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Viiendat korda toimunud Põhjaranniku
regatt lõppes esimest korda Narva-Jõesuus

Võistlus algas kolmapäeval, 3. juunil
Lennusadamast, kust sõideti esimesele etapile,
milleks oli Viinistu - Eisma.
Algselt pidi teine etapp olema Eisma - Toila,
kuid madala veetaseme tõttu ei saanud Toila sadam
regatil osalevaid jahte vastu võtta ja ankrupoisid
vajalikul hulgal reidile panna. Seetõttu tehti sellel
distantsil tiir ümber Eesti kõige põhjapoolsema
saare Vaindloo ja suunduti Eismasse tagasi.
Laupäeval sõideti kolmas ja viimane etapp, milleks
oli Eisma - Narva-Jõesuu, kusjuures Narva-Jõesuud
külastati regati viieaastase ajaloo jooksul esimest
korda.
Klassis ORC jõudsid ESTLYS-divisjonis
esikolmikusse Juleschka (kapten Joel Kõiv), Alis
Cafo (Priit Videvik) ja Xperiment (Tõnu Lokotar)
ja ORC-divisjonis Calena (Jaan Niit), NarvaJõesuu Purjespordikooli alus Bora (Vladislav
Gordin) ja DiWeiss (Erki Kilusk).
Matkaklassis jõudsid esikolmikusse Mañana
(Mati Ustav), Julia (Sven Olev) ja Argo (Leonid
Storozhenko).
Regatile pani end kirja 23 jahti, millest starti
tuli 17. Regatti korraldavad Liimala purjetajate
selts, Kalevi jahtklubi ja Lennusadama jahisadam.

Korraldaja Tõnu Lokotar
Liimala purjetajate seltsist
rõhutas nendele kõige tähtsamat
uudist: lõpuks jõuab regatt Eesti
põhjaranniku kõige kaugemasse
punkti − Narva-Jõesuusse.
“Meil olid selleks aastaks küll
suuremad plaanid − kohale
plaanisid tulla ka soomlased,
venemaalased ja lätlased, ent
meie plaanidesse sekkus viirus
ning rahvusvahelist regatti
tänavu seetõttu ei tule,” rääkis
Lokotar enne starti.
„Püüame igal aastal jõuda eri
sadamatesse. Meie eesmärk
ORC-divisjonis tuli teiseks Narva-Jõesuu Purjespordikooli alus
on anda kõigile teada, et ka
põhjarannikul elavad inimesed, Bora (Vladislav Gordin, Anatoli Ivanov, Mark Gordin, Danil Nikisiin on samuti olemas sadamad tin, Lev Gordin, Svetlana Tšaikina).
logiraamatust:
ja ka siin on võimalik purjetada.
Muidu pööravad kõik purjekad Tallinnast vasakule, „Regati kolmas päev oli vist kõige rohkem ärevust
tekitav. Oli tulemas ju tohutult pikk teekond.
siia aga ei keera keegi, parimal juhul Prangli või
Eismalt Narva-Jõesuu sadamasse. Pikkus sõidul
Viinistu suunas,“ sõnas Lokotar, olles veendunud,
peaaegu 100 km.“
et purjesportlaste säärast harjumust võib ja tulebki
„Tuul oli nii tugev, et osa eemal olevaid jahte
muuta.
tundus täiesti külili olevat. Osa kapteneid teadis
Sajandivahetuse paiku toimus
pärast rääkida, et vesi oli nii lähedal, et sai suurema
Narva ja Narva-Jõesuu sadamas 11
pingutuseta käed vette panna.“
korral purjeregatt “Piirist piirini”,
„... siis tuli terve regati kõige tugevam vihmasadu.
millest osavõtjad liikusid mööda merd
See tuli nagu valge sein ja mitte ükski hingeline ei
Pärnusse. Ent 2008. aastaks oli sellest
jäänud kuivaks. Aga no tuul oli hea. Kasud sees.“
osavõtjate arv oluliselt vähenenud
„Sõidu lõpus aga ootas meid juba kaunis Narvaning aasta hiljem seda enam ei
Jõesuu. Ja ootasid nad meid tõepoolest. Nagu
korraldatud.
filmistaarid, saime randuda uues Narva-Jõesuu
Tõstmaks väikelaevaomanike huvi
sadamas. Kaamerad välkusid, uudistereporterid ja
Eesti akvatooriumi kirdenurga
kohalikud elanikud tegid pilte.“
ja siinse regiooni vastu üldiselt,
„PPA kaater valvas piiri ja eskortis purjetajad
on Narva-Jõesuu, Narva ja Toila
turvaliselt sadamasse. Valmis oli ka trompetimees,
omavalitsus ellu viinud mitmeid
kes iga purjeka auks mängis ühe tervitusloo.
võrdlemisi suuri projekte oma
Sadamahoones oli valmis ka saun ja pakuti kuuma
sadamate arendamiseks − praeguseks
seljankat. Autasustamise tseremoonia juhatas sisse
on need piisavalt varustatud ning
Matkaklassis jõudsid esikolmikusse Mañana (Mati Ustav),
ka Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.“
valmis meresõitjaid vastu võtma.
Julia (Sven Olev) ja Argo (Leonid Storozhenko).
ALAR TASA
Väljavõtted regati elektroonilisest
Foto: 2x Diana Stepanova

Auvere Agropark

Kümme aastat Ida-Virumaal peamiselt
tööstus- ja äriparkidele, logistikale ja
äriteenindusele keskendunud SA IdaVirumaa Tööstusalade Arenduse kaks uut ja
ambitsioonikat tulevikuplaani on seotud hoopis
uute valdkondadega: Auveresse planeeritakse
agroparki ja Aidusse taastuvenergia parki.
Agropargi rajamine kaevandatud aladele
Auvere elektrijaama lähedusse on kirjas ka IdaVirumaa arengustrateegias 2019 – 2030+:
Agropark rajatakse Auvere elektrijaama
lähistele põlevkivikarjääri kaevandatud
paneelidele.
Asukoht võimaldab teostada
köögiviljakasvatust, kanakasvatust, vesiviljelust
jms.
Piirkonnas saab kasutada elektri otseühendust
(ilma ülekandetasudeta), jääksoojust, elektri
tootmise käigus tekkivat süsihappegaasi.
Eesmärk on kasutuseta maa ja energiatootmise
jääkressursside tõhus ärakasutamine.
Agropargi rajamise käigus viiakse läbi järgmisi
alategevusi:
• Detailplaneeringu koostamine
• Maaküsimuste lahendamine
• TTA koostamine
• Finantseerimise korraldamine
Projektiga on umbes pool aastat tegeletud
− tutvustatud projekti eri ministeeriumides

TÄHELEPANU,
TEEREMONT!

25. mail 2020 algas Narva – Narva-Jõesuu –
Hiiemetsa teel Narva ja Narva-Jõesuu vahelisel
lõigul km 6,9–11,6 taastusremont, mis peab
tehtud olema septembri lõpuks.
Operatiivselt jagatakse remonditööde infot
linnavalitsuse veebi- ja Facebooki lehel!

