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Käelise pärandi
radadel
Ühisprojekt sai alguse 2017. aastal kahe
valla Palamuse ja Vaivara inimeste
vaheliste kontaktide loomisel ühise
huvitegevuse kaudu.
Käeline pärand on vanast ajast pärit
käsitöö oskuste säilitamine, mis olid omal
ajal vajalikud teatud esemete
valmistamisel. Neid oskusi vallates on ka
tänapäeva elu võimalik muuta rikkamaks
ja mitmekesisemaks.
Selle projekti ajendiks oli vajalikkus tõsta
kodanikeühenduste motivatsiooni
killustatuse ning koostöö puudumise
vähendamiseks, toetada koostööd
sarnaste alade tegijate vahel läbi
ühisürituste ja õpitubade.
Projekti eesmärgiks oli
pärandoskuste omandamine tunnustatud
meistrite juhendamisel, kultuuri paremini
tajumine ja säilitamine ning
kultuurikogemuste saamine ja vahetamine
rahvakalendri tähtpäevade paiku, et lisaks
õpitubadele oleks võimalik tutvustada ka
rahvakombeid ja traditsioone.
Alustasime 2017. aasta septembris
Palamusel mihklipäeva õpituba, kus
valmis vardakott, mida kanti rahvariiete
juures. Novembris toimus Sinimäel
kadripäeva õpituba, kus valmis
ehetelaegas. Uuel aastal alustasime taas
õpitubadega Sinimäel, kus küünlapäeval
valmis Vaivara kindamustriga kotike.
Õppeaasta lõpetasime karjalaskepäeva
õpitoaga, kus õpilased valmistasid
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Alkoholivaba linnapäev?
Päev enne rahvusvahelist naistepäeva toimus
Narva-Jõesuu kooli ruumides Narva-Jõesuu
linna siseturvalisuse ümarlaud. Seost 8.
märtsiga pole siiski mõtet otsida, sest
tegemist oli Menetlusteenistuse juhi Marek
Ranne poolt juba pikalt ette plaanitud
kohtumisega, kuhu olid palutud
linnavolikogu liikmed, mitmed
linnavalitsuse ametnikud ja politsei
esindajad.

Kõik osalejad mõtlesid ja rääkisid innukalt kaasa.
Ümarlaua kokku kutsuja Marek Ranne
sõnul oli tegemist esimese selleteemalise
ümarlauaga omavalitsuse tasemel kogu IdaVirumaal. Samas tähistati ühtlasi ka
Menetlusteenistuse 8ndat sünnipäeva –
pirukad, kohv ja tee aitasid peale tööpäeva

Vestlusringi juhib Marek Ranne.
Kaunis käsitöö, mis kestab põlvest põlve.
Foto: Monica Merents-Irs
roopille.
Uue õppeaasta 2018. aasta sügisel
avasime töötoaga Palamusel, kus valmis
kaunis helmekee rahvariiete juurde.
Oktoobris olime taas Sinimäel, kus
valmisid kaunid linase kangaga kaetud
märkmikud. Talvekuul luuvalupäeval
saime proovida sepatööd, kus valmisid
hoburaudsõelad.
On jäänud veel üks töötuba ja
ühisüritus kokkuvõtete tegemiseks ja
kogemuste jagamiseks. Töötubades
osalenud on omandanud põnevaid ja
uusi oskuseid käsitöö ja kultuuripärandi
säilitamiseks. On suurenenud huvi ajaloo,
käelise pärandi, kodupaiga ja
rahvatraditsioonide vastu. Osalejad on
saanud teavet eri piirkondadest pärit
väikestest esemetest. Teame, kuidas neid
vanasti kasutati ning oskame neid
meisterdada.
Täname kõik osalejad ja juhendajaid ning
Palamuse kultuurielu juhti Ehtel Valklat,
kes kirjutas ning viis läbi selle
suurepärase projekti.
MONICA MERENTS-IRS
Sinimäe põhikooli infotehnoloog

Ida prefektuuri Sillamäe piirkonnagrupi
piirkonnavanem, politseikapten Tarvo Kaiva
ja Narva-Jõesuu linnasisese linna
piirkonnapolitseinik Kelly Miido tõi esile
enim muret tekitavad probleemid linnas.
Ümarlaua teises pooles räägiti kohaliku
omavalitsuse rollist siseturvalisuse
tagamisel. Grupitöös arutati muu hulgas
milliseid tegevusi võiks linn toetada seoses
linnarahva teadlikkuse tõstmisega

lõppu kohale tulnutel eelseisvate
ajurünnakute jaoks vajalikku toonust tõsta.
Kokkusaamise esimeses pooles oli sõna
politseil. Ida prefektuuri Narva
politseijaoskonna juht,
politseikolonelleitnant Sergei Andrejev tegi
põhjaliku ülevaate turvalisuse olukorrast
möödunud, 2018. aastal meie linnas.
Menetlusteenistuse senisest koostööst
politseiga ja ka edasistest plaanidest rääkis

siseturvalisuse küsimustes, samas nõustuti,
et selleteemaline ümarlaud võiks toimuda ka
edaspidi.
Kõike, rohkem kui kolme tunni jooksul
räägitut, pole lehes võimalik edasi anda.
Vaatamata küllaltki hilisele ajale võtsid kõik

Sõna on Ida prefektuuri Narva
politseijaoskonna juhil Sergei Andrejevil.
Foto: 3x Alar Tasa
innukalt osa aruteludest, kus mitte lihtsalt ei
tõdetud probleemide olemasolu, vaid pakuti
nende kõrvaldamiseks välja ka lahendusi.
Erinevaid ideid oli palju, muuhulgas
pakuti välja ka alkoholivaba linnapäev. Idee
autori nime jätan siiski välja ütlemata –
ligimese turvalisus eelkõige!

Auga looduskaitseala
Vabariigi Valitsuse 26.02.2019 määrusega
nr 11 moodustati ja võeti ka riikliku
looduskaitse alla Auga looduskaitseala.
Moodustatud kaitseala pindala on u 200ha.
Auga looduskaitseala kaitse eesmärk on
kaitsta, säilitada ja taastada väärtuslikke
metsakooslusi ehk antud juhul laane- ja
salumetsi. Moodustatud riiklik
looduskaitseala hõlmab osa metsaosast,
millele koguti rahvaalgatusena allkirju NarvaJõesuu metsade kaitseks.
Mis on tähtis teada
Kaitseeeskirjaga ei keelata Auga
looduskaitsealal inimeste viibimist ning on
lubatud korjata marju ja seeni. Lõkketegemine
ja telkimine on lubatud üksnes kaitseala
valitseja (Keskkonnaamet) nõusolekul.

