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„Balti kuld“ toodi Narva-Jõesuusse
3. novembri õhtul saabusid võiduga
kodulinna IX rahvusvahelise konkursifestivali „Balti kuld“ osalejad, Narva-Jõesuu
Laste Muusika- ja Kunstikooli õpilased ja
õpetajad.
31. oktoobrist kuni 3. novembrini
Kaliningradis (Venemaa) läbi viidud festival
„Balti kuld“ avaldas muljet oma ulatusega:
üle 600 osaleja, kolm riiki, 20 linna, Jelena
Obraztsova Rahvusvahelise Muusikaakadeemia
ja S. Rahmaninovi nimelise Pariisi vene
konservatooriumi toetus.
Narva-Jõesuu Muusikakooli esindasid
Kaliningradi laval kolm kollektiivi:
vanamuusikaansambel (juhendaja Lada
Švan, kontsertmeister Jelena Vassilenko),
saksofonistide trio (õpetaja Igor Zemski) ja
muusikakooli koori vokaalansambel (juhendaja
Inga Samusseva, kontsertmeister Jelena
Vassilenko) – nimelt sellises järjekorras asusid
meie osalejad võitlusesse „balti kulla“ eest.
Konkursipäev tõi edu kõigile meie
noortele esinejatele. 1. novembri õhtusel
galakontserdil said Narva-Jõesuu muusikud,
kõik kolm kollektiivi, kolm I astme laureaadi
nimetust, samuti ühe žürii eriauhinna. Tundub,
et meie, Narva-Jõesuu elanikud, võtame meie
laste võite rahvusvahelistel konkurssidel
juba kui tavapärast ja loomulikku sündmust.
Kuid tegelikult on see jalustrabav, et väikese
muusikakooli kasvandikud võistlevad
võrdselt eakaaslastega Moskvast, Minskist,
Jekaterinburgist Južno-Sahhalinskist. Õpetajate
töö ja kogemus ning õpilaste südikus selliste

Esineb vanamuusikaansambel. Foto: Tatjana Terentjeva
tulemuste saavutamisel on austusväärne.
Miks pühendavad Narva-Jõesuu Laste
Muusika- ja Kunstikooli õpetajad sellise
hulga hingejõudu ja aega, et oma õpilasi ette
valmistada ning saata neid vabariiklikele ja
rahvusvahelistele konkurssidele ja festivalidele
(see on ju raske ning vahel ka närvesööv ja

Esineb vokaalansambel. Foto: Ilja Abdrašitov (Venemaa)

väsitav)? Aga selleks, et meie laste elus oleks
olemas muusika, maailmakultuuri rikkused,
loomingu eredad hetked, „kullad“, esinejate
emotsioonid ja võitjate rõõm.
Samuti on väga tähtis, et festivalireisidel
osalejad näeks maailma mitte ainult ekraanidelt
ja monitoridelt, vaid et neil oleks võimalus
näiteks käega katsuda iidsete linnade kivimüüre
ja süvaveeaparaati „Mir“, mis on välja pandud
Maailmamere muuseumis. Konkursi-festivali
korraldaja, loominguline ühendus „Triumf“
(Sankt-Peterburg, Venemaa), andis osalejatele
võimaluse võistelda meisterlikkuses kui ka
tutvuda Kaliningradi linnaga, mis kandis varem
nime Königsberg, kuulata Preisimaa ajalugu
ja filosoof Emmanuel Kanti elulugu, jalutada
Zelenogradski (varasema Cranzi) kaldapealsel
ja palju muud.
Konkursi võidurõõm käib alati käsikäes
kerge nukrusega – suursugune üritus on
lõppenud, osalejatega jättis hüvasti ka
festival „Balti kuld“. Selleks, et mitte liigselt
kurvastada, tuleb hakata valmistuma uueks
konkursiks. On aeg minna tundidesse ja
proovidesse.
LADA ŠVAN
Narva-Jõesuu Laste
Muusika- ja Kunstikooli direktor

Naaberlinnad Narva-Jõesuu ja
Sillamäe mõistavad koostöö vajadust
Kahe linna ühised huvid tõid 12. novembril
Sillamäe linnavalitsuse nõupidamiste laua
ümber kokku mõlema omavalitsuse juhid.
Ligi tunniajase kohtumise käigus arutati
mitmeid ühiseid ja lahendamist vajavaid
küsimusi. Jutuks tuli nii võimaliku ühise piiri
muutmine, kui ka ühisarendused.
„Näiteks osa Sillamäel Geoloogia tänaval
asuvatest garaažidest või siis osa AÜ Sputnik
aiamaaomanike valdustest asuvad täna kahe
linna territooriumil. See tekitab tarbetut
segadust omandiga seotud toimingute
käsitlemisel,“ tõi Narva-Jõesuu linnapea
Maksim Iljin paar näidet. „Piirid peavad
jooksma loogiliselt ja need tuleb panna paika
vastavalt sellele, kelle poolt nende sisse
jäävad objektid kasutuses on,“ lisas Iljin.
Arendamist vajavatest ühisprojektidest
rääkides tõsteti esile Sillamäe-Sinimäe
terviseraja laialdasema kasutuse, arendamise
ja ka hooldamise teema ning kergliiklustee
rajamise vajadus Vaivara raudteejaamani.
Mõlemad arendused on kasulikud ja

Kohtumine Sillamäe linnavalitsuses. Foto: Olga Eskor

vajalikud nii Sillamäe kui ka Narva-Jõesuu
haldusterritooriumil elavatele inimestele.
Positiivseks näiteks on mõlemat omavalitsust
ühendava bussiliini nr 33 käivitamine.
Sillamäe linnavalitsuses alanud
kohtumine jätkus Sillamäe sadama

külastusega, kus Sillamäe sadama (Silport
Kinnisvara AS) juhatuse liige Tõnis Seesmaa
tutvustas Sillamäe sadama arendamisega
seotud projekte.
ALAR TASA

