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Rõõmuderohket algavat
kooliaastat meile kõigile!

Kõik need, kellel on tööalaselt või mõnel teisel
talle olulisel põhjusel olnud vaja külastada
Sillamäe Gümnaasiumi, on möödunud
koolielu kajastavast teadetetahvlist koridori
seinal, millel ilutseb gümnaasiumi moto või
juhtmõte „Vitae, non scholae discimus“. See
antiikfilosoofiast laenatud, kuid originaalist
(non scholæ sed vitæ (discimus))veidi erinev
lause sobib hästi ilmestama ka järgnevat. Kes
ja millistel põhjustel neil kaugetel aegadel on
selle lause kirja pannud, jäägu iga lugeja enda
avastamise rõõmuks.
„Õpid enda (elu) ja mitte kooli jaoks“ võiks
eelnenu tõlkes kokkuvõtvalt kõlada. Nii see ju
võiks ja peakski olema, et noor inimene, kes
täpselt teab, mida oma tulevases elus tegema
hakkab ja oma eesseisva ametialase valiku
poole sihikindlalt liigub - õpib kõike etteantut
just sellest eesmärgist kantuna. Ja näitab häid
tulemusi (loe: saab häid hindeid)! Hea hinne ja
omandatud teadmised võivad olla, aga pole just
alati omavahel põhjuslikus seoses. Õpilase vaates.
Lapsevanema vaates. Hea hinne võib noorel
inimesel (lühiajaliselt) tõsta tuju, kui hea hinne on
koolikotis ja kodus emale-isale ette näidata.
Pikaajalises vaates saab kooliskäimist,
õppimist ja koolielu tervikuna hinnata hoopis
paljudest teistest kvaliteetidest tulenevalt, mis
annavad kokkuvõtteks hinnangu - mulle meeldib
minu kool või siis mitte.
Samas jällegi on kõik see vägagi põhjuslikus
seoses, kui soovida väliselt hinnata kooli
toimimise tulemuslikkust. Just arvude keeles ja
arvandmetele tuginedes. Kui tulemusnäitajad
keskpärased või kesised (sõltub muidugi ka
sellest, kellega ja mida võrrelda), siis tulemuseks
ametiasutuste kontrollimine ja järelevalve.
Kontrollimise tulemusena vähemal või suuremal
määral tehtud ettekirjutus ehk õiend. Õiendisse
kirjapandud ettekirjutuste tulemusena frustratsioon
ja paanika kogukonnas ning kiiresti levivad
erinevad kuuldused (Narva-Jõesuu) kooli peatsest
sulgemisest.
Miks pole aga õiendisse kirjutatud kõike seda
head, mis koolis seni tehtud? Hea kolleeg Haridus
ja Teadusministeeriumist pr. Ruth Elias (HTM
haridusasutuste välishindamise ekspert) tavatses
sellele vastata tavaliselt nii, et :„õiend on oma
sisult õiendav“! Teisisõnu kirja läheb olukorra
kirjeldus ja viited avastatud puudustele. Ülejäänu
mitte. See võib jätta kallutatud kuvandi, et kõik on
halvast ja aina halvemaks läheb!
Kinnitan täie vastutustundega, et siit edasi
saab olukord ainult paremaks minna. Õiendisse
kirjapandud puudused teeme tähtajaks korda.
Koolid alustavad kooliaastat plaanipäraselt ja
raputada saanud mainekahju saab parandatud.
Päeva lõpuks võidavad sellest „raputusest“ meie
kõik haridusasutused – koolid ja lasteaiad.
Lõpetuseks. Jäägu iga lugeja otsustada kas ja
millises osas või ulatuses on põhjuslik seos laste
eksamitulemuste ja (ettekirjutuse tulemusena)
koolis koolielu korraldavate dokumentide
ajakohastamine vahel?
non scholæ sed vitæ discimus…
Ilusat algavat kooliaasta algust meile kõigile!
Heade soovidega,
IMRE LIIV
haridus- ja kultuurinõunik

Arengukava praktikakursus
kohtus Narva-Jõesuu linnapeaga
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kahepäevane
arengukava praktikakursuse suve- ehk
ülevaateseminar toimus doktor Garri Raagmaa
juhtimisel sel aastal rekreatiivsel ja tööstuslikul
Virumaal.
Teisipäeval, 4. augustil kohtusid seminarist
osavõtjad Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljiniga,
kes rääkis kuurortlinna arengukava rakendamisest
ja turismist koroonaajal.
Praktikakursuse läbiviija, haldusreformi käigus
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemisel
moodustunud omavalitsuse arengukava üks
koostajatest, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor,
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Seminarist osavõtjad Narva-Jõesuu linnavalitsuses.

Vestlust juhib Garri Raagmaa (vasakult esimene). Foto: 2x Alar Tasa

Sinimäed saavad taas vaatetorni
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) nõukogu otsustas 16. juunil toimunud
koosolekul toetada projekti “Sinimäe vaatetorni
ehitamine” taotlust. Endine, 2008. aastal
Sinimäel avatud vaatetorn pidas remonditöödest
hoolimata vastu vaid kümme aastat.
„Vastavalt ehitusprojektile on uue vaatetorni
kasutusiga 20 aastat,“ rääkis Narva-Jõesuu linnapea
Maksim Iljin. „Rekonstrueeritav vaatetorn rajatakse
varasemalt lammutatud vaatetorni asemele,
Pargimäe künka tippu, kuid seda ei rajata täpselt
samale kohale, vaid nihutatakse lagedamale alale,
et tagada parem paiknemine ja ka puidust torni
pikem iga,“ selgitas linnapea.
Vaatetorn on põhiplaanilt ruudukujuline,
mõõtudega telgedes 5,8 x 5,8 m. Torni kõrgus
maapinnast on 29,5 meetrit ja Pargimägi, mille

doktor Garri Raagmaa soovis enda sõnul õpilastele
tutvustada Eesti üht noorimat linnapead ning
ühtlasi uurida, kuidas tema osalusel ja toel loodud
arengukava täitmine edeneb.
Külaliste küsimused puudutasid nii
pandeemiatagajärgedega võitlemiseks riigi poolt
eraldatud raha, kui ka Sirgala ja Viivikonna külade
tulevikuplaane.
Lubadustega järgmisel korral Narva-Jõesuu
külastuseks pikemalt aega reserveerida, suundusid
külalised TTÜ Virumaa Kolledžisse.

tipus torn paiknema hakkab, ulatub üle merepinna
84,6 meetrit. Võrreldes eelmise torniga on uus torn
laiem ja ca 5 m kõrgem ning ühe platvormi asemel
on kolm vaateplatvormi erinevatel kõrgustel.
Torn koosneb 11-st tasapinnast, mis on seotud
keskel paikneva trepistikuga. 11-st tasapinnast 3
on vaateplatvormid ning ülejäänud on trepistiku
mademed. Esimene vaheplatvorm asub 15,1 m
kõrgusel, teine 22,9 m kõrgusel ning neid saab
kasutada vaate- ja puhkeplatvormidena.
Torni viimane vaateplatvorm asub 25,5 m kõrgusel.
Selle kohal olev katus kaitseb külastajaid sademete
eest. Piirete puhul on eriline tähelepanu sellel,
et vaatetorni külastavad ka lapsed. Kuna vaade
ümbruskonnale avaneb puude tõttu alates 15 m
kõrguselt, siis ei ole allapoole vaateplatvorme
planeeritud. Torni atraktiivsemaks muutmiseks

valgustatakse torni ülemised kaks vaatetasapinda,
valgustus paigaldatakse ka katuslae ja ülemise
vahelae alla suunaga allapoole. Vaatamata
valgustusele, ei ole torn mõeldud külastamiseks
pimedal ajal
Vaatetorni ohutuse võimsuseks on planeeritud
30 inimest. Samaaegselt võib platvormidel viibida
20 inimest ja trepistikul 10 inimest. Info vaatetorni
platvormidel korraga viibivate inimeste arvu kohta
tuleb nii torni jalamile, kui ka vaateplatvormidele.
Puitkonstruktsioonide viimistluseks kasutatakse
rohelise tooniga immutusvahendit ja katusekatteks
tuleb helehall bituumensindel, need materjalide
värvid kujundavad ka ühtlasi torni värvigamma.
Vaatetorni juurde on planeeritud ka uus infostend
ning paar istepinki koos prügiurnidega.
Linnapoolseks omaosaluseks on 55 570
eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
keskkonnaprogrammi poolt on oodata 222 279
eurot. Täpne hind selgub pärast ehitustööde hanget,