ALAR TASA

Kaitsealal on lubatud sõidukiga ja
maastikusõidukiga (ATV) sõitmine teedel,
jalgratastega sõitmine teedel ja radadel.
Teeks loetakse ametlikult teeregistrisse
kantud teed, mitte iga sissesõidetud rada või
jäljepaari, nagu mõnikord ekslikult arvatakse.
Sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine
väljaspool teid on lubatud üksnes
järelevalve- ja päästetöödel, kaitse
korraldamise ja valitsemisega seotud
tegevusel.
Auga looduskaitseala kaardiga saab tutvuda
linna veebilehel www.narva-joesuu.ee.
Koos uue looduskaitsealaga on NarvaJõesuus linna territooriumil erinevaid
kaitsealasid enam kui 1000 hektaril.
JAAN METSIS

Veelkord palju
räägitud
koduloomuuseumist
Veebruarikuise Meie Lehe ametlikes
teadetes kirjutati, et 30. jaanuaril
toimunud Narva-Jõesuu linnavolikogu
18. istungi päevakorras olevate
küsimuste seas oli ka Narva-Jõesuu
linna hallatava asutuse Narva-Jõesuu
Koduloomuuseumi tegevuse lõpetamine
alates 31. märtsist 2019.
Muuseumi sulgemise uudis levis
kiiresti nii linnas kui ka sotsiaalmeedias ja
kuigi linnapea Maksim Iljini sõnul oli ta
varasemalt muuseumijuhi Ljubov
Nikkariga kohtunud ja olukorda
selgitanud – et muuseumit ei suleta,
muutub vaid juriidiline isik - võtsid
muuseumisõprade hulgas levivad
kuuljutud üha mustemaid toone.
Kuna hüsteeriaks paisuvaid emotsioone
ei suutnud maandada ka linnapea
videopöördumine, siis võtsid
linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid ja
linnapea Maksim Iljin meeleldi vastu
kutse osaleda Narva-Jõesuu linna Vene
Kultuuriühingu Allika poolt korraldatud
rahvakohtumisel.
Mõlemad linnajuhid selgitasid
kordamööda ja korduvalt, et linna
koduloomuuseumit puudutava otsuse
eesmärk on kaotada vaid juriidiline isik ja
kanda linnale kuuluv vara üle Vaivara
Sinimägede Sihtasutusele ja et 2. aprillist
saab jätkuvalt iga ajaloohuviline
linnaelanik ja -külaline muuseumi
ekspositsiooni nautida. Püüti ümber
lükata ka kartust, et koduloomuuseumi
ühendamisel sõjaajaloo muuseumiga
võib kaasa tuua koduloomuuseumi
hambuni relvastumise ja selgitati, et
ühise sihtasutusena avarduvad ka
võimalused muuseumidele raha taotleda.
Viimane pole muuseas väheoluline,
silmas pidades näiteks seda, et NarvaJõesuu Koduloomuuseum on tänavuse
kolme kuu jooksul müünud vaid ühe
muuseumipileti.
Rahvakoosolekust jäi kahjuks mulje,
et ühele lainele ei saadudki – kuulati, kuid
ei kuuldud. Tegelikult on kõik ju väga
lihtne – 2. aprillil võib igaüks oma silmaga
veenduda, kas linna koduloomuuseumi
uks on avatud ja kas mõnest aknaavast
vaatab vastu Maximi kuulipilduja toru.
Oma silm on kuningas!
ALAR TASA

MUUSEUMIGA SEOTUD
MUUDATUSED
* Narva-Jõesuu Linnavolikogu
30.01.2019 otsusega nr 77 otsustati
lõpetada Narva-Jõesuu
Koduloomuuseumi kui linna hallatava
asutuse tegevus 31. märtsist 2019.
* Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
19.03.2019 korralduse nr 131 alusel
antakse 28. märtsil 2019
koduloomuuseumi hoone ja varad üle
Vaivara Sinimägede Sihtasutusele.
* Narva-Jõesuu Linnavolikogu
20.03.2019 määruse nr 57 alusel tunnistati
Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi
põhimäärus kehtetuks 31. märtsist 2019,
st samast päevast kui muuseum lõpetab
tegevuse linna hallatava asutusena.
* Narva-Jõesuu Linnavolikogu
20.03.2019 otsusega nr 89 kinnitati
Vaivara Sinimägede SA põhikirja uus
redaktsioon, mille kohaselt on NarvaJõesuu Koduloomuuseum Vaivara
Sinimägede SA struktuuriüksus ja jätkab
oma tegevust sihtotstarbeliselt st
koduloomuuseumina.
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Hajaasustuse
programmi 2019. a
taotlusvoor on
avatud
Teatame, et alates 11.03.2019 on
avatud hajaasustuse programmi
2019. a taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud
saavad taotlusi esitada NarvaJõesuu Linnavalitsusele
kuni 13.05.2019.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades. Lisaks
regionaalministri hajaasustuse
programmis kirjeldatud sihtrühmadele
on Narva-Jõesuu Linnavalitsusel
eelistatud puudega isikuga leibkonnad ja
leibkonnad, kus vanematega elavad
kuni 25.a (k.a.) lapsed.
Eesmärgi saavutamiseks
toetatakse programmist majapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi. Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse valdkondade rahastamise
prioriteetsus on alljärgnev:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid
(tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad programmi
nõuetele. Toetust saanud isiku
omafinantseering on vähemalt 1/3
projekti maksumusest ning ülejäänud
osas toetab projekti riik ja linnavalitsus
võrdsetel alustel. Nõuded taotlejale ja
kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude loetelu ning
taotlemise tingimused on sätestatud
riigihalduse ministri 22.02.2018
määruses nr 14 „Hajaasustuse
programm“, mis on kättesaadav Riigi
Tugiteenuste Keskuse (RTK ) kodulehel
( https://www.rtk.ee/toetused/toetusterakendamine/elukeskkond/hajaasustuseprogramm). Nimetatud veebilehel on
olemas taotlusvormid ja muud
vajalikud juhendmaterjalid.
Lisainfo :Jaan Metsis
keskkonnaspetsialist tel 5173150, epost: jaan.metsis@narva-joesuu.ee ja
Angelina Liiv arendusspetsialist tel 529
8221, e-post: angelina.liiv@narvajoesuu.ee

