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Tere õhtust,
lugupeetud NarvaJõesuu linna
elanikud, head Eesti
Vabariigi kodanikud!
Mul on südamest rõõm tervitada teid siin
Sinimäe põhikooli aatriumis Eesti
Vabariigi sünnipäeva eel.
101 aastat. Kas seda on palju või
vähe, on tõepoolest raske
vastata. Inimese elukaarel on see
kahtlemata märkimisväärne number. Ka
meie linnas elab üks kodanik, kes on meie
riigiga peaaegu ühevanune ning hiljuti
tähistas ta oma 102. sünnipäeva.
Riigi jaoks tähendavad need aastad
pigem noorust. 101 kõlab omakorda kui
millegi uue algus, 101. sünnipäeva
tähistamisega alustame oma riigi ajaloo
uut lehekülge.
Peab tunnistama, et iga aasta Eesti
Vabariigi ajaloos on tähtis, kordumatu,
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Rahvas ütles ei Auvere
paekivikarjääri
uuringute teostamisele
15. veebruaril toimus Narva-Jõesuu
linnavolikogu arengu- ja ettevõtluse ning
keskkonna- ja kalanduse komisjonide
eestvedamisel Laagna „Vanatare“
seltsimajas rahvakoosolek, teemaks
„Auvere paekivikarjääri kaevandamiseks
eelnevate uuringute teostamine“.
Kokku tulnud Auvere, Arumäe, Puhkova,
Laagna ja Hiiemetsa külade inimesed ei
mahtunud seltsimaja suurde saali äragi.
Rahvast oli tõesti palju. Toole toodi alumiselt
korruselt pidevalt juurde ja pooled
koosolekul osalejad pidid püsti seisma, et

ega lahingõppusi, maa ei värise, hooned ei
pragune, õhk on puhas nagu vanasti, nii et
kopsud hakkavad korraks streikima liiga
värske õhu sissehingamisest. Kahjuks
põhjavee tase kaevus muidugi nii kiiresti ei
tõuse, selleks kulub aastakümneid.
Tehtud uuringute kohaselt vastab müra-,
vibratsiooni-, õhu- ja haisutase mõõdetavas
piirkonnas kehtestatud normidele, mis sest et
külades olevate hoonete seintele lisanduvad
igal aastal üha uued praod, mille järgi saab
juba aastaringe kokku lugeda ning
põhjaveetase kaevudes on langenud selliselt,

Palju õnne sünnipäevaks, kallis Eesti!
(Linnapea Maksim Iljini kõne Eesti
Vabariigi sünnipäevale pühendatud
pidulikul kontsert-aktusel)

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna elus aktiivse
osalemise eest said linnavolikogu ja
linnavalitsuse tänukirja:

Katri Raik
Niina Astapova
Natalja Pessotšinskaja
Hille Õunapuu
Aleksei Lavrovski
Gleb Karpenko
Heiki Luts

Rahva lemmikuks
osutus projekt “NarvaJõesuu metsad”
30. jaanuaril kuulutati 2018. aasta kõige
keskkonnasõbralikumaks teoks Laeva
jõe taaselustamine ning tõugja ja tuura
asustamine, rahva lemmiku tiitli pälvis
Narva-Jõesuu metsade kaitse.
Keskkonnaminister Siim Kiisler
kuulutas suurel keskkonnagalal välja
möödunud aasta parimad keskkonda
panustajad: 2018. aasta keskkonnateoks
nimetati MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus
Laeva jõe taaselustamise ning tõugja ja
tuura asustamise projekt; 2018. aasta kõige
keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks sai
OÜ FreshGO keskkonnahoidliku
e-kaubanduse eestvedamise eest ning
rahva lemmikuks Natalja Pessotšinskaja
projektiga “Narva-Jõesuu metsad”.
Võiduprojekt on otseselt seotud ka
Ida-Virumaaga: atlandi tuura

Aarne Saluveeri laulutüdrukute esinemine
oli lausa lummav! Foto: Alar Tasa
keeruline, aga ka väärikas ja mulle, kui
Eesti kodanikule, on auväärt tunda, et
Eesti rahvas väärtustab meie iseseisvust
ning teeb kõik selle nimel, et ka saja aasta
pärast saaksid meie järeltulijad elada
samadel printsiipidel ja väärtustel
põhinevas riigis ja ma tean, et Eesti
Vabariigil on tulevikku!
Tulevik ei ole aga võimalik ilma minevikuta
ja tagasi vaadates ei saa ilma tähelepanuta
jätta meie riigi möödunud juubelit.
2018. aasta jooksul toimus meie
piirkonnas rohkelt sündmusi nii linna kui
ka maakonna tasemel, mis näitasid, et meie
rahvas on ühtne, üksteist toetav ja oma
tuleviku eest otsustav. Möödunud aasta
augustis tähistasime koos linna juubelit,
28. novembril toimus Narva-Jõesuus
Riigikülas Vabadussõja alguse 100.
aastapäevale pühendatud mälestusüritus
ja juba selle aasta alguses toimus ka Utria
dessandi mälestusüritus ja võistlused.
Möödunud aastat võib eriliseks
lugeda ka selle poolest, et ühe aasta
jooksul on meid mitu korda külastanud nii
Eesti Vabariigi president kui ka
peaminister. Minu hinnangul on see väga
kindel signaal, et riigil on meie piirkonna
arengu vastu suur huvi ja meil on ees veel
väga palju tööd, et muuta elu meie linnas
ja maakonnas paremaks. Kui hästi me seda
teeme, sõltub juba meist, sest rahvas on
oma tuleviku otsustaja.
President Lennart Meri on öelnud, et
oma riigi eest vastutame me kõik koos ja
igaüks eraldi. Me teeme seda oma riigi
kodanikena. Mina loodan ka, et meie
oleme erimeelsustest üle, seisame
jätkuvalt oma väärtuste eest ning
panustame kõik koos meie linna
arengusse, selleks, et ka 10 ja 100 aasta
pärast oleks meie linna ja Eesti Vabariigi
tulevik kindlustatud.

Palju õnne Eesti Vabariigi
101. aastapäeva puhul!

