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Esimene advent
Vanatares

Narva-Jõesuus sai jõuluaja
algust huvitavalt veeta ja esimest
advendiküünalt süüdata mitte ainult
linnas endas või Sinimäel, vaid ka
Laagna Vanatares, kus peeti detsembri
esimesel pühapäeval pidu.
Peo algul võis Vanatares kuulda Narva
giidi ja ajaloolase Aleksander Openko
loengut piirkonna ajaloost, Narva ümbruse
jõulutraditsioonidest ja postkaartidest,
samuti ise kinkimiseks jõulukaarte
valmistada. Advendiküünla süütas
Narva luteri koguduse vaimulik Urmas
Karileet, kes rääkis jõulutraditsioonidest ja
advendiküünalde tähendusest.
Peo perenaine Vera Putan (MTÜ
Meie Pagar) kostitas kõiki osalejaid
traditsioonilistest küla jõuluroogadest
lõunasöögiga ning jagas peamise
jõulumaiustuse – piparkoogi ja selle

Detsember

Jõuluimed

Kas Sina usud imedesse? Meie, Vaivara
lasteaia pere, usume ja taas saime kinnitust,
et imesid juhtub! Ühel kaunil neljapäeva
hommikul koputati meie Sinimäe lasteaia
uksele ning ukse taga olid Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse spetsialistid Imre Liiv ja Alar
Tasa, koos Kodumasinad esindaja Olesjaga.

pliidile rattad alla panid - nüüd võime ise valida,
kus kokkame!
Nagu sellest oleks veel vähe – imed
muudkui jätkuvad ja mõni aeg hiljem tulid
meile külla meie sõbrad Kersti ja Aare
Objartel (Artesti OÜ), kes tõid meile kingiks
köögikombaini. Vau, nüüd saame veelgi

Linnavalitsus
kohtus Võru valla
delegatsiooniga

Reedel, 29. novembril kohtusid NarvaJõesuu Linnavalitsuse esindajad
eesotsas linnapea Maksimi Iljiniga Võru
vallavalitsuse delegatsiooniga.
Meresuu SPA & HOTEL konverentsisaal
mahutas pea kahekümnest külalisest koosneva
seltskonna mugavalt ära ja kohtumiseks ette
nähtud tund aega möödus erinevate teemade
arendamisel ülikiiresti.
Võru vallavanem Kalmer Puusepp
meenutas kohtumist Narva-Jõesuu
linnapeaga ühel koolitusel, millest ka
seekordne koosviibimine alguse sai. Kuigi
eelnevalt oli huvi tuntud põhiliselt kohaliku
kommunaalmajanduse ja kaasava hariduse
teema suhtes, siis tegelikult räägiti ja võrreldi
kogemusi ka teedehoolduse võimekuses
(Võru vallal on teid hooldada ca kaheksa
korda rohkem, kui Narva-Jõesuu linnal)
ja ühistranspordi korraldamises. Räägiti
haridusest, raamatukogudest, noorsootööst, aga
ka vananevast elanikkonnast.
Kuna kohtumise mõlema osapoole arvates
oleks üksteise asjakorraldustest ja kogemustest
veel palju õppida, siis ootab linnavalitsust
millalgi ees sõit Võrumaale.

Jõulukaartide valmistamine Vanatares on
hoo sisse saanud. Foto: Diana Stepanova

glasuuri retsepti saladusi. Albert Eher
hoolitses meeleolu loomise eest trompetil
ja harfil jõulumeloodiaid esitades.
Peol osalesid nii Narva-Jõesuu ja
Laagna naaberkülade elanikud kui ka
külalised Narvast. Kogu üritus toimus
kahes keeles. See päev Vanatares möödus
väga mõnusas ja koduses õhkkonnas ning
polnud vahet, mis keelt vestluskaaslane
rääkis, kõik mõistsid üksteist suurepäraselt
ja suhtlesid elavalt, näidates meie
ühiskonna kultuurilist mitmekesisust.
Üritus toimus koostöös Integratsiooni
Sihtasutusega Euroopa Sotsiaalfondi
projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist
toetavad tegevused“ toetatava alategevuse
„Lõimumisalased koostöötegevused“
raames.
        
MTÜ Meie Pagar
ürituse korraldaja

Rahulikke jõule, lõbusat
aastavahetust ja
õnnelikku uut aastat!
Linnavolikogu ja Linnavalitsus

ALAR TASA

Sinimäe lasteaia mudilased on jõuluvana tulekuks valmis. Foto: Vavara Lasteaed
Nad ei tulnud lihtsalt külla, vaid tulid
meile KINKI tooma! Uskumatu - jõulud
peaaegu kohal - ja me saime kingiks suure,
uhke ja imeilusa pliidi, millega on veelgi
mõnusam kokata! Kokandus on meie laste üks
lemmikumaid tegevusi! Nüüd on seda veelgi
toredam teha. Täname teid kogu südamest, selle
imelise ja nii praktilise kingi eest!!!
Meie lasteaias on kokandust tehtud üle
20 aasta - õpime süüa tegema, turvaliselt
töövahenditega toimetama ja naudime oma
kätetööd - üheskoos on kõike vahva teha (eriti
süüa). Seniks oli Sinimäe majas kasutusel vaid
pisike ja juba väga vanaks jäänud pliidikene.
Aitäh Imrele, kes märkas ja leidis abilised,
kes olid nõus imesid tegema! Aitäh kogu
Kodumasinad meeskonnale! Aitäh meie
vahvatele kambalistele KA VAIKOST, kes

põnevamaid asju teha ning uusi masinaid
kasutama õppida – sellega saame teha tainast
ning tervislikke, maitsvaid kokteile jne.
Õppimine on lahe. Oleme väga õnnelikud, et
meid ümbritsevad suurepärased inimesed, kes
on alati nõus kampa lööma, vajadusel aitama
ning lihtsalt on olemas!
Aitäh meie suurepärastele õpetajatele, kes
iga nädal lastega kokandust teevad! Aitäh meie
kallitele vanematele, kes meid selle tegevuse
juures toetavad! Ja kõige suurem tänu meie
väikestele kokkadele, kelle silmad nii siiralt
säravad ja kes südamest naudivad kokkamist!
Soovime kõigile kaunist jõuluaega ja
uskugem imedesse, sest need tõesti juhtuvad!
Meie ootame päkapikke ja loomulikult pikisilmi
lund – iga hetk on nautimist väärt!
MARGIT MAKSIMOV

