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Kaunist Eesti Vabariigi
juubelisünnipäeva!
Narva-Jõesuu Linnavolikogu,
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Muuseumi
külalisteraamatust
Aasta lõppedes olen alati sirvinud meie
külalisteraamatut ja toonud ka
lehelugejateni meie külastajate
sissekandeid. Seekordses valikus on
eesti, vene, soome, prantsuse, inglise ja
saksakeelsed, olen teinud oma valiku
kõige südamlikumatest, kõige
kaugemalt tulnute ridadest. On ka
hiinakeelne kirje, millest ma muidugi
aru ei saa. Aga lõbus nägu on juurde
joonistatud.
„Väikese muuseumi võlu on suurte
teadmistega giid, kel aega lugusid
vesta.“ Külli ja Madis Tartumaalt.
„Sattusime muuseumisse juhuslikult.
Oleme meeldivalt üllatunud
ekspositsiooni kvaliteedist. Soovime
edu.“ Turistid Sankt-Peterburist.
„Suur tänu ekskursiooni eest. Oli huvitav
ja informatiivne. Räägime Peterburis
kõigile sellest muuseumist. Veel kord
tänu!“ Andrei, Natalja, Sankt-Peterburg.
„Tänasest lemmikmuuseum. Vapustav
väljapanek. Edu!“ Kairit.
„Tänud suurepärase elamuse ja teadmiste
eest, mis on teie muuseumis.“ Leon
Carter (USA).
„Ei enam sõdu! Hea kollektsioon.“ Egon
ja Susanna. Schwedt Oderi ääres,
Saksamaa.
„Tänud vastuvõtu ja ajaloo tutvustamise
eest“. Prantsuse grupp.
„Üks mu unistus sai täidetud.“ Hilje
Saaremaalt.
„Väga kena muuseum. “ Stefan Karlsson
Rootsi Tankimuuseumist.
„Grupp Soome ohvitsere külastas
muuseumi. Tänud esitluse eest.“
„Tunnustus ja õnnitlused teie
muuseumile selle viisi eest, kuidas te
peate meeles sõjamehi, vahet tegemata.“
Nimi loetamatu. Flandria.
„Oli väga põnev teada saada, millised
vormid vanal ajal olid.“ Koit Helger
(lapse sissekanne).
„Huvitav ajalugu, aga kurb ka.“ Karin
Soster, Austraalia.
IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede muuseum
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Irina Seletskaja saab
riikliku autasu
EV iseseisvumise 100. aastapäeva eelõhtul
saavad 166 inimest riiklikud autasud
pühendumuse eest oma elukutsele ja
ühiskonnale.
Sel aastal saab Valgetähe V klassi
teenetemärgi Narva-Jõesuu tantsurühma
Kullerkupp juhataja Irina Seletskaja.

kõnnib? Ja seda, mida ma teen, püüan ma teha nii,
nagu pean õigeks, sest ma tahan seda just nii teha
- edasi liikuda. Rõõmu nägemine ja õnnitluste
vastuvõtmine sõpradelt, lähedastelt, vanematelt,
lastelt ja tuttavatelt on liigutav ning sellega
kaasneb rõõm ja uhkus enese ja linna üle.“
2011. aastal sai Irina tantsurühma

Irina Seletskaja õpilastega. Foto: Sergei Stepanov
Irina Seletskaja on olnud tantsuõpetaja üle 30
aasta. Ta on õpetanud paljud meie linna lapsed
tantsu armastama ja selle keelt mõistma. President
Kersti Kaljulaidi kodulehel on märgitud:
„...õpetanud Eesti rahvatantse sadadele põhiliselt
vene juurtega lastele ja noortele ning viinud nad
meie laulu- ja tantsupidudele“.
Kuidas te sellele uudisele reageerisite? „Üsna
kaheti. Alguses olin väga üllatunud ja ei teadnud,
kuidas reageerida. Minu jaoks on autasustatud
inimene midagi erilist. Mul on isegi piinlik, sest
kuidas võib autasustada kilpkonna selle eest, et ta

Kullerkupp asutaja ja juhina Narva-Jõesuu linna
aukodanikuks (2016. aastal sai tantsurühm 30aastaseks).
Ta on ema neljale tütrele, kes kõik on end tänaseks
edukalt balletis teostanud.
Õnnitleme Irina Vassiljevnat selle autasu saamise
puhul. Irina on oma pühendumisega tantsule ja
kõigile neile, kes tema juhtimisel on tantsinud ja
tantsivad, ning oma panusega meie maa kultuuri ja
meie linna ajalukku autasu tõepoolest välja
teeninud.
VERONIKA STEPANOVA

1. koht suurepärase tantsuga
„TAEVAS“ Veliki Novgorodi konkursil

Kullerkupp 1. koha ja I
Kullerkupp on Narva-Jõesuu
astme laureaadi
tantsukollektiiv, kellel on
nimetuse. Kui me
vaieldamatult tohutu
sellest kuulsime, siis ei
konkursikogemus nii
suutnud kaua aega
Euroopa kui Venemaa
uskuda, et see on
festivalidelt. Seekord suundus
päriselt tõsi!
tantsukollektiivi vanem rühm
Lisaks esinemisele
10. veebruaril Irina
õnnestus meil selle
Seletskaja juhendamisel
küllalt lühikese aja
koreograafiakonkursile
jooksul - olime
„Metelitsa 2018“ Veliki
Novgorodis kolm
Novgorodis.
päeva - külastada
Meie jaoks oli see
Tantsukollektiivi
Novgorodi Kremlit, mis
esimene reis Novgorodi ja
Kullerkupp võidukarikas jättis sügava mulje.
loomulikult ootasime juba uusi
Samuti näha mälestusmärki
emotsioone, tundeid ja kogemusi ning
„Tuhandeaastane Venemaa“ ja Sofia
soovisime saada hinnangut oma
Õnnelikud võitjad juhendaja Irina Seletskajaga.
katedraali, jalutada Kremli pargis ja
tantsutasemele.
Foto: 2x Tatjana Gladõševa.
talvises
linnas
ning
kelgutada,
Koreograafiakonkurss toimus Novgorodi
unustades kõik mured ja probleemid.
oblasti S. V. Rahmaninovi nimelises
reisida, kuna tants on meie jaoks elu,
Pärast konkurssi toimus nüüdistantsu
kunstikolledzis. Konkursi programmis osales
tantsukollektiiv teine perekond, üksteise
meistriklass, mis andis meile võimaluse
87 kollektiivi (600 inimest). Meie jaoks oli see
toetamine ja reisimine aga võimalus tajuda
proovida
midagi
täiesti
teistsugust
ja
saada
uskumatu mastaapsus ja konkurents!
ühtsust ja loomingut ning saada teadmisi.
taas uue kogemuse.
Vaatamata kõigile raskustele ja ärevusele
Me
kõik
tahaksime
veel
Novgorodis
käia
ja
(viimasel hetkel ei saanud kaks meie
DARINA DMITRIJEVA
ka muudes Venemaa ja Euroopa linnades
kollektiivi tütarlast kaasa sõita) sai
tantsukollektiivi liige