Narva-Jõesuu muul

Augusti lõpus saab valmis Narva-Jõesuu
linna jõesuudmes asuva poollagunenud muuli
taastamise tööprojekt. Aga mis edasi?
Tõepoolest, muuli projekteerimistöödega
saame varsti ühele poole, aga ees on väga
suur töö. Esiteks, muuli puhul on tegemist
riiklikul tasemel tähtsust omava objektiga ja
selle taastamisest on huvitatud mitte ainult
Narva-Jõesuu linn, vaid ka Politsei-ja Piirivalve
Amet ning Veeteede Amet. Teiseks, tegemist on
projektiga, mis on kajastatud ka meie maakonna
arengukavas ja selle projekti elluviimine on
maakondlike projektide nimekirjas üleval.
Kolmandaks, uue tööprojekti lahenduse
järgi muuli taastamise või pigem uue muuli
ehitustööde orienteeruv hind on ca 5 miljonit
eurot.
Ilmselge on see, et Narva-Jõesuu linn
ainuüksi ei saa selle eesmärgiga hakkama, sest
linna eelarve moodustab kuni 8 miljonit eurot
ja kui arvestada veel seda, et seoses kriitilise
olukorraga põlevkivi sektoris ei ole meie
eelarve investeeringute osa stabiilne, on peaaegu
võimatu need kulud ainult linnal kanda.
Samas on ka positiivseid uudiseid,
sest paralleelselt käib praegu nii uue 2021-

Narva-Jõesuu linna jõesuudmes asuv
poollagunenud muul. Foto: Alar Tasa
2027 finantseerimisperioodi prioriteetide ja
eesmärkide kinnitamine kui ka meie maakonna
jaoks tähtsa nn õiglase ülemineku platvormi
struktureerimine ja raha eraldamismeetmete
kinnitamine riigi tasandil moodustatud
komisjonis.
Selle komisjoni koosseisu kuulub ka IdaVirumaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht
Hardi Murula, kelle sõnul peaks Narva-Jõesuu
muuli taastamine andma uue hoo terve Narva
ja Narva-Jõesuu linna regiooni arendusele,
tsitaat: „Muuli taastamine ja seeläbi Narva jõe
suudme laevatatavaks muutmine ei ava mitte
ainult Narva-Jõesuu mereväravad vaid ka veetee
Narva ja Peipsile“.
Tuletame lugejatele meelde, et lisaks
muuli taastamisele on sama projekti raames
ette nähtud ka veetee uurimine ning selle
süvendustööde planeerimine alates muuli otsast
kuni linna väikesadama kai konstruktsioonini.
Täiendavalt on linnavalitsus alustanud ka
Narva-Jõesuu rannapromenaadi pikendamise
projekteerimisega Mere tn otsast muulini
välja ja selle projekti lõpplahenduse kohaselt
peab pikendatud promenaad olema ühendatud
muuliga ja selle ümbruses peab tekkima uus
atraktiivne puhkeala.
MAKSIM ILJIN
linnapea
mis viiakse läbi augusti-oktoobri jooksul.
Praeguste plaanide kohaselt saab vabariigi
kõige huvitavamat vaadet - Sinimäe tornist võib
nautida Soome lahte, Narva-Jõesuu kaunist loodust
ja samas uudistada ühelt poolt Sillamäe linna ja
sadamat ning teiselt poolt Narva linna – nautida
juba tuleva aasta lõpus.
Maksim Iljin: „Selle suurepärase võimaluse eest
soovin isiklikult tänada meie tublit meeskonda, kes
on selle projekti eestvedamisega tegelenud ning
andnud oma panuse kodukoha kaunistamiseks.
Lisaks vaatetornile tehakse lähiajal koostöös
Vaivara Muuseumiga korda ka Pargimäe ümbritsev
ala tänu eelmisel aastal Riigikaitseinvesteeringute
Keskusega sõlmitud kokkuleppele, mille kohaselt
saab meie linn täiendavaid toetusi seoses linna
territooriumil asuva Sirgala harjutusväljakuga.“
ALAR TASA
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Detailplaneeringu arutelu

Kehtiva üldplaneeringu kohase NarvaJõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute
detailplaneeringu avalikust arutelust
teavitamine.
Planeerimisseaduse § 88 lg 3 alusel teavitame,
et Kehtiva üldplaneeringu kohase NarvaJõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 27.08.2020 kell 14:00
J. Poska tn 26 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
hoones (volikogu saal) Narva-Jõesuu linnas.
Avaliku väljapaneku ajal laekusid kirjalikud
arvamused detailplaneeringule, arutelul
tutvustatakse esitatud arvamusi ning esitatakse
oma seisukoht esitatud arvamuse kohta ning
vajadusel vastatakse muudele detailplaneeringut
käsitlevatele küsimustele.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Kõik on uus
septembrikuus!