ja saatkondades. Eesmärk on
koguda kokku põlevkivitootmisest
suitsugaasid, puhastada ja suunata need
kasvuhoonetesse. Asukoha oluliseks
eeliseks on võimalus kasutada ära
Narva jõe veeressurss, põlevkivisektori
jääksoojusenergia ning võimalus luua
elektri otseliinid ja tarbida elektrit ilma
võrgutasuta.
Ideaalis saab agropargist tõeline
ringmajandusprojekt, kus
põlevkivisektorist maha jäänud
väheväärtuslikel aladel kasvatatakse
taimi ja linde, vetikaid ja kalu.
9. juunil toimus Linnavolikogu keskkonnakomisjoni soovil
„Meile on see sarnane tööstuspargi
rajamisega, lihtsalt maht on suurem. Kui sõit Narva karjääri, agropargiks plaanitavale alale, kus
praegused tööstuspargid Narvas, Jõhvis, IVIA juhatuse liige Teet Kuusmik selgitas plaanis olevat
ja vastas kohalviibijate küsimustele. Sõidu tegid kaasa ka
Kohtla-Järvel ja Kiviõlis on kokku 250
hektaril, siis agropargi territoorium tuleb mitmed linnavalitsuse töötajad eesotsas linnapea Maksim
Iljiniga. Ringsõidule järgnes arutelu Sinimäel, endises
1400 hektarit,” selgitab IVIA juhatuse
vallamajas. Foto: Alar Tasa
liige Teet Kuusmik. Tema sõnul ei tohi
ära unustada, et töökohtade loomise ja majanduse
volikogu komisjonide liikmed ei oma planeeringu
mitmekesistamisega täidavad nad sotsiaalset
kohta piisavalt teavet, siis soovitakse agropargi
tellimust, mitte ei teeni eraomaniku huve. Eesmärk
eestvedajatega veel kord kokku saada.
on uute välisotseinvesteeringute toomine maakonda
Ajalehele Põhjarannik antud intervjuus ütles
ja sellega uute töökohtade loomine.
Narva-Jõesuu volikogu liige Veikko Luhalaid, et
“Samalaadne majandusmudel on realiseeritud
inimesed tahavad teada, kui suur osa sellest 1400
Hollandis Westlandi maakonnas, mis on
hektari suurusest alast läheb toidu, kui palju millegi
sisuliselt katmikaladega kaetud. Kui seal on
muu - ja mille, kasvatamiseks ja et tegelikult
kasutusse võetud kasulikud põllumaad, siis Idaongi vastuse saamiseks vaja detailplaneeringut
Virumaal saame kasutusse võtta endise karjääri
ja sellega kaasneva keskkonnamõju hindamist.
rekultiveeritud maa, ehitada kasvuhooned
Keskkonnamõju hindamine annab piirid, mida ja
piirkonda, kus valgusreostus ei sega inimesi,” lisab
kus tohib teha, milline on keskkonna taluvusvõime.
Kuusmik.
Ja inimesed ise ütlevad ka planeeringu käigus, kui
„Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere
paljuga nad nõus on.
Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu
Detailplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju
algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine
hindamiseks on Kuusmiku sõnul raha olemas, aga
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
tingimus on, et 2022. aasta maikuuks peavad need
algatamine“ pidi linnavolikogus arutlusele tulema
asjad valmis olema. (ML)
27. mai volikogu istungil, aga kuna volikogu ja

PÄIKESELIST VÕIDUPÜHA
JA MÕNUSAT JAANIÕHTUT
PERERINGIS!
LINNAVOLIKOGU JA
LINNAVALITSUS

Lugupeetud lõpetajad,
lapsevanemad, õpetajad,
lähedased ja sõbrad!

On pidulik ja natuke
nukker hetk, kui olete
selle kevade ühel
viimasel, kuid juba
täiesti suvise näoga
päeval, kogunenud
oma armsasse
koolimajja või
kitsamalt pereringi,
et tähistada ühte
tähtsamat sündmust
enda koolielus –
lõputunnistuse
kättesaamist.
Sellel aastal toimub see teistmoodi
ja mõneti varjutatuna maailma vallutanud
koledast haigusest. Kuid ärgem laskem ennast
sellest häirida. Käitugem vastutustundlikult ja
nautigem meie pidu!
Lugupeetud lõpetajad! Ilmselt võite te
oma õpingutele tagasi vaadates tõdeda, et vaid
pidev töö, sageli ka millestki loobumise ja tihti
eneseületamise hinnaga, aitas teil soovitud
eesmärgini jõuda.
Suur tänu tänaste lõpetajate peredele,
lähedastele, õpetajatele, kes on mõistnud ja
toetanud teie püüdlusi selles.
Kallid lõpetajad! Millise tähenduse
omandab senine õppimine teie edasises elus?
Küsimusele annab vastuse aeg. See võib
selguda ehk juba mõne aasta möödudes, kui
abiturientidena sooritate oma küpsuseksamid
või värskelt ülikooli lõpetanuna oled kaitsnud
oma esimese akadeemilise kraadi. Siis saavad
uue tähenduse need seni kogutud teadmised ja
oskused, mille olulisust täna, seistes sellele veel
liiga lähedal, ehk veel ei näegi.
Millise tähenduse omandate kord teie oma
koolile? Ka sellele küsimusele annab vastuse
aeg.
Soovin teile edu ja kestvat tahet õppida! Olen
kindel, et saame teie üle uhked olla ka tulevikus.
Soovin teile jõudu maailma muutmisel
lahkemaks! Külalislahkemaks! See on teie
võimuses! Andke inimestele teie ümber kauneid
hetki, meeldejäävaid elamusi, neid pisikesi asju,
mis neid rõõmustavad. See muudab meie kõigi
elu paremaks!
Soovin kõikidele edu, sündmusterikast ja
kosutavat suve ning taasnägemiseni koolis juba
sügisel.
IMRE LIIV
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
haridus- ja kultuurinõunik

Kallid Narva-Jõesuu
elanikud!

Tavaliselt toimub Eestis 23. juunil Võidupüha
paraad ja organiseeritakse Jaanipäeva üritusi.
Kahjuks sel aastal jäävad need koroonaviiruse
tõttu ära.
23. juunil toimub Jõhvis Vabadussõja
ausamba juures võidutule, mille süütab Vabariigi
President Kadriorus, ja mille viivad tuletoojad
igasse maakonda, üleandmine Ida-Virumaa
omavalitsuste esindajatele. Linnavolikogu
esimees Aare Objartel võtab tule vastu ja edasi
liigub võidutuli meile Narva-Jõesuusse, kus
mälestusmärkide juures saavad soovijad viia
võidutule edasi koduste jaanilõkete süütamiseks.
1. Vaivara Vabadussõja mälestussammas 16:30
2. Udria mälestussammas 16:55
3. Sininõmme Vabadussõja mälestussammas 17:20
4. Narva-Jõesuu kalmistu 17:45
Võidutuld saadavad kaitseliitlased.
Häid pühi!
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse juht
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Saame tuttavaks!
Natalja Šlõkova

Alates 20.
aprillist 2020
Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse
ehitusspetsialist.
Sündinud 26.
detsembril 1986.
aastal Jõhvis.
Õppis KohtlaJärve Tammiku
Gümnaasiumis,
hiljem Tallinna
Tehnikaülikoolis
ja Tartu Ülikooli
Narva Kolledžis.
Varem
töötas ostujuhina
metallitööstusettevõttes. Praegusel ametikohal
on tema töö sisuks ehitusalase ja ehitusjärgse
tegevuse kontroll Narva-Jõesuu linnas.
Hobideks on reisimine, aiandus, jooksmine.
Oma sõprades ja töökaaslastes hindab
ausust, huumorimeelt, vastutustundlikkust.
Horoskoop: Kaljukitse Tiiger on
otsustuskindel, ambitsioonikas. On tark ja
intelligentne, teab, kuidas inimesi motiveerida.
Kaljukits on tugeva enesevalitsusega,
vastutustundlik, valmis kõvasti tööd tegema, et
oma eesmärgid ellu viia. Vihkab tegevusetust,
on planeeriv ja korraldav, usaldusväärne,
ettevaatlik, realistlik.
Tulitiigri mõte liigub kiiresti, ta on ideede
genereerija, tal on elav vaim, mis vajab
stimuleerimist ja väljakutsete esitamist.