Rahvas ei soovi Auveresse paekivikarjääri. Foto: Alar Tasa

kuulata kuidas järjekordne kaevanduse
arendaja „lubab“ külaelu veel hullemaks
muuta, kui see seda juba on.
Kaevanduse idee arendaja on Venemaal
tegutseva ettevõtja Eestis KBR-NORD OÜ
omanik. KBR-NORD OÜ tegeleb teede- ja
insenerivõrkude ehitamisega ja
kaevandustehnika väljaarendamise ja
ehitamisega. Maa-ala, mida soovitakse
kaevanduse alla kasutusse võtta ja seal
eelnevaid uuringuid teostada, kuulub Eesti
riigile. Arendajal endal kaevandamiskogemus
puudub.
Koosolekul osalenud inimeste murede
põhjustajad on juba tegutsevad
kaevandused ja sõjaväepolügoon ja nende
tegevusest tingitud tagajärjed:
maarappumised lõhkamisest,
kaevandamisega seotud haisuprobleem ja
põhjavee taseme oluline langemine.
On üldteada, et tegutsevates karjäärides ja
sõjaväepolügoonil toimuv mõjutab
igapäevaselt karjääride ja polügooni
naabruses olevate külade elanikke.
Aastaid on Vaivara vallavalitsus kokku
kutsunud erinevaid ümarlaudu ja koosolekuid
ning tellinud tippspetsialistidelt uuringuid,
lasknud teostada etteteatamata mõõtmisi.
Kuid nagu imeväel ei toimu sel ajal lõhkamisi

Natalja Pessotšinskaja eestvõttel suudeti
metsaraiele pidurit tõmmata. Foto: Alar Tasa

et suve teiseks pooleks on kaevud kuival ja
tolmavad - vett pole joogiks ega kastmiseks.
2015. aastal ütles rahvas juba oma ei
sõna uutele kaevandustele, mida Vaivara
vallavolikogu ka oma otsuses väljendas.
Kaevanduse arendaja andis küll tookord
volikogu otsuse kohtusse, kuid jõustunud
riigikohtu otsusega jäi rahva väljendatud
tahe (ei karjäärile) kehtima.
Narva-Jõesuu linnavolikogu arengu- ja
ettevõtluskomisjon ning keskkonna- ja
kalanduse komisjon lubavad, et
paekivikarjääri avamise teemat rohkem
arutusele ei võeta, andes sellega küladele
selge signaali, et nende huve linnavolikogus
kaitstakse.
Laagnal toimunud rahvakoosoleku
komisjonide ühendprotokoll edastatakse
tutvumiseks Narva-Jõesuu linnavolikogule ja
linnavalitsusele.
Komisjoni protokolliga on huvitatud isikutel
võimalik tutvuda linnavalitsuse kodulehel
www.narva-joesuu.ee (https://
atp.amphora.ee/njlv/
index.aspx?o=64&o2=4483&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=20).

taasasustamist Narva jõkke alustas
loodushoiu keskus juba 2013. aastal, kui
jõkke lasti 400 noort tuura. Mullu kevadel
lisandus 30 000 vastkoorunud tuuramaimu
ning novembri lõpus veel 200, kes
vahepeal Haaslava kalamajandis
suuremaks olid kasvanud.
Narva-Jõesuu metsade kaitse võitis
aasta keskkonnateo rahvahääletuse
ülekaalukalt 3809 häälega. Natalja
Pessotšinskaja eestvõttel suutsid
elukeskkonnast hoolivad inimesed
linnaümbruse metsadesse kavandatud
raietele pidurit tõmmata ning koostöös
linnavõimu ja Ida-Virumaa metskonnaga
mõistlikke lahendusi leida.
Keskkonnatunnustuste konkursil on
traditsiooniliselt olnud kandidaadid, kes
on silma paistnud oma keskkonnasõbraliku
käitumise ja loodushoidvate projektidega.
Aasta keskkonnateo kandidaate oli sel
aastal 22. Rahvahääletusega valiti neist 10
parimat, kes esitati võitja välja
selgitamiseks hindamiskomisjonile. Aasta
keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitlile
kandideeris 23 ettevõtet, kes esitasid
kokku 25 ankeeti.
Lisainfo ja fotod 2018. aasta keskkonnateo
ja keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursi,
kandidaatide ja võitjate kohta leiab
www.facebook.com/
keskkonnatunnustused lehel.

AARE OBJARTEL
arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees

ALAR TASA
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reisile
Kevad on käes! Parimat uut seiklust koged sel aastal Kutsume
Valgevenesse
Vaivara Sinimägede Muuseumis

Kalendris näeme küll veebruarikuud,
aga õues on iga päev aina rohkem tunda
kevadet. Päike paistab üha erksamalt,
lumi sulab ja kuuldavasti on juba
tärganud armsad kevadekuulutajad lumikellukesed.
Õnneks toimus uhkel talveajal
Sinimäel perepäev, mille raames jõudsime
ka Sinimäe lasteaia ümbrusesse ehitada
võimsa lumelinna, kus lapsed said
möllata. Väga tore oli seda üheskoos
ehitada ja veel toredam oli neid igal õhtul
seal mängimas näha. Koos on vahva ja
suudame teha võimsaid asju!
Veebruaris tähistasime sõbrapäeva ja
Eestimaa sünnipäeva. Sõbrapäeva
tähistasime nii Olgina lasteaias kui
Sinimäel. Suurimad tänud kõigile, kes
meiega koos pidutsema tulid! Tore on
koos olla, mängida ja aega veeta. Sinimäel

Sellist lumerohkust pole lasteaia
mudilased juba ammu näinud.
Foto: Vaivara lasteaed
oli kohal väga palju suuremaid sõpru ning
meie lapsed said end hoopis uues rollis
proovile panna. Hommikul valmistati
kokanduses maitsvaid pitsasid, mida
õhtul kõigile pakuti. Õhtul näidati
sõpradele põnevaid robootika vahendeid,
lauamänge ning meisterdati kingitusi.
Mänge ja meisterdamisi jagus kõigile ning
lõpetuseks saime kõhud ka täis. Veel kord
suurimad tänud kogu meeskonnale
pidude korraldamise eest ja kõikidele
sõpradele osavõtmise eest!
Märts algab vastlapäevaga, mida
tähistame taas nii Sinimäel kui Olginas.
Peale seda keskendume teatrikuule ning
iga rühm valmistab ette oma etenduse,
mida teistele näidata. Ootame teid kõiki
meie teatripäevadele, sest laste etendused
on ägedad! Kuupäevad selguvad peagi.
Päevad on põnevad ning üheskoos
on vahva! Aitäh teile kõigile! Meie
tegevustel saate silma peal hoida meie
kodulehe kaudu: lasteaed.vaivaravald.ee
MARGIT MAKSIMOV