ÕNNITLEME MÄRTSIKUU
EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
ANTONINA ŠERPITIS
JEVDOKIA JANTŠUK
RAISA MIKHALISHINA
VALENTINA MELNIKOVA
ZOIA KOSTYLEVA
MARIA PODTYNCHENKO
VALENTINA PEHHOVA
ELVIRA HOKKANEN
LEIDA VITOLS
VALENTINA FILIPPOVA
TAMARA CHOPENKO
NINA KULIKOVA
GALINA AVERINA
ALLA CHERNOVA
LIIDIA BOGOMOLNAJA
RIMMA RUMJANTSEVA

Ivuški, Ivuški ...
„Laulavad meie Ivuškad!“ – selliste
sõnadega tervitavad tihtipeale vene
lauluansambli etendusi Sinimäe küla ja
Vaivara valla ja nüüd ka Narva-Jõesuu linna
elanikud.
Ansambli hoolikalt hoitud ajalooarhiivist
näeme et 2001. aasta novembris loodud
ansambel Ivuški, mille asendamatu juht on
Elena Derkach, saab 2019. aastal juba 18aastaseks.
Oma tegutsemisaastate jooksul on
kollektiivil olnud 220 esinemist meie vabariigi
paljudel lavadel ning repertuaari kogunenud
üle 170 laulu, mille seas vene ja eesti folklaule

märtsil seltsi „Optimist“ peol trio Nadezda
esinemine, mis oli pühendatud vastlanädalale
ja rahvusvahelisele naistepäevale. Trio
solistid esitasid külalistele 15 laulu. Paljudele
lauludele laulis publik kaasa. Õhtu möödus
soojas ja hingelises õhkkonnas. Õhtu kõige
meeldejäävamad hetked olid laulude esitused,
mida saatis tants. Laulude „Krapivuška“,
„Kadrill“ ja „Ma värvin huuli“ ajal ühines
publik solistide tantsuga. Kontserdi lõpus
jagus publikul trio solistide kohta palju
kiidusõnu. Lahkumisel kutsuti trio uuesti
seltsi peole esinema.
10. märtsil esinesid Nadezda solistid
Svetlana Vološenjuk ja Nadezda Rogozina

Esineb lauluansambel Ivuški trio Nadezda. Foto: Elena Derkatch
kui ka originaalloomingut. Suure rõõmuga
laulavad ansamblis Sinimäe küla elanikud
Aleksandra Akimova, Tatjana Martjanova,
Valentina Ivanova, Larisa Starkova, Nadezda
Šenkorenko, Auvere küla elanik Svetlana
Vološenjuk ning Sillamäe elanikud Olga
Savkovitš, Nadezda Ragozina ja Elena
Derkach.
2010. aasta detsembris esinesid Vaivara
külas jõuluõhtul esmakordselt trio Nadezda
koosseisus ansambli Ivuški solistid Nadezda
Ragozina, Svetlana Vološenjuk ja Elena
Derkach. Esinemine meeldis valla elanikele
väga ja triot Nadezda hakati kutsuma
paljudele kontsertidele vallas ja Ida-Virumaa
linnades. Solistide kohta võib kontsertidel
tihtipeale kuulda „laulavad õed“. Tänaseks
päevaks on triol Nadezda kokku üle 70
esinemise erinevates Eesti linnades. Solistide
repertuaaris on rahva- ja autorilaulud. 2020.
aasta detsembris tähistab trio Nadezda oma
10. sünnipäeva.
2019. aasta 2. märtsil toimus projekti
„Tantsuaasta“ raames Tammikus Ida-Virumaa
vokaalansamblite ja solistide päev. Üks
osalemistingimus oli kahe laulu esitamine,
millest üks pidi kindlasti olema pühendatud
tantsule. Ivuški esitas laulu „Valge valss“ ja
„Oli emal 12 tütart“. Esitus kulmineerus
sütitava tantsuga müra-rahvapillide saatel.
Ivuškate esinemisele järgnes pikk aplaus.
Zürii autasustas ansambli esinemist
eriauhindade, kingituste ja diplomitega –
ansambel pälvis auhinna omapära,
musikaalsuse ja individuaalsuse eest
rahvalaulude esitamisel. Zürii hinnangul oli
Nadezda esitus ere, harmooniline ja
tähelepanuväärne. Ka trio soliste autasustati
meenete ja diplomitega.
Sillamäe linna kultuurimajas toimus 6.

vastlanädala peol Sillamäe linnas, kus nad
rõõmustasid publikut oma uute lauludega,
mis olid loodud spetsiaalselt selleks peoks.
Publiku maruliste kiiduavalduste saatel
kõlasid laulud „Samovar“, „Talvine
armastus“, „Ma olen armastus ise“, „Hell
mees“ ja „Naised on kõik kuningannad“.
Kõiki esitusi iseloomustas solistide särav
naeratus, harmooniline laulmine ja sütitav
tants.
Mõlemal laulukollektiivil on väga tihe
kontserdigraafik. Märtsis toimuvad
kollektiivide esinemised Pärnus (21.03) ja
Narvas (30.03). Alates ansamblite rajamisest
on Ivuški ja trio Nadezda pidevad külalised
Tallinnas ja Sillamäel toimuvatel
rahvusvahelistel laulu- ja tantsupidudel
„Slaavi pärg“, Tallinna linna vene kooride
festivalidel, Narva linna pidudel „Mängi
lõõtspilli“, iga-aastaste Sillamäe linna
tšastuškade Sillamäe linna tl ning IdaVirumaal Toila valla laulupidudel ja Narva
linna jõulupidudel. Laulukollektiivid esinevad
paljudes erinevates Eestimaa paikades.
Mõlemad kollektiivid on Vaivara valla- ja
nüüdse Narva-Jõesuu linnavalitsuse toetuse
eest väga tänulikud. Paljud esinemised
poleks arvatavasti toimunud ilma nende
rahalise ja moraalse toetuseta. Erilist tänu
soovivad trio Nadezda solistid avaldada
Natalja Mjatšinale ja Tatjana Grebeškovale
kontserdikostüümide õmblemise eest 2018.
aastal ja laulukollektiivi tulevase 10 aasta
juubelitähistuste toetamise eest.
Mõlema laulukollektiivi solistid
loodavad, et saavad Narva-Jõesuu kui ka
teiste Eesti linnade publikut oma hoogsate
lauludega veel palju aastaid rõõmustada.
ELENA DERKACH

Käes on märts ja juba on näha esimesi
kevade tunnuseid! Narva-Jõesuu lasteaias
on märts alati kiire ja põnev kuu!

