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Lühikokkuvõte
2018. aastast
Täpselt aasta
tagasi, 3.
jaanuaril 2018,
moodustus
Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu
linna
ühinemisel ning
endiste KohtlaJärve linna
osade,
Viivikonna ja
Sirgala alevike
liitmisel uus
omavalitsus –
Narva-Jõesuu linn. Peale lõplikku
ühinemist ületas uue linna elanike arv
5000 inimest ja selle pindala
moodustas üle 400 ruutkilomeetri,
millega tõusime pindalalt Eesti
kolmandaks linnaks Pärnu ja Paide
järel.
Tehes kokkuvõtteid möödunud
aastast, tahan öelda, et aasta pärast
ühinemist osutus kõigi minu kolleegide
jaoks linnavalitsuses ja linna volikogus
keeruliseks. Midagi uut alustada on alati
keeruline, ent kui arvestada, et aasta
jooksul tuli rohkem kokku puutuda mitte
just millegi uue, vaid pigem
ootamatustega, siis seda enam.
Möödunud aasta veebruaris tähistasime
koos vabariigiga suurt juubelit ja nii 24.
veebruaril kui ka järgneva kümne kuu
jooksul toimus meie linnas palju
sündmusi, mis olid pühendatud sellele
tähtpäevale.
Kohe pärast seda, märtsi alguses,
kirjutati Narva ja Narva-Jõesuu linna
vahel alla koostööleping jalgrattateede
projekti realiseerimiseks Narvast NarvaJõesuu linna vana territoriaalse piirini ja
samuti olemasoleva Narva–Tõrvajõe
jalgrattatee pikendamiseks kuni kurvini
Peeterristi aedadeni. Ette rutates ütlen,
et tänaseks päevaks on mõlemad
projektid ehituslubade väljastamiseks
Narva-Jõesuu linnavalitsuses
läbivaatamisel. Loodan, et kahe lähema
aasta jooksul suudame me koostöös
Narva linnaga mõlemad projektid viia
loogilise lõpuni, tagades sellega täiesti
uue taseme meie linnade vahelises
ühenduses.
Märtsikuu jäi paljudele meelde ka
koosolekuga, mille organiseerisid linna
aktivistid koos Narva-Jõesuu
linnavalitsuse ja RMK-ga. Eesmärk oli
avalik arutelu riigimetsade säilitamise
küsimuses linna läheduses ja NarvaJõesuu linna keskuses. Selle koosoleku
tulemusel korraldati allkirjade kogumine
nende üleandmiseks nii linnavalitsusele
kui ka parlamendile, et muuta raieplaane
ja võtta kaitse alla riigimets meie linna
läheduses. Petitsioon kogus üle 3000
allkirja ja anti üle Riigikogule, kus toimus
samuti selle küsimuse avalik arutelu.
RMK esitas juba sügisel omalt poolt
üksikasjaliku programmi metsade
hooldamiseks lähema 30 aasta jooksul
ning allkirjade kogumise idee, mille
initsiaator oli meie linna elanik Natalja
Bessotšinskaja, hääletati 2018. aasta
parimaks loodushoiualaseks projektiks.
Suvehooajal oli meie linnas, nagu
alati, palju üritusi: toimus
traditsiooniline suvehooaja avamine ja
kalurite päev. Ei saa ka märkimata jätta
juubelit, kui möödus 25 aastat NarvaJõesuule linna staatuse andmisest, mida
me augusti alguses lärmakalt
tähistasime.
Lähemale aasta lõpule, sügise
alguses, viidi lõpule mitu suurt projekti,
millest mõned olid kestnud juba mitu
aastat alates projekteerimisest kuni
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Utria dessant
Utria dessant on 21 aasta
jooksul muutunud
Kaitseliidu ja Kaitseväe
igaaastastes
tegemistes sama tavaliseks,
kui Võidupüha ja 24.
veebruar.
Väike kõhklus, õigemini
teadmatus, valitses ERNA
Seltsis aga uue
koostööpartneri NarvaJõesuu linnaga suheldes.
Enamasti tundmatud
inimesed, uus töökultuur ja
asjaajamise kord vajavad
teineteise paremat tundmist.
20 koostööaastat Vaivara
vallaga andsid sellise ühise
Madalmaade võistlejad Utria dessandil.
hingamise ja
teineteisemõistmise, millele
peavad raske töö konkurentide eest ära
annab võrdset otsida kogu Eestist - inimesed
tegema ja neile ajad ette sõitma. Suuremat
olid samad kõikide aastate jooksul.
raskust see neile ei valmistanud ning nagu
Kui kellelgi hirme oligi, siis hajusid need
ütles Utria kohtunike vahemees
kiiresti ja me võime täna olla uhked
kolonelleitnant Jaak Kallak Rootsist, need
mehed sünnivad lumme,
piltlikult otse suuskadele.
Tänavu olid kõik
võistkonnad aga võrdses
seisus, vahepeal sadanud
vihmale järgnenud külm
kattis maastiku jääkoorikuga,
millele sadanud värske lumi
muutis trassi kiireks ja hästi
läbitavaks. Raske oli sellele
vaatamata, 25-st startinud
võistkonnast lõpetas 18, oli
ka üksikuid väljalangejaid,
enamasti kurnatusest.
Mõned mehed vajasid ka
haiglaravi, kuid üldiselt
möödus kõik suuremate
tagasilöökideta.
Kokkuvõtteks võib
tõdeda, et õppinud meeste ja
heade riistadega muutub
Utria dessandi võitis Kaitseliidu Pärnumaa maleva II
Utria dessant
võistkond. Foto: 2x Urmas Reitelmann
järjest paremaks nagu on
silmnähtavalt edenenud 21 aasta jooksul elu
suurepäraselt laabunud koostöö ja ülimalt
tänastel Narva-Jõesuu linna aladel, mille
õnnestunud võistluse üle.
käegakatsutavaks tunnistajaks on võistluse
Ilmaolud 1919. ja 2019. aastal olid sarnased,
vabatahtlikele korraldajatele ning
meri jäävaba ja lumi maas. Korralik
väliskohtunikele lahke peavarju pakkuja
lumevaip oligi tänavuse võistluse trumpäss.
hotell “Liivarand”.
Üle mitme aasta võisime kindlad olla, et
Minul jäi sel aastal hing igatsema Sinimäe
trass läbitakse suuskadel.
koolimajas alati lõpubanketil pakutud
Kahe aasta eest sadas lumi maha enne
täidetud munade ja singirullide järele, aga ehk
võistlust ja oli kerge, kohev ning lendas
22. Utria dessandi lõpetamisel aastal 2020
suuskade all kahte lehte. Toona kolmandale
läheb õnneks.
kohale tulnud Rootsi võistkond, Põhjahttp://album.vaivaravald.ee/
Rootsis paiknevast eriüksusest, startis
Utria
dessant
kusagil võistkondade järjekorra keskelt, kuid
jõudis kiiresti etteotsa, kurtis toona, et nad
URMAS REITELMANN
ERNA Seltsi liige
102. aasta
vanuseks saanud
Antonina Juhkovit
käidi õnnitlemas
ka linnavalitsusest.
Tütarde Tamara ja
Vilma sõnul on
ema tark,
heasüdamlik,
õiglane, töökas ja
optimistlik. Kogu
elu kandis
armastust põllu- ja
aiatöö vastu. Teine
suur armastus olid
koduloomad - juba
7aastaselt aitas
põrsastel ilmale
tulla!
Foto: Sirje Neeme