Linnavara
võõrandamine
Avalik kirjalik enampakkumine
korteriomandite võõrandamiseks (Narva
mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu
linn; Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu
linn)
Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab
avaliku kirjaliku kordusenampakkumise
korteriomandite võõrandamiseks:
1. Narva mnt 3-30 Olgina alevik, 2toaline, üldpind 40,6 m², alghind 3600
eurot, tagatisraha 360 eurot.
2. Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu linn,
2-toaline, üldpind 40,2 m², alghind 27000
eurot, tagatisraha 2700 eurot.
Korteriomand on koormatud kuni
31.03.2019 kehtiva üürilepinguga.
Kirjalik pakkumus koos lisatud
dokumentidega, sealhulgas tagatisraha
tasumist tõendav dokument, tuleb
esitada hiljemalt 11.03.2019 kella 9.00
aadressile Koidu tn 25 (III korrus, kabinet
311), 29023 Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru
maakond.
Täpsem info enampakkumisel osalemise
ja tingimuste kohta on Narva-Jõesuu
linna kodulehel rubriigis Uudised ja
teated.
Täiendav informatsioon:
Enampakkumise objektidega saab
tutvuda eelneval kokkuleppel.
Olev Pung, tel 5302 8700, e-post:
olev.pung@narva-joesuu.ee

ÕNNITLEME VANEMAID

VALERIA IVANOVA
SÜNNI PUHUL

välja rolle. See annab võimaluse valida mida
Vaivara Sinimägede Muuseumi programm
kaasa võtta, mida selga panna ning milline
„Ajarännak: 1944. a evakuatsioon“ pärjati
võiks olla rännaku lõpus toimuva pikniku
turismimessi Tourest 2019 pidulikul
menüü. Ühtlasi aitab stsenaarium anda
auhinnatseremoonial tiitliga „Parim uus
vihjeid teatud detailide jälgimiseks, et rännak
seiklus 2019“, lisaks peavõidule omistati
oleks võimalikult tõene. Alati on ka
Ida-Viru turismiklastri korraldatud
loomingulisus väga teretulnud, muutes
konkursil sellele ka eritiitel „Parim
seikluse veelgi meeldejäävamaks ning
hariduslik meelteseiklus“.
Ajalugu on osa identiteedist. „1944. aasta nauditavamaks.
Ajarännak sobib nii täiskasvanutest
teema suureks tutvustajaks on samanimeline
sõpruskondadele kui ka lastega peredele. See
film. Filmis kasutati ka meie muuseumi
erineb oluliselt teistest samalaadsetest
esemeid - kaste, relvi, mundrikoopiaid jne,“
seiklustest ja annab tõuke hilisemateks
jutustab Ivika Maidre Vaivara Sinimägede
aruteludeks tänapäeva põgenike teemadel.
Muuseumist. „Huvi selle sensitiivse loo eri
Säärase
tahkude vastu
ettevõtmise puhul
kasvab.“ Vaivara
on iga rännak
Sinimägede
teistest
Muuseum pajatab
absoluutselt
Teise maailmasõja
erinev. Siin
Narva rinde lugu
mängivad väga
eestlaste
suurt rolli osalejad
vaatepunktist.
ise. Seega on
„Piirkonna sõjaseiklus täiesti
ajalugu võib
ainulaadne ja
hinnata tuhande
tekitab uusi
aasta pikkuseks,
emotsioone
lähiajaloo suurimad
kõigile, ka nendele,
lahingud leidsid
kes on rännaku
aga aset kevadel ja
varasemalt läbi
suvel 1944,“
teinud.
jutustab ta.
„Parim Uus Seiklus 2019“ võitja Ivika Maidre.
Ajarännaku viivad
Programm
Foto: Erakogu
läbi oma ala
„Ajarännak: 1944. a
spetsialistid, kes on kogu stsenaariumi
evakuatsioon“ on lugu inimeste sunnitud
hoolega läbi mõelnud. Meelteseiklusel
lahkumisest Narva piirkonnast jaanuarisosalemine eeldab aga broneeringut,
veebruaris 1944. Maidre sõnul on tegemist
kusjuures rännaku alguspunkt on Vaivara
haridusliku rollimänguga, mis lisaks
Sinimägede Muuseumis.
vastustele (nt millised sündmused aset
„Oleme muuseumiks taastanud vana
leidsid), tekitab ka küsimusi (kas oli
mõisaaida, ühe kolmest sõja üleelanud
valikuvõimalusi jm). „Kurb lugu, sest
varemest. Oma ekspositsiooni alustame vana
põgenemine oli raske nii vaimselt kui
Vaivaraga, mis oli tavaline maavald talude ja
füüsiliselt. Ühelt poolt tuli maha jätta oma
rannikul paikneva suvitusalaga. Räägime
kodu ja minna vastu teadmatusele, samas aga
sõjasündmustest ja sellest, et piirkonna elu
polnud meeleolu lõpuni sünge. Lahkujad olid
pöörati pea peale — sõjatsoonist lahkusid
ju kindlad, et minek on ajutine ja lääneriigid ei
inimesed ja märtsipommitamises hävisid
jäta Eestit Nõukogude Liidu meelevalda.
hooned,“ tutvustab Maidre.
Loodeti, et varsti – vahest juba uuel kevadel,
Kõik, kes on huvitatud Eesti ajaloost ja
kui mitte veelgi varem - pääseb tagasi. Nii
soovivad tutvuda lähemalt Vaivara
siiski ei läinud.“
Sinimägede Muuseumiga, mis võitis Ida-Viru
„Ajarännak: 1944. a evakuatsioon“ on
turismiklastri konkursil kaks auhinda, võiks
mõeldud vähemalt neljale osalejale sõltumata
kontakteeruda muuseumiga
soost ja vanusest. „See ei ole kerge
muuseum.vaivaravald.ee/index.php?id=37.
meelelahutus, vaid lugu, mille iga osaline
„Parim uus seiklus 2019“ ootab huvilisi alates
„loob“ oma rollis ise ja kus selgub, et
kevadest 2019. Projekti „Ida-Viru
põgenemine sõja jalust ja minek pagulusse
turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine“
pole uue aja nähtused,“ selgitab Ivika.
kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu
Osalejatele saadetakse enne seikluse
Fond.
toimumist e-postiga stsenaarium, kus
kirjeldatakse evakuatsiooni ning pakutakse
ALAR TASA

