlikult, kuna eelmise sajandi
80-ndatel olid AUTOM poolt korraldatavad

sõiduvooru sõiduaegade liitmise teel, millele
liideti lisasekundeid rajatähiste puudutuste ja
kujundite mitteläbimiste eest.
Noorteklassis ainsana osalenud ja oma
esimese tubli vigursõiduvõistluse teinud
Henri Markus Lutsu (AMV Racing) sõiduaeg
oleks ta napilt välja jätnud meeste arvestuses
pjedestaalikohalt.
Neljast naisvõistlejast oli kiireim Erika Teffo
(AMV Racing) Tiina Asteni ja Viktoria
Sladzevskise ees.
Veteranide arvestuses saavutas kindla võidu

Valmis sõiduks. Foto: Alar Tasa
vigursõiduvõistlused Kohtla-Nõmmel väga
populaarsed.
Võistluste peaeesmärgiks peavad korraldajad
lisaks traditsioonide taastamisele noortele
autospordi ühe kitsama ala tutvustamist ja
kaasamist ning ka kõikidele teistele
tavaliiklejatele ja huvilistele võimaluse
andmist oma sõiduoskuste parandamiseks
„kitsamates“ oludes. Autokoolides
omandatud sõiduoskused kipuvad aja
jooksul ununema ja oma oskuste lihvimine
kaubanduskeskuste parklates võib päris
kalliks maksma minna.
Võistlustel osales kokku 22 võistlejat
neljas erinevas võistlusklassis: noored kuni
18 aastat, naised alates 16 aastast, mehed
alates 16 aastast ja veteranid alates 50
aastast.
Võistluste käigus läbiti kahel korral kuus
erinevat rajaelementi. Parimad oma
võistlusklassides selgitati välja kahe

Jaan Kollo, kellele järgnes Sillamäe staazikas
autosõiduõpetaja Boris Ermakov ja kolmas oli
Tarmo Kärbo. Kõik AMV Racing liikmed.
Meeste arvestuses tuli parima
väljaselgitamiseks kahel võistlust
korraldanud klubiliikmel starti minna ka
kolmandat korda, sest Heiki Luts ja Almer
Bärg suutsid sõita põhivõistlusel võrdse aja.
Lepiti kokku, et parima väljaselgitamiseks
kasutatakse nn „finaalsõiduks“ hoopiski
sõbra Zigulid ja finaalis tuli Lutsul tunnistada
Bärgi paremust ja leppida teise kohaga.
Kolmandaks tuli esmakordselt vigursõidus
osalenud Hannes Pertel.
Iga võistlusklassi kolmele parimale pani
karikad välja JAKO TRANS ning lisaks oli
veel muid üllatusauhindu Stokkerilt,
Kuusakoskilt ja Ramirendilt.
Kõik tulemused: www.facebook.com/
amvracing/
AMV RACING

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
alatiste komisjonide koosseisud
Revisjonikomisjon: esimees Iraida
Tšubenko, tel 50 40 156, e-post
iraida.chubenko@gmail.com; aseesimees
Larissa Golt, liige Jevgeni Hohlov.
Eelarvekomisjon: esimees Olga Baranova,
tel 50 40 156, e-post
iraida.chubenko@gmail.com; aseesimees
Iraida Tšubenko. Liikmed: Andrannik
Danieljan, Dmitri Makarov, Evald Teetlok,
Indrek Randoja, Jelena Ozornova, Joel
Guljavin, Larissa Golt, Tamara Lisjanskaja,
Valentina Fadejeva, Veronika Stepanova.
Linnamajanduskomisjon: esimees Jevgeni
Hohlov, tel 55 685 274, e-post
jevgeni.hohlov@gmail.com; aseesimees
Artur Eistre; liikmed: Aleksandr Melnikov,
Aleksandr Saltõkov, Alina Sazonova, Andrei
Kuzmin, Dmitri Kuznetsov, Heiki Johannes,
Jüri Kiik, Liina Piirisalu, Meelis Kaljurand,
Sofia Laustam, Vadim Kronk, Väino Tuuder.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: esimees:
Svetlana Moissejeva, tel 55 641 413, e-post
svet14@bk.ru; aseesimees Valentina
Fadejeva; liikmed: Anzela Vorobjova, Julia
Forstiman, Konstantin Petrov, Mihhail
Denissov, Natalja Kaurson, Saima Illipe,
Tatjana Tšitškina, Veera Gortšakova, Viktor
Golovnja.
Haridus- ja noorsootöökomisjon: esimees
Natalja Mjatšina, tel 55 48 673, e-post