Narva-Jõesuu Linn pakub alusharidust kahes
omavalitsusele kuuluvas lasteaias: NarvaJõesuu Lasteaed Karikakar (Narva-Jõesuu
linna selle ajaloolises keskuses) ja Vaivara
Lasteaed (Olgina ja Sinimäe alevikes). Kokku
on kahe asutuse ja kolme maja peale 8 rühma,
kus lastega tegelevad vastava ettevalmistuse ja
kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad ja
tugispetsialistid. Mõlema asutuse kooseisus on
ka logopeedid.
Sel aastal alustame septembrikuud
suurte pidutsemistega, kuna tähistame nii
Karikakra Lasteaia 35. kui ka Vaivara Lasteaia
60. sünnipäeva. Loomulikult toimuvad ka
sünnipäevapeod, millest anname teile teada
veidi hiljem. Oleme õnnelikud ja väga tänulikud
oma omavalitsusele, kes hoiab meid ja tagab
alushariduse kvaliteedi kõrgemal tasemel.
Sinimäel on meil päris uued ruumid ning ka
Olginas kaasaegseks renoveeritud hoone ja oma
järge ootab Narva-Jõesuu maja, sest kõik meie
lapsed on parimat väärt.
Tänase seisuga saavad meie eelkooliastmes
alusharidust 113 last, kuid arenguruumi veel
on ja majade täituvuse piirarv pole kindlasti
veel täis. Kindlasti on veel neid lapsevanemaid,
kes kaaluvad valikuid, et millisesse parimasse
lasteaeda oma laps panna. Hea on, et saame
pakkuda parimat valikut asukoha ja rühma
suuruse osas.
Igas asutuses on 4 rühma ja töötavad
tublid õpetajad, õpetaja abid aga ka liikumis-,
muusikaõpetajad ja logopeedid. Lapsed on hoitud
ja armastatud!
Lasteaedades on päevad lastele alati põnevad ja
teguderohked. Meie õppeaasta algab 1. septembril
ja lõpeb 31. augustil, seega oleme alati aktiivsed
ja elurõõmsad terve õppeaasta jooksul! Meil on
palju juba traditsiooniks kujunenud üritusi ja
mitmeid ühiseid ettevõtmisi, mille kaudu õpime
meid ümbritsevat maailma paremini tundma.
Mängime õppides ja õpime läbi mängu!
Mõlema lasteaia peaaegu kõik rühmad
töötavad varajase osalise keelekümblusmetoodika
alusel. Pool õppepäeva eesti keeles, pool päeva
vene keeles, välja arvatud Sinimäel „Klaabu“
rühm, mis on täielikult eesti õppekeelega
rühm ning Narva-Jõesuu Lasteaias Karikakar
sõimerühm „Päikesekiired“, mis on venekeelne.
Kuna linna poolt pakutud alushariduse
saamise võimalused on päris head, siis vanematel
on alati võimalik valida, kelle hoolde oma pisike
ime usaldada ning millise maja millisesse rühma
laps panna. Lähtudes oma isiklikust eelistusest,
töökorraldusest või võimalustest. Kõikides
meie linna haridusasutustes on kõik lapsed alati
oodatud ja hoitud!
JULIA LOŽKINA
Lasteaed Karikakar ja Vaivara Lasteaed direktor

ÕNNITLEME VANEMAID

ANASTASSIA SEDOVA
OLIVIA KORNILOVI
JANA ALEKSEYCHIKU
BOGDAN ALEKSEYCHIKU
MAKAR ALEKSEYCHIKU
MILENA ŠVAIGERI
KIRILL KIRKMANNI
ELINA-NETELI LOO
JELISEI PROKOPJUKI

SÜNNI PUHUL

Muusika ilma pausideta

2020. aasta septembris alustab Narva-Jõesuu
laste muusika- ja kunstikool 32. õppeaastat.
Olles eriolukorras raske perioodi läbinud,
kavatseb muusikaline kollektiiv parimat lootes
oma tegevuse täies mahus taastada.
Õpetajate, õpilaste ja vanemate ühiste
jõupingutustega on kool vastu pidanud ajutisele
üleminekule distantsõppele ja talub seda vajadusel
uuesti. Muidugi on arvuti kaudu muusika
õpetamine ja õppimine keerulisem, ning selle
meetodi tulemus on palju tagasihoidlikum kui meie
tavapärased saavutused, kuid kooli kollektiiv tuli
selle ebameeldivusega toime.
Esimene asi, mida tahaks uuel õppeaastal
ellu viia, on naasmine aktiivse kontserttöö juurde,
ilma milleta on noortel muusikutel ja nende
mentoritel igav. Narva-Jõesuu muusikakooli
tavapärane erinevate ürituste arv aastas
läheneb neljakümnele ja kollektiivi jaoks oli
kõige keerulisem leida ennast „vaikuses“, kui
korraldajad tühistasid kõik konkursid ja festivalid.
Narva-Jõesuu muusikakooli lähimad plaanid
on traditsiooniline kontsert, mis on pühendatud
rahvusvahelisele muusikapäevale 1. oktoobril, ja
esinemine formaadis „Õpetaja + õpilane“ Ahtme
kunstikooli üritusel. Ettevalmistused nendeks
kauaoodatud sündmusteks algasid juba mais, kui
individuaaltunnid ja mõnede ansamblite proovid
jätkusid.
2020. aasta märtsis katkes kahjuks uus algatus
– muusikakooli koostöö Sinimäe lasteaiaga.
Muusikatundide taastamine meie uutele õpilastele

on kollektiivi veel üks oluline ülesanne.
Distantsõppe ajal said õpetajad ja õpilased
ka ühe positiivse kogemuse. Esiteks, kuna
tavakontserditel ei olnud võimalik esineda, pidid
õpetajad ja õpilased omandama uue formaadi.
Tulemuseks on tore videokontsert, mida kõik saavad
piiramatu arv kordi vaadata linna kodulehel jaotises
„Muusikakool“. Teiseks oli noorte muusikute
vanematel võimalus jälgida oma laste õppeprotsessi
ja õppida koos nendega natuke muusikat.
Narva-Jõesuu muusikakoolil on traditsioonid,
mida isegi pandeemia ei suutnud murda. Kõigist
raskustest hoolimata läbisid kolm 7. lõpuklassi
õpilast eelmise õppeaasta lõpus edukalt
eksamiprogrammi ja said kooli lõputunnistuse. Üks
kolmest lõpetajast lõpetas suurepäraste tulemustega.
Veel üks Narva-Jõesuu muusikakooli
pidev traditsioon on töö rahvusvahelises
plokkflöödiansamblite suvekoolis. Selle
traditsiooni kohaselt osalesid 5. juulil 2020
Rõuge kirikus proovides ja lõppkontserdil viis
vanamuusikaansambli Olor vanema rühma õpilast.
Kõik, mida olete sellest artiklist teada saanud,
kinnitab üht: Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikool jätkab linna lastele muusika õpetamist ja
rõõmustab kuulajaid uute kontsertidega olenemata
formaadist ja välistest tingimustest.
Õnnitleme kõiki uue muusikaõppeaasta alguse
puhul ja ootame kohtumist.
LADA ŠVAN
Laste muusika- ja kunstikooli direktor

Koolilõpetajad V. Kuznetsova, M. Potjomkina, I. Olkhovetsky ja õpetajad N. Masjukova,
M. Zrajeva, I. Samusseva, E.Vasilenko.

Puhkame
aktiivselt!

Suvi on puhkamise ja meelelahutuse

aeg. Kuid vanemad ei tea sageli, kuidas
lapsele tegevust leida, millega tema päevi
mitmekesistada. Narva-Jõesuu kool pakub
igal aastal võimalust kasuliku puhkuse
veetmiseks. Sel aastal polnud lastelaagrite
valik kuigi suur, kuna viirusnakkuse
COVID-19 levik on teinud korrektuure
kõigi suveürituste korraldamises.
Kuid mõned võimalused aktiivseks
ajaveetmiseks me oma õpilastele siiski
pakkusime.
Meie kool on juba mitu aastat
otsinud lastele mitmesuguseid võimalusi
eesti keele õppimiseks tunniväliselt.
Meil on keelekohvik, osaleme aktiivselt
õpilasvahetusprojektides ja pakume suviseid
keelelaagreid. Augustis said meie lapsed
veeta vahetuse Taevaskoja noortelaagris.
Ja see pole üksnes võimalus eesti keelt
praktiseerida. Taevaskoda on puhke- ja
meelelahutusbaas, mis pakub matkamist ja
aktiivset meelelahutust. Erinevad seiklused,
mis lapsi ootavad, annavad unustamatuid
emotsioone ja muudavad keeleõppe lõbusaks.
Kõik, kes on selles laagris käinud, unistavad
järgmisel aastal sinna naasta.
Meie kool teeb koostööd erinevate
organisatsioonide ja riiklike struktuuridega.
Päästeamet korraldab igal aastal õpilastele
üritusi tervislike eluviiside ja ohutu käitumise
propageerimiseks. Sel aastal toimus noorte
päästelaager augustis Lüganuse vallas. 5
päeva jooksul võttis meie õpilaste meeskond
osa erinevatest võistlustest, kus prooviti oma
teadmisi ja oskusi esmaabi osutamise, vee- ja
linnaohutuse, orienteerumise valdkonnas ...
Selles laagris viibinud lapsed märgivad, et
sellised üritused kujundavad vastutustunnet
enda ja teiste eest ning annavad hindamatu
kogemuse käitumiseks erinevates äärmuslikes
olukordades.
Alati on populaarsed töölaagrid. Kuidas
õpetada last väärtustama raha ja materiaalseid
hüvesid, mida see annab? – Anda talle
võimalus ise tunda, kui palju aega, jõudu ja
vaeva see kõik maksab. Muidugi, lapsed mitte
ainult ei tööta – nad suhtlevad, külastavad
huvitavaid kohti ja osalevad võistlustel ja
mängudel, õpivad vastutustundlikkust, tööd
meeskonnas.
Loodame, et kõik on sel suvel leidnud endale
meelepärase tegevuse, puhanud ja kogunud
jõudu enne uut kooliaastat.
Narva-Jõesuu kool kutsub kõiki õpilasi
ja nende vanemaid teadmiste päevale
pühendatud pidulikule rivistusele, mis toimub
1. septembril kell 10.00 kooliesisel platsil.
Jätkame koos oma teekonda läbi teadmiste
maa! Kool ootab teid!
TATJANA BARABANOVA