Käsitööring

oma roogasid ilusasti kaunistama ja neid
Narva-Jõesuu linna huvides ja
lauale serveerima … Suurt tähelepanu
haridustegevuse plaani raames töötab tänu
pööratakse kokkuhoidlikule
riikliku eelarve rahalisele toetusele Narvakodumajapidamisele ja toiduainete säästlikule
Jõesuu koolis juba teist aastat käsitööring.
kasutamisele.
Tasub kohe ära märkida, et osalemine
Lapsed külastavad ringi hea
ringis ei dubleeri riiklikku tööprogrammi, vaid
meelega, sest looming võimaldab ju esile tuua
laiendab ja süvendab teadmisi töötamiseks
oma individuaalsust ning oma unistusi ja
erinevate materjalidega: kartongi ja
fantaasiaid ellu viia. Õpingute ja kasvatuse
kofreeritud paberiga, fooliumi ja niitidega,
soolataigna, liiva, teokarpide
ja looduslike materjalidega …
Lapsed õpivad rõõmuga
arvukaid käsitöötehnikaid, mis
aitavad ellu viia iga
fantaasialennu: dekupaaz,
pergamano, Iris folding,
pabertikkimine … Meie
õpilastel on heaks
traditsiooniks saanud pühade
puhul sõpradele ja lähedastele
originaalsete kingituste,
suveniiride, oma kätega
tehtud esemete kinkimine.
Kulinaariatunnid on
Kulinaariatunnid on ringis osalevate tüdrukute seas
ringis osalevate tüdrukute
eriti populaarsed. Foto: Galina Vlassova
seas eriti populaarsed. Tänu
üks peamisi ülesandeid ringitöös on
laekunud rahalisele abile õnnestus meil
arendada lapse loovust ning kasvatada
sisustada eraldi kabinet-köök, mis vastab
töökust, huvi praktilise tegevuse vastu ja
vajalikele ohutusnõuetele ja on varustatud
loomisrõõmu. Ja see kõik peab aitama meie
kaasaegse tehnikaga. Meil on isegi võimekus
lastel leida mittestandardseid lahendusi igas
osta kõik vajalikud toiduained. Loomulikult
elusituatsioonis!
on nüüd selles köögis võimalik läbi viia ka
riiklikus õppeprogrammis pakutud kodunduse
GALINA VLASSOVA
tunde. Ringi töös õpivad tüdrukud valima
ringi juhendaja
toiduaineid erinevate roogade valmistamiseks,

MTÜ Vaivara laulu- ja mänguselts
Vikerkaar organiseerib Narva-Jõesuu
pensionäridele tutvumisreisi
Valgevenesse 04.07. kuni 07.07.2019.
Pileti hind on 165 eurot. Hind sisaldab
bussisõitu, giiditeenust, kolme ööbimist
hotellis, kolme hommikusööki, kahte
lõunasööki, ekskursioone, viisat ja
tervisekindlustust.
Info tel 5104144 Aare Objartel

Üldplaneeringu teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva Jõesuu Linnavolikogu 31.01.2019
otsusega nr 78 kehtestati Narva-Jõesuu
linna Narva-Jõesuu linna üldplaneering ja
selle keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu peamine eesmärk on tagada
mitmekülgne ja hästi funktsioneeriv linnaruum.
Elamuehituse põhiliseks suunaks on
olemasoleva hoonestusala tihendamine ja
maade taaskasutamine olemasolevatel
väljakujunenud hoonestusaladel, elamualade
laiendamine ja seni väljaarendamata alade
kasutuselevõtmine elamuehituseks.
Linna majandust arendatakse erinevates
suundades linna keskuses, Narva jõe kaldal ja
rannaala piirkonnas. Linna keskuses
arendatakse multifunktsionaalse teeninduse ja
kaubanduse funktsioone ning puhke- ja
turismimajandusega seotud teenindust, mis
säilitavad ja suurendavad linnakeskuse
atraktiivsust.
Sotsiaalsesse infrastruktuuri kuuluvad
asutused koondatakse Narva-Jõesuu linnas
eelkõige kesklinna piirkonda, tagades neile hea
ligipääsu kergliiklusteede ja ühistranspordi
arendamise kaudu. Puhkealasid ja
mänguväljakuid arendatakse nii kesklinnas kui
ka kesklinnast kaugemal, et tagada
linnaelanikele võrdsed võimalused
puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks.
Tehnilised infrastruktuurid arendatakse
välja vastavalt valdkondlikule arengukavale ja
arenguvajadustele linna ääres ja uutel
reserveeritud aladel. Linna teed renoveeritakse
ja rajatakse mitmekülgset kasutusvõimalust
pakkuv kergliiklusteede võrgustik. Linna
looduskeskkonna arengusuunaks on
loodusväärtuslike rohealade hea seisundi
säilitamine ja linna keskkonna seisundi
parandamine.
Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt
viidi läbi keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH). KSH käigus hinnati
planeeringu mõjusid looduskeskkonnale
(põhja- ja pinnaveele, Natura alale, elustikule
ning müra mõju), sotsiaal-majanduslikule
(inimese tervisele, sotsiaalsetele vajadustele,
varale) ning kultuurilisele keskkonnale
(muinsuskaitseobjektidele, pärandkultuuri
objektidele ja väärtuslikele maastikele). KSH
aruandega kinnitati, et puuduvad oluliselt
negatiivsed mõjud üldplaneeringu
realiseerimisel.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab
tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja NarvaJõesuu linna veebilehel http://narvajoesuu.kovtp.ee/.
Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda
Linnavalitsuse arendusosakonnas tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja NarvaJõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.ee/
uldplaneering.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
istung 30. jaanuaril
30. jaanuaril toimunud Narva-Jõesuu
linnavolikogu 18. istungi päevakorras
oli 13 küsimust.
Lõpetati Narva-Jõesuu linna 2019.
aasta eelarve eelnõu 1. lugemine ja
suunati 2. lugemisele.
Võeti vastu Narva-Jõesuu linna
kaasava eelarve menetlemise kord.
Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike
kaasamine eelarve koostamise protsessi.
Seeläbi antakse elanikele võimalus
linnaeelarve koostamisel teatud summa
osas teha ettepanekuid linna elu
edendamiseks ja osaleda hääletusel
parimate ettepanekute väljaselgitamisel.
Kaasava eelarve objektiks võib olla
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.
Kaasava eelarve osa suurus määratakse
igal aastal linna eelarves. Narva-Jõesuu
Linnavalitsus tutvustab avalikkusele
kaasava eelarve menetlemise protsessi ja
eesmärki linna veebilehel ja kohalikus
ajalehes, kutsudes elanikke üles esitama
ettepanekuid kaasava eelarve
kasutamiseks määruses sätestatud
tähtajaks.
Kehtestati Narva-Jõesuu linna 2019.
aasta eelarvest finantseeritavate
sotsiaaltoetuste piirmäärad ja määrad.
Muudeti Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 22.11.2017 määrust nr 2
„Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised
ja hüvitiste maksmise kord“, millega
tunnistati kehtetuks määruse § 2 lg 4¹ ja
muudeti määruse § 3 sõnastust.
Muudatus seisneb selles, et alates
veebruarist tegeleb volikogu istungi
protokollimisega mitte volikogu liige,
vaid isik, kes on määratud volikogu
esimehe käskkirjaga. Teine muudatus on
selline, et alates veebruarist 2019 isikliku
sõiduauto kasutamise kulud hüvitatakse
ainult volikogu esimehele.
Muudeti Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 27.12.2017 määrust nr 14
“Menetlusteenistuse teenistujatele
esitatavad nõuded“, mis võimaldab võtta
Menetlusteenistusse tööle ka
gümnaasiumi baasil 11. klassis
valikõppeainena „Sisekaitseõppe“
edukalt läbinud õpilasi, kel ei ole veel
keskharidust ja keda oleks võimalik
kasutada suvekuudel
parkimisjärelevalves.
Lõpetati Narva-Jõesuu linna
hallatava asutuse Narva-Jõesuu
Koduloomuuseumi tegevus alates 31.
märtsist 2019.
Kehtestati Narva-Jõesuu linna
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja
üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne, mille
koostamine algatati 2014. aastal.
Otsustati seada Narva linna kasuks
isiklik kasutusõigus Jaan Poska tänav
L8, Jaan Poska tänav L9, Torni
kinnisasjadele ehitatava kergliiklustee
avaliku kasutamise tagamiseks.
Anti nõusolek koormata
hüpoteegiga Eesti krediidiasutuse või
Eestis tegutseva välisriigi
krediidiasutuse filiaali kasuks Alpter
Invest OÜ-le kuuluvat hoonestusõigust,
milline hoonestusõigus koormab NarvaJõesuu linnale kuuluvat, J. Poska tn 26,
Narva-Jõesuu linnas, Ida-Viru
maakonnas asuvat kinnistut. Hüpoteegi
maksimumsumma kuni 2 800 000 eurot.
Moodustati Narva-Jõesuu linna
valimiskomisjon 5-liikmelisena ja nimetati
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni
liikmeteks Monika Tinno (esimees), Eret
Laht, Helgi Kärsten, Aime Logatšova,
Marta Lambakahar ja Katarina Klement
(asendusliige).
Moodustati Narva-Jõesuu linna
valimisjaoskondades