Kuldnokk laulab,
Kuldnokk laulab.
Päike paistab soojemalt!
5. märtsil oli vastlapäev, seda tähistasime
lõbusa mängupeoga õues: saime laulda,
tantsida, mängida ja sõime vastlakukleid
ning pannkooke. Nende maiustuste eest
täname Veera Putanit ja meie kokatädisid
Galinat ja Valentinat! Suur, suur aitäh teile!
Märts on teatrikuu - lasteaia lapsed
käivad nii teatris, kui ka teater tuleb külla
oma etendusi näitama.
Aga meie pisikesed on nii tublid, et
oskavad ka ise nagu tõelised näitlejad rolle
mängida ja märtsi lõpus on meie lasteaias
traditsiooniline teatripäev, milleks lapsed ja
õpetajad juba valmistuvad: õpivad rolle ja
valivad kostüüme.
Ilusat alanud kevadet soovib teile
Narva-Jõesuu lasteaed Kaikakar!

Vastlapäev lasteaias.
Foto: Lasteaed Karikakar

Detailplaneeringu
algatamise teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.03.2018
korraldusega nr 118 algatati Aiaotsa
kinnistu (registriosa 1511308 https://
xgis.maaamet.ee/ky/85101:003:0083)
detailplaneering.
Planeeringu arendajaks on maaomanik.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on olemasoleva kinnistu kolmeks
jagamine, kruntide ehitusõiguse
määramine elamute ja abihoonete
ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks planeeritava ala
liikluskorralduse ja juurdesõitude
kavandamine, maa-ala heakorrastuse ja
haljastuse põhimõtete määramine,
kruntide tehnovõrkudega
liitumisvõimaluste ja tingimuste
määramine.
Planeeritava ala pindala on ca 6,8ha.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva
Vaivara valla üldplaneeringuga.
21.10.2017. Narva-Jõesuu linna ja Vaivara
valla ühinemise teel moodustus uus
haldusüksus – Narva-Jõesuu linn, mis on
vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse § 9.2 lg-le 2 ühinenud
omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Sama korraldusega jäeti algatamata
nimetatud detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine
(KSH) KSH eelhinnangu alusel.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga
saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis
tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III
korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel
http://narva-joesuu.kovtp.ee/.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Vastlad ja maslenitsa
meie linnas
Vastlapäeva nädal oli üritusterikas!
Teisipäeval, 5. märtsil, tähistati
Sinimäel vastlapäeva. Vastlapäev on
meie rahvakalendris üks populaarsemaid
tähtpäevi, tema peamised traditsioonid
on tänapäevani elavana püsinud.
Suurest liikuvusest tingituna on
vastlapäev enda ümber koondanud
väga mitmesuguse algupäraga muistseid
uskumusi ja kombeid, mis põlvnevad
sageli ka eri aegadest. Vaatamata tuisule,
mis võimutses sel päeval Sinimägedel,
tähistati vastlapäeva kelgutamisega,
võistlustega ja vahukoorega
vastlakuklite ja hernesupi söömisega.
Veera Putani eestvedamisel said
kõik soovijad proovida kätt vastlakuklite
valmistamisel. Kõige aktiivsemad olid
Sinimäe lasteaia mudilased ja
kasvatajad.
Narva-Jõesuu Huvikeskus tänab ürituse
kaasaitamisel Sinimäe lasteaeda, Veera
Putanit ja MTÜd SK SÕNN.
8. märtsil toimus Olgina rahvamajas
naistepäevale pühendatud kontsert,
millest võtsid osa: Marina Pertseva
juhendamisel teatriring Pertsi, Irina
Intyashova tantsuring Aktsent, Irina
Seletskaja juhendamisel tantsuring
Kullerkupp ja Margaretta Kišunsi
eestvedamisel muusikakooli õpilased,
akordionistid Daniil ja Anton
Amelšenko, Vladimir Saveljev.
10. märtsil tähistati Olginas ja
Narva-Jõesuus suurejooniliselt
Maslenitsat, mis on vanade vene
traditsioonide põhjal põhinev
rahvapidu. Olginas oli tore etendus
teatriringi Pertsi poolt. Narva-Jõesuus
võtsid lõbusas meelelahutusprogrammis
osa tantsukollektiiv Kullerkupp, laulja
Jelena Kovostjanova. Kavas olid ka
rahvamängud, võistlused, laste mängud,
miniloomaed, ratsutamine ja
pannkoogid. Vaatamata ilmale rahvast
oli palju. Tšutšelo konkursil osalesid 15
meeskonda. 6 nendest said meie
sponsorite auhinnad. Täname osalemise
eest!
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskus
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
istung 27. veebruaril