Ka NarvaJõesuus on
olemas nüüd
oma hooldatud
terviserada

Kirderanniku Koostöökogu Leader
programmi toel on projekti „NarvaJõesuu terviseraja arendamine“ raames
välja arendatud terviserada, mille
eesmärgiks on aastaringselt tasuta
sportimisvõimaluste loomine vabas
õhus, mis mõjutaks positiivselt nii
elukeskkonna kui ka turismi valdkonna
arengut.
Projekti maksumuseks kujunes
8062,80 eurot, millest programmi toetus
on 7256,52 eurot ja linna omaosalus
806,28 eurot. Terviserada paikneb NarvaJõesuu linnas, Metsaraja tn 1 (hooldekodu
lähedal). Terviserada koosneb ca 2 km
suusarajast, 2,6 km lühikesest jooksu- ja
matkarajast ja 3,9 km pikast jooksu- ja
matkarajast. Terviserada kasutatakse
juba nõukogude aega jäävast kaugemast
minevikust ja on siiamaani kohalike seas
vägagi populaarne.
Tänu programmi toetusele on
terviserajale paigaldatud viidad ja
infostend, toodud juurde pinnast
suuremate ja jooksmist/suusatamist
takistavate puujuurte katmiseks,
kärbitud rajale liiga lähedal kasvavat
võsa ning suurematele juurdepääsudele
on paigaldatud tõkestuskivid. Kividele
lisaks ka veel keelumärgid, et autoga
aga ka mootorrataste, ATV-ga jms. ei tohi
endiselt terviserajal sõita.
Terviserada tööde teostajateks
olid Jõhvi KEK OÜ ja Narva Äkke
Suusaklubi. Nüüd on rada talveks ette
valmistatud, jääb oodata vaid lumerohket
talve, et saaks mõnusa suusaraja valmis
teha. Tänan meie veteransportlaseid
Aleksei Lavrovskit ja Georgi Šuleikot
oma huvi ülesnäitamise eest terviseraja
arendamisel.
ANGELINA LIIV
arendusspetsialist

Korteriühistute
ja eramajade
toetamise
infopäevad
Infopäevad toetuse taotlemiseks toimuvad
02.12 kell 17:00 Narva-Jõesuus aadressil
Kesk tn 3, 03.12 kell 17:00 Olgina
alevikus aadressil Narva mnt 12 (Olgina
rahvamaja) ning 04.12 kell 17:00 Sinimäel
aadressil Pargi tn 2 (Vaivara vallamaja).
Infopäevadel teevad linnavalitsuse
esindajad ülevaate uuest korteriühistute ja
eramajade toetamise korrast. Arutlusele
tulevad ka muud, nii korteriühistuid, kui
ka eramajasid puudutavad teemad.

MAKSIM ILJIN
linnapea
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Õppida saab ka
koolipinki istumata

Viimastel aastatel on väga populaarseks
muutunud mitteametlik õppimine –
õppimine väljaspool õppeklassi, ilma
välise hindamiseta. Ja see on loomulik,
sest kui inimene teeb seda, mis talle
meeldib, ja teda ei hirmuta ametlikud
protsessid, on tulemus palju parem.
         Narva-Jõesuu kool võtab aktiivselt
osa kõigist projektidest, mille eesmärk
on nooremale põlvkonnale edastada
kultuuriväärtusi ja eluks vajalikku teavet.
Hea võimalus keelepraktikaks on
keelekohvik. Mitteametlik suhtluskeskkond
vähendab stressi ja võimaldab vabalt rääkida
igal teemal. Üle 10 aasta on meie koolis
peetud ingliskeelset keelekohvikut. Aastate
jooksul on meie lapsed rääkinud paljude
vabatahtlikega USA-st, Suurbritanniast
ja paljudest Euroopa riikidest. Sellised
kohtumised võimaldavad kuulda emakeelena
kõnelevaid inimesi, erinevaid dialekte ja
parandada hääldust, tutvuda erinevate riikide
kultuuriga.
Ja viimastel aastatel on meie koolis
töötanud ka eesti keele keelekohvik.
Keeleoskus peaks olema praktiline,
mitte teoreetiline. Ja meie õpilastel on
võimalus tundides omandatud teadmisi
kohe rakendada. Lapsed ei räägi tassi tee
ja küpsiste juures mitte ainult eesti keeles,
vaid kohtuvad ka huvitavate inimestega.
Kutsusime oma kohvikusse tuntud
spordiürituste korraldaja Anton Pratkunase,
endise Narva-Jõesuu kultuurispetsialisti
Elvira Aljošina ja huvikeskuse juhataja
Natalja Mjatšina. Selliste kohtumiste ajal ei
harjutata üksnes keelt, vaid õpilased saavad
esitada neid huvitavaid küsimusi ja rääkida
oma ootustest, omandada kogemusi ...
Keelekohvik on avatud kaks korda
kuus. Kuid meie kool on alati avatud
huvitavatele haridusüritustele. Novembris
tutvustasid T. Niller, M. Müller ja T.
Kirsipuu Virumaa pärimusmuusika projekti
raames lastele Virumaa laule ja muusikat,
kultuuritraditsioone ja muusikainstrumente.
Kas laulu on võimalik selgeks õppida mõne
minutiga? Muusikud tõestasid meile, et on
võimalik ja teine keel ei ole takistuseks.
Kõik – nii esimene kui ka kaheksas klass –
võtsid laulmisest aktiivselt osa ja hakkasid
isegi tantsima!
Ka õpilasvahetusprogramm ei kaota
oma aktuaalsust. Novembris õppisid mitmed
5. ja 6. klassi õpilased kaks päeva Tallinna
koolis ja elasid eesti peredes, seejärel
võõrustasime külalisi meie.
         Meie koolil on palju projekte ja
need kõik on väga huvitavad. Ja mis kõige
tähtsam, lapsed võtavad neist rõõmuga osa ja
näevad teadmiste rakendamist praktikas.
IRINA OSKO
vene keele ja kirjanduse õpetaja