Pirukate päev
Aasta algas uute jõudude ja uute huvitavate
esinejate hulgas olid mitte ainult
üritustega. Mitte väga ammu,
täiskasvanud, vaid samuti väga andekad
kahekümnendal jaanuaril, toimus Narvalapsed, kes esitasid mitu etteastet. Ka
Jõesuu sanatooriumis pirukate päev, mida
külalised said kontserdil osaleda, tulles lavale
külastasid nii linna elanikud kui ka meie
interaktiivsete mängude ja lõbustuste ajal.
linna külalised.
Pidu kukkus välja uhke ja on õige aeg välja
Peost võtsid osa ja oma
pirukaid tõid Galina Poljak, Lidia
Nikkar, Julia Paju, Ljudmila
Berezina, Svetlana Ladonina,
Lidia Poljavskaja, Natalja
Pessotšinskaja, Jana Kirss, Yana
Toom, Galina Smirnova, Ljudmila
Rakova, Nikolai Ponamarjov,
Maia Govard, Valentina Ivanova.
Iga peokülastaja võis nautida
kõikvõimalike täidistega
pagaritoodete imelist maitset.
Laudadel olid õuna-, kohupiima-,
jõhvikapirukad, samuti pirukad
kartuli ja silmudega ning juustu
rullsai kastmega.
Peo tipphetkeks võib nimetada
Igaüks võis nautida nii imeliste pirukate maitset…
kontserti ja suurepäraste tantsukuulutada võitjad!
Hääletamisest võtsid osa
külalised, kes olid kõiki
pirukaid oma hamba all
proovinud, kuid samuti kaks
kohale kutsutud zürii liiget,
professionaalset kondiitrit.
Konkursi võitjaks kuulutati
Natalja Pessotšinskaja, kes
võitis peaauhinna! Samuti
said auhinna Maia Govard,
Ljudmila Berezina ja Galina
Poljak ning iga osaleja sai
mälestuseks tänuks oma
imelise võistlustöö eest
suveniiri. Avaldame tänu
peojuhtidele Natalja Petrova
…kui ka ansambli Kullerkupp tantsulusti. Foto: 2x Erakogu
ja Nina Astapovale abi eest
muusika kollektiivide Kullerkupp, Trio Lootus peo ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
(Nadezda), ansambel Pajukesed (Ivuški), vene
Kõik, alates külastajatest kuni
lauluansambel Jõeke (Retšjonka) ja Nina
organisaatoriteni, jäid rahule peo
Gušina esinemist. Üritus kestis mitu tundi ja
organisatoorse ja sisulise osaga, mis
selle aja jooksul võisid külastajad nautida
tähendab, et sellist ürituse formaati on tarvis
etteasteid rahvatantsu ja -lauludega,
tihedamini kavasse võtta.
KRISTINA KUTUZOVA