Saame tuttavaks!
Vladimir Varaksin

Alates 14. aprillist
2020 Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse
ehitusspetsialist.
Sündinud 8.
veebruaril 1981.
aastal Narva
linnas. Lõpetas
Narva Humanitaargümnaasiumi
(praegune Narva
Keeltelütseum).
Kõrghariduse
omandas Politsei
erialal Sisekaitseakadeemias.
2003 - 2005
töötas Ida
Politseiprefektuuris ja 2005 - 2020 Maksu-ja
Tolliametis.
Praegusel ametikohal juhib ja korraldab
projekteerimis- ja ehitusalast tegevust
Narva-Jõesuu linnas vastavalt ametialastele
õigusaktidele. Kontrollib ehitise kasutamist ja
korrashoidu ning vajadusel teeb ettekirjutusi
avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Korraldab
ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade,
kasutusteatiste ja kaevelubade menetlemist ning
väljastab vastavaid lube. Nõustab ja abistab
linnaelanikke, linnavalitsuse ja linna hallatavate
asutuste töötajaid ehitusalastes küsimustes.
Hobideks on korvpall, fitness, kalastus ja
matkamine.
„Sõprades hindan nende truudust ja seda,
et nad on alati minu jaoks olemas kui ma kõige
rohkem neid vajan. Töökaaslastes hindan ausust
ja avameelsust, nende võimet olla hindamatu
väärtusega meeskonnaliige,“ ütleb Vladimir.
On abielus, peres kasvab kaks last.
Horoskoop: Veevalaja Kukk on altruist – ta
hoolib tõepoolest sellest, kuidas inimkonnal
läheb. Kui keegi vajab abi, siis jätab ta kõik oma
tegemised kõrvale, et abivajajat aidata.
Veevalaja on leiutaja, uuendaja ja tal on
originaalsed mõtted ja loov mõistus. Ta
armastab korda ja puhtust ja nõuab seda ka
teistelt.
Metallkukk on väga analüütilise mõistusega.
Tal on annet näha pisiasju ja ta on andekas
probleemide lahendamisel, lahenduste leidmisel
ning vigade ja puuduste avastamisel.

ÕNNITLEME VANEMAID

ANNA
CHUMAKOVA
SÜNNI PUHUL

Sügav kummardus kõigile!

Kallis Vaivara
Lasteaia pere, meie
sõbrad, kaaslased ja
koostööpartnerid! Täna
olen seisus, kus tahan
teid kõiki südamest
tänada nende imeliste
aastate eest, mis me koos
veetnud oleme.
Aprillis täitus
minul 22 aastat Vaivara
Lasteaias – vau! kui
kiirelt need on läinud
ja kui palju siia on
mahtunud – nii palju
põnevust, toimetamisi,
imelisi inimesi ja kuhjaga
armastust!
Ja kui palju lapsi
me oleme suureks
kasvatanud. Olen nii
tänulik, et te kõik mu elus
olete! Olen üliõnnelik
Lõpupidu Vaivara lasteaias Olginas. Foto: Vaivara Lasteaed
inimene, kes on saanud
teha tööd, mida armastan.
ka teist lahti laskma. On hetk, kui ma jään koju ja
Mu elus on nii palju lapsi ja pereliikmeid, sest
pühendan aja iseendale ja oma isiklikule perele.
just nii ma meie lasteaiaperest arvangi – üks suur
Aitäh kõigile, kes on meie lasteaia valinud –
pere. Täna teen teile kõigile sügava kummarduse
minu jaoks on Vaivara Lasteaed PARIM lasteaed
ja ülitugevad kallid ning soovin teile kõigile kõike
maailmas. Meil on parimad lapsed, lapsevanemad,
kõige paremat!
töötajad ja sõbrad – aitäh, et te olemas olete ja
Nii nagu emana pean õppima oma lastest
armastan teid alati!
lahti laskma, siis samuti on hetk, kus pean õppima
Armastusega
MARGIT

2020. aasta kaasava eelarve tulemused

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta kaasava
eelarve ideekonkursile laekus 9 ettepanekut.
Hääletamisele pandi nendest 2: Sinimäe
avaliku puhkeplatsi rajamine ning NarvaJõesuu linna infostendide paigaldamine.
Hääletus toimus 29. maist kuni 7. juunini
k.a nii elektrooniliselt linna kodulehel kui ka
hääletuspunktides, mis asusid kõikides linna
raamatukogudes.
10. juunil kogunes komisjon ning selgitas välja
hääletustulemused: Elektrooniliselt hääletas 38

isikut, hääletuspunktides käis hääletamas 19 isikut.
Elektroonilised hääled jagunesid järgmiselt: Sinimäe
puhkeplatsi rajamine – 29 häält, Narva-Jõesuu linna
infostendid – 9 häält.
Hääletuskastidest tulnud hääled jagunesid
järgmiselt: Sinimäe puhkeplatsi rajamine – 14 häält,
Narva-Jõesuu linna infostendid – 7 häält.
Üldkokkuvõte: Sinimäe puhkeplatsi rajamine – 43
häält, Narva-Jõesuu linna infostendid – 16 häält.
MONIKA TINNO
linnasekretär

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavalitsuse 02.06.2020 korraldusega
nr 259 määrati Kehtiva üldplaneeringu kohase
Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute
detailplaneeringu avaliku väljapaneku uueks ajaks
29.06 – 29.07.2020.a.
Avalikul väljapanekul oleva detailplaneeringu
materjalidega saab tutvuda Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse kantseleis aadressil J. Poska tn
26, II korrus, Narva-Jõesuu linn, tööajal või
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koduleheküljel
http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalikvaljapanek (alalõik: Arendus ja planeerimine ->
Detailplaneeringud -> Planeeringute
avalik väljapanek).
Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringule
saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu
Linnavalitsusele kuni 29.07.2020. a aadressil J.
Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu või e-mailil
info@narva-joesuu.ee
Detailplaneeringu põhieesmärgiks on seni
hajusalt olnud kalapaatide sildumis- ja
hoiustamisvõimalused siduda koos uute
kavandatavate rajatiste ja hoonetega ühtseks
sadamakompleksiks, milles on võimalik turvaliselt

osutada sadamateenuseid. Detailplaneeringuga
lahendatakse alal kalapaatide sildumine ja
hoiustamine ning muudetakse paatide veeskamine
ohutuks. Selleks nähakse kinnistule kahe slipi
rajamine. Slipi kõrvale on kavandatud kai, mille
ääres on kalapaatidel võimalik silduda ja näiteks
oma püütud kalu müüa.
Planeeritava ala suurus on ca 4,4 ha. Planeeritav ala
asub Narva- Jõesuu idaosas Narva jõe kaldal. Ühelt
poolt piirab ala Narva jõgi, teiselt poolt Narva jõe
oru nõlv.
Täpsemalt planeeringuala piiridega saab tutvuda
detailplaneeringu materjalides põhijoonisel.
Detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruanne leiab, et
detailplaneeringuga parandatakse Narva-Jõesuu
linna sotsiaalmajanduslikku keskkonda ja
luuakse täiendavad/paremad arengueeldused
puhkemajanduse ja kalandusalase ning turismialase
konkurentsivõime tõstmiseks. Riigipiiriülese
keskkonnamõju esinemist
planeeringu elluviimisega ei kaasne.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Muidugi tuleb, selles pole mingit kahtlust, sest
meie kõigi ühine eesmärk on pakkuda kõigile
meie linna lastele kaasaegsetes tingimustes ja
kvaliteetset haridust!
Narva-Jõesuu linnavalitsus sõlmis tänavu
märtsis lepingu Cumulus Consulting OÜga
Narva-Jõesuu linna uue haridusasutuse hoone
teostatavus-tasuvusanalüüsi (TTA) koostamiseks.
Etteruttavalt olgu mainitud, et tegemist pole
siiski uue haridusasutuse loomise või mõne teise
sulgemise soovi kavaga, vaid olemasolevate
haridusasutuste s.o Narva-Jõesuu põhikooli ja
lasteaia Karikakar ühe katuse alla viimise idee
analüüsiga. Tulemus peaks andma vastuste
variandid, et millise hariduskorraldusliku mudeliga
oleks demograafilisi trende silmas pidades
mõistlikum edasi minna.
Vaadates olemasolevaid hooneid, mille
elukaar on 60+ aastat, on investeerimisvajadus
suur. Enamik hooneid vajab lähima viie kuni
kümne aasta jooksul investeeringuid nii
tehnosüsteemide uuendamiseks kui ka hoonete
energiatõhususe suurendamiseks.
Miks oli vaja TTA´d? Loomulikult jälgib
Linnavalitsus teatava murelikkusega nii meie

omavalitsuse, kui ka meie naaberomavalitsustes
toimuvaid demograafilisi muutuseid, kuid et
keskpikka või pikka prognoosi omada ja sellele
tuginevaid investeerimisotsuseid kaalutletult
teha, tuli kaasata vastavat oskusteavet omavad
spetsialistid. Seetõttu korraldasime hanke, millel
osales neli pakkujat. Linna jaoks soodsama
pakkumise tegi Cumulus Consulting OÜ.
Vastavalt lepingule tuleb töö koostajal TTA linnale
üle anda 2020. aasta septembri lõpuks.
2. juunil esitlesid Cumulus Consulting OÜ
eksperdid Narva-Jõesuu linnavalitsuses kogutud
andmetele põhinevaid esmaseid tulemusi, sealhulgas
tutvustati piirkonna haridusmaastiku hetkeolukorda,
arengusuundi ning kavandati lähikuude
jätkutegevusi.
Enne töö lõplikku esitlemist septembrisoktoobris, on augustisse kavandatud veel mõned,
sedapuhku juba laiendatud koosseisuga (volikogu
komisjonid, kooli ja lasteaia hoolekogud),
töökoosolekud, et veelkord läbi arutada, täpsustada
ja vajadusel selgeks vaielda, kuidas teemaga edasi
minnakse.
IMRE LIIV
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
haridus- ja kultuurinõunik

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Kas uus koolimaja tuleb?