Toimus Narva-Jõesuu
muuli ja jõe suudmeala
teemaline töökohtumine

Kolmapäeval, 11. detsembril kohtusid
Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin
ja aselinnapea Sergei Solovjov taristute
projekteerimise ning geodeetiliste ja
geoloogiliste uuringutega tegeleva ettevõtte
Reaalprojekt OÜ esindajaga, et arutada
Narva-Jõesuu muuli ja jõe suudmeala
projekti teemat.
Kogu projekti eesmärk on nii muuli
koostööprojekti koostamine kui ka jõesuudme
süvendamine kuni väikesadamani välja.
„Projekteerijaga on kokku lepitud, et kui hetkel
on meil seal keskmine sügavus 1,5 kuni 2
meetrit, siis meie eesmärgiks on see jõesuudme
ala süvendada kuni kolme meetrini,“ rääkis
linnapea Maksim Iljin.
Järgmise 2-3 kuu jooksul esitavad
projekteerijad meile eskiisid, mida nad
hakkavad paralleelselt kooskõlastama ka
Keskkonnaametiga ning Siseministeeriumiga.
„Loodame selle osaga valmis saada kaheksa
kuuga, see tähendab seda, et järgmiseks suveks
oleks meil projekt valmis. Sealt edasi minekuks
on meil kaaluda kaks varianti – kas saada raha
läbi riigieelarve koostöös Siseministeeriumiga
või taotleda raha läbi uuel aastal avaneva uue
toetusmeetme,“ lisas Narva-Jõesuu linnapea.
ALAR TASA

Spordiväljakute ja puhkealade
projekt tekitab huvi

Linnapea vastuvõtule olid kutsutud koos vanematega kõige pisemad linnakodanikud. Foto: Alar Tasa

Oktoobris toimusid rahvakoosolekud NarvaJõesuus ja Olginas. Saime kokku ka NarvaJõesuu noortevolikogu liikmetega.
Kõigil kohtumistel oli põhiteemaks
linnavalitsusel hetkel käsil olev spordiväljakute
ja puhkealade projekt. Kuna inimesed tundsid
huvi planeeritavate objektide paiknemise kohta
ja soovisid täpsemalt teada saada, kuhu ja mis
kerkima hakkab, panime linna veebilehele
tutvumiseks kõikide alade asendiplaanid.
NB! Alad ja lahendused võivad veel veidi
muutuda seoses sellega, et projekteerimine
alles käib, aga mitte oluliselt.
MAKSIM ILJIN
linnapea
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Lendab aja
vaim ...

15. oktoobril 2019. aastal möödus 205
aastat M. J. Lermontovi sünnist.
Tema looming on vene ja maailma
kirjanduse üks suurimaid tippe.
Kui kõrvutada
M. J. Lermontovi
loomingut elatud
aastatega (ainult
27!), saab selgeks,
et tegemist oli
geeniusega.
10-aastaselt lõi
ta koduteatri
jaoks näidendeid, Lemmikkirjaniku
luges originaalis mälestuseks.
prantsuse, saksa ja Foto: Svetlana Ladonina
inglise klassikuid ja maalis väga hästi (temalt
on teada 17 maali ja palju pliiatsijoonistusi).
Kui ta oli 15-aastane, avaldati „Deemoni“
esimene trükk. 20-aastaselt avaldas ta
värssdraama „Maskeraad“ ning 24-aastaselt
romaani „Meie aja kangelane“.
27-aastaselt ta suri.
Tema loominguline pärand on 13
poeemi, romaan, 3 draamanäidendit, üle 300
luuletuse ja 17 maali. Ta oli ka hea muusik,
armastas matemaatikat ja kandis Bezu õpikut
kõikjal kaasas. Kokkuvõttes õigustab ta
parimal võimalikul viisil ütlust, et „andekas
inimene on andekas kõiges!”
24. novembril korraldas A. Hahni
nimeline kirjandusselts Valges saalis
publikule M. J. Lermontovile pühendatud
kirjandusõhtu „Kurbuse poeet“. Saalis
valitses ühtsuse ja loomingulise huvi
õhkkond. Rõõmustav on tõdeda, et iga
kord osaleb kirjandusõhtutel üha rohkem
huvitatud kuulajaid. See leiab aset ilmselt
seetõttu, et õhtute ettevalmistamisest ja
läbiviimisest võtavad osa kõik meie linna
kultuuriorganisatsioonid – raamatukogu,
kultuurikeskus, muusikakool – mille eest
oleme neile väga tänulikud.
Õhtul kõlasid Lermontovi luuletused
deklamaatorite Irina Skobeleva, Vera
Gortšakova, Ani Šmidti, Elvira Aleksejeva,
Maria Milina, Valentina Trofimova, Galina
Sokolova ja Zunel Muraševskaja ettekandes.
Irina Moltšanova luges oma luuletust, mis
oli pühendatud M. J. Lermontovile.
Erilise hingelisuse ja soojusega paistsid
silma M. J. Lermontovi luuletustele loodud
romansid, mida esitasid Narva muusikakooli
õpilased ja ballaad Tamara Fjodorovskaja
esituses. Esinejate sõnu saatsid hästi valitud
foto- ja videoillustratsioonid, mille eest
täname väga kultuurikeskust.
Kogu elu kanname hinges M. J.
Lermontovi kuju – kurba, ranget, võimukat,
tagasihoidlikku, sapist, unistavat, õnnistatut,
tugevate kirgede ja tahte ning läbitungiva
ja halastamatu mõistusega. Surematut ja
igavesti noort poeeti.