ÕNNITLEME!
D. Dmitrijeva, T. Morenko, J. Lõssenko, A. Šabanova, K. V. Treinbuk plokkflöödiansamblite
suvekooli lõpukontserdil. Foto: 2x Lada Švan

Sillamäe-Vaivara
raudteejaama kergliiklustee
Narva-Jõesuu linna poolt esitatud
projektiettepanek „Sillamäe-Vaivara
raudteejaama kergliiklustee rajamine ja
rongiliikluse kasutamise võimaldamine“, on
lisatud toetusõiguslike projektide nimekirja.
Maakondade arengustrateegiate
elluviimise toetusmeetme (MATA) eesmärk on
toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus
majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks
vajalike teenuste kättesaadavus. Toetuse andmisel
lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014.
aasta korraldusega nr 107 kinnitatud „Eesti
regionaalarengu strateegiast 2014–2020”.
Ida-Viru maakonnas on toetust võimalik
eraldada Ida-Viru maakonna arengustrateegia
2019-2030+ tegevuskavas toodud projektidele,
millest üheks on „Sillamäe-Vaivara raudteejaama
kergliiklustee rajamine ja rongiliikluse kasutamise
võimaldamine“.

Projekti eesmärk on Vaivara - Sillamäe
kergliiklustee projekteerimine edaspidiseks
kergliiklustee ehitamiseks, maakonna kergliiklustee
võrgustiku arendamiseks ja paremate ühenduste
loomiseks Vaivara rongijaamaga.
Projekti otsesteks kasusaajateks on Sillamäe
ja Narva-Jõesuu linna (eriti Vaivara ja Sõtke
külade, Sinimäe aleviku ning Kesalille ja Konna
aiandusühistute elanikud). Käesoleva projekti abiga
parandatakse ühendus Sillamäe ja Narva-Jõesuu
(endise Vaivara) vahel ning luuakse parem ühendus
Vaivara rongijaamaga. See võimaldab töötajatel
liikuda elukoha ja maakonna tööandjate asukoha
vahel. Kergliiklustee aitab tõsta selle piirkonna
elukvaliteeti.
OLGA BATLUK
arendus- ja planeerimisspetsialist

ANNA ALEKSEEVA
ALEKSANDRA TŠEPEREVA
JEKATERINA MAISTE
OLAF ORAV
OLGA ALJOŠINA
LEONID ZAYTSEV
VICTOR ILLARIONOV
LEONID DEMBO
RIMMA DORONINA
LIUDMILA TELYATNIKOVA
GLAFIRA ORLOVA
GALINA BOLŠAKOVA
VIRGINIA SINITSINA
FJODOR EIDEMILLER
ALLINA MOROZOVA
VALENTINA ZININA
IGOR OPENKO
ELGI TRUVELJOVA
NINA MIKHAYLOVA
SVETLANA FILIMONOVA
GALINA ELYKOVA
GALINA RAŽEVA

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
istung 25. juunil
Volikogu 17 liikmest viibis istungil 17.
Kinnitati päevakord ning alljärgnevalt kokkuvõte
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsustustest.
Revisjonikomisjoni aruanne.
2019. aastal on revisjonikomisjon teostanud
üheksa revisjoni, vastavalt volikogu poolt
kinnitatud tööplaanile. Viimasel koosolekul
otsustati kiita heaks esitatud Narva-Jõesuu linna
auditeeritud 2019. majandusaasta aruanne ja
suunata Linnavolikogule kinnitamiseks.
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine.
Otsustati kinnitada Narva-Jõesuu linna 2019.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016
määruse nr 79 “ Narva-Jõesuu Laste Muusikaja Kunstikoolis õppetasu määra kehtestamine“
kehtetuks tunnistamine ja Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 58
„Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli
põhimäärus, uue redaktsiooni kinnitamine“
muutmine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
6 lg 2 tuginedes on omavalitsusüksuse ülesanne
korraldada antud vallas või linnas koolieelsete
lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja
huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade,
muuseumide, spordibaaside, turva- ja
hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste
kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on
omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste
osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude
katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.
Sama seaduse § 30 lõike 3 alusel kehtestab vallavõi linnavalitsus oma korraldusega valla või linna
asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018
määruse nr 30 „Parkimistasu“ muutmine.
Vastavalt kehtivale määrusele teostab
parkimispiletite väljaandmist, parkimisreeglite
täitmise jälgimist, viivistasu vormistamist ja panga
laekumiste kontrollimist Menetlusteenistus.
Seoses Menetlusteenistuse likvideerimisega
delegeeriti tasulise parkimise kontrolli pädevus
korrakaitsespetsialistile ja seetõttu on vaja kehtivat
määrust muuta.
Linna omandis oleva maa aadressil 13147
Peeterristi - Kudruküla tee T2 Kudruküla
küla Narva-Jõesuu linn otsustuskorras
võõrandamine.
Maanteeamet taotles Narva-Jõesuu linnas
Kudrukülas Torni katastriüksuse jagamist lähtuvalt
projektist ”Tugimaantee nr 91 ja kõrvalmaantee
nr 13147 ristmiku rekonstrueerimine” (töö nr
18067-2) maatulundusmaa piirist vastavalt lisatud
maakorralduskava plaanile ja palus määrata
moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid
ning sihtotstarbed. Maanteeamet põhjendas
taotlust asjaoluga, et üks osa projektijärgsetest
töödest on riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu
- Hiiemetsa tee ja 13147 Peeterristi - Kudruküla
tee T2 ristmiku rajamine liiklusohutuse tagamise
ja läbisõidetavuse tõstmise eesmärgil. Riigi
poolt omandatavatele katastriüksustele palus
Maanteeamet määrata sihtotstarbeks transpordimaa
ja munitsipaalomandisse jäävatele katastriüksustele
maatulundusmaa, veekogude maa ja üldkasutatav
maa.
Nõusoleku andmine hoonestusõiguse (seatud
linna omandis olevale kinnistule aadressil J.
Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, katastritunnus
51301:001:0055 Alpter Invest OÜ kasuks)
mõttelise osa võõrandamiseks otsustuskorras
R&R Real Estate OÜ-le.
Alpter Invest OÜ, AS Tartu Terminal ning
R&R Real Estate OÜ seaduslikud esindajad
pöördusid Narva-Jõesuu linna poole ettepanekuga
Hoonestusõiguse mõttelise osa võõrandamiseks
nõusoleku andmise otsustamiseks.
Käesoleval juhul on hoonestusõiguse mõttelise
osa võõrandamine avalikes huvides, kuivõrd selle
eesmärgiks on avalikult kasutatava kütusetankla
- kohviku ehitamine ning arendamine. 2020.
aastal on planeeritud välja ehitada automaattankla
ja vastavalt turu nõudlusele 2021. aastal ka
kohvikuhoone.
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
Arutelu tulemusel otsustati kinnitada
piirhinnad, kus tõsteti olmejäätmete veohinda ning
majapidamisgaasi piirhindu toimetulekutoetuse
määramisel.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2019 otsuse
nr 110 “Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosseisu
kinnitamine” muutmine.
Otsustati Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
liikmele maksta hüvitist 100 eurot kuus senise 150
euro asemel.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

