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Elanike vastuvõtt NarvaJõesuu linnavalitsuses
Alates 18. maist toimub elanike vastuvõtt
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses ainult
eelregistreerimisega telefoni või e-posti teel.
Kontaktid ja vastuvõtuajad leiad aadressilt:
narva-joesuu.ee/et/kontaktid1
Töötajate ja külastajate kaitseks
rakendatakse linnavalitsuse hoones erinevaid
asjakohaseid ettevaatusabinõusid ning seetõttu
tuleb kõigil järgida asutuses kehtestatud
reegleid. Asutusse on keelatud tulla kõigil,
kellel on haigustunnused või haiguse kahtlus.
Vastuvõtule on lubatud ainult need isikud, kes
on end eelnevalt vastuvõtule registreerinud!

Eriolukorrast
Veidi rohkem kui kaks kuud on Eestis
kestnud eriolukord, mis kehtestati Vabariigi
Valitsuse poolt viiruse COVID-19 kiire
leviku tõttu. Tänaseks on see lõpuks
möödas, aga veebruarikuu ja märtsikuu
alguses kuulsid ja nägid paljud uudiseid
selle kohta, et kuskil Hiinas või Itaalias
on käimas ulatuslik viiruselevik. Suur osa
meist ei osanud arvata, et see viirus jõuab
Eestisse nii ootamatult ja et eriolukord jääb
kehtima veel kaks kuud alates selle välja
kuulutamisest.
Algusest peale on linnavalitsus läbi
kriisikomisjoni teinud mitmeid keerulisi ja
kohati rangeid otsuseid, näiteks lasteaedade
sulgemise või koolitoidu jagamise suhtes.
Vahepeal oli kuulda ka teatud kriitikat
langetatud otsuste osas. Nägin isiklikult,
kuidas mõned kunagised kolleegid mõnitaval
kombel koolitoidu pilte internetis jagasid ning
süüdistasid linnavalitsust saamatuses, sest
nende arvates võis kuivtoit pakkides parem
variant olla.
Igaühel on õigus oma arvamusele, minu
jaoks on aga tunduvalt olulisem see, mida
korduvalt nägin, kui tõime koolitoidu lastele,
kelle jaoks oli see ainus sooja toidu võimalus
päevas. Lapsed ja nende vanemad olid tõesti
meile selle eest väga tänulikud. Olen algusest
peale olnud seda meelt, et kuivtoit pakkides
ei ole asjakohane ja jään ka praegu samale
seisukohale, vaatamata teiste omavalitsuste
praktikale, kus vahepeal on toimunud pakitoidu
jagamine.
Lasteaedade sulgemine ei olnud samuti
lihtne, kuid viiruse leviku takistamise kohapealt
vajalik otsus. See otsus tekitas paljudele
lastevanematele ebamugavust, aga õnneks on
alates 4. maist meie linna mõlemad lasteaiad
taasavatud ja nende täituvus tõuseb tasapisi
enne-kriisiaegsele tasemele.
On taastunud töö ka teistes linna
hallatavates asutustes. Muuseum ja
noortekeskus on avatud. Huvikeskuse tööd
korraldatakse teatud piirangutega. Paraku
on nii, et linnaüritused, mis pidid toimuma
maikuu ja juunikuu jooksul, jäävad sel aastal
ära. Need, mis peavad toimuma juulis, augustis
ja septembris, toimuvad tõenäoliselt teises
formaadis, kuna valitsuse poolt on kehtestatud
kindlad kriteeriumid, kuidas suuremaid
massiüritusi tohib läbi viia.
Sotsiaalosakond sai ilusti hakkama
täiendava koormusega, sest eriolukorra jooksul
on kasvanud abivajajate arv. Täideti edukalt
üksi elavate pensionäride palveid neile toidu
jms koju toomisega, soetati ja jagati deso- ja
kaitsevahendeid.
Kahe kuu jooksul toimusid regulaarselt nii
kriisikomisjoni kui ka linnavalitsuse istungid.
Linnavalitsus töötas terve selle perioodi
jooksul tavarütmis, ei toimunud vaid ametlikku
vastuvõttu linnavalitsuse ruumides ning need
kolleegid, kelle lapsed viibisid kodus, said teha
oma tööd kodukontorites.
Kõikide selleks aastaks planeeritud
tegevustega läheb linnavalitsus edasi.
Eriolukorra ajal viisime läbi kõik vajalikud
teede ja linnaterritooriumite hooldushanked.
Juuni alguses alustame kergliiklustee teise etapi
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Üleskutse kõigile idavirulastele
KUTSUGEM KOOS SÕPRU
JA TUTTAVAID SUVEKS
IDA-VIRUMAALE KÜLLA!
Ida-Viru Turismiklaster kutsub kõiki
idavirumaalasi ühinema küllakutsumise talgutega
„Koos Ida-Virus“. Talgute käigus võtaks iga
elanik sellel suvel vabatahtlikult endale ülesande
kutsuda külalisi mujalt Eestist Ida-Virumaale.
Lisaks toredatele kohtumistele aitavad kohalikud
nii ka kodukandi majandusel taastuda.
Talgud „Koos Ida-Virus“ kutsub inimesi sel
suvel pärast eriolukorra lõppu üles endale sõpru,
sugulasi ja tuttavaid üle Eesti külla kutsuma.
Selleks, et tunda rõõmu kohtumistest ja ühtlasi
turgutada kodukandi ettevõtluse taastumist. Kõigi
küllakutsumise talgutel osalejate vahel, kes
ennast talgulehel www.idaviru.ee/koosidavirus
registreerivad, loositakse välja suuremaid ja
väiksemaid üllatusi, selgitas turismiklastri
koordinaator Kadri Jalonen. „Julgustame maakonna
elanikke endale juunis, juulis ja augustis sugulasi,
sõpru ja tuttavaid külla kutsuma. Just nimelt
endale külla. Kui šašlõkk söödud ja tee joodud, siis
loomulikult tasub üle vaadata ja ära proovida muid
kohti ning tegevusi. Koos külalistega on ju tore
maakonnas ringi sõita, jalutada, matkata, külastada
veekeskusi, jne. Peamine on, et meie maakonna
tublid inimesed pärast pikka ja rusuvat kriisi ise
oma sõpradega kohtuks. Ja just meie imelises
maakonnas kohtuks!“
Ennekõike oodatakse liituma kodukoha
patrioote
Kadri Jaloneni sõnul usutakse klastris, et just
sellest, kas kohalikud inimesed oskavad näha IdaVirumaa ilu ja rikkust, on kodukoha üle uhked ja
tahavad panustada isiklikult, sõltub kriisijärgselt
kogu maakonna arengus väga palju. „Nn patrioote,

