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Sotsiaalabi

* Linnavalitsus on valmis pakkuma
abivajajatele tuge sotsiaalteenuste ja seda
eelkõige koduteenuse näol.
* Pöörduge kohaliku omavalitsuse
sotsiaalosakonna juhataja poole toidu ja
ravimite kätte saamiseks.
* Palume jälgida ka oma naabruskonda ja
teavitada linnavalitsust puuetega inimestest,
eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval
põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.
Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi
elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada
ülevaade nende olukorrast.
* Abivajavate inimeste kohta palume info saata
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna
juhatajale Sabina Kornejevale e-post: sabina.
kornejeva@narva-joesuu.ee või telefon:
58538424
SOTSIAALABI ÖÖPÄEVARINGNE
TELEFON 58538424

Terviseamet hoiatab
eriolukorra ajal
levivate
pettuste eest
Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud

Fotokonkurss

ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes
proovivad heausklikele inimestele müüa
erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad viirust
tuvastada või ära hoida.
Levinud on petturite kõned, milles
pakutakse Terviseameti või Tervise Arengu
Instituudi nimel raha eest koduseid teste viiruse
tuvastamiseks. Kinnitame, et kõik sellised
kõned on libakõned, mida tasub ignoreerida.
Riigiasutused ei müü kunagi midagi telefoni
teel. Ühtlasi tuletame meelde, et praegu ei
ole olemas ühtegi usaldusväärset kodust testi
COVID-19 tuvastamiseks.
Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks
levinumaid pakkumisi on imeravim, mis lubab
anda viiruse eest paaritunnise kaitseefekti,
asendades seega maski. Tuletame meelde, et kui
pakutakse midagi, mis tundub liiga hea, et tõsi
olla, on suure tõenäosusega tegemist pettusega.
Palume jagada hoiatust oma eakate
lähedastega, kes on tihti petturite sihtmärgiks.

Distantsõpe Narva-Jõesuu koolis
Eestis kuulutati 13. märtsil välja eriolukord.
Juba kolmandat nädalat toimub kõikides EV
koolides õppetöö distantsõppe vormis. Meie
jaoks, nagu ka kõigi teiste jaoks, oli tekkinud
olukord muidugi ootamatu ning nõudis kiiret
lahtimõtestamist ja kohanemist.
Esimene nädal osutus kõige pingelisemaks,
sest kõik me katsetasime uusi haridusplatvorme,
töötasime välja ühised standardid ja
lähenemisviisid ning arendasime suhtlusvõimalusi
õpilaste ja lapsevanematega. Tõenäoliselt kulges
see protsess meie koolis sujuvamalt ja vähem
valusamalt kui teistes koolides, sest oleme
juba aastaid tellinud oma õpetajatele erinevaid
arvutioskusi arendavaid koolitusi, millest
viimased toimusid talvevaheaegade ajal. Tänu
sellele kohanesid meie õpetajad uue reaalsusega
rahulikult.
Haridusministeeriumi soovitustele tuginedes
ei pannud me esimese kahe nädala jooksul
õpilastele digitaalseid hindeid, vaid kasutasime
sõnalist hindamist. Paljude laste motivatsioon
hakkas langema ning paljud vanemad palusid
jätkata digitaalset hindamist. Seetõttu pöördusime
tagasi tavalise hindamissüsteemi juurde. Muidugi
arvestavad õpetajad olukorraga, millesse on
õpilased sattunud, ning püüavad hinnata iga tööd
positiivselt, kui jõupingutusi on tehtud, jagades
ebarahuldavaid hindeid ainult täitmata ülesannete
eest.
Millega tegelevad meie lapsed kodus õppides?
Kõige sellega, millega nad tegelesid koolitundides:
loevad, kirjutavad, vastavad, joonistavad ja isegi
valmistavad toitu. Paljud õpetajad kasutavad
õppetundide läbiviimiseks Zoomi platvormi
ning korraldavad küsitlusi Viberis – praeguses
olukorras on elav suhtlemine eriti oluline. Kahjuks
pole kõigil lastel võimalust selliseid sidekanaleid
kasutada. Seetõttu kasutame õppematerjali
seletamiseks videotunde Youtube’is, platvormi
The kid should see this ning audiofaile. Ülesannete
täitmiseks kasutavad õpilased ka veebipõhist
tarkvara, nagu LearningApps Classroomscreen,
Text2MindMap, Quizlet, Speakly, Kahoot,
joonistavad graafilise kujunduse abil jms.
Kuid distantsõpe pole puhtalt töö arvuti

taga. Tööõpetuse tundides palutakse lastel oma
ema abistada ning koristada oma tuba, korterit,
valmistada lõunasööki. Lastel on ka võimalus tunda
end kehalise kasvatuse õpetajana, mängides kodus
vendade ja õdedega liikumismänge või võimeldes
koos vanematega. Jätkub ka aktiivne klassiväline
loominguline tegevus. Meie õpilased veetsid
lõbusa naljategemise päeva, korraldades erinevaid
tempe internetis. Paljud osalesid traditsioonilisel
lihavõttepühade kompositsioonide konkursil,
jagades fotosid oma töödest ning huvitavaid ideid
pühadeks maja kaunistamiseks.
Narva-Jõesuu kool hoiab vanematega tihedat
kontakti ning saab viimastelt pidevalt tagasisidet
õppeprotsessi kohta. Vanemate arvamusi on
mitmesuguseid. Mõned leiavad, et õpetajate
distantsõppes kasutatavad meetodid ja võtted on

mitmekesised ja lastele võimetekohased. Teised
aga kurdavad suurt töökoormust ja selgituste
puudulikkust. Me püüame kogu saabuvale teabele
reageerida ja õppeprotsessi korrigeerida, võttes
arvesse iga lapse individuaalseid erisusi.
Oleme uhked oma õpilaste üle, kes
ületasid raskused ja võtavad uuest õppeprotessist
aktiivselt ning rõõmuga osa. Pühendame kõige
soojemad tänusõnad vanematele, kes on olnud
usaldusväärseks toeks mitte ainult oma lastele,
vaid ka õpetajatele. Karantiin küll piiras meie
liikumisvabaduse, kuid meie elu peatada see
ei suutnud. Kool elab edasi, jätkab tööd, jagab
teadmisi ja teeb seda kõike huvitavalt ja ilmekalt.