Suvi ei kiirusta, vaid
tuleb tasa ja targu…

Oleme juba harjunud (õigemini harjutatud)
elama rahulikumas tempos ja seetõttu ei
kurvasta meid tavapärasest külmem maikuu ja
vihmaselt alanud juuni. Püüame kasvuhoones
poputada tomati- ja kurgitaimi, et nad ikka
ellu jääksid ja rõõmustame, kui aias lisaks
nartsissidele-tulpidele ka pojengid oma
suursugused õied avavad.
Meie oleme suve vastuvõtuks valmis.
Ehkki jaanituld teeme sel aastal väiksemalt ja
vaiksemalt ja sõnajalaõit läheme ikka kahekesi
otsima (nii nagu me seda alati oleme teinud),
siis juuli ja august on meie huvikeskuse pere
poolt tihedalt põnevaid üritusi täis tepitud.
Esmapilgul on isegi raske valikuid teha – tahaks
kohe kõigest osa saada!
Ja miks ka mitte?! Pikemad reisid jäävad
sellel suvel ära ja ausalt öeldes, ei ole meie
oma puhkusereisidel mitte kusagil nii imelist
liivaranda näinud, nagu on meie oma NarvaJõesuu rand. Mis siis muud, kui kutsume sel
suvel oma sugulased ja sõbrad-tuttavad endale
külla ja naudime koos nendega nii meie ilusat
mereranda kui ka kaunist muusikat sumedatel
suveõhtutel meie parkides ja mõnusalt veedetud
tunde maitsvate hõrgutistega tänavakohvikutes.
Toredat suve meile kõigile!

Narva-Jõesuu linna
kohvikute
päevad
See aasta polnud kerge, tulevikus kirjutatakse

sellest kindlasti ajalooõpikutes. Kuid juba
enne pandeemia algust tekkis idee korraldada
Narva-Jõesuus kohvikute päevad. Tuletan
teile meelde, et juba möödunud aasta juulis
korraldasime koos Vera Putaniga Koidula
tänaval kohvikupäeva. Üritus kujunes meie
jaoks ootamatult edukaks ja otsustasime sellega
edasi liikuda.
Seetõttu veedame sel suvel viis
päeva Narva-Jõesuu kohvikutes. See on kaks
päeva juulis, kaks päeva augustis ja üks päev
septembris. Kõik üritused toimuvad meie suure
linna erinevates osades. 11. juulil toimub üritus
Kalda tänava kohvikus jõe ääres puhkealal; 19.
juulil, talupäeval, toimub see Vanatares (Laagna
küla). Narva-Jõesuu linnavalitsuse toetusel
organiseeritakse sel päeval buss neile, kes
soovivad külastada meie kohvikut ja Vanataret.
8. augustil toimub linnapäevade tähistamise ajal
Narva-Jõesuu muuseumi territooriumil Nurme
tänava kohvikupäev ja 22. augustil on Aia tänava
kohvikupäev Päikesepargis. Ja septembri alguses
toimub Vaivara muuseumi territooriumil Sinimäe
kohvikupäev.
Kohviku külalistele pakutakse
Aleksander Openko huvitavat loengut ümbrusest,
kus kohvikupäev toimub, samuti toimuvad
käsitöökojad, kohalikud käsitöölised tutvustavad
oma töid ning kohviku perenaine Vera Putan (MTÜ
Meie Pagar) pakub teile oma maitsvaid toite. Ja
muidugi vanade tuttavate rõõmsad kohtumised,
meeldivad tutvused ja suhtlemine.
Projekti toetab KOHALIKU OMAALGATUSE
PROGRAMM.
Jälgige reklaame ja uudiseid NarvaJõesuu linna kohvikutepäeva Facebooki-lehel.
Meil on hea meel teid näha!
Kohtumiseni,
VERA PUTAN
(MTÜ Meie Pagar) ja
VERONIKA STEPANOVA
(idee autor ja projektijuht)
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Kinnitati päevakord ning alljärgnevalt
kokkuvõte Narva-Jõesuu Linnavolikogu
otsustustest.
Narva-Jõesuu linna 2020. aasta teise
lisaeelarve vastuvõtmine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb NarvaJõesuu Linnavolikogule ettepaneku vastu võtta
Narva-Jõesuu linna 2020. a teine lisaeelarve,
millega suurendatakse põhitegevuse tulusid ja
põhitegevuse kulusid summas 43 100 eurot,
investeeringute kava summas 58 023 eurot.
Peale selle tehakse investeerimistegevuses
ümberjaotamisi tegevusalade lõikes summas 47
800 eurot.
Kokku on eelarve põhitegevuse tulud koos
Narva-Jõesuu linna 2020. a teise lisaeelarvega
7 919 782 eurot. Kokku on eelarve põhitegevuse
kulud koos Narva-Jõesuu linna 2020. a teise
lisaeelarvega 7 587 523 eurot. Narva-Jõesuu
linna 2020. a teise lisaeelarvega ei muutu
põhitegevuse tulem ja on 332 259 eurot. Kokku
on eelarve investeerimistegevus koos NarvaJõesuu linna 2020. a teise lisaeelarvega -1 116
919 eurot.
Narva-Jõesuu linna 2020. a teise lisaeelarvega ei
muutu finantseerimistegevus.
Vaivara lasteaia põhimääruse kinnitamine
Asutuse põhimäärus viiakse
vastavusse põhimõttega Narva-Jõesuu linna
haldusterritoriaalsest korraldusest. Alus:
Vabariigi Valitsuse määrus „Narva-Jõesuu
linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine”. Lisaks on
senikehtinud põhimääruse teksti redigeeritud
selliselt, et minimeerida vastukäivused,
keelelised ebatäpsused või mitmeti
tõlgendatavused ning selle kaudu kirjeldatakse
täpsemini asutuse töökorraldust.
Loa andmine toitlustusteenuse hanke
korraldamiseks
Eelmine Sinimäe kooli toitlustusteenuse
hange viidi läbi 2015. aastal. Hankeleping
teenuse pakkujaga (Leiva Kodu OÜ) sõlmiti
perioodiks 15.06.2015 – 15.06.2020.
Riigihankega osteti toitlustusteenust Sinimäe
põhikoolile ja Vaivara Lasteaia Sinimäe
rühmadele.
Seoses hankelepingu tähtaja lõppemisega on
vajalik korraldada uus hange toitlustusteenuse
osutaja leidmiseks. Uueks hankelepingu
perioodiks on planeeritud kuni viis aastat.
Otsusega antakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
luba korraldada riigihange Sinimäe Põhikoolile
ja Vaivara lasteaia Sinimäe rühmadele
toitlustusteenuse ostmiseks ja hankelepingu
sõlmimiseks.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017
määruse nr 2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu
hüvitised ja hüvitise maksmise kord“
muutmine
Seoses COVID-19 ja eriolukorra
kehtestamisega Eesti Vabariigis on oodata
maksude alalaekumist Narva-Jõesuu linna 2020.
aasta eelarvesse. Antud määruse vastuvõtmisega
vähendatakse volikogu kulusid 15484 euro
võrra.
Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu
põhikirja muutmine
Muudatused on põhiliselt seotud
haldusreformiga. Narva-Jõesuu linn on SA
asutaja ja tänase päeva seisuga ainuomanik.
Muudatused on seotud sellega, et toimus
omavalitsuste ühinemine va 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.
Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses
ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
Käesoleval ajal kehtivad Narva-Jõesuu
linna haldusterritooriumil Vaivara Vallavolikogu
16.10.2003 määrus nr 27 „Vaivara valla
ehitusmääruse kinnitamine“ ning Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 29.03.2006 määrus nr 14
„Narva-Jõesuu linna ehitusmäärus“.
Mõlemad ehitusmäärused on koostatud varem
kehtinud seadusi silmas pidades ja ei ole
kehtivate seadustega enam kooskõlas.
Kehtivas ehitusseadustikus ja
planeerimisseaduses kasutatakse läbivalt mõistet
kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse
üksus.
Määruse vastuvõtmisega delegeerib Narva-
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Arvamus