Seltside juubel
Laupäeval, 14. detsembril 2019 tähistame
Laagnal Vanatares ajaloolist NarvaJõesuu karskusseltsi Kalju asutamise
120. aastapäeva ja tänapäeval Vaivara
vallas asutatud maarahvaselts Vanatare
20. aastapäeva. Üritus toimub Vanatare
seltsimajas kell 14-18.
1. Alustame ajaloo teemadega ülakorrusel:
- seltsiliikumise algusajast ja karskusseltsist
Kalju räägib Tiiu Toom;
- endisaegsest elu-olust Vaivara vallas 120
aastat tagasi räägib Ivika Maidre;
- seltside registreerimisestaruandekohustusest ja side arengust räägib
Ants Liimets.
2. Jätkame Vanatare seltsi 20
tegutsemisaasta tutvustamisega.
3. Kohvipaus ja suupistelaud allkorrusel.
4. Seltskondlik koosviibimine:
- seltsi Kalju naisansambli tervitus;
- vanaaegsete seltskonnatantsude voor Maie
Paasilt;
- pidutuju hoiab üleval õhtujuht Reeni.
Ootame osalema seltsi Kalju ja Vanatare
seltsi liikmeid ning sõpru. Ühistranspordi
korraldamiseks Narva-Jõesuust palume
registreeruda Tiiu Toom telefonil 5210927.
Üritust toetab Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju
Maarahvaselts Vanatare

Üheskoos tegutsedes jõutakse
Sinimäe Põhikoolis heade tulemusteni
Novembris toimusid Sinimäe põhikoolis
Koos Ida-Virumaa Häirekeskuse töötajatega
õpiti, millistel juhtudel ja kuidas helistada
hädaabitelefonil 112 ja mida juhtunust rääkida.
Algklasside lastega mängiti piltide abil läbi
erinevaid situatsioone, millal peaks ise helistama
numbril 112 ja millistel juhtudel on parem

huvitavad üritused, millest võtsid osa lisaks
kooliperele meie head naabrid Sinimäe
lasteaiast.
1. novembril toimus ohutuspäev,
kus õpilased said tavaliste tundide asemel
omandada praktilisi
kogemusi ja oskuseid
ohutusest. Ohutuspäev
korraldati koostöös NarvaJõesuu ning Sillamäe
päästekomandode,
noorsoopolitsei, Sillamäe
Punase Risti Seltsi, Ida-Viru
Häirekeskuse ja Päästeameti
demineerijatega.
Päevakavas olid
töötoad, kus lastele räägiti,
kuidas käituda erinevates
ohtlikes situatsioonides.
Esimeses töötoas rääkisid
noorsoopolitseinikud, kuidas
käituda olukorras, kui
kedagi kiusatakse koolis ja
liiklusohutusest. Kõikidele
lastele meeldis teha oma
sõrmejälgi ja iga laps sai
helkuri. Teises töötoas
tutvustasid Päästeameti
Isadepäeval sai koos isadega ka muffineid kaunistada.
töötajad meile suitsu- ja
Foto: Tatjana Juhkam
vingugaasiandureid ning
arutati, mis võib põhjustada tulekahju ja mida
kutsuda appi täiskasvanuid.
tulekahju puhkemise korral teha. Esmaabi
Pärast lõunasööki toimusid
töötoas said õpilased Sillamäe Punase Risti
demonstratsioonid, millel osalesid ka Sinimäe
koolitajate abil proovida kannatanu külili
lasteaia lapsed. Koolistaadionil näidati, mida
stabiilsesse asendisse pööramist ja esmaabi
suudavad ja oskavad teha piirivalvekoerad.
andmist. Veeohutuse töötoas räägiti ja
Lastele väga meeldis, kuidas koer käsklusi
täidab ja oskab otsida üles
peidetud palli. Parklates
esitleti piirivalve, politsei
ja päästeautosid ning
tehnikat. Kõige rohkem
meeldis nii õpilastele kui
õpetajatele pinnalpäästmise
demonstratsioon tiigil kooli
läheduses. Päästjad mängisid
situatsiooni läbi ja näitasid,
kuidas nad tegutsevad päriselt
inimese päästmisel veest.
Töötoad olid ehitatud üles
võimalikult praktilistena,
et õpilastele õpitu paremini
meelde jääks.
Sillamäe Punase Risti koolitaja õpetab esmaabi andmist.
Novembrikuus toimus
Foto: Tarmo Tammest
Sinimäe koolis ka helkurite konkurss, millest
näidati praktiliselt, milliste vahendite abil
meie kooli õpilased aktiivselt osa võtsid. Oma
päästa uppujaid. Lapsed said ise harjutada
kätega meisterdatud helkuritest tehti näitus ja
päästerõnga viskamist ja õppisid kuidas
autasustati kõige erilisemate helkurite loojaid.
päästevest õigesti selga panna ja kinnitada.
11. novembril toimus meie koolis kogupere
Demineerijad tutvustasid lastele oma tööd
üritus, mis oli pühendatud isadepäevale.
ja rääkisid pürotehnikaga seotud ohtudest.
Väike kontsert rõõmustas külalisi laulude ja

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
POLINA TURTŠANINOVA
SERGEI IVKIN
VERA ANUFRIEVA
NIINA IVANOVA
MIRALDA IGNATJEVA
VALENTIN ZAITSEV
ELENA VASNEVA
PRASKOVJA
KITAJEVSKAJA
MARIA GONOSKOVA
LJUDMILA PERMJAKOVA
ANNA BEZNOSENKO
ALEKSANDRA
SUKHARNIKOVA

AINO LEVONTI
GENNADY FILIPPOV
CATO REIMO
LIDIA LEBEDEVA
FRIIDA JOUTSI
ÕNNITLEME VANEMAID

MIRA
RÕŽAKOVA
SÜNNI PUHUL
tantsuga ning lõi hea tuju terveks õhtuks.
Sellele järgnesid töötoad, kus lapsed koos
oma pereliikmetega said midagi üheskoos
teha: kaunistada muffineid, proovida jõudu
võimlemissaalis ning meisterdada tööõpetuse
klassis puutükist võtmehoidja. Isadepäeva üritus
lõppes ühise teejoomisega, kus söödi üheskoos
isetehtud ja kaunistatud muffineid. Täname
kõiki, kes võtsid sellest üritusest osa ja eriti oma
kollektiivi töötajaid hea koostöö eest isadepäeva
ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Sellega
väärtustati isasid ja nende rolli peres ja näidati,
kui väga me neist hoolime.
Eelkooli tunnid Sinimäe põhikoolis toimuvad
2019/2020. õppeaastal üks kord nädalas
kolmapäeviti kell 08.30–11.30. Eelkoolis
saab laps kohaneda kooliga ning harjuda
tunnikorraga lapsekeskses ja turvalises
õpikeskkonnas. Ootame teie lapsi!

