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Riigi lisatoetus aitab
kohalikel
omavalitsustel
pakkuda noortele
paremat huviharidust
ja -tegevust
Ligi 20 miljoni euro eest on alates 2017.
aasta sügisest kuni 2018. aasta
detsembrini ellu viidud ligi 1800 erinevat
tegevust ning neist on osa saanud 59
tuhat noort. Täna on tegevustes
osalejaid 63% enam kui oleks ilma
toetuseta.
Riikliku lisatoetuse eesmärk on
parandada huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavust ning pakkuda noortele
mitmekesisemaid osalusvõimalusi.
Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha
suuruse arvestamisel võeti aluseks
komponendid nagu noorte arv, puudega
noorte arv, toimetulekuraskustega peredes
elavate noorte arv vanuses 7 - 19,
kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsvõimekus ning huvihariduse ja
huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.
Ida-Virumaa omavalitsused said
kokku toetust ligi 2 miljonit eurot
(1 921 590), mis oli Harju maakonna ja
Tartu maakonna järel suuruselt kolmas.
Toetuse abil tekkisid võimalused tõsta
ringijuhendajate tasusid ja toetada
eraõiguslikke huvitegevuse pakkujaid
(spordiklubisid, mittetulundusühinguid
jne). Huvitegevuste edukaks toimimiseks
leiti võimalus soetada uusi vahendeid
(kaasaegseid pille, spordivarustust,
arvuteid) ja sisustada huviringide ruume.
Narva-Jõesuus avati purjespordikool, et
kasutada ära linna geograafilist asukohta
(meri). Toimuvad regatid ja treeningud,
kuhu on kaasatud erinevad vanusegrupi
noored. Narvas toimub huviring
“Ajakirjanduse alused”, mis valmistab
noori ette erialavalikuks. Toimuvad
loengud, praktilised tegevused,
rollimängud. Sillamäe Muuseum korraldab
muuseumitunde erivajadustega noortele,
kus noored saavad valida ise tunni teema
ja see viiakse läbi koostöös muuseumi
varahoidjaga.
Narva-Jõesuu linnas olid toetuse
najal ellu viidud tegevused suures osas
suunatud uute ringide loomisele, mille
kaudu suurendati huvitegevuse
võimaluste mitmekesisust. Sinimäel
hakkas tööle poksiring, Narva-Jõesuus on
noortel tänu toetusele võimalik tegeleda
purjespordiga. Palju tegevusi oli seotud
spordiga, loodi võimalusi ka tantsuga
tegelemiseks. Tähelepanuta ei ole jäänud
ka noorte kunsti- ja robootikahuvi:
vastavad huviringid on loodud Olgina
alevikus ning Narva-Jõesuu ja Sinimäe
põhikoolis. Samuti alustas tööd DJ-ring.
Osalustasude kompenseerimisega
toetati noorte osalemist huvihariduses ja
huvitegevuses. Võimaluste
mitmekesistamine on parandanud
huvihariduse ja huvitegevuse
kättesaadavust Narva-Jõesuus.
Tegevuskava koostamise eel korraldati
küsitlusi noorte seas ja intervjuusid
lapsevanematega. (Eesti Noorsootöö
keskus)
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Silmufestival kogub iga
aastaga tuure
Nii suurt meediakajastust meie
linna ühele tunnusüritusele,
Silmufestivalile pole varasematel
aastatel olnud. Festivalist räägiti ja
kirjutati lähedal ja kaugel ning
väga positiivses võtmes.
Kaubavalik oli suur ja
mitmekesine, ning sarnaselt
pakutavatele
meelelahutusvõimalustele, leidis
enda jaoks midagi nii suur kui väike.
Ja kui mõnel aastal on juhtunud, et
festivali nimelooma jõesilmu (sageli
peetakse teda kalaks, kuid tegelikult
on tegemist veeloomaga) on
jätkunud vaid kõige kiirematele
Seekordsel festivalil oli silmu piisavalt.
ostjatele, siis seekord oli seda
piisavas koguses ja kõikvõimalikes
mälestustest pärit linn kena välja ja nii
olekutes – alates elusatest isenditest,
maitsvat silmu, kui seekordsel silmuüritusel
lõpetades kõikvõimalikul moel töödelduna.
pakutut, pole ta oma sõnul mitte kunagi
Spetsiaalselt Tallinnast festivalile kohale
varem saanud.
tulnud Tiina kuulis üritusest eelmise päeva
Palju oligi neid inimesi, kes sobitasid
uudistes ja otsustas vaatama tulla, millega
festivaliga kokku oma endise kodu- või
tegemist. Siitkandist aastakümneid tagasi
suvituskohaga taastutvumise.
lahkunud naisterahva sõnul nägi lapsepõlve
Külalisi tuli nii maad mööda, kui
ka meritsi. Linna jahisadamas andis
otsad koguni kaheksast jahist
koosnev reisiseltskond, kelle
sooviks oli silmufestivali
külastamine.
Restorani Franzia peakokk
Indrek Kõverik pani aga päevale
punkti õhtusöögiga, mille ta nimetas
„Saatanlikeks silmudeks“. Mees
mängis saatana sümboliks peetava
kuuesaja kuuekümne kuuega – kuus
rooga, kuus jooki ja kuus juttu.
Kusjuures kõik need kuus juttu
väärisid kuulamist, toidud nautimist
ja joogid mekkimist. Kõveriku sõnul
saab Eestis silmu põhiliselt grillitult,
marineeritult ja suitsutatult.
Keerulisemaid silmuroogi tehakse
Prantsusmaal.
Ka neid, kes konkursil osalesid, ei tulnud
tikutulega otsida. Foto: 2x Alar Tasa
ALAR TASA