Eesti Vabariik 100
24. veebruaril saab Eesti Vabariik sajaaastaseks. Ettevalmistused kodumaa
sünnipäeva tähistamiseks on kestnud
juba hulk aega ja kindlasti ei lõpe
pidustused selle terminiga.
Oleme harjunud tõsiasjaga, et ühes
või teises Eestimaa paigas saab keegi
saja-aastaseks. Ühtepidi on see juba
tavaline, teisalt oli see vanasti
harvaesinev nähtus…
Imetleme neid eakaid inimesi, räägime
nende elust, sellest, mida nad kõike oma
elu jooksul on teinud, mida saavutanud ja
mis peamine – kuidas nad on suutnud nii
suure verstapostini jõuda.
Nüüd on ka meie kallis Eestimaa
sama verstapostini jõudmas. Oleme
uhked ja õnnelikud ning püüame seda
suursündmust väärikalt tähistada. Kõikjal
toimub toredaid ettevõtmisi: ühislaulmisi,
kontserte, spordivõistlusi, perepäevi,
avatakse näitusi ja kogu seda pidulikkust
jagub tervesse juubeliaastasse.
Kahe aasta jooksul ilmub 44
ülevaateraamatut meie riigist, teadusest ja
spordist moe ning rokkmuusikani välja.
Tegu on EV100 raamatusarjaga, mille kaks
esimest raamatut on juba ilmavalgust
näinud.
„Sajand iseseisvat riiki – sellist õnne ja
rõõmu pole antud igale rahvale. Osakem
seda väärtustada, isegi kui mitte päris iga
asi pole läinud nii, nagu me parimas
äratundmises õigeks peame. Meie riigi
areng pole oma ajaloo tõttu üheski
valdkonnas olnud tagasilöökideta, kuid
saja aastaga oleme tervikuna ikkagi
selgelt edasi liikunud,“ kirjutavad EV100
raamatusarja kolleegiumi liikmed Aleksei
Lotman, Mart Orav ja Peeter Saari.
Ilusat sünnipäevapidu ja
rõõmurohkeid päevi meile kõigile!
ANNE JUNDAS

OÜ Noorus valiti aasta
tööandjaks 2017
Töötukassa tunnustas kuuendat korda
tööandjaid, kellega on tehtud head
koostööd, et aidata Ida-Virumaal
inimestel tööd leida. Seekord langes valik
Narva-Jõesuu hotelliketile OÜ Noorus.
Hotell SPA Noorus avas NarvaJõesuus oma uksed 2014. aasta sügisel.
Eelmisel aastal avas ettevõte oma teise
hotelli Liivarand, kuhu töötajate
värbamiseks kasutati töötukassa abi.
Töötukassa Ida-Virumaa osakonna
juhataja Anniki Teelahk on OÜ Noorusega

Hotell Liivarand. Foto: liivarand.ee
igati rahul, sest kui inimesed on ettevõttes
tööpraktika edukalt läbinud, siis on neil
reaalne võimalus seal ka tööd saada. OÜ
Noorus majutusjuht Tatjana Toman:
„Töökoha loomise toetusega võtsime
hotelli Liivarand tööle 35 inimest:
restorani, pesumajja, wellness-keskusesse
ja hotelli.“ Käesoleval aastal kavatsetakse
koostööd jätkata, eelkõige töötajate
koolitamisel. (ML)
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Eret Laht
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
linnasekretäri-abi, kuni linnasekretäri
ametisse nimetamiseni täidab ka
linnasekretäri ametiülesandeid.
Ametiülesannete hulka kuulub
linnavalitsuse istungite
ettevalmistamine ja vormistamine.
Linnavalitsuse ja linnavolikogu
määruste edastamine Riigi Teatajasse.
Rahvastikuregistri toimingud, sh
sündide ja surmajuhtumite
registreerimine, elukohateadete ning
ruumi omanike avalduste menetlemine,
tõendite väljastamine
Rahvastikuregistrist.
Sündinud
18.10.1965.
aastal Narvas.
Peab ennast
siinkandi
põliselanikuks.
Lapsepõlv ja
kooliaeg
möödusid
Peeterristi
külas.
Lõpetanud
Narva 2.
keskkooli.
Järgnesid
õpingud Räpina Sovhoostehnikumis
aiandusagronoomi erialal. Töötades
Vaivara vallavalitsuses läbis linna-ja
vallasekretäride pädevuskursused.
Vaivara vallavalitsuses töötanud 25
aastat. 1991. aasta augustis asus tööle
Sinimäe Küla RSN Täitevkomitees. 1992
kinnitati Vaivara valla omavalitsuslik
staatus ning sellest ajast on ametis
Vaivara vallavalitsuses. Ametiülesannete
valdkond on aastate jooksul olnud väga
lai – alustades kutsealuste arvestusest ja
sekretäri- asjaajaja ülesannetest, hiljem
tegelenud õigusvastaselt võõrandatud
varade kompenseerimise menetlustega ja
elanikeregistri toimingutega ning
personalispetsialisti ülesannetega.
Oma sõprades ja töökaaslastes
hindab ausust, usaldust ja
koostöövalmidust.
Kevadest sügiseni kulub vaba aeg aias
nokitsemise ja mesinduse peale, talvel
jääb aega ka lugemiseks.
Abielus, kaks täisealist last.
Horoskoop: Kaaludest Madu on küllalt
sügav, küllalt vaimne ja inimteadvusest
teadlik sellisel tasemel, et oleks
suuteline asutama mingit uut vaimset
organisatsiooni. Samas mõistab inimeste
vajadusi ja soove ning teab, et see on
viimane asi, mis neil vaja läheb.
Kaaludel on kõhkleva inimese maine,
mis pole aga üldse tõsi. Kui ta kord
otsustab, siis teab täpselt, mida teeb ja
kuna otsustamise protsess koosneb
faktide kogumisest, tõendite
kaalumisest, poolt ja vastu argumentide
vaatlemisest, siis võtab see kõik aega.
Vihkab lahkhelisid, vaidlusi ja tülisid.
Puumadu on hea ja hoolitsev Madu, kes
tõeliselt hoolib inimestest ja soovib neile
ainult kõige paremat. Suur südamega
Madu.
Menetlusteenistus kuulutas välja
konkursi korrakaitseosakonna
parkimisgrupi parkimiskontrolöri
töökohtade tähtajaliseks täitmiseks
Menetlusteenistuse juhataja kuulutas
27.01.2018 välja konkursi
korrakaitseosakonna parkimisgrupi
parkimiskontrolöri töökohtade
tähtajaliseks täitmiseks.
Täpsem info Menetlusteenistuse
kodulehel:
menetlusteenistus.vaivaravald.ee >
1.Menetlusteenistus > 1.11.1. Vabad
ametikohad
Küsimuste korral helista Marek Rannele
5056 1098.
Dokumendid edastada e-posti aadressile
marek.ranne@narva-joesuu.ee hiljemalt
28.02.2018
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MATVEI KRITSUKI
DANIIL ZIGNOVSKI
DAMIR ARTEMENKO
JEGOR DUKATŠI
SÜNNI PUHUL