kes on juba uhked meie piirkonna mitmekesisuse
üle, just neid kutsumegi kaasa endile külalisi
kutsuma. Oleme koos külalislahked, veedame
sõprade-sugulastega toreda suve. Lisaboonusena
suudame niimoodi koos taastada maakonnas ka
töökohad ja käivitada ettevõtluse.“
Kui Ida-Virumaal elab 136 000 inimest, siis
Jalonen loodab, et vähemalt pooled neist võiks
kampaaniaga liituda. „Kes vähegi tunneb ennast
kodukoha patrioodina ja tahab midagi teha kõigi
heaks - just teda me talgutele ootamegi.“
Kuidas kutsuda
Idavirumaalastel, kes tahavad küllakutsumise
talgutel osaleda, on mitu võimalust ja igaüks
saab valida endale sobiva. Kõige lihtsam on oma
sõpradele-sugulaste kirjutada, helistada.
Teine variant on talgutele registreeruda ning
kasutada ilusaid eelkujundatud kutseid ja osaleda
loosimises. Registreeruda saab alates 28. maist
aadressil www.idaviru.ee/koosidavirus. Kes
veebilehele minna ei soovi, saab registreeruda
ka telefonil 33 70 568. „Registreerimine pole
kohustuslik, kuid loosiauhindu saame pakkuda vaid
neile, kes endast teada annavad,“ märkis Jalonen.
„Meie ise turismiklastri liikmetena oleme seda
usku, et Ida-Virumaa maastikul, kultuuril ja
seikluspaikadel on Eestimaa inimestele pakkuda
väga-väga palju rohkem, kui oodata osatakse“ ütles
Jalonen.
Idaviru Turismiklastrisse kuuluvad maakonna
omavalitsused ning enamus aktiivseid
missioonitundega turismitegijaid- majutuse,
toidu ja aktiivse puhkuse pakkujaid. Nemad on
omakorda kampaaniat toetamas eripakkumiste

Hetkeolukorra tutvustamiseks toimusid ja
toimuvad ka edaspidi linnapea videopöördumised
linnarahva poole. Foto: Alar Tasa