Ärme lase surra
mälestustel sellest maast!
3. veebruaril olid Narva-Jõesuu pensionärid
Vanaema suri nälga. Nemad koos emaga
kutsutud Valgesse saali, et meenutada kõige suutsid ellu jääda. Ema elas 62-aastaseks ega
traagilisemaid sündmusi Suure Isamaasõja
suutnud kuni oma elu lõpuni uskuda, et nad
ajaloost – Leningradi blokaadi. Linna
olid ellu jäänud. Galina mäletab, kuidas nad,
elanike kohutavad kannatused kestsid 900
lapsed, korjasid leivaraasukesi, kui leiba
päeva ja blokaad viis endaga kaasa 630
kauplusesse veeti (ema töötas sel ajal
tuhande inimese elu.
kaupluses koristajana, pärast sõjatehases
Meie Narva-Jõesuu linna pensionäre
saadud traumat). Nad pugesid tasahilju karpi,
ühendavas organisatsioonis on arvel kümme
millega leiba toodi ja korjasid kokku kõik,
blokaadi üle elanud inimest, nendest kuus
kuni viimse kõige pisikesema leivaraasuni.
osales meie kohtumisel. Vaatamata auväärsele Süüa taheti kogu aeg. Vastu kevadet hakati
eale on nad kõik hingelt
kauplusesse vedama
noored, nad laulsid ja
porgandit ja redist, mida
tantsisid.
väljastati kaardi alusel, aga
Õhtut kaunistas Valentina
juurviljapealsed pandi lattu –
Versi juhendamisel Narvaneid võis süüa. Galina leiab,
Jõesuu ansambel Rütm, mis
et tänu nendele pealsetele
esitas laule Leningradist:
suutsidki nad ellu jääda.
valsse, tangosid, fokstrotte.
1958. aastal kolis Galina
Me justkui naasime oma
Narva, läks mehele, 36 aastat
noorusesse. Need rütmid
töötas lasteaias ning
puudutasid kuulajate
kasvatas üles kaks imelist
südameid. Oleksite pidanud
tütart: Marina ja Jelena. Ka
nägema, kuidas nende näod
praegu on ta täis entusiasmi
särasid ja naeratasid.
ja osaleb meie linna elus.
Blokaadist osavõtnuid
Hiljuti Narva-Jõesuus
tervitas ühenduse esinaine
toimunud konkursil „Vot
Leningradi blokaadis
Irina Mošonkina, kes kinkis
sellised pirukad“ sai tema
osalenud Galina Smirnova.
neile ka suveniire. Samuti
jõhvikapirukas teenitud
Foto: Svetlana Babkina
luges ta ette Sankt-Peterburi
autasu.
linna kuberneri avaliku kirja blokaadiaegse
Galina Petrovna, olge te terve ja õnnelik!
Leningradi linna elanikele, kes elavad
Tänu leningradlaste vankumatule vaimule
välismaal. Kuberner A. D. Beglov soovis
suutis linn vastu seista ja võitis, kuid millise
kõikidele veteranidele tugevat tervist, heaolu, hinnaga?! Seda tuleb mäletada, et selline asi
rahu ja õnne.
ei korduks enam MITTE KUNAGI!
Me vestlesime ühe blokaadist osavõtnu,
Leningradi blokaadile pühendatud obeliskil
Smirnova Galina Petrovnaga. Ta oli nõus
on sellised sõnad:
vastama mõnedele küsimustele neist päevist,
Te, elavad, teadke, et sellelt maalt
kuid hoiatas ette, et ta hakkab nutma. Ta
me minna ei tahtnud ja me ei läinudki.
jutustas, et ta oli viieaastane, kui algas
Me seisime surmani tumeda Neeva ääres.
Leningradi piiramine. Koos ema ja vanaemaga Me langesime selleks, et elaksite teie.
jäid nad piiramisrõngas Leningradi ning isa,
kes oli rindele kutsutud, hukkus 1942. aastal.
SVETLANA BABKINA
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jaoskonnakomisjonid ning nimetati
komisjonide esimehed ja liikmed seoses 3.
märtsil 2019 toimuvate Riigikogu
valimistega.
Anti nõusoleku siseaudiitori
Aleksandr Pahhomovi ametist
vabastamiseks.
Kinnitati Narva-Jõesuu
Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019
tööplaan.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste ja
määruste ning nende eelnõudega saab
tutvuda linna kodulehel aadressil
www.narva-joesuu.kovtp.ee,
linnavalitsuse dokumendiregistris ja
linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu
25, Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu
Linnavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi
Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA

Riigikogu
valimised
Valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad on
järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Kesk tn 3,
Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn,
Ida-Viru maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Pargi tn 2,
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn, IdaViru maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - Narva mnt 12,
Olgina alevik, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru
maakond.
Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda korraldavad
eelhääletamist :
1) valimisjaoskond nr 1;
2) valimisjaoskond nr 2.
Valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud NarvaJõesuu linna täpsusega, saavad
hääletada valimisjaoskonnas nr 2.
21. – 27.02.2019 toimub
elektrooniline hääletamine. Hääletamine
algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini kell
18.00-ni.
25. – 27. 02. 2019 toimub
eelhääletamine kõigis
valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00.
Toimub ka hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda.
Hääletamist valija asukohas,
kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses korraldatakse
ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
Valimispäeval, 3. märtsil 2019
toimub hääletamine kell 09.00 – 20.00
kõikides valimisjaoskondades.
Kui valija tervisliku seisundi tõttu
või mõnel muul mõjuval põhjusel ei saa
tulla hääletama valimisjaoskonda, võib ta
taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb
esitada linnavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva
kella 14.00-ni kirjalik avaldus, mis
registreeritakse. Taotluse võib esitada
valimispäeval ka telefoni teel kell 9.00-st
kuni 14.00-ni elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile. Taotlus peab
tingimata sisaldama järgmisi andmeid:
valija nime, isikukoodi, aadressi,
sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise
põhjust. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et
taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta
taotluse rahuldamata jätmise põhjustest
selle esitajat. Kodus hääletamist
korraldavad vähemalt kaks
jaoskonnakomisjoni liiget.
Ja kõige tähtsam – hääletama minnes
võtke kindlasti kaasa kehtiv isikut
tõendav dokument ning prillid (kellel on
see hädavajalik). Aktiivset osalemist
valimistel!
MONIKA TINNO
linnasekretär
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Märtsikuu
ürituste kava
05.03. kell 17:00 Vastlapäev, Sinimäe
lasteaia juures, Sinimäe.
08.03. kell 18:00 Naistepäeva kontsert,
Olgina rahvamaja.
08.03. kell 20:00-01:00 Tantsuõhtu
(tasuta sissepääs), Olgina rahvamaja.
09.03. kell 16:00 Puhkeõhtu
“Päikesepliin”, Valge Saal, Kesk 3, NarvaJõesuu.
Vene Kultuuriselts, Narva-Jõesuu
Pensionäride Ühing. Pileti hind 3,50
eurot.
10.03. kell 13:00 Maslenitsa, Olgina.
10.03. kell 14:00 Maslenitsa, NarvaJõesuu kooli juures.
28.03. kell 18:00 Kontsert Jevgeni
Mravinski nimelise XXV
Rahvusvahelise muusikafestivali
raames, Valge saal, Kesk 3, NarvaJõesuu.