Koolitunnis distantsõppel. Foto: Katri Fomitševa

Koos perega. Foto: Roman Valuiskihh

Minu lemmikloom. Foto: Viktor Mitrev

Aprillis kuulutas Narva-Jõesuu Huvikeskus
välja fotokonkursi „Parim päev Narva-Jõesuu linnas“. Täname kõiki fotokonkursil
osalejaid.
Me saime nii ilusa ja värvika fotoalbumi!
Kõik fotod on nähtavad Facebook’i leheküljel.
Žürii valis välja parimad tööd igas kategoorias.
1) „Koos perega“ - Roman Valuiskihh
2) „Kevad Narva-Jõesuus“ - Anastassia Nakonetšnaja  

3) „Minu lemmikloom“ - Viktor Mitrev
Võitjaid ootavad auhinnad Narva-Jõesuu linna poolt.
Kaks fotot said ka lisaauhinna originaalse idee
ja kunstilise väljenduse eest: Roman Valuiskihh,
Aleksandr Openko.
Parimad tööd pannakse välja Narva-Jõesuu
linnavalitsuse uues hoones.
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskus

Kevad Narva-Jõesuus. Foto: Anastassia Nakonetšnaja

IRINA LEBEDEVA
Narva-Jõesuu kooli õppealajuhataja
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Karjääriõpetus
Narva-Jõesuu
koolis

Millist ametit ma peaksin õppima?
Kas jätkata õppimist kutsekoolis või
gümnaasiumis? Nendele küsimustele aitab
leida vastuseid juba põhikoolis toimuv
karjääriõpetus.
Narva-Jõesuu koolis on karjääriõpetus
üheksanda klassi programmis juba mitu
aastat. Tunnid toimuvad läbi aasta mitte ainult
teoreetiliselt, on palju praktilisi ülesandeid
ja õppereise. Hindeid muidugi selles aines
ei panda, aga kursuse lõpus pannakse
“arvestatud”.
Karjääriõpetuse raames teeb kool
koostööd erinevate asutustega. Näiteks
käivad koolis kogemusi jagamas Töötukassa
spetsialistid, kes räägivad, milliseid noori
inimesi tööandjad üldse tööle ootavad ning
millised on tööturu ootused ja vajadused.
Tunnis korraldatakse mänguvormis töötuba,
mille jooksul teevad õpilased eneseanalüüsi,
saavad teada oma isiksuse tüübi, samuti
räägitakse CV koostamisest.
Iga aasta teeme koostööd ka Nooruse
Spaga, kus administratsioon teeb ekskursiooni
kogu majas ja jutustab nende ettevõttes
olemasolevatest ametikohtadest. Võimalusel
külastame ka teisi kohalikke ettevõtjaid,
et õpilastel oleks ülevaade oma kodukandi
potentsiaalsetest töökohtadest.
Igal kevadel tutvustab Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskus õpilastele põhjalikumalt
oma tegevust, korraldatakse nii ekskursioone
koolimajas, töötubasid kui ka kohtumisi
õpetajatega. Meie õpilased jätkavad õppimist
nii Narva kutsehariduskeskuses, kui ka
Sillamäel. Nendega, kes soovivad jätkata
õppimist gümnaasiumis, arutame võimalusi
ülikoolis õppimiseks.
Sel aastal osalesid õpilased SaksaBalti Kaubanduskoja poolt korraldatud
karjääripäevadel. Esimesel päeval TÜ Narva
Kolledžis olid korraldatud õppetoad, aga
teisel päeval külastasid õpilased Fortaco
Estonia OÜ ettevõtet.
Karjääriõpetuse tunnid võimaldavad NarvaJõesuu kooli õpilastel teha oma valikut
mõistlikult.
NATALJA MJATŠINA
17. märtsil 2020

ÕNNITLEME!

NINA KARPOVA
PETR SMOLYAKOV
VEERA RUDENKO
GALINA KOKAREVA
IRINA PLECKENS
HANS REIMAN
LIDIA EFREMOVA
HELMI RAPPU
SARA PETRAŠ
VALENTIN LAYNE
TAMARA ZAVIYALOVA
LIUDMILA SHTEYDING
RAISSA PILLER
ALEXANDER ROSHCHUPKO
VASSILI VOROBJOV
JAROSLAV KRÕLOV
TATJANA NIKOLAJEVA
LJUBOV LEBEDEVA
LJUDMILA IVANOVA
INNA MALEVSKAJA
ÕNNITLEME VANEMAID

ANNA NESTEROVA
ARON POSTOLENKO
SÜNNI PUHUL

Narva-Jõesuu Niguliste kogudus „Ole omaette!“
jätkab oma maja renoveerimist
Koidu tn 19 kogudusemaja Narva-Jõesuus
sestap pole veel võimalik täpselt määratleda
tagastati omandireformi käigus Narva-Jõesuu
päevakeskuse valmissaamise aega ega kasutamise
Niguliste kogudusele 1993. aastal. Sellest
korda, kuigi kogudusemaja linnaelanike
ajast alates toimuvad kogudusele tagastatud
kooskäimise kohana on juba käigus: tegutseb
majas regulaarselt jumalateenistused. Ja kuigi
eestlaste selts Kalju, käsitöötuba ja eesti laulukoor,
Narva-Jõesuu luteriusu
koguduse arvukust ei
anna enam kuidagi
võrrelda II maailmasõja
eelsega, on kogudus
jõudumööda oma maja
eest hoolt kandnud.
Kogudus on omal
jõul kohaldanud kirikuks
ja jumalateenistuse
pidamiseks kunagise
palvemaja osa. Kogu
tegevus vana maja
kaasajastamisel toimub
erinevatest fondidest
taotletud ja saadud
toetuste ja heasoovlike
annetajate abiga:
vahetatud on hoone katus
ja välisviimistlus, NarvaJõesuu linnaeelarvest
Koidu tn 19 asuv kogudusemaja. Foto: Erakogu
saadud toetusega on
uuendatud 1950-nendatel aastatel paigaldatud
kaks korda kuus toimuvad jumalateenistused ja
veetrass. 2013. aastal koostati Leader-programmi
käib koos pühapäevakool.
toetusega hoone rekonstrueerimisprojekt. Nüüd on
Praegu hoitakse kogudusemaja avaliku
järg sisetööde käes.
objektina käigus annetuste ja projektidest
Narva-Jõesuu Niguliste kogudusel on pikas
saadud vahendite varal. Ka 2019. aastal on
perspektiivis plaanis kogudusemaja baasil välja
koguduseliikmete ja seltsi Kalju aktiivse
ehitada kohalike eakate inimeste päevakeskus.
tegevuse tulemusel eraldatud kogudusemaja
Narva-Jõesuu linnas on üle 40 % elanikest
renoveerimistöödeks raha: Kalju seltsi liikmete
vanemad kui 65 aastat. Praegu koondab kogudus
taotlusel on Isamaliit taotlenud raha 2020.
enda ümber kohaliku kesk- ja vanemaealist
a riigieelarvest ja meile on kogudusemaja
peamiselt eestikeelseid elanikke ning pakub
siseruumide renoveerimiseks eraldatud 10 000
neile lisaks hingehoiule ka omakeelset suhtlust
eurot. Ida-Virumaa Omavalitsuste liit on
kirikukohvikus ja käelist tegevust käsitöötoas.
rahastanud Kohaliku omaalgatuse programmi
Kogudusemaja baasil kavandatud eakate
kaudu kahe projekti põhjal kogudusemaja
päevakeskuse loomine on kajastatud Narvaruumides elektrivarustuse osalist taastamist.
Jõesuu linna arengukava 2025 tegevuskavas. Kuid
Neid projekte on toetanud ka Narva-Jõesuu
arengukavaga ei ole reguleeritud päevakeskuse
linnavalitsus, aidates tasuda projektide omaosalust.
loomise finantseerimine. Kogudus arendab
Kuid kõik see abi, mille eest me väga
päevakeskuse loomist projektide kaudu,
tänulikud oleme, on siiski nagu piisake vett