Lühikokkuvõte Narva-Jõesuu
Linnavolikogu otsustustest.
Võeti vastu ning suunati avalikule
väljapanekule ja arutelule kehtivat
üldplaneeringut muutev Auvere külas
asuva Õlitehase maa-ala detailplaneering
ja selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne. Otsustati määrata
avaliku väljapaneku ajaks 25.03 –
25.04.2019 ja avaliku arutelu ajaks
29.04.2019 kell 10:00. Avalik arutelu toimub
Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus
aadressil Pargi tn 2.
Jätkati Narva-Jõesuu linna 2019. aasta
eelarve teist lugemist.
Muudatusettepanekud olid laekunud
fraktsioonilt „Ühine Kodu“ ja
linnavalitsuselt. Otsustati võtta vastu
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve:
kinnitada põhitegevuse tulud summas
8164734; kinnitada põhitegevuse kulud
summas 7593654; eraldada Vaivara
Sinimägede SAle käibevahendid 35 000
eurot projektis „Läänemere ajaloorada“
osalemiseks; kinnitada Narva-Jõesuu
linna 2019. aasta investeeringute kava;
lubada Narva-Jõesuu Linnavalitsusel
soetada liisinguga buss maksumusega 40
000 eurot sotsiaalosakonna jaoks;
kinnitada kaasava eelarve suurus 40 000
eurot ning reservfondi suurus 40 240
eurot.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
22.11.2017 määruse nr 2 „Narva-Jõesuu
Linnavolikogu hüvitised ja hüvitiste
maksmise kord” muutmine. Eelnõu, millega
oleks muudetud linnavolikogu esimehe ja
aseesimehe tasu hääletamisel vajalikke
poolthääli ei saanud, seega jäid volikogu
esimehe ja aseesimehe saadav hüvitise
tasu muutmata.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
28.02.2018 määruse nr 28 “Narva-Jõesuu
linna avalikul bussiliinil (SillamäeViivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste
saamise kord ja sõidupiletite hinnad”
muutmine. Plaanis on pikendada
olemasolevat Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe
liini Narva-Jõesuuni, et ka Viivikonna ja
Vaivara rahvas saaks Narva-Jõesuusse.
Buss hakkaks liikuma liinil Sillamäe –
Sirgala – Viivikonna – Sillamäe –Sinimäe Narva-Jõesuu ja tagasi Sillamäele. Kuna
eelnõu esitajaks oli volikogu liige, suunati
eelnõu Linnavalitsusse ja komisjonidesse
ettepanekute esitamiseks.
Narva-Jõesuu linna ja Pärnu linna
vahel toimuva koostöö heakskiitmine ja
Pärnu linnaga lepingu sõlmimine ning
Menetlusteenistuse juhatajale volituse
andmine Pärnu linnaga koostöölepingu
sõlmimiseks. Menetlusteenistuse juhi
Marek Ranne sõnul on siiani tehtud
koostööd Pärnu linnaga ning parkimise
paremaks korraldamiseks tehakse seda ka
edaspidi. Pärnu linn oli meile nõus andma
tasuta kasutamiseks parkimise
infosüsteemi. Kuna süsteemi on vaja ka
arendada, mis on väga kulukas, on
otstarbekas teha siin koostööd.
Koostöölepingu sõlmimiseks on vajalik
volikogu nõusolek ning volitus.
Narva-Jõesuu volikogu otsustas kiita
heaks koostöö Pärnu linnaga
parkimisinfosüsteemi (edaspidi: PIMS)
kasutamiseks ja selle arendamiseks. NarvaJõesuu linna ja Pärnu linna vahelise
koostöö alguseks lugeda 2017. aasta
kevad, mil võeti Narva-Jõesuu linna poolt
Pärnu linnaga sõlmitud suulise kokkuleppe
alusel kasutusele PIMS. Otsustati sõlmida
Pärnu linnaga tähtajatu koostööleping
PIMS-i kasutamiseks ja arendamiseks.
Parkimisautomaatide kasutuselevõtt teeb
parkimise eest tasumise mugavamaks,
samuti võimaldavad parkimisaparaadid
vajadusel tasuda parkimistrahvi.
Otsustati anda Narva-Jõesuu
Linnavalitsusele nõusolek Narva-Jõesuu
linna parkimisautomaatide rentimiseks
ning hooldamiseks riigihanke
korraldamiseks alljärgnevatel tingimustel:
- lepingu tähtaeg kuni viis aastat;
- parkimisautomaatide arv kuni neli,
- lepingu eeldatav maksumus ilma
käibemaksuta kuni 15 000 eurot ühe
parkimisautomaadi kohta.
Linnavolikogu otsusega volitati
aselinnapead Raim Sarve allkirjastama
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt kõiki
AS-ga KA VAIKO seotud dokumente
(lepingud, arved, aktid jms), kuna linnapea
Maksim Iljin on AS KA Vaiko nõukogu
liige.
ERET LAHT

Laiendame silmapiiri
Selles koolis on olemas ka puhkeruum,
Selleks, et tunda ennast kindlalt pidevalt
kus on võimalik lõdvestuda nii füüsiliselt kui
muutuvas maailmas ja olla edukas, peab
ka vaimselt. Õppeprogramm aga sisaldab
inimene pidevalt õppima terve elu jooksul.
teoreetilisi ja praktilisi tunde mitte ainult
Pedagoogil aga on veelgi suurem kohustus
kooliruumides, vaid ka töökohtades (Amalia
ennast täiendada ja ajaga kaasas käia.
vabrik, tsiviilkaitse, autopesula, juuksur), mis
Meie õpetajad käivad pidevalt
toimuvad õpetaja-instruktori toetusel. Seeläbi
täienduskursustel. Veebruaris said Narvatoetatakse laste häid käitumishoiakuid ning
Jõesuu ja Sinimäe koolide õpetajad
nad saavad proovida erinevaid ameteid.
programmi „Õppimine väljaspool kooli“
Kooli aitavad ka vabatahtlikud: nende
raames osa võtta kursustest
„Eriõpivajadustega lastega
töö korraldamine,
individuaalsete tööplaanide
koostamine ja erinevate
õppemetoodikate kasutamine
EV Haridusseaduse
muutuste raames.
Rahvusvaheline kogemus“ ja
tutvusid Küprose
haridussüsteemiga ning
vabariigi rikka ajaloo ja
kultuuriga.
Seminaride ja
töökohtumiste käigus
arutasid meie õpetajad oma
Küprose kolleegidega
kaasaegseid metoodikaid ja
Meie pedagoogid tutvusid Küprose haridussüsteemiga.
kaasaegset õppekeskkonda,
Foto: Tatjana Barabanova
prioriteete ning
erivajadustega lastega töötamise põhisuundi. toetusel toimusid kooli olümpiamängud ja
bowling, kus kõik olid võitjad ja peamised
Pedagoogid külastasid Larnaca linna erikooli
Agios Spyridonas, mis on alates 1968. aastast fännid olid vanemad.
Kogemuste jagamisel nõustusid kõik,
arendanud puuetega õpilastele
et õpilaste omandatavad teadmised ja
eksperimentaalseid õppemeetodeid hõlmavat
oskused peavad olema vahetult
terviklikku õppeprogrammi, mille peamine
rakendatavad igapäevaelus, ainult siis on
eesmärk on tagada nendele lastele võimalus
õppimine edukas.
elada tulevikus normaalset ja iseseisvat elu.
Oleme kindlad, et Küprose kolleegide
Riigi ja sponsorite toetusel on
uued ideed ja huvitavad leiud tulevad kasuks
koolihoone rekonstrueeritud ja
ka meie pedagoogidele ning avardavad
moderniseeritud ning kabinetid varustatud
võimalusi!
vajalike seadmete, arvutite ja interaktiivsete
tahvlitega. Holograafilise projektoriga klass
TATJANA BARABANOVA
võimaldab luua kolmemõõtmelise ruumi ning
Narva-Jõesuu kooli huvijuht
muuta õpeprotsessi huvitavamaks ja
arusaadavamaks.

Narva-Jõesuu linna kaasav
eelarve ootab ettepanekuid
Narva-Jõesuu Linnavolikogu võttis 30.01.2019
vastu Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve
menetlemise korra (https://www.riigiteataja.ee/
akt/409022019026 ).
Kaasava eelarve objektiks on Narva-Jõesuu
linnaga seotud investeeringuobjekt, mis peab
pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus
kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevate
aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.
Käesoleval aastal on võimalik esitada ettepanekuid
ka tegevuse või ürituse korraldamiseks, millest
saavad rõõmu kõik linna inimesed. Narva-Jõesuu
linna 2019. aasta kaasava eelarve suurus on 40
000 eurot.
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kaasava
eelarve menetlemiseks on kinnitatud
järgmine ajakava:
01.-30.04.2019 ettepanekute esitamine.
02.-15.05.2019 ettepanekute avalikustamine
16.-22.05.2019 ettepanekute läbivaatamine
27.05.-05.06.2019 hääletamine.