Narvas avas uksed eesti keele maja
teenused keele praktiseerimise ja kasutamise
Oktoobrikuu esimesel päeval avati Narva
võimalusi Ida-Virumaal.
südalinnas Integratsiooni Sihtasutuse
„Narva eesti keele maja annab
peakontor ja Narva eesti keele maja uued
suurepärase võimaluse lähemalt tundma
ruumid, kus kõik soovijad saavad tasuta
õppida meie riigi kultuuri ja keelt. Kuna see
õppida ja harjutada eesti keelt.
asub nii lähedal, otse meie naaberlinnas, siis
Integratsiooni Sihtasutuse peakontor ja
loodan väga, et ka meie linna elanikud
Narva eesti keele maja tegutsevad nüüdsest
leiavad kiiresti tee Narva eesti keele maja
Narvas aadressil Linda 2 ehk endistes
poolt läbi viidavatele üritustele ja saavad abi
Baltijetsi tehase ruumides.
seal pakutavatest teenustest,“ rääkis
“Oleme oma uue kodu üle väga õnnelikud,
Integratsiooni Sihtasutuses töötav Narvakuna asume nüüd Narva kultuuri ja loovuse
Jõesuu linna elanik Veronika Stepanova.
südames, kus meiega sama katuse all
Eesti keele
tegutsevad Narva
majja on oodatud
Vaba Lava, ERR-i
kõik eesti keelest
Narva stuudio ja
erineva
ettevõtlusinkubaator
emakeelega
Objekt. Meie
täiskasvanud
kolimine on toonud
inimesed
riigi Narva
sõltumata
elanikele lähemale,
keeleoskusest, et
oleme loonud 20
õppida, harjutada
töökohta ning
või lihtsalt kuulata
oleme kõige
eesti keelt ning
paremas mõttes
elada kohalikku
hea näide riigi
ellu kiiremini
avatusest inimese
Eesti keele maja Narvas.
sisse.
poole,” rääkis
Foto: www.facebook.com/eestikeelemaja
Eesti keele
Integratsiooni
majas pakutakse erineva tasemega
Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar.
keelekursusi, tandemõpet, keelekohvikus või
“Eesti keele õppe läbiviimine ning keele
filmiõhtutel osalemist, samuti korraldatakse
harjutamiseks keskkonna loomine ja
keelepraktikat õpitubades. Eesti keele majas
toetamine on vaid üks osa meie tegevusest.
saab ka professionaalset keelenõustamist.
Narva eesti keele majast saab kindlasti veel
Kõik eesti keele maja teenused on tasuta.
üks eesti kultuuri edasikandja Ida-Virumaal,”
lisas Käosaar. Narva eesti keele maja juhataja
ALAR TASA
Margarita Källo sõnul mitmekesistavad eesti
keele majas pakutavad õppetegevused ja

Meie
muusikapedagoog
Lada Švan sai
riikliku tunnustuse
Eesti Kultuurkapitali helikunsti
sihtkapital ja Eesti Muusikakoolide Liit
andsid möödunud kuu lõpus, 22.
septembril Rahvusooper Estonia
Talveaias üle tänavused
tunnustuspreemiad Eesti parimatele
muusikaõpetajatele.
Eesti
Muusikakoolide
Liit tunnustab
muusikapedagooge,
kelle õpilased on
enim saavutanud
häid tulemusi
konkursil “Parim
noor
instrumentalist“.
2019. aasta
konkursitulemuste
põhjal pälvis
tunnustuse ka
Lada Švan –
plokkflööt (Narva
Muusikakool,
Narva-Jõesuu
Laste Muusika- ja Kunstikool) – kogenud
õpetaja, kes on loonud oma koolkonna
ning kelle õpilased esinevad edukalt
riiklikel konkurssidel. Eriliselt armas on
talle vanamuusika ansambli töö
juhendamine.
Lada Švan: „Muusika on helide keel.
Tutvust mis tahes keelega, emakeele või
võõrkeele, kõne- või kunstikeele tundmist
tuleb alustada lihtsatest arusaadavatest
sõnadest. Kui olla töökas ja püsiv,
moodustavad need üksikud sõnad järkjärgult teksti ja seejärel muutub
klassikaline muusika arusaadavaks ja
armsaks kunstiks. Muusika on nagu
ookean. See on tohutu ja täis aardeid.
Kuid need, kes pole õppinud
muusikalistel lainetel „ujuma“, ei lähe
kunagi sügavale ega näe seda rikkust.
Muusika juurde jõudsin 42 aastat
tagasi. Mu vanemad otsustasid saata
mind muusikakooli õppima sugugi mitte
sellepärast, et mul oli mingi särav anne.
Vastupidi, ma ei laulnud hästi ja
täiskasvanud naersid, et elevant on kõrva
peale astunud, kuulmist pole. Nii et nad
viisid mind olukorda parandama. Peagi
selgus tänu vanematele ja õpetajatele, et
kuulmine pole mitte lihtsalt olemas, vaid
see on lausa absoluutne. Nüüd, kui teised
vanemad toovad oma lapse meie kooli
sõnadega „kuulmist pole” või „võimeid
pole“, huvitavad mind need lapsed eriti.
Tõenäoliselt on olemas nii kuulmine kui ka
võimed, nad on lihtsalt sügavamale
peitunud.“
Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse
esimehe ja Elleri kooli direktori Kadri
Leivategija sõnul püsib andekate
õpetajate najal muusikahariduse tulevik.
„Õpetajaks olemine vajab täiesti omaette
andekust ja see on väga raske elukutse.
See vajab pika perspektiivi nägemist
noores lapses, kes alles alustab
pillimängu õpinguid. Õpetaja ülesanne on
hoida lapse pidevat huvi pillimängu vastu
meid ümbritsevas võimalusterohkes
maailmas. See on väga suur vastutus.
Sageli just need õpetajad määravad noore
inimese valiku muusika kasuks, “ lisas
Leivategija.
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital
jagab muusikapedagoogide
tunnustuspreemiaid alates 2012. aastast
koolide ettepanekute põhjal ja sihtkapitali
algatustena. Preemia eesmärk on
tunnustada pühendumist erialasele
tegevusele ja muusikaalase hariduse
jätkusuutlikku õpetamist.
ALAR TASA
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Etlejate konkurss
15. oktoobril toimus Narva-Jõesuu
põhikoolis etlejate konkurss teemal
„Sügis“.
Osalesid 1.–5. klassi õpilased. Üritusele
tulid kirjandusõpetaja saatel ka Sinimäe
põhikooli õpilased. Züriisse olid kutsutud
luuletajad Narva-Jõesuu A. Hahni nimelisest
kirjandusseltsist.
Üritust
korraldas teist
aastat klassivälise
tegevuse korraldaja
Tatjana Borissovna
Barabanova.
Lapsed lugesid nii
tänapäevaste
lasteluuletajate kui
ka vene luuletajate
– Puškini,
Balmonti, Bunini
ja teiste kuulsate
luuletajate –
luuletusi ning on
hämmastav, kuidas
sellised väikesed
etlejad nii tõsiseid
teoseid ilmekalt
2. klassi parimad etlejad
lugesid ja mis
kõige tähtsam –
Aleksander ja Mihhail.
nende mõtet
Foto: Svetlana Babkina
mõistsid.
Siin on konkursi võitjad: Polina
Treumova – 1. klass, Aleksander ja Mihhail
Zahartšenkov – 2. klass, Stefania Burkova –
4. klass, Anastasia Filippova – 5. klass.
Publiku ja zürii lemmiku auhinna pälvis
esimese klassi õpilane Mihhail Karu.
Ka külalised Sinimäelt esinesid väga
hästi, kuid 4. klassi poiss Ivan Postolenko,
kes luges David Samoilovi luuletust, vääris
erilist kiitust.
Kõik konkursil osalejad said magusaid
auhindu.
Meie, täiskasvanud, oleme noorema
põlvkonna üle uhked ja tahaksime, et see
konkurss muutuks traditsiooniks.
SVETLANA LADONINA
Narva-Jõesuu A. Hahni nimelise
kirjandusseltsi liige