Aita aidata ligimest

TATJANA JUHKAM
õppe- ja arendusjuht

turundusosakondadega. Tulemus oli ümmargune
Asjad on sedasi seatud, et päris toit sünnib
et sedavõrd noored ilmakodanikud võiksid teha
0! See uus negatiivne kogemus vääriks lausa
ikka tulel või tule abil ehk siis toiduks
– nad õppisid süüa tegema! Töötav pliit, lapsed
eraldi kirjutist aga olgu! Kokkuvõtvalt näib,
sobivate toiduainete kuumutamise kaudu.
parves ümber, muidugi õpetaja valvsa pilgu
et Tallinnast või kaugemalt vaadatuna siinne
Alates tule leiutamisest on inimesed
all, aga siiski. Arvasin seni, et söögitegemise
kohalik kogukond ei huvita suurt kedagi ja
aastasadadega õppinud kuumust looma ka
õppimine on miski, mille kunsti hakatakse
teisiti kui ainult lahtises koldes ja kaasaegne
omandama alles põhikoolis. Esimene vaimustus tarbija on vaid number käibevoos.
Siiski. Leidsin ka ettevõtluses veel
maailm teab toiduvalmistamiseks juba
möödas, pilk söögitegemise vahenditele.
mitmeid erinevaid mooduseid.
Heldimus asendub nördimusega. Pliit (ürg)vana, Inimesi, kes mõtlevad ja näevad ümbritsevat
maailma laiemalt Exceli
Kas aga lugeja
arvutustabelist. Kirjutasin
mäletab oma päris esimest
inimesed teadlikult suure
ja iseseisvat kokkupuudet
algustähega. Ma ei pidanud
või kogemust pliidil või
palju selgitustööd tegema,
ahjus toidu valmistamisest?
et veenda Toomas Valgmäed
Usun, et need mälupildid on
Ottender & Valgmäe AS´st
valulikud ja laetud hirmust
(ettevõte on tarbijale tuntud
põhjustada tulekahju või
kaubamärgi all „Kodumasinad“)
saada kõrvetada.
ja Kersti ja Aare Objartelit
Mäletan lapsepõlvest lugu
Artesti OÜ´st (kohalikele
ühest oma sugulastest, kes
tutvustamist mittevajavad
on nad ju mõlemad), et neid
paaniliselt kartis gaasipliiti
kavandatava ürituse olulisuses
süüdata ja oli seetõttu valmis
veenda. Soovisin saada lasteaiale
kasvõi sooja toiduta olema.
koduõpetuse tundidesse uut pliiti
Tihti nii see juhtuski, kui
ja korralikku köögikombaini,
tüdruk tundide lõppedes
milles nii taignasegamise
ja enne vanemaid koju
võimalus, kui ka blender
jõudis. Viimane põhjustas
smuutide või pannkoogikatte
üle-eestilises suguvõsa
tegemiseks kõik ühes seadmes
täiskasvanutes üsna laia
võimaldatud oleks.
poleemikat ja arutelu ning
Soovid täitusid ja soovitud
Õnnelik lasteaiapere koos lahkete kinkijatega. Foto: Vaivara Lasteaed
seadmed on tänaseks mudilaste
erinevaid soovitusi püüda
käsutuses. KA Vaiko AS mehed korraldasid
olukorda kuidagi parandada. Aga nii, mõnel
söögitegemise riistad samuti.
pliidile elektriühenduse ja rataste allapaneku, et
valulikumalt mõnel mitte, need teadmised
Olnuks lihtne minema kõndida või siis
pliit ikka ohutult kõikidesse lasteaiarühmadesse
tulevad.
märgates õlgu kehitada, kuid olen ikka inimeste
saaks veeretatud.
Päris pikk sissejuhatus järgnevale…
abivalmidusse uskunud. Käisin läbi kõik või
Aitäh teile kõigile!
Tutvudes oma haldusalas olevate
peaaegu kõik Narvas esindatud kodutehnikat
IMRE LIIV
allasutuste töökorraldusega, nägin Vaivara
müüvad ettevõtted ja rääkisin juhatajatega.
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
lasteaia Sinimäe majas pilti, mida ei arvanud,
hariduse ja spordi spetsialist
Võtsin ühendust ettevõtete omanike või