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

natalja.mj@gmail.com; aseesimees Olga
Baranova; liikmed: Elvira Aljošina, Gennadi
Izmestjev, Imre Liiv, Inga Samusseva, Irina
Lebedeva, Julia Lozkina, Kai Kiiver, Laura
Rugais, Ljubov Olhovetskaja, Margit
Maksimov.
Kultuuri- ja spordikomisjon: esimees Kai
Kiiver, tel 56 648 791, e-post
kai.kiiver@gmail.com; aseesimees Veronika
Stepanova; liikmed: Aet Lukso, Aleksei
Lavrovski, Anatoli Ivanov, Deniss Košelev,
Inna Roosi, Irina Klishina, Kersti Objartel,
Ljudmilla Rakova, Marina Pertseva, Sergei
Gordeejev, Sergei Rõmar, Valeria Lavrova.
Arengu- ja ettevõtluskomisjon: esimees:
Aare Objartel, tel 51 04 144 , e-post
aare.objartel@vaiko.ee; aseesimees Artur
Eistre; liikmed: Anatoli Ilkevitš, Anders
Jaakson, Andrias Objartel, Elvira Roor, Indrek
Randoja, Inge Muškina, Ivika Maidre, Meelis
Kaljurand, Rita Jaakson, Tiiu Toom, Veera
Putan.
Keskkonna- ja kalanduskomisjon: esimees
Rein Peiker, tel 56 672 962, e-post
peiker.rein@bk.ru; aseesimees Aare Objartel;
liikmed: Aime Logatšova, Andrei Ivanov,
Heiki Luts, Heiki Roots, Jüri Kiik, Konstantin
Zinin, Liina Piirisalu, Margus Afanasjev,
Tatjana Kuznetsova, Tatjana Pagajeva, Viktor
Ert.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Oktoober
kodupaiga ajaloos
2. oktoobril 1970. aastal
alustas tööd uus
põlevkivikaevandamise
üksus - Narva karjäär,
kust saavad oma
küttevajaduse kohalikud
elektrijaamad. Varem olid
abiks ka nüüdseks
tegevuse lõpetanud Sirgala ja Viivikonna
karjäär.
22. oktoobril 1903. aastal sündis Peetri
vallas jurist Kaarel Paas (on ka nimevariant
Pauk), kes oli ENSV kohtuminister
14.09.1959 – 25.05.1960 ja ENSV II - IV
Ülemnõukogu liige.
Suri 29. augustil 1971. aastal.
23. oktoobril 1998. aastal oli Ida Virumaal Eesti Vabariigi valitsuse juures
asuva põlevkivitootmise ja kasutamisega
seotud majandussektori probleemide
hindamise asjatundjate komisjoni
koosolek, kus vaatluse all olid ka Vaivara
ja Narva ümbruse probleemid. Nagu ikka,
mingite tulemusteni ei jõutud.
24. oktoobril 1870. aastal oli Narvas Balti
raudtee pidulik avamistseremoonia. Balti
raudteel oli toona tööl ligi 2000 teenistujat
ja käigus oli 16 reisi- ja 34 kaubarongi.
Reisirongi kiiruseks oli toona 35 versta
tunnis (natuke üle 40 km/h) ja Tallinnast
Peterburgi sõitis rong 11 tunni ja 43
minutiga. Hinnakirja järgi maksis I klassi
pilet 10,41 rubla ja II klassis 4,34 rubla raudtee oli aga võimsust võtmas ja kuulus
Revel-Peterburgi postimaantee hakkas
ajalooks saama.
28. oktoobril 1848. aastal sündis NarvaJõesuus tulevane treial ja ehitusmeister
Kustas Amberg, keda on peetud
tunnustatuimaks ehitusmeistriks NarvaJõesuus. Kuna tol ajal olid ehitusmeistrid
ka tihti majade projektide ja ehitusplaanide
autorid, siis võib arvata, et nii mõnigi tema
projekteeritud ja ehitatud maja kaunistas
kunagi Narva-Jõesuud.
Kustas Amberg suri 11. jaanuaril 1904.
aastal.
31. oktoobri 1925. aasta kirjutas ajaleht
„Päevaleht“ Soome ekskursantide
muljetest Eestimaa külastamisel ja neid
hämmastas Eestis põlevkivi laialdane
kasutamine ja seda eriti ka raudteel. Samuti
hämmastas neid põlevkivipiirkondade ilus
väljanägemine, eriti meeldisid väikesed
kaevandusasulad ja omaette ilusa mulje
jättis Narva lähedane ümbrus, Narva
suurepärane tööstuskeskus Narva
tekstiilitööstusega. Kindlasti mõjusid ka
Narva koskede ilu ja kõla. Tagasiteel
põigati ka Narva-Jõesuusse. Ka praegu on
soomlaste osa küllaltki suur kohalikul
turismimaastikul.
Sir ARTHUR

Euroopa
spordinädal
24. - 28. septembrini toimus Sinimäe
põhikoolis Euroopa spordinädal. Kõik
kooliõpilased olid hõivatud mitmesuguste
üritustega.
Esmaspäev algas krossijooksuga
Sinimäel kolmes vanuserühmas. Vaatamata
vihmasele ja tuulisele ilmale võtsid lapsed
sellest rõõmuga osa.
Teisipäeval kutsus Narva-Jõesuu kool
seitsmenda klassi õpilased rahvastepalli
mängima. Kõik lapsed said magusad
auhinnad.
Kolmapäev jäi meelde korvpallivisetega
minuti jooksul.
Neljapäeval toimus visa võitlus jalgpallis
Sinimäe ja Narva-Jõesuu kooli vahel. Matš
jäi meelde kirglike poolehoidjate ja suure
punktiarvu poolest.
Reedel toimus traditsiooniline
võrkpallimatš, kus vanemate klasside
õpilased mängisid õpetajate vastu.
Täname kõiki osalejaid, samuti NarvaJõesuu kooli ühiste ürituste ja lõbusalt
veedetud aja eest!
DENISS KOŠELEV
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

