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Regatt ja sadama
pidulik avamine!
Narva-Jõesuu väikesadam on pidulikuks
avamiseks valmis ja kauaoodatud sündmus
saab teoks 19. mail.
Aastal 2015-2018 toimus selle projekti
elluviimine ja 2019. aasta alguses väljastas
linn viimased kasutusload kõikide sadamaalal asuvate ehitiste/rajatiste kasutusse
viimiseks. Märtsis toimunud volikogu
istungil sai moodustatud sihtasutus NarvaJõesuu Sadam ja aprilli alguses
linnavalitsuse istungil sai kinnitatud ka
sihtasutuse nõukogu, mis omakorda valis
ka sadama juhatuse liikme ning pani paika
ka esialgsed vajalikud tegevused sadama
käivitamiseks.
Sadama avamise kuupäevaks peavad
olema avalikustatud sadamas osutavate
teenuste nimekiri ning sadama opereerimise
eest vastutavate isikute kontaktid, kelle
poole saab tulevikus ka pöörduda
täiendava info saamiseks.
Sadama koosseisu kuulub
sadamahoone sadama opereerimiseks ning

Uus sadamahoone. Foto: Alar Tasa
linna külastajate vastu võtmiseks, kus on
tagatud nii puhkamisvõimalust
(puhkeruum, saun ja köök) kui ka tualeti ja
dušširuumi kasutamine, tehnoruumid ning
sadamakapteni ja nõupidamiste ruum.
Lisaks sellele sadamakai, slipp ja ujuvkai on
ette nähtud veetranspordi teenindamiseks,
jahtide hoiuala väikelaevade ja paatide nii
hooajaliseks kui ka aastaringseks
hoidmiseks. Sadamahoone taga asub
avalikult kasutatav parkla sadama
territooriumile pääsemiseks ning suur
ümbritsev ala, kus plaanitakse korraldada
ka palju erinevaid linnaüritusi.
Üritustest täiendavalt rääkides anname
teada, et 18.-19. mail toimub Narva-Jõesuus
“Optimist”,”Zoom8” ja Laser 4.7 klassides
regatt. Võistluskomitee ja regatikeskus
asuvad Narva-Jõesuus Suur-Lootsi 4.
Distants asub avatud veel Narva-Jõesuu
majaka vahetus läheduses. Oodatud
osalejate arv on 35 - 40 paati. Regatis
osalevad sportlased Tallinnast, Tartust,
Narvast, Narva-Jõesuust ja SanktPeterburist.
Ürituse peamiseks eesmärgiks on
erinevate Eesti purjespordikeskuste
sportlaste ja treenerite kaasameelitamine
purjespordi arendamiseks ja
populariseerimiseks Narva-Jõesuus.
Regatti korraldab Narva-Jõesuu
Purjespordikool MTÜ, Narva-Jõesuu linna
toetusel.
Programm:
Laupäev, 18. mai
10.00 - 11.00 – regati osalejate
registreerimine
11.15 – võistluste avamine
12.00 – esimese sõidu stardisignaal
16.00 – regati esimese päeva orienteeruv
lõpp
Pühapäev, 19. mai
11.00 - NARVA-JÕESUU SADAMA
PIDULIK AVAMINE
13.00 - esimese sõidu stardisignaal
16.00 - ASAP – võistluste lõpp
16.15 - autasustamine
MAKSIM ILJIN
linnapea
NATALJA MJATŠINA
Huvikeskuse juhataja

Rahvakultuuri Keskus tunnustas
vaimse kultuuripärandi tutvustajaid
UNESCO vaimse
kultuuripärandi kaitse
konventsioon võeti vastu
2003. aastal, et hoida ja
väärtustada ainelise kultuuri
kõrval ka tabamatumat elavat
pärandit. Eesti ühines vaimse
kultuuripärandi kaitse
konventsiooniga 2006. aasta
jaanuaris.
Vaimse kultuuripärandi
nähtusi ehk teadmisi, oskusi,
kombeid ja tavasid on meie
ümber lugematu hulk. Selleks, et
tutvustada oma vaimset
pärandit ka teistele, on erinevad
Eesti kogukonnad teinud
Rahvakultuuri Keskuses asuvas
vaimse kultuuripärandi
nimistusse sissekandeid.
Kui 2014. aastal osalesin Narva
Kolled•is toimunud vaimse
kultuuripärandi nimistu
tutvustamisel, tulin mõttele, et
Narva-Jõesuus on vaimseks
pärandiks silmude püük ja
silmutoitude valmistamine.
Asusin andmeid koguma nii
erialasest kirjandusest kui
silmudega tegelevatelt isikutelt.
Nimistusse peab kandma
pärandi ajaloolise tausta ning
kuidas pärand tänapäeval
kestma on jäänud.
Silmupüük on
rannakaluritel päritav oskus, mis
antakse isalt poegadele või
sugulastele edasi. Püügioskust
Rahvuskultuuri Keskuse direktor Kalle Vister Tiiu
koolides ei õpetata. Ajaloolise
Toomele tänukirja üle andmas. Foto:
püügiõiguse järgi on
rannakaluril õigus teatud arv silmupüügi
koolipoistena isasid silmupüügil abistama.
torbikutele, millega võib ise püüda, välja
Rannakaluri töö on füüsiliselt raske.
rentida või edasi müüa. Koos püügiõigusega
Tänapäeval peavad olema omad
on kinnistunud ka püügikohad.
püügivahendid ja paat, tuleb osta püügiload,
Püügivahendid tehakse ise, võib ka kelleltki
teha kaluri ja väikelaevajuhi eksamid. Püütud
tellida, kuid müügis neid ei ole. Püügilube
saagi kohta on vaja koheselt esitada aruanne
antakse Narva jões välja 15000 torbikule Eesti Maaeluministeeriumisse. Noored ei ole
pool ja 15000 torbikule Vene pool. Hooajaga
füüsilisest tööst ja aruandlusest huvitatud,
püütakse Narva jõest välja kuni 50 tonni
seega uusi alustajaid eriti pole. Silmude püük
silmu. Nii kaua, kui on jões silmu ja
on aga siiski kõige tasuvam rannakaluri
silmutoodetele turgu, kandub püügioskus
tegevus.
edasi.
Silmu röstimine ja teiste silmutoitude
Silmude püügi kohta käisin andmeid
valmistamine on Narva-Jõesuu ja Narva jõe
kogumas Aleksandr Ivanovilt, Jüri Kiigelt ja
ümbruses elavate kohalike elanike põlvestSergei Gordejevilt. Kõik nad hakkasid juba
põlve edasi antav oskus. Vanematelt lastele,