Narva-Jõesuu noortevolikogu
kohtus linnapeaga

Oktoobrist alates
tegutseb Narva-Jõesuus
noortevolikogu. NarvaJõesuu ja Sinimäe
9 noort vanuses
13-19 tulid kokku
selleks, et esindada
oma linna noori ja
edastada endale muret
tekitavaid probleeme
linnavõimudele.
Noortevolikogu
esimene kohtumine
Narva-Jõesuu linnapea
Maksim Iljiniga
toimus 23. novembril
noortekeskuses. Noored
tutvustasid linnapeale
küsitluse tulemusi, mille
nad viisid läbi selleks,
Narva-Jõesuu noortevolikogu kohtus linnapeaga. Foto: Anna Konovalova
et teada saada, kuidas
seotud aktuaalseid probleeme. Linnapea oli
tunnevad end noored elades meie linnas ja
omalt poolt huvitatud noortevolikogu tegevuse
mida nad tahaksid. Näiteks Sinimäel soovitakse
arendamisest ja kutsus noori osalema linnavolikogu
spordiväljakut välitreeningute jaoks (nn Street
istungil, et tutvuda vanemate kolleegide tööga.
workout), Olginas – multifunktsionaalset
Samuti lubas ta vajadusel noori omalt poolt
spordiväljakut ja enda noortekeskust ning Narvaaidata ja toetada, millega innustas neid edasisteks
Jõesuus soovitakse vabaõhu uisuväljakut.
tegevusteks.
Linnapeaga arutati kõiki noori huvitavaid
küsimusi, saadi teada linnavalitsuse eelseisvatest
ANNA KONOVALOVA
plaanidest ja sellest, kuidas lahendada noortega

Tulevaste esimese klassi
õpilaste kool
On käimas kooliaasta mitte ainult kõigile
kooli õpilastele, vaid ka neile, kes järgmise
aasta septembris koolipinki istuvad.
Traditsiooniliselt avas Narva-Jõesuu koolis
oktoobris oma uksed tulevaste esimese klassi
õpilaste kool, mis toimub oktoobrist maini
üks kord nädalas.
Kooli minemine on pöördepunkt nii lapse
kui ka tema vanemate elus. See on üleminek
uuele eluviisile ja töötingimustele, uutele
suhetele eakaaslaste ja täiskasvanutega, uutele
sotsiaalsetele tingimustele, mis määravad

Eelkooliealiste ettevalmistav kursus on
üleminekuetapp alusharidusest algharidusele.
Programm on suunatud iga lapse kognitiivsete
protsesside tundmaõppimisele ja täiustamisele.
Kõik kõne, tähelepanu, mälu, matemaatiliste
arusaamade ja loogilise mõtlemise arendamise
ülesanded ja mängud on järjest keerukamad.
Õppeprotsessis kasutatakse aktiivselt mänge,
joonistamist ja loogilisi ülesandeid. Tööprotsessis
tutvuvad lapsed erinevate kooliruumide ja nende
sisustusega, nad saavad teada, kuidas tunnid
toimuvad, nad tutvuvad koolielu põhireeglite

Kas kardan surma ma? Oo ei!
Ma kardan täielikult kaduda.
Soovin et mu hingestatud töö
näeks kunagi valgust ...
SVETLANA LADONINA
A. Hahni nimelise kirjandusseltsi liige

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
LEV KHANIN
ERNA LINNO
ERBERT TAAL
MAIMO OLESK
LILIA KUZNETSOVA
NIKOLAY ASTAPOV
EVGENIYA FROLOVA
JEVGENIA PETROVA
ZOJA VOROBJOVA
SVETLANA RAZUMOVSKAJA
NIINA NAZARENKO
LÕIVE LAINE
NIKOLAY GAGARIN
VALENTINA BELYAEVA
LIIDIA KALATŠOVA
MILA MUST
LEONID MARTYNOV
RAISSA KALVISTE

Tulevased esimese klassi õpilased tunnevad ennast koolis juba koduselt. Foto: Tatjana Barabanova
lapse arengu ja elu. Eelkooli külastamine
ja -normidega ning nad omandavad esmased
aitab lahendada mitmeid probleeme. See on
oskused koostööks õpetajate ja üksteisega.
tutvumine kooli endaga, õpetajatega, kes
Vanemad saavad teavet laste koduse abistamise ja
1. septembril klassi lävel lastega kohtuvad,
toetamise kohta õppeprotsessis.
valuliku kohanemise vältimine, õppeprotsessiga
Laste kooliks ettevalmistamise süsteem,
harjumine. Lähtuvalt neist probleemidest
mis on meie koolis välja töötatud, aitab kõiki
on koolis välja töötatud ja toimib edukalt
haridusprotsessis osalejaid – õpilasi, vanemaid,
süsteem, mis aitab lapsi kooliks ette valmistada. õpetajaid.
Põhiprintsiip: mitte ainult lapsed ei vaja kooliks Seetõttu ootame kõiki igal teisipäeval kell 17.00
ettevalmistamist, vaid ka kool ise valmistub
oma kooli huvitavatesse ja informatiivsetesse
neid lapsi vastu võtma. Ettevalmistava kooli
tundidesse!
ajal töötavad lastega peaaegu kõik õpetajad ja
IRINA LEBEDEVA
igaüks nendest püüab edasi anda mitte ainult
Narva-Jõesuu kooli õppealajuhataja
teadmisi, vaid ka osa oma hingesoojusest.

4. detsembril avas uksed Narva-Jõesuu
esimene kaubanduskeskus
„Selle aasta üheksateistkümnendal juunil linna
esimese kaubanduskeskuse nurgakivi panekul
lubasime, et jõuluostud saavad kõik soovijad
teha juba selles ostukeskuses. Nii uskumatu,
kui see ka ei tundu, me täitsime antud
lubaduse,“ ütles avapeol linnapea Maksim Iljin.
Aadressil J. Poska 26 asuva
kahekorruselise hoone esimesel korrusel
hakkab seega paiknema kaubanduskett COOP.