Koostööprojekt „500
kodu korda“ abistas ka
meie linna kodusid

Selleks korraks on Päästeameti,
Siseministeeriumi ja kohalike
omavalitsuste koostööprojekt lõppenud ja
500 toimetulekuraskustes oleva inimese
kodu on muudetud tuleohutuks. NarvaJõesuu territooriumil said
tuleohutusalaselt kriitilised probleemid
lahendatud kuues kodus.
Projekt puudutas eelkõige nii lastega
peresid, kui ka puuetega, või siis eakaid
inimesi. Vajalikuks osutusid nii
kinnistusraamatu andmetel kodu omanikuks
olemine, kui ka rahvastikuregistri andmetel
antud elamispinnal elamine. Samuti pidid
töösse minevad elamispinnad olema
aastaringselt kasutatavad ja
elamiskõlblikud.
Projekti raames tehtavate tööde
nimekiri oli pikk - küttekolde või -seadme
ehitamine, paigaldamine või parandamine,
korstna ehitamine, paigaldamine või
parandamine, elektrisüsteemide
uuendamine, korstnapühkimise teenuse
pakkumine, suitsu- ja vinguanduri
paigaldamine ja tulekustuti soetamine.
Projekti kogumaksumus oli 19936,31 eurot.
Narva-Jõesuu linna omafinantseeringuks
kujunes 475,50 eurot.
Kõik projektis osalenud tuletavad
meelde, et kortermajade ja ridaelamute
küttesüsteeme peab korra aastas üle
vaatama kutseline korstnapühkija, kes
väljastab tehtud tööde kohta ka akti, mis on
oluline säilitada. See paber annab
majaomanikule kindluse küttesüsteemi
tehnilise korrasoleku kohta ning mis pole
väheoluline - õnnetuse korral on
kindlustushüvitise saamiseks tõend
küttekollete korrashoiust olemas.
Teavet korstnapühkija tellimise kohta
saad küsida päästeala infotelefonilt 1524 ja
korstnapühkijate kontakte on võimalik leida
lehelt www.korsten.ee. Korstnapühkija
kutsetunnistuse kehtivust ja selle
olemasolu saab kontrollida Kutsekoja
veebilehelt www.kutsekoda.ee.
Õnnetuste vältimiseks tuletan meelde,
et kasutuses oleva küttekolde korsten peab
olema igal aastal enne kütteperioodi
puhastatud. Küttekoldes ei tohi põletada
plastikut, kilet, tekstiili ega liimi, lakk- või
värvaineid sisaldavaid materjale, näiteks
puitplaati. Külmal ajal jälgi kütteseadmeid
tavapärasest hoolsamalt ja ära unusta, et
alates 2009. aasta 1. juulist, on vähemalt
üks suitsuandur igas kodus kohustuslik!
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja

Käsitööpäev Avinurme
Puiduaidas
ühiselt piparkooke küpsetada. Mõni poetas
Vaivara laulu- ja mänguselts Vikerkaar
selle peale pisara ja ohkas. Nobedad käed
korraldas Narva-Jõesuu Linnavalitsuse toel
pressisid taignast puidust raami abil rohke
sügisese käsitööpäeva Avinurme Puiduaidas.
kaunistusega koogid, mis peale viimast
Avinurme mindi just seda ehedat puidust
viimistlemist ahju pandi. Küpsetusruum jäi
käsitöö tegemist uudistama ning ise kätt
proovima. Kuid nagu Avinurmele kohane, pidi
enne käsitöö juurde saamist
ühe toreda rongisõidu ette
võtma, muidu pole sa
Avinurmes käinud ja midagi
näinud. Tõesti pikk sõit - oma
kilomeeter sai loksuda mööda
kitsast raudteed täis puugitud
vagunis ja kuulata giidi
pajatusi kunagistest
hiilgeaegadest, kui Avinurme
oli „puidu vabariik“. Seda head
aega meenutas fotonäitus
raudteejaamas. Rongilt maha
tulles seadsime sammud värske
puidulõhnase hoone poole,
kus meid juba ootasid
meistrimehed, olles valmis
meile jagama puidutöö
Valmimas on maitsvad piparkoogid. Foto: Aare Objartel
saladusi.
Valikuid oli palju, millega
hetkega vaikseks, kuulda oli vaid vaikset
tegeleda, kuid meie valik jäi puitlaastkorvi
piparkoogi küpsemise sahinat.
kaunistamise ja piparkookide küpsetamise
Lillelised korvid ja soojad piparkoogid
peale. Nobedamad haarasid juba korvid enda
käes, suundusid väsinud käsitöölised rutakal
kätte ning võtsid kohad sisse laua ääres.
sammul peale raske päevatöö sooritamist
Nagu imeväel ilmusid esimesed lilledest
lõunalaua suunas, kus juttu kogetust jätkus
kaunistused spetsialisti käe all
kogu lõunapausi ajaks.
puidust heledale pinnale.
Tehes veel tiiru Avinurme
Aeglasemad suundusid piparkoogi tuppa, kus vaatamisväärtuste vahel, suundus buss
laud oli kaetud puidust piparkoogi vormide ja
koduteele. Tänan veel kord Narva-Jõesuu
piparkoogi taignaga. Peale korralikku
Huvikeskust ja Narva-Jõesuu Linnavalitsust
sissejuhatust piparkoogi ajaloost, asuti kohe
toetuse eest ning muidugi kõiki osalejaid!
asja kallale. Igaühel oli, mida meenutada oma
AARE OBJARTEL
noorusest, kui sai koos vanaema ja emaga

Kes koputab mu uksele?