10.06.2019 tulemuste avalikustamine kodulehel
Ettepanekuid saab teha igaüks. Ettepanekud
vastavalt määruse Lisale esitatakse
linnavalitsusele paberkandjal aadressil Koidu tn
25, Narva-Jõesuu linn, 29023 ning Pargi tn 2
Sinimäe alevik, 40101 või e-postiga aadressile
info@narva-joesuu.ee.
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal
Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu
linnas. Iga rahvahääletusel osalev isik saab
hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase
idee poolt.
Realiseerimisele kuulub üks või mitu
paremusjärjestuses enam hääli saanud
ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei
ületa eelarves etteantud summat. Ja oleks tore, kui
kogu eraldatud raha jõuaks selle aasta numbri sees
ka kõik ära kulutada.
MONIKA TINNO
linnasekretär

2019. aasta eelarve
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve
võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavolikogu
27.02.2019 määrusega nr 56.
2019. aastaks on linnal 5 prioriteeti:
1. Linna infrastruktuuri arendamine :
- sadama rekonstrueerimise lõpetamine;
- Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede
rajamise (I ja IV etapp) lõpetamine;
- teede rekonstrueerimine;
- büroohoone-kaubanduskeskuse
ehitamine.
2. Puhkekohtade loomine:
- suvelava eelprojekti koostamine;
- projektis „Läänemere ajaloorada“
osalemine;
- Sinimäe torni projekteerimine koos
ehitusega.
3. Noorsootöö arendamine:
- noortele suunatud teenuste laiendamine;
- projektis „Narva-Jõesuu skatepargi
rajamine“ osalemine.
4. Sotsiaalvaldkonna arendamine:
- projektis Narva-Jõesuu üürielamu
ehitamine- projekteerimine osalemine;
- uue bussi soetamine kohandatud
sotsiaaltranspordi teenuste arendamiseks.
5. Jätkusuutlik eelarvepositsioon põhitegevuse tuludega kaetakse ära
põhitegevuse kulud ning kindlasti ka
laenude tagasimaksed ja intressikulud.
Pikaajalised laenud võetakse ainult
investeeringuteks, mitte jooksvate kulude
katteks. Aasta lõpu seisuga ei plaanita
ületada netovõlakoormuse lubatud
ülempiiri.
Eelarve põhitegevuse tulud
moodustavad kokku 8 164 734 eurot ja see
on 2018. aasta tasemel. 2019. a
põhitegevuse kulusid on kokku 7 593 654
eurot. Planeeritud põhitegevuse tulem on
positiivne + 571 080 eurot ja katab täiesti
jooksva aasta võlateeninduse kulud
(laenud, liising ja intressikulud) summas
305 260 eurot.
Investeerimistegevuse laekumisi
kokku on 142 496 eurot ning väljaminekuid
kokku 953 834 eurot, sealhulgas
korteriühistute ja eramajade toetus 40 000
eurot ning hajaasustuse programmi
kasutajatele toetus 10 000 eurot.
Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on lubatud
soetada liisinguga buss maksumusega
40 000 eurot sotsiaalosakonna jaoks.
2019. aasta kaasava eelarve suurus
on 40 000 eurot. Kaasava eelarve objektiks
on Narva-Jõesuu linnaga seotud
investeeringuobjekt, tegevus või üritus,
mis peab pakkuma avalikku hüve ja olema
avalikus kasutuses ning objektist ei tohi
tekkida järgnevate aastate eelarvetele
ebamõistlikke kulusid.
2019. aasta lõpuks on eeldatav
netovõlakoormus 47 % põhitegevuse
tuludest ehk 4 518 012 eurot (ei ületa
netovõlakoormuse lubatud ülempiiri).
OLGA BARANOVA
eelarvekomisjoni esimees

Noortekohtumised on toredad!
25.-28. veebruar toimus Narva-Jõesuu
noortekeskuses projekti “Mina, mina ise ja
ma” esimene osa.
Peamisteks projekti teemadeks on
tervislik eluviis, kuidas õigesti ja tervislikult
toituda, miks tuleks rohkem liikuda ning
kuidas õigesti puhata. Projekti partneriteks
on noored Kuressaare noortekekusest.
Nelja päeva jooksul õppisid Kuressaare
noored Narva-Jõesuu noortega midagi uut
enda jaoks, täitsid erinevaid ülesandeid ja
suhtlesid väga palju omavahel eesti, vene ja
inglise keeles. Noored leidsid uusi sõpru ning
kannatamatult ootavad projekti teist osa, mis
toimub juba aprillis Kuressaare
noortekeskuses.
Noortekohtumiste projekti finantseeritakse
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
Hasartmängumaksu Nõukogu
vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse ja
Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored
Eesti büroo toel.
ANNA KONOVALOVA