hankega ning linnapromenaadi pikendamise
projekteerimishankega. Olgina ja Sinimäe
alevikud saavad endale varsti uued kauaoodatud
spordiobjektid, toimub ka olemasolevate
spordi- ja mänguväljakute remont ning uute
atraktsioonide paigaldus.
Koostöös Narva linnaga on alustatud Narva
- Narva-Jõesuu vahelise kergliiklustee
rajamisega. Plaani kohaselt peaksime saama
järgmisel suvel sõita jalgrattaga Narvast NarvaJõesuusse.
Head uudised tulid kriisiajal ka
Keskkonnainvesteeringute keskusest, sest linn
sai kolmanda katse järel toetuse terve linna
tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimiseks.
Tänase päeva seisuga oleme meie ehk
Narva-Jõesuu linn ainus kohalik omavalitsus
Ida-Virumaal, kus ei olnud nende kahe kuu
jooksul ühtegi nakatunut. See annab võimaluse
järeldada, et linn on selle keerulise eesmärgiga
hakkama saanud ja selle eest soovin tänada
teid kõiki, meie armsa linna elanikke, kes on
jälginud kõiki nii Vabariigi Valitsuse kui ka
linna poolt kehtestatud meetmeid. Me oleme
näidanud ennast tugeva kogukonnana, mis on
abivalmis ja ühtne kriisiolukorras. Need kaks
kuud on minu jaoks olnud ka positiivsed selles
mõttes, et nägin korduvalt, kuidas heatahtlikkus
ja hoolitsemine teineteise eest ühtlustas ja
lähendas meid. Peab tunnistama, et tavapärases
elus on kogu aeg kiire ja teinekord ei ole isegi
aega mõelda nendest väärtustest ja mulle
tundub, et eriolukord soodustas ja tõi esile meie
kogukonna parimad küljed. Olen kindel, et me
säilitame need ka tulevikus.
Hoidke ennast ja enda lähedasi ning olge terved!
MAKSIM ILJIN
linnapea
ja soodustustega, mille kohta leiab
detailsemat info www.idaviru.ee/koosidavirus.
Tegevust toetab Rahandusministeerium
maakondade arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetmest.
Lisainfo kampaania kohta: Kadri Jalonen,
kadri.jalonen@ivek.ee, tel: 5174236
Kutsed ja registreerimine: www.idaviru.ee/
koosidavirus

Narva-Jõesuus on mitu kaunist puhkeala, kus on mõnus aega veeta ka koos külalistega. Foto: 2x Alar Tasa
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TUULT TIIBADESSE!

Aeg lendab ja ongi taas kätte jõudnud aeg
hüvasti jätta Vaivara Lasteaia imeliste
LÕPETAJATEGA!
See aasta on meie jaoks väga eriline, kuna
nii palju lapsi pole me varem korraga kooli
saatnud. Sellel aastal alustavad sügisel kooliteed
15 fantastilist sõpra: KERTU, AGNES, KELLI,
DANIIL, DANIL, MATVEY, MIROSLAV,
ARTJOM, ALEKSANDR, VLADISLAV,
OLEG, KIRILL, YAROSLAV, ARTJOM,
GLEB! Võimas punt: 3 tüdrukut ja 12 poissi.
Aitäh teile, kallikesed, et te meiega koos olite!
Soovime teile kõigile põnevat koolitee algust!
Ootame teid alati meile külla! Vanematele
suurimad tänud ja toredat kooliteed!
Vaivara Lasteaia suured ja väikesed

Aitäh teile!

Kallis Vaivara Lasteaia pere – lapsed,
lapsevanemad, meeskond ja meie sõbrad –
tahan teid kõiki südamest tänada selle keerulise
aja eest, mille me üheskoos üle elasime. Aitäh,
et te olemas olete!

seda nautida.
See kevad on kõik teistmoodi – lasteaed oli
pikalt kinni ja nüüd õpime teistmoodi toimetame.
Kurvaks teeb see, et kohe, kohe on käes lõpupeo
kuupäev, aga traditsioonilist suurt pidu me see
aasta tähistada ei saa. Õnneks leidsime vahva
lahenduse, et see päev kõigile meeldejäävaks muuta.
Teeme lastega mängupeo - pikniku, kus saame