kasutusloa andmiseni.
Septembri alguses avasime me pidulikult
linna noortekeskuse, mida elanikud
ootasid üle kümne aasta, kuna see osa
Kesk 3 hoonest seisis lõpuni ehitamata
alates 2005. aastast. Peale avamist võib
seal igal päeval, rääkimata
nädalalõppudest, näha kümneid õnnelikke
noori, kes kasutavad aktiivselt linna
pakutud võimalusi.
Paljudel külasid ja alevikke läbivatel
teedel teostati töid, et need avalikud
kruusateed katta tolmuvaba kattega. See
muutis ka nende teede läheduses elavate
inimeste elu paremaks. Olgina alevikus
lõpetati juba üle-eelmisel aastal alustatud
parklate ja jalgrattateede ehitamise projekt.
Oktoobris–novembris lõpetas
linnavalitsus lisaks veel kaks projekti:
jalgrattateede ehituse teise etapi,
kogupikkusega seitse kilomeetrit, ja
väikese sadama ehituse vana kai kohale.
Mõlemad projektid alustati juba 2016.
aastal ja tänaseks päevaks jääb lõpetada
ainult kergliiklustee tee teine etapp, mille
me planeerime ehitada 2020. aastal ja see
läbib kogu linna keskuse, kuni endise
kordonini ja sealt edasi kuni Šiškini
männini.
Paljud lugejatest küsivad, miks 2020,
aga mitte 2019. aastal, nagu oli välja
kuulutatud? Siin võin ma öelda ainult
seda, et mitte kõik möödunud aasta
sündmused ei olnud positiivsed. Augustis
määrati Riigikohtu lõpliku otsusega, et
linna munitsipaalettevõte KA Vaiko AS on
kohustatud Sinimäe kooli ehitajale välja
maksma üle ühe miljoni euro. Seoses
sellega, et nüüd juba endine volikogu ja
selle firma juht ei suutnud nelja kuu
jooksul seda küsimust lahendada, pidi linn
sekkuma: peale volikogu ja
munitsipaalettevõtte juhtkonna vahetust
ja läbirääkimisi ehitajaga saavutati
kompromiss, vastavalt millele maksis linn
ehitaja firmale 500 000 eurot, mistõttu
lükkus rattatee ehituse teine etapp aasta
võrra edasi. Tänaseks päevaks on kõik
vaidlused ammendatud ja uue
juhtkonnaga munitsipaalettevõte täidab
edaspidi kõiki talle linna poolt pandud
kohustusi.
Vaatamata mõnedele negatiivsetele
sündmustele lõppes aasta siiski edukalt.
Novembris eraldas riik peale pikki
läbirääkimisi järgmise aasta eelarvest
Narva-Jõesuu linnale 200 000 eurot
uuringuteks ja tööprojekti koostamiseks
Narva jõe suudmes asuva hävinenud
muuli taastamiseks, samuti võttis riik
vastu parandused loodusvarade
kasutamise tasude seadusele, vastavalt
millele lisandub linna 2020. aasta
eelarvesse 1,7 miljonit eurot. Detsembri
lõpus kooskõlastas linna volikogu
lõplikult uue linnavalitsuse hoone
rendilepingu Narva-Jõesuu kesklinna
rajatava kaubanduskeskuse,
automaattankla, kohviku ja linna pindade
projekti realiseerimise raames.
Kõikidest ülalpool loetletud 2019–2020.
aasta projektidest tuleb üksikasjalikumalt
juttu ajalehe järgmistes väljaannetes, kuna
olen kindel, et kõigi linnaosade elanikke
huvitab linna areng.
Kasutan juhust, et õnnitleda kõiki
lugejaid uue aasta puhul ja soovida teile
heaolu, perekondlikku ja isiklikku õnne
ning võimalikult palju uusi kordaminekuid
2019. aastal.
MAKSIM ILJIN
Narva-Jõesuu linnapea
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MIRON DEMENTJEVI
ESTHER POSTOLENKO
MARGARITA BAZÕLEVA
RENAT PRZHELUTSKIY
SÜNNI PUHUL
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Jõulueelsed päevad
meie koolis olid täis
võlu ja osutusid
väga tihedateks
Sinimäe koolis oli detsembrikuu tõeliselt
võluv. Terve kuu toimusid ettevalmistused
jõuludeks.
Kuulutati välja konkurss „Jõulukuusk“.
Õpilased valmistasid koos vanematega
erinevast materjalist kuuski. Kõige
aktiivsemalt osalesid konkursil 2. klassi
õpilased (õpetaja Irina Klišina). Evelina Bebik
meisterdas kuused vatiketastest ja origamist,
Zahhar Orikov esitles kuuske niidist ja
piparkookidest, Sofia Zuravljoval oli kuusk
kangast, Ilja Tsverk kasutas oma kuuse
valmistamiseks niiti ja nööpe, Aleks
Protkunas tõi okstest kuuse, õed Angelina
Zuravljova (2. klass) ja Milana Judina (6.
klass) ehtisid oma kuuse karda, Timur (4.
klass) oma õe Maiega tegid kuuse kartongist,