Õnnistatud olgu nende mälestus Mati Männisalu
WeRemember („Me mäletame“), mis levis
Pühapäeval, 28. jaanuaril tähistas Idakiiresti ka sotsiaalmeedias. Eesti pearabi
Virumaa Juudi Kogukond holokausti
ütles: „Mäletamine – see ei tähenda ainult
ohvrite mälestuspäeva. Vaivara küla
selle meeles pidamist, mis oli. See on ka
mälestuskivi juurde kogunesid juudi
tegevus mälestuste hoidmiseks, see on
kogukonna esindajad ning Valgevene ja Idalugupidamine teineteise suhtes, usust ja
Virumaa ingerisoomlaste kogukondade
vaadetest sõltumata.“
liikmed.
Mälestuspalve
pidas Eesti
pearabi Efraim
Shmuel Kot.
Mälestuskivi
juures süüdati
kuus küünalt
kuue miljoni
Euroopas
hukkunud juudi
ja rohkem kui
6000 Vaivara
laagrites
hukkunud juudi
mälestuseks.
Juudi traditsiooni
järgi asetati
mälestusmärgile
kivid.
Kunagise
Ka Veronika Stepanova asetas mälestuskivile oma kivikese.
koonduslaagri
Foto: Jevgeni Kapov
alal Vaivaras on
„Tagasi vaadates tunnen suurt kurbust,
täna kaks mälestuskivi. Esimene paigaldati
et see tragöödia puudutas ka meie kodukanti.
1990. aastatel Vaivara tegusa aktivisti Arvo
Puu kaasabil. Teise mälestuskivi paigaldamist Üle 6000 nime siinsamas ning 6 miljonit kogu
Euroopas jäävad igaveseks meie mällu.
juudi kogukonna poolt 2000. aastate alguses
Tänapäeval on meie ülesanne teha kõik, et
rahastas üks Ameerika fondidest. Kokku on
see tragöödia enam kunagi ei korduks, ja
Eestis paigaldatud 12 sellist holokausti
pidada meeles neid inimesi, kes on juba
ohvritele pühendatud mälestuskivi; neist
igaveseks läinud,“ ütles üritusel viibinud
seitse asuvad Ida-Virumaal.
Narva-Jõesuu linnavolikogu liige Veronika
Selle aasta jaanuari keskel käivitati
Stepanova. (ML)
mälestusürituste raames kampaania

Koolielu
Milline on koolielu Sinimäe koolis? See ei
23. jaanuaril kutsus Narva-Jõesuu
piirdu ainult õppetundidega, vaid hõlmab ka
muusikakool algklasside õpilased kontserdile
huvitavaid ettevõtmisi, juubeliaastapäevi,
„Meenutades jõule“. Me ei osanud arvatagi,
õpilasomavalitsuse tööd, õpetlikke
et väikeses kuurortlinnas on nii palju lapsi,
viktoriine, teatrikülastusi, kontserte,
kes armastavad muusikat ja õpivad mängima
näitusi jne. Aga kõigest järjekorras.
muusikariistadel. Muusikat esitati akordionil,
Kooli jõuluetendus oli pühendatud
saksofonil, klaveril, süntesaatoril, vilepillil ja
Astrid Lindgreni juubeliaastapäevale, kelle
kitarril. Ja kui imeliselt laulsid solistid ja koor!
sünnist möödub sel aastal 110 aastat. Iga
Ja kogu selle ilu taga on loomulikult õpetaja
klass valmistas ette kirjaniku teostel
töö.
põhineva etenduse. Peategelane Astrid
Rahvakalendri pühad jätkuvad ka 13.
Lindgren (teda kehastas meie kooli vilistlane
veebruaril, kui me korraldame vastlapäeva
Katarina Kiiver, kes on nüüd meie kooli
muusikaõpetaja) kutsus jõuludeks külla oma
lemmikkangelased:
Karlssoni, Pipi Pikksuka
ja Bullerby lapsed.
Tähelepanuta ei
jäänud ka sellised
juubelid nagu Grigori
Osteri 70. sünnipäev ja
Samuil Maršaki 130.
sünniaastapäev. Lapsed
osalesid aktiivselt Samuil
Maršakile pühendatud
viktoriinis ja Grigori
Osteri loomingule
pühendatud „kahjulike
nõuannete“ konkursil.
4. keelekümblusklassi
õpilased osalesid
Sillamäe
Jõulupidu on alati mõnus meenutada. Foto: Monica Merents
linnaraamatukogu
korraldatud traditsioonilisel
liulaskmise ja vastlakuklitega. Samal päeval
kirjanduskonkursil „Elav klassika“.
ootame külla teatrit „Ilmarine“.
Aktiivselt töötab kooli
14. veebruaril valmistab õpilasomavalitsus
õpilasomavalitsus. Detsembris koostasid
4.–9. klasside õpilastele ette valentinipäeva
lapsed küsimustiku, mille kaudu nad õppisid
programmi ja algklasside õpilased veedavad
tundma koolilõuna plusse ja miinuseid.
selle päeva koos lasteaialastega. Samal
Tulemustest lähtudes koostati alternatiivne
päeval loodame saada sõpradeks Mäetaguse
menüü, arutati seda toitlustamise
kooli lasteansambliga, kes tuleb meile külla
korraldajatega ja juba jõuti rakendada
kontserdiga ja õpetab meie õpilastele
muudatused. Esimesel kahel nädalal pärast
kandlemängu.
koolivaheaega nägime, kuidas õpilased
Sel aastal valmistutakse kogu Eestis
reageerisid uuele menüüle: mis neile meeldis
tähtsa sündmuse – Eesti iseseisvumise 100.
ja mis tuleks veel välja vahetada.
aastapäeva tähistamiseks. Selle ürituse
Võiks arvata, et kõik uusaasta ja
raames korraldab kool raadiosaateid, näitusi,
jõuludega seotud pidustused on lõppenud,
integreeritud õppetunde, esitlusi, kohtumise
kuid mitte meie koolis. Vene kultuuri õppetöö
linnapeaga ja loomulikult ka piduliku
raames viidi koos Narva ühinguga
kontserdi.
„Svjatogor“ läbi pidustus „Svjatki“.
Tööd alustab keelekümbluse
Folkansambel „Guselki“ on sellistel üritustel
ettevalmistusklass. Kutsume tulevasi esimese
asendamatu. Nad laulsid ja tantsisid,
klassi õpilasi 3. märtsil kell 10.00 tutvuma
etendasid nukunäidendit ja mängisid
koolilaste põneva maailmaga!
õpilastega traditsioonilisi vene rahvuslikke
mänge. Kõik lõbutsesid küllaga!
ZANNA BELIKOVA