Saame tuttavaks!
Žanna
Golubtšikova

Alates 4. maist 2020.
aastal Narva-Jõesuu
sotsiaalosakonna
lastekaitsespetsialist.
Narvas
sündinud ja kogu oma
elu selles linnas elanud
Žanna: „Ma armastan
Ida-Virumaad väga
ja ma ei kujuta ette
oma elu ilma meie
piirkonnata. Mul on
mitu korda olnud
võimalus oma elu
muuta, kolida teise linna või isegi teise riiki, kuid
minu süda kuulub Eestile ja kodukandile ning
ükski Inglismaa ega Rootsi, kuhu ma oleksin
võinud elama asuda, ei asenda neid. Tegelikult elan
põhimõtte järgi „kus sündisin, seal läheb mind ka
vaja“.
Pärast Narva 4. kooli (nüüd Kreenholmi
gümnaasium) lõpetamist läksin tööle.
Ajakirjanikuna töötades õppisin paralleelselt
Sillamäe majandus- ja juhtimisinstituudis. Asunud
tööle sotsiaalsfääri, astusin Tartu Ülikooli Narva
kolledžisse noorsootöötaja erialale. Osalesin palju
erinevatel koolitustel, seminaridel ja infopäevadel,
kust sain ka tohutult palju teadmisi. Olen kindel, et
ma ei jää seni omandatule puhkama, areng on minu
jaoks oluline, nagu õhk.“
Kus Te varem töötasite?
„Minu tööelu algas 18-aastaselt Narva
trükikojas „Koit“, kuhu sain tööle küljendajaks.
See on inimene, kes loob trükiväljaande
väljanägemise enne tiraaži trükkimist. Aasta hiljem
läksin tööle ajalehte Narva, kus minust sai selle
toimetaja. Kümme aastat on minu elu olnud seotud
ajakirjandusega, kõigepealt ajalehe toimetajana,
seejärel televisioonis. Kuid ajakirjanik olla – see
pole elukutse, see on elustiil. Selle eriala inimestel
praktiliselt isiklikku elu ei olegi, ja noorel
kahe lapsega emal tuli teha valik – kas jätkata
tööd ühiskonna hüvanguks või pöörata rohkem
tähelepanu oma lastele. Otsustasin töökohta
vahetada. Edasi tuli mitu valdkonda, millest igaüks
andis uusi ning kasulikke teadmisi ja oskusi. 2014.
aastal viis elu mind sotsiaalsfääri, hakkasin tööle
spetsialistina Narva sotsiaaltöökeskuse turvakodu
osakonnas. Ligi kuus aastat korraldasin Narva
laste turvakodu ja perede asenduskodu tööd.
Nüüd olen valmis kasutama kõiki oma teadmisi
lastekaitsespetsialisti töös.“
Millega Te oma uuel ametikohal tegelete?
„Minu töös on kõige olulisem tagada
laste õiguste järgimine, aidata neil elada ja areneda
toetavas keskkonnas, aidata lahendada küsimusi
peredes, kus pole piisavalt kogemusi, teadmisi ega
võimalusi lapsele turvalise olemise tagamiseks.
See võib kõlada kulunud väljendina, kuid lapsed
on meie tulevik. See on tõsiasi, mida tasub arvesse
võtta ja mille pärast tasub pingutada. Minuni
jõuavad kõik teated Vaivara valla laste kohta,
kes on sattunud raskesse olukorda ja ma juba
otsin nende probleemidele lahendusi. Ja muidugi
on minu ülesanneteks ka toetuste arvutamine,
võimalustest teavitamine, mis meie vallas
peredele on, ja koostöö teiste teenistustega. Lisaks
sellele nende laste huvide esindamine kohtus,
kelle eestkostja on Narva-Jõesuu linn, ja muud
kohustused, mis on seotud meie perede heaolu
tagamisega.“
Kas Teil jätkub piisavalt aega oma perele?
„Püüan väga, et ka nemad ei jääks
tähelepanuta. Mul on vedanud, tunnen kodus
lähedaste poolt täielikku tuge ja mõistmist. Minu
imelised lapsed on juba suureks kasvanud ja neist
on saanud inimesed, kelle üle ma olen uhke. Tütar
Annika, võluv 21-aastane neiu, proovib juba
iseseisvat elu, olles kolinud Tallinnasse, aga poeg,
18-aastane Toomas, lõpetab 12. klassi ja kavatseb
minna kaitseväkke kodumaad teenima ning seejärel
astuda kõrgkooli. Ma olen praegu väga õnnelik.
Lõppude lõpuks on õnn see, kui soovid hommikul
tööle ja õhtul koju tagasi minna. Võib-olla on mul
see kõik olemas ...“

Kevad on käes

Toomingad on valges õitevahus ja
millegipärast on just nemad ööbikute
lemmikud… Nii nad seal põõsastes
laksutavad (ööbikud nimelt), nagu igal
kevadel, aga sellel aastal läheb nende
hõiskamine meile eriti sügavale südamesse.
Tunneme ju meiegi, et midagi pakitseb
hinges, midagi, mis ootab vallale pääsemist…
Oleme olnud kannatlikud, kuulekad,
mõistvad ja ausalt öeldes paneb vahel
ennastki imestama, et me kõigeks selleks
võimelised oleme olnud.
Suureks katsumuseks oli emadepäev, kui
nii väga oleks tahtnud emale külla minna,
teda kõvasti kallistada ja koos kogu perega
peolauas istuda ja ema küpsetatud kooki
süüa…
Viimaks ometi on see kauaoodatud aeg
käes ja võime vabamalt hingata! Paraku ei
tähenda see, et kuri viirus hõlmad vöö vahele
on tõmmanud ja lõplikult jalga lasknud.
Püüame siis oma vabadust targalt nautida,
sest tark ju ei torma!
Õnnelik olemiseks piisab vähesest,
oleme sellest eriti nüüd aru saanud. Kui me
kõik suudaksime teha kõik endast oleneva,
et olla terved, tugevad ja õnnelikud, on
Narva-Jõesuu elamiseks parim paik tänases
maailmas.
Kena kevadet meile kõigile!

Mida noortekeskus
suveks
pakub?
Narva-Jõesuu noortekeskus, mille alla

Vaivara lasteaia mudilastel on alati hea tuju. Foto: Vaivara Lasteaed
Kevad on käes – päike paistab, linnud
laulavad, loodus õitseb ja õnneks on ka lapsed
taas lasteaias. See aasta on kahjuks teistsugune kui
eelmised, aga loodame, et see õpetab meid rohkem
väärtustama väikeseid asju.
Eriolukord palus meil kõigil püsida
kodus ja see andis võimaluse olla rohkem koos
perega. Usun, et meil on vedanud, kuna elame
looduskaunis kohas ja meil oli võimalus käia
väljas. Meie ümber on nii palju ilu, leiame aega

sõpradele head aega öelda ning piduliku osa teeme
vanematega eraldi. Täpsemat infot jagame interneti
vahendusel.
Naudime koos olemist ja peagi algavat suve.
PS! Seoses eriolukorraga toimus ka muudatus
lasteaia töökorralduses ning sel suvel lasteaed
töötab. Aitäh, et te olete valinud
meie lasteaia! Koos on vahva!