ämmalt-äialt miniale-väimehele. Kui
silmukonserve polnud poes saada,
valmistati neid kodus. Ettevõtetes on
kogenud töötajad, kes algajaid
juhendavad traditsiooniliselt silmu
puhastama ja röstima. Silmud kui
kohalik delikatess ei kao meie
toidulaualt, kuid kodustes tingimustes
valmistatakse neid üha vähem, sest
nende puhastamine on tülikas,
röstimiseks on vaja õues ahju ja oskusi.
Nii kaua, kui silmu Narva jões püütakse,
säilib vajadus ja oskus neid röstida ja
muid toite valmistada.
Silmude sissetegemise ja
silmutoitude valmistamise kohta
kogusin andmeid Kunigunde Roosilt,
Arvi Ukleikalt ja Sergei Gordejevilt.
Kunigunde rääkis, kuidas seda varem
kalatööstuses tehti. Arvi rääkis oma isa
Eduardi tegevusest: nõukogude ajal
osteti silmu kaluritelt mitteametlikult ja
kuigi isa Eduard töötas Narva
Elektrivõrkudes kõrgepinge elektrikuna,
oli ta kodus tunnustatud silmude
röstija, kellel tellijate järjekord aia taga.
Silmud tõi tellija. Sergei Gordejev on
tänapäeva silmudelikatesside tegija.
2015. aastal kandsin kogutud
andmed vaimse kultuuripärandi
nimistusse ja kogutud materjalid andsin
üle Narva-Jõesuu
koduloomuuseumisse. Selle aasta 20.
märtsil toimus Tallinnas Kultuurikatlas
pidulik tänuüritus „Pärand elab!“, kuhu
olid kutsutud nii pärandihoidjad kui
nimistusse kandjad, keda tänati
tänukirjaga. Kokku on nimistus alates
2010. aastast tehtud 106 sissekannet
üle Eesti, seal hulgas Ida-Virumaalt vaid
Narva-Jõesuu silmude kanded. Osalesin
tänuüritusel koos Sergei ja Marek
Gordejeviga. Oli huvitav viibida esmakordselt
Kultuurikatlas, saada ülevaade kogu
kultuuripärandi sissekannetest ja tutvuda
teiste kultuuripärandist hoolijatega.
TIIU TOOM
Lingid sissekannetele:
Silmude püük Narva-Jõesuus
http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/
index.php?page=Public.Knowledge&area_id=65&id=238
Silmutoitude tegemine Narva-Jõesuus
http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/
index.php?page=Public.Knowledge&area_id=75&id=239

Venemaa koolijuhtide
külaskäik Sinimäe põhikooli
1. aprillil oli Sinimäe põhikoolil
au võtta vastu oma seinte vahel
32 koolijuhti Venemaa
erinevatest koolidest.
Tutvumise esimene etapp oli
õppeasutuse hoone tutvustamine.
Õppealajuhataja Roman Treial ja
huvijuht Zanna Belikova näitasid
külalistele kooli. Pärast seda pidasid
nad tunnise loengu ja vastasid
külaliste küsimustele. Loeng hõlmas
väga laia spektrit Eesti Vabariigi
haridusteemadest: õpetamise
põhimõtted keeleõppe programmi
järgi, eesti ja vene koolilaste
omavahelised suhted,
õppetulemuste hindamise

põhimõtted, üldised projektid teiste
koolide ja asutustega, pedagoogide töö
tasustamise põhimõtted, kooli
eelarvepoliitika, pedagoogide ja õpilaste
riigikeele valdamise tase.
Koolihariduse võrdleva analüüsi
tulemusena leiti palju ühist vene
õppeasutustega. Külalised saabusid
Eestisse sellistest Venemaa linnadest
nagu Moskva, Sankt-Peterburg,
Kaliningrad, Astrahan, Habarovsk,
Solikamsk, Tom jt.
Peale huvitavat vestlust suundusid
külalised Tallinna, kus neid ootas lai
kultuuriprogramm.
ROMAN TREIAL
Sinimäe Põhikooli õppealajuhataja.
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Kirju kevad
Vaivara lasteaias
See aasta muutub järjest imelisemaks:
meil oli suurepärane talv ning nüüd on
alanud fantastiline kevad.
Küll on tore õppida tundma kevadet kui
kõik tema tunnused on silmaga nähtavad ning
käega katsutavad. Lapsed märkavad kõike ning
oskavad järjest rohkem tähelepanu pöörata
väikestele asjadele. Üheskoos oleme näinud
esimesi lillekesi, linnukesi, liblikaid, päikest,
vihma ja vahel ka lund. Elevust ja rõõmu jagub
kõigile! Iga hetk on nautimiseks ning üheskoos
on alati vahva. Kevad lasteaias möödub kiirelt,
väga mitmekülgselt ning asjalikult.
Meil käis külas vahva fotograaf koos
armsate tibudega – kõik, kes tahtsid, said
nendega pilti teha. Suur aitäh teile kõigile! See
päev oli täis nii siirast rõõmu!
Märtsikuu on ka teatrikuu. Kõik rühmad
valisid etenduse, mida õppida ning terve märts
toimus põnev ettevalmistus Teatripäevaks.
Kahjuks pugesid viirused majja ning kõik ei
läinud planeeritult. Lükkasime aina esinemisi
edasi. Rõõmusõnumina saime „Miksteatrilt
kirja“, et nemad tahavad tulla meile oma
etendust näitama. Ning 5. aprillil olid meil külas
ehtsad näitlejad, kes esitasid meile põneva
etenduse „Erakordne veepudel“. Veel erilisem
oli, et nad käisid hommikul Olgina majas ja
seejärel tulid Sinimäe majja, sel moel said kõik
lapsed etendust vaadata. Lisaks kutsusime
külla ka Sinimäe kooli lapsed ning nautisime
etendust kõik koos. Kõigil oli väga põnev!
Aitäh teile selle õpetliku etenduse eest!!!
Etenduse teemaks oli taaskasutus ning prügi
sorteerimine, mida me ka lasteaias õpime.
Ja siis: 8. aprillil toimus Sinimäe rühmade
Teatripäev, kuhu kutsusime ka Sinimäe
põhikooli lapsed. „Klaabu“ rühm esitas
etenduse: „Kadekopsik ja printsess
Päikesekiir“ ning „Ojake“ rühm „Lugu sellest,
kuidas kassipoeg unustas kassi moodi süüa
küsida“.
Fantastilised etendused, nii tublid näitlejad ja
nii vahvad kostüümid! Suurimad tänud teile
kõigile selle imelise päeva eest! Vaivara
lasteaias on maailma parimad lapsed,
lapsevanemad ning töötajad! See on nagu teine
kodu ja me täname teid kõiki, et olete meiega!!!
Olgina rühmade etendusi näeme peagi.
Edaspidi valmistume hoogsalt lõpupeoks, mis
toimub 31. mail ning sel aasta saadame kooli 8
vahvat sõpra.
Ilusat kevadet teile kõigile ja olete alati
oodatud!
MARGIT MAKSIMOV

Töömalev
Narva-Jõesuus
Alates 1. kuni 12. juulini toimub NarvaJõesuus noortele töömalev. Töömalevas
saavad osaleda 13-17aastased Narva-Jõesuu
linnas sissekirjutust omavad noored. Noored
töötavad 4 tundi päevas Narva-Jõesuu linna
territooriumil, tehes erinevaid heakorratöid.
Pärast lõunasööki osalevad noored erinevates
Narva-Jõesuu noortekeskuse üritustes.
Lisainfot ja kandideerimise ankeete on
võimalik vaadata Narva-Jõesuu linna
koduleheküljel: http://narva-joesuu.ee/
toomalev ning küsimuste korral võib
helistada Narva-Jõesuu noortekeskuse
juhatajale: 56688999 Anna Konovalova.