Just nii tavatses üks tuttav oma tütretirtsule
öelda, kui mudilane emme oma lõputute
küsimustega ära tüütas. Solvunult tõmbus
laps tugitoolis kerra ja püsis veidi aega oma
mõtetega üksi. Kõik see toimus palju aastaid
tagasi.
Meie oleme omaette olnud nüüd juba
kaua-kaua aega, vähemalt nii tundub meile…
Karm käsk kodus püsida on meid ühtepidi kõige
hullemast säästnud – hirmus viirus ei ole meid
nakatanud, aga teistpidi on pidev hirm meie
närvikavale halvasti mõjunud. Oleme nagu
unustanud, et igal kevadel kurk kriibib, olema
veidi nohused ja köhime ka ikka… Nüüd aga
tekitavad need sümptomid kohe arusaamise, et
olemegi endale koroonaviiruse külge hankinud.
Hirmul on suured silmad…
Aeg veereb omasoodu ja ühel heal päeval
saame oma elamise-olemise jälle tavapärastele
rööbastele. Oleme enne hakkama saanud ja
saame nüüdki! Tegelikult on kodus olemisel
ka oma plussid: panipaigad saavad tühjemaks
(üllatavalt palju on kogunenud mittevajalikke
asju), külmkapp rõõmustab meid toiduvarudega,
millest meil enam aimugi polnud (eriti puudutab
see sügavkülmas olevaid tagavarasid) ja
lugemist ootavate raamatute virn kahaneb
silmnähtavalt.
Olgem siis kannatlikud - iga päevaga käib
päike kõrgemalt, loodus ümberringi muutub
rohelisemaks ja silmapiiril terendab vabadus.
Püsigem kodus ja olgem terved!

kuumale pliidile – seda on vähe. Väsinud ja 114
aastat vanale majale (ehitamist alustati 1906.
a) uue hingamise andmiseks on vaja väga palju
armastust, jõudu ja raha, et seda veel teist sada
aastat kasutada saaks. Kindlalt oma maja tulevikku
uskudes ootame uusi inimesi meie kogudusse,
käsitöötuppa, laulukoori – koos jõuame palju
rohkem. Remonditud majas saame vastu võtta ka
Teeliste Kiriku matkajaid ja ekskursioone.
Siinkohal on paslik ära märkida, et kogudus on
tänulik ja võtab rõõmuga vastu igasuguse heast
südamest tuleva abi. Koguduse arvelduskonto
Swedpangas on EE762200001120255608,
märgusõna Remondiks.
Narva-Jõesuu Niguliste kogudus ja
Narva-Jõesuu Eestlaste selts Kalju

Sinimäe Põhikooli direktor tutvus Inglise haridussüsteemiga
Aasta alguses oli Sinimäe põhikooli direktoril
lapsed tahavad koolis käia, muuseas, oli näha, et nad
Tarmo Tammesel võimalus nädala aja
mõtlesid seda täiesti siiralt. Koolis meeldib aga käia
jooksul tutvuda Inglise koolisüsteemiga.
eelkõige just selle pärast, et seal saab õppida. Meie
Külaskäigu Suurbritannia Londoni linnaosa
koolides saad tavaliselt küsimusele: miks meeldib
erinevatesse koolidesse tegi võimalikuks
koolis käia, vastuseks, et eelkõige koolikaaslastega
Euroopa Liidu rahadega läbi viidav Haridussuhtlemise pärast.
ja Teadusministeeriumi poolt organiseeritud
Huvitava seigana võib välja tuua selle, et
üheaastane programm alustavatele
sealsetes koolides puudub meie jaoks tavapärane
koolijuhtidele. Kuusteist programmis osalejat
ideaalne puhtus ja kord. Mitte et seal valitseks
valiti välja konkursi kaudu ja Inglismaa
mustus, vaid kõikjal on näha, et midagi toimub,
haridussüsteem pakub huvi seal aegade jooksul
tegevus käib, midagi on töös, midagi on pooleli edukalt läbi viidud reformide tõttu.
on näha, et selles majas õpitakse ja tegutsetakse.
Külastatud koolide hulka kuulus Ainslie
Seintel on kõikjal õppimist toetavad materjalid
Wood Primary School, mis kuue aasta eest oli
ja kõikjal on näha, et keskendutakse õppimisele,
Inglismaa haridustabeli absoluutses
lõpus ja tänaseks hetkeks kuulub kolme
protsendi parimate hulka. Niivõrd võimsa
hüppe taga on kooli uus direktor, kel
ametisse asudes puudus koguni kogemus
haridusvaldkonnas, kuid omades tugevat
haridusnärvi ja uuenduste soovi, on
suutnud muuta kooli tõeliseks XXI sajandi
haridusasutuseks. Ainslie Woodi direktor
meenutas, kuidas ta alguses meeskonda
kujundas ja millised raskused selle
juures olid. Kõik õpetajad ei suutnudki
muutustega kohaneda. Tänaseks töötab
meeskond üksmeeles ja väga edukalt.
Nähtud koolides on õppetöös esikohal
õpilane mitte kellaajad või tunniplaan.
Kui õpetaja tajub, et klass on väsinud
ja tähelepanu hajunud, siis tehaksegi
vahetund, mitte ei jääda ootama nö kella
Haridusmess Bett Show 2020 Londonis.
kukkumist. Muljet avaldas ka see, et
õpetaja oli hästi kursis iga õpilase hetketasemega
mitte välise, ideaalse korra hoidmisele. Samas ei
ja andis ka sellele vastavaid ülesandeid.
tähenda eelpool öeldu, et koolides puudub kord.
Väga olulisel kohal on ka õpetajate
Näiteks Southfields Academy koolis (mis on meie
professionaalse arengu toetamine. Sagedased on
mõistes gümnaasium), kus õpib valdav enamus
tundide külastamised juhtkonna või ekspertide
sisserännanute lapsi, sealhulgas sõjakolletest tulnud
poolt, et avastada kohti, kus annaks õpetaja taset
lapsi, on kord isegi väga tugev. Nagu seal öeldi,
veelgi tõsta.
poleks muul moel korralik õppeprotsess nii paljude
Õpilasi õpetatakse ÕPPIMA alates esimesest
erinevate kultuuritausta ja elulooga õpilastega
klassist. Inglismaal minnakse kooli viieaastaselt,
võimalik.
tunduvalt varem, kui meil, ja nendega tegeletakse
Koolid, kus käidi, olid piirkonna põhikoolid, mitte
algusest saadik äärmiselt sihipäraselt ja lähtudes
erakoolid. Õpilasi on taolises koolis viiesaja ringis
põhiväärtustest. Muuseas, see on kõiki sealseid
ja klassis ca nelikümmend õpilast ning madalama
edulugudega koole läbiv liin.
astme klassides on kaks õpetajat.
Roger Ascham Primary Schoolis näiteks tegid
Kohalik rahvas on sealkandis suures
külalistele ringkäigu kõigepealt just õpilased
vähemuses - umbes viieteistkümne protsendi kanti.
ja omavahelises vestluses külalistega selgus, et
Koolides õpib väga palju erineva emakeelega lapsi,