Narva-Jõesuu aselinnapea,
linnavalitsuse majandusosakonna
juhataja. Linnavalitsuse liige.
Majandusosakonnas on lisaks
aselinnapea ametikohale veel 5teenistuskohta: kolm ehitusspetsialisti,
teedespetsialist ja linnavaraspetsialist.
Hetkel on kolm ametikohta täitmata.
Tööülesanded on linnamajandus,
kommunaalmajandus, teed,
ehitusjärelevalve
ja palju muud
taolist.
Sündinud 2.
aprillil 1972.
aastal KohtlaJärvel.
Lapsepõlv
möödus Jõhvis
kui ka
vanavanemate
kodus Valaste
külas, kus
veedeti suved.
1986. aastal
valmis Valaste külas uus maja ja pere
asus sinna elama. Valaste külas on Mati
Männisalu kodu siiani.
Keskkooli lõpetas praeguses Jõhvi
Gümnaasiumis. Pärast keskkooli
lõpetamist astus Tallinna Polütehnilisse
Instituuti (nüüdne Tallinna
Tehnikaülikool) tööstuse
automatiseerimise erialale, kuid aasta
hiljem asus õppima Tallinna Ehitus- ja
Mehaanikatehnikumi, mis 1992. aastal
reorganiseeriti rakenduskõrgkooliks
nimega Tallinna Kõrgem Tehnikakool.
Alates 1999. aastast kannab sama kool
Tallinna Tehnikakõrgkooli nime. Mati sai
1994. aastal diplomi arhitektuuri erialal ja
jätkas hiljem veel ka õpinguid
ehitusinseneri erialal, mis jäi napilt
lõpetamata.
Töötas 16 aastat Vaivara
vallavalitsuses, algul ehitusspetsialistina,
siis maa- ja majandusosakonna
juhatajana ja alates 2006. aastast
abivallavanemana.
Ühte konkreetset hobi ei ole, aga
oma tööst vaba aega sisustab erinevate
tegevustega. Talle meeldib sõpradega
suhelda, oma majapidamise eest
hoolitseda, mistahes tehnikat hooldada
või remontida, juhul kui seda peaks tarvis
olema ja kui aega üle jääb, siis kas
muusikat kuulata või head filmi vaadata,
raamatuid lugeda ja reisida.
Vabaabielus, peres üks poeg.
Horoskoop: Jäärast Rott on nutikas,
kaval, aktiivne ja julge. Tema jaoks pole
olemas sellist asja nagu teine koht, teeb
kõik selleks, et saada oma tahtmine.
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.
Vesirott on elurõõmus, rahulolev ja
edukas, suurte teadmistega, aga mitte
üleolev, ühesõnaga tark Rott. Vesirott
on seltskondlik Rott, keda
armastatakse ja kelle seltsis tuntakse
end hästi.

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
92 JELENA SAMARKANOVA 15.02.1926
89 IVAN NIKOLAEV 20.02.1929
89 JADVIGA KARDELIS 27.02.1929
88 VAIKE TOMSON 01.02.1930
88 GENNADY IVANOV 07.02.1930
88 LJUBOV JAKUBAUSKAS 18.02.1930
88 VALERIA VARAVKO 27.02.1930
87 ELLEN OTS 15.02.1931
85 JEKATERINA DOLNIKOVA 18.02.1933
80 VERA GORCHAKOVA 06.02.1938
80 ILME PILDEN 13.02.1938
75 MARIA BULANOVITŠ 01.02.1943
75 RAISA IPKEEVA 06.02.1943
75 MARGARITA KRYUKOVA 19.02.1943
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istungid
24. jaanuaril ja
12. veebruaril
Kõigepealt annan teada, mis jäi eelmises
ajalehes mainimata. 3. jaanuaril toimusid
volikogu koosseisus muudatused.
Lõpetati volikogu liikme Jüri Kiige
volitused, kuna ta jätkab tööd
Menetlusteenistuses. Tema asemel tuli
volikokku Kai Kiiver. Samas peatati Kädi
Koppe volitused, kuna ta on nimetatud
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmeks ja
tema asemel tuli volikokku Veronika
Stepanova.
24. jaanuari istungi päevakord oli
mahukas – 24 küsimust.
Kuulati ära linnavalitsuse
rahandusosakonna juhataja Anzela
Jakutova ettekanne Narva-Jõesuu linna
2018. aasta eelarve eelnõu kohta.
Saadikud lõpetasid eelarve eelnõu
esimese lugemise ja see saadeti töösse.
Eelarve eelnõuga saate tutvuda linna
kodulehel.
Võeti vastu sotsiaalhoolekande töö
korraldamiseks vajalikud määrused ja
otsused, s.o sotsiaaltoetuste maksmise
ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord; riigieelarve toetusfondist raske ja
sügava puudega lastele
lapsehoiuteenuse ja toetavate
sotsiaalteenuste rahastamiseks
eraldatud vahendite kasutamise kord;
eluruumi tagamise kord;
sotsiaaltransporditeenuse osutamise
kord; täisealisele isikule hoolduse
seadmise, hooldaja määramise ja
hooldajatoetuse maksmise kord;
puudega lapse hoolduse seadmise,
hooldaja määramise, hooldajale
hooldajatoetuse määramise ja maksmise
tingimused ja kord ning
üldhooldekodusse paigutamise ja
kohamaksumuse eest tasumise
tingimused ja kord. Kinnitati linna 2018.
aasta eelarvest finantseeritavate
sotsiaaltoetuste piirmäärad ja määrad.
Delegeeriti lastekaitseseaduse,
sotsiaalhoolekande seaduse ja
sotsiaalseadustiku üldosa seaduse
kohaliku omavalitsuse üksuse või
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamine linnavalitsusele.
Tehti otsus Narva-Jõesuu linna
hallatava asutuse ümberkorraldamisest
ja nime muutmisest. Vaivara
Huvikeskuse nimi muudeti Narva-Jõesuu
Huvikeskuseks, mille haldusalasse jäid
kõik Vaivara vallas enne ühinemist
tegutsenud asutused: Olgina
Rahvamaja, Sinimäe Rahvamaja, Vaivara
Seltsimaja, Sinimäe Spordihoone, samuti
Narva-Jõesuu Avatud Noortekeskus.
Olgina Raamatukogu, Sinimäe
Raamatukogu, Vaivara Raamatukogu
viidi üle Narva-Jõesuu
Linnaraamatukogu koosseisu.
Seoses sellega võeti vastu NarvaJõesuu Huvikeskuse põhimäärus ja
Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu uus
põhimäärus.
Tunnistati kehtetuks linna
hallatavate asutuste (endise linna
lasteaia, kooli, muusikakooli ja
koduloomuuseumi) töötajate
töötasustamist reguleerivad NarvaJõesuu Linnavolikogu õigusaktid, kuna
need reguleeritakse uute linnavalitsuse
poolt vastuvõetud määrustega.
Kuna linnavolikogu kantselei jäi
moodustamata, otsustati täiendada
Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitiste ja
hüvitise maksmise korda nii, et volikogu
istungite protokollimise eest makstakse
volikogu liikmele tasu 500 eurot kuus.
Protokollija määratakse volikogu
esimehe käskkirjaga. Hetkel on
protokollijaks määratud Veronika
Stepanova.
Otsustati osaleda liikmena kohaliku
omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus.
Linn oli eelnevalt Eesti Linnade Liidus.
Eesti Linnade Liit ja Eesti
Maaomavalitsuste Liit ühendatakse ja
nende baasil tekib uus kohaliku
omavalitsuse üksuste üleriigilne liit Eesti Linnade ja Valdade Liit.
24. jaanuari istungil valiti