Noodiread

Alles hiljuti, Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli juubelikontserdil, öeldi selle
õpetajate ja õpilaste aadressil palju kiidu- ja
tänusõnu ning anti palju kõlavaid lubadusi.
Juba lühikese aja möödudes kinnitas
muusikaelu nende kiituste õigsust.
Veidi talvisel koolivaheajal hinge tõmmanud,
sukeldus kooli kollektiiv festivalide ja konkursside
keerisesse ning asus vallutama uusi muusikalisi
kõrgusi. Klaveriklass, mis on õigustatult uhke
ainulaadsel vabariiklikul instrumentaalkontserdi
konkursil osalemise traditsiooni üle, valmistas
2019. aasta veebruaris taas ette oma esindajat
konkursil esinemiseks. Õpetaja Maria Zrajeva
õpilane Stefania Ostjak valiti teise vooru, kus
esitas I. Berkovitši kontserdi Narva
sümfooniaorkestri saatel ja sai diplomandi tiitli.

Šabanova ning saksofonisti Nikita Masjukovi
esinemine rahvusvahelisel tasemel on väärtuslik
meie muusikakoolile mitte ainult kolmanda astme
laureaadi nimetuse tõttu, mille saavutas Nikita
Maksjukov (õpetaja I. Zemski), vaid ka seepärast,
et klassikalised puhkpillid naasevad muusikakooli
praktikasse.
Kaua aega peale kooliõpetaja ja noorte
puhkpilliorkestri juhendaja Vjatšeslav Švani siit
ilmast lahkumist ei olnud peaaegu kuulda „oma“
noori orkestri puhkpille, kuid nüüd, õpetajate I.
Zeski ja S. Švani püüdluste tulemusena, kõlasid
jälle saksofonide ja flöötide hääled nii kooli seinte
vahel kui ka vabariiklikel ja rahvusvahelistel
konkurssidel.
Väga edukalt esines rahvusvahelisel
konkursil õpetaja Inga Samuseva õpilane vokalist

Akordionistide ansambel festivalil „Akordioni maagia.“ Foto: Anastasia Hesse
Lausa kahe puhkpilli eriala, plokkflöödi- ja Jelizaveta Larina. Jelizaveta ületas kõiki
flöödiklassi õpilased (õpetaja S. Švan) startisid
konkurente ning haaras neilt „Prinarovje“ esimese
veebruaris peamisel vabariiklikul muusikakoolide
koha.
õpilaste konkursil „Parim noor instrumentalist“.
Pedagoogi ja koorijuhti Inga Samusevat ei
Kolm noort plokkflöödimängijat Narva-Jõesuust – rõõmustanud mitte ainult andekas solist. NarvaIlja Nehozin, Taja Gavrilova ja Taisia Altuhova –
Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli koor sai
esinesid sedavõrd edukalt Tartus toimunud
Narvas 14. märtsil pääsu Laulupeole, mis toimub
valikvoorus, et pääsesid lõppvooru täies
Tallinnas 2019. aasta juulis.
koosseisus, esmakordselt
30. märtsil
kogu plokkflöödi klassi
kohtusid Sillamäel
ajaloos, kaotamata ühtegi
„Maagilise akordioni“
„võitlejat“.
festivalil selle instrumendi
Plokkflöödiõpilased ei
andunud austajad, kelle
piirdunud vaid sellega –
hulgas oli meeldiv näha ja
teise, otsustava esinemisega
kuulda Margareta Kišunsi
võitsid nad diplomi ja kaks
klassi õpilasi. Lapsed
laureaadi tiitlit – kolmanda
esitasid publikule
ja esimese koha eest. Nüüd
armastatud palasid oma
on konkursi võitjale Taja
repertuaarist.
Gavrilovale antud õigus
Vanamuusikaansambel
esineda lõppkontserdil
Olor (juhendajad L. Švan ja
koos teiste erialade
S. Švan), kes on suur
laureaatidega 13. aprillil
reisisõber, veetis taas
Tartu Ülikooli aulas.
kevadpäevad teel ja
2019. aasta märts
esinemistel. 10. märtsil ja
oli samuti Narva-Jõesuu
7. aprillil osalesid ansambli
laste muusika- ja
mõlemad rühmad, vanem ja
Jelizaveta Larina ja juhendaja Inga
kunstikooli jaoks nii
noorem, festivalidel
Samuseva. Foto: Maria Zrajeva
väiksemate kui ka
„Teeme koos“ Tallinnas ja
suuremate sündmuste
XII plokkflöötide ansamblite päeval Pärnus.
rohke. Rõõmustades Narva-Jõesuu elanikke
Ansambli vanema rühma noored said uue
piduliku 8. märtsi kontserdiga ja osaledes
kogemuse, osaledes I muusikateatrite
kontsertprogrammis Olginas (akordioniklass,
rahvusvahelisel festivalil Kohtla-Järvel. Debüüt
õpetaja M. Kišuns), jätkas pedagoogide ja õpilaste uues rollis osutus väga edukaks. Ansambli Olor
kollektiiv ettevalmistust teisteks kevadisteks
ühine esinemine ammuste partneritega Tallinnast,
üritusteks, millest peamine on XXIV
kollektiiviga Väike Ooper (juhendaja Olga
rahvusvaheline konkurss „Prinarovje“.
Bunder), oli zürii arvates konkursil parim ja pälvis
27. märtsil hindas Ivangorodis kokku
esimese astme laureaadi nimetuse.
tulnud 17 Venemaa ja Eesti kooli noorte muusikute
Selliste saavutuste poolest jääb Narvaesinemist Mariinski teatri (Sankt-Peterburg,
Jõesuu noortele muusikutele meelde 2019. aasta
Venemaa) orkestri solistide zürii. Narva-Jõesuu
esimene pool. Samamoodi edasi, pedagoogid ja
laste muusika- ja kunstikooli esindas sellel
õpilased! Olen rõõmus teie pärast ja tunnen
konkursil Inga Samuseva soololauluklass, Igor
uhkust kõigi edusammude ja võitude üle!
Zemskoi saksofoniklass ja Sofia Švani flöödiklass.
Flöödimängijate Daria Dmitrijeva ja Aleksandra
Teie laste muusika- ja kunstikooli direktor
LADA ŠVAN