120. aastat Narva-Jõesuu Püha
Nikolause kivikiriku sisseõnnistamisest
EELK Narva-Jõesuu Niguliste kogudus tähistas
15. juulil Narva-Jõesuu Püha Nikolai luteriusu
kiriku sisseõnnistamise 120. aastapäeva.
Suurejoonelise hoone asukohta Narva-Jõesuu
Vabaduse tänava krundil nr 51 on 2000. aastal
koguduse initsiatiivil ja tollase omavalitsuse abil
paigaldatud hoone 100. aastapäeva puhul kiriku
bareljeefiga mälestuskivi. Kirik õhati 1944. aastal,
siis hävis hoone katus ja sisustus. Täielikult
lammutati kirik 1954. aastal, kui kivid kiriku
seinast kasutati ära Kreenholmi taastamisel.
Nüüd kogunesid mälestuskivi juurde
koguduse, Narva-Jõesuu eestlaste seltsi Kalju, Viru
Praostkonna ja Narva-Jõesuu linna omavalitsuse
esindajad, et süüdata küünlad ja asetada lilled
kiriku kunagisele asukohale.
Kivikiriku ehitamist alustati, kui NarvaJõesuu luterlastel ei olnud veel oma kogudust
ning inimesed olid jagunenud Vaivara ja Narva
koguduste vahel. Kuna aga rahvaarv suvituskohas
aasta-aastalt kasvas, oli oma luteriusu kogudust
hädasti vaja. Narva linnapea Adolf Hahn toetas
koguduse jaoks kiriku ehitamist, andes selleks
suure maatüki Kudruküla mõisa maast. Aia
tänava poolele ehitati õpetaja elumaja, kus asus
ka kiriku kantselei. Kiriku nurgakivi pandi 28.
mail 1897. a ning tsaar Nikolai II pühendatuna
sai kirik tema järgi nimeks Püha Nikolai kirik.
Rahaliselt toetasid kiriku ehitamist Narva-Jõesuu
suvituskoha rajaja Adolf Hahn, Peterburi I gildi
kaupmees Hugo Galtgreen jt. Kiriku, mis oli
mõeldud mahutama 500 inimest, pühitses 15.
juulil 1900. a Püha Nikolause nimeliseks Eestimaa
kindralsuperintendant Leopold Hoerschelmann.
Kolm aastat hiljem, 1903. aastal sai Narva-Jõesuu
esialgu Vaivara alla kuulunud kogudus iseseisvaks.
Mälestuskivi juures küünalde süütamise
järel suundusid sünnipäevalised kogudusemajas
Koidu tn 19 tegutsevasse Pühavaimu kabelisse,
kus koosviibimine jätkus sissejuhatava laulu ja
jumalasõnaga. Altari ees oli eksponeeritud Vana
Narva maketi valmistaja Fjodor Šantšõni loodud
Püha Nikolai kiriku makett. Narva Muuseumi

Suurejoonelise hoone asukohta tähistab kiriku
bareljeefiga mälestuskivi.
kuraator, muinsuskaitse vaneminspektor Madis
Tuuder rääkis rahvale kiriku saamisloost ja
ajaloost.
Koguduse nõukogu liige Tiiu Toom korraldas
külalistele ülevaatliku ekskursiooni koguduse
majas, näitas viimastel aastatel tehtud uuendusi ja
rääkis tulevikuplaanidest.
Peale loengut suundusid kõik pidulised
kogudusemaja suurde fuajeesse, kuhu
koguduseliikmed olid katnud uhke sünnipäevalaua.
Õhtu jätkus vestlustes kohvitassi taga.
(Kasutatud kirjandus: V. Orav, „Narva-Jõesuu
mu kodu“, Viru Praostkond „Viru praostkonna
kirikud“.)
LIINA PIIRISALU
EELK Narva-Jõesuu Niguliste kogudus

Püha Nikolai kiriku makett. Foto: 2x Kaja Alasoo, Liina Piirisalu

Hambaravihüvitis

Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta
hambaravi võimalusi füüsilise ja vaimse
puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma
suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste
hambaravi tasub haigekassa kogu ulatuses ehk
hambaid saab tasuta ravida kogu elu.
Tasuta hambaravi ei kehti kõikidele puuetega
inimestele. Haigekassa on seadnud kindlad
kriteeriumid, millele inimese terviseseisund
peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi.
Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi
perearst või eriarst, mitte hambaarst. Eelkõige
tulebki konsulteerida patsiendi raviarstiga ja
veenduda, et see diagnoos on määratud.
Kriteeriumid, millest inimese perearst või eriarst
peab elupuhuse hambaravi määramisel lähtuma:
Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult
haiguse otsesest nosoloogiast, mille tõttu patsient
ei ole suuteline suuõõne hügieeni tagama ka
adekvaatse juhendamise korral:
* Intellektipuue
* Autistliku spektrumi häire
* Dementsus
* Muud rasked psüühilised kõrvalekalded
Füüsilised, haigustest tingitud seisundid, mil

inimene ei ole suuteline suuõõne hügieeni
protseduure läbi viima:
*Halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat
ülajäset, ja on tingitud kesknärvisüsteemi või
neuromuskulaarse ühiku haigusest.
*Liigutushäired, nagu parkinsonistlik sündroom,
generaliseerunud düstoonia, raskekujuline
tantstõbi.
*Kaasasündinud või omandatud füüsilised
iseärasused, näiteks jäseme ja selle olulise osa
puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu,
mille tõttu isik ei tule toime suuhügieeniga.
Kui patsiendi perearst või erialaarst peab lähtuvalt
nendest kriteeriumitest vajalikuks määrata puuetega
inimesele tasuta hambaravi, siis märgib arst tervise
infosüsteemis inimese raviarvele statistilise koodi
(9072), mille alusel tasub inimese hambaravi eest
edaspidi haigekassa. Selleks, et tasuta plaaniline
hambaravi puudega inimesele kehtima hakkaks,
võib aega minna kuni kaks kuud.
Eesti Haigekassa Klienditelefon (+372) 669 6630.
Vastamise ajad: E, T, K, N 8.30-16.30; R 8.3014.00.
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja
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Koolielu
Sinimäe koolis