Teist korrust hakkavad rentima Narva-Jõesuu
Linnavalitsus ning perearstikeskus, kes kolivad
sisse uue aasta esimeses pooles.
Kahekorruselise hoone ehitusalane pindala on
1712,3 m2. Parkimiskohti on 84, jalgratastele
lisaks 19 rattakohta. Linnapea Maksim Iljini
sõnul on hoone funktsioonide ja paiknemise
puhul silmas peetud eelkõige mugavuste loomist
linnaelanikele.
ALAR TASA

Meie OMALOOMING
Ahti, Matti ja merekurat
(Muinasjutu järg)
ALEKSANDER ANNIK

Kui Matti koju naasis, ostis Ahti temalt
uue paadi vaskraha eest. Matti oli Ahti teo
üle üllatunud, kuid ei küsinud midagi. Kuid
meister otsustas oma ahnuses kaval olla ja
lõi paati liigseid naelu. Kuldraha naela eest –
see pole vask.
Järgmise päeva õhtul ilmus külaline
nagu kokkulepitud. „Ma tulin sinu parima
paadi järele,“ teatas ta meistrile. „Seal ta
on,“ ütles Ahti, patsutades uut paati käega,
„selles on täpselt tuhat naela.“
Külaline ei vastanud. Ta uuris hoolikalt paati
ja naeratas kavalalt. Siis viskas ta lauale
kuldmünte täis rahakoti, vinnas paadi selga
ja lahkus õuest.
Samal ööl ronis Ahti majja varas. Ta
varastas meistrilt rahakoti kullaga. Õuekoer
nägi võõrast, hakkas haukuma ja tormas
maja juurde, et kaitsta peremehe vara.
Meister Ahti kuulis kära ja hüppas voodist
välja. Varas ehmus, et nüüd ta tabatakse,
pistis jooksu, komistas küünlajala otsa ja
ajas selle ümber. Ta hüppas suure müraga
aknast välja, kuid pimedast kaevust mööda
joostes komistas ja pillas rahakoti sinna
sisse.
Varast jälitanud Ahti ei pannud tähele,
et majas lahvatasid tuleleegid. Maja süttis
põlema. Kui ta lõpuks märkas, et midagi on
valesti ja kiirustas maja päästma, oli juba
hilja. Tuli oli valla pääsenud. Enam ei olnud
võimalik kustutada ja maja põles maha.
Ainult tuletukid jäid alles. Ahti jäi ilma
kullast ja katusest pea kohal.
Ta istus tuhahunnikul ja hoidis kätega
peast kinni. „Oh mind vaest, õnnetut,“
hüüdis ta.
Matti nägi seda kõike ja oma loomupärases
headuses tundis naabrile kaasa ning võttis
ta oma vaesesse hurtsikusse elama. „Ei ole
midagi, kuidagi elame üle,“ ütles ta.
Nii hakkasidki nad elama ühe katuse all.
(Järgneb)

Taimekahjustajate
levikuriski tõttu
karmistuvad taimede
sisseveonõuded

Alates 14. detsembrist 2019 muutus
Eestis ja ka teistes Euroopa Liidu (EL)
liikmesriikides taimede ja taimsete
saaduste sisseveo kord. Uued reeglid
ja nõuded on eesmärgiga takistada
ohtlike taimekahjustajate levikut ning
need puudutavad nii ettevõtjaid kui ka
eraisikuid.
Suurim muudatus hõlmab
nõuet, et kolmandatest riikidest (ELi
mittekuuluvatest riikidest) ELi saabuvatel
reisijatel on ilma fütosanitaarsertifikaadita
(taimetervise nõuetekohasust tõendava
dokumendita) keelatud kaasa tuua taimi,
lõikelilli, puu- ja köögivilju, aed- ja
metsamarju ning seemneid. Nimetatud
dokumenti väljastab päritoluriigi
taimekaitseteenistus, kui kaup on ohutu
ning sellel puuduvad sihtriigi jaoks
ohtlikud haigused ja kahjurid. Erandina
võib ilma fütosanitaarsertifikaadita kaasa
tuua 5 liiki puuvilju: banaan, durian,
ananass, dattel ja kookospähkel, millega
ei ole seni taimekahjustajate levikut
seostatud. Sisseveoks keelatud taimed
ja taimsed saadused konfiskeeritakse ja
hävitatakse.
Alates 14.12.2019 täienes
taimetervise kontrolli alla kuuluvate
kaupade nimekiri ning ettevõtetel tuleb
arvestada, et kõik taimed sh puu- ja
köögiviljad ning seemned peavad olema
fütosanitaarsertifikaadiga varustatud.
Uue määrusega muutub ettevõtetele
kohustuslikuks esitada sissetoodavate
kaubasaadetiste eelteatisi spetsiaalse ELi
impordikontrollisüsteemi TRACES NT
kaudu. Eelteatis tuleb esitada enne kauba
piiripunkti saabumist.
ANNIKA KUBJA
Põllumajandusameti
kommunikatsiooni nõunik
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
4. detsembril

Narva-Jõesuu linnavolikogu umbusaldas 4.
detsembri õhtul volikogu esimeest Veikko
Luhalaidi.
Umbusalduse poolt hääletas üheksa
rahvasaadikut 17st, vastu oli kuus.
Umbusaldust põhjendati asjaoluga, et Luhalaid
ei jõua volikogu juhtimisse piisavalt panustada
pärast seda, kui ta septembris valiti Eesti
linnade ja valdade liidu tegevdirektoriks.
Veikko Luhalaid juhtis Narva-Jõesuu
linnavolikogu pärast valimisi 2017. aasta
oktoobrist ja oli Narva-Jõesuuga ühinenud
Vaivara valla eesotsas kas volikogu esimehe
või vallavanemana 17 aastat. Ta oli 13 aastat
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees ja
viimased poolteist aastat kuni tänavuse sügiseni
selle tegevdirektor.

Sinimäe koolipere tähistas
1. adventi ja külastas soomusrongi
Detsembrikuu Sinimäe Põhikoolis algas
koolipere ühise üritusega – 2. detsembri
hommikul tähistati 1. adventi. Ürituse
valmistas ette ja viis läbi õpetaja Irina Evart.
See päev jäi kõigile meelde eelkõige
sellega, et maha oli sadanud kaua oodatud lumi,
mis lõi eheda jõulumeeleolu. Direktor tervitas
sõnavõtuga kooliperet ja õpetaja Irina rääkis
algavast jõuluootusajast ja akna taga piiluvatest
päkapikkudest, kes täidavad laste soove.
Jõuluaeg on aeg, millal me mõtleme rohkem
oma lähedaste ja kallite inimeste peale.
Advendikontserdil kuulasime 1–2 klassi
õpilaste luuletusi ja laulsime üheskoos

ja algklasside lapsed kaunistavad piparkooke
ning meisterdavad jõulukaarte Sinimäe Kodu
elanikele.
Samal päeval oli korraldatud kõikidele
meie kooli klassidele ekskursioon
soomusrongile Vaivara raudteejaamas.
Algklasside lastele meeldis väga vagunitesse
ronida ja vaadata ekspositsioone. Vanemate
klasside õpilased olid rohkem huvitatud
ajaloost.
On tore, et saame Sinimäe koolis pakkuda
üha tihemini võimalusi õppimiseks väljaspool
klassiruumi. See, mida oma silmaga näed, jääb
paremini meelde ka.