Kas Auveres Mustanina külas
Agropargi detailplaneeringu
algatamine on meile kasulik?
Agropargi loomine Auveres on leidnud kajastust
mitmel pool. Tahaksin siinkohal välja öelda oma
arvamuse selle grandioosse plaani kohta.
Planeeringuala arendajal, Ida-Virumaa
tööstusalade arendusel on ette näidata senise
tegevusena: kokku 290 ha maal on loodud Narva,
Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstuspargid, kus
134 krundist on müüdud 33 – see on kogupindalast
24,6% .Vähevõitu nagu, arvestades, et need
tööstuspargid täituvusega üks neljandik võimalikust
mahust, asuvad suurte linnade külje all, kus on
käepärast olemas tööjõud, valmis teed, lähedalt
mööduvad kommunikatsioonid.
Auvere Agropargiks planeeritud ala on
praegu ca 1400 hektarit suletud põlevkivikarjääri
rekultiveeritud alale istutatud metsa, mis nüüdseks
on enam-vähem raieküps (kõige vanem istutus
55 aastat tagasi). Detailplaneering näeb seal ette
praktiliselt lageraiet (ehitusalune pind kuni 90%).
Ja nüüd see, millest võib-olla oleks
pidanud alustama. Planeeringualal planeeritavad
tegevusvaldkonnad: taimekasvatus, linnukavatus,
vesiviljelus, putukakasvatus, mikrovetikate
kasvatus, söödatootmine, CO2 tootmine
suitsugaasidest, päikese- ja tuuleenergeetikapargid,
superdatacenter’id jm.
Eraldis riigieelarvest detailplaneeringu
koostamiseks ca 60 tuhat eurot – on võimalik,
et see ongi eelarvesse planeeritud ja eraldatud
(arendaja väidab, et see raha on eraldatud).
Riigi eraldis eelarvest 6-8 milj. eurot Auvere
metsa kommunikatsioonide (teed, veevarustus,
kanalisatsioon, elektriliinid jms) ehitamiseks – on
juba kahtlane, sest finants- ja majandusanalüütikud
ennustavad peatselt suurema majanduskriisi
saabumist kui oli kolmekümnendatel aastatel.
Tahes või tahtmata peab riik hakkama oma raha
täpsemalt lugema.
Tuletame siinkohal meelde, et Vaivara vald on juba
kord Sininõmme surnuaia vastasolevale maa-alale
elamurajooni jaoks kommunikatsioonid ehitanud.
Elamuid ei ole ja kommunikatsioonid /rahva raha
mädaneb maa sees...
Põhiline väärtus, millele arendaja rõhub,
on põlevkivi töötlemise jääkide taaskasutamine
mitmesugustel kõrvalaladel. Põlevkivi töötlemise
jääkide arvelt odava energia saamine on müüt,
sest nii CO2 püüdmiseks kui põlevkivi töötlemisel
vabaneva soojuse energiaks muundamiseks on vaja
rajada tehaseid.
Selleks, et põlevkivi töötlemise jääke kasutusele
võtta, tuleb Auvere metsa Mustanina külasse
ehitada veel vähemalt neli, kui mitte rohkemgi,
tehast: Enefiti teine tehas, kütuse väärindamise
tehas, vesiniku tehas, CO2 töötlemise tehas.
Need kõik on eelduseks, et agropark saaks oma
sihteesmärki arendama hakata. Pole selge, kas
agropark luuakse selleks, et põlevkivi jätkuvat

kaevandamist ja töötlemist
õigustada või kaevandatakse
ja töödeldakse põlevkivi
selleks, et saaks agroparki
luua. Üks on teisega liiga
tihedalt seotud; kui kaob
üks, sureb ka teine?
Kuid põlevkivi
kaevandamisele rajatud
energia tootmine on
minevik, arvan, et lähema
10-15 aasta jooksul
lõpetatakse see täielikult – noor pealekasvav
põlvkond on keskkonnateadlikum, liiati kuna on
võimalik arendada taastuvenergia (tuul, päike)
tootmist ja aatomienergiat, mis on puhtam ja
keskkonnale ohutum.
Mida meile lubatakse tulevikus? Töökohad
- töökohad põllumajanduses ja töötlevas tööstuses
on statistika kohaselt keskmise tasuga 800-1000
eurot. Arvestades, et pool sellest on tulumaksuvaba
ja et riik lähema 10-15 aasta jooksul makse ei
tõsta, on KOV-i tulu maksude näol minimaalne.
Katmikalad – kliima iseärasusi arvestades tuleb
Eestis kile all kasvatatud köögivilja omahind suure
energiakulu tõttu võrratult kõrgem kui kasvatada
seda Hispaanias või Aafrikas. Lisaks on tänapäeval
katmikaladel köögivilja kasvatamise tehnoloogia
niivõrd kõrgel tasemel, et palju töökohti see ei
loo, piisab paarist operaatorist. Ja tulemuseks on
sama keemiat täis köögivili, sest tehnoloogia on
ju sama? Vesiviljelus – kalakasvatus kinnistes
kaetud veekogudes, putuka- ja vetikakasvatus.
Eesti elektrijaama jahutusvee kanalites toimus
kalakasvatus, mis nüüdseks on lõpetatud - vähese
tootmismahu tõttu oli vesi kalamaimude jaoks
liiga külm. Põhjameres kasvatatakse looduslikult
vetikaid toiduks, kuid meie veed on nende
jaoks liiga soojad. Seega – nii üks kui teine
tegevus nõuab lisaenergiat ja seega tõuseb ka
lõpptoodangu hind. Mis puutub putukatesse, siis
need kasvavad meil isegi: paljud Eesti metsad
olevat kooreüraskitest kahjustatud. Kanakasvatus
kuni 60 000 kana kasvatamiseks kinnises kanalas
– selleks, et kana supi sisse panna, on vaja neid
töödelda, mis eeldab eraldi töötleva tööstuse
loomist kohapeal. Tekivad loomsed jäägid, mis
samuti vajavad töötlemist ja mis tähendab veel uusi
tehaseid ja samas kõrval on jällegi Narva jõgi, mis
kardab saastet... ja nii edasi.
Ma arvan, et kogu see plaan, iseenesest küll
ilus, on oma kakskümmend aastat hiljaks jäänud.
Põlevkivi töötlemisele ei tasu enam tulevikku
ehitada. Elu on edasi läinud.
Auvere Agropargi alal kasvab mets. Las ta kasvab
edasi.
LIINA PIIRISALU
volikogu liige