õppetöö kulgeb kõik inglise keeles ja seda väga
edukalt, kuna laps on igatpidi toetatud ja kõikjal
võib näha siirast õppimistahet.
Inglismaa külaskäigu sisse kuulus ka
juhtimiskoolitus koolijuhtidele University
College Londonis (Londoni ülikoolis) ja samuti
oli võimalus külastada maailma suurimat
haridusmessi Bett Show 2020, kus oli muu
hulgas väga huvitav vaadata õppimist toetavaid
tehnoloogilisi lahendusi, mis toimivad muidugi
vaid siis, kui neid kasutatakse protsessi toetavatena
ja kui õpetajad oskavad seda tehnikat ka kasutada.
Inglismaal nähtu kodusesse Eestimaa
haridussüsteemi toomise võimaluse kohta arvas
Tammes, et otsest takistust pole. On
vajalik paradigma muutus lapsevanemate
ja õpetajate seas. Algklasside puhul ei
ole üldse mingit takistust, seda enam, et
Eesti õppekava ju täielikult toetab sellist
lähenemist, kuna see on kooliastme põhine.
On kolme aasta kaupa kooliastmed, millel
on omad õpitulemused ja iga kool võib
korraldada nende õpetamise kolme aasta
lõikes täiesti eripäraselt.
Programmi raames külastati ka
Tallinna Avatud kooli, mis hetkel on
erakool ja kus väga edukalt on rakendatud
sama mudelit, mis toimib Ainslie Woodis.
Eestikeelses koolis, kus üle poole õpilastest
on venekeelse emakeelega, on õppetöö
suurepäraselt suudetud käima lükata.
Mittevajalikud raamid on maas ja vajalikud
raamid on hästi paigas. Küsimus on
selles, mis on keskmes. Kui nii õpilastel,
lapsevanematel, kui ka õpetajatel on keskmes
õppimine ja lapse arendamine, siis kõik ülejäänud
asjad lähevad ise paika. Kõige selle juures on
loomulikult tähtis õpetajate areng ja nende tahe
pidevalt õppida ja areneda.
Inglismaal nähtust veel niipalju, et see,
mismoodi vaatamata sellele, et kõik lapsed õpivad
ühte asja, kuid erinevate tasemetega, teab iga
õpetaja, mida see laps peab ühes või teises asjas
järgmiseks kätte võtma - see tähendab seda, et
õpetaja tunneb seda last tõeliselt hästi ja teab,
kuidas teha õppimist tema jaoks huvitavaks. Kui
õpetaja niimoodi läheneb õpilasele, siis ta järelikult
teadvustab, et tal on vastutus õpilase saatuse ees.
ALAR TASA

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
31. märtsil

Volikogu 17 liikmest viibis istungil 9.
Ühehäälselt otsustati seoses kehtiva
eriolukorraga kuulutada see ja
järgmised istungid kinniseks kuni
eriolukorra kehtestamise lõppemiseni.
Iga päevakorrapunkti juures kutsutakse
istungite saali ainult antud päevakorrapunkti
ettekandja.
Kinnitati päevakord ning alljärgnevalt
kokkuvõte Narva-Jõesuu Linnavolikogu
otsustustest.
Narva-Jõesuu linna 2020. aasta esimese
lisaeelarve vastuvõtmine
Lisaeelarve on koostatud seoses 2020.
aasta riigieraldiste muudatustega ning
investeerimis- ja finantseerimistegevuste
täpsustustega.
Kokku on eelarve põhitegevuse tulud
koos Narva-Jõesuu linna 2020. a esimese
lisaeelarvega 7 876 682 eurot. Kokku on
eelarve põhitegevuse kulud koos NarvaJõesuu linna 2020. a esimese lisaeelarvega
7 544 423 eurot. Narva-Jõesuu linna 2020. a
esimese lisaeelarvega ei muutu põhitegevuse
tulem ja on 332 259 eurot. Seoses andmete
täpsustusega kasvab investeerimistegevus
4598 euro võrra. Kokku on eelarve
investeerimistegevus koos Narva-Jõesuu
linna 2020. a esimese lisaeelarvega 1 058 896
eurot. Eelarve tulem muutub ja on 726 637
eurot.
Kohustuste võtmine: bussi soetamine
liisinguga maksumusega 29 520 eurot
sotsiaalosakonna jaoks.
Kokku on eelarve finantseerimistegevus
koos Narva-Jõesuu linna 2020. a esimese
lisaeelarvega 239 879 eurot.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018
määruse nr 33 „Narva-Jõesuu linna
koolieelsete lasteasutuste lapsevanema
osalustasu määra suuruse kehtestamine“
muutmine
Eriolukorra tõttu teeb linnavalitsus
linnavolikogule ettepaneku muuta „NarvaJõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määrust
nr 33 „Narva-Jõesuu linna koolieelsete
lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra
suuruse kehtestamine“, mille muutmise
ettepanekus nähakse ette vabastada kõik
vanemad Narva-Jõesuu linna koolieelsete
lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava
osa ehk lasteaia osalustasu maksmise
kohustusest alates 16. märtsist kuni Vabariigi
Valitsuse poolt eriolukorra lõpetamiseni.
Narva-Jõesuu linna teede arengukava
2020-2025 kinnitamine
Narva- Jõesuu linna teedevõrgu
arengukava 2020-2025 on NarvaJõesuu linna teede valdkonna arengu
alusdokumendiks, andes meetmed valdkonna
jätkusuutlikuks arenguks. Arengukava
eesmärk on kavandada omavalitsusele
kuuluvate teede, sh kergliiklusteede ja
kõnniteede ning parklate ehitust jms
renoveerimist ja korrashoidu järgnevaks
viieks aastaks. Vajalike tööde kavandamisega
koos on määratud ka nende tööde järjekord
ja olulisus. Arengukava on omavalitsusele
abivahendiks otsuste tegemisel teede
valdkonnas.
Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu
põhikirja muutmine
Eelnõu oli arutusel ka eelmisel
linnavolikogu istungil. Muudatused on
põhiliselt seotud haldusreformiga. NarvaJõesuu linn on SA asutaja ja tänase päeva
seisuga ainuomanik. Muudatused on seotud
sellega, et toimus omavalitsuste ühinemine
v.a punkt 4.5. (uues redaktsioonis punkt
4.4.). Uues põhikirjas on kasutatud seaduse
(sihtasutuste seaduse § 21 lg 1) sõnastust,
mille kohaselt võib nõukogu juhatuse liikme
sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.
Menetlusteenistuse tegevuse lõpetamine
2012. märtsis sõlmisid Illuka
Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse
Vallavalitsus, Toila Vallavalitsus ja
Vaivara Vallavalitsus koostöölepingu
menetlusteenistuse tegutsemiseks, eesmärgiga
tagada ja arendada ühist võimekat ja
jätkusuutlikku menetlusteenistust, mille
vahendusel teostada pooltele seadusega
pandud järelevalve ja kohtuvälise menetluse
ülesandeid.
Kuivõrd koostöölepingud kohalike
omavalitsuste vahel MET tegutsemiseks
sõlmiti tähtajalistena, on koostöölepingute
tähtaja lõppemisel Illuka Vallavalitsus,
Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus

Vaivara Sinimägede Sihtasutuse
koduleheküljel on veebinäitus

Veebinäitusel “Enne ja nüüd” on kõrvutatud
umbes 100 aasta vanused fotod.
Vaivara Sinimägede Sihtasutus haldab täna
kahte muuseumi - Sinimägedes ja Narva-Jõesuus.
Turundusagentuuri DKMK abil on valminud
muuseumide uue kodulehe esimene versioon.
Sealt saab vaadata veebinäitust “Enne ja nüüd”,
kus on kõrvutatud umbes 100 aasta vanused
fotod võimalikult samadest paikadest : http://
sinimagedemuuseum.ee/veebinaitus/
Näitus valmis 4 aastat tagasi, fotod on

omaaegsest Vaivara kihelkonnast. Vaivara
kihelkond oli suur, asus tänapäeva Narva-Jõesuu
linnas, osaliselt Narva ja Sillamäe linna ning
Alutaguse valla aladel. Kihelkonda on kuulunud ka
Narva jõe taguseid alasid. Näituselt on välja jäetud
Narva-Jõesuu linna südaala, sest Narva-Jõesuu
väärib omaette näitust ja peagi saab see teoks.
Head muuseumituuri veebis!
IVIKA MAIDRE

Mis maksab saiapäts?

Mis maksab saiapäts, mis maksab väike
saiapäts, küsiti ikka ja jälle populaarses
lastelaulus „Kes elab metsa sees“. Laulsime
seda laulu innu ja õhinaga ajal, kui mina
veel lasteaias käisin. Oli tore ja muretu
aeg ja saiapätsi maksumuseks kolm pikkapikka paid. Iga neid ridu lugev täiskasvanud
inimene saab aru, et tasuta saiapätse pole
olemas ja esmapilgul tasuta hüvised tulevad
kellegi või millegi arvelt ja poliitiliste valikute
tulemusena.
Vaivara Vallavolikogu otsus 28. jaanuarist
2015 nr. 51 sätestab Vaivara (Sinimäe ja Olgina
majad ning täna ka lasteaed Karikakar NarvaJõesuus) lasteaia toidupäeva maksumuseks
1.9 eurot iga lapse kohta. Narva-Jõesuu
Linnavolikogu oma 21. märtsi 2018 määruses
nr 33 § 7 möönab, et kulutused kaetakse linna
eelarvest. Miks mitte? Poliitiline valik ja
kindlasti omas ajas õige. Lapsevanemale jääb
kanda vaid lasteaia kohatasu. Ajal, mil valla
omatulud olid kaetud hästilaekuva ressursitasuga
põlevkivisektorist, võis ju tõesti muretumalt
kulutada.
Eelmise s.o 2019. eelarveaasta kulu kõikide
lasteaedade tasuta (ehk siis lapsevanema
osaluseta) toitlustamisele oli arvestuslikult
41 845 eurot. Sellest lasteaed Karikakar
17 673 eurot ja Vaivara lasteaed 24 172
eurot. Lapsevanema omaosalus piirdus vaid
kohatasuga, mis on 5% ja seotud riigis kehtiva
alampalga määraga.
Tänase seisuga saavad Narva-Jõesuu
omavalitsuse kahes lasteaias alusharidust kokku
124 eri vanuses last, sealhulgas ka need 34, kes
on teiste omavalitsuste rahvastikuregistrisse
kantud lapsed. Kõik lapsed on ju meil ühtmoodi
hoitud, hoolitsetud ja toidetud. Omad ja võõrad –
lapsed on ju lapsed!
Kindlasti on igal naaberomavalitsuse
rahvastikuregistrisse kantud lapsevanemal oma
isiklik kaalutletud otsus, miks ta oma lapse meile
toob – kellel logistilised mugavuskaalutlused
(laps lasteaeda, ise tööle ja õhtul sama teed
tagasi), mõni otsib väiksemaid rühmi, ilusamat
maja või pedagoogilist sisu. Keelekümblus jms.
Kuid on ka ratsionaalseid kaalutletud otsused.
Mil muul moel saakski põhjendada Olgina ja
Sinimäe lasteaedade 100% täituvust ja järjekorda
(Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar täituvus
on ca 75%). Ehk on põhjus ka selles, et meil
säästab lapsevanem lapse pealt kalendrikuus
ligi 40 eurot. Naaberomavalitsustel lasteaia
kohatasu + toidupäevatasu teeb kokku ca 70
eurot kalendrikuus. Meie küsime 29,2 eurot
kalendrikuus. Aastas 440 eurot (juulis lasteaiad
kollektiivpuhkusel) kokkuhoitud raha. Pole
paha! Kuid see raha tuleb sinu, minu, meie
taskust – meie kõigi heaolu arvelt! Nende
tegevuste arvelt, mis aitaksid meil paremini oma
linna majandada.
Olukorras, kus kõikides meie lasteaedades

pedagoogilise sisu hoidmine ja arendamine
(loe: õpetajate ja tugipersonali palgaraha)
on üha suurema palgasurve all, siis valikuid
selle saavutamiseks on mitmeid. Lapsevanem
tasub oma lapse päeva toiduraha ise. Linn
saab vabanevad vahendid suunata lasteaedade
arendustegevustesse. Tõsta lasteaia kohatasu
määra 15% alampalgast (Tartus, Tallinnas kehtiv
mudel). Jätkata senise tasuta teenuse osutamist ja
katta puuduolev summa teiste linna planeeritud
tegevuste arvelt.
Majandusarengu põhiprintsiip lähtub eeldusest,
et me soovime täna elada paremini kui eile ja
homme paremini kui täna. On vaid valikute
küsimus, kuidas me seda soovime saavutada.
Igal saiapätsil on hind!
IMRE LIIV
haridus- ja kultuurinõunik