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
30. oktoobril

Enne istungi päevakorra kinnitamist
esitas linnavolikogu liige Inge Muškina
avalduse umbusalduse avaldamiseks
Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehele
Veikko Luhalaidile.
Kinnitati päevakord ning alljärgnevalt
lühikokkuvõte Narva-Jõesuu
Linnavolikogu otsustustest.
Narva- Jõesuu linna ja AS KA VAIKO
vahel võlgnevuse tasumise lepingu
tingimuste heakskiitmine ja lepingu
sõlmimisel esindaja määramine
Peale pikka arutelu võeti vastu otsus nr
115. Anda Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
luba sõlmida KA VAIKO AS-ga võlgnevuse
tasumise leping, mille kohaselt tagastab AS
KA VAIKO Narva-Jõesuu Linnavalitsuselt
saadud laenu summas 24 242 eurot 16 senti
Narva-Jõesuu linnale perioodil novemberdetsember 2019.
Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 20. märtsi 2019 otsus nr
92 “Narva- Jõesuu linna ja KA Vaiko AS-i
vahel võlgnevuse tasumise kokkuleppe
sõlmimise lepingu tingimuste heakskiitmine
ja kokkuleppe sõlmimisel esindaja
määramine”.
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta teise
lisaeelarve vastuvõtmine
Teise lisaeelarve maht on 79 126
eurot, suurenevad põhitegevuse tulud
ja põhitegevuse kulud. Vahendid on
sihtotstarbelised.
Narva-Jõesuu linna jäätmekava 20192025 vastuvõtmine
Määrusega nr 73 vastu võetud
Narva-Jõesuu linna jäätmekava 20192025 on kohaliku omavalitsuse üksuse
arengukava osa, mis käsitleb NarvaJõesuu linna jäätmehoolduse arendamist.
Jäätmekava koostamisel on arvesse võetud
peamiselt linna arengukavas ja kehtivas
riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutud
jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust
käsitlevates õigusaktides sätestatule.
Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri
Määrusega nr 74 vastu võetud
Jäätmehoolduseeskiri reguleerib
jäätmehoolduse korraldust Narva-Jõesuu
linna haldusterritooriumil. Määrusega on
kinnitatud korraldatud jäätmeveost vabastuse
ja ühismahuti kasutamise taotluste vormid.
Nõusoleku andmine planeerimismenetluse
läbiviimiseks
Septembris laekus detailplaneeringu
algatamise taotlus, mille kohaselt soovitakse
ehitada kinnistule Koidu tn 6 kirikuhoone ja
kinnistul Koidu tn 4 eksponeerida varasemalt
seal asunud kiriku vundament. Otsustati
anda Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
nõusolek MPEÕK Narva-Jõesuu Püha
Vladimiri Koguduse taotluse alusel Koidu
tn 4 ja 6 detailplaneeringu algatamiseks ja
planeerimismenetluse läbiviimiseks.
Projekti „Narva-Jõesuu linna
tänavavalgustuse taristu renoveerimine“
omafinantseeringu kinnitamine
Linnavalitsus esitab uuesti projekti
„Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse
taristu renoveerimine“ SA
Keskkonnainvesteeringute Keskusesse,
seda juba kolmandat korda, kuna esimesed
korrad pole projekt toetust saanud. Projekti
kogumaksumuseks on 1 195 893 eurot,
millest toetus moodustab kuni 70% ehk
837 124,89 eurot ja linna omafinantseering
vähemalt 30% ehk 358 767,81 eurot. Projekti
elluviimine on planeeritud perioodile 20202023.
Projekt näeb ette Narva-Jõesuu linnas
amortiseerunud ja ebaefektiivse
tänavavalgustuse taristu asendamist uuega, et
vähendada tänavavalgustuses elektrienergia
tarbimist.
Loa andmine „Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse bürooruumidesse J. Poska
26, Narva-Jõesuu linn täiendava mööbli
soetamine” lihthanke läbiviimiseks
Otsustati lubada Narva-Jõesuu
Linnavalitsusel korraldada „Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse bürooruumidesse J. Poska
26, Narva-Jõesuu linn täiendava mööbli
soetamine ” hanke läbiviimine. Lepingu
eeldatav maksumus on 45 833,33 eurot ilma
käibemaksuta + 9166,67 eurot käibemaks,
koos käibemaksuga 55 000 eurot (kulu
2020.a eelarvest).
Narva-Jõesuu linnavara (linna saun,
Koidu tn 1) tähtajaliselt tasuta kasutusse
andmine
Oktoobri lõpus lõpeb rendileping OÜga Puhtus ja Hoolitsus. Saunateenuse vastu
on huvi suur. Linnavalitsuse ja KA Vaiko

KõiK oN UuS nOvEmBrikUuS!
Esimest korda meie Narva-Jõesuu Lasteaias
Karikakar „Ilusa eesti keele nädala“ raames
oli elluviidud lasteaia projekt „Loeme koos“,
mille käigus meid külastasid väga toredad ja
huvitavad inimesed.
Meil käisid külas Narva-Jõesuu linna
lastekaitsespetsialist Anne Terner-Boiko ja

üritust: mardipäevajooks ja isadepäev.
Tuntuim mardipäevakomme on mardisantide
ringijooksmine. Marti jooksmas käisid meie
lapsed linna asutustes, soovisid „vilja- ja
karjaõnne“ ning said vastu kingitusi. Sel aastal
külastasime juba traditsiooniliselt NarvaJõesuu SPA & Sanatooriumi, Narva-Jõesuu

Muinasjuttude ettelugejad .
sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva,
kes hea meelega lugesid lastele põnevaid
muinasjutte ja veetsid meiega toredalt aega.
Samuti oli meil külas poetess Svetlana Paun,
kes on toredate laste luuletuste kogumiku autor
ja ise illustraator. Svetlana luges ka luulevormis

linnavalitsust, sotsiaalosakonda ja Narva-Jõesuu
Noortekeskust. Täname teid meeldiva koostöö
eest!
Novembri teisel pühapäeval oli isadepäev.
Meiegi õnnitleme kõiki tublisid isasid selle
toreda pidupäeva puhul!
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esindajad käisid saunahoones, et hinnata
hoone ja tehnosüsteemide olukorda. Hoone
on väga halvas seisukorras. Ainuke otsus on
see, et firmaga leping lõpetada, kuna nende
poolt ei ole tehtud investeeringuid vastavalt
rendilepingule. Elektrisüsteem on avariilises
seisukorras, keskküte samuti, leiliruum ja
duširuum on ka väga kehvas seisukorras.
Linna südames, arenevas piirkonnas asuva
hoone välisviimistlus on samuti halvas
seisukorras ning ei sobi kokku ümbritseva
miljööga. Linnavalitsusel on planeeritud
koostöös AS-ga KA Vaiko ka edaspidi
pakkuda antud hoones saunateenust ning
koos AS KA Vaiko kogenud meeskonnaga
muuta teenust kättesaadavamaks ning
viia ruumid vastavusse ohutus- ning
hügieeninõuetele. Volikogu otsustas
anda Narva-Jõesuu linna omandis olev
teenindushoone (saun) tasuta 5 aastaks AS
KA VAIKO kasutusse.
Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu
Laste Muusika-ja Kunstikooli hoolekogu
liikmeks
Otsustati nimetada volikogu esindajaks
Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli
hoolekogusse Natalja Mjatšina.
Narva-Jõesuu linna esindajate
nimetamine IVOL-i üldkogu koosseisu
Otsustati nimetada Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu üldkogusse NarvaJõesuu linna esindajaks linnavolikogu liige
Kai Kiiver ja tema asendajaks linnavolikogu
liige Heiki Luts ning linnapea Maksim
Iljin ja tema asendajaks aselinnapea Sergei
Solovjov.
Narva-Jõesuu linna esindajate
nimetamine ELVL-i üldkoosolekule ja
volikogusse
Otsustati nimetada Narva-Jõesuu linna
esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule Narva-Jõesuu Linnavolikogu
poolt Kädi Koppe ja tema asendajaks Inge
Muškina ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
poolt Maksim Iljin ja tema asendajaks Sergei
Solovjov.
Nimetada Narva-Jõesuu linna esindajaks
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse
linnavolikogu poolt Kädi Koppe ja tema
asendajaks linnapea Maksim Iljin.
Kultuuri- ja spordikomisjoni aruanne
Ettekande komisjoni tööst tegi
komisjoni esimees Kai Kiiver.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Mardisandid on minekuvalmis. Foto: 2x Julia Ložkina
oma muinasjutte.
SUUR, SUUR aitäh teile, et leidsite aega
lugeda lasteaia lastele, olete maailma parimad
muinasjutu lugejad! Tahame väga tänada ka
lasteaia õpetajaid, kes igapäevaselt toetavad
laste huvi lugemise vastu!
November on teguderohke kuu ja just
sel kuul on meil kaks huvitavat ja põnevat