Narva-Jõesuu Kooli õpetajad digikoolitusel
Paar viimast kuud muutsid paljuski meie
elu. Uued elureeglid ja harjumused, hirm ja
ebakindlus, ootused ja lootused. Sel kevadel
me õppisime palju enam väärtustama enda
igapäevast klassiruumi, elavat suhtlemist
õpilaste ja töökaaslastega. Inimene on siiski
sotsiaalne olend ja vajame suhtlemist, ka siis,
kui me seda alati välja ei näita. Aga vaatamata
kõigele, pidime me kõik elama, töötama,
õppima.
Uued nõuded õppimisprotsessis. Õpetajad
seisavad mitte klassis, aga istuvad arvuti ees ja
annavad tunde. Eriolukord nõuab arvutioskusi.
Mõned õpetajad pidid omandama uusi teadmisi
väga kiiresti, suures mahus ning harjumatul
viisil. Aprillis ja mais osalesid Narva-Jõesuu
kooli õpetajad digikoolitusel. Koolitus kandis
nime DigiKiirendi ja korraldajaks oli Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutus.
Esimest korda võtsime osa koolitusest,
mis oli korraldatud ZOOM-i platvormi abil.
Tahaksime kohe märkida, et saadud teadmised ja
vilumused tulevad kindlasti kasuks ning oleme
nüüd võimelised neid praktikas rakendama. Kuna
materjale ja allikaid sellel teemal on tõesti väga
palju, siis õppejõul (ja see on meie arvamus) oli
kaks võimalust neid esitada. Esiteks, koolitaja
valib välja parimad ressursid, jutustab nendest
põhjalikumalt, rakendades kohe praktikas. Teine
võimalus seisneb selles, et koolitaja leiab ressursse
nii palju, kui võimalik ning tutvustab neid
õppuritele. Niiviisi oligi meie koolitusel!
Arvame, et kõiki allikaid haarata on võimatu, siis
oleme valinud järgmised huvitavad allikad:

www.padlet.com See on online-tahvel, mis annab
igale õpilasele võimaluse panna oma töid tahvlile.
Lisaks saab õpetaja neid hinnata ja kommenteerida.
Samuti paigutab õpetaja tahvlile õppematerjale:
fotod, videod, dokumendid arvutist, internetist,
mälupulgast jne. https://www.liveworksheets.
com Siin saab õpetaja võimaluse luua elektroonilisi
töölehti ning raamatuid ainete ja teemade järgi.
Väga mugav on see, et õpetaja loob igale õpilasele
isikliku aadressi. Õpilased näevad ja täidavad
ülesandeid, õpetaja kohe kontrollib ja paneb
hindeid.
https://quizizz.com Online-viktoriinid. Valime
erinevaid teemasid ja aineid. Saab kasutada klassis,
kui ruumis on ainult üks arvuti. Samuti võivad
lapsed teha seda kodus.
https://learningapps.org/ Väga tuntud ja
vana allikas. Lihtne kasutada. Õpetaja koostab
erinevaid ülesandeid: lünktekstid, tabelid, skeemid,
diagrammid jne. Pakub tõesti tohutult võimalusi.
Saab kasutada nii klassis kui ka kodus. Miinus
on selles, et õpetajal ei ole võimalik kontrollida
ülesannete täitmist, kui õpilased töötavad kodus.
https://www.abcya.com/ Siit leiame palju
erinevaid ja huvitavaid online mänge 1. kuni 6.
klassini.
https://www.storyjumper.com/ Suurepärane
ressurss, mis annab võimaluse koostada
elektroonilisi raamatuid. Eripära seisneb selles, et
õpetaja saab ühendada pilte, lauseid, tabeleid ja
fotosid. Lisaks sellele laadib raamatusse üles oma
hääle. Tulemuseks on tore interaktiivne tund.
Praeguseks on „DigiKiirendi rätsepakoolitus”
edukalt läbi. Lõpetuseks võib öelda, et viimased
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Jõesuu Linnavolikogu ehitusseaduses,
planeerimisseaduses (v.a volikogu
ainupädevuses olevad ülesanded) ning
ehitusseaduse ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses kohalikule
omavalitsusele või kohaliku omavalitsuse
üksusele pandud ülesanded Narva-Jõesuu
Linnavalitsusele.
Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu
Linnavolikogu määruste kehtetuks
tunnistamine
Seoses Narva-Jõesuu Linnavolikogu
30.10.2019. a määruse nr 74 ”Narva-Jõesuu
linna jäätmehoolduseeskiri“ kehtestamisega on
vajalik tunnistada kehtetuks vanad määrused:
Vaivara Vallavolikogu 23.10.2008 määrus
nr 68 „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
veopiirkondade, jäätmeliikide, teenustasu
piirmäärade, jäätmeveo sageduse ja aja
kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo
teostamise kord“ ning Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 27.04.2005 määrus nr 65
„Jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine,
veopiirkondade määramine, jäätmete vedamise
sageduse ja aja ning korraldatud jäätmeveo
rakendamise juhendi kinnitamine“. Kehtetuks
tunnistamist vajavate määruste sisu on
reguleeritud Narva-Jõesuu Linnavolikogu
30.10.2019. a määrusega nr 74 ”Narva-Jõesuu
linna jäätmehoolduseeskiri“. Samuti on
kehtetuks tunnistamise aluseks Jäätmeseaduse §
66 ja 67 uued redaktsioonid.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste
kehtetuks tunnistamine
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.03.2020
otsusega lõpetati linna ametiasutuse
Menetlusteenistuse tegevus.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu on 27.12.2017
istungil vastu võtnud järgmised õigusaktid,
millega reguleeriti Menetlusteenistuse
tegevust: määrus nr 10 „Menetlusteenistuse
põhimäärus“, määrus nr 11 „Menetlusteenistuse
sümboolika kirjeldus ja selle kasutamise kord“;
määrus nr 12 „Menetlusteenistuse struktuur
ja teenistuskohtade koosseis“; määrus nr 13
„Menetlusteenistuse palgajuhend“; määrus nr
14 „Menetlusteenistuse teenistujale esitatavad
nõuded“.
Seoses ametiasutuse tegevuse lõpetamisega
tuleb ülalloetletud õigusaktid kehtetuks
tunnistada.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Linn alustas Roheline,
Männimetsa, Metsa, Hirve
ja Kalevi tänava piirkonna
ühiskanalisatsiooni ja
veevarustussüsteemide
projekteerimisega
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt on läbi
viidud alla lihthanke piirmäära hange,
mille eesmärk on viiel linnas asuval tänaval
uute vee-ja kanalisatsioonisüsteemide
projekteerimine.
Paraku on nii, et meie linnas on alles
jäänud mõned piirkonnad, kus siiamaani puudub
ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus. Nende
tänavate elanikud ootavad juba aastaid, et antud
viga saaks parandatud. Sel aastal on linnal juba
kindel plaan teostada kõik vajalikud eeluuringud
ja projekteerimistööd ning järgmisel aastal
koostöös kohalike elanike ja Narva Vesi ASi-ga
rajada nendel tänavatel kõik trassid ning tagada
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide
toimimine.
Samad plaanid on linnal ka L. Koidula ja
L. Koidula põik tänavate puhul, kus hetkel
samuti puudub osaliselt ühiskanalisatsiooni ja
veesüsteemide kättesaadavus
MAKSIM ILJIN
linnapea.
kuud olid väga rasked nii õpetajatele kui ka
lastele ja vanematele. Õpetajatel olid mõned
arvutisoskused juba enne eriolukorda, aga paljud
lapsevanemad pidid omandama uusi teadmisi
õppeprotsessi jooksul. Paari nädalaga oleme teinud
rohkem kui mitme aastaga. Õpetajad said uusi
teadmisi, mida kindlasti rakendavad tööprotsessis
ka järgmisel aastal. Arvame, et vaatamata
esilekerkinud probleemidele, oleme me kõik tublid
ning saime distantsõppega hakkama! Narva-Jõesuu
kooli kollektiiv soovib kõigile tervist!
YULIA ZHARKOVA ja
ANDREI AKIMOV
Narva-Jõesuu Kooli õpetajad
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Detailplaneeringud
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020
korraldusega nr 232 suunati avalikule
väljapanekule Narva-Jõesuu linna NarvaJõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva kinnistu
detailplaneering (edaspidi DP).
DP on avalikul väljapanekul 15.06 –
30.06.2020. Selle aja jooksul on võimalik
tutvuda DP materjalidega veebilehel http://
narva-joesuu.ee/planeeringute-avalikvaljapanek.
Samuti on võimalik materjalidega tutvuda
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (J. Poska
26, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn)
kantseleis tööajal.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused
saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni
30.06.2020.
Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning
hõlmab J. Poska 72 kinnistut pindalaga 6471
m² katastriüksuse tunnusega 51301:004:0083
(sihtotstarve 100 % elamumaa) ning katastrisse
kandmata maa-ala kuni J. Poska tänava
asfaltkatteni. DP kontaktvööndis J. Poska tänava
vastaspoolel paiknevad põhiosas tiheasustuse
elamualad. Planeeritav ala on hoonestamata
elamumaa, kinnistul kasvab kõrghaljastus –
põhiosas männimets, osaliselt ka lehtpuud.
Planeeringueesmärk on J. Poska tn 72 kinnistu
(registriosa 1151008 https://xgis.maaamet.
ee/ky/51301:004:0083) kolmeks jagamine ja
igale kinnistule kaksikelamu planeerimine;
ehitusõiguse, liiklus- ja parkimislahenduse
väljatöötamine, tehnovõrkudega varustatuse
planeerimine, vajalike servituutide seadmine,
haljastuse- ja heakorrastuse põhimõtete
kindlaksmääramine ning planeeritavale
hoonestusele üldiste arhitektuursete
tingimuste seadmine. Kõigi kolme krundi
arhitektuurne lahendus peab olema ühtses
stiilis. Detailplaneeringu lahendus on kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas.
Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud,
peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt
väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga.
Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on
koostatud vastavuses linna ruumilise arengu
eesmärkidega.
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020
korraldusega nr 233 võeti vastu ja
suunati avalikule väljapanekule NarvaJõesuu linna Meriküla külas asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Mesi ja Mesilinnu maaüksuste maa-ala
detailplaneering (edaspidi DP).
DP on avalikul väljapanekul 15.06 –
30.06.2020. Selle aja jooksul on võimalik
tutvuda DP materjalidega veebilehel http://
narva-joesuu.ee/planeeringute-avalikvaljapanek.
Samuti on võimalik materjalidega tutvuda
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (J. Poska
26, Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn)
kantseleis tööajal.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused
saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni
30.06.2020.
Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu
linna Meriküla külas, detailplaneeringu ala
hõlmab käesoleval ajal olemas olevaid Mesi
ja Mesilinnu kinnistuid, detailplaneeringu
ala suurus on ca 25ha. Detailplaneeringu
lahendusega jagatakse Mesi ja Mesilinnu
kinnistud kuueks ning moodustatakse uued
kruntidevahelised piirid. Moodustavate
kinnistute suurus on suurem kui kolm
hektarit. 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.
Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud,
peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt
väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga.
Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on
koostatud vastavuses linna ruumilise arengu
eesmärkidega.
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.05.2020
korraldusega nr 234 võeti vastu ja suunati
avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna
Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 68 asuva