Mäleta oma armast kodukanti...
L. Koidula
24. detsembril täitus 175 aastat Lydia
Koidula, eesti rahva armastatuima poetessi
sünnist. Poetessi täielik nimi on Lydia
Emilie Florentine Jannsen. Koidula on
kirjanduslik pseudonüüm, mis moodustub
eesti keelsest sõnast „koit”, hommikune
päikesetõus.
Ta on sündinud kooliõpetajast
baltisakslanna peres. Rahvajuttude ja eesti
rahvalaulude imelisse maailma juhatas ta tema
vanaema, eesti talunaine Mall Kuldsepp.
Tänu isale sai Lydia hiilgava hariduse, lõpetas
kiitusega Pärnu Linna Kõrgema
Tütarlastekooli ja sooritas edukalt Tartu
ülikooli eksamid.
Esimene Lydia luuletus avaldati tema isa
välja antud ajalehe Eesti Postimees veergudel
1865. aastal ning aasta hiljem ilmus esimene

Narva-Jõesuu tantsuansambel „Kullerkupp”
(juhendaja Irina Seletskaja) esitas eesti
tantsu, milles osalesid kõik ansambli
vanuserühmad. Hingeliselt ja kaunilt kõlasid
laulud eesti poetesside sõnadele, Tamara
Fedorovski esituses. Publik aplodeeris
esitajatele soojuse ja armastusega.
Kohtumise teine pool oli pühendatud
Lydia Koidula tänava 55. aastapäevale
(endine Auge tänav). Tatjana Pagajeva
jutustas sellest, millised ettevõtted tõid
kuulsust mitte ainult L. Koidula tänavale,
vaid ka Narva-Jõesuule ja vabariigile. Need
on Narva metskonna kontor, Rahvusvaheline
noortekeskus „Noorus”. Tänava elanikud
pidutsesid. Nende esivanemate ehitatud
majades elab juba 4.–5. elanike põlvkond;
need on Galjanovite, Zahharovite, Pambergi,
Kleiuse, Kala ja Kitajevskite dünastiad.
Tänaval elavad ka mõned pikaealised.

Iga päev on pidupäev!
Aeg lendab nii kiirelt: alles ootasime
jõule – päkapikke ja jõuluvana, nüüd juba
valmistume Eesti vabariigi sünnipäevaks.
Jõulupühad said läbi ja algas uus aasta.
Selle aasta talv on olnud maailma imelisem
kingitus: paks lumi ja väikesed külmakraadid –
iga lapse unistus: kelgutada ja lumememmesid
teha on täitunud. Vaivara lasteaia pere naudib
talvemõnusid täiega ning paistab, et üsna pea
teeme perepäevad, et üheskoos suur - põnev
lumelinn teha. Aitäh teile, kallid sõbrad, kes te
meiega koos oma päevi veedate ja meid igal
hetkel toetate!
Meie majas on imelised lapsed ja
abivalmid lapsevanemad ning väga
mänguhimuline meeskond. Meie majas käib
õppimine läbi mängu ja jõuluvana tõi meile
kuhjaga uusi, põnevaid vahendeid, millega
päevad veelgi huvitavamaks muuta. Leidke ka
teie meie jaoks aega ja tulge meie juurde
mängima!
Tundub, et me vaid mängime ja
pidutseme. Usun, et elu lasteaias peabki
olema mitmekülgne, lõbus ja põnev. Üsna pea
on käes sõbrapäev (14.02) ja meie kodumaa
sünnipäev (24.02), mida me kindlasti ka kõik
koos tähistame. Sõbrapäeva tähistame nii
Sinimäel kui Olginas, aga sünnipäevapidu
tähistame üheskoos. Hoidke meie tegevustel
pilku peal www.lasteaed.vaivaravald.ee ja
võimalusel lööge kampa! Hooligem üksteistest
ja leidkem aega oma lähedaste jaoks ning
nautigem kaunist talve!
MARGIT MAKSIMOV

Hetk mineviku ja
tuleviku vahel

Punamütsike võib ju metsas ka päkapikkudega kohtuda. Foto: Monica Merents
Gaabriel Kaljurand rõõmustas meid kuusega,
mis oli tehtud möödunud aastate
jõulukaartidest. Täname lapsevanemaid
koostöö eest!!!
Tööõpetuse ja kunsti tundides
meisterdasid õpilased asju laada jaoks. 19.
detsembril toimus jõululaat, kus õpilased
müüsid oma kätega valmistatud suurepäraseid
suveniire, enda küpsetatud vahvleid,
küpsiseid ja muud magusat. Osa teenitud
rahast läks heategevuseks.
Lõputud jõuluetenduse proovid andsid
oma tulemuse. 20. detsembril toimus
muinasjutufestival. Iga klass valmistas koos
oma klassijuhatajaga ette muinasjutu
instseneeringu. Festivali peakangelased
Printsess (õpetaja Irina Klišina) ja Metsakoll
(õpetaja Tatjana Juhkam) olid selle peo juhid.
Jõuluvana ja Lumehelbeke, Kakuke ja eit koos
taadiga, Punamütsike, Metsakoll, Baba-Jaga,
jänesed, rebased – sellel peol leidus
igasuguseid erinevaid persoone, isegi kass, kes
tahtis jõuluvanaks saada! Kõlas eesti ja vene
keel. Elavad laulud ja sütitavad tantsud
lõbustasid pealtvaatajaid. Peo kroon oli
Jõuluvana ja Lumehelbekese saabumine. Iga
õpilane sai kingituseks kommi.
Vot nii lõbusalt lõppes meie koolis 2018.
aasta!
Korraldaja ZANNA BELIKOVA
ja õpetaja OLGA SMUTNAJA

Laulab eesti vokaalansambel. Foto: Tamara Mištšuk
luulekogu „Vainulilled”. Teine luulekogu
„Emajõe ööbik” oli väga edukas; nii hakati
kutsuma ka poetessi ennast. Oma luuleridades
ülistas Lydia kodukanti, selle ilu, armastust
Eestimaa, kodukoha, isamaja ja lihtsate
inimeste vastu. Koos isaga organiseeris Lydia
Tartu 1869. aasta laulupeo ja kirjutas mitu
näitemängu, mis olid eesti rahvusliku teatri
algus.
16. detsembril tähistasid Narva-Jõesuu
elanikud poetessi sünniaastapäeva Spa
„Noorus” aktusesaalis, mis asub sümboolselt
Lydia Koidula tänaval. Pidulikul kontserdil
kõlasid eesti laulud ja jõulumeloodiad Arvi
Pertmani juhatatud eesti vokaalansambli
esituses, Ghana-nimelise kirjandusühingu
LitO liikmed lugesid Lydia Koidula ja oma
enda luuletusi, mis olid pühendatud kuulsale
poetessile (Agnessa Litvinkova, Anna
Lassikov, Irina Moltšanova, Ljudmila
Rakova).