Noortekeskus jätkab
oma tööd virtuaalses
keskkonnas

Eriolukorra tõttu on noortekeskus oma
töö üle viinud internetti ja pakub iga päev
noortele huvitavaid ja kasulikke tegevusi.
Pakume lastele erinevaid väljakutseid,
soovitame huvitavaid videokanaleid, kuvame
sporditreeningvideoid, mängime võrgus ja
lihtsalt jutustame.
Kui soovite olla kursis meie tegemistega, siis
jälgige meid sotsiaalvõrgustikes: Facebook ja
VKontakte - Narva-Jõesuu Noortekeskus.
Suveks plaanime lastelaagreid väikestele
lastele vanuses 7–12 aastat ja töölaagreid
lastele vanuses 13–17 aastat. Praegu ootame
riigilt teavet selle kohta, millal me seda kõike
teostada saame. Postitame kõik info meie
sotsiaalvõrgustikes, seega jälgige meid seal!
Samuti võite meile alati helistada tel. 53629294
ja me vastame teie küsimustele.
ANNA KONOVALOVA
Narva-Jõesuu Noortekeskuse juhataja
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ning Toila Vallavalitsus erinevatel aegadel
otsustanud koostöölepingut enam mitte
pikendada ning seeläbi jäi MET oma
ülesannete täitmisel seotuks üksnes Vaivara
valla haldusterritooriumiga (hilisem NarvaJõesuu linn).
Käesolevaks ajaks on selgunud, et
Menetlusteenistus ei õigusta ennast
ühe kohaliku omavalitsusüksuse
haldusterritooriumi põhiselt, sh on
menetlusteenistusega seonduvad kulud
suured. Ülesanded, milliseid on senini
täitnud MET teenistujad, jaotatakse edasiselt
linnavalitsuse teenistujate vahel.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Kantselei koosseisust
viiakse IT-spetsialist ja koristajad
majandusosakonna koosseisu;
teabespetsialisti uueks ametinimetuseks
on infojuht. Sotsiaalosakonnas
muudetakse ametinimetused järgmiselt:
sotsiaaltööspetsialisti uueks ametinimetuseks
sotsiaaltöö peaspetsialist; sotsiaaltoetuste
spetsialisti uueks ametinimetuseks sotsiaaltöö
spetsialist.
Haridus-ja spordispetsialisti uueks
ametinimetuseks haridus- ja kultuurinõunik.
Majandusosakonda luuakse juurde
korrakaitsespetsialisti ametikoht.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.05.2018
määruse nr 39 „Konkursi „Narva- Jõesuu
linna kaunis kodu“ läbiviimise kord“
muutmine
Konkursi korraldamisel on tekkinud
vajadus määratleda otstarbekamalt konkursi
korraldamise tähtajad, kandidaatide
rühmitamise alused ja võitjate arv.
Narva- Jõesuu linna tunnustuse
avaldamise kord
Korra koostamisel on tuginetud
ühinenud Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla
traditsioonidele ning mõlemas omavalitsuses
seni kehtinud tunnustuse avaldamise viisidele.
Samuti vajadusest esile tõsta ja avalikult
tunnustada inimesi, kes on pikka aega
tulemuslikult tegutsenud Narva-Jõesuu linna
hüvanguks ning kelle tegevus on NarvaJõesuu linnale tunnustust toonud.
Muud
- vastused arupärimistele
Linnapea Maksim Iljin tutvustas
linnavolikogu liikmetele eelmisel volikogu
istungil volikogu liikme Kai Kiiveri
arupärimist ning arupärimisele saadetud
vastust.
- maakondlikud kriisikomisjoni koosolekud
toimuvad läbi Skype’i. Osalevad Ida-Virumaa
ja Lääne-Virumaa omavalitsused, PPA;
linna kriisikomisjoni koosolekud toimuvad
kord või kaks nädalas. Lisaks koolidele on
suletud ka lasteaiad. Eilsest on avatud nn
valverühm Olgina lasteaias.
Oleme taganud linna territooriumil patrullid
alates eelmise nädala reedest. Esialgu
patrullisid vabatahtlikud, tänaseks on selle
enda peale võtnud turvafirma G4S. Lisaks
patrullivad ka politsei ja piirivalvurid.
Tagatud on koolitoit, mis viiakse otse koju.
Kõige suurem mure on meil täna seoses
abivahenditega.
ERET LAHT
vallasekretäri abi

MTÜ-de ja seltside
esindajad!
Vaatamata sellele, et Eesti Vabariigis kehtib
veel eriolukord, on meie linna MTÜ-de ja seltside korra järgi teise vooru taotluste esitamise
tähtaeg 01. mai. Arvestage sellega, et 2020.
aasta suvel võivad veel kehtida avalike ürituste
toimumise piirangud.
Taotluse vastuvõtmisel eristatakse järgmist liiki
toetusi:
1) ürituste korraldamiseks;
2) ühingu tegevuse toetamiseks (edaspidi tegevustoetus);
3) rahastamisprogrammi toetatud projekti kaasfinantseerimiseks;
4) huvitegevuses osalemiseks väljaspool linna.
MTÜ liikmetele suunatud ürituste või tegevuste
korraldamiseks peab omafinantseering olema
vähemalt 15% taotletavast summast.
Iga toetuse taotluseks on olemas vastav
vorm (saadav Narva-Jõesuu koduleheküljel,
Valdkonnad - Kultuur – MTÜ-d ja seltsid).
Täidetud vorm tuleb saata e-postile: info@
narva-joesuu.ee
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja
Tel.: 5548673 (küsimuste korral)
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Narva-Jõesuu linna NarvaJõesuu linnas J. Poska
tn 72 asuva kinnistu
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku edasilükkamine
11.02.2020. a korraldusega nr 78 Narva-Jõesuu
Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule
väljapanekule Narva-Jõesuu linna NarvaJõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu
detailplaneeringu. Korraldusega nr 78 oli
määratud avaliku väljapaneku ajaks 09.03.2020
– 23.03.2020. a.
Eriolukorra tõttu on 07.04.2020 NarvaJõesuu Linnavalitsuse korraldusega nr 171
korraldusega nr 78 määratud detailplaneeringu
avalik väljapanek edasi lükatud.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab
eelmainitud detailplaneeringu uue avaliku
väljapaneku ning tagab juurdepääsu planeeringu
menetlusega seotud dokumentidele peale
eriolukorra lõppemist.

OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Lõkke tegemise
meelespea

Eestis on kevadel tuleohtlik aeg, mille ajal võib
looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud
kohas ning peab arvestama, et kulupõletamine
on Eestis aastaringselt keelatud. Lõkke
tegemisel nii looduses kui ka koduaias tuleb
järgida tuleohutusnõudeid ning linnavalitsuse
eeskirju.
Päästeameti lõkketegemise meelespea:
• Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on
põlevast materjalist puhastatud, hoonetest
piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne
tuleohtu loodusele.
• Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu
vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel
tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele,
metsale või põlevmaterjalile.
• Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast
(immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
• Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast
vähemalt 20 meetri kaugusel.
• Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema
vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest
või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vms).
• Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab
asuma mistahes hoonest või põlevamaterjali
hoiukohast 15 meetri kaugusel.
• Lõkke tegemisel hoia käepärast
tulekustutusvahend (näiteks ämber veega,
tulekustuti vm).
• Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke
oleks täielikult kustunud.
Vastavalt Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirjale – küttekoldeväliselt(lõkkes)
võib kuivi puuoksi ning immutamata ja
värvimata puitu põletada tuulevaikse ilmaga
naabreid mittehäirival viisil, arvestades
seejuures, et tule tegemise koht peab paiknema
ohutus kauguses mistahes ehitisest või
põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Seega on
lõkkes prügi, mööbli, rehvide, lehtede jne
põletamine keelatud ning seda enam, et selliste
materjalide põletamine põhjustab mürgiste
saasteainete paiskumist välisõhku ja/või rohket
suitsu, mis häirib naabreid.
Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb arvestada
tuleohutusnõuetega. Tiheasustusaladel on
küttekoldevälise tule tegemine lubatud ainult
perioodil 1. oktoobrist 15. maini.
Kulupõletamine on Eestis aastaringselt
keelatud!
JAAN METSIS
keskkonnaspetsialist

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

MARINA DŽABBARZADE
FEDOR TELYATNIKOV
ALINA PONOMARJOVA
VAIKE TOMSON
ANATOLY MAKAROV
TATJANA KOPÕLOVA
KATERYNA IVANOVA

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Sõda viis meie
nooruse...
(kampaania „Me mäletame, tunneme uhkust,
peame lugu“ raames)
Selles kirjutises jagame lugejatega NarvaJõesuus elavate Suure Isamaasõja veteranide
jutustusi sõjast. Me palusime igaühel neist
meenutuse lõpus sõnastada oma soovid
nooremale põlvkonnale.

Meile pole antud unustada...

Konstantin Sergejevitš Anikin – 98-aastane
„Sõda algas minu jaoks siis, kui olin kursant
Krasnodari jalaväekoolis, kus me elasime Musta
mere ääres telkides. Seejärel viidi meid kiirkorras
Krasnodari, seal saadeti laiali rinnetele. Mina
sattusin keskrindele Kiievi suunale. Käsutasin
leitnandi auastmes
olles kuulipildurite
rühma.
Käisid hirmsad
lahingud, me
kandsime tohutuid
kaotusi.
Toiduainetega
varustati
väga
halvasti.
Padruneid
toodi
vähe, me
säästsime
neid, kuidas
suutsime.
Süüa
polnud
midagi,
kuid oli
august ja
meid päästis
mais.
Me
kaitsesime
Kiievit, kuid
sakslased
ei kiirustanud seda vallutama, vaid läksid
ringiga ümber ja piirasid meid sisse. Sattusime
piiramisrõngasse. Hakkasime mõtlema, mida edasi
teha. Meie kuulipidurite rühmast oli alles jäänud
kolm – mina, Vanja Žukov ja Volodka Mariupolist.
Otsustasime omade juurde välja tungida. Volodka
tapeti juba esimesel ööl, meie Vanjaga jõudsime
Taganrogini ja palusime kalureid, et nad viiksid
meid paadiga Kaukaasia-poolsele kaldale. Kui
olime juba paati istunud, ilmus välja Saksa patrull
ja nõudis Ausweis’i. Meil polnud loomulikult
mingeid dokumente. Meid viidi komandantuuri,
pärast aga saadeti Saksamaale sunnitööle, Kölni
piirkonda klaasvati tootmise vabrikusse.
Mõtlesime ainult sellest, kuidas saaks
põgeneda, aga võõral maal ilma keeleoskuseta ei
olnud see niisama lihtne. Töötasime kuni 1945.
aastani. Pärast võitu sattusime olema inglise
okupatsioonitsoonis. Üle poole aasta töötasime
„saatjatena“. Seejärel tulime tagasi kodumaale,
Uljanovskisse. Ja algasid meie kannatused: mitte
kuskile ei võetud tööle, kuna olime töötanud
sakslaste juures vaenlase territooriumil. Tuli
minna Sahhalinile, töötasin seal metsatööstuses.
Kui värvatud olemise periood lõppes, sõitsin
Svetlogorskisse, pärast aga, 1961. aastal, Eestisse.
Siin kohtasin oma abikaasat Anna
Mironovnat, meil on kaks poega, tütar, lapselapsed
ja lapselapselapsed, kes meie eest hoolitsevad ja on
meile meie vanaduses rõõmuks.
Meile pole antud unustada sõja kõiki õudusi,
julmi lahinguid Kiievi all, kui maa ja taevas
segunesid, hukkusid võitluskaaslased, peamine aga,
pole võimalik unustada jõuetustunnet, mis valdas
meid siis, kui mõtlesime Saksamaal töötades, et
kogu Nõukogude rahvas võitles sel hetkel võidu
saavutamise nimel.
Soovin nooremale põlvkonnale õitsengut,
rahuaja taevast! Võimukandjad aga peavad
pöörama rohkem tähelepanu noorte kasvatamisele.“

Sõjal pole naise nägu

Niina Matvejevna Karpova – 95-aastane
„Mind kutsuti sõjaväeteenistusse Leningradis
1942. aastal Leningradi rinde siseministeeriumi
vägedesse, olin reamees. Kui algas Leningradi
900-päevane blokaad, loodi linnas linna
tuletõrjekomandod, neist ühte kuulusin ka mina.
Sakslased tulistasid linna pidevalt, tekkisid
tulekahjud, me kustutasime neid. Tuleb märkida, et
vett linnas polnud, kõik hüdrandid olid külmunud –
talv oli käre. Peamiselt töötasime pootshaakidega.
Veel pidasime oma kvartalis korda – päästsime
linna marodööride käest. Süüa polnud midagi. Isa

oli rindel, hukkus Viiburi all.
Rohkem kui piisavalt oli külma ja nälga.
Küpsetasime maltsast kakke, emaga kahe peale anti
meile 250 grammi leiba,
aga mis leib see oli –
raske, sitke maltsast
ja kliidest. Meie
emaga saime töölise
toidunormi, ta töötas
pommivarjendi
juhatajana,
teisiti
poleks
me ellu
jäänud.