Pertsõ sai 10-aastaseks!
Meie teatrikollektiiv Pertsõ sai 10aastaseks! Sel puhul toimub 4. mail kell
15.00 Olgina rahvamajas juubelikontsert,
kuhu on kutsutud meie sõbrad ja kolleegid.
Samuti kutsume kõiki Narva-Jõesuu
elanikke koos meiega pidutsema!
Selle aja jooksul on meie kollektiivi
koosseis perioodiliselt muutunud, kuna
suureks kasvanud noored on ära läinud ja
nende asemele on tulnud uued, väiksemad.
Soovin ära märkida, et peaaegu kõik meie
aleviku lapsed on oma meisterlikkust laval
näitlejana proovinud. Eraldi tooksin välja
kõigi hulgast neid noori, kellel on praktiliselt
10-aastane staa• ja kes on olnud mulle
suureks toeks, need on Volodja Vatševskih,
Andrei Sahharov, Kristina Mihelson, Sofia
Tšitškina ja Karina Dankovtseva, üks
nendest, kes tänaseni laval esineb.
Selle aja jooksul oleme koos noortega
esitanud hulgaliselt miniatuure, lühietendusi,

korraldanud üle 30 piduliku kontserdi,
erinevaid lavastusi laste jõulupidudel,
vastlatel, jaaniööl. Läbi on viidud hulgaliselt
üritusi lastele, noortele ja meie aleviku
elanikele. Oleme esinenud Sinimäel ja Narvas.
Kuue aasta jooksul oleme osalenud
miniatuuride teatrifestivalil „Jeralaška“, kus
olime kahel aastal järjest laureaadid ja igal
aastal saanud auhindu erinevates
nominatsioonides: „kõige musikaalsem
lavastus“, „kõige loomingulisem“ jne.
Noortele meeldib väga laval esineda,
tükke ette valmistada, korraldada kontserte ja
erinevaid üritusi. Neis tekib kohusetunne
mitte ainult iseenda pärast, vaid nad
tunnevad muret üksteise pärast, rõõmustavad
õnnestunud esinemise üle ja mis kõige
tähtsam – me oleme meeskond! Meie
ülesanne on kinkida inimestele peomeeleolu,
mida me oma näitlejatega teha üritamegi. Ja
meie laste esinemine ongi kõige kallim pidu

Marina Pertseva oma kasvandikega.
Foto: Erakogu
südames. Igaüks neist on omamoodi andekas
ja omanäoline. Tulge meid õnnitlema,
toetama, rõõmustama ja kinkige endale hea
tuju! Oleme rõõmsad teid kõiki nähes!
MARINA PERTSEVA

Kui suvilasse on
oodatud ainult
kutsutud külalised
Lumerohke talv hakkab jääma seljataha
ning peagi pistavad maamullast oma
nupukesed välja erinevad taimed. Aeg on
hakata oma tegevusi planeerima linna
asemel hoopis suvilates ja aiamaadel.
Suvilatesse naastes aga tuleks siiski
mõned asjad silmas pidada.
Suvilapiirkondades on talvisel ajal
vähe elanikke, millest tulenevalt on seal
ka lihtsam toime panna varguseid. Kui
olete suvilasse naastes enda üllatuseks
avastanud, et suvilas on käinud
kutsumata külaline ning kaasa võtnud
teile kuuluvad asjad, siis tuleks sellest
viivitamatult teavitada politseid. Varguse
või sissemurdmise korral tuleks esimese
asjana säilitada rahu. Oluline on politsei
saabumiseni oodata õues, et mitte rikkuda
oma heade kavatsustega sündmuskohta.
Kui aga olete juba midagi katsunud või
liigutanud, siis tuleks sellest teavitada ka
saabunud politseinikke. Kohe kindlasti ei
tohiks kõike korrastama hakata. Sellisel
juhul ei ole ka politseil võimalik enam
kutsumata külalise jälgi avastada.
Kuidas oma vara halbade kavatsustega
inimeste eest kaitsta?
Kõige lihtsam ja odavam viis on alati
suvilast lahkudes sulgeda kõik aknad
ning lukustada uksed. Sellega peab
arvestama ka siis, kui lahkud suvilast
kasvõi pooleks tunniks. Vastasel juhul on
vargal lihtne ilma igasuguse pingutuseta
majja siseneda.
Pimedatesse kohtadesse ei näe
inimene eriti hästi ning seal on ka vargal
lihtsam omaette tegutseda. Just selle
jaoks tuleks paigaldata valgustus, mille
erinevaid variante on poodides palju.
Maja juurde paigutatud töötav valgustus
aitab vargaid eemale peletada ning
julgemad oleks justkui teolt tabatud.
Kindlasti ei tohiks jätta väärtuslikke
esemeid nähtavale kohale. Vastasel juhul
on vargal võimalus aknast sisse vaadates
välja mõelda tema jaoks kõige kiirem viis
eseme kättesaamiseks. Väärtuslikud
esemed tuleks endaga suvilast kaasa
võtta või kappi panna.
Oluline roll on ka naabritel. Eriti pikemaks
ajaks lahkudes, tuleks kindlasti sellest
teavitada usaldusväärset naabrit. Selle
jaoks ongi oluline säilitada head suhted
naabritega, et võimalusel saaks
abipalvega nende poole pöörduda.
Naabrid saavad samuti teie äraoleku ajal
valdusel silma peal hoida ning kahtlaste
tegevuste või isikute korral teavitada
politseid. Soovitan tõsiselt mõelda
naabrivalvega liitumise peale:
www.naabrivalve.ee.
Varguse ohvriks langemist ei ole võimalik
välistada, aga selle tõenäosust saab
kindlasti igaüks oma tegude ja
harjumustega ise vähendada.
KELLY MIIDO
piirkonnapolitseinik