Need on abikaasad, 100-aastane Aleksandr
Dikajev ja tema abikaasa, kel täitub tänavu
101 eluaastat. Saalis olid nende tütred Tamara
ja Vilma. Laulu ja klaverimänguga tervitasid
oma vanaemasid ja -isasid lapselapsed,
muusikakooli õpilased. Lavale kutsuti tänava
vanemad elanikud, neile anti kätte magusad
kingitused ning soovid heaks terviseks ja
pikkadeks eluaastateks. Sajandeid ühendava
akordina kõlas helilooja Raimond Valgre
muusika muusikakooli õpetaja Margareta
Kišunsi esituses. Kontserdi lõpetuseks
esines ansambel „Lootus” (Nadezda) ning
pani oma elurõõmsate lauludega õhtule ilusa
punkti ja sai teenitud aplausi.
Seekord külastasime sellist üritust,
ebatavalist oma soojuse ja südamlikkuse
poolest.
SVETLANA LADONINA
Ghana-nimelise kirjandusühingu LitO liige

ÕNNITLEME EAKAID Vahetusid kommunaalettevõtte KA
Vaiko AS nõukogu ja juhtkond
SÜNNIPÄEVALAPSI
ligipääsetavust linna elanike jaoks. Samuti
Narva-Jõesuu linnavalitsuse otsuse

102 ANTONINA JUHKOV
97 NIINA ALEKSEJEVA
91 NADEZDA BOGDANOVA
91GENNADI LARIONOV
90 NINEL PETRENKO
90 KLAVDIYA NIKOLAEVA
89 NIINA ORLOVA
89 ALEKSANDRA GOLUBEVA
89 MARIYA KHOPTA
89 NIINA KURAGINA
88 HILDA VESILO
88 ALEXANDER SHARCHEV
87 LIUDMILA ZOMEROVA
87 ANNA SERGEJEVA
87 ANNA TERENTJEVA
87 ELFRIIDA VÄLJA
86 NINA KISEL
86 ANTONINA SEMTŠONOK
86 ALEKSANDRA ABUSHKEVICH
86 KONSTANTIN ALPATOV
80 NIINA TELINA
80 VALENTINA ZABOLOTNAJA
80 VALENTINA PROHHOROVA
80 FREDERICK CHARLES LYNDEN
80 ANTONINA JERŠOVA
75 JUULIA VASTŠJONOK
75 ALEKSEI GALJANOV

17.01.1917
22.01.1922
25.01.1928
31.01.1928
14.01.1929
29.01.1929
22.01.1930
26.01.1930
27.01.1930
30.01.1930
23.01.1931
31.01.1931
04.01.1932
15.01.1932
19.01.1932
30.01.1932
01.01.1933
02.01.1933
03.01.1933
23.01.1933
03.01.1939
06.01.1939
19.01.1939
20.01.1939
22.01.1939
01.01.1944
13.01.1944

alusel vahetusid detsembris 2018 –
jaanuaris 2019 kommunaalettevõtte KA
Vaiko AS nõukogu ja juhtkond.
Ettevõttel KA Vaiko AS on nüüd
uus nõukogu, mis koosneb neljast
liikmest, ja nõukogu valis uue juhatuse
liikme, Jevgeni Hohlovi. Esmajärjekorras
tahaks öelda, et ettevõtte juhtkonna
vahetus ei mõjuta kuidagi töötajaid ega
KA Vaiko AS tegevust, st ettevõte
jätkab funktsioneerimist tavareziimis,
pakkudes kommunaalteenuseid NarvaJõesuu linna elanikele endise Vaivara
valla territooriumil.
Nagu me kõik teame, ühines NarvaJõesuu linn haldusreformi käigus
Vaivara vallaga, kuid endise valla ja linna
kommunaalteenistused tegutsevad
endiselt eraldi.
Nii et kui rääkida lähituleviku plaanidest,
siis minu arvates oleks loogiline
alustada protsessi KA Vaiko AS
ühendamiseks Narva-Jõesuu linna
kommunaalteenistustega, mis omakorda
tõstaks juhtimise efektiivsust,
pakutavate teenuste kvaliteeti ja

on vaja koos linnavalitsusega lahendada
vastuvõtu küsimused objektide ja ehitiste
teenindamisel, mis asuvad endise KohtlaJärve linna territooriumil.

JEVGENI HOHLOV
(Jevgeni
Hohlov (34)
on elanud
Narva-Jõesuu
linnas Olgina
külas üle 30
aasta. 2009.
aastal lõpetas
Tallinna
Tehnikaülikooli
(TTÜ) tootmistehnika ja
tööstusettevõtluse erialal. 2012. aastal
sai magistrikraadi soojusenergeetika
erialal. Ta omab töökogemust
rahvusvahelises ettevõttes GE (General
Electric) insenerina ja osales Auvere uue
elektrijaama ehitamisel (el. filtri, tuha
eemaldamise süsteemi, gaasikäikude
ehitamisel) logistikajuhina.)