Koostöö päästeametiga

14. novembril korraldas päästeamet Tallinnas iga-aastase seminari, kus tehti lõppeva
aasta kohta kokkuvõtteid. Narva-Jõesuu
linn sai päästeameti peadirektorilt Kuno
Tammearult tänukirja produktiivse koostöö
eest projektis „Teeme 500 Eesti maja tuleohutuks“.
Eestis muudeti projekti käigus tuleohutuks
582 maja. 2020. aastal on kavas projekti jätkata. Tuleohutuse tagamiseks korrastatavad majad
valib päästeamet koostöös kohaliku omavalitsusega. Projekti sihtrühm on lastega pered, eriti
suurpered, erivajadustega inimesed ja üksikud
vanurid. Peate olema oma maja või korteri
omanik ja selles elama.
Projekti raames teostatavad tööd
hõlmavad uute ahjude ehitamist, nende
paigaldamist ja renoveerimist, gaasiseadmeid, küttesüsteemide paigaldamist,
korstnate ehitamist, nende paigaldamist ja
renoveerimist, elektrisüsteemide uuendamist,
suitsu- ja vingugaasiandurite paigaldamist,
tulekustutite ja tulekustutustekkide hankimist
neisse majadesse, võttes ülaltoodud toimingute
kontekstis arvesse puuetega inimeste
erivajadusi ja tööga seotud lisategevusi
(koristamine, prügivedu jms).
Kui kuulute projekti sihtrühma, pöörduge Narva-Jõesuu sotsiaalosakonna poole.
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja

„Tipud kokku“
liikumine jõuab
Narva-Jõesuu linna
Novembrikuu alguspäevil said Tartus
kokku esindajad Eestimaa äärmistest
(maa)omavalitsustest.
2018. aasta suvel kirjutati alla
koostööleping, nüüdse kokkusaamise
mõte oli arutada 2020. aasta plaane. Eesti
keskel asuv Tartu oli peaaegu võrdselt
kauge ja lähedane kõigile tippudele.

„Tipud kokku“ nõupidamisel Tartus.
Foto: Erakogu

Narva-Jõesuu linnast osalesid kultuuri- ja
spordikomisjoni esimees Kai Kiiver ja
Vaivara Sinimägede sihtasutuse juhataja
Ivika Maidre. Nõupidamisel anti meile
üle liikumise „Tipud kokku“ lipp, mis
ühtlasi kohustab meid järgmisel suvel
võõrustama 4 delegatsiooni, et koos läbi
viia kultuuriprogramm ja Narva-Jõesuu
tutvustus. Seda juba kolmandat korda.
Korraks meenutan, et kes on need
tipud. Lõunast alustasid ideega Mõniste
valla esindajad, pärast administratiivreformi
on siinseks omavalitsuseks Rõuge vald.
Idatipust osalesid Vaivara valla inimesed,
kes on nüüd Narva-Jõesuu linna koosseisus.
Põhjatipu rahvas on Viimsi vallale kuuluvalt
Prangli saarelt ning Kuusalust, täna Viimsi
vallast. Läänetipu viimane kokkusaamine
toimus Vilsandi saarel, praeguses Saaremaa
vallas. Algselt oli koostööpartneriks
Lümanda vald. Lisaks omavalitsustele osaleb
MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, kes tegeleb
represseeritutega.
IVIKA MAIDRE

Sinimäe kooli 1.-4. klassi õpilased soomusrongi uudistamas. Foto: Irina Evart
Hanna-Lysette Täkkeri laulu „Jõuluootus“. 8.
klassi õpilased astusid julgelt ette ja aitasid
päkapikuks kehastunud õpetaja Irinat selle laulu
ettekandmisega kooli laval.
Detsember on ka heategude aeg.
Koos advendi tähistamisega avati koolis
ka heategevuskuu. Meie koolis kestab
see 2.–18. detsembrini. Heategevuskuul
kogutakse kingitusi MTÜ-le Narva Kassituba

Ees on ootamas meie kooli jõulunädal,
mida tähistame mitmete koolipere ühiste
tegemiste ja jõululaadaga, kuhu on väga
oodatud ka vanemad ja vanavanemad ning kõik
kogukonnaliikmed.
Sinimäe Põhikooli pere soovib kõigile häid ja
rahulikke saabuvaid jõulupühi!
TATJANA JUHKAM

Linnamets ja selle majandamisest
Vaivara vald oli üks vähestest munitsipaalmetsa
omavatest omavalitsustest Eestis. Peale
2017. aasta haldusreformi käigus Vaivara
valla ning Narva-Jõesuu linna ühinemist,
muutus munitsipaalmets uue moodustunud
omavalitsuse Narva-Jõesuu, ühiseks varaks.
Linnametsa majandamine käib nagu ennegi
kehtivate metsamajandamiskavade alusel,
mida värskendatakse iga kümne aasta tagant.
Metsakinnistuid on Narva-Jõesuu linnal seitse,
üldpindalaga ca 220 hektarit ja nad paiknevad