Noored liuväljal. Foto: Aleksandr Zrajev
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In Memoriam
17. märtsil lahkus
meie seast
enneaegselt Raivo
Murd – inimene,
kelleta on raske ette
kujutada nii NarvaJõesuu kui ka Narva
uuemat ajalugu. IdaVirumaal ei ole
kedagi, kes ei teaks
Raivo Murdi kas
isiklikult või
kaudselt. Ta oli
Narva linnapea nii
linna kui ka kogu
riigi jaoks raskel ajal: aastatel 1993–1998.
Seejärel juhtis ta aastaid (2007 - 2013)NarvaJõesuu linnavolikogu, aastatel 2013–2014 oli
Narva-Jõesuu linnapea, 2014. aastast kuni
2016. aasta lõpuni juhtis taas linnavolikogu.
Aastatel 1979 -1984 oli Raivo Murd KohtlaJärve KEK juhataja, seejärel vahemikus 1984
-1993 oli ta sanatooriumi “Narva-Jõesuu”
juhataja. 1994 -1996 ja 1997 -1998 juhtis ta
ka Eesti Linnade Liitu. 1996. aasta
presidendivalimiste eel peeti Murdi üheks
võimalikuks omavalitsuste
presidendikandidaadiks. 90ndatel oli ta ka
aktiivne Virumaa Fondi Nõukogu liige.
Tutvusime Raivoga 2014. aastal, kui
selleaegne Narva-Jõesuu linnapea Iraida
Tšubenko kutsus mind, siis veel Vaivara valla
teedeeksperti, osalema linna töös
linnavalitsuse liikmena ja linnavolikogu, mida
juhtis Raivo Murd, kinnitas linnapea
ettepaneku.
Leidsime temaga ühise keele ja
vastastikuse mõistmise nii töös kui ka
isiklikes vestlustes juba koostöö alguses.
Raivole meeldis alati spordist rääkida, sest ta
ise oli endine kergejõustiklane,
rahvuskoondise liige ja jõudnud mitmel korral
poodiumile erinevatel kohalikel ja riiklikel
võistlustel. Raivo osales aktiivselt Karu klubi
töös.
Ta armastas küsida, kuidas meil
nädalavahetus möödus, sest teadis, et igal
nädalavahetusel sõidame koos naisega tema
vanaema juurde, kes elab Kohtla-Nõmmel,
kust Raivo oli pärit. Ja ta oli alati huvitatud
oma koduküla elust.
Kui me vestlesime poliitikast, siis võisime
rääkida tundide kaupa. Meenub viimane
kohtumine Sinimäel, Eesti Vabariigi
iseseisvuse 101. aastapäevale pühendatud
vastuvõtul. Vestlesime Raivoga pikalt
eelseisvatest riigikogu valimistest ja
võimalikest edasistest arengusuundadest riigis
järgmise nelja aasta jooksul. Raivo tegi
mõeldamatuna näiva prognoosi, et
Keskerakond saab Ida-Virumaal mitte rohkem
kui kolm kohta ja EKRE võtab Ida-Virumaal
vähemalt ühe koha, näitab paremat tulemust
võrreldes eelmiste valimistega ja suudab
tulevikus saada valitsusse. Nagu me kõik täna
näeme – see prognoos on täitumas.
Kõik me mäletame üht raskeimat perioodi
meie linna elus – haldusreformi ja NarvaJõesuu võimalikku ühendamist nii Vaivara
valla kui ka Narvaga. Paljud elanikud (sel ajal
veel kahe kohaliku omavalitsuse all)
mäletavad vastuseisu saadikute tasemel, kui
palju oli ühinemise vastaseid. Me kõik
mäletame ka, kui raske oli linnavolikogus
mistahes otsuseid vastu võtta, kuid tänu
fraktsiooni ühtsele meeskonnale, mida sel ajal
juhtis Raivo Murd, ja nende kindlusele
ühinemisotsuste tegemisel, see eesmärk
saavutati ja Raivo lahkus linnavolikogu
esimehe ametikohalt sirge seljaga, olles
võitnud selle võitluse.
Mulle on jäänud alatiseks meelde, kuidas
2016. aasta sügisel Kohtla-Nõmmel üks
naaber, kes oli lugenud seoses
haldusreformiga meie linnas toimuvatest
sündmustest, lähenes mulle ja küsis: „Kuidas
Raivoga on? Kas peab vastu?“ Ma vastasin,
et jah, kõik on korras, ta seisab kindlalt ja viib
asja lõpuni. Selle peale ütles naaber: „Jah, see
ei ole üllatav, me kutsusime teda juba
lapsepõlves uppumatuks Raivoks.“
Just selline ta oli – oma tegevuses kindel,
tugeva ja mõnikord isegi raske iseloomuga,
kuid alati pragmaatiline, olukorda palju
laiemalt nägev ja viimseni oma tööle
pühendunud!
Meie seast on lahkunud helget mälestust
vääriv inimene.

Sügava austuse, tunnustuse ja
kurbusega
MAKSIM ILJIN

Riigikogu valimistest numbrites
3. märtsil toimusid Riigikogu valimised.
Teen lühikokkuvõtte valimiste tulemustest
Narva-Jõesuu linna jaoskondade lõikes ehk
see on lugu neile, kellele meeldivad numbrid
ja statistika.
Linna haldusterritooriumil oli avatud
kolm valimisjaoskonda: Narva-Jõesuu linnas
(nr 1), Sinimäe alevikus (nr 2) ja Olgina
alevikus (nr 3). Kokku kolme jaoskonna peale
oli nimekirjadesse kantud valijaid 2035,
sellest 1258 Narva – Jõesuu linnas, 420
Sinimäe alevikus ja 357 Olgina alevikus.
Kolme jaoskonna peale lasti
hääletuskastidesse 675 sedelit. Kehtivaid
hääli, mis 3. märtsi õhtul kell 20.00
hääletuskastide avamisel kokku loeti, oli
kokku 660, sellest 458 Narva – Jõesuu linnas,
96 Sinimäe alevikus ja 106 Olgina alevikus. 15
hääletussedelit tunnistati kehtetuks.

….ja Narva-Jõesuu valimisjaoskonnas.
Foto: 2x Alar Tasa

Valimispäeval Olgina valimisjaoskonnas…
Elektroonilisel teel avaldas oma
arvamust 357 isikut ehk 17,5% valimas
käinutest, nendest Narva – Jõesuusse laekus
125, Sinimäele 75 ja Olginasse 37 e-häält.
Seega kogunes kõikide jaoskondade peale
kehtivaid hääli kokku 897.
Osalemisest ka. Protsent oli nigel –
Narva-Jõesuus osales 1258 valijast 596 ehk
47,4%, Sinimäel 420 valijast 173 ehk 41,2% ja
Olginas 357 valijast 143 ehk 40,1%. Üldine
osalusprotsent kogu linna lõikes oli 44,1.
Sellest, palju erakonniti kellelegi hääli
anti, samuti: Keskerakond – 389,
Sotsiaaldemokraatlik Erakond – 306,
Reformierakond – 78, EKRE – 38, Isamaa – 29,
Eesti200 – 28, Eesti Vabaerakond – 14,
Rohelised – 11, Elurikkuse Erakond – 4 ja
Eesti Ühendatud Vasakpartei – 0.
Seekord siis sedamoodi.
Järgmine kord oma arvamust avaldada
avaneb üsna peagi – 26. mail 2019 toimuvatel
Euroopa Parlamendi valimistel.
MONIKA TINNO
linnasekretär

Kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas
asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.02.2019
otsusega nr 84 võeti vastu ja suunati
avalikule väljapanekule kehtivat
üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva
Õlitehase maa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringu ala asub Auvere külas ca
424,33 ha suurusel alal ning hõlmab 22
katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on
muuta planeeritava ala krundijaotust (ette
nähakse 6 krunti), määrata kruntidele
ehitusõigus ja maakasutuse sihtotstarbed
ning piiritleda hoonestusalad. Lisaks
lahendatakse planeeringuga kruntide
haljastuse, heakorra, juurdepääsude ja
tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
Samuti määratakse detailplaneeringuga
arhitektuurinõuded, keskkonnatingimused
planeeringu elluviimiseks, kuritegevuse riske
vähendavad tingimused ja servituutide
seadmise vajadus. Detailplaneeringuga
luuakse võimalus Enefit Energiatootmine AS
tootmiskompleksi laiendamiseks ja ümber
kujundamiseks, sh kuni nelja Enefittehnoloogial põhineva õlitehase
rajamiseks ning põlevkiviõli