Lõppev kooliaasta on jäänud meie mälestustesse
oma erilisusega distantsõppe tõttu. Tahame
kogu südamest tänada ja tunnustada meie
kooliperet – nii õpilasi, lapsevanemaid kui
õpetajaid – kes vaatamata raskustele selle
olukorraga imetlusväärse tublidusega toime
tulid. Loodame väga, et algaval kooliaastal
ei tule meil enam seista silmitsi distantsõppe
raskustega, kuid vajaduse tekkides oleme
me selleks valmis ja oskame seda paremini
korraldada.
Uue kooliaasta eel on kohane teha
väike tagasivaade möödunud kooliaastale
ja suunata ka pilk tulevikku. 2019.–2020.
õppeaastal alustas Sinimäe Põhikoolis 89
õpilast (neist eesti osakonnas 12) ja õppeaasta
lõpus oli koolis 90 õpilast. Põhikooli lõpetas
5 õpilast, kelle seas pälvis riikliku kiituskirja
Lii Maksimov. Sinimäe kool jätkab tegevust
keelekümbluskoolina, kus tegutsevad nii eesti
osakond kui ka keelekümblusosakond, et tagada
parim õppekvaliteet kõigi laste jaoks. Selle
nimel sai taastatud ka aktiivne koostöö SA
Innove Keelekümbluskeskusega. Oluline on,
et kõik põhikoolilõpetajad oskaksid eesti keelt
tasemel, mis tagab neile võrdsed võimalused
edasiõppimiseks või tööturul.
Keeleõppe kõrval on oluline pöörata
tähelepanu ka teiste ainete ja õppekavas nõutud,
21. sajandi oskuste arendamisele. Kaasaegse
kooli üheks tunnuseks on aktiivne õpilane, kes
omandab teadmisi läbi elulähedaste tegevuste.
Selle toetamiseks alustas koolis tööd õpioskuste
ring ja kool taastas oma tegevuse Ettevõtliku
Kooli võrgustikus. Haridusinnovatsiooni SA
toel täiendasime ka kooli õppevahendite baasi
kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste õppevahenditega
(õpirobotid, katsekomplektid, droonid), mis on
muutunud koolides standardiks.
Erilise tähelepanu all oli ja on meie koolis
laste ohutus ja turvalisus. Selle tagamiseks on
vaja tegeleda pideva kiusamise ennetusega, mille
toetamiseks liitusime programmiga Kiusamisest
vabaks. Vaimse turvalisuse kõrval on oluline ka
füüsiline ohutus. Õnnetuste ennetamiseks tehti
mööduval aastal kooli taristus mitmeid parendusi
vältimaks ohtu õpilaste tervisele. Algaval
aastal on plaanis viia sisse ka organiseeritud
vahetunnitegevused, mida toetab Liikuma Kutsuva
Kooli programm.
Oluliselt tõhustati senisega võrreldes
tööd hariduslike erivajadustega (HEV) lastega
tegelemisel. Möödunud õppeaastast alates
pakutakse koolis süstemaatilist lisatuge õppimisel
kõigile lastele, kes seda vajavad.
Omamoodi märgilise tähtsusega sündmus
oli kooli õpilasomavalitsuse tegevuse taastamine,
mille liikmed osalesid aktiivselt nii hoolekogu töös
kui ka ürituste korraldamisel. Eriti meeldejääv
oli nende korraldatud lauamängupäev. Kokku
toimus õppeaasta jooksul 21 koolisisest üritust ja
osaleti 15 maakondlikul või vabariiklikul üritusel
ja võistlusel, tuues koju ka auhinnatud kohti.
Huvitegevust pakkus koolis kaheksa huviringi, mis
jätkavad tööd uuel õppeaastal.
Õpilaste kõrval on ei tohi tähelepanuta
jääda ka õpetajad. Õpetajate arengu toetamiseks
viidi läbi erinevaid meeskonnakoolitusi ja loodi
õpetajate kolleegium. Samuti on võetud tööle
täiendavalt mitu uut õpetajat, et vähendada mitme
suure ülekoormusega töötava õpetaja koormust.
Õpetajad läbisid üheskoos koolitusprogramm
Digikiirendi. Uuel õppeaastal on tänu Erasmus+
programmist saadud rahastusele võimalik neljal
õpetajal täiendada end välismaal.
Uuel kooliaastal on alustamas kooliteed 10
esimese klassi õpilast, neist neli eesti osakonnas.
Koos nendega alustavad kooliteed Sinimäe koolis
ka kuus uut särasilmset ja kõrgelt motiveeritud
õpetajat.
Sinimäe koolipere soovib kõigile lastele,
lapsevanematele ja pedagoogidele rõõmu ning
head algavat õppeaastat!
Sinimäe kooli juhtkond

Koolitoetuse
taotlemise aeg

Kooliaeg on peaaegu käes ja sotsiaalosakond
ootab koolitoetuse avaldusi.
Koolitoetust makstakse kõigile põhikoolis,
gümnaasiumis ja ametikoolis õppivatele kuni
19aastastele (k.a) õpilastele. Koolitoetust
makstakse isegi siis, kui õppimine toimub mitte
Narva-Jõesuu linna territooriumil (näiteks laps
käib Narva koolis). Taotlusi võib esitada septembri
lõpuni. Toetuse saamiseks esitab lapsevanem ainult
avalduse, tõendit haridusasutusest ei ole vaja.
Toetus makstakse välja 15. septembrist kuni 15.
oktoobrini. Avalduse võib täita sotsiaalosakonnas
vastuvõtuajal või esitada digitaalselt allkirjastatud
meilile info@narva-joesuu.ee.
Sotsiaalosakonna vastuvõtuaja ja avalduse blanketi
saab leida Narva-Jõesuu linnavalitsuse kodulehel –
Valdkonnad - Sotsiaal ja tervishoid – Blanketid.
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja
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Detailplaneeringud

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu
linnas Vabaduse tn 68 asuva kinnistu
ja selle lähiümbrust hõlmava maa-ala
detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu tulemustest teavitamine.
Planeerimisseaduse § 137 lg 2 alusel avaldame
Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas
Vabaduse tn 68 asuva kinnistu ja selle lähiümbrust
hõlmava maa-ala detailplaneeringu (edaspidi
detailplaneering) avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused.
Detailplaneering oli vastu võetud ja suunatud
avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse 20.05.2020 korraldusega nr 234.
Avalik väljapanek kestis 15.06-30.06.2020
ning kirjalikult on laekunud üks vastuväide
planeeringulahendusele, mille põhimõte on
autoparklast tulenevate häiringute vähendamine.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimus 05.08.2020 kell 17:30 NarvaJõesuu linnavalitsuses. Avaliku arutelu jooksul
lepiti kokku, et lähiajal arutakse detailsemat
kompromisslahendust ning kinnitatakse seda
kirjalikult.
Planeerimisseaduse § 139 lg 3 ja 5 alusel NarvaJõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse 12.08.2020 korraldusega nr 351
kehtestati Narva-Jõesuu linna Meriküla külas
asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
oleva Mesi ja Mesilinnu maaüksuste maa-ala
detailplaneering.
Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna
Meriküla külas, detailplaneeringu ala hõlmab
käesoleval ajal olemas olevaid Mesi ja Mesilinnu
kinnistuid, detailplaneeringu ala suurus on ca 25
ha.
Detailplaneeringu lahendusega jagatakse Mesi
ja Mesilinnu kinnistud ning moodustatakse uued
kruntidevahelised piirid. Planeeringu kohaselt on
määratud ehitusõigus igale kinnistule üksikelamu
ja kuni kolme abihoone rajamiseks. Samuti on
detailplaneeringuga lahendatud planeeritava
maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud.
Planeerimisala asub looduslikus keskkonnas
(metsad, märgalad, taluhooned, põllumaad) ning
sellest tulenevalt on planeerimislahendusega
püütud säilitada väljakujunenud olukorda ning on
kavandatud võimalused arendada antud alal lisaks
eramutele ka kodumajutusena ökoturismi, mis
on tegevuspõhine loodusturism, vastutustundlik
reisimine, toetab loodus- ja kultuuripärandi
säilimist ning kohalike elanike heaolu.
Kuna planeeringualas ei ole olemasoleva
üldplaneeringuga ette nähtud ärimaad (nt
puhkekeskuse rajamiseks) siis on sobilik pakkuda
kodumajutusteenust, seejuures oluliselt muutmata
ala loodust. Pikemas perspektiivis aitab planeering
teatud määral ka tööhõive paranemisele.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Septembrikuu
ürituste
kava
04.09. 17:30 «Hetke kehastus. Elvira