edukaks tänu kõrgetele puidu kokkuostuhindadele.
Nagu eelmistel aastatel, oleme metsauuenduste
hooldusega tegelenud ka sel aastal ja seda ca 12
hektaril. Samuti 2017. aasta alguses lageraiet
tehtud 4,7 hektarisele alale istutasime sel aastal
koos maapinna mineraliseerimisega 11750
kuusetaime ja loodame, et need jõudsalt ka
kasvama hakkavad.
Istutust on plaanis teha ka 2020. aastal.
Plaanis on ka selle aasta talvel metsa raiuda, aga
seda pole veel otsustatud. Puidu kokkuostuhinnad
on võrreldes selle aasta kevadega
märgatavalt langenud. Arvatavasti
ootame ära hinnatõusu ja siis
raiume. Hooldust tahavad nii
metsateed, kuivenduskraavid,
metsasihid, infotahvlid jne,
sellega peame ka omas töös
arvestama.
Metsas liigub
peale seeneliste,
marjuliste
igasuguseid
inimesi, kes
toovad sinna
erinevat olmevõi ehitusprügi,
keda huvitavad
„küttepuud”,
kes tahab suvel
endale saunavihte
teha, kes jõuludeks või
uueks aastaks püüab
endale koju kuuse
linnametsast võtta.
Lisaks „metsasõbrad”,
Jüri Kiik on olnud telefonitsi kättesaadav ka juba palju aastaid lasteaia jaoks kes armastavad
jõulukuuske otsides. Foto: Alar Tasa
metsas selleks
mitte ettenähtud
Kudruküla küla territooriumil. Kinnistuil kasvab
kohtades lõket teha. Nende negatiivsete tegevuste
peamiselt kuusk ja mänd, aga on ka kaske,
tõkestamiseks või ärahoidmiseks tegeleme
haaba ja kohati ka leppa. Metsakinnistuid on
aastaringselt ka metsavalvega.
majandatud alates 2007. aastast ja siis kehtinud
Lõpetuseks lisan, et mets on meie suurim rikkus,
metsamajandamiskavade alusel.
mida peab hoidma ning kaitsma nüüd ja ka
Viimase kasvava metsa raieõiguse
tulevikus.
võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise
teel viisime läbi jooksva aasta talvel ja see osutus
JÜRI KIIK
MET korrakaitseosakonna järelevalveinspektor
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Hea linlane!

Mul on hea meel
tänada sind
meeldiva ja sisuka
koostöö eest
linnas turvalisuse
tagamisel. Ilma
sinu abi ja toetuseta
oleks olnud minul
Menetlusteenistuse
juhina raske
ettevõetud tegevusi
realiseerida.
Kui varasemalt oli meie võimekus
tegeleda peaasjalikult tagajärgedega, siis
sellest aastast suunas Menetlusteenistus
pilgu ennetustegevusele. Selle aasta alguses
alustasime loengutsükliga Narva-Jõesuu
koolides, et tõsta õpilaste õiguskuulekust.
Menetlusteenistus korraldas 7.
märtsil esimest korda linna ajaloos
siseturvalisuse ümarlaua, millest võtsid
osa Menetlusteenistuse, linnavolikogu
ja linnavalitsuse ning politsei esindajad.
Siseturvalisuse ümarlaual arutati osapoolte
võimalusi veelgi enam turvalisusesse
panustamiseks. Siseturvalisuse ümarlaud
oli nii edukas, et otsustati sellega jätkata
ka tulevikus. Selle aasta alguses sai
Menetlusteenistuse juurde moodustatud
vabatahtlike korrakaitsjate grupp, millega
saavad liituda kõik linnakodanikud, kes
soovivad samuti panustada läbi enda
eeskujuliku käitumise ja aktiivse tegevuse
linna turvalisusesse.
Menetlusteenistuse eestvedamisel
algas selle aasta sügisest Narva-Jõesuu
koolis projekt “Noor korrakaitsja”.
Korrakaitseklassi loomisega soovitakse
suurendada koolilaste õigusteadlikku
käitumist väärkäitumiste (kooli- ja
perevägivalla) vähendamiseks. Noorele
korrakaitsjale antakse teadmisi ja oskusi
tegutsemiseks, kui ollakse sattunud ise hätta,
või kui keegi vajab kõrvalist abi või kaitset.
Menetlusteenistuse poolt koolides läbi
viidavad loengud toimuvad nii teoreetilises
kui ka praktilises vormis. Noortega
tegelemine on oluline ja loodan siiralt, et
ennetustegevus noorte seas jääb endiselt
linnavolikogu prioriteediks.
Soovin sulle, hea linlane, turvalist
elukeskkonda!
MAREK RANNE

Tänavavalgustuse
projekt
Narva-Jõesuu Linnavalitsus taotleb
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
programmist “Tänavavalgustuse taristu
renoveerimine” 837 125 eurot projekti
„Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse
taristu renoveerimiseks“.
Linna omaosalus on 358 768 eurot.
Projekti eesmärgiks on muuta Narva-Jõesuu
linna tänavavalgustuse elektrienergia
kasutamist läbi LED-valgustuse
kasutuselevõtmise energiasäästlikumaks.
Säästlikud LED-valgustid vähendavad oluliselt
tarbitavat elektrienergiat ja elektriarvete
summasid. Projekti raames kaasajastatakse
olemasolev tänavavalgustuse taristu NarvaJõesuu linnas, Olginas, Sinimäel, Soldinas,
Vaivaras ja Kudrukülas. Programm toetab
olemasoleva tänavavalgustuse renoveerimist
ning selle projekti raames tänavatele,
kus hetkel tänavavalgustust pole, uusi
valgustuspunkte juurde ei looda.
Tööde käigus asendatakse 954 valgustit
LED valgustite vastu ja uuendatakse 283
linnale kuuluvat posti, millest 168 vahetatakse
metallposti ja 115 uute puitpostide vastu välja.
VKG Elektrivõrgud OÜ valgustuspunktidel
vahetatakse välja ainult valgustid.
Paigaldatakse ca 6 667 m uut maakaabelliini.
Olemasolevat osaliselt või täielikult
amortiseerunud õhukaablit või paljasjuhet
asendatakse uue õhukaabliga.
Säästlikum LED-tehnoloogia võimaldab
saavutada elektrienergiasäästmist 205 MWh
aastas ning arvestusliku süsihappegaasi
vähenemist 223 t aastas. Valgustite keskmine
võimsus langeb 102 W juurest 48 W-ni.
Rekonstrueerimisele kuuluva tänavavalgustuse
kulu aastas on praegu 50 502 eurot, pärast
projekti on LED valgustite kulu aastas 23 812
eurot. Projekteerimistööd on planeeritud 2021.
aastale ja ehitustööd 2022.-2023. aastate peale.
Projekti rahastamise otsus selgub aprillis.