Neljapäeval, 14. mail kohtusid NarvaJõesuu linnavalitsuse juhid TipTipTap OÜ
juhtkonnaga, et kohapeal tutvuda linna
territooriumil juba valminud objektidega, mis
on ellu viidud koostöös nende firmaga.
Jutt käib eelkõige kooli skatepargist ja
spordiväljakust ning Kalda tn ja Olgina puhkeala

projektist. Räägiti võimalikust koostööst ka
lähitulevikus.
TipTipTap OÜ poolt on linna territooriumil viimase
seitse aasta jooksul valmis ehitatud rohkem kui
kümme objekti ja koostöö linnaga on kogu selle
perioodi jooksul olnud nende sõnul positiivne.
ALAR TASA

MARGIT MAKSIMOV

TipTipTap OÜ kohtus linnavalitsusega

kuuluvad ka Olgina ja Sinimäe noortetoad,
naaseb tasapisi tavapärase töögraafiku
juurde.
Praegu töötame väikeste, kuni
10-liikmeliste gruppidena ja reegli 2 + 2
järgi ning püüame rohkem vabaõhuüritusi
korraldada. Töögraafikud on jäänud samaks,
kuid suveperioodil keskendub NarvaJõesuu noortekeskus rohkem laagritele ja
projektidele. Kavas on korraldada järgmised
laagrid:
29. 06–10.07 – 13–17-aastaste noorte
töölaagrid (avaldusi võetakse vastu kuni
04.06).
13.07–17.07 – Projekti läbiviimine
programmi „Noortekohtumised“ raames
Narva-Jõesuu ja Viljandi noortekogude
esindajatele
20.07–24.07 – Laste tantsulaager
7–12-aastastele lastele (laager on tasuline:
Narva-Jõesuu elanikele – 70 eurot, teiste
omavalitsuste elanikele – 100 eurot)
03.08–07.08 – Laste meelelahutuslaager
7–12-aastastele lastele (laager on tasuline:
Narva-Jõesuu elanikele – 70 eurot, teiste
omavalitsuste elanikele – 100 eurot)
10.08–15.08 – Laste spordi- ja seikluslaager
7–12-aastastele lastele (laager on tasuline:
Narva-Jõesuu elanikele – 70 eurot, teiste
omavalitsuste elanikele – 100 eurot)
Täpsemat teavet meie tegevuse,
aga ka laagrite kohta leiate veebisaidilt
http://narva-joesuu.ee/noortetuba1, meie
lehekülgedelt sotsiaalvõrgustikes Facebook
ja VK.COM (Narva-Jõesuu Noortekeskus),
aga ka noortekeskusest aadressil Kesk 3 või
helistades telefonil 56688999.
ANNA KONOVALOVA
Noortekeskuse juhataja

Spordiväljaku valmimine nõuab palju tööd. Foto: Alar Tasa

Üldharidus- ja huvikoolide
õppekorraldusest alates 18. maist 2020
12. mail toimunud Narva-Jõesuu linnavalitsuse
istungil oli arutuse all Narva-Jõesuu
üldharidus- ja huvikoolide õppekorralduse
jätkamise küsimus alates 18. maist kuni
õppeaasta lõpuni.
Otsustati, et Narva-Jõesuu üldhariduskoolides
ja huvikoolis jätkub kuni õppeaasta lõpuni
distantsõpe, kuid alates 18. maist on võimalik
erandjuhtudel korraldada individuaalseid s.o üksühele kontakttunde ja väiksema õpilaste hulgaga
(korraga klassiruumis mitte üle 10 õpilase)
eksamieelseid konsultatsioone.
Koolitoiduga jätkatakse koolides kuni 5. juunini
kaasaarvatult.
2020. a koolide lõpupeod ja suvelaagrid
jäävad juunikuus ära. Koolid korraldavad

lõputunnistuste üleandmise või kättetoimetamise nii,
et oleks tagatud ohutusmeetmed.
Koolivaheaeg algab sel aastal plaanipäraselt, 10.
juunil.
Huvikeskuses, sealhulgas muuseumides,
raamatukogudes, noortekeskuses ja sporditegevuses
(nii sise-, kui ka välistingimustes) mänguväljakutel
kehtivad samad ohutusnõuded, mis koolides ja
huvikoolis - siseruumides on lubatud üksnes üksühele tegevused ning õues tuleb tagada 2+2 nõude
täitmine.
Isiklik hügieen, desinfitseerimine ja töötajate
isikukaitsevahendid peavad saama ka edaspidi
kogukonna sotsiaalse vastutustunde tugisambaks.
IMRE LIIV
haridus- ja kultuurinõunik