14. detsembril tähistas Narva-Jõesuu
Laste muusika- ja kunstikool Valges
saalis oma 30. sünnipäeva.
Sellele sündmusele pühendatud
kontsert oli tõeliselt pidulik. Oma
kolmekümne aastasest ajaloost otsustas
õpetajate kollektiiv, mis kujunes põhiliselt
välja juba esimese viie aasta jooksul, esitada
publikule seitse erinevat musikaalset
jutustust koolis õpetatavate erialade arvu
järgi: klaver, akordion, flööt, soololaulmine,
saksofon, kitarr, viiul. Õpetajad ja seitsme
musikaalse perekonna õpilased rääkisid oma
osakonna ajaloost, meenutades esimesi
õpetajaid ja õpilasi, tähtsaid konkursse või
olulisi muusikateoseid. Saalis viibinud
õpilased, vilistlased ja lapsevanemad
tundsid kontsertide fotodel ja
videosalvestistel ära iseennast ja oma sõpru.
Juubeliõhtu tegi eriti huvitavaks see, et
kontserdist võtsid osa kõik pedagoogid ja
kooli õpilased.
Pidulikku kontserti külastanud
eelmiste aastate vilistlased rõõmustasid oma
õpetajaid väga. Üks vilistlastest, Elis
Rahuorg, kes lõpetas kooli 2014. aastal ja
jätkab õpinguid Georg Otsa nimelises
Tallinna Muusikakoolis, ei tulnud „tühjade
kätega“, vaid oma flöödiga ning tegi
pealtvaatajatele muusikalise kingituse ning
esitas I. Clarki teose „Hüpnoos“. Kontserti
juhtis ja mälestusi „juhendas“ samuti
akordioni eriala õpilane ja vilistlane Elvira
Aljošina.
Kogu pidulik õhtu oli täidetud
noorte esitajate ja õpetajate muusika ja
inspiratsiooniga. Kõlasid ja jutustasid kõik
muusikainstrumendid ja hääled. Ja nii nagu
ojakesed liituvad üheks jõeks, tulid
kontserdi lõpus lavale kooli kõigi erialade
õpilased, et koos esitada ja laulda
lõppetteastet, saksa jõululaulu
„O, Tannenbaum“.
Võrreldes kooli kolmekümne aastase
ajalooga oli piduliku juubelikontserdi kaks
tundi lühike hetk. Hetk, mis ühendab
kuulsat minevikku ja paljutõotavat
tulevikku. Ja see saabub kindlasti, sest
juubeliaastal on muusikakooli õpilaste arv
lähenenud seitsmekümnele, see tähendab, et
Narva-Jõesuu Laste muusika- ja kunstikooli
ajalugu jätkub.
LADA ŠVAN
Narva-Jõesuu Laste muusika- ja kunstikooli
direktor

Pöörame tähelepanu, et jõulupakke
lastele võib kätte saada kuni 15.02
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses
(Koidu 25)
Natalja Mjatšina
Narva-Jõesuu huvikeskuse juht
+3725548673
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Riigikogu
valimised
3. märtsil toimuvad Riigikogu valimised.
Selleks teile mõningad tähelepanekud ja
meeldetuletused.
Hiljemalt 11. veebruariks saadab
Siseministeerium valijate nimekirja kantud
isikutele valijakaardi kas posti kaudu või
elektrooniliselt. Valijakaardil on kirjas valija
ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, elukoha
aadress ja olemasolu korral viibimiskoha
aadress, valimisringkonna number ja
kirjeldus, selle valla või linna nimi ning
valimisjaoskonna number, mille valijate
nimekirja valija kantakse, hääletamise aeg ja
koht eelhääletamise päevadel ja
valimispäeval ning muu teave hääletamise
kohta. Valija, kes hiljemalt 16. veebruariks ei
ole valijakaarti saanud, võib pöörduda
avaldusega linnasekretäri poole. Avaldus
vaadatakse koos isikuga viivitamatult läbi
ja vastatakse kirjalikult kolme tööpäeva
jooksul avalduse saamisest arvates.
Igal valijal on õigus kontrollida enda
kohta valijate nimekirja kantud andmete
õigsust. Kui valija leiab, et tema andmetes
on vigu, esitab ta vigade parandamise
avalduse sellele jaoskonnakomisjonile, mille
valijate nimekirjas ta on. Vea valijate
nimekirjas parandab jaoskonnakomisjon
linnasekretäri teatise alusel.
Mõne sõnaga hääletamisest. Selleks on
mitmeid võimalusi:
1) 21. – 24.02.2019 toimub eelhääletamine
maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse
määratud jaoskonnas. Hääletamine algab
kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
2) 21. – 27.02.2019 toimub elektrooniline
hääletamine. Hääletamine algab 21.
veebruaril kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini kell
18.00-ni.
3) 25. – 27. 02. 2019 toimub eelhääletamine
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 –
20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda.
Hääletamist valija asukohas,
kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses korraldatakse
ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
4) valimispäeval, 3.märtsil 2019 toimub
hääletamine kell 09.00 – 20.00 kõikides
valimisjaoskondades.
Kui valija tervisliku seisundi tõttu või
mõnel muul mõjuval põhjusel ei saa tulla
hääletama valimisjaoskonda, võib ta
taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb
esitada linnavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva
kella 14.00-ni kirjalik , mis registreeritakse.
Taotluse võib esitada valimispäeval ka
telefoni teel kell 9.00-st kuni 14.00-ni
elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.
Taotlus peab tingimata sisaldama järgmisi
andmeid: valija nime, isikukoodi, aadressi,
sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise
põhjust. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et
taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta
taotluse rahuldamata jätmise põhjustest
selle esitajat. Kodus hääletamist
korraldavad vähemalt kaks
jaoskonnakomisjoni liiget.
Ja kõige tähtsam – hääletama minnes
võtke kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav
dokument ning prillid (kellel on see
hädavajalik). Aktiivset osalemist valimistel!
VALIMISJAOSKONDADE ASUKOHAD
RIIGIKOGU VALIMISTEKS
Valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Kesk tn 3, NarvaJõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru
maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Pargi tn 2, Sinimäe
alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru
maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - Narva mnt 12,
Olgina alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru
maakond.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
korraldavad eelhääletamist :
1) valimisjaoskond nr 1;
2) valimisjaoskond nr 2.
Valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud Narva-Jõesuu
linna täpsusega, saavad hääletada
valimisjaoskonnas nr 2.
MONIKA TINNO
linnasekretär