Ja viimase sügiskuu lõpus on veel üks hea
ja huvitav pidu – kadripäev. Sellel aastal kutsus
meie lapsi külla Narva lasteaed Cipollino, sest
koos on alati vahva!
Saabumas on talv oma põnevate seiklustega.
Toredat talve algust ja mõnusat aja veetmist
soovivad teile Narva-Jõesuu Lasteaia
Karikakar suured ja väikesed!

Narva-Jõesuu
koduloomuuseumi
rõõmud
ja mured
Suvel oli Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu pensionäride ühendus
kuulutab välja kampaania: „Me mäletame,
tunneme uhkust, peame lugu” seoses 75 aasta
möödumisega Suure Isamaasõja lõpupäevast
2020. aastal.
Kampaania raames:
1. Suure Isamaasõja veteranide, blokaadi üle
elanute ja alaealiste vangide külastamine,
õnnitlemine ning suveniiride ja külakosti
viimine.
2. Pidulikud kohtumised sõjaaja tunnistajatega.

3. Sõjaaja tunnistajatega pidulike kohtumiste
tulemuste ja Suure Isamaasõja veteranide
järgmistele põlvkondadele mõeldud läkituse
avaldamine meie ajalehes Meie Leht.
Neil, kes soovivad osutada jõukohast
abi mainitud ürituste korraldamiseks, palume
külastada meid aadressil Koidu 25 (pensionäride
ühenduse tuba) või helistada telefonil 58585279
(Irina).
Pensionäride ühenduse aktiiv

5. novembril toimus Sotsiaalministeeriumis
Ida-Virumaa sotsiaalhoolekande küsimuste
arutelu.
Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika
Priske ja asekantsler Rait Kuuse koos IdaVirumaa omavalitsusjuhtidega arutlesid, kuidas
tulla toime piirkonna kahaneva ja vananeva
rahvastiku, tööjõunappuse, elanike võrdlemisi
madalate sissetulekute ning suureneva
vajadusega kvaliteetsete sotsiaalteenuste järele.
Kohalike omavalitsuste suurimad
väljakutsed sotsiaalvaldkonnas on seotud
demograafiliste muutustega ja vajadusega
hoida inimesi tööturul aktiivsena. Sellest
tulenevalt on omavalitsustel järjest olulisem
roll toe pakkumisel abivajavatele inimestele.
Sotsiaalvaldkonna arengute toetamiseks käivitab
Sotsiaalministeerium juhtspetsialistidele
pilootprojekti, mille käigus toimuvad mitmed

kohtumised Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidega
ning koolitatakse piirkonna sotsiaalvaldkonna
spetsialiste. Kasutades teenuse disaini
töömeetodeid, toetatakse kohalikke omavalitsusi
vajalike teenuste väljatöötamisel ning teenuste
kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks.
Pilootprojekti käigus moodustatakse
töörühmad, kuhu kaasatakse kohalikud
eksperdid. Töörühmades valitakse igast
kohalikust omavalitsusest välja teenused, mida
on piirkonnas enim vaja pakkuda või arendada.
Koostöös teenusedisaineritega töötatakse välja
juba konkreetsemad lahendused. Pilootprojekti
rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Projekt kestab 2020. aasta lõpuni.

koduloomuuseumis rõõmu üritustest
ja ajutisest näitusest. Lisaks kuurordi
ajaloole sai näha nukke Läänemere
maade ja Eesti kihelkondade
rahvarõivastes. Peeti kohvikute päeva,
kus oli palju tegevusi lastele. Uuendati
muuseumiprogramme, kus on nii
jalutuskäigud linnas kui ka traditsioonide
tutvustamine.
Mured tulid koos kütteperioodiga.
Muuseumis käinud korstnapühkija teavitas
kirjalikult nii linnavalitsust kui päästeametit
ahjude halvast olukorrast ning keelas
kütmise. Ahjude amortisatsiooni kinnitas ka
kohal käinud pottsepp, samas on talv ukse
ees. Suure osa ahjude väljavahetamiseks
vajalikust rahast andis Narva-Jõesuu
linnavolikogu lisaeelarvega.
ALATES 24.11.2019 ON NARVAJÕESUU KODULOOMUUSEUM
SULETUD seoses küttesüsteemide
uuendamisega. Tööde tegemiseks tuleb
enamik muuseumist „kokku pakkida“. See
omakorda annab võimaluse pärast uute
radiaatorite paigaldamist ka väljapanekut
värskendada. Räägitud on Narva
muuseumiga, kust ollakse lahkesti nõus
laenama Narva-Jõesuu ajalooga seotud
esemeid. Muuseumi taasavamisest pärast
hädavajalikke töid anname teada ka ajalehe
kaudu.
Sel suvel sai käidud külas Läti
kuurortlinnas Jurmalas. Linn on rikas ja
sealne linnamuuseum on suur ja uhke hoone.
Minu unistus on, et meie koduloomuuseum
saaks oma väljanägemisega veidigi lähemale
linnamuuseumi filiaali- poetess Aspazija
majamuuseumile. On ju mõlemad üle saja
aasta vanad suvilad, Jurmalas küll „uhke
luik“, kui üht tuntud Anderseni muinasjuttu
meenutada.

SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja

IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede Sihtasutus

Me mäletame, tunneme
uhkust, peame lugu

Arutelu sotsiaalministeeriumis

4

November 2019 nr. 10

Anname teada uue
kaupluse avamisest
Narva – Jõesuus

Sügis – mis see on?