ÕNNITLEME!
STASIS ŠERPITIS
ERNALD OJA
PAVEL NOVAK
MARIA PALMBERG
ROMAN PETROV
PRASKOVJA KUULI
ELENA KOROLEVA
ROZA STEPANOVA
ANNA ANIKINA
TAMARA JAKOVLEVA
ALEKSANDRA ŠESTAK
VALENTINA HEINLA
YURY GAMOV
VALENTINA BARANOVA

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung toimus
6. mail elektrooniliselt
Zoom keskkonnas

Volikogu 17 liikmest osales e-istungil 16.
Päevakord:
1. Vaide läbivaatamine ja Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 31.03.2020 otsuse nr 141
„Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu
põhikirja muutmine“ kehtetuks
tunnistamine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu võttis
31.03.2020 vastu otsuse nr 141 Sihtasutuse
Narva-Jõesuu Hooldekodu põhikirja muutmine.
09.04.2020 esitas Narva-Jõesuu Linnavolikogu
liige Heiki Luts vaide, milles nõuab NarvaJõesuu Linnavolikogu 31.03.2020 otsuse nr 141
Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu põhikirja
muutmine tühistamist.
Vaide esitaja leiab, et Narva-Jõesuu
Linnavolikogu rikkus otsust vastu võttes
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 24 ja § 45 lg 5 sätteid ning seoses sellega
nõuab vaide esitaja otsuse tühistamist.
Võeti vastu linnavolikogu liikme Liina Piirisalu
parandusettepanekuga eelnõu linnavolikogu
otsusena nr 143 „Vaide läbivaatamine ja NarvaJõesuu Linnavolikogu 31.03.2020 otsuse nr
141 „Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu
põhikirja muutmine“ kehtetuks tunnistamine“.
2. Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini poolt
info edastamine kriisiolukorrast linnas.
Kriisiperioodi jooksul on meil nakatunute
arv stabiilne – 0. Oleme Ida-Virumaal ainus
omavalitsus, kus ei ole olnud ühtegi positiivset
analüüsi. Mõned pered viibisid märtsi lõpus
karantiinis. Linnavalitsus on olnud terve
selle perioodi tööl. Sotsiaalosakond on
osutanud kõik vajalikud teenused. Meil on
olemas kõik kaitsevahendid, sh maskid ja
desinfitseerimisvahendid. Vahepeal oli probleem
hooldekoduga, aga see on lahendatud.
Kooliõpilaste toitlustamine käib meil edasi kuni
õppeaasta lõpuni.
Selle nädala algusest on meil taas avatud
mõlemad lasteaiad. Lasteaiad olid kinni alates
17.03.
Vahepeal olid mõned küsimused bussidega, aga
tänu Heiki Lutsule on need küsimused kontrolli
all.
Huvikeskuse töötajad aitasid meid alguses linna
territooriumil patrullides osalemisega. Nüüd on
nad kaasatud linna heakorratöödel koos mõnede
kooli ja lasteaia töötajatega.
Osutame kõiki teenuseid ja jooksvad
teeremondid käivad. Töötajad on kõik tööl.
Järgnesid vastused linnavolikogu liikmete
küsimustele eelarve, parkimise ja noortele
tegevuse leidmise kohta.
Maksim Iljin: Ei ole välistatud üsna tõsine auk
eelarves aasta lõpuks. Põhjuseid on mitu. Seoses
nafta hinna kukkumisega jääb saamata osa
ressursimaksu. Töötute arv hakkas üsna kiiresti
kasvama, st tulumaksu laekub vähem. Lisaks on
turismisektor andnud signaali koondamistest.
Parkimine toimub sarnaselt eelmisele aastale ja
muutub tasuliseks 15. maist.
Linnavolikogu liige ja huvikeskuse juhataja
Natalja Mjatšina: Noortekeskus alustab tööd
12.05. Väga loodame, et suveperioodil saab
ka laagreid korraldada. Planeerime temaatilisi
laagreid, maksimaalse osalejate arvuga 10.
Kriisi ajal oli osa töötajatest puhkusel.
Korraldati distantstegevust ning mõned
konkursid. Iga päev oli kontakt noortega
Olginas, Sinimäel ja Narva-Jõesuus. Suhtlemisel
kasutati erinevaid keskkondi.
Aare Objartel: Järgmine istung on viimasel
maikuu kolmapäeval.