ÕNNITLEME VANEMAID

MARTIN TIIRIK
ARTJOM VOLOSATOV
SÜNNI PUHUL

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
NINA KARPOVA
PETR SMOLYAKOV
VEERA RUDENKO
GALINA KOKAREVA
ANNI SPIRKA
IRINA PLECKENS
HANS REIMAN
LIDIA EFREMOVA
SARA PETRAŠ
VALENTIN LAYNE
TAMARA ZAVIYALOVA
NINA SYUKILYAYNEN
VLADIMIR NIKITIN
GALINA PREINA
NIINA ASTAPOVA
NINA BABYKINA
MARIA MATVEJEVA
ANATOLY SHINKARENKO
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
istung 20. märtsil
Lühikokkuvõte Narva-Jõesuu
Linnavolikogu otsustustest.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
17.12.2014 otsusega nr 40 “Narva-Jõesuu
linna J. Poska 72 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu algatamine ning
detailplaneeringu realiseerimisega
kaasneva keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine” algatatud
detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt
detailplaneeringu koostamise võib
lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab
taotluse detailplaneeringu koostamise
lõpetamiseks.
Vaivara Sinimägede SA põhikirja
muutmine. Vaivara Sinimägede SA põhikirja
muudetakse seoses haldusreformijärgse
omavalitsuse nime muutusega ja NarvaJõesuu Koduloomuuseumi lisandumisega
Vaivara Sinimägede Sihtasutuse struktuuri.
Määruse kehtetuks tunnistamine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018
määrus nr 45 „Narva-Jõesuu linna
arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia
2019 – 2022 vastuvõtmine ja kinnitamine“ 3.
peatükis Narva-Jõesuu arengukava 2025
strateegilised tegevused ja väljakutsed
punkti 4 Teadliku kohaturunduse
teostamine koostöös ettevõtetega
alapunktis 4.4. muuseumide kordategemine
ja laiendamine on kavas muuseumide töö
koondamine ühise sihtasutuse alla, et
muuta muuseumide töö efektiivsemaks ja
kaasajastada nende tegevust. Otstarbekas
on koondada Narva-Jõesuu
Koduloomuuseumi tegevus Vaivara
Sinimägede SA alluvusse.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019. a
otsusega nr 77 otsustati lõpetada NarvaJõesuu Koduloomuuseumi kui linna
hallatava asutuse tegevus 31. märtsist
2019. Sellega seoses on vajalik tunnistada
kehtetuks ka koduloomuuseumi
põhimäärus.
Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadam
asutamine. Sihtasutuse tegevuse eesmärk
on Narva-Jõesuu linna sadamate ja
sadamat ümbritsevate puhkealade
arendamise kaudu majandus- ja
elukeskkonna mitmekesistamine ning
võimaluste loomine, sh kalapüügi
säilitamiseks ja arendamiseks, tervislike
eluviiside ja tervisespordi edendamiseks,
keskkonnasäästlikuks vaba aja veetmiseks,
puhkemajanduse ja turismi edendamiseks.
Sihtasutuse asutaja on Narva-Jõesuu linn.
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna
muutmine. Seoses elutähtsa teenuse
tagamise vajadusega ja vältimaks vee
kasutamise kõrgendatud vee
keskkonnatasusid Narva-Jõesuu linna
Viivikonna ja Sirgala külades, võttis NarvaJõesuu linnavalitsus üle vee erikasutusloa.
Vee erikasutusloa muutus on jõustunud
28.09.2018. Veekasutuse 2018. a IV
kvartaliaruande esitas linnavalitsus.
Kõiki asjaolusid arvestades on kõige
otstarbekam Viivikonna ja Sirgala külade
veevärkide edasiseks haldamiseks ja
teenuste osutamiseks kuni arengukava
alusel lõpliku tegevusplaani koostamiseni,
määrata veekäitlejaks KA Vaiko AS. NarvaJõesuu linn on KA Vaiko AS ainuaktsionär
ning AS-l on sarnaste veevärkide
haldamise kogemus ja tehniline valmidus.
Otsustati muuta vee-ettevõtja KA Vaiko AS
tegevuspiirkonda, lisades Viivikonna ja
Sirgala küla ning Viivikonna ja Sirgala küla
veevärkides teostab KA Vaiko AS joogivee
käitleja ülesanded.
Narva-Jõesuu linna ja AS KA VAIKO
vahel võlgnevuse tasumise kokkuleppe
sõlmimise lepingu tingimuste heakskiitmine
ja kokkuleppe sõlmimisel esindajate
määramine.
Kuna Narva-Jõesuu linnavalitsus on AS
KA VAIKO ainuosanik ning Narva-Jõesuu
linnapea on AS-i KA VAIKO nõukogu
esimees, ei ole Narva-Jõesuu
linnavalitsusel õigust ise vastavat otsust
teha ega ka võimaliku kokkuleppe
sõlmimisel esindajat määrata. Otsustati
määrata kokkuleppe sõlmimisel NarvaJõesuu linna esindav isik, kelleks on
aselinnapea Raim Sarv ja anda talle õigus
allkirjastada kokkulepe Narva-Jõesuu linna

Väljaspool kooliprogrammi
Me räägime alati et keel on „elav“, seda ei
ole võimalik tunnis „selgeks õppida“.
Selleks, et aru saada, kuidas keel on üles
ehitatud, millist keelehitust kasutavad ühe
või teise keele edasikandjad, kuivõrd
rikkalik on „leksikon“ ja fraseoloogia, on
olemas kaks võimalust: elav suhtlemine või
ilukirjanduse lugemine. Me üritasime need
mõlemad tingimused kokku ühildada.
Aprillis toimus Ida-Virumaa
omavalitsuste liidu toetusel Narva-Jõesuu
koolis ingliskeelne muinasjuttude festival.
Meie projekt näitas, et keelt on võimalik
õppida loominguliselt, mitteametlikus
olukorras, väljudes kabineti ja klassiruumi
piiridest.
Sellel üritusel osalesid 5.–6. klasside
õpilased Sinimäe, Narva-Jõesuu, Kiviõli ja
Sillamäe koolidest. Lapsed osalesid aktiivselt
repertuaari valimisel, tänu sellele saidki
pealtvaatajad näha muinasjutte, mis on
muutunud klassikaks (Narva-Jõesuu kooli
„Tuhkatriinu“, Sinimäe kooli „Punamütsike“,
Sillamäe vanalinna kooli „Maša ja karu“,
„Tuhkatriinu“) ja kuulata šoti rahvalaule
(Kiviõli kool). Näidendite vaheaegadel
rõõmustasid meie osalejad külalisi tantsuga.
Kõige tähtsam on see, et noored
näitlejad said kohtuda oma eakaaslastega ja
kontrollida oma inglise keele teadmiste taset
aktiivse suhtlemise käigus. •ürii hindas
väärikalt kõiki osalejaid: Sillamäe vanalinna
kool sai auhinna parima häälduse eest,
Kiviõli kool parimate kostüümide eest,

Muinasjuttude festivalil vaadati ka
„Tuhkatriinut“…

…ja kuulati šoti rahvalaule.
Foto: 2x Oksjana Poljak
Sinimäe kool kõige lõbusama lavastuse eest,
Narva-Jõesuu kool parima
näitlejameisterlikkuse eest. Kuid peaauhind
oli laste emotsioonid ja mälestused. Kukkus
välja tõeline muinasjutu ja inglise keele pidu!
Me täname kõiki projektis osalejaid ja
loodame, et festival naaseb järgmisel aastal!
OKSANA POLJAK
inglise keele õpetaja

LEADER tegevusgruppide koostööprojekt “Pealinnast
Piirilinna” kutsub 18.-19. mail 2019 Põhjarannikut avastama
18.-19. mail leiab aset põnev suursündmus
“Pealinnast piirilinna”, mis ühendab endas
üheks nädalavahetuseks eriti eredalt
Eestimaa põhjaranniku suurimad elamused ja
põnevaimad paigad. Kahe päeva jooksul
ootavad külalisi nii kohalikud muuseumid,
mõisad, kohvikud ja restoranid kui ka
erinevad majutusasutused, tegevusklubid
ning vaatamisväärsused.
Põhja-Eesti LEADER tegevusgrupid said
mõne aasta eest kokku ja otsustasid üheskoos ette
võtta koostööprojekti, mis kannab tänaseks nime
“Pealinnast Piirilinna“.
Koostööprojekti eesmärgiks on piirkonna
turismipotentsiaali tõstmine, koostöö elavdamine
turismiettevõtjate ja partnerite piirkondade
turismiettevõtjate vahel, teenuste kvaliteedi
parandamine koolitusprogrammi, õppe- ja
kogemusreiside korraldamise ning fotopanga
loomise kaudu.
Põhjarannikul jätkub tegevust ja avastamist
loomulikult alati, kuid projekti suursündmusel
18.-19. mail on see kõik võimendatud ning avame
koostöös kohalike ettevõtjatega ka neid uksi, mis
tavapäraselt ehk suletuks jäävad, 18. mai on ka ju
üle-eestiline muuseumiöö - avastamist väärivad
kindlasti ka kohalikud väikemuuseumid.
Üritus leidis endale imelise koha ümbritsedes
ajaloolist postimaanteed, mida mööda rännates
jääb uudistajate teele nii erinevaid kohvikuid,
restorane, vaatamisväärsusi, muuseume, spaasid
kui mõisaid. Igaühel on võimalus oma teekond ise

luua - tulla võib nii autoga, rattaga või suisa
paadiga!
Narva-Jõesuu linna ettevõtetest osalevad
projektis Vaivara Sinimägede muuseum, Kohvik
Lemmik, Narva-Jõesuu Sanatoorium, Laagna
Hotell Puhkeküla, Restoran Franzia.
Suursündmuse tegevustes 18.-19. mail on kaasa
löömas alates Aegna saarest mööda põhjaranniku
piirkonda ka Jõhvi ja Toila valla ning Narvajõesuu linna ettevõtjad, samuti mitmed osalejad
Sillamäel ja Narvas.
Narva-Jõesuu linnaelanikel on suurepärane
võimalus 18. ja 19. mail kodust välja minna ning
osa saada piirkonna ettevõtlike inimeste
tegemistest.
Projekti partneriteks on MTÜ Põhja-Harju
Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ
Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ
Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa
Rannakalurite Ühing.
Informatsiooni koostööprojekti ja maikuus
toimuva suursündmuse ürituste kohta leiab
“Pealinnast piirilinna” kodulehelt
www.pealinnastpiirilinna.ee ja Facebooki lehelt
Pealinnast piirilinna.
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu koduleht
www.kirderannik.ee