Suveürituste kalender

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
puhang on toonud muudatusi meie ellu,
seega ootab meid ebatavaline suvehooaeg
rahvarohkete ürituste piirangutega. Meil
õnnestus säilitada huvitavate inimestega soojade
suviste kohtumiste traditsiooni ning mõtestada
ümber mõnede pidude korraldamine.
Tutvustame teile 2020. aasta suveürituste
kalendrit.
9., 16., 23. ja 30. juulil saavad
linnaelanikud ja külalised nautida traditsioonilisi
juuliõhtuid Päikesepargis. Teile esinevad Evelina
Lebedeva, Artjom Repjuk, Andrei Markus, Aleksei
Derkatš, Urmas Rätsep ja teised.
12. juulil saab kaluripäeva puhul
külastada kalapüügile pühendatud fotonäitust
Valges saalis (Kesk tn 3) ja Narva-Jõesuu linna
sadamas. Ühtlasi saab samal päeval soovi
korral käia Narva-Jõesuu linna sadamas laevaga
Tütarsaare Aino mereekskursioonil, mille viib läbi
suurepärane giid Aleksandr Openko (vajalik on
eelregistreerimine).
Samuti 11.–12. juulil toimub NarvaJõesuu sadamas lasteregatt Hungerburg.
Korraldaja: Narva-Jõesuu Purjespordikool.
Osalejate klassid: Optimist, Zoom 8, Laser 4.7. Sel
aastal lisandus olemasolevatele nominatsioonidele
ja auhindadele ka nominatsioon „Kolm parimat
purjetamismeeskonda“.
18. juulil korraldab MTÜ Meie Pagar Viru
Toidufestivali raames kohvikutepäeva Vanatares,
Laagna külas. 19. juulil toimub samas kohas
Narva-Jõesuu linna kohvikutepäev.
19. juulil kell 13.30 toimub Valges saalis
Vladislav Sumaroki neljanda luulekogumiku
«Среди котов, небес и листопадов» („Kasside,
taeva ja lehesadude seas“) esitlus. Vladislav on
luuletaja, Vene Literaatide Eesti Ühenduse ja
Sillamäe Kirjandusühingu liige. Loomingulisel
kohtumisel saab esitada autorile küsimusi ning osta
uue raamatu autori autogrammiga.
29. juulil kutsub Narva orienteerumisklubi
Narva-Asimuut kõiki klassikalisele
orienteerumisele Riigikülas. Tulge koos sõpradega
linnakärast puhkama.
31. juulil ja 1. augustil toimub suurtele
ja väikestele spordisõpradele meie kuurortlinnas
jooksunädalavahetus. Pärast liikumist piiranud
karantiini on aktiivne puhkus ja värske õhk kõigile
kasulik.
31. juulil toimub linnaelanike lemmik,
juba traditsiooniliseks saanud Meremiili jooks piki
kaunist randa ning vee ääres. Põhidistants on 2 km
pikk. Start – rannas Meresuu spaahotelli juures. 1.
augustil – Rannajooks Noorus Spa hotelli juures.
Korraldaja on Motus spordiklubi. Põhidistants on
6 km mööda randa. Kõik spordisõbrad on oodatud
meie aktiivset nädalavahetust külastama.
5. augustil kutsub Narva
orienteerumisklubi Narva-Asimuut kõiki
järjekordsele orienteerumisetapile Olgina alevikus.
7 augustil toimub üritus kogu perele –

liivaskulptuuride konkurss. Selle aasta teemaks
on eesti muinasjuttude tegelased. Inspiratsiooniks
soovitame lugeda raamatukogust raamatut
„Старинные эстонские народные сказки“
(„Eesti rahva ennemuistsed jutud“) või muinasjutte
„Воробей готовит квас“ („Varblane teeb
kalja“), „Гном из-под печки“ („Ahjualused“),
„Заклинатель змей“, („Madude võluja“),
„Запретный узел“ („Keelatud sõlm“) jne.
8. augustil toimub Linnapäev. Sel
aastal organiseeritakse linnas mitu väikest ala,
kus Narva-Jõesuu elanikud ja külalised saavad
endale meelepärast tegevust leida. Parkides
kõlab muusika, rannas peetakse jalgpalli
harrastusmeeskondade võistlusi, kooli rulaplatsil
toimub noorteturniir.
8. augustil – Narva-Jõesuu linna
kohvikutepäev, korraldajaks on MTÜ Meie Pagar.
Narva-Jõesuu koduloomuuseumi territooriumil,
aadressil Nurme tn 38, Narva-Jõesuu, saavad kõik
soovijad lõbusalt aega veeta, muusikat kuulata,
töötubadest osa võtta, oma kätega meeneid
meisterdada ja muidugi ka maitsvat toitu süüa.
9. augustil toimub Narva-Jõesuu
muuseumis lastepäev. Kavas on mängud,
võistlused, seebimulli-show.
8. ja 9. augustil toimuvad rannas
rannajalgpalli- ja rannavõrkpallivõistlused.
15., 22. ja 29. augustil kell 20.00
toimuvad traditsioonilised õhtud küünlavalgel
Heledas pargis. Suveõhtu, lillede lõhn, imeline
muusika tähtederohke taeva all – kinkige
romantiline õhtu endale ja oma lähedastele.
16. augustil toimub luulesalong
purskkaevu Iren juures. Korraldaja: Vene
Kultuuriselts Allikas.
22. augustil – Narva-Jõesuu linna
kohvikutepäev, mille korraldajaks on MTÜ Meie
Pagar – Aia tn, Päikesepark, Narva-Jõesuu.
29. augustil toimub mitu üritust:
Muuseumiöö Vaivara Sinimägede muuseumis ja
Narva-Jõesuu koduloomuuseumis.
Muinastulede öö Merikula rannas. Üritus sai alguse
1992. aastal Eesti ja Soome rannikutel. Lõkked
süüdatakse traditsiooniliselt augusti viimasel
laupäeval päikeseloojangu ajal. Meie pakume
samuti võimalust suvega rannas lainekohina saatel
hüvasti jätta.
30. augustil toimub rahvamatk.
Üritus toimub Integratsioonifondi projekti
„Integratsioonivaldkonna koostöö“ ja Euroopa
Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonna
integratsiooni toetamise meetmed“ raames.
Marsruut hõlmab ka ajalooliselt olulisi objekte,
mille juures rühmad peatuvad, ja giidid
jutustavad ajaloolisi fakte ja legende objektide
kohta. Lisateave ning info marsruudi ja matkale
registreerimise kohta avaldatakse juuli lõpus.
Soovime kõigile sooja, päikeselist ja rõõmsat suve!
Narva-Jõesuu Huvikeskus