ANGELINA LIIV
arendusspetsialist

4

Detsember 2019 nr. 11

Aasta lõpp
Sinimägede muuseumis

Aasta lõpul oleme alati Sinimägede
muuseumi külalisteraamatut lehitsenud ja
katkeid sinna kirjutatust ka teieni toonud.
Seekord võõrkeelseist.
Venekeelne inimene on emotsionaalne
ja kui meeldib, ei ole kiitusega kitsi.
„Suurepärane muuseum, inimesed, kes
armastavad oma kodu, oma ajalugu. Tänud
teile selle eest.“ St.-Peterburist Vadim,
Aleksei, Natalja, Garina.
Ingliskeelne on tihti teemafänn ja seepärast
nii pika reisi ette võtnud. Mäletan suvel
muuseumis käinud Austraalia noormeest
Brytonit, kes kirjutas; “Suurepärane
muuseum, üks parimaid, mida olen näinud!“
Saksakeelsete jaoks on see tihti
perekonnaga seotud käik. „See koht, kus
mu vanaisa oli täpselt 75 aastat tagasi. Ta
elas selle üle. Rahu kõikidele rahvastele!“
Thomas.
Rootslaselt saan kiita ka rootsi keele
oskuse eest. Taani keeles on sissekande
teinud Fyni saarelt siia tulnud B. Basslund
ja J.B. Nielsen: „Me külastasime teie
paika Dannebrogi allakukkumise 800-l
aastapäeval.“ Dannebrog on Taani lipp ja kes
seda lugu ei tea, vaadake internetist järgi!
Lõpetame soomekeelsetega. Soomlane
paneb tavaliselt oma nime kirja ja pikemalt
ei kirjuta. „Eriliselt hea näitus, tänan.“ Timo
Helsingist. „Nägin palju sõja-asju. Kõigile
rahulikku elu!“ Tamperest.
Soome ajalugu sai kuulata ka
novembrikuisel Küllo Arjaka Talvesõja
loengul, mille järel oli ekraanil
„Tundmatu sõduri“ film. Tegu oli esimese
kokkusaamisega sarjas „Ajalugu filmis“,
mida rahastab PRIA Leader programmi
kaudu.
IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede Muuseum

Jaanuarikuu
ürituste
kava
01.01. kell 01:00 Uusaastaöö Ilutulestik ja

Disko, väljak Kaubanduskeskuse juures.
01.01. kell 00:15 Ilutulestik Vaivaras.
01.01. kell 00:30 Ilutulestik Sinimäel.
01.01. kell 01:00–04:00 Uusaasta disko,
Olgina Rahvamaja, DJ A. Pertsev.
02.01. kell 13:00–16:00 Mäng „Uue aasta
maffia», Narva-Jõesuu Noortekeskus,
Kesk 3.
05.01. kell 13:30 Luuleõhtu “Незабытые
имена”, Hahni nimeline kirjandusühing ja
linnaraamatukogu. Valge saal, Kesk 3.
11.01. kell 17:00 Pensionäride õhtu.
Olgina Rahvamaja.
12.01. kell 17:00 “Крещенский вечерок”.
Allikas MTÜ. Valge saal, Kesk 3.
14.01. kell 12:00 Narva-Jõesuu muusikakooli kontsert. Valge saal, Kesk 3.
18.01. kell 17:00 “В грезах неведомых
сплю…” Vokaalansambli “Elegia”
kontsert, Valge saal, Kesk 3.
19.01. kell 12:00 Pirukate päev, NarvaJõesuu SPA&Sanatoorium. Osalema
ootame kõiki!
26.01. kell 13:30 “Штормовое
предупреждение” A. Kleveri raamatu
esitlus. Valge saal, Kesk 3.
Hea traditsiooni kohaselt teeb NarvaJõesuu linnavalitsus Narva-Jõesuu linnas
registreeritud kuni 12-aastastele lastele
magusa kingituse. Laste jõulupuude
ajal kingib jõuluvana lastele kingitusi.
22. detsembril kell 12.00 toimub
laste jõulupuu Narva-Jõesuu SPA
sanatooriumis. 26. detsembril kell 14.00
on laste jõulupuu Olgina rahvamajas. 27.
detsembril toimub laste jõulupuu Sinimäe
koolis. Neile, kes pühade ajal kingitusi
kätte ei saa, jätab jõuluvana need kuni
20. jaanuarini 2020 Vaivara ja Sinimäe
raamatukokku, Olgina rahvamajja või
Narva-Jõesuu linnavalitsuse sekretäri
juurde.
JEKATERINA ROGOZINA

Toimus Narva-Jõesuu kergliiklusteede
võrgustiku 2. etapi töökohtumine
Neljapäeval, 5. detsembril kohtusid
Narva-Jõesuu linnavalitsuse spetsialistid
ning linnapea Maksim Iljin arhitektuurija inseneribüroo Novarc esindaja, Toomas
Naelapääga, et arutada Narva-Jõesuu
kergliiklusteede võrgustiku 2. etapi
projektis plaanitavaid muudatusi.
Rahvusvahelise arhitektuuri- ja
inseneribüroo Novarc näol on tegemist
25 aastat tegutsenud arhitektuuri- ja
inseneribürooga, kes on aastate jooksul
kerkinud oma valdkonna juhtivaks tegijaks

elu on teinud linna eelarves olulised kärped,
siis püüame projektile võimalikult säästlikult
läheneda,“ rääkis linnapea Maksim Iljin.
Käesoleva projekti 2. etapp algab
Vabaduse ja J. Poska tn ristmikust ning
lõpeb aadressil L. Koidula 100a ehk nn
kordoni juures. „Kergliiklusteede projekti
2. etapi ellu viimisega suudab linn katta
kergliiklusteedega kõik linna põhitänavad
11 kilomeetri ulatuses, mis tagab linnas nii
jalakäijate kui ka jalgratturite turvalisuse, sest

Kergliiklusteede võrgustiku 2. etapi töökohtumisel. Foto: Alar Tasa

Eestis, olles pidevalt seisnud uuenduslikuma,
säästlikuma ja keskkonnasõbralikuma
ehitamise eest.
„Antud firma valisime koostööpartneriks
just nende põhimõtete pärast.
Keskkonnateema tähtsust oleme me
linnavalitsuses alati silmas pidanud ja kuna

hetkeolukorras on sunnitud linna elanikud
käima mööda põhitänavaid, mis on eriti ohtlik
suveperioodil, kui on suur liiklussagedus ning
talvel, kui lumevallide tõttu ei ole teeääres
inimestele liiklemiseks ruumi,“ selgitas
linnapea.
ALAR TASA