Eluruumide kohandamise meede „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
Eluruumide kohandamise II taotlusvoor
2019.
Alates aprillist on Narva-Jõesuu linna
puuetega isikutel võimalik taotleda oma eluruumi
kohandamist. Taotluste esitamise periood on
01.04.2010 - 10.05.2019. Taotlusi koos
lisadokumentidega on võimalik esitada aadressil
Koidu 25, Narva-Jõesuu. Samuti saab taotlusi
esitada Olginas sotsiaalosakonnas teisipäeviti
kella 9-16.30 ja Sinimäel kolmapäeviti kella 15-19.
Isikul on õigus saada sotsiaalkaitse ministri
määruse alusel ühe eluruumi kohandamise toetust
ühel korral.
Taotluse kohustuslikud andmed:
1. taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
2. kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja
number, korteri number, kasutamise alus
(leping, omand, kaasomand);
3. eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega
seotud toimingute, hügieenitoimingute või
köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
4.kohandamise liik ( hoone välisukse ava
kohandus, korteri välisukse ava kohandus,
siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus,
lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st

pesemisruumi ja WC ühes ruumis või
pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi
kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude
paigaldus, muu).
Eluruumi kohandamist saate taotleda, kui Teil on
tuvastatud puude raskusaste (Teil on sellekohane
kehtiv otsus) ja Te elate aastaringselt
registreeritud elukohas.
Kohandada saab eluruumi, mis:
1) asub Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil;
2) on Teie rahvastikujärgne ja tegelik aastaringne
elukoht;
3) elamu on aastaringseks elamiseks sobiv;
4) on Teie või Teie pereliikme omandis,
kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.
Vastava taotluste sisuliseks kontrolliks teevad
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse sotsiaaltöö
spetsialistid kodukülastused taotletud kohanduse
vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse
hindamiseks.
Eluruumi kohandamise taotlemise kohta saate
küsida lisainfot 58847374, 3599589.
SIRJE NEEME

nimel.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
28.02.2018 määruse nr. 28 “Narva-Jõesuu
linna avalikul bussiliinil (SillamäeViivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste
saamise kord ja sõidupiletite hinnad”
muutmine. Vaivara valla ja Narva-Jõesuu
linna ühinemisega liideti juurde KohtlaJärve Viivikonna linnaosa, mida teenindas
enne ühinemist bussiliin nr 31 ja mis alates
2018. aastast on muudetud bussiliiniks nr
33. Kuni 31.01.2020 on liin nr 33 nn
„linnaliin“, mida osaliselt doteeritakse
riigieelarvest ja alates 01.02.2020 muutub
liin nr 33 nn „maakonnaliiniks“, mida
finantseeritakse täies ulatuses
riigieelarvest. Määruses muudetakse liini
nimetust : Sillamäe –Viivikonna – Sillamäe Narva-Jõesuu - Sillamäe. Määruse
muudatusega luuakse võimalus bussiliini
nr 33 pikendamiseks Sillamäelt NarvaJõesuuni, luues võimaluse Vaivara ja
Sinimäe piirkonna elanikele
otseühenduseks Narva-Jõesuu keskusega
ning täites Vaivara valla ja Narva-Jõesuu
ühinemislepingu punkti 8.4.1.2 /…
tagatakse liikumisvõimalus arvestades
elanike vajadusi/.
Loa andmine “Teenuse osutamine
bussiliinil nr 33 “Sillamäe – Viivikonna –
Sillamäe - Narva-Jõesuu - Sillamäe” hanke
läbiviimiseks. Vastavalt elanike soovile ja
vajadusele on Narva-Jõesuu linnal plaanis
muuta bussiliini nr 33 ”Sillamäe-SirgalaViivikonna” marsruuti ning pikendada seda
Narva-Jõesuu linnani.
Kuna bussiliini kasutaks ka palju Sillamäe
linna elanikke, teeb Narva-Jõesuu linn
Sillamäe linnale ettepaneku bussiliini nr 33
„Sillamäe – Viivikonna – Sillamäe - NarvaJõesuu - Sillamäe“ kaasfinantseerimiseks
proportsionaalselt vastavalt elanike arvule.
Elanike arvu aluseks on võetud rahvastiku
registri andmed seisuga 01.01.2019.
Otsustati lubada Narva-Jõesuu
Linnavalitsusel korraldada „Teenuse
osutamine bussiliinil nr 33 „Sillamäe –
Viivikonna – Sillamäe - Narva-Jõesuu Sillamäe“ hanke läbiviimine. Teenuse
osutamise aeg – 01.05.2019 – 31.01.2020.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Detailplaneeringu
koostamise
lõpetamise teade
Planeerimisseaduse § 129 lg 2 alusel NarvaJõesuu Linnavalitsus teavitab, et Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 20.03.2019 otsusega nr 88
lõpetati Narva-Jõesuu Linnavolikogu
17.12.2014 otsusega nr 40 „Narva-Jõesuu linna
J. Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
algatamine ning detailplaneeringu
realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“
algatatud detailplaneeringu koostamise.
Eelmainitud detailplaneering lõpetati
maaomaniku kirjaliku taotluse alusel
vastavuses Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab
tutvuda linnavalitsuse kantseleis tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja NarvaJõesuu linna koduleheküljel http://narvajoesuu.kovtp.ee/.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Toilas kohtusid
robootikahuvilised
26. märtsil toimus Toila gümnaasiumis
robootikavõistlus, kus osalesid ka
Sinimäe põhikooli ja Narva-Jõesuu
põhikooli õpilased.
Seekordseks võistlusalaks oli SUMO
ilma robotite suuruse piiranguteta, kaaluga
kuni 1 kg.
Võistluses osalesid noored Jõhvi huvikooli
ning Toila, Kohtla-Nõmme, Sinimäe ja
Narva-Jõesuu koolide robootikaringidest.
Kohtumine toimus MTÜ Kirderanniku
Koostöökogu ja Poola LEADER
tegevusgrupi Razem dla Radomki
koostööprojekti raames.
JEKATERINA MURAVJOVA
Sinimäe põhikooli robootikaringi juhendaja
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Maikuu ürituste kava
04.05 kell 09:00 Linnatalgud, rand
vetelpäästetorni juures.
04.05 kell 10:00 Vanatare maalaat, MTÜ
Maarahvaselts Vanatare.
04.05 kell 11:00 Vaivara Pärimuspäev, Sillamäe
muuseumis.
04.05 kell 15:00 „Pertsõ“ juubelikontsert,
Olgina rahvamaja.
11.05 kell 19:00 Õhtu emadepäeva puhul,
Olgina rahvamaja.
12.05 kell 12:00 Emadepäeva kontsert, NarvaJõesuu Sanatoorium.
18.05 – 19.05 kell 12:00 Narva-Jõesuu Regatt,
linna kai.
18.05 kell 17:00 Muuseumiöö “Öös on
mustreid”, Vaivara Sinimägede muuseum.
19.05 kell 11:00 Narva-Jõesuu sadama avamine,
linna kai.
19.05 kell 13:30 Igor Severjanini sünnipäevale
pühendatud luuleõhtu, mälestuskivi juures
Vabaduse tänaval.
24.05
kell 17:30 Kevadine kontsert, NarvaJõesuu muusikakool.
25.05 kell 12:00 Liikumispäev, Aia tn, Päikese
park, rand.
31.05 kell 12.00 Lastekaitsepäev, Narva-Jõesuu
kooli juures.