Olgina alevik saab kauaoodatud multifunktsionaalse
mini-spordiväljaku ja skatepargi

Linnavalitsus viis läbi riigihanke Olgina aleviku
multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamiseks aadressil Pritska haljasalal P1.
Hankesse laekus kaks pakkumust, millest
odavaim pakkumus oli ühispakkujal OÜ Kivipartner ja Roadplan OÜ maksumusega 104 040 eurot.
Lepingu sõlmimine toimub juunis ning tööd peavad
valmis saama septembris. Spordiväljak on kavan-

datud mõõtmetes 30x14 m ning kaetud kunstmurukattega. Spordiväljakul saab mängida jalgpalli,
korvpalli ja võrkpalli. Skatepark rajatakse ühest
monoliitsest konstruktsioonist ning paigaldatakse
mitmete sõiduelementidega veekindlast vineerist
rularamp.
ANGELINA LIIV
projekti- ja hankespetsialist

Pane tähele

Narva-Jõesuu koduloomuuseum kutsub NarvaJõesuu elanikke üle vaatama oma vanu asju
ning kui neid enam vaja pole, siis annetama
muuseumile. Võtame vastu kohaliku eluga
seotud fotosid, dokumente, olmeasju, rõivaid
jne, eelistatult kuni 1945. aastani, kuid vaatame
üle ka hilisema perioodi esemed.
Kui soovite rääkida oma perelugusid – helistage
eelnevalt 392 4634 või kirjutage muuseum@
vaivara.ee.
JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede Muuseum
www.sinimagedemuuseum.ee
Facebook/NarvaJoesuuKoduloomuuseum

Järgmine Meie Leht
ilmub augustikuus.
Väljaandja: NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Toimetaja: ALAR TASA alar.tasa@narva-joesuu.ee
Tõlge: Avatar tõlkebüroo

Teade kommertsbussiliini
nr 125 NARVA – NARVAJÕESUU avamisest

Alates 03.06.2020 on käigus maakonna
kommertsbussiliin nr 125 Narva – NarvaJõesuu.
* Liini liikumisteekond Narvast Narva-Jõesuu
suunal:
Kangelaste 44 - Pähklimäe - Tempo - Puškini 22
- Polikliinik - Vestervalli - Sepa ja lõpppeatus
Meresuu.
* Narva-Jõesuust Narva suunal liikumisteekond
vastupidine: algpeatus Meresuu.
Väljumised:
* Kangelaste 44 peatusest: kl 8:25, 9:35, 11:30,
13:55, 16:55 ja 18:05.
* Meresuu peatusest: kl 9:00, 10:25, 12:05,
14:50, 17:30, 18:40.
Liiklus toimub iga päev.
Pileti maksumus 1.50 eurot.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

kinnistu ja selle lähiümbrust hõlmava maaala detailplaneering (edaspidi DP).
DP on avalikul väljapanekul 15.06 –
30.06.2020. Selle aja jooksul on võimalik
tutvuda DP materjalidega veebilehel http://
narva-joesuu.ee/planeeringute-avalikvaljapanek. Samuti on
võimalik materjalidega tutvuda Narva-Jõesuu
Linnavalitsuses (J. Poska 26, Narva-Jõesuu
linna Narva-Jõesuu linn) kantseleis tööajal.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada DP kohta arvamust. Arvamused
saata e-postile info@narva-joesuu.ee kuni
30.06.2020.
Detailplaneeringu ala asub Narva-Jõesuu linna
Narva-Jõesuu linnas. Planeeringuala pindala
on ca 1 869 m². Detailplaneering on kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala
arendajaks on maaomanik. Käesoleva
detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistule
kahekordse 4 boksiga ridaelamu rajamise.
Detailplaneeringu koostamisega on lahendatud
ehitusõigus, liiklus- ja parkimislahendus,
tehnovõrkudega varustatus, haljastuse- ja
heakorrastus ning planeeritavale hoonestusele
üldiste arhitektuursete tingimuste kirjeldus.
Kuna üldplaneeringu järgi on vaadeldav kinnistu
korterelamu ala ning omab sobilikku pindala ja
keskkonda ning ridaelamu rajamisega järgitakse
täisehituse, haljastuse ja parkimise nõuded siis
antud lahendus on sobilik ja põhjendatud.
Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud,
peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt
väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga.
Detailplaneering vastab õigusaktidele ning on
koostatud vastavuses linna ruumilise arengu
eesmärkidega.
OLGA GODUNOVA,
planeeringuspetsialist

Kirikute öö

Legend räägib, et kord unustanud
kirikuteener ühe Viini kiriku uksed õhtul
valla ja jalutanud koju. Mõne tunni
möödudes meenus see talle ja mees tõttas
tagasi uksi lukustama. Oma imestuseks leidis
ta sel hilisõhtul kirikust eest hulga inimesi,
kes olid jalutuskäigul avatud uksest sisse
astunud, et uudistada või lihtsalt pisut istuda
ja mõtiskleda.
Nii hakkaski küpsema mõte avada kord
aastas ühel kevadisel õhtul kirikute uksed, et
sundimatus öises atmosfääris võiksid kirikusse
siseneda ka kõik need inimesed, kes seda mingil
põhjusel tavaliselt ei söanda. Esimene Kirikute
Öö toimus Viinis 2005. aastal.
EELK Narva-Jõesuu Niguliste kogudus
otsustas oma uksed avada ja Kirikute ööd
esmakordselt tähistada sellel aastal, võttes
tarvitusele koroonaviiruse vastu nõutavad
vahendid. Koguduse liikmed olid tublisti vaeva
näinud ruumide korrastamise ja ehtimisega.
Trepikotta riputati väike näitus hoone
ajaloolistest fotodest ja fotodest enne remonti.
Kell 20 alustas õpetaja Ralf Alasoo
Kirikute ööd sissejuhatava sõnavõtuga.
Järgnevalt tutvustas õde Tiiu koguduse hoone
Koidu 19 ajalugu ja koguduse tegevusi hoone
remontimisel. Edasi käidi läbi kõik ruumid,
vaadati üle teise korruse kaks vastremonditud
tuba ja saadi teada uutest plaanidest.
Esimese korruse fuajees ootas kõiki kaetud
kohvilaud, mille olid oma küpsetistega ja
suupistetega katnud õed Liina, Maie, Aime ja
külaline Veera.
Õues mängis Albert trompetil vaimulikke viise.
Sees ei saanud mitte vaiki olla Kalju seltsi
naisansambli lauljad, kes esitasid kaks laulu.
Külla oli tulnud Narva-Jõesuu koduuurija Virve Orava tütar Marika Raudsoo, kes
rääkis oma ema uurimustest ja selles majas
tegutsenud koolijuhatajast, omavalitsuse- ja
pangandustegelasest Herman Kalmost, kelle
135. sünniaastapäev on 7. juunil.
Kirikute öö lõpuks laulsid kokkutulnud
ühislaule.
LIINA PIIRISALU

Kalmistupühad

Vaivara kalmistu - 12.07 kell 11.00;
Sininõmme kalmistu - 12.07 kell.12.30;
Narva-Jõesuu kalmistu - 19.07 kell 13.00.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ALEKSANDR ILJUHHIN

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