Videotund koolis
Programmi „Tagasi kooli”
raames võtsid Narva-Jõesuu 9.
klassi õpilased 29. novembril osa
e-tunnist teemal „Meediasisu”.
Õppetöö eesmärk oli sundida
noori
analüüsima
oma
meediatarbimist.
Õppetund
toimus
videokonverentsi vormis, millest
võtsid osa erinevate klasside
õpilased üle Eesti. Õpetajateks
olid tuntud „jutuuber” Nele
Kirsipuu, ajakirjanik Artur
Zahharov, fotograaf Priit Mürk ja
internetiajakirja toimetaja Ivan
Lavrentjev. Noortele räägiti, mis
on sisu, milliseid sisu liike esineb,
milleks need on vajalikud ja kuidas Videotund pakkus ka põnevust.
luua oma kanal. Õppetunni lõpus Foto: Narva-Jõesuu kool
oli võimalik esitada küsimusi või täpsustada Videokonverentsi vormis õppetunnid on
huvi pakkunud teavet. Õpilasi huvitas, kui palju kasulikud, kuid need ei asenda pärisõpetajat,
aega on vaja oma videode populaarsuse kuna videoid vaadates jääb õpilane passiivseks
tõstmiseks, miks „mõttetu” sisu on nii kuulajaks ega saa osaleda õppeprotsessis
populaarne... Kahjuks ei jätkunud tunnist, et aktiivselt.
saada vastus kõigile huvi pakkunud
Kahtlemata oli videotunnist osavõtt
küsimustele.
kasulik kogemus, kuna see võimaldas märgata
Õppetöö käigus said õpilased palju lisavõimalusi eneseharimise protsessis:
huvitavat ja tähtsat teavet. Selline õppetunni videokonverentside, loengute ja õppetundide
formaat oli meie jaoks uus, ebatavaline ja väga kasutamist interneti keskkonnas uute
huvitav. Samas tundus meile, et paremini ja kogemuste ja teadmiste saamiseks.
mugavamalt tunnevad õpilased end siiski
JELIZAVETA KUZMINA
klassis, kui õppejõud on nende juures ja saab
Narva-Jõesuu kooli
vajaduse korral talle kohe küsimusi esitada.
9. klassi õpilane.

Toredad etendused lastele

22. detsembril
toimus NarvaJõesuu
sanatooriumis
uusaastaetendus
meie linna
lastele.
Üle 150 lapse
said osa võtta
teatrietendusest
„Havi käsul“,
mida esitas teater
TUULEVESKI.
Uus aasta on alati
imede ja imeliste
muutuste
ootamise aeg. Sel
aastal said kõik
kuni 12-aastased
Narva-Jõesuu
Teater Tuuleveski esitas näidendi „Havi käsul“. Foto: Anna Markova
lapsed linnalt
lapsed aga rõõmustasid Näärivana ja
tasuta uusaastakingitused.
Lumehelbekest uute luuletustega. Pidu
26. detsembril toimus Olgina Rahvamajas ja
lõppes kingituste jagamisega.
28. detsembril Sinimäe koolis lastele
Narva-Jõesuu Huvikeskus tänab
uusaastaetendus „Tuhkatriinu
teatristuudiot „Pertsõ“ ja selle juhendajat
uusaastaballil“.
Marina Pertsevat etenduse imepärase
Kohe etenduse algusest peale viisid
läbiviimise eest. Samuti Irina Seletskajat ja
muinasjutukangelased lapsed uusaastaeelse
tema tantsukollektiivi “Kullerkupp” ja eriline
fantaasia võlumaailma.
tänu Andrei Markusele oivalist kostüümide ja
Muinasjutukangelasteks olid: Jutuvestja,
saali kujunduse eest.
Talvehaldjas, Tuhkatriinu koos printsiga,
Soovime kõigile uuel aastal uusi loomingulisi
Kuningas, Rüütliõpilane, Võlur, Võõrasema
ideid ja edu nende elluviimisel!
koos tütardega, Kingamoor koos Atamaniga,
Näärivana ja Lumehelbeke.
TATJANA GREBEŠKOVA
Muinasjututegelased mängisid koos lastega
Kultuuritööspetsialist
mänge, juhtisid ringtantse ja laulsid laule,

Jõulumatk
Sinimägedes
26. detsembriks olid mitmed söömingud
juba selja taga ja hea hetk minna värske
õhu kätte liikuma. Eesti Matkaliit
korraldas jõulumatkade sarja ja tiir tehti
ka Sinimägedes.
Pooleteise tunni jooksul kõndisime
asulast Grenaderimäele, vanale kalmistule ja
tagasi.
Lisaks matkamisele sai ka juttu puhutud,
ikka sündmustest ja inimestest, kes
piirkonna lugu ja nägu on kujundanud.
Matkakaaslasi oli mitmest Eesti otsast, isegi
Saaremaalt ja ei puudunud ka vanad
tuttavad Sinimäelt. Lisaks inimestele osales
ka sõbralik koer. Ilm oli mõistlik, lund
parasjagu, seega üks õnnestunud
päevatäide.
IVIKA MAIDRE
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Küsimused linnapeale
Kõigil soovijatel on võimalus esitada
linnapeale Maksim Iljinile linnaelu
puudutavaid küsimusi ja saada neile
videosaate vahendusel vastuseid. Saateid
on võimalik näha ja kuulata linna kodulehel
(narva-joesuu.ee > Foto ja Video) ja
linnavalitsuse Fasebooki lehel (narvajõesuu linnavalitsus).
Küsimustele vastatakse nende esitamise
keeles, vastavalt siis eesti või vene keeles.
Küsimusi ootame digitaalsel kujul
aadressile: alar.tasa@narva-joesuu.ee.

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
19. detsembril
Eelmise aasta viimasel, 19. detsembril
toimunud Narva-Jõesuu linnavolikogu 16.
istungi päevakorras oli 9 küsimust.
Enne jõulu toimunud istungil kiideti heaks
Ida-Viru maakonna arengustrateegia aastateks
2019-2030+ ja selle tegevuskava.
Algatati Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamine. Selleks, et
üldplaneering oleks koostatud, anti luba
linnavalitsusel korraldada vastav hange.
Algas Narva-Jõesuu linna 2019. aasta
eelarve esimene lugemine. Eelarve eelnõud
arutatakse kõikides volikogu komisjonides, kes
saavad teha ettepanekud hiljemalt 16.01.2019.
Eelarve eelnõuga saate tutvuda linna kodulehel.
Võeti vastu Narva-Jõesuu linna 2018.
aasta neljas lisaeelarve. Samas, anti
linnavalitsusele otsustuspädevus ja õigus
määrata linna esindav isik täitemenetlust
lõpetava/osaliselt lõpetava kompromissi
sõlmimiseks või AS KA VAIKO vastu
suunatud nõude omandamiseks/ osaliseks
omandamiseks, arvestades lisaeelarves
sätestatud summat 500 000 (viissada tuhat)
eurot. Kokkuleppe või nõude omandamise
konkreetsed tingimused kooskõlastab NarvaJõesuu linnavalitsus enne kokkuleppe
allkirjastamist.
Muudeti Narva-Jõesuu linna
põhimäärust, millega muudeti Narva-Jõesuu
linna põhimääruse § 47 lõiget 4 ja anti
linnavalitsusele pädevus kehtestada eelarve või
lisaeelarve koostamise ja eelarve täitmise korda
ning tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu linna
põhimääruse § 501 ja 502 (Sisekontrolli
süsteemi ja siseauditi kehtestavaid sätteid, mis
olid vastuvõetud 27.12.2017).
Otsustati suurendada Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse liikmete arvu. Peale valimisi
2017. aastal oli linnavalitsuses neli
linnavalitsuse liiget ja linnapea, siis täna on
liikmeid juba kuus ja linnapea (kokku 7).
Täiendavateks linnavalitsuse liikmeteks
nimetati Narva-Jõesuu Linnavalitsuses töötav
arenguspetsialist Angelina Liiv ja
haridusspetsialist Anton Pratkunas.
Volikogu esindajaks Narva-Jõesuu Laste
Muusika- ja Kunstikooli hoolekogusse
nimetati Veronika Stepanova.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste ja
määruste ning nende eelnõudega saab tutvuda
linna kodulehel aadressil www.narvajoesuu.kovtp.ee, linnavalitsuse
dokumendiregistris ja linnavalitsuse kantseleis
aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu linn. NarvaJõesuu Linnavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige

Matkajad on jõudnud Grenaderimäele.
Foto: Martin Maidre
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Elanike arv asulate lõikes
seisuga 01.01.2019.
Arumäe – 27
Auvere – 42
Hiiemetsa – 17
Hundinurga – 26
Kudruküla – 110
Laagna – 48
Meriküla – 17
Mustanina – 40
KOV-tasand – 150
Narva-Jõesuu – 2726
Olgina – 501
Peeterristi – 61
Perjatsi – 54
Pimestiku – 8

Puhkova – 49
Sinimäe – 390
Sirgala – 47
Soldina – 84
Sõtke – 44
Tõrvajõe – 27
Udria 20
Vaivara – 169
Viivikonna – 51
Vodava – 26
KOKKU – 4734,
sh mehi – 2383 ja
naisi – 2351.

Sinimäe spordihoone ootab
treeningutele!
Täpsem info: www.spordihoone.ee
Fasebook: sinimäe spordihoone

In Memoriam
Arthur Ruusmaa
22. oktoober 1956 – 15. jaanuar 2019
Raske haigus viis
meie hulgast hea
sõbra, mõnusa
kaaslase, targa ja
väga abivalmis
inimese Arthur
Ruusmaa.
Arthur Ruusmaa
sündis 22.
oktoobril 1956.
aastal kaugel
Siberimaal Novosibirski oblastis. 1975.
aastal lõpetas ta Mõisaküla keskkooli ja
sellele järgnes kaks aastat tankisti elu
Karjalas polaarjoone taga. Aastatel 19781983 õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille
lõpetas ajaloolase, ajaloo ja
ühiskonnaõpetaja kutsega.
15. novembrist 1983 kuni 16. jaanuarini
1999 oli Kohtla-Järve
Põlevkivimuuseumi direktor.
Sellele järgnes töö Ida-Virumaa
muinsuskaitse vaneminspektorina.
Arthur Ruusmaa tegeles aktiivselt
koduloo - uurimisega, muinsuskaitsega,
Ida-Viru SOMSiga, turismindusega.
Ta toimetas Viru Raadios kodupaiga
ajaloo rubriiki ja alati oli tal
raadiostuudiosse tulles mõni üllatus
varuks.
Alates 1. jaanuarist 2000 asus ta tööle
Võrumaa muuseumi teaduri ametikohal.
Ajaloosaated Viru Raadios aga jätkusid
ja kui raadio oma tegevuse lõpetas,
jätkus ajaloosündmuste kajastamine
Vaivara Kajas ja hiljem Meie Lehes. IdaVirumaa atesteeritud giidina tõi ta igal
aastal siia turismigruppe, kellele
tutvustas meie kandi kauneid paiku ja
ajaloos toimunud sündmusi.
Avaldame kaastunnet Arthuri perele ja
mõtleme tänutundega kallile sõbrale.
Arthur, me täname Sind nende aastate
eest, mil Sa olid koos meiega!
Meie Lehe toimetus

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VLADIMIR ANDREJEV
HELMUT LARKA
GENNADY IVANOV
VALENTINA
SHARCHEVA
ZINAIDA BAIKATŠEVA
ALEXANDER RAZIN
AGNESSA MIHKELSON
PAAVEL SKILLER
PETR SMIRNOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Lauatennis Narva-Jõesuu koolis
Me kõik mõistame, et iga kooli seinte vahel
on lastel võimalus saada vajalikke teadmisi,
oskusi ja vilumusi, mis aitavad neid edasises
täiskasvanuelus. Kuid täita kogu kooliaeg
üksnes kohustuslike tundide ja õppetööga
oleks ilmselt vale.
Nüüdisaegne kool seab endale ülesande
arendada last mitte üksnes intellektuaalselt,
vaid ka füüsiliselt ja emotsionaalselt. Sel
eesmärgil luuakse igas õppeasutuses
mitmesuguseid spordisektsioone ja
huviringe, mis aitavad maksimaalselt
rikastada õpilase „tööpäeva“. Loomulikult
pole ka Narva-Jõesuu kool erandiks.
Meie kool on aastaid edukalt niisugust
tegevust organiseerinud. Ringid ja
sektsioonid võivad muutuda, tekivad uued.
Palju sõltub õpilaste soovist ning kooli ja
pedagoogide võimalustest. Lauatenniseringi
loomise mõte tekkis juba ammu, õpilastel oli
alati võimalus vahetundidel ja pärast tunde
võtta kätte reketid ja mängida. Kooli
juubeliks aga (2016. aasta talvel) kingiti uus
nüüdisaegne laud. Aja jooksul saadi vajalik
inventar. 2017. aasta septembris tekkis
„Narva-Jõesuu linna huvihariduse ja
huvitegevuste kava“ raames, mida
finantseeriti riigieelarvest, võimalus luua
lauatennisering. Treeningud toimuvad kaks
korda nädalas. Lauatennis on alati huvitav.
Mäng arendab koordinatsiooni ja liigutuste
täpsust, osavust, mõtlemise kiirust. Ja
niisamagi on pärast tunde huvitav võistelda!
2017/2018. õppeaastal toimus koolis
turniir, millest võtsid osa nii nooremate kui