Sõitsime koos Lenaga mööda tema
13. novembril 2018. aastal tähistas Eesti
tööpiirkonda (kõik, mis asub Sepa tänavast
sõltumatu riiklik postiteenistus oma
läänes), ja kõik inimesed, adressaadid, kellele
sajandat sünnipäeva.
ta posti toob, tervitasid teda naeratusega; oli
Eesti postiteenistus on saanud alguse
näha, et inimesed naudivad temaga
1638. aastal, ehk alates Rootsi riikliku
suhtlemist. Vastutustundlik, heatahtlik,
postisüsteemi tekkimise hetkest. Eestisse
viisakas, ennast valitsev – ja see pole veel
jõudis see süsteem kahe aasta pärast
ammendav loend epiteetidest, millega
kuninganna Kristiina seadluse alusel.
tänulikud adressaadid teda kirjeldasid.
Postiteenistusse võeti talupoegasid, kes
Küsimusele, millal tundus talle raskem, kas
oskasid lugeda ja kirjutada.
varem või nüüd (alustas ta ju tööd siis, kui
13. novembril 1918. aastal, peale Eesti
posti viidi jalgsi, hiljem jalgrattal ning alates
iseseisvumist, asutati riiklik postiteenistus.
2016. aastast sõidavad
10. aprillil 1991. aastal
postiljonid autoga), vastas
hakkas Eestis tegutsema
ta, et pole vahet: kui varem
riiklik ettevõte Eesti Post,
kandsid nad ajalehti ja kirju,
mis 2014. aastal nimetati
siis nüüd kannavad nad
ümber Omnivaks.
enamasti reklaame ja arveid.
Ülaltoodud retk Eesti
Internetiajastul
postiteenistuse ajalukku
saadakse
uudiseid
oleks jäänud vaid
peamiselt veebist, ajalehti
huvitavaks faktiks, kui
tellitakse vähe (enamasti
Karja tänava elanikud
kohalikke), epistolaarne
poleks hiljuti autoriga
zanr on kadumas, inimesed
ühendust võtnud ja
suhtlevad üha enam
palunud kirjutada
Skype’i ja e-posti kaudu
huvitavast inimesest –
ning ajalehtede lugemiseks
toredast ja
ei jää üldse aega.
vastutustundlikust
Adressaatide mugavuse
postiljonist, kes nende
huvides paigaldati 2018.
tänavat teenindab.
aastal Narva-Jõesuus
Saage tuttavaks
aadressil Kesk 3
postikuller (nii nimetatakse
postiautomaadid, mille
nüüd postiljone) Jelena
kaudu saab pakke kätte ja
Trifanovaga. Ta sündis
teele panna.
1972. aastal Narvas, tol ajal
Kuid on inimesi, kes
veel Nõukogude Liidus.
Postikuller Jelena Trifanova.
tellivad endiselt ajalehti ja
1989. aastal lõpetas ta
Foto: Svetlana Babkina
ajakirju, kirjutavad lahkeid
kooli ja läks
kirju ja õnnitluskaarte ning hoiavad oma
postkontorisse tööle. Arvas, et ajutiselt, kuna
postkaste korras. Just selliste inimeste jaoks
astus sisse Tallinna Tehnikakõrgkooli
puidutöötlemise osakonda kaugõppesse, kuid on soov töötada. Muide, nüüd tuleb nii palju
reklaami, et paljud postkastid ei suuda seda
talle hakkas postiljoni amet meeldima
kõike ära mahutada. Kui te ei soovi reklaami
(töötamine inimestega värskes õhus ja
saada, pakub Lena teile kas kleebiseid
pidevas liikumises) ning käesoleval aastal
postkastile või lihtsalt kirjutada keeldumisest
tähistas ta töötamise 30. aastapäeva. Omniva
käsitsi – siis postiljon enam postkasti
juhtkond ei jätnud seda asjaolu tähelepanuta,
reklaami ei pane.
avaldades oma töötajale aastatepikkuse töö
On olemas vanarahva uskumus, et kui
eest tänu ning kinkides väärtusliku kingituse.
kohtud hommikul postiljoniga, siis päev
Oma abikaasa Aleksandriga kohtus Lena,
õnnestub, eriti kui kohtud sellise postiljoniga
võiks öelda, tööl. Naine vedas posti
organisatsioonile, kus mees töötas. Nüüd elab nagu meie Lenotška.
Palju õnne Teile, Jelena Trifanova!
pere Narvas. Nad kasvatasid üles poja Miša,
kes lõpetas kooli kuldmedaliga ja õpib nüüd
SVETLANA BABKINA
Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Meie
OMALOOMING
Ahti, Matti ja merekurat
(Muinasjutt)
ALEKSANDER ANNIK
Räägitakse, et ühes väikeses
kalurikülas mererannas elasid
paadimeister Ahti ja tema naaber kalur
Matti. Meister elas suures majas, Matti
ulualuseks oli lähedal asuv hurtsik. Ahti
oli kogu piirkonnas kuulus selle poolest,
et valmistas häid paate, ja Matti käis
tema juures õpipoisiks.
Ahti oli tuntud ka oma ahnuse
poolest. Ta võttis oma paatide eest
vaskmündi iga naela kohta. Kõik kalurid
käisid merel kala püüdmas tema paatides.
Neilt, kel raha polnud, võttis Ahti kala: ei
põlanud ära.
Nii elas terve küla.
Ühel sügisel istus Ahti oma maja õues
uue paadi kõrval, mille oli ehitanud Matti.
Ta vaatas paati ja mõistis, et õpipoiss oli
teda juba oma oskuste poolest ületanud:
välja oli tulnud suurepärane paat!
Kadedus võttis tema üle võimust.
Matti ei oli sel ajal ära.
„Kas sa oled Ahti, paadimeister?“
kostus äkki vana meistri selja tagant. Ahti
pööras ümber. „Noh, mina,“ vastas ta
ärritunult, „mida sa tahad? Paati?“
Külaline noogutas ja jätkas: „Ma kuulsin,
et sinu paadid on head. Kes nendega
merele läheb, ei tule kunagi tühjalt tagasi.
Ma tahan sinult osta sinu parima paadi.“
„Müün õige selle paadi enda oma pähe,“
otsustas Ahti endamisi. „Kas sa tead
minu hinda?“ küsis ta võõralt. „Ma tean
sinu hinda. Vaskmünt iga naela eest,“
irvitas külaline. Võõras tõmbas oma
rahakukru välja. „Ma annan sulle
kuldmündi iga naela eest sinu paadis,“
ütles ta.
„See tuleb veel lõpetada,“ ütles
meister paati vaadates, „tule homme, saad
oma paadi.“ Ahti ei öelnud külalisele, et
paadi oli teinud teine meister. Külaline
kadus värava taha. (Järgneb)

Teised meist
Kapten Joel Kõiv: “Süvist on piisavalt ja
see ongi sadama juures põhiline.”
Silmufestivali kaheksa jahiga külastanud
reisiseltskonna juht, Narva-Jõesuu
rekonstrueeritud jahisadamast rääkides.