Uudised Narva-Jõesuu koolist
Lõppemas on väga keeruline kooliaasta. On
kätte jõudnud aeg tasemetööde kirjutamiseks ja
eksamite sooritamiseks ning paljud on mures,
kuidas õpilased 2019/2020. õppeaasta lõpetavad.
Narva-Jõesuu kool on Eesti Vabariigi
haridusministeeriumi soovitustele tuginedes
välja töötanud õppetöö lõpuleviimise kava sellel
õppeaastal. Nagu teada, tühistas ministeerium
9. klassi riigieksamid ja lükkas 3. ja 6. klassi
tasemetööde kirjutamise edasi järgmise kooliaasta
alguseni.
Kontaktõpe taastati osaliselt pärast 15. maid.
Koolid pidid ise välja töötama kriteeriumid, mille
alusel 9. klassi lõpetajad tunnistused saavad, ja
otsustama, kuidas pärast 15. maid õppetööd läbi
viiakse.
Narva-Jõesuu kooli juhtkond ja õpetajad
otsustasid, et distantsõpe jätkub kooliaasta
lõpuni (9. juuni). Alates 18. maist jätkavad
koolis kontaktõppega 9. klassi õpilased, kes
peavad sooritama matemaatika, eesti keele
ja valikainete koolieksamid ning valmistuma
sisseastumiseksamiteks. Sel aastal anti lõpetajatele,
vaatamata praegusele olukorrale, võimalus
sooritada kooli seinte vahel eesti keele B1-taseme
eksam. Riigikontrolöri juuresolekul kinnitavad
soovijad (8 õpilast) 8. juunil riigikeele oskuse taset.
2020. aasta lõputunnistustel kajastuvad aastahinded
ja koolieksamite tulemused ning 8. juunil eksami
edukalt sooritanud saavad tunnistuse eesti keele
oskuse kohta.
Pärast 18. maid naasevad kooli ka need
õpilased, kellel ühel või teisel põhjusel tekkisid
raskused distantsõppe ajal. Õpetajad korraldavad
individuaalseid konsultatsioone kõigile, kes seda
vajavad. Kui vanemad leiavad, et laps vajab
selliseid tunde, saavad nad pöörduda õpetajate või
kooli juhtkonna poole ja sobiva aja kokku leppida.
Mõistame, et erakorralise olukorraga seotud
piirangud tühistati riigis ainult osaliselt, mistõttu

loob kool õpilaste ja õpetajate ohutuse tagamiseks
kõik võimalikud tingimused. Kõiki klassiruume
ja töökohti töödeldakse pärast igat tundi
desinfitseerimisvahenditega, pingid paigutatakse
kahemeetriste vahedega, klassiruumis ei tohi olla
rohkem kui 10 inimest. Me loodame, et lapsed
võtavad avalikes kohtades käitumise uusi reegleid
ja nõudeid väga tõsiselt ning hoiavad distantsi.
Kahjuks ei toimu paljud traditsioonilised
üritused. Ei toimu viimast koolikella ega lõpuõhtut,
klassitundi ja piknikke ning pidulikku rivistust.
Kutsusime oma õpilasi siiski osalema virtuaalsel
kontserdil. Lapsed reageerisid sellele ettepanekule
aktiivselt. Seetõttu valmistame õppetöö lõpuks
kõigi üritusel osalenutega video. Lastel on selle
ettevalmistamiseks aega: kuigi koolivaheaeg algab
10. juunil, on mai lõpuks reeglina kõik põhiteemad
juba läbi võetud ja seetõttu saavad õpetajad
mitmekesistada õppeprotsessi ja anda rohkem
loomingulisi ülesandeid.
Lastel ja vanematel on veel võimalus
enne suvepuhkust õpetajatega hüvasti jätta.
1. kuni 9. juunini võtavad klassijuhatajad ja
raamatukoguhoidja vastu kooliraamatukogust
laenutatud õpikuid ja raamatuid. Palume kõigil
rangelt kinni pidada pakutud ajakavast ning
eelnevalt kontrollida kõigi õpikute ja raamatute
olemasolu ja nende seisukorda.
2019/2020. kooliaasta läheneb lõpule.
See osutus kõigile huvitavaks ja õpetlikuks.
Sattusime ebaharilikku olukorda, mis võimaldas
meil hinnata oma võimeid, näha oma nõrkusi ja
rõõmustada saavutuste üle. Täname kõiki õpilasi,
lapsevanemaid, õpetajaid ja kooli töötajaid
vastastikuse mõistmise, austuse ja kannatlikkuse
eest. Meie väike kool on üks suur pere, seega
suutsime kõik distantsõppega seotud raskused
edukalt ületada. Narva-Jõesuu kool avab teile taas
uksed 1. septembril!
IRINA LEBEDEVA
Narva-Jõesuu kooli õppealajuhataja
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Sinimäe Põhikool
ootab
uusi õpilasi!
Sinimäe Põhikoolis õpitakse väikestes klassides,

kus igale lapsele on tagatud õpetaja tähelepanu ja
hool, mis aitab lastel arendada välja oma anded.
Koolis on eesti osakond ja keelekümblusosakond,
mis tagab kõigile õpilastele võimaluse õppida
eesti keeles neile jõukohase metoodikaga ja saada
selgeks eesti keel nii emakeelena kui teise keelena
parimal võimalikul moel. Laste arengut toetavad
erinevad huviringid ja looduslähedane õpe.
Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada
- avaldus
- koopia lapse sünnitunnistusest
- koopia lapsevanema isikuttõendavast
dokumendist
- koolivalmiduskaart (1. klassi tulijatele)
- tervisetõend perearstilt
- õpilaspiletifoto (3 x 4 cm)
Dokumendid palume saata aadressil kool@
sinimae.edu.ee või tuua kooli kantseleisse
tööpäevadel kl 8–12. Juulis on koolimaja
suletud.
Info telefonil 397 4233.