Linnaelanikud valutavad
südant metsa pärast
metsaseadusele ja teistele seadusandlike
Aasta alguses pöördus RMK (Riigimetsa
Majandamise Keskus) poole rühm aktiivseid aktidele vastavuse kontrolli, vajadusel
lisatakse täiendavaid raietingimusi. Selleks
linnakodanikke, kes valutavad südant
on abiks ka vastavad arvutiprogrammid.
linnaümbruses kasvava metsa
Praeguse raiejärgse pildi teeb koledaks
suuremahulise raie pärast möödunud, 2017.
asjaolu, et RMK-l on lankidel tööd
aastal.
lõpetamata. Ära on vedamata raiejäätmed
„Kuurortlinn Narva-Jõesuu on alati
(hunnikutesse paigutatud oksad). Selle töö
olnud kuulus oma männilõhnalise ja puhta
teostame 2018 kevadel. Peale raiejäätmete
õhu poolest. Varem olid siin ka
vedu tuleb lankidele maapinna
ravisanatooriumid. Nüüd aga tekitab
ettevalmistamise masin, mis mineraliseerib
suuremahuline raietegevus lausa hirmu,“
pinnase uute metsataimede istutamiseks.
kirjutasid linnakodanikud.
Seejärel tasandame ekskavaatoriga
Kirja koostajad panid teele konkreetsed
metsasihtidele tekitatud jäljed. 2019 kevadel
küsimused ja avaldasid valmisolekut
istutatakse nendele lankidele uued
kohtumiseks RMK esindajatega. Muude
metsataimed. Istutatava taime liigi määrab
küsimuste hulgas tunti huvi, kuidas
kasvukohatüüp. Enamasti istutatakse
kohalikud elanikud saaksid omaltpoolt abiks
kuusealadele tagasi kuusk (vahel ka kask) ja
olla metsa puudutavate probleemide
männialadele mänd. RMK-s tegelevad
lahendamisel.
istutamisega enamasti hooajatöölised ja
Vastused küsimustele saatis Ida-Virumaa
RMK oma metsatöölised. Vahel teostatakse
metsaülem Alar Süda. Kuna teema puudutab
istutamist ka kampaania korras.
meid kõiki, siis toome need ära täismahus.
Sanitaarraieid Narva-Jõesuu ümbruses on
„Raied toimusid 2017 aasta lõpukuudel
tehtud. Neid raieid teostas kas RMK või
Keskkonnaametis kinnitatud metsateatiste
müüdi raieõigus
alusel. Raietest oli
eraisikule.
informeeritud NarvaSanitaarraieõigust
Jõesuu
on kõigil soovijatel
Linnavalitsust, lisan
võimalik osta RMK
kirja ka kaardi, kus
kodulehe kaudu, kui
raiealad on piiratud
registreerida seal
rohelise joonega.
oma soov.
(Kirja lisas olnud
Ostuvõimalustega
kaardid on ära
saab tutvuda RMK
toodud linna
kodulehe lingil:
kodulehel vastava
http://rmk.ee/
uudise all – AT.).
puidumuuk-1/
Mitme
Linnavalitsuse kodulehel asuvatel
puidumuuk.
aastakümne jooksul
kaartidel on olemas täielik info.
Vajadusel saab
on Narva-Jõesuu
lehekülje muuta venekeelseks.
linna ümbruse metsades raieid teostatud
Lähema 2 – 3 aasta jooksul Narvaminimaalselt. Seetõttu on linnaelanikele
Jõesuu ümbruse riigimetsa lageraieid ei
jäänud tõenäoliselt mulje, justkui oleks
planeerita. Seetõttu ei ole hetkel vajadust läbi
tegemist kaitsealaga. Tegelikult on enamus
rääkida tulevaste raiete osas. Küll on aga
Narva-Jõesuu ümbruse metsadest
selle aasta algusest RMK-s kehtestatud
majandusmetsad, mis on saavutanud
protseduur, kus kõrgendatud avaliku huviga
raieküpsuse. Seepärast peab tulevikus
aladel on enne raie teostamist vaja läbi
raietele rohkem tähelepanu pöörama. Lisatud
rääkida kohaliku kogukonna ja
kaardil on beezid alad küpsed männikud,
omavalitsusega. Teemaks siis raietingimused.
lillad alad – küpsed kuusikud ja sinised –
Kuna kõik Narva-Jõesuu ümbruse riigimetsad
küpsed kaasikud. Küpsetes
on määratud kõrgendatud avaliku huviga
majandusmetsades hakatakse teostama
metsadeks, siis tulevaste raiete eel teostame
lageraieid, sest metsad enam juurde ei kasva
kindlasti kokkusaamised. Seega olulist
ning puidu kvaliteet hakkab langema.
vajadust praegu täiendavaks
Küpsetes majandusmetsades ei ole põhjust
raieid peatada. Majandusmetsad ongi selleks, kokkusaamiseks ei ole.
Prügi. RMK on Narva-Jõesuu ümbruse
et seal teostada majandustegevust ja panna
riigimetsadest prügi korjanud järjepidevalt ja
kasvama uus metsapõlvkond. Ka mets ei ole
teeb seda ka edaspidi. Kuid teeme seda vaid
igavene ja vajab uuendamist. Küll on aga
siis, kui ei ole leitud prügi metsatoojat.
võimalik metsa raie tingimusi kokku leppida
Süüdlaste leidmiseks paigaldame metsa
(sellest allpool). Seni on lageraieid tehtud
kaameraid. Kuna metsa prügistajad on Narvapõhiliselt enne Narva – Jõesuud,
Jõesuu oma elanikud, tuleb elanikkonna seas
erametsades.
teha selgitustööd. Jäätmekäitluse
Haruldaste taimede puhul teostatakse
korraldamisega Narva-Jõesuus tegeleb
raieid üldjuhul talvel. Hetkel veel Narva linnavalitsus ja metsade prügistatus oleneb
Jõesuu ümbruses kaitsemetsi ei ole, kuid
suurel määral linnavalitsuse vastavast
planeerimisel on kaks ala (kaart lisatud –
töökorraldusest. Prügistajate infoga tegeleb
roheliste ruudukestega alad). Nendes
keskkonnainspektsioon. Prügistaja info
kaitsemetsades raieid ei tehta.
olemasolul peaks neile sellest ka teatama
Viimastel aastatel on probleeme olnud
(telefon 1313). Narva-Jõesuu elanike suurim
tormimurdude ja sanitaarraie vajadustega
abi nii RMK-le kui linnale saaks olla see, kui
linnalähedastes kuusikutes. Seepärast
prügi jõuaks vaid prügikonteineritesse!
teostas RMK lageraied just enamasti
Veel kasulikke linke RMK kodulehelt:
majandusmetsa kuusikutes (3 kuuse
Matkaradade ja puhkevõimaluste info: http://
enamusega lanki ja üks männi enamusega
loodusegakoos.ee/kuhuminna/voimalustelank). Lageraie raieküpses majandusmetsas
otsing
tähendabki seda, et raiutakse lisaks haigetele
RMK nutitelefoni rakendus: http://
ka terveid puid, enne kui puud surevad ja
www.rmk.ee/organisatsioon/rmkpikali kukuvad. Raieõigus tekib peale
mobiilirakendus
seaduses märgitud raievanuse või
rinnasdiameetri saabumist. Raiete
ALAR TASA
õiguslikkust kontrollib keskkonnaamet. Kõik
raied läbivad keskkonnaametis