ÕNNITLEME VANEMAID

SEMJON DMITROVI
JAANIKA PRINTCI
MILANA VARBLANE
TIMOFEI HRUŠKOVI
SÜNNI PUHUL

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
OLGA ZEMTSOVA
TAISIYA KROTOVA
VERA AGISHEVA
ANATOLI TŠEKANIN
LIYA PANSHINA
NIKOLAI ASEJEV
TAMARA KRIUKOVA
ELVI EVERD
ALEVTINA ŠEVTŠUK
LIIDIA LITVINOVA
ZOJA SAIKINA
ZOJA EIDEMILLER
HELGI HALLIK
VICTOR BARANOV
VICTOR BACHIN
SVETLANA ŠAPOVALOVA
LEIDA BAKUNINA
GENNADI SERAKOV
HEINAR JAAKSON
YURY NIKANDROV
TATJANA ŠIŠKINA
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
25. septembril
Lühikokkuvõte Narva-Jõesuu
Linnavolikogu otsustustest.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018
määruse nr 45 “Narva-Jõesuu linna
arengukava kuni 2025 ja
eelarvestrateegia 2019-2022” muutmine.
Ettepanek on muuta kehtiva määruse
pealkirja. Narva-Jõesuu Linnavolikogu
31.10.2018 määrusega nr 45 kinnitati
eelarvestrateegia perioodiks 2019-2022.
Kuna eelarvestrateegia periood muutub,
teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus
ettepaneku muuta Narva-Jõesuu linna
arengukava osa 4 ja eelarve-strateegia
tabelid. Eelmisel volikogu istungil
alustatud ning nüüd teine lugemine.
Otsustati võtta vastu määrus 67.
Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine
Määruse eesmärk on ühtlustada kahe
ühinenud omavalitsuse
korruptsioonivastase seaduse
rakendamise korrad. Määrusega
määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni
esitama kohustatud isikud ning
sätestatakse huvide deklaratsioonide
kontrollimise komisjoni koosseis.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikme,
linnapea ja linnavalitsuse liikme
teenistuslähetusse saatmise kord
Määrusega sätestatakse
linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete
lähetuse taotlemine ja vormistamine ning
lähetustulemuste vormistamine pärast
lähetusest naasmist, samuti kulude
hüvitamine ja päevaraha maksmine.
Narva-Jõesuu linna territooriumil
asuvate korteriühistute ja eramajade
toetamise kord
Tegemist on kehtiva korra uue
redaktsiooniga. Muudatused on tehtud
tulenevalt viimasest taotlusvoorust ehk
arvestatud on taotlusi läbi vaadanud
komisjoni poolt tehtud ettepanekutega.
Korras sätestatakse toetuse eesmärgid,
toetatavad tegevused, nõuded toetuse
taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse
suurus, taotluse menetlemine ja toetuse
kasutamise üle järelevalve teostamine ning
toetuse väljamaksete teostamise
tingimused.
Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu
Linnavolikogu määruste kehtetuks
tunnistamine
Õigusselguse huvides on vajalik
korrastada mõlema ühinenud omavalitsuse
õigusaktide loetelu kas siis kehtetuks
tunnistamise või sarnaste määruste
ühildamise teel.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete
arvu ja struktuuri kinnitamine
Otsustati kinnitada Narva-Jõesuu
Linnavalitsus 6-liikmelisena alljärgneva
struktuuriga:
linnapea ja viis linnavalitsuse liiget.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete
kinnitamine
Otsustati kinnitada Narva-Jõesuu
Linnavalitsus alljärgnevas koosseisus:
linnapea – Maksim Iljin; liikmed: Anzela
Jakutova, Raim Sarv, Sergei Solovjov,
Sabina Kornejeva, Imre Liiv.
Linnavara kasutusse andmine Kudruküla
tn 15 KÜ
Kudruküla tn 15 KÜ esitas NarvaJõesuu Linnavalitsusele taotluse linna
omandis oleva territooriumi aadressil
Kudruküla tänav L2 pikaajalisele rendile
võtmiseks.
Renditava territooriumi pindala on 305 m².
Rendile võtmise eesmärk –
parkimiskohtade rajamine. Linnavara
antakse kasutusse tingimusel, et
kasutamise perioodi jooksul vastutab
territooriumi korrashoiu eest täielikult
kasutaja ning kasutaja kannab ka kõik
kommunaal- ja kõrvalkulud. Samuti
tingimusel, et rendiperioodi jooksul
toimub territooriumi sihtotstarbeline
kasutus (parkimiskohtade rajamine). Uute
hoonete ja rajatiste ehitamine kasutataval
territooriumil on keelatud.
Linnavara kasutusse andmine AÜ
Päiksekiir MTÜ
AÜ Päiksekiir MTÜ esitas NarvaJõesuu Linnavalitsusele taotluse linna
omandis oleva territooriumi aadressil
Narva-Jõesuu linn Olgina alevik Metsa

Sügis on kuldsete lehtede ja
tervislike maiuspalade aeg!
Sügis meie lasteaias algas 2. septembril
toreda teadmistepäevaga koos koolilastega
hommikusel rivistusel! Meie lapsed saatsid
vanemaid sõpru kooli: lugesid neile
luuletusi ja laulsid laule.
Kooliaasta lasteaias kestab 365 päeva,
kuid aktiivne periood algab septembris, kui

päästemeeskonna auto, mis on valmis iga
sekund välja sõitma. Suur tänu meie
päästjatele nende igapäevase töö ja
võimaluse eest meiega oma teadmisi
programmi „Nutikam kui tuli“ raames jagada!
Sügisel, isegi väga vihmase ilmaga, on
meie lasteaias tõeliselt lõbus! Kui jalutada

Iga aasta oktoobris tuleb lasteaeda Narva-Jõesuu päästekomando. Foto: Julia Lozkina
puhanud ja rõõmsad lapsed tulevad pärast
puhkust taas lasteaeda.
Septembris osales lasteaed Karikakar viiendal
Euroopa spordinädalal 2019. Eestis on
spordinädala korraldajad Eesti
Olümpiakomitee ja ühendus Sport Kõigile.
Suur tänu Sinimäe spordihoonele võimaluse
eest avarat spordisaali kasutada ja koos
Vaivara lasteaiaga toredat spordipidu pidada.
Küll alles lapsed ja täiskasvanud hüppasid ja
jooksid koos! Koos on lõbus!
Oktoobris toimus traditsiooniliselt
sügisnäitus: suur tänu kõigile osalejatele,
vanematele ja lastele, loovuse ja
loomingulisuse eest! Nagu ikka, lõpeb
oktoober sügispeoga, kui lasteaeda tulevad
külalised – seen Puravik ja iludus Sügis, kes
toovad lastele palju maitsvaid ja tervislikke
suupisteid.
Iga aasta oktoobris tuleb lasteaeda
Narva-Jõesuu päästekomando. Päästjad
räägivad õigest tegutsemisest ohu korral ja
oma tööst. Õues ootab lapsi suur

pole võimalik, tuleb meile külla teater. Lapsed
on juba vaadanud Peterburi Nukuteatri
lavastust „Muinasjutt päikesest“ ja
Valgevene muinasjututeatri Pinocchio
etendust nime all „Reis imedemaale“.
Meil ei pea ilmast hoolimata igav olema!
Novembri alguses ootab meid projekti
„Loeme koos“ nädal, mille raames loeme
muinasjutte vene ja eesti keeles. Ootame juba
esimest külalist, luuletaja Svetlana Pauni, aga
ka kõiki, kes soovivad meile
lemmikmuinasjutte või luuletusi ette lugeda!
Juhime teie tähelepanu veel sellele, et
lasteaia piirdeaia kõrvale asfalteerisime parkla
kuuele autole ning palume oma autod sinna
parkida, aga mitte haljasalale sissepääsu ja
väravate juurde. Parkimine kohe värava kõrvale
on väga ohtlik, sest teie pargitud autost mööda
sõitev autojuht võib mitte märgata teie autost
välja hüppavat last.
Ilusat ja kirgast sügist soovib teile NarvaJõesuu lasteaed Karikakar!