Trammid ei käinud, inimesed külmusid otse
tänavail, elavatel polnud jõudu neid matta. Linnas
söödi ära kõik kassid ja varblased. Selles blokaadis
hukkus väga palju rahvast, eriti talvel. Veidi
kergem oli kevadel – söödi rohtu. Kõige hirmsam
oli nälg. Eriti kannatasid naised, kellel olid lapsed.
Ema jaoks on kõige õudsem, kui last pole millegagi
toita, näha lapse surma.
Pärast blokaadi lõppemist elasime
Leningradis, 1954. aastal tulime Narva. Oma eale
vaatamata teen kodus kõik ise, vaja on liikuda.
Aeglaselt, aga see õnnestub. Poeg elab Narvas,
hoolitseb minu eest, külastab sageli.
Nooremale põlvkonnale soovin, et igaühel
oleks töö. Ärevaks teeb ka Eesti ökoloogia, mis iga
aastaga halveneb. Inimesed, hoidke loodust!“

Selles sõjas, kus olime meie
sinuga…

Anatoli Aleksandrovitš Makarov – 94-aastane
„Mind kutsuti armeesse 1944. aastal, sõja
alguses olin 16-aastane, teenisin radistina, olin
jaokomandör 2. löögiarmee koosseisus Pihkva–Riia
liinil. Koos teiste oma jao võitlejatega korraldasin
sidet armeejagude vahel. Mõnikord tuli töötada
ka kuulirahe all.
Ühel niisugusel retkel
Riia all sain
haavata, lebasin
hospidalis,
pärast
tervenemist
läksin
tagasi oma
väeossa,
see seisis siis
Tallinna
all, ma läksin
Riiast
Tallinnasse
jala.
Muidugi
oli meil juba
oluliselt

kergem, me tungisime juba kogu aja peale,
meie vägede varustus oli hea, polnud selliseid
verevalamisi lahinguis nagu sõja alguses. Olin
sõdur, seersant, pärast võitu jäin ajateenistusse.
Õpetasin sõduritele side aluseid, morsetähestikku.
Pärast demobiliseerumist töötasin Tallinnas
sadamas raadiojaama ülemana. Seal tutvusin
tulevase naise Irinaga. Seejärel viidi mind üle
Narva-Jõesuu sadamasse, samuti raadiojaama
ülemaks. Mul on tütar ja poeg, oli veel üks poeg,
kuid ta hukkus rasketel 1990. aastatel.
Nooremale põlvkonnale soovin, et nad
oleksid ausamad iseenda ja kaasinimeste vastu...
Aga kõigile inimestele planeedil soovin puhast
taevast ja et kunagi poleks sõda!
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Otsime taas
Narva- Jõesuu
kauneid
kodusid!
Narva-Jõesuu Linnavolikogu kultuuri-

ja spordikomisjon koos Narva-Jõesuu
linnavalitsusega kuulutavad välja konkursi
Narva-Jõesuu linna 2020. aasta KAUNI
KODU auhindadele.
Nagu eelnevatel aastatel, nii ka tänavu
soovime välja selgitada ja tänada inimesi, kes
koduümbruse kauniks kujundamisel vaeva
on näinud ning seeläbi kaasa aitavad NarvaJõesuu linna meeldivamaks elamiskohaks
muutmisele, linna üldilme parandamisele või
maaelu väärtustamisele.
Andke meile teada, kelle koduümbrust
olete märganud viimastel aastatel kaunimaks
muutumas! Konkursil osalemise soovist
palume teatada hiljemalt 15. mail, saates
osalussoovi Narva-Jõesuu linnavalitsuse
üldmeilile info@narva-joesuu.ee, kultuurija spordikomisjoni esimehele Kai Kiiverile
kai.kiiver@gmail.com või lihtkirjaga NarvaJõesuu linnavalitsuse kantseleisse Jaan Poska
tn 26, Narva-Jõesuu.
Lisainfot võite küsida telefonil 56648791 Kai
Kiiver.
Osalejad
Konkursi võitjad valitakse sel
aastal välja endiselt neljas rühmas. Siiski
otsustasime veidi muuta rühmade koosseisu nendeks on nüüd
1) korterelamud;
2) üksikelamud;
3) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid;
4) alevikud ja külad.
Kandidaadid
Konkursi kandidaate võivad esitada
kõik isikud. Üks kinnistu võib sobivuse
korral kandideerida erinevates kategooriates.
Konkurss toimub, kui osalejaid on vähemalt
3. Eelneval kolmel aastal esikoha võitnud
objektid ei saa kandideerida samas
kategoorias.
Kandidaadi kohta peavad olema esitatud:
- kinnistu nimi ja aadress;
- omaniku või esindaja nimi ja
kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
- konkursi kategooria ja ettepaneku
lühipõhjendus;
- esitaja nimi ja kontaktandmed;
- kinnistu omaniku nõusolek.
Teie ettepanekute põhjal külastab
komisjon kõiki konkursile nõuetekohaselt
esitatud kinnistuid oma ringsõitudel
pärast kandideerimisavalduste esitamise
lõpptähtaega. Kinnistute külastamise ajad
lepime iga kinnistu omanikuga eraldi kokku.
Hindamine
Hindamine toimub 100 palli süsteemis.
Hindamisel käsitletakse nelja teemaderingi:
1) terviklik ruumimõju (ansamblilisus,
harmoonilisus või kontrastsus, lahenduse
idee originaalsus, funktsionaalsus,
tsoneerimisoskus, koha omapärast tulenevate
võimaluste kasutamise oskus jne);
2) heakord (ansamblis olevate hoonete
korrastatus, teede seisund ja sobivus jne);
3) haljastus ja selle seisund (muru, lilled,
ilupuud ja põõsad jne);
4) väikevormid ja nende sobivus (skulptuurid,
lipuvarras, piirded ja väravad, väikehooned,
lehtlad, mööbel, viidad, sildid, reklaam, logo,
mänguväljakud, basseinid, välisvalgustus
jne).
Haljastuse ja väikevormide komponentide
olemasolu ei ole kohustuslik. Oluline on
tehtud valikute ja vormide kvaliteet.
Parimaks tunnistamine
Konkursi võitjaid tunnustatakse linna
avalikul üritusel.
Parimaks tunnistatud kinnistud võib
linnavalitsus esitada üleriigilisele
kodukaunistamise konkursile “Kaunis Eesti
kodu“.
Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide
puudumisel jätta tunnustus välja andmata.
Komisjonil on õigus jätta hindamata
konkursil osalenud objekt juhul, kui selle
üldheakorras esineb olulisi puudusi.
KAI KIIVER
linnavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni esimees
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