Narva-Jõesuu linn
saab endale
parkimisautomaadid
Selle aasta suve
alguseks plaanime
võtta kasutusele
esimesed
parkimisautomaadid.
Parkimisautomaatide
kasutusele võtt
võimaldab maksta
parkimispileti (päevapilet, kuupilet,
perioodipilet) eest ja parkimistrahvi.
Maksta saab 10-, 20-, 50-sendiste, 1- ja 2euroste müntidega ning maksekaardiga ja
viipemaksega.
Sellel aastal paigaldame kaks
parkimisautomaati. Ühe paigutame J. Poska
tänava parkla lähedusse ja teise aparaadi
paigutame L. Koidula tänava parklasse,
linnakaardi stendi juurde. Esimese
automaadi loodame saada kasutusvalmis 1.
maiks ja teise automaadi 1. juuniks.
MAREK RANNE

18. veebruarist
saab Narva-Jõesuu
linna elanik esitada
parkimistasu
vabastuse taotlust
elektrooniliselt

MAREK RANNE

MIKHAIL ANTONOV
VICTOR SMELOV
OLGA ROGOZNIKOVA
EKATERINA ZHAMIRO
PEARN VESILO
VIKTOR FEOFANOV
PRASKOVIA CHIRKOVA
VIKTOR KUPRIJANOV
OLGA IVANOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Avalduste esitamine toimub läbi e-pria
keskkonna 18. märtsist kuni 31. märtsini 2019.
a.
Avatud on kõik kolm meedet:
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja
kompetentsi tõstmine
Meede 2. Elukeskkonna arendamine
Meede 3. Koostöö ja ühistegevuse
arendamine

Alates 1. märtsist
saab geeniproovi
anda ka Astri
Keskuse
Apothekas!
Eestimaalaste suure toetuse tõttu 2018.
aastal toimunud 100 000 uue
geenidoonori kogumise projektile ning
personaalmeditsiini arendamiseks on
riik teinud võimalikuks uute
geenidoonorite jätkuva kaasamise 2019.
aastal. Alanud aastal saab
Geenivaramuga liituda veel 50 000
inimest.
Geenidoonoriks saamiseks on vaja:
1) allkirjastada nõusoleku vorm
veebilehel geenidoonor.ee või paberil
geeniproovide kogumispunktis
2) anda vereproov (üks väike katsuti
veeniverd)
Narva ja Ida-Virumaa elanikud saavad
nüüd oma vereproovi anda Astri
Keskuse Apothekas järgnevatel aegadel:
E-R 16.00-19.00
L 11.00-16.00
Lisaks saab Ida-Virumaal oma
geeniproovi loovutada Jõhvis Synlabis
või Qvalitas Arstikeskuses. Rohkem infot
veebilehel geenidoonor.ee.
Eelnevalt aega broneerima ei pea.
Soovitav on olla 4 tundi söömata.
Geenidoonoriks võivad saada kõik
eestimaalased, kes on vähemalt 18 aastat
vanad ja kes pole juba varem liitunud
Geenivaramuga. Vanus ega haigused
pole takistuseks.
Kogu vajaliku informatsiooni
geenidoonorluse ja sellest saadava kasu
kohta leiate veebilehelt geenidoonor.ee
või helistades tööpäeviti 9-17 meie
infotelefonile 520 6959.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg
tegevusgrupi poolt on 31. mai 2019.a.
Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks
on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu
strateegia ja Maaeluministri määrus
“Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus”.
Täpsem info kodulehel www.kirderannik.ee

Noorte
huviharidus ja
huvitegevus saavad
täiendava
riigipoolse toetuse
Alates 2017. aastast antakse
Noorte huvitegevuse
toetus omavalitsustele. Riigikogu võttis
vastu seadusemuudatused, millega loodi
alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse
täiendava riigipoolse toetussüsteemi
rakendamiseks.
Rahastamiseks peab linn esitama
tegevuskava. Jaanuaris kinnitas NarvaJõesuu Linnavalitsus 2019. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse kava
summas 85 324 eurot.
2019. aasta jooksul teostatakse linnas
järgmiseid tegevusi:
1. Lauatennis Narva-Jõesuu koolis
2. Käsitööring
3. Robootikaringid Sinimäe koolis ja
Narva-Jõesuu koolis
4. Purjesport Narva-Jõesuu linnas
5. Muusikakooli tegevuste
mitmekesistamine
6. Aktiivsed harrastused ja tantsud
7. Poksiring Sinimäel
8. Jalgpalliring Narva-Jõesuus ja Sinimäel
9. Teatriring Olginas
10. DJ ring Noortekeskuses
11. Noorteklubi Sinimäel
12. Osalustasu kompenseerimine NarvaJõesuu muusikakoolis
13. Toetusfond
Tegevuskava ja huviringide töögraafik
on kättesaadavad Narva-Jõesuu linna
koduleheküljel.
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu huvikeskuse juht

Detailplaneeringu menetluse jätkamine

18. veebruarist saab Narva-Jõesuu linna
elanik esitada sõidukile parkimistasu
vabastuse taotlust elektrooniliselt,
külastades selleks linna kodulehte: narvajoesuu.ee > Parkimine. Taotlustele, mis on
esitatud enne 30. aprilli 2019,
vormistatakse parkimisload hiljemalt 30.
aprilliks 2019.
Taotlused, mis on esitatud alates 1. maist
2019 vormistatakse parkimisload 5
tööpäeva jooksul.
Kinnitus parkimisloa vormistamise kohta
edastatakse taotleja e-posti aadressile.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

Mittetulundusühing Kirderanniku
Koostöökogu avab LEADER-meetme
projektitaotluste taotlusvooru