Narva-Jõesuu koolis on huvitav
teadmised ja võimed proovile muuseumitunni
Õppimine on töömahukas protsess, mis
ajal Suvesadamas (Tallinn).
nõuab palju pingutusi. Täiskasvanute
Mõni üritus on juba saanud Narvaülesanne on aidata lastel koormusega toime
Jõesuu kooli heaks traditsiooniks. Juba mitu
tulla. Seetõttu proovime koolielu huvitavate
aastat teeme koostööd Sinimäe kooliga.
üritustega mitmekesistada. Esimese
Oktoobris toimus meie koolis etlemisvõistlus,
veerandi jooksul toimus üritusi päris palju.
millest võtsid osa ka meie külalised, Sinimäe
Septembris liitus meie kool Euroopa
kooli algklasside õpilased. Noored esinejad
spordinädalaga, mille eesmärk on spordi
suutsid edasi anda sügise muutuvat meeleolu
populariseerimine ja tervisliku eluviisi
propageerimine.
Lapsed said end
tõestada jalgpallis ja
võrkpallis,
kergejõustikus ja
lõbusatel
teatevõistlustel. Igaüks
tuli võitjaks, sest igal
võistlusel on peamine
ennast ületada.
Ülemaailmne
puhtusepäev on kõigi
linna ja riigi elanike
jaoks oluline sündmus.
Seetõttu võtsime sel
päeval sõbralikult kõik
– algklassilapsed,
Ka koolitunnid on õpilaste jaoks huvitavad.
vanemate klasside
Foto: Tatjana Barabanova
õpilased ja õpetajad –
osa kooli territooriumi koristamisest. Inimese
ja ilu – just sellele aastaajale oli võistlus
loomuses on väärtustada seda, mis on
pühendatud. Meie õpilased aga osalevad
tulnud tööga. Loodame, et lapsed
Sinimäe kooli organiseeritud sportlikul
hoolitsevad oma linna puhtuse eest.
orienteerumisel.
Aasta jooksul käivad meie õpilased
Muidugi toimub sügisel meie seinte vahel
(lapsevanematele täiesti tasuta) õppereisidel,
ka laat, millest võtavad osa mitte ainult
mida kõik kannatamatult ootavad.
lapsed, vaid ka nende vanemad ja
Septembris külastasime Kauksi
vanavanemad. Igaüks saab oma töö tulemusi
looduskeskust ja tutvusime meie piirkonna
müüki panna ning oskusi ja hobisid
sügismetsa ning soode, taimestiku ja
demonstreerida.
loomastiku eluga. Oktoobris käisid
Ees on veel palju huvitavat, sest kooliaasta
nooremate klasside õpilased
on alles alanud ...
õppeekskursioonil Narva kunstigaleriis ning
TATJANA BARABANOVA
vanemate klasside õpilased panid oma
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tänav 1A pikaajalisele rendile võtmiseks.
Renditava territooriumi pindala on 6,75 ha.
Rendile võtmise eesmärk – antud
maaüksuse sihtotstarbeline kasutamine
ehk aiamaade kasutamine kohalike elanike
poolt, kes on AÜ Päiksekiir MTÜ liikmed.
Linnavara antakse kasutusse tingimusel,
et rendiperioodi jooksul toimub
territooriumi sihtotstarbeline kasutus.
Uute hoonete ja rajatiste ehitamine
kasutataval territooriumil on keelatud.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe
valimine
ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu alaliste
komisjonide koosseisude muutmine
Salajasel hääletusel osutus valituks
Narva-Jõesuu Linnavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni esimeheks Kai Kiiver ning
Narva-Jõesuu Linnavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni aseesimeheks Tatjana
Pagajeva.
Muudatusi tehti kultuuri- ja
spordikomisjoni ning haridus- ja
noorsootöökomisjoni koosseisus.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe
valimine
Kuna avaldust ei ole esitatud, ei
saadud antud küsimust arutada. Istungit
jätkati järgmise päevakorrapunktiga.
Keskkonna- ja kalanduskomisjoni
aruanne
Ettekande komisjoni tööst tegi
komisjoni esimees Rein Peiker.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Ilusa eesti
keele nädal
4. – 10. novembrini toimub Eestimaa
rahvamajades Ilusa eesti keele nädal. Ka
Narva-Jõesuu linnas toimuvad NarvaJõesuu Huvikeskuse eestvedamisel
erinevad üritused, mille eesmärk on
hoida eesti keelt ja aidata kaasa eestluse
säilimisele läbi emakeele.
E - 4. novembril kell 16:00 – 17:00
„Muinasjutud“, Narva-Jõesuu lasteaias
Karikakar.
T - 5. novembril kell 11.30 Lasteaia
vanema rühma lastele ja algklasside
õpilastele „Muinasjutud“, esinevad Piret
Päär ja Kulno Malva, Sinimäe Põhikooli
aatriumis.
Kell 16.00 – 17.00 Keelekohviku
näidisesitlus Kesk 3, Valges saalis.
K - 6. novembril kell 18.00 Luuleõhtu,
esinevad Tiina Mälberg ja Keio Soomelt
Sinimäe raamatukogus.
R - 8. novembril kell 10.55 - 11.40 NarvaJõesuu Koolis ja kell 12.30-13.15 Sinimäe
Põhikoolis
Koolikontsert - „Virumaa
pärimusmuusika“, mida viivad läbi
Virumaalt pärit pärimusmuusikud Taavet
Niller, Martin Müller ja Tõnis Kirsipu.
Noored muusikud mängivad-räägivad
lugusid ja laulavad laule Virumaalt, mis on
päritud esivanematelt või leitud arhiivi
varasalvedest ning taaselustatud.
L – 9. novembril kell 17:00 - Vanatare
(Laagna küla) „Luuleõhtu“
Olete oodatud üritustele!
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja

Muuseumimatk
12. oktoobril toimus igaaastane
kodulooline muuseumimatk.
Selle aasta matk kulges mööda metsa
ja randa. Kolmekilomeetrilise jalutuskäigu
jooksul nägid osalejad põhjasõjaaegset
kindlustust Rootsi valli, uraani
uuringušurffi. Mummassaares uurisime
klinti ja klindimetsa ning Teise
maailmasõja ajal loodud Tannenbergi liini.
Kohal oli umbes 25 osalejat Narvast,
Jõhvist ja selle ümbrusest.
Pärast matka pakkus Kaitseliidu
Alutaguse maleva Narva malevkond
kõikidele sooja suppi ja magusat kringlit.
JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede muuseum
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Detailplaneeringu teade
Planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lg 7
kohaselt ning PlanS § 84 lg 1 alusel
teavitame kehtiva üldplaneeringu kohase
Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 detailplaneeringu
ja selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemustest.
Avalik väljapanek toimus 12.08.-12.09.2019
ja avalik arutelu toimus 07.10.2019 kell
14.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone
valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu
linn).
Avaliku väljapaneku jooksul laekus üks
kirjalik arvamus, millele edastati kirjalik
vastus. Avaliku arutelu ajal tehti paar
ettepanekut, mis põhimõtteliselt ei muuda
detailplaneeringu lahendust, kuid tagavad
planeeritava ala parema toimimise.
Kõik ettepanekud viiakse planeeringu
lahendusse, keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelnõu muutmine ei ole vajalik.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