Beljajeva» kunstinäituse avamine, Valge saal.
05.09. 11:30 «Moosipäev». Kavas: moosi
keetmine, degusteerimine, rahvatantsu kontsert
“Pärimuse Pundar”: Segarühm Taara (Tartu),
Iisaku tantsijad, segarühm Loksa, Narva-Jõesuu
sadam.
26.09. 12:00 Silmufestival, Narva-Jõesuu
sadam.
29.08. 17:00-22:00 Sinimäe kohvikupäev
muuseumiöö raames. Vaivara Sinimägede
muuseum.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

KONSTANTIN ANIKIN
IVAN MIHHALKIN
ALEXEY KALINKA
ANNA BEZNOSENKO
SERGEY DEMENCHUK
IVAN TJURITŠEV
ERBERT TAAL
ZOJA KORONOVA
JAAN KIIVER
MATI KULLAMAA

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Kutsume kõiki 26. septembril kell 12.00–16.30
Narva-Jõesuu sadamas toimuvale silmufestivalile
Teid ootab rikkalik programm, palju mänge ja
hõrgutisi ning kõigi linnaelanike armastatud
silmusupp kohalikelt kaluritelt! Esimesed
portsjonid suppi on valmis juba kell 12.00 ja
seejärel kell 16.00.
Festivali programm:
11.30 tänavafoto näituse „Kaluri argipäevad“
avamine Narva-Jõesuu sadamas.
12.00–13.00 mängud ja võistlused teatrilt Teine
taevas.
12.00–14.00 meisterklassid lastele Narva loovuse
arendamise keskuselt Gagarin.
13.00–15.00 meistriklassid kohalikelt kokkadelt
silmuroogade valmistamises koos muusikalise

saatega kollektiivilt Two tickets to Dublin.
Eesti Mereinstituut ja Tartu Ülikooli kalanduse
teabekeskus pakuvad erinevaid harivaid töötubasid
täiskasvanutele ja lastele.
15.00–16.30 loob meeleolu muusikakollektiiv
Nedsaja Küla Bänd.
10.00–17.00 ootab kõiki külalisi toidumess.
Silmufestivali rahastatakse linnaeelarvest ja
Maaeluministeeriumi toetusel Euroopa Merendusja Kalandusfondist (EMKF).
JEKATERINA ROGOZINA

Aita
tantsides!
Laupäeval, 30. augustil toimub Narva-

Sinimäele multifunktsionaalse
spordiväljaku ja skatepargi
rajamine

Jõesuus heategevuslik zumba maraton,
millest on osa võtma oodatud kõik huvilised.
Osalustasudest kogutud summaga toetatakse
vähiravifondi “Kingitud Elu”.
Heategevuslik kahetunnine tantsumaraton
algab 30. augustil kell 12.00 Narva-Jõesuu
jõesadamas. Osavõtjaid ootavad meeleolukad
latiino rütmid ja kuumad zumba-tantsud Narva,
Kohtla-Järve, Tartu ja Tallinna treenerite
juhendamisel. Osalema on oodatud kõik
soovijad – zumba sammud ja liigutused
on kergesti järgitavad ning eelkõige on see
fantastilise emotsionaalse laenguga treening,
mida naudivad nii kogenud tantsijad kui ka
alustajad. Tantsumaratoni osalejate vahel
loositakse auhindu ürituse toetajate poolt.
Registreerumine üritusele toimub kohapeal.
Osalustasu on 5 eurot, kuid soovi korral saavad
osalejad annetada ka suuremaid summasid.
Pealtvaatajad ja kõik soovijad saavad samuti
teha kohapeal annetuse vähiravifondi „Kingitud
elu“.
Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond
“Kingitud Elu” on eraalgatuslik vähiravi
toetusfond, mille missioon on aidata
vähihaigeid, kelle ravimist ei pea riik parasjagu
piisavalt “kulutõhusaks”. Fond toetab
abivajajaid eelkõige rahaliselt. Aitame inimestel
soetada neile hädavajalikke kaasaegseid
ravimeid (või raviprotseduure), kinkides neile
seeläbi lootuse, võimaluse kauem elada või
koguni täielikult terveneda.
Ürituse korraldajaks on Narva Zumbafitness instruktorid. Üritust toetavad NarvaJõesuu linnavalitsus, Noorus Spa Hotel,
MyFitness, Meresuu Spa & Hotel, Narva-Jõesuu
SPA & Sanatoorium, SA Narva linna arendus,
LooLugu, Lazerzone jt.
Ürituse leht: www.facebook.com/
events/607161899945442
Lisainfo: Natalja Jakovleva, +372 55 653 753 /
natalja.sutorina@gmail.com

Sinimäe alevikus staadioni territooriumil
algasid multifunktsionaalse spordiväljaku
ja skatepargi ehitustööd. Spordiväljaku
mõõdud on 31,6x15,6m. Spordiväljak
kaetakse kunstmurukattega ning piiratakse
vineerkattega kaetud piirdeaiaga.
Skatepark rajatakse ühest monoliitsest
elemendist, territooriumile on ette nähtud
paigaldada rularamp Base Monolith M500
mõõtudega 9x24m. Skatepark paigaldatakse
olemasolevale haljasalale postvundamentidele
reguleeritava kõrgusega metalljalgadega.
Ramp tuleb veekindlast vineerist, mis koosneb
kooritud ristkinnitusega kasespoonist ja
veekindlast fenool-formaldehüüd vaigust,
mis teeb sellest vastupidava homogeense
materjali.
Ehitustööde riigihankesse
laekus kaks pakkumist. Leping sõlmiti hanke
võitnud ettevõttega OÜ Kivipartner. Tööde
maksumuseks on 101 371 eurot ning ehitustööd
peavad lõppema oktoobris.
Ehitustööde teostamiseks taotleb linn
rahalist toetust Leader programmist. MTÜ
Kirderanniku Koostöökogu hindamiskomisjoni
ettepanekul on KIKO 19.06.2020 üldkoosoleku
otsusega nr 2-2020 projektitaotlus kinnitatud ja
24.06.2020 esitatud PRIA´le ettepanek toetada
projekti Leader programmist summas 24 050,73
eurot.
Projekti eesmärk on parandada NarvaJõesuu linna Sinimäe aleviku elukeskkonda,
pakkudes turvalist ja mitmekesist sportimise
ja vabaaja veetmise võimalust kõigile
kogukonnaliikmetele sõltumata vanuserühmast.
Multifunktsionaalsel spordiväljakul saab
harrastada erinevaid pallimänge nagu jalgpall,
võrkpall, korvpall, rahvastepall jm.
ANGELINA LIIV
projekti- ja hankespetsialist

Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi
ja selle lähiala detailplaneeringu ning detailplaneeringu
keskkonnamõju hindamise algatamine
Planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lg 2, §
77 ld-d 4-7, Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) §
35 lg 6 ja 7 alusel Narva-Jõesuu Linnavalitsus
teavitab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu
25.07.2020 otsusega nr 147 algatati Narva-Jõesuu
linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle
lähiala detailplaneering ning selle keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Auvere Agropargi rajamine taimekasvatuse,
vetikakasvatuse, linnukasvatuse, vesiviljeluse,
söödatootmise teostamiseks planeeritaval
alal ning tootmishoonete ja päikese- ning
alternatiivenergiaparkide rajamine. Taotlusele
lisatud eskiisi kohaselt on Agropargi ala jagatud
erineva suurusega tootmismaa kinnistuteks, millele
detailplaneeringu koostamise ajal kavandatakse
tootmistegevusi, tulenevalt konkreetse ala
tingimustest ning tootmise spetsiifikast.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik selleks,
et koostada Agropargi ala kohta terviklik
ruumilahendus, millega määratakse maakasutus- ja
ehitustingimused. Planeering hakkab koosnema
planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja
joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad
ühtse terviku. Auvere Agropargi tegevuses ei tohi
rangelt arendada keemiatööstust ja/või keemia
töötlemist.
Detailplaneeringu ala pindala on ca 1 427,22
ha. Detailplaneeringu ala hõlmab: reformimata

riigimaad, Keskterritooriumi (katastritunnus
85101:001:0640), Västriku (katastritunnus
85101:012:0044), Vaivara metskond 28
(katastritunnus 85101:012:0029), Vaivara metskond
22 (katastritunnus 85101:012:0012), Kurvitsa
(katastritunnus 85101:012:0084), Kassikaku
(katastritunnus 85101:012:0028), Vaivara
metskond 21 (katastritunnus 85101:012:0011),
Leevikese (katastritunnus 85101:011:0034),
Pääsu (katastritunnus 51401:001:0085), Narva
karjääri tööstusterritooriumi (katastritunnus
85101:012:0100), Settebasseini (85101:012:0020),
Metsise (katastritunnus 85101:011:0026), Nirgi
(katastritunnus 85101:011:0102) kinnisasju.
Antud juhul tuleb detailplaneeringule algatada
keskkonnamõju strateegiline hindamine KeHJS §
33 lg 1 p 3 ja § 6 lg 1 alusel. Asjaomase seisukoha
detailplaneeringu ja selle KSH algatamisele on
esitanud järgmised asutused: Kaitseministeerium,
Keskkonnaamet, Maa-amet, Päästeamet,
Rahandusministeerium, Riigimetsa Majandamise
Keskus.
Detailplaneeringu korraldaja on Narva-Jõesuu
Linnavalitsus, algataja, vastu võtja ja kehtestaja on
Narva-Jõesuu Linnavolikogu.
Linnavolikogu otsuse nr 147 terviktekstiga saab
tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu
linna koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/.

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

OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Narva-Jõesuu
tänavavalgustuse
renoveerimise
projekteerimistööd on alanud

4. augustil toimus projekteerimisettevõttega
esimene töökohtumine. Varasemalt, 16.
juulil sõlmis Narva-Jõesuu Linnavalitsus
OÜga Hepta Group Energy lepingu
tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks.
Hepta Group Energy valiti välja
riigihankega, kuhu tehti kuus pakkumust.
Projekteerimistööd lähevad maksma koos
käibemaksuga 52 440 eurot ning lepingu
täitmiseks on aega seitse kuud.
Projekteerimistöid tehakse projekti
„Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu
renoveerimine” raames, mida rahastatakse
Ühtekuuluvusfondi ja Narva-Jõesuu linna
vahenditest. Projekti maksumuseks on
1 200 201,90 eurot. Tehtavate tööde käigus
renoveeritakse 962 tänavavalgustuspunkti
kaasaegseks, LED-tehnoloogiliseks ja
säästlikuks tänavavalgustuseks. Toetust
eraldatakse 69% projekti maksumusest ehk
828 139,31 eurot, linna omaosaluseks on
372 062,59 eurot ehk 31 %.
Tehtavate tööde tulemusena uueneb
tänavavalgustus Narva-Jõesuu linnas,
Olginas, Sinimäel, Soldinas, Vaivaras ja
Kudrukülas. Projekti eesmärk on vähendada
elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LEDvalgustustehnoloogia kasutuselevõtule.
ANGELINA LIIV
projekti- ja hankespetsialist

Ootame huvilisi lapsi
ja täiskasvanuid huvija spordiringidesse!
Narva-Jõesuu linna 2020/2021 õppeaasta huvija spordiringide info:
Narva-Jõesuu linn
* Stretching ja Bodylifting, treener Julianna Birotsi
tel. 58003074
Narva-Jõesuu kool
Lastele
* Tantsurühm „Kullerkupp“, juhendaja Irina
Seletskaja tel.58022722
* Jalgpall, treener Irfan Ametov tel.55933515
* Poks, treenerid Gennadi Tolmatšov ja Andrei
Kärsten, tel. 5115700
Täiskasvanutele
* Laulurühm „Elegia“, juhendaja Irina Zubkova
Alates septembrist alustavad oma tööd ka
huviringid kooli juures (kooli õpilastele).
Narva-Jõesuu Sadam
* Purjespordikool, treener Anton Lebedev
tel.55900296
Narva-Jõesuu Noortekeskus pakub järgmiseid
huviringe noortele:
*Tantsustuudio, noortele vanuses 10 -26 a.
* DJ-kool, noortele 10 – 26.a.
* Upcycling (uus elu vanadele asjadele), noortele
12-26.a.
* Muusikaruum, kus on võimalik trummide ja
kitarridega mängida ja laulda
* Keeleklubi (inglise keel)
Kõik tegevused on noortele tasuta. Lisa info tel.
56688999, Anna Konovalova
Valge saal, Kesk 3:
* Salsa, juhendaja Katrin Noorkõiv.
Olgina Rahvamaja kutsub huviringidesse:
Lastele:
* Kunstiring lastele (joonistamine)
* Tantsuring lastele „Aktsent“, juhendaja Irina
Intyshova tel. 58048801
* Eesti keel, juhendaja Irina Klishina tel.
56637841
* Loominguline kollektiiv „Pertsi“, juhendaja
Marina Pertseva tel. 56989465
* Noortetuba, juhendaja Aleksandr Zrajev tel.
55574952
Täiskasvanutele:
* Joga, treener Anastassia Matvejeva
Sinimäe alevik
* Noortetuba, juhendaja Ilkana Gasanova
* Laulurühm “Ivuški”, juhendaja Elena Derkach
Sinimäe Spordihoone:
Lastele:
* Poks, treener Andrei Kärsten.
Täiskasvanutele:
* Jooga, treener Vera Sergeenkova.
* Zumba, treener Valerija Dorofejeva.
* Streching, treener Julianna Birotsi
* Pilates, treener Julianna Birotsi
* Bodylifting, treener Julianna Birotsi
* Thai-Chi, treener Julianna Birotsi
Täpsemalt: http://www.spordihoone.ee
Lisainfot saate ringijuhtidelt või Narva-Jõesuu
Huvikeskuse juhatajalt telefonil 5548673.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