Pane tähele
Narva-Jõesuu Koduloomuuseum Nurme 38 on
maikuus avatud talvise töögraafiku alusel: T, R,
L kell 12.00-16.00, ülejäänud tööpäevadel
kokkuleppel, helistada vähemalt päev varem
telefonil 3924634 või 56474552.
Alates juunist on muuseum avatud 5 päeva
nädalas.

Vea parandus
Veebruarikuu Meie Lehe loos pealkirjaga
„Veelkord palju räägitud koduloomuuseumist“
oli infoviga - Narva-Jõesuu muuseumis ei
müüdud kolme kuuga (aasta algusest kuni
märtsi lõpuni) mitte 1 pilet, vaid 101 piletit
kogusummas 176 eurot, sh täismaksumusega
(hind 2 eurot) - 67 piletit, soodustusega (hind 1
euro) - 32 piletit, perepilet (hind 5 eurot) - 2
piletit.
Vabandame.

Vaivara
pärimuspäev
4. mail kell 12.00 toimub juba viiendat
korda Vaivara pärimuspäev.
Sellel aastal jätkab Vaivara Sinimägede
muuseum endise Vaivara kihelkonna ajaloo
tutvustamist. Seekord toimub üritus Sillamäe
muuseumis.
Loengute teemad on Vaivara kihelkonna
hariduselu ja praeguse Sillamäe tehase
territooriumil asunud Türsamäe rüütlimõisa
ajalugu, samuti räägitakse ka esimesest
põlevkivitöötlemise tehasest Sillamäel.
Külastajad saavad tutvuda Sillamäe
muuseumi ekspositsiooniga ning osa võtta
ekskursioonist pommivarjendisse. Laste jaoks
on avatud töötoad.
Samal päeval avatakse näitus „Vaivara
kihelkonnakool – 150”.
Ürituse läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital
ja Narva-Jõesuu Huvikeskus.
Registreerimine ja lisainfo:
muuseum@vaivara.ee, tel: 392 4634
JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede muuseum

TALGUD!
„Narva-Jõesuu rand korda!„
Koguneme Pargi tn vetelpäästetorni
juures 4. mail kell 09.00.
Kaasa hea tuju, ülejäänu saate kohapeal.
Kontaktisik: Natalja Mjatšina, 5548673

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ANTONINA SHUMILOVA
KLAVDIYA RAZINA
LJUBOV KAMILOVA
BORISS SOLOVJOV
LILIYA KOTELKINA
OKSANA POSREDNIKOVA
ANTONINA JUHKOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Sport, see on alati tervislik!
Päike, õhk ja vesi tugevdavad inimese
tervist, kuid käitumisreeglite rikkumine
veekogude ääres võib kaasa tuua rasked
tagajärjed. Seepärast peaks iga inimene
õigeaegselt ujuma õppima ja järgima vee
ääres alati ohutusnõudeid. Eriti ohtlik on
laste viibimine veekogu ääres ilma
täiskasvanute järelevalveta.
Narva-Jõesuu ja Sinimäe koolid teevad
tihedat koostööd mitmes suunas ja juba teist
aastat võtavad aktiivselt osa riiklikust
ujumisõppeprogrammist. Ujumistundide
eesmärk on õpetada lapsed ujuma 200 meetrit
rinnuli ja selili, sukelduma ja tooma esemeid
põhjast, püsima vee peal kolm minutit, õigesti
vette hüppama ja sealt erinevates oludes
välja pääsema.
Me leiame, et sellised oskused on
väga tähtsad, sest meie lapsed elavad avatud
veekogude vahetus läheduses ja veedavad
suve Soome lahe ja Narva jõe kaldal. Kooli
ülesanne ei ole mitte ainult anda teadmisi,
formeerida oskusi ja kogemusi, vaid ka
arendada kehakultuuri.
Juba mitmendat kuud külastavad kõik
Narva-Jõesuu kolmanda klassi ja Sinimäe
kooli teise klassi õpilased kaks korda nädalas
õpitunde SPA Noorus basseinis, kus
kogenud treeneri juhendamisel õpitakse
ujumistehnikaid. Nüüd tunnevad meie lapsed
ennast vees kindlalt ja lapsevanemad võivad
lastega veekogu ääres puhates rahulikud

Siin me käimegi ujumas.
Foto: Irina Lebedeva
olla.
Me täname SPA Noorus juhtkonda aktiivse
koostöö eest meie kooliga!
IRINA LEBEDEVA
Narva-Jõesuu kooli õppealajuhataja

Ootame sind kandideerima
Menetlusteenistus otsib oma meeskonda
ennetus- ja menetlusosakonda
järelevalveinspektorit, kelle
põhiülesandeks on:
avaliku korra tagamisel osalemine, riikliku
järelevalve teostamine, väärtegude menetlemine,
siseturvalisuse projektide koostamine ja
juhtimine, Menetlusteenistuse kompetentsi
jagamiseks seminaride ja koolituste ning sise- ja
väliskommunikatsioonialase tegevuse
korraldamine.
Ootame sind kandideerima, kui sul on:
• keskharidus ja kutseharidus politsei või
piirivalve erialal või kutseharidus korrektsiooni
erialal või omad korrakaitseametniku tase 5 või
tase 6 kutsestandardit või oled läbinud
abipolitseiniku teise astme õppe ja sooritanud
edukalt arvestuse või omad kõrgharidust ja
korrakaitseametniku tase 5 või tase 6
kutsestandardit;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja oskad ennast

väljendada ka vene ja inglise keeles;
• B-kategooria juhtimisõigus;
• hea pingetaluvus, suhtlemisoskus ning
suurepärane organiseerimisvõime;
• arvuti ja tehnikavahendite kasutamise oskus.
Kasuks tulevad varasem projekti kirjutamise ja
selle juhtimise oskus ja teadmised ning kogemused
järelevalve- ja väärteomenetlusest.
Tööle asumise aeg: alates 15.05.2019.
Töökoht asub Narva-Jõesuu linna
haldusterritooriumil, brutopalk pärast katseaga
1150 eurot. Küsimuste korral helista Marek
Rannele 50561098.
Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume sulle
põnevat tööd ja eneseteostuse võimalust ja
toredat toetavat töökollektiivi.
Sooviavalduse ja selle lisade esitamise tähtajaks on
29.04.2019. Kandideerimise tingimused leiad
Menetlusteenistuse kodulehelt: https://
tinyurl.com/y4p4kr4t

Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini
õppuse Kevadtorm, millel osaleb rohkem kui
9 000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval õppusel kontrollib
kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust,
juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste
valmisolekut lahingülesannete täitmiseks.
Õppusel on peamine treenitav üksus 1.
jalaväebrigaad.
Tänavu langeb Kevadtormi põhiraskus
suuresti just Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale,
kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi.
Õppuse põhitegevus toimub Alutaguse, Lüganuse,
Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning
Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna
territooriumitel. Kevadtormi intensiivseim osa
kestab 2.-10. maini.
Õppuse ajal liigub üle kogu Eesti
tavapärasest rohkem kaitseväe- ja liitlaste
tehnikat, mis võib kaasa tuua ajutisi
liikluspiiranguid. Seetõttu tuleks õppuse
toimumise vältel olla liikluses tavapärasest
tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid
liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad
erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas
paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette.
Olgugi et Kevadtormil ei kasutata lahingmoona,
võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes
palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille
puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi
ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise
puutuda! Sellises olukorras jätke meelde leitud
eseme asukoht ja teavitage sellest koheselt
õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112.
Rasketehnika, lennuvahendite ja

imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad
tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid
võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub
kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkondades
mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada
lastele toimuva põhjust.
Õppusel osalejad teevad omalt poolt kõik
võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Paraku
pole alati võimalik kahjustusi täielikult ennetada
või välistada. Kui kellegi omand on õnnetu juhuse
tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi
fikseerida nii vahejuhtumi kui võimalusel kahju
tekitaja (masina number, üksuse- või kaitseväelase
nimi) ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise
koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum
lahendatakse. Informatsioon tuleb edastada
telefonil 5696 1267 või e-posti teel
kevadtorm@mil.ee.
Kaitsevägi kaardistab tekkinud kahjusid ka ise,
märgistades kahjustada saanud ala spetsiaalse
kollase lindiga. Lindil on välja toodud kahjustuse
identifitseerimiseks vajalik teave, mistõttu palume
selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte
eemaldada.
Kaitsevägi annab endast parima, et mitte liigselt
häirida õppuse ala elanike argielu ja vajadusel olla
olemas olukordade selgitamiseks. Küsimuste ja
tagasiside korral pöörduge julgelt õppuse alal ringi
liikuvate „CIMIC“ märgistust kandvate osalejate
poole.
Võimaldades kaitseväe harjutada oma
kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti
riigikaitsesse. Täname Teid toetuse eest ja jääme
lootma meeldivale koostööle!

Õppus Kevadtorm tuleb taas

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

Märts kodupaiga
ajaloos
5. märtsil 1944. aastal lõpetas leitnant Mägi
rünnakgrupp Vepsaküla sillapea hävitamise ja
Vene 2. löögiarmee, 340. kuulipildujate ja
suurtükkide üksikpataljoni ja 378. laskurdiviisi
allüksused likvideeriti ja nii lõppes Punaarmee
järjekordne katse Stalinile „kingitust „ teha.
6. märtsil 1944. aastal heitsid ligi 200
Nõukogude pommitajat 11 tunni jooksul
Narva linnale ligi 4000 pommi ja hävitasid
suuremalt osalt Narva kesklinna, õnneks jäi
alles Kreenholmi linnaosa. Nagu viimased
avastused ja uuringud näitavad, siis
Kreenholmi säilitamine kuulus Nõukogude
lennuväe plaanidesse ja kurbloolisus on see, et
Narva pommitati puruks saksa sõjamoonaga,
mis saadi Leningradi juurde jäänud Saksa
Armee sõjaväeladudest. See argument oli
tugevaks trumbiks Nürnbergi protsessil, kus
õnnestus süüdlaseks teha nii Narva kui
Tallinna pommitajatena Saksa lennuvägi.
Narva pommitamisest sai tõepäraselt räägitud
ja filmilindilegi jäädvustatud lugu 50 aastat
hiljem.
11. märtsil 1919. aastal sündis Vaivara vallas
Arnold Sidorov, kes läks Soome sõtta 30.
novembril 1943. aastal ja teenis Äänisjärve
autokompaniis. Sõja lõppedes jäi Soome, kuid
Soome riik andis ta Nõukogude Venemaale
välja ja nii suunati ta Eestisse tööpataljoni
(vangilaagrisse). Vabanemise järel kolis ära
Kadrinasse ja töötas siin auto- ja bussijuhina.
Tema elutee lõppes 26. aprillil 1981. aastal ja
on maetud Kadrina kalmistule.
21. märtsil 1899. aastal sündis Vaivaras
Martin Libene, kes õppis sõjameheametit
Moskva Aleksei Sõjakoolis ja sealõpitut testis
I Maailmasõja aastail Läänerindel (16-17
aastasena). 11. juulil 1917. aastal sai Smorgoni
all haavata ja tuli ennast kodumaale ravima.
Siin aga algas iseseisvusliikumine ja nii ei
läinudki Martin Libene enam tagasi
tsaariarmeesse, vaid 13. jaanuarist 1918. aastal
sidus end Eesti Armeega, kus oli alul
tagavarapataljonis. Vabadussõja puhkedes sai
temast Tartu Vabatahtlike Pataljoni ülem ja oli
sel kohal kuni surmasaamiseni 3. märtsil 1919.
aastal Lätimaal Alsvigi mõisa juures, kus teda
tabas lõhkekuul. Maeti sõjaväeliste
austusavalduse saatel Tartus 10. märtsil ja
tema teeneid hinnati II liigi 3. järgu
Vabadusristiga.
Juba Vaivara perioodil oli Martin Libene
aktiivselt tegev kohalikus näiteringis, mida
jätkas aktiivselt ka Tartu perioodil (sõjaväes
olles) ja esines seal suure menuga.
23. märtsil 1899. aastal sündis Vaivara vallas
tulevane veltveebel Christoph (Kristof) Roos,
kes lõpetas reaalkooli ja edasi viis tee ta
Gatšina lennukooli. Jõudis võidelda ka I
Maailmasõja rinnetel. Ka tema tuli Eestisse
tagasi ja liitus kohe 4. jalaväerügemendi
ratsaluurajate komandoga ja hiljem sai
meredessantpataljoni rühmavanemaks. 21.
oktoobril 1919. aastal sai Krasnaja Gorka all
haavata ja pärast paranemist teenis edasi
mereväes. Tema teeneid Vabadussõjas märgiti
II liigi 3. järgu Vabadusristi ja 13 000 margase
autasuga. Vabadussõja lõppedes teenis
Tallinna Tollivalitsuses ja Kaitseliidu Tallinna
Maleva spordipealikuna.
4. märtsil 1933. aastal leiti Toompea nõlvakul
tema kuulihaavadega keha. Maeti Tallinna
Kaitseväe kalmistule, haud ei ole säilinud,
kuna on tehtud pealematmine.
(Sirvisime Arthur Ruusmaa
ajalooraamatut)

Kaitsevägi

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

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