Küla lood II
Jaanuaris 2018 ilmus raamat
“Küla lood II”.
Eelmisel aastal ilmus Maarahvaselts
Vanatare poolt väljaantud raamat nimega
„Küla lood“, kuhu oli kogutud endise Vaivara
valla küla majade ja nende peremeeste pildid
ja lood. Töö käigus saime aru, et kõik
huvitavad kohad, millest tahaksime rääkida ja
mida pildistada, ei mahu ära ning tekkis
vajadus uue raamatu järele. Niimoodi valmiski
uus raamat „Küla lood II“. Raamatus on
kajastatud Puhkova, Meriküla, Laagna,
Peeterristi külade majade pildid ja
mälestused.
Raamatu loomist toetas Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Maarahvaselts Vanatare
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Linnavolikogu alatiste komisjonide
esimehed ja aseesimehed ning 12.
veebruaril kinnitati komisjonide
koosseisud.
12. veebruari istungil muudeti
linnavalitsuse põhimääruse § 14 lõige 4
punktis 7 sisalduvaid linnapea pädevusi
nii, et linnapea võib vajadusel volitada
ametiasutusele laekunud arveid
kinnitama teisi ametnikke, töötajaid või
isikuid. Antud muudatus on seotud
linnavalitsuse raamatupidamise siseeeskirjade muutmisega.
Delegeeriti seadusega kohalikule
omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse
üksusele, organile või asutusele ja
kohalikule omavalitsusorganile pandud
riikliku järelevalve ülesannete täitmine
Narva-Jõesuu Linnavalitsusele.
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, NarvaJõesuu linn.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt
vastuvõetud määrused avalikustatakse
ka Riigi Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
alatiste komisjonide
koosseisud
Revisjonikomisjon: esimees Iraida
Tšubenko, aseesimees - Larissa Golt.
Liige: Jevgeni Hohlov.
Eelarvekomisjon: esimees - Olga
Baranova, 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, 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,
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, 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, aseesimees - Veronika
Stepanova.
Liikmed: Aet Lukso, Aleksei Lavretsov,
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, 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, 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.
VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige
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Kultuuriteated
04.03. 15:00 Loeng “Ilu maagia” Valges
saalis, Kesk 3.
08.03. Naistepäev Narva-Jõesuu
tänavatel.
08.03. 19:00 Naistepäeva kontsert ja
puhkeõhtu Olgina rahvamajas.
10.03. Puhkeõhtu Valges saalis, Kesk
3. Korraldajaks Allikas.
17.03. Temaatiline spordipäev NarvaJõesuu kooli spordisaalis.
25.03. 13:30 Muusikalis-poeetiline
salong Valges saalis, Kesk 3.
Korraldajaks Allikas.
26.03. - 13.04. Lihavõttepühade näitus
Valges saalis, Kesk 3.
26.03. - 29.03. Koolivaheaja üritused
Olgina rahvamajas. Korraldajaks Marina
Pertseva.
30.03. 19:00 Noorte disko Olgina
rahvamajas.
31.03. 18.00 Naeruball Olgina
rahvamajas.

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
11. veebruaril kell 4.20 said päästjad
väljakutse Narva-Jõesuu linna Mäe
tänavale, kus põles sõiduauto KIA.
Päästjad likvideerisid põlengu kella
4.36ks. Kahju on 16 000 eurot. Tulekahju
tekkepõhjus on selgitamisel.
7. veebruaril kell 20.03 teatati
häirekeskusele tulekahjust Olgina
alevikus Tiigi tänaval asuvas eramajas.
Selgus, et põleb mansardkorrusega
segamaterjalist hoone. Kohale jõudes oli
maja mansardkorrus lausleekides.
Tulekahju lokaliseeriti kell 21.56,
likvideeriti kell 22.45. Inimesed kannatada
ei saanud. Õnnetuse tekkepõhjus on
arvatavasti valesti isoleeritud metallist
suitsutoru. Majas puudus suitsuandur.

Metsaühistu tagab
jätkusuutliku
metsamajandamise
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on alates
2017. a aprillist FSC® C135147
metsamajandamise ja tarneahela
grupisertifikaadi omanik. Tegemist on
rahvusvahelise sertifikaadiga, mis näitab, et
metsaomanik majandab oma metsa
vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete tegevus peab olema
vastavuses kõikide sertifikaadi printsiipide ja
indikaatoritega. Väga oluliselt kohal on kohaliku
kogukonna õigused ja nende ressursside kaitse.
FSC® grupisertifikaadiga liitunud järgivad
muuhulgas järgmisi punkte:
Metsaomanik ei tee piiranguid igaüheõiguse
realiseerimiseks.
Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid
põhjendama ja kirjeldama.
Metsaomanik peab austama kohalike
kogukondade seaduslikke, tavaõiguslikke või
traditsioonilisi õigusi metsaressursside
kasutuseks.
Kvalifitseeritud kohalikele elanikele peab
pakkuma võimalust osaleda eelistatud viisil
metsamajandaja tegevuses seoses tööhõive ja
alltöövõtuga. Metsamajandaja suunab
tähelepanu kohaliku tööjõu kasutamisele.
Metsamajandaja peaks kohalikele elanikele
tagama võimaluse osta oma tarbeks
küttematerjali.
Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi
huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertifikaadi suuremate
metsamajandajate hulka kuuluvad: Eesti
Metsafond OÜ, Estonian Sustainable Forestry
OÜ, Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ,
Metsagrupp OÜ, Metsamaahalduse AS,
Metsatalu OÜ, Mortec OÜ, Palumetsa OÜ,
Taanimets AS, Varoteks OÜ, Vestman Forest
Fund AS, Rainert RL OÜ ja veel hulgaliselt
metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertifikaati puudutavatele
küsimustele saab vastuse metsaühistu
keskkonnaspetsialistilt:
pilleriin@eestimetsad.ee või +372 56686521.