Lauatennis pakub mängumõnu paljudele.
Foto: Narva-Jõesuu kool
vanemate klasside õpilased. Turniir kestis
mitu päeva. Kõik said mälestuseks suveniiri,
võitjad aga kingituse. Kui möödunud aastal
tulid treenima peamiselt vanemate klasside
õpilased, siis sel õppeaastal osalevad ringi
töös meelsasti ka algklasside lapsed.
Kõigi jaoks oli üllatuseks veel üks uus
lauatennise laud ja mängukomplektid, mis
koolile uueks aastaks kingiti. Nende eest
täname tennisereketeid tootvat ettevõtet
NTT OÜ ja isiklikult Oleg Uglovi.
ANDREI AKIMOV
Narva-Jõesuu kooli õpetaja ja
lauatenniseringi juhendaja

Menetlusteenistus teeb
koostööd koolidega
Koostöös Narva-Jõesuu
linna koolidega alustas
Menetlusteenistus aasta
alguses Sinimäe
põhikoolis ja NarvaJõesuu koolis koolilaste
poolt toimepandavate
süütegude ennetamiseks
loengutsükliga
„Miks?”.
Loengu eesmärgiks
on kaasata igat õpilast
läbi aktiivse arutelu ehk
dialoogi mõistma
kokkuleppe ja reegli sisu
tähendust ning
põhjuslikke seoseid teo ja
tagajärje vahel, kui
nendest kokkulepetest
Elav dialoog õppetunnis. Foto: Alar Tasa
või reeglitest kinni ei
peeta. Aktiivse arutelu
käigus jõuab õpilane
Loengutsükkel viiakse läbi kõigis õppeastme
arusaamisele, et tema käitumise viisist ja
klassides, eesmärgiks on ühtse arusaamise
eesmärgist sõltub nii tema enda kui ka teiste
kujundamine. Sarnaseid ennetustegevusi
inimeste turvalisus ja üldine heaolu.
plaanib Menetlusteenistus koostöös NarvaAktiivselt loengus osalemine suurendab
Jõesuu koolidega ka edaspidi teha.
õpilases õiguskuulekust, oskust märgata
abivajajat ja temale abi osutamist.
MAREK RANNE

Noortevaldkonna tunnustussündmusele
on oodatud ka Narva-Jõesuu linn
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös
Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal
aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna
parimaid tegijaid, isikuid ja
organisatsioone, kes on panustanud
noorsootöösse, valdkonda edendanud,
algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud
valdkonna arengut kohalikul,
maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
Tunnustuskonkursile saavad
kandidaate esitada kõik juriidilised ja
füüsilised isikud kaheteistkümnes
kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta
huvikool, aasta noortekeskus, aasta
noorteühing või -organisatsioon, aasta
osaluskogu ja õpilasesindus, aasta
noortemalev, aasta noortelaager, aasta
kohalik omavalitsus, aasta

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

noorsootööühing, aasta toetaja noorsootöös,
aasta tegu noorsootöös ning pikaajaline
panus noortevaldkonda.
Narva-Jõesuu linn nomineeriti kategoorias
AASTA KOHALIK OMAVALITSUS. Samas
kategoorias nomineerivad veel Toila vald ja
Valga vald.
Lõpliku ettepaneku kandidaatide
riiklikuks tunnustamiseks teeb haridus- ja
teadusministrile Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu
kuuluvad nii noortevaldkonna esindajad kui
noored.
Laureaadid kuulutatakse välja pidulikul
tunnustussündmusel Fahle Galeriis Tallinnas
31. jaanuaril, kus noortevaldkonna tublimaid
tegijaid tunnustab ja tänab haridus- ja
teadusminister Mailis Reps.
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Veebruarikuu
ürituste kava
14.02. kell 18:00 Armunute ja sõbrapäev,
rand vetelpäästetorni juures.
24.02. kell 07:20 Pidulik riigilipu
heiskamise tseremoonia, Kesk 3 hoone
ees.
kell 07:40 Vabadussõja mälestusmärgi
jalamile lillede ja pärgade asetamine.
24.02. kell 15:00 Eesti Vabariigi
aastapäeva raames filmi “Vehkleja”
(2015.a) ühisvaatamine, Olgina
rahvamaja. Film põhineb osaliselt Eesti
sportlase ja treeneri Endel Nelise (19251993) elulool.
24.02. kell 18:00 Eesti Vabariigi
aastapäeva raames filmi “Vehkleja”
(2015.a.) ühisvaatamine, Valge saal.
25.02. kell 19:00-21:00 Valentinipäeva
disko, Olgina rahvamaja.
Narva-Jõesuu huvikeskus

Infopäevad
Neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 algusega
kell 15 Narva-Jõesuus, Meresuu SPA
konverentsisaalis Talv ja kolmapäeval, 6.
veebruaril 2019 algusega kell 15 Sinimäel,
endises Vaivara vallamajas korraldab
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu
taotlejatele infopäevad.

Üldplaneeringu ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
algatamise teade
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
19.12.2018 otsusega nr 71 on algatatud
Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu koostamine ja NarvaJõesuu linna üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse § 14¹ lõike 11 kohaselt
haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse volikogu
algatab moodustunud kohaliku
omavalituse üksuse üldplaneeringu ning
kehtestab üldplaneeringu kolme aasta
jooksul selle algatamisest arvates.
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu
üldiseks eesmärgiks on valla
territooriumi ruumilise arengu
määratlemine ning maa-aladele
otstarbekaima ja jätkusuutlikuma
kasutusviisi leidmine, maakasutuse ja
ehitustingimuste seadmine ja
täpsustamine ning seeläbi Narva-Jõesuu
linnas atraktiivse elamis- ja
ettevõtluspiirkonna kujundamine.
Planeerimisseaduse § 74 lõike 4 ja
keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse¹ §
33 lõike 1 punktist 2 lähtudes tuleb
üldplaneeringu koostamisel läbi viia
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu
Linnavolikogu, koostamise korraldaja
Narva-Jõesuu Linnavalitsust (Koidu tn
25, Narva-Jõesuu linn).
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga
saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis
tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III
korrus ja Narva-Jõesuu
linna veebilehelhttp://narvajoesuu.kovtp.ee/.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