TEADE liinide nr 503
ja 904 sõiduplaanide
muudatustest
Alates 11.11.2019 muutuvad maakonna
bussiliinide 503 ja 904 sõiduplaanid,
liininumbritele lisanduvad tähed, tekib
mitmeid ümberistumisvõimalusi
Sillamäe bussijaamas Jõhvist Narva ja
Narvast Jõhvi suunas, Sillamäe linna
ning Toila ja Voka alevikega ja KohtlaJärve Oru linnaosaga tagatakse parem
bussiühendus.
Liin nr 503 Narva – Sillamäe – Jõhvi –
Puru haigla
* Narvast väljumine kl 8:10 liini
pikendatakse Puru haiglani.
Liinide nr 904, 904A, 904S ja 904C
üldinfo
* Narva linnast väljuval suunal Peetri
plats, Energia, KK Geneva ja Tempo
peatustes vaid bussi sisenemine.
* Narva linna sisenemise suunal Tempo,
KK Geneva, Energia ja Peetri plats
peatustes vaid bussist väljumine.
Liin nr 904 Narva – Olgina – Sinimäe –
Sillamäe
* Kõik reisid läbivad Olgina aleviku ja
Sinimäe kooli peatuseid.
* Liini teenindatakse 4 korda päevas
mõlemas suunas.
Liin nr 904A Narva – Olgina – Auvere –
Sinimäe – Sillamäe
* Kõik reisid läbivad Olgina aleviku ja
Sinimäe kooli peatuseid.
* Auvere küla peatuseid (Hiiemetsa
peatus Auvere teel, Auvere raudteejaam ja
Auvere küla) teenindatakse ainult
nõudmisel. Sõidusoovist
nõudepeatusesse teavitada bussijuhti
sisenemisel. Pealetuleku soovi korral
nõudepeatusest teatada reisile eelneval
päeval kuni kl 18.00-ni tel 33 46 995.
Nõudepeatuse teenindamisel hilineb buss
kõikidesse järgnevatesse peatustesse
kuni 10 minutit.
* Narvast väljumised tööpäevadel kl 7:10
ning puhkepäevadel ja riigipühadel
kl 6:00.
* Sillamäelt väljumised tööpäevadel kl
15:30 ning puhkepäevadel ja riigipühadel
kl 14:20.
Liin nr 904S Narva – Olgina – Soldina –
Sinimäe – Sillamäe
* Kõik reisid läbivad Olgina aleviku,
Soldina ja Sinimäe kooli peatuseid.
* Liini teenindatakse 5 korda päevas
mõlemas suunas.
Liin nr 904C Narva – Sinimäe –
Sinimäe kalmistu – Sillamäe
* Kõik reisid läbivad Sinimäe kooli ja
Sinimäe kalmistu peatuseid.
* Liini teenindatakse 2 korda päevas
mõlemas suunas.
Kõik sõiduplaanid: www.peatus.ee ja
www.ivytk.ee/soiduplaanid/
HEIKI LUTS
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee
Tel +372 503 0201

Kolm head põhjust miks registreerida
ennast Narva-Jõesuu linna elanikuks

Novembrikuu
ürituste kava

Koduomanikud saavad maamaksuvabastuse!
Juhindudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima
hakanud „Maamaksuseaduse” muutmise
seadusest vabastati koduomanikud maamaksust
vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses
kuni 1500 m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2
ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on
võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva
maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses
sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed,
kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel
kinnisasja ja on sama kinnistu endale
rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega
kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud
tingimustele vastavate isikute andmeid
kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete
alusel järgmine kord seisuga 1. jaanuar 2020.
Loe täpsemalt maamaksu kohta Maksu- ja
Tolliameti koduleheküljelt veebis www.emta.ee/
et/eraklient/maa-soiduk-mets-hasartmang/
maamaksust#4
Narva-Jõesuu linna elanikuna on sul õigus
saada toetusi, soodustusi ja avalikke
teenuseid!
Iga omavalitsus pakub oma elanikele toetusi
ja erinevaid soodustusi, kuid et neid taotleda on
vaja rahvastikuregistrijärgne elukoht selles
omavalitsuses, kus toetust taotletakse. Kui olete
Narva-Jõesuu linna elanik (sõltumata elad sa
Vaivaras, Olginas, Sinimäel või Viivikonnas), on
sul võimalus taotleda Narva-Jõesuu
linnavalitsuselt mitmesuguseid toetusi ja
soodustusi. Olgu selleks sotsiaaltoetused,
huviringitoetused, aastaringne tasuta parkimine
Narva-Jõesuu linna territooriumil, erinevad tasuta
sportimise võimalused ja palju muud.
Aitad oma kodukohta paremaks muuta!
Füüsilise isiku tulumaksuga maksustatavast
tulust laekub linnale 11,96%. Tulumaks ongi
omavalitsuse eelarve peamine sissetulekuallikas.
Elanike maksutulu eest saame arendada üldist
heaolu, parandada ning ehitada uusi sõidu- ja
kergliiklusteid, korrastada meie haridusasutusi sh.
luua juurde kooli- ja lasteaiakohti, korrastada
kogukonnakeskusi, ehitada tervise -ja
noortekeskusi ja terviseradasid, arendada
huvitegevust ja eakatele vabaaja veetmise
võimalusi.
Haldusreformijärgselt on Narva-Jõesuu
omavalitsus territoriaalselt üks Eesti suuremaid
linnu ning üks Eesti kiiremini arenevaid piirkondi
– meil on tööstust ja rannaala, metsa ja põllumaad,
küla ja linna. Inimestena oleme üheskoos
külalislahked, arengutele ja muutustele avatud,
kuid meil saaks veel paremini minna, kui kõik, kes
reaalselt Narva-Jõesuus elavad, siin töötavad või
siin kinnisvara omavad inimesed ennast ka oma
koju registreerivad ja seeläbi kodukoha arengule
kaasa aitavad.
Kuidas kontrollida oma elukohaaadressi
(sissekirjutust)?

02.11 kell 16:00 Vanatare hingedepäeva
õhtu. Üllatuskülaline. Vanatare.
02.11. kell 17:00 Puhkeõhtu “×òî òàêîå
îñåíü?”. Piletid 3 eurot, registreerimine
linnaraamatukogus. Korraldajaks Vene
Kultuuriselts “Allikas”. Valge saal.
02.11. kell 19:00 Lõikuspidu, Sinimäe
kooli aatrium. Tantsuks Annely Ott ja
Rein Kontson, õhtujuht Ronaldo Sildnik.
Eelmüügil piletid 5 eurot, kohapeal 10
eurot. Piletid müügil Narva-Jõesuu
raamatukogus, Olgina rahvamajas,
Sinimäe raamatukogus ja spordihoones,
Vaivara raamatukogus.
09.11. kell 12:00 Esitlusprogramm „
Muna meie elus ja kunstis“ filosoofia
professor Jelena Sergeitšik. Valge saal.
9.11. kell 13:00 Isadepäeva kontsert.
Esinevad: tantsukollektiiv Aktsent,
teatriring “Pertsi”, Narva-Jõesuu
muusikakooli õpilased. Sissepääs tasuta.
Olgina rahvamaja.
9.11. kell 19:00 Isadepäeva Retro-Disko.
Sissepääs tasuta. Olgina rahvamaja.
24.11. kell 13:30“Ïîýò ãðóñòè”, 215
sünniaastapäevale pühendatud M.
Lermontovi muusikaline-luuleõhtu.
Korraldajaks Vene Kultuuriselts
“Allikas”. Valge saal.