Vaivara Vallavolikogu 21.10.2010 otsusega
nr 63 „Kehtivat üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algatamine Õlitehase
maa-alal Auvere külas“ algatatud
detailplaneeringu menetluse jätkamisest
informeerimine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on Vaivara
Vallavalitsuse õigusjärglane vastavalt
Vabariigi Valitsuse 23.12.2016 määrusele nr
153 „Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla osas
haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159
„Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine” muutmine“, mille alusel
moodustus 21.10.2017 Narva-Jõesuu linna ja
Vaivara valla ühinemise teel uus haldusüksus
– Narva-Jõesuu linn. Auvere külas Õlitehase
maa-ala detailplaneeringu koostamist algatati
Vaivara Vallavolikogu 21.10.2010 otsusega nr
63 „Kehtivat üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algatamine Õlitehase maaalal Auvere külas“. Algatatud
detailplaneeringu eesmärk on Eesti Energia
AS tootmiskompleksi laiendamiseks ja ümber
kujundamiseks, sh nelja Enefit tehnoloogial
põhineva õlitehase rajamiseks ning
põlevkiviõli järeltöötlemiskompleksi ja
õlitoodete mahutipargi rajamiseks.
Detailplaneeringu ala pindala on ca 424, 33
ha.

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

Senise detailplaneeringu menetluse jooksul
on nõuetekohaselt tehtud suur osa
kohustuslikest menetlustoimingutest ning
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.01.2019
korraldusega nr 37 otsustati jätkata Vaivara
Vallavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 63
algatatud Õlitehase maa-ala üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu menetlusega,
pikendades menetlustähtaega ühe (1) aasta
võrra alates Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
22.01.2019 korralduse nr 37 jõustumisest.
Eelmainitud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
korralduse terviktekstiga saab tutvuda
Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja NarvaJõesuu linna veebilehel http://narvajoesuu.kovtp.ee/.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.01.2019
korralduse nr 37 peale võib esitada NarvaJõesuu Linnavalitsusele vaide
haldusmenetluses sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates korraldusest teadasaamise
päevast või esitada kaebuse Tartu
Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Jaanuar
kodupaiga ajaloos
6. jaanuaril 1949. aastal muudeti
Sillamäe asula töölisasulaks. Peagi sai
aadressiks saladuslik linn nr.1, mille
kirjavahetus käis läbi Moskva. Sillamäe
kujunes kinniseks tsooniks, mille
väljaehitamisel oli suur osa nn
tööpataljonidel (tegelikult
sõjavangilaager), kuhu saadeti ka päris
palju eestlasi Siberist. Ja eks seda
võimalust kasutati ka palju, sest kindlam
oli ikka elada Eestis kui Siberis, olgugi, et
ka siin vangis. Tööpataljonist vabanedes
paljud siiski ei pöördunud oma
kodukohtadesse tagasi, vaid jäid
Virumaale (Rakvere – Narva - Ivangorodi
kanti). Nii on teada, et Võrumaalt välja
saadetutest ei pöördunud ükski enam
tagasi, neist said kas Narva, Rakvere või
Ivangorodi elanikud.
16. jaanuaril 1899. aastal sündis
Vaivara vallas tulevane kapten Paul
Raus, kes omandas sõjalise hariduse
Moskva 3. lipnikute koolis ja I
Maailamasõja lahingutandritel Saksamaal
ja Austrias. Vabadussõja puhkedes tuli
Eestisse ja läbis vabadussõja 5.
jalaväerügemendi koosseisus Viru- ja
Lõunarinde. Vabadussõja teeneid märkis
I liigi 3. järgu Vabadusrist. Vabadussõja
lõppedes teenis edasi 5. ja 7.
jalaväerügemendis kuni erruminekuni
11.09.1922. aastal, mil siirdus elama
Võhma. Paul Rausi elutee lõppes
01.11.1967. aastal.
20. jaanuaril 1944. aastal taandusid
Saksa armee jõud Narva jõeni ja enamus
neist läks kohe ka ümberformeerimisele.
Kindralooberst Felix Steineri III
Germaani soomuskorpus asus kaitsele
Ivangorodi silla peal, ülejäänud
rindejoont jäid põhiliselt kaitsma
eestlastest formeeritud politseipataljonid.
Peagi tuli Steineril taanduda ja nende
põhiliseks vastupanukohaks kujunes
Sinimägede ümbrus. Seda meenutab ka
mälestuskivi Narva-Tallinna maanteel
Sinimägede lähistel.
22. jaanuaril 1919. aastal alustas
tegevust 1. diviisi nakkushaiguste vastu
võitlemise lendsalk ja rinde liikumisel tuli
neil tegutseda Narva, Auvere ja Rakvere
rindeil. Salga tegevus lõpetati 1921.
aastal, kuna Vabadussõda oli läbi saanud
ja Eestis oli tekkinud sõjaväehaiglate
süsteem. Lendsalgal oli palju tegemist
Judenitši vägede sõduritega, kuna nende
seas oli kõige rohkem nakkushaiguste
põdejaid (seda nii Kuremäe kui Jõhvi
kandis ja siin on ka selle haiguse
ohvritele püstitatud neis kohtades
mälestussambad).
25. jaanuaril 1944. aastal alustati
Narvast tsiviilelanike evakueerimist.
Veebruari alguseks oligi enamus
elanikest linnast välja viidud ja kuigi
mõned jäid algul kodukoha lähedale
Vaivara kanti, tuli neil peagi ka siit edasi
liikuda.
26. jaanuaril 1924. aastal sündis NarvaJõesuus tulevane soomepoiss
Aleksander Konga, kes lukksepana
siirdus Soome 24.11.1943 ja peagi võitles
Taavetti Autokompanii koosseisus
Vuoksel ja Viiburi lahel.18.09.1944. aastal
tuli tal ette võtta Eestimaa teekond, teel
õnnestus pääseda Rootsi, kus töötas
plastmassitehases. Edasise elutee kohta
andmed puuduvad.
(Sirvisime Arthur Ruusmaa
ajalooraamatut)

Pane tähele
Vaivara Sinimägede Muuseumis alates
24. veebruarist German Afanasievi
valmistatud sõjatehnika mudelite näitus.
Alates 4. veebruarist on avatud Sinimäe
Noortetuba, aadressil (Sinimäe, Aia 1.)
keldrisaalis.
Ootame noori 7-26aastasi esmaspäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti kella 14.00-17.00.
Noortetoas on palju lauamänge ja
korraldatakse üritusi.
Ootame teid!
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