EAST BEACH
FEST 2019
Rannafestival, parim võimalus kohtuda
sõpradega ja nautida head muusikat 26.27. juulil 2019 Narva-Jõesuu rannas
juba kuuendat aastat järjest.
Suurim popfestival Ida-Virumaal
meelitab kohale tuhandeid
muusikasõpru.
ÍÞØÀ / NYUSHA
HAMMALI & NAVAI
ÂÐÅÌß È ÑÒÅÊËÎ
Piletid juba müügil Piletilevi kassades.
FB: East Beach Fest 2019 (https://
www.facebook.com/events/
504743110025546/).

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

järeltöötlemiskompleksi ja õlitoodete
mahutipargi rajamiseks. Planeeringualal säilib
senine elektritootmine ja muu senine tegevus.
Sama-aegselt detailplaneeringu koostamisega
on koostatud ka KSH aruanne.
Õlitehase maa-ala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruannet on vahepeal täiendatud ja
see avalikustatakse uuesti koos
detailplaneeringuga.
Avalik väljapanek toimub 25.03 – 25.04.2019.
Avalikul väljapanekul olevate
detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda
Narva-Jõesuu linnavalitsuse kantseleis
aadressil Koidu tn 25, III korrus, NarvaJõesuu linn, tööajal või Narva-Jõesuu
linnavalitsuse
koduleheküljel http://narva-joesuu.kovtp.ee
(alalõik: Arendus ja planeerimine ->
Detailplaneeringud).
Avalik arutelu toimub 29.04.2019 kell
10:00 Narva-Jõesuu linna Sinimäe alevikus
aadressil Pargi tn 2.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Aprillikuu ürituste kava
05.04. kell 19:00 Noorte Disko, Olgina
rahvamaja.
21.04. kell 11:00 Jüriöö jooks, NarvaJõesuu Hele park.
23.04. kell 18:30 Jüriöö jooks, Sinimäe
alevik.
30.04. kell 19:00 Volbriöö Sinimäel.

Parkimise hooajapiletite
soodushinnad ja
müügiperiood
Müügiperioodil 1. mai kuni 15. mai 2019 on
hooaja parkimispileti soodushinnaks 27
eurot;
müügiperioodil 16. mai kuni 31. mai 2019
on hooaja parkimispileti soodushinnaks
37 eurot.
Piletimüük avatakse alates 1. maist 2019.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Korteriühistute ja
eramajade toetamise kord
Alates 01.04 kuni 01.05.2019.a on
Narva-Jõesuu linna territooriumil
asuvatel korteriühistutel ja eramajade
omanikel võimalus taotleda linna
eelarvest toetuse saamisest.
Toetuse eesmärgiks on linna
korterelamute ja eramajade korrastamise
toetamine, mille tulemuseks on NarvaJõesuu linna üldilme, linnaelanike
turvalisuse, heaolu ja elukeskkonna
paranemine.
Korteriühistu puhul toetatavad
tegevused on järgmised: uue parkla või
kvartalisisese tee või sissesõidu tee
rajamine/rekonstrueerimine, fassaadi-ja
väliskonstruktsioonide ning katuse
ehitus/rekonstrueerimistööde teostamine.
Üksikelamu puhul toetatavad
tegevused on järgmised: katuste ja
fassaadide, vihmaveesüsteemide, akende,
välisuste, aedade ja piirete, vee- ja
kanalisatsiooni süsteemide, puurkaevude,
salvkaevude, kogumiskaevude,
juurdepääsuteede kuni krundi piirini,
elamute tuleohutusnõuetega vastavusse
viimine (korstnad, elektrisüsteemid,
signalisatsioon jne), ehitus/
rekonstrueerimistööde teostamine.
Toetatavad tegevused on ka
ettevalmistavad tegevused nagu
ehitusuuringud ja projekteerimine ning
järeltegevused nagu teostusmõõdistused,
juhul kui see on ehitusseadustikuga
nõutav.
Toetust võivad taotleda need
korteriühistud, mille korteriomanikest
vähemalt 50% on vähemalt üks
kalendriaasta toetuse taotluse esitamise
hetkeks registreerinud elukohana Eesti
rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.
Toetust võivad taotleda need
eramajade omanikud, kes on vähemalt üks
aasta taotluse esitamise hetkeks
registreerinud elukohana Eesti
rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.
Toetuse saamiseks tuleb esitada:
1) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia
(korteriühistu puhul), mis sisaldab otsust
jooksval aastal ehitus- ja remonttööde
läbiviimiseks, mille toetamiseks on taotlus
esitatud. Otsus peab sisaldama infot töö
sisu, tööde läbiviimise tähtaja ja taotleja
poolset omafinantseerimise mahtu;
2) eramaja kaasomaniku kinnitus taotluse
esitamiseks juhul kui kinnistul on mitu
omanikku;
3) eelarve ehitus- ja remonditööde
tegemiseks ja/või selle aluseks võetud
pakkumus;
4) ehitusprojekt juhul kui see on vajalik;
5) ehitusluba või kohaliku omavalitsuse
poolt kooskõlastatud ehitusteatis ehitusja remonttööde teostamiseks, kui see on
tööde tegemiseks ehitusseadustiku järgi
nõutav ning omanikujärelevalve
olemasolu kinnitus.
NB! Võrreldes 2018. aastaga kui linn
eraldas toetused juba faktiliselt teostatud
tööde alusel, siis selle aasta toetuste
eraldamine toimub planeeritavatele
tegevustele, mis on selles artiklis eelpool
toodud.
Infotund toetuse taotlemiseks toimub
01.04 kell 16:00 Narva-Jõesuus
aadressil Kesk tn 3, 02.04 kell 16:00
Olgina alevikus aadressil Narva mnt 12
(Olgina rahvamaja) ning 03.04 kell
16:00 Sinimäel aadressil Pargi tn 2
(Vaivara vallamaja).
MAKSIM ILJIN
linnapea

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

OLGA IVANOVA
ZOJA ANDREJEVA
AGNES KLEIUS
GEORGY BABKIN
RAIVO MURD
VLADIMIR RULJOV
VERA MALYUTINA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