August Martin 125
August Martin sündis 4. veebruaril 1893 Jõhvi
vennastekoguduse palvemajas
külakoolmeistri peres. Isa Gustav Martin oli
töötanud vallakooliõpetajana Sallas ja
Ohakveres. Pere oli paljulapseline: August
sündis kuuendana ühtekokku 13 lapsest.
1909. aastal lõpetas August Martin Jõhvi
Ministeeriumikooli juures pedagoogikaklassi.
Samaaegselt sooritas ta õpetaja kutseeksami
Narva Gümnaasiumi juures, millega sai õiguse
töötada algkooliõpetajana kogu Venemaal. 1909.
aastal alustaski ta koolmeistrina Kudrukülas. Võib
arvata, et olles vaid kuueteistkümne aastane, võis
mõnigi õpilane tema eakaaslane olla.
Organisatoorsed võimed avaldusid juba siis –
koolis pani ta lapsed koorilaulu laulma ja
näitemängu õppima. Ilmselt oli ta hingelt
püsimatu, sest juba 1910. aastal võttis vastu
järgmise pakkumise Narva Joaoru kooli ja 1912.
aastal Mäetaguse valla Kiikla kooli. Sinnagi sai ta
jääda vaid üheks talveks, siis tuli lahkuda ja
seekord mitte omal soovil.
Nimelt toimus 1912. aasta jõuluvaheajal
Peterburis I Ülevenemaaline Rahvahariduse
kongress, kus Martin osales muulaste komisjoni
töös. Oma kõnes nõudis ta õigust õpetada lapsi
emakeeles. See sai talle saatuslikuks: õppeaasta
lõpupoole tuli kooli inspektor, tormas kasukat
seljast võtmata klassi, küsitles õpilasi venekeelses
kiirkõnes, mille peale need kohkunult vait jäid.
Õpetaja töö tunnistati kõlbmatuks ja ta jäeti ilma
õigusest töötada Riia õpperingkonnas. Kuigi talle

Laenu-Hoiuühisuse raamatupidaja, Ülem-Linda
Laulu-Mängu Seltsi esimees, 1917. aastast ka
Lõuna-Kaukaasia (ametlikes dokumentides ka
„Musta mere ranna ja Taga-Kaukaasia”) eesti
asunduste nõukogu (või ka „büroo“) esimees.
Samal 1917. aastal algas August Martini tee
Abhaasia poliitikasse. Esialgu küll kohaliku võimu
tasandil, aga kui veebruaris 1919. toimusid
valimised kolmandasse Abhaasi Rahva Nõukokku,

August Martin (vasakult esimene)
Abhaasias.
valiti ka August Martin parlamendiliikmeks.
Põhjalikumalt on August Martini Kaukaasia
perioodist kirjutanud Aivar Jürgenson ajakirjas
Tuna, kinnitades, et August Martini panust
Abhaasia suveräänsuse eest seisjana hindavad
kõrgelt tänapäeva Abhaasia ajaloolased, samuti on
tema kirjalikud mälestused tööst Abhaasia
parlamendis oluliseks
ajalooallikaks, mille abil
rekonstrueerida sündmuste käiku
Abhaasia jaoks keerulisel ja
tähenduslikul perioodil.
Tagasi Eestisse tuli August
Martin 1921. aastal juba koos
perekonnaga, abikaasa Annette
Tohveriga tutvus ta Kaukaasias ja
neil oli sündinud ka poeg Lembit.
Siin jätkas ta tööd õpetajana
ning 1931. aastal sai August
Martinist Vaivara kihelkonnakooli
juhataja. Arvatavasti oleks ta seda
ametit tunduvalt kauem pidanud,
kui mitte sõda kogu elu pahupidi
poleks keeranud. 1943. aasta
Vaivara algkooli õpilased ja õpetajad 1932. aasta kevadel.
augustist tehti kooliruumidest
Foto: 2x erakogu
organisatsiooni „Todt“ staap ja
pakuti seejärel ajakirjanikutööd, ta sellest loobus,
koolitöö jätkus kirikla kahes ruumis, kus siis
sest süda kiskus ikkagi kooli. Kui ta sai teada, et
kahes vahetuses koolitarkust jagati. Viimaseks
Kaukaasia eesti asunduses Ülem-Lindas otsitakse
koolipäevaks jäi 30. jaanuar 1944.
kooliõpetajat, ei kõhelnud ta kaua. Pealegi oli see
August Martin jätkas pedagoogina
kant talle juba tuttav, sest ta oli 1912. aasta suvel
Läänemaal, pärast sõda Kundas, Jõhvis, Laagnal ja
käinud õpilastega õppereisil Krimmis ja
Mäetagusel. 1957. aastal läks ta pensionile ja siis
Kaukaasias.
sai ta ennast täielikult pühendada koduloo
Nii asuski ta pikale teekonnale Kaukaasiasse
uurimisele. Tema jaoks algas ülihuvitav ja
ja pidas ligi kümme aastat koolmeistriametit
leiduderohke tööperiood arhiivides, muuseumides,
Ülem-Lindas. Aktiivse inimese ja innuka
raamatukogudes.
rahvuslasena osales August Martin Kaukaasia
August Martin suri 31. augustil 1982. aastal
eestlaste elu organiseerimisel: ta oli Suhhumi Eesti
ja tema põrm puhkab Jõhvi kalmistul.
Majandusühisuse juhatuse liige, Linda külade
ANNE JUNDAS