Uus kauplus COOP|Konsum
avatakse 04. detsembril kell 12.00.
Avamisnädalal parimad
hinnapakkumised, degusteerimised,
üllatused.
Ootame külastajaid aadressil J.
Poska 26 E – P 8.00 – 20.00
Järva Tarbijate Ühistu

Detsembrikuu
ürituste kava

01.12 kell 12:00 Esimene advent Sinimäe
kooli aatriumis. Esinevad: Narva-Jõesuu
muusikakooli õpilased, Sinimäe lasteaia
lapsed. Teeme piparkooke ja joome teed.
01.12. kell 14:00 Esimene advent NarvaJõesuus (kaubanduskeskuse juures).
Päkapikkude rongkäik algusega 13.45
Narva-Jõesuu kooli juurest (J.Poska 36).
13.12. kell 17:30 Narva-Jõesuu Laste
Muusika ja kunstikooli kontsert, Valge saal.
19.12. kell 16:00 Muusikakooli kontsert
„Raimond Valgre. Helilooja, kes ei unune”,
Valge saal.
21.12. kell 14:00 “Helisevad muinaslood”.
Esineb Polina Tšerkassova, Valge saal.
22.12. kell 12:00 Laste jõulupidu, NarvaJõesuu SPA&Sanatoorium, Aia 3.
23.12. kell 14:30–16:00 Jõulukino, Sinimäe
noortetuba, Aia 1.
23.12. kell 12:00–13:00 Jõulumäng noortele,
Olgina Rahvamaja.
23.12. kell 13:00–14:30 Töötuba
«Jõulukaart», Olgina Rahvamaja.
23.12. kell 12:00–14:00 “Teeme
piparkooke”, Narva-Jõesuu Noortekeskus,
Kesk 3.
26.12. kell 14:00 Jõulupidu lastele, Olgina
Rahvamaja.
27.12. Jõulupidu lastele, Sinimäe Põhikool.
27.12. kell 15:00–18:00 Jõulukino noortele,
Olgina Rahvamaja.
27.12. kell 12:00–13:00 Jõulumäng, Sinimäe
noortetuba, Aia 1.
27.12. kell 13:00–14:30 Töötuba
«Jõulukaart», Sinimäe noortetuba, Aia 1.
27.12. kell 12:00–14:00 Töötuba
„Jõuluseep“, Narva-Jõesuu Noortekeskus,
Kesk 3.
28.12. kell 13:30 Vene Kultuuriselts Allikas
tähistab oma 25. juubelit, Valge saal.
30.12. kell 13:00–17:00 Aastavahetuse pidu,
Narva-Jõesuu Noortekeskus, Kesk 3.
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.

Meie
tšempionid!
Üsna hiljuti lõppesid Eesti noorte ja

juunioride meistrivõistlused jalgpallis.
Vanuseklassis U-14 (sünd 2006–2007)
osales jalgpalliklubi Narva Trans meeskond,
kus mängib kuurortlinna Narva-Jõesuu neli
noort elanikku.
Noored jalgpallurid läbisid enesekindlalt
meistrivõistluste teekonna, mängides vaid
ühel korral viiki. Ülejäänud kohtumistes said
noored võidu, andmata vastastele võimalust
kahelda oma jõus!
Meeskonna ridades astusid üles NarvaJõesuu noormehed Stanislav Agaptšev, Jegor
Jevgrafov, Maksim Stepanov ja Aleksandr
Lohmatov. Tublid poisid!
OLEG KUROTŠKIN
jalgpalliklubi Narva Trans
noortemeeskonna treener

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ANNI SPIRKA
ALEKSANDR NABEREŽNEV
ANNA JEGOROVA
OLGA ARTEMENKOVA
ENNO TEINBAS

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Kaunid laulud aitasid mõnusat meeleolu luua. Foto: Valentina Vers
Elusügist, nagu ka aastaaega, tuleb kurbust
Nadežda, Eleegia ja Flamenco esinemine.
tundmata õnnistada.
        Terve õhtu vältel tantsiti erinevatest
        Meie linnas on saanud traditsiooniks
aastatest pärinevate tuttavate laulude saatel,
pidada oktoobris eakate inimeste päeva õhtut.
mida esitas ansambel „Rütm“. Tuletati meelde
Nii toimus ka tänavu 19. oktoobril Narvavalssi ja tangot, tvisti ja fokstrotti. Ja muidugi
Jõesuu sanatooriumi saalis järjekordne õhtu
oli kohal ka lõbus mustlanna. Tantsiti mõnuga
vastava nimetusega – „Sügis – mis see on?“
hilisõhtuni, laiali minna ei tahetud.
        Õhtu korraldas pensionäride ühing
Suur tänu õhtu korraldajatele!
linnavalitsuse ja Narva-Jõesuu kultuurikeskuse
toetusel. Hea tuju, maitsvad suupisted ja palju
VALENTINA VERS
naeratusi.Toredat õhtut saatis ansamblite Ivuški,

Ka meil on olemas
Narva-Jõesuu noortevolikogu

Juba septembri keskel hakkas NarvaJõesuu linnas tööle noortevolikogu ja
paari kuu jooksul kohtuvad selle liikmed
peaaegu igal laupäeval Narva-Jõesuu
linna noortekeskuses, et arutleda, millised
võimalused oleksid meie noorte elu paremaks
muutmiseks.

Praegusel hetkel on noortevolikogus käivitatud
kaks väikest aktsiooni, millest üks on küsitlus
noorte hulgas, mis on täiesti anonüümne, kuid
annab täpse ülevaate sellest, mida linna noored
vajavad. Veel üks väga tähtis sündmus linna
jaoks on see, et 1. novembril startis koos NarvaJõesuu noortekeskusega “Ideede Fond”.
Täpsemat informatsiooni
noortevolikogu
kohta saate vaadata
Narva-Jõesuu linna
noortekeskuse kodulehelt,
sotsiaalmeedia lehtedelt
või siis noortekeskuses.
Kõiki, kes tahavad
kaasa aidata meie linna
arengusse, kutsume
osalema noortevolikogu
töös. Tingimuseks on,
et noortevolikogu liige
peab omama sissekirjutust
Narva-Jõesuu linnas
(Narva-Jõesuu, Olgina,
Noortekogu nõu pidamas. Foto: Anna Konovalova
Sinimäe) ja teie vanus
peab olema 14-26 aastat.
Noortevolikogu ühendab endas neid,
kes on valmis töötama linna arendamiseks ja
ALEKSANDR TAPPI
tahavad tuua linna midagi uut. Samas arendada
Narva-Jõesuu noortevolikogu liige
ennast kui isikut ja leida endas tugevaid külgi.