Elukohaandmete kontrollimiseks
rahvastikuregistris on võimalus pöörduda NarvaJõesuu linna registripidaja (kontaktid allpool)
poole või sisenedes ID kaart kasutades
kodanikuportaali www.eesti.ee, kus saate esitada
päringu enda andmete kohta.
Kuidas esitada elukohateadet
omavalitsusele?
Elukohateate esitamiseks saab kasutada
samuti kodanikuportaali www.eesti.ee.
Lisaks on võimalik elukohateadet esitada otse
omavalitsusele ja selleks on Narva-Jõesuu linnas
kaks võimalust. Esimene neist on välja printida
elukohateate blankett Linna koduleheküljelt
internetis (Juhtimine > Asjaajamisjuhised ja
blanketid), täita see ning saata see täidetult ning
allkirjastatult koos dokumendi koopiaga aadressile
info@narva-joesuu.ee või tuua teade ise
linnavalitsuse registripidajale. Linnavalitsusse
tulles peab olema kaasas isikut tõendav
dokument. Teise võimalusena on allkirjastada
elukohateade digitaalselt ja saata see siis eaadressile info@narva-joesuu.ee.
Soovite täpsemat infot, siis Narva-Jõesuu
linnavalitsusse olete alati oodatud kõikidel
tööpäevadel so. esmaspäeval, teisipäeval,
neljapäeval kell 8.00 - 17.00, kolmapäeval kell
8.00 - 19.00, Reedeti on kantselei avatud 8.00 12.00.
Täpsemat teavet rahvastikuregistri toimingutest
saad meie registripidajalt. Kontakt:
olga.kronk@narva-joesuu.ee; eret.laht@narvajoesuu.ee või Narva-Jõesuu linnavalitsuse
üldmeiliaadressil info@narva-joesuu.ee või
telefonitsi: 359 9592, 392 9006
Registreeri oma elukoht veel enne aasta
lõppu ja sinu panus avaldub juba järgmisel
eelarveaastal!
P.S Pane ka tähele!
Kui inimene ei ole elukohateates märgitud
ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi
kasutamise õigust tõendavast dokumendist,
näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba.
Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või
nõusolekut eraldi dokumendina.
Kui inimene soovib registrisse kanda
kaasomandis oleva ruumi aadressi, peab ta
elukohateatele lisama kõigi kaasomanike või nende
esindajate nõusoleku. Kui ruumi omanike vahel on
kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse
elukohateatele nõusoleku asemel kaasomanike
kokkulepet tõendav dokument.
Alaealise lapse elukoha registreerimiseks
tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema
kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis,
kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist
välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek
tuleb märkida või lisada elukohateatele.
Heade soovidega, sinu Narva-Jõesuu
linnavalitsus!

Üksi elava pensionäri toetus
Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot ja
seda maksab Sotsiaalkindlustusamet üks
kord aastas – koos oktoobri
pensioniga. Toetust makstakse
kõigile vanaduspensionieas olevatele
inimestele, kes:
· elavad rahvastikuregistri andmetel
üksi (Üksi elava pensionäri toetust on õigus
saada ka hooldekodude elanikel ja
eestkostjatel-eestkostetavatel)
· kelle igakuine kättesaadav pension on
väiksem, kui 1,2 kordne Eesti keskmine
vanaduspension. 2019. aastal 540 eurot.
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid
see makstakse välja pärast riiklikes
registrites olevate andmete
kontrollimist. Andmed inimese vanuse ja
pensioni suuruse kohta võetakse
sotsiaalkaitse infosüsteemist.
Elukohaandmed saadakse
rahvastikuregistrist.
Üksi elava pensionäri toetust makstakse igal
aastal koos oktoobri pensioniga ja seda, kas
inimene vastab toetuse saamise tingimustele,
kontrollime igal aastal uuesti!
Selleks, et saada toetust, peab inimene
toetuse maksmise aasta 1. aprillist kuni 30.
septembrini kogu perioodi jooksul:
· olema vanaduspensionieas

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

· elama rahvastikuregistri andmetel üksi
(või elama hooldekodus; olema eestkostja või
eestkostetav)
· talle on määratud pension ja selle
igakuine kättesaadav summa on väiksem kui
1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension.
2019. aastal 540 eurot.
Toetuse määramisel ja maksmisel ei ole
takistuseks:
· kui vanaduspensioniealine inimene töötab
ja saab lisaks pensionile töötasu
· kui ta saab muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et
soodustada vanaduspensionieas töötamist,
sealhulgas osalise koormusega. Üksi elava
pensionäri toetust ei maksustata
tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata
toimetulekutoetuse arvestamisel
sissetulekute hulka.
Üksi elava pensionäri toetust
makstakse Sotsiaalhoolekande
seaduse alusel.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge:
Sotsiaalkindlustusamet; Endla 8, 15092
Tallinn; infotelefon 6121360;
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Narva-Jõesuu Huvikeskus

8. novembril toimub
seminar „Minu keha
ja vaimne tervis“
Lektor Irina Šišova Tallinna Vaimse
Keskuse psühholoog, grupiterapeut,
perenõustaja.
Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on
piiratud. Registreerimine ja info NarvaJõesuu Linnavalitsuse
sotsiaalosakonnas või tel. 59125020.
Seminar on vene keeles, algus kell 13:00
Meresuu Spa Hotell, Aia 48a, NarvaJõesuu.

Tantsimine on
suurepärane hobi
Katrin Noorkõivu juhitud tantsuklubi
kutsub kõiki soovijaid tantsutundi
pühapäeviti kell 18:30 Valges saalis,
Kesk 3, Narva-Jõesuu.
Programmis: bachata, salsa, valss.
Tund 2 eurot. „Meie tundidesse võib tulla
ilma eelneva kogemuse ja ilma igasuguse
ettevalmistuseta,“ ütleb Katrin.
„Tantsimine on suurepärane hobi. Hobi
omamine annab inimesele sageli elujõudu.
Mis tahes füüsilise koormuse korral
eralduvad kehas endorfiinid –
rõõmuhormoonid. Tantsimine, nagu me
teame, on just selline koormus.
Pärast tantsimist tunneb inimene end
reipa, värske ja rõõmsana, isegi kui ta
enne seda oli rõhutud meeleolus.
Võimalus muusika saatel lihtsalt lõbu
pärast liikuda on suurepärane viis end
pärast rasket töönädalat „maha laadida“.
Regulaarsed tantsutunnid aitavad teil
püsida positiivses meeleolus. Samuti,
mida kauem sellega tegelete, seda
paremini teil läheb ja teie enesehinnang
tõuseb.“
JEKATERINA ROGOZINA

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ALEKSANDR POPOV
JEVGENI KATŠANOV
VLADIMIR EREMICHEV
BORISS JELÕKOV
LEONID TARASSOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