Kutsume esimesse klassi!
Milline kool valida? Hariduse kvaliteet,
turvalisus, meelerahu jne – lapsele kooli
valimisel on palju kriteeriume. On väga
tähtis, et laps tunneks end turvaliselt ja saaks
rõõmu õppimisest ning et vanemad oleksid
hariduse kvaliteedis ja laste ohutuses
kindlad.
Narva-Jõesuu Kool kutsub tulevasi esimese
klassi õpilasi ja nende vanemaid oma väikesesse
sõbralikku perre. Saame tuttavaks! Meie kool
asub looduskaunis kohas: klassiruumide akendest
paistab jõgi, samuti saab näha, kuidas oravad
puudel tegutsevad ja leevikesed end okstel talvise
päikese käes soojendavad. Tänu sellisele
ainukordsele asukohale saame hea ilma korral
tunde läbi viia õues – selleks on meie kooliaeda
rajatud spetsiaalne õppeklass. Lisaks saame
külastada parki ja mererannikut. Väike õpilaste
arv (umbes 150) võimaldab meil igale lapsele
piisavalt tähelepanu pöörata ning õppetöös tema
iseärasuste ja huvidega arvestada.
Õppeaastal 2018/2019 ootab õpilasi
kogenud, noor ja kaasaegne õpetaja Kristina
Samuilov-Pavlov, kes kasutab oma töös VEPAmetoodikat (VEPA on lühend sõnaühendist veel
parem). See on kaasaegne pedagoogiline
lähenemine, mille eesmärk on arendada õpilastes
enesekontrolli, luua klassis sõbralik keskkond ja
toetada seeläbi õppetegevust. Lisaks jälgitakse
meie koolis ka õpilaste füüsilist tervist. Näiteks
korraldatakse esimese klassi õpilastele
tervisepäevi Narva-Jõesuu sanatooriumis, kus
neid ootab tervistav võimlemine instruktori
juhendamisel, valgusteraapia, solaarium ja
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veekeskuse külastus.
Uuel õppeaastal alustab esimese klassi
õpilaste jaoks tööd arengukool, kus tundide
lõppedes ootavad lapsi neid huvitavad tegevused
mitmes valdkonnas: inglise ja eesti kõnekeel,
lastekirjandus ja huvitav matemaatika, loodusloo
alused, kunstilooming ja käsitöö, robootika
(LEGO WeDo-põhine programmeerimine),
spordiüritused, rütmika, kunstigaleriide ja
muuseumide põhine õppetöö ja palju muud.
Muidugi on tulevaste esimese klassi õpilaste
vanematel oluline teada, et meie kool pöörab
erilist tähelepanu laste toitumiskultuurile. Kooli
juurde kuulub söökla, kus lastele pakutakse alati
sooja ja maitsvat toitu ning dieetõde jälgib, et söök
oleks tasakaalustatud ja vitamiinirikas. Kui
esimese klassi õpilane käib arengukoolis, saavad
lapsevanemad väikese tasu eest tellida lapsele
täiendava lõunasöögi päeva teisel poolel ja olla
kindlad, et laps on söönud ja järelevalve all.
Muidugi võib narvalastel tekkida ka
transpordiküsimus. Kuna meie koolis õpib palju
Narvast pärit õpilasi, loodame järgmisest
õppeaastast taas käiku lasta koolibussi.
Esimese klassi õpilase jaoks on kooli
valimine tõsine ja tähtis samm. Meie kool tagab,
et teie laps saab kvaliteetse hariduse ning ei kaota
seejuures oma tervist. Tulge lahtiste uste päevale
ning tutvuge meie õpetajate ja õpilastega. Meie
kool on valmis teid oma sõbralikku perre vastu
võtma!
IRINA LEBEDEVA
Narva-Jõesuu Kooli õppealajuhataja

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Veebruar
kodupaiga ajaloos
4. veebruaril 1893.
aastal sündis meie
kandi tuntumaid koduuurijaid, kooliõpetaja ja
kultuuritegelane August
Martin. Tema algatusel
alustasid tegevust
kodu-uurimisringid
Põlevkivimuuseumi juures (kasvas välja
põlevkiviuurijate seltsist „Prometheus“)
ja samuti paljude maakonna koolide
juures, nagu Mäetagusel ja Vaivaras. Ta
tõlkis saksa keelest Jõhvi kiriku kroonika
ja tema uurimusi on säilinud
Põlevkivimuuseumi ja Narva muuseumi
kogudes. Paljud tulevased kodu-uurijad
said tuule tiibadesse tema
viitekataloogist, nende seas oli üks tubli
Narva-Jõesuu ja Vaivara ajaloo uurija
Virve Orav.
August Martin suri 1982. aastal ja on
maetud Jõhvi kalmistule.
12. veebruaril 1998. aastal sai Sillamäe
linnapeaks Tallinna ekslinnapea Jaak
Tamm, kes oli ametis kuni surmani 4.
jaanuaril 1999. aastal.
20. veebruaril 1903. aastal sündis Narva
lähistel Albert Raik. Tavaelus ametis
sepana Narvas, teenis Eesti kaitseväes
suurtükiväes ja teenis välja kaprali
auastme. 4. märtsil 1944. aastal liitus
Soome armeega ja peale väljaõpet JR 200.
staabikompaniis saadeti
tõrjelahingutesse Viiburi lahel ja Vuoksel.
Vabastati teenistusest 22. septembril
1944. aastal ja läks edasi Rootsi. Suri 14.
mail 1974. aastal Mölnlyckes, maetud
Rada kalmistule.
24. veebruaril 1944. aastal tähistas 20.
Eesti Diviis Eesti Vabariigi 26.
aastapäeva Riigiküla sillapea
likvideerimisega ja mitmed eestlased
pälvisid selle lahingu eest kõrged
autasud.
24. veebruaril 1948. aastal määras Eesti
NSV valitsus kindlaks kolhoosipere
õueaiamaa suuruseks 0,25- 0,6 ha ja
isiklikus kasutuses olevate loomade
piirmääraks nimetati kuni 2 lehma, 2
mullikat, 1 emis põrsastega, 10 lammast,
20 mesipuud ja piiramatul arvul küülikuid
ja kodulinde. Paradoks on aga selles, et
järgmise aasta 25. märtsi küüditamise ajal
nimetati sellise vara omanik lausa
suurkulakuks, sest Siberi tee tuli mõnel
„kulakul“ ette võtta ka ainult ühe lehma
omamisel. Arvatavasti küüditajad
eelnevat dokumenti ei olnud lugenud!!
Sir ARTHUR

Tasub teada
Kaitseväe harjutusaladel kehtivad
väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud.
Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides
järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis
olevaid väljaõppegraafikuid ning austada
kehtivaid liikumispiiranguid ja
ohutusnõudeid.
Sirgala harjutusväljal toimuva väljaõppe
kohta saab infot veebiaadressilt: http://
www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/
Kaitsevae-harjutusvaljad/Sirgala
Täiendavat teavet harjutusväljade kohta
leiab veebiaadressilt: http://www.mil.ee/
kaitsevagi/harjutusvaljad

Teadaanne
Sinimäe Põhikoolis algavad eelkooli tunnid
3. märtsist. Ootame 1. klassi tulevaid
õpilasi meie koolis 3. märtsil kell 10.00.
Lisainfo: Tel. 56481495 või 58802228
e-mail: kool@sinimae.edu.ee

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

LIUDMILA ROGALEVA
MATRJONA DJUKANOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