Aita tuvastada vandaali!

Narva-Jõesuu Linnavalitsus rajab
Kirderanniku Koostöökogu Leader
programmi ja linna eelarve vahenditest
Narva-Jõesuu riigimetsa alal suusarada/
terviserada. Rada, millel ei olnud veel
kõik tööd lõpuni teostatud, langes
vandalismi ohvriks, mis eeldatavasti toimus
ajavahemikul 6.-9. november.
Narva-Jõesuu terviserajal lõhuti
paigaldatud viitasid. Viitade lõhkumine toimus
tehnika kaasabil - ATV või maasturiga. Rada
ehitav firma tegi vastava avalduse politseisse.
Juhul, kui keegi nägi midagi kahtlast
terviserajal sh. isikuid, kes liikusid terviserajal
eelnimetatud transpordivahenditega või teab
teo toimepanijat, siis palume sellest teada
anda telefonil 35 99599 või e-posti teel: info@
narva-joesuu.ee, imre.liiv@narva-joesuu.ee.

Terviseteenus

Tuletame linna elanikele meelde, et teil on
võimalus kasutada terviseteenust.
Terviseteenus on ette nähtud linna elanike
tervise toetamiseks ja tervisega seotud
teenusete – basseini – kulude osaliseks
katmiseks.
Teenust võivad taotleda vanaduspensionärid,
tervisepuudega inimesed ja täieliku
töövõimetusega inimesed.

Anonüümsus on garanteeritud.
Mistahes informatsiooni eest ette tänulik,
IMRE LIIV
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
hariduse ja spordi spetsialist
NB! Ühtlasi Narva-Jõesuu Linnavalitsus
teavitab, et kõikidel munitsipaalmaadel
ning sealhulgas metsades on keelatud:
ATV ja transpordivahenditega liiklemine
väljaspool teid ning sama kehtib riigimetsa,
kaitsealade, ranna ja kalda kasutamisel
(väljaarvatud järelevalve- ja päästetöödel,
kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud
tegevused).
Narva-Jõesuu suusaraja/terviseraja ulatuses
on keelatud ka teede kasutamine ATV ja
maasturitega sõitmiseks!!!
Basseini võib valida järgnevast nimekirjast:
Sillamäe bassein, aadressil Kesk 28;
Narva bassein, aadressil Võidu 4;
Narva-Jõesuu bassein Meresuu, aadressil Aia
48a.
Avalduste vastuvõtmine ja täpsem teave
basseinide kasutamise graafiku kohta on
saadaval Narva-Jõesuu sotsiaalosakonnas.

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

SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Detsember

Ees on imekaunis pidude hooaeg –
detsember, imede ja jõulumeeleolu kuu,
rõõmu ja maagia aeg, kui soovid saavad
teoks ja kõik ebaõnnestumised lahkuvad
meist.
Traditsiooniliselt korraldatakse enne
jõule ja uut aastat linnas erinevaid üritusi.
Kutsume oma linna elanikke ja külalisi
tähistama esimest adventi 1. detsembril kell
12.00 Sinimäe kooli aatriumis ja kell 14.00
Narva-Jõesuu kaubanduskeskuse tagusel
platsil.
Aeg ei seisa paigal, linn muutub ja
koos sellega ka mõned traditsioonid. Sel
aastal paigaldatakse Narva-Jõesuus kuusk
kaubanduskeskuse juurde. Istutatakse ka
istandusest toodud kuusk, mis kasvab aastast
aastasse ja millest loodetavasti saab tõeline
linna jõulupuu.
21. detsembril kell 14.00 toimub
Narva-Jõesuu valges saalis maagiline
kontsert kogu perele – „Helisevad
muinasjutud” koos vaimustava Polina
Tšerkassovaga. Polina Tšerkassova –
muusik, jutuvestja, antropoloog, kes juba
kümme aastat on kirjutanud muinasjutte
ja kogunud kogu maailmast muinasjutulisi
lugusid, mida ta jutustab haruldaste
muusikariistade helide saatel.
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.
Aastavahetuse tähistamine toimub kell
00.30 ja ilutulestik kell 01.00 Narva-Jõesuu
kaubanduskeskuse juures! Ilutulestik
Vaivaras kell 00.15, Sinimäel kell 00.30 ja
Olginas kell 01.00 öösel.
Rahulikke Jõule!
JEKATERINA ROGOZINA
kultuurispetsialist

Detailplaneeringu
algatamise
teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.11.2019
korraldusega nr 533 algatati NarvaJõesuu linna Narva-Jõesuu linnas
Koidu tn 4 ja 6 asuvate kinnistute
detailplaneering. Planeeringu arendajaks
on maaomanik.
PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt
on detailplaneeringu koostamine
nõutav linnades hoone püstitamiseks.
Detailplaneeringu eesmärk on kirikuhoone
ehitamine Koidu tn 6 kinnistule
ja olemasoleva hävinud ajaloolise
kirikuvundamendi eksponeerimine ja
heakorrastamine Koidu tn 4 kinnistul,
liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine,
tehnovõrkudega varustatuse planeerimine,
vajalike servituutide seadmine,
haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete
kindlaksmääramine ning planeeritavale
hoonestusele üldiste arhitektuursete
tingimuste seadmine.
Detailplaneeringu ala pindala on ca
7344 m². Detailplaneering on kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas. Sama
korraldusega jäeti algatamata nimetatud
detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Detailplaneeringu
koostamise ajal täiendavaid uuringuid ei ole
vaja läbi viia.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab
tutvuda linnavalitsuse kantseleis tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja NarvaJõesuu linna veebilehel http://narvajoesuu.
kovtp.ee/.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