Detsember on
kaunis ootuseaeg
Advendiaeg on olnud alati seotud imedega,
lastel päkapikkude ja kingituste ootusega.
1. advent on see hetk, kui jõuluaeg saabub
linna.
Meie linnas tähistati esimesel detsembril
1. adventi erinevates kohtades. Kell 11:00 sai
1. advent alguse Vanatares MTÜ Meie Pagar
eestvedamisel. Kell 12.00 algas ilus traditsioon
Sinimäe põhikooli aatriumis Vaivara lasteaia
mudilaste ja muusikakooli laste esinemistega.
Linnapea Maksim Iljin süütas advendiküünla
ja soovis kõigile rahulikku jõuluaega. Kell
14:00 avasid Narva-Jõesuu linnas ürituse
tantsukollektiivi Kullerkupp päkapikud, laulsid
Trio Nadežda lauljaid Sinimäelt, pakuti sooja
teed ja jõulukisselli. Lastel oli võimalus lugeda
Jõuluvanale luuletust ja saada kommi ning
ratsutada väikese hobuse seljas.
Rahulikke jõule ja head tuju!
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja

1. advent Sinimäe kooli aatriumis.
Foto: Natalja Mjatšina

Utria dessandile on esimest
korda oodata USA võistkonda
Luurevõistlus Utria dessant 2020 toimub
16.-18. jaanuaril. Seekordne dessant on juba
kahekümne teine.
Võistkondi on hetkel (9. detsember)
registreerunud kakskümmend seitse. Piiri tagant
on oodata võistkondi Lätist, Poolast, Kanadast,
Ühendkuningriigist ja esmakordselt Ameerika
ühendriikidest. Naistest koosnevaid võistkondi
on registreerunud kaks.
Registreerimine veel käib ja lõpliku nimekirja
saab teada alles jaanuari esimesel nädalal.
Dessandi vastutegevus on ikka Alutaguse
maleva poolt nagu ka kogu logistiline toetus.
Võistluse ettevalmistajaks ja läbiviijaks on
Narva-Jõesuu linn koos Erna seltsi, Kaitseliidu
ja Kaitseväega. Möödunud aastal oli võidukas

Kaitseliidu Pärnumaa maleva teine võistkond.
Esimest korda korraldasid Utria dessandi
MTÜ Erna selts koostöös Vaivara vallaga
1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru üksikjalaväepataljoni teine võistkond.
Võistlus Utria dessant meenutab
aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta
17. jaanuaril Eesti meredessantpataljoni 400
merejalaväelast ja Soome vabatahtlike pataljoni
600 võitlejat tegid kapten Johan Pitka juhtimisel
Eesti mereväe alustelt eduka dessandi Utria
randa. Dessandist osavõtnud etendasid olulist
osa Narva vabastamisel ja punaväe riismetest
puhastamisel.
ALAR TASA

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

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Häid jõule ja head uut
aastat kõigile meie
linna elanikele!

Toogu uus aasta teile headust ja õnne. Saagu
iga inimene kätte selle, mida ta on kaua
otsinud. Soovime teile tervist, head tuju
ja armastust! Olgu teie elus alati rohkem
häid inimesi kui halbu. Jätke kõik raskused
vanasse aastasse ja uskuge sel aastavahetuse
ööl imet, sest kui millessegi uskuda, siis see
saab tõeks!
Narva-Jõesuu Pensionäride Ühingu aktiiv

Detailplaneeringud

Narva-Jõesuu linna Mustanina külas
Materjalide ladu asuva kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust teatamine.
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.11.2019
korraldusega nr 553 võeti vastu ja suunati
avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna
Mustanina külas Materjalide ladu kinnistu
detailplaneering (edaspidi DP).
DP on avalikul väljapanekul 18.12.2019
-09.01.2020. Selle aja jooksul on võimalik
tutvuda DP materjalidega veebilehel
http://narva-joesuu.ee/planeeringuteavalik-valjapanek. Samuti on võimalik
materjalidega tutvuda linnavalitsuses (Koidu
25, Narva-Jõesuu) kantseleis tööajal. Avaliku
väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada DP kohta arvamust. Arvamused
saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni
09.01.2020.
DP oli algatatud Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse 04.06.2019 korraldusega
nr 281. DP on kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas. DP ala pindala on ca 4890 m².
Täpsemalt planeeringuala piiridega saab
tutvuda detailplaneeringu materjalides
põhijoonisel. Planeeringu eesmärgiks
on olemasoleva laohoone laiendamine.
Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt
negatiivset keskkonnamõju, küll võib
positiivse mõjuna välja tuua territooriumi
korrastamise. Tegevusega kaasnevad
võimalikud mõjud, peamiselt ehitustegevuse
ajal, on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga.
Narva-Jõesuu linna Olgina Aleviku Narva
mnt 2 maaüksuse detailplaneeringu
menetluse lõpetamisest teavitamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.11.2019
korraldusega nr 552 lõpetati Vaivara
Vallavalitsuse 22.09.2009 korraldusega nr
185 „Kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
oleva detailplaneeringu algatamine Narva
mnt 2 maaüksusel Olgina alevikus“ algatatud
detailplaneeringu koostamine.
Olgina alevikus Narva mnt 2 maaüksuse
(katastritunnus 85101:003:0448
(https://xgis.maaamet.ee/
ky/85101:003:0448) detailplaneeringu
pindala on ca 0,81ha. Detailplaneeringu
eesmärgiks oli jagada maaüksus kaheks
eraldi elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks
ühe uue elamu rajamiseks.
Detailplaneeringu menetlus lõpetati
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel
(detailplaneeringu koostamise võib lõpetada,
kui kinnisasja omanik esitab taotluse
detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks).
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Jõuluõhtu Jumalateenistus toimub
EELK Narva-Jõesuu Niguliste
kogudusemajas Koidu tn 19 24.
detsembril algusega kell 18.00, laulab
naisansambel.
Missa (jumalateenistus armulauaga)
Jõulu esimesel pühal 25. detsembril
kell 11.00.

EELK Narva-Jõesuu Niguliste kogudus

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

MARINA DODONOVA
GALINA EMELIYANOVA
VALERIY VOYSHNIS

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

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