15. juuni 2020. a on
taotluste esitamise tähtaeg
lapsevanematel, kelle lapsed
käivad huviringides!

Toetuste liigid
- Osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema
poolt huvikoolile või -ringile makstava lasterikka pere õppuri tasu hüvitamiseks.
Toetuse suurus on kuni 35 eurot aastas õppuri
kohta.
Toetust antakse: lasterikka õppuri perele,
kelle leibkonnas on kuni 19-aastaste laste ja
noorte arv kolm ja enam last/noort.
- Huvitegevuses vajalike vahendite soetamise
toetus, mida makstakse, kui soetatav vahend on
seotud huvialaga, mida noor huvikoolis omandab või huvitegevuses harrastab. Vahendi rentimine ei ole antud toetuse puhul abikõlbulik;
Konkursil või võistlusel osalemise toetus,
mida makstakse kulude katteks konkursil või
võistlusel individuaalsel osalemisel ja tegevus,
kus noor osaleda soovib, on seotud huvikoolis
omandatava või huviringis harrastatava huvialaga.
Toetuse suurus on kuni 40 eurot aastas õppuri
kohta.
Selleks tuleb täita taotluse vorm (kättesaadav
Narva-Jõesuu koduleheküljel, lahter - Haridus),
lisada kuludokument ja esitada (või elektrooniliselt) Narva-Jõesuu Linnavalitsusele.
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja
Infotelefon: 5548673

Õppetund Narva-Jõesuu koolis.

ETTEPANEKUD 2020.
AASTA KAASAVA EELARVE
KASUTAMISEKS

Narva-Jõesuu linnas Tumeda pargi alleede
heakorrastamine Mere ja Supeluse tänava
piirkonnas, alleedele pinkide paigaldamine,
Pargi tänava laste mänguväljaku remontimine
või uue paigaldamine, välijõusaali paigaldamine.
•
Sinimäe aleviku avaliku puhkeplatsi rajamine.
•
Narva-Jõesuu linna sissesõidule paigaldatav
märk linna nime ja asutamise aastaga.
•
Ujuvate purskkaevude paigaldamine Narva-Jõesuu linnas Heledas pargis asuvale
tiigile.
•
Linna kell.
•
Poeet Igor Severjanini mälestuskivi ja selle
ümbruse korrastamine Narva-Jõesuu linnas
Suur-Lootsi tänaval.
•
Narva-Jõesuus Nurme tn 38 asuva lehtla
restaureerimine ja Pimedasse parki paigaldamine.
•
Narva-Jõesuu linna istepinkide ja prügiurnide
paigaldamine.
•
Narva-Jõesuu linna ajaloo, vaatamisväärsuste
ja ajalooliste fotodega infostendide paigutamine linna territooriumile.
Ettepanekute edasine käekäik on järgmine:
ajavahemikul 19. – 25. mai koguneb komisjon,
vaatab läbi kõik esitatud ettepanekud, valib välja
nõuetele vastavad ideed ning seejärel toimub
hääletus 29.05. – 07.06. Hiljemalt 10.06. on selge,
mis plaani(-de)le kulub 2020. aastal 30 000 eurot.
Kuidas ja kus toimub hääletamine, anname teile
teada juba edaspidi.
•

ERET LAHT
vallasekretäri abi
Õpilaste tähelepanu on suunatud ekraanile. Foto: Tatjana Barabanova

Narva-Jõesuu taotleb valitsuselt rahalist tuge
Narva-Jõesuu linnavalitsus saatis 13.
mail vabariigi valitsusele ja mitmetele
ministeeriumitele taotluse palvega kaaluda
omavalitsuse abistamise võimalust.
Üle 50% tulude vähenemine
põlevkiviettevõtetelt saadavate ressursimaksete
näol sunnib omavalitsust tõsiselt läbi vaatama
kavandatud projektid ja vähendama ka
jooksvaid kulutusi.
Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini sõnul on
olukord väga tõsine. Kui hinnad naftaturul ei muutu
ja püsivad 30 dollari tasemel barreli kohta, siis
laekub linna eelarvesse 600 000 eurot plaanitust
vähem. „Kuna eelmisel aastal vähenes oluliselt
elektritarbimine, vähenes omakorda põlevkivi
tootmine. Seetõttu saime eelmise aasta lõpus 900
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000 eurot plaanitust vähem Kui sel aastal jääme
ilma veel umbes 600 000 eurost, siis ei suuda me
katta isegi jooksvaid kulutusi, mida oleme juba
hakanud oluliselt vähendama,“ ütles Narva-Jõesuu
linnapea.
Kõigist raskustest hoolimata ei kavatse linn
loobuda linna elukeskkonna parandamiseks
mõeldud suurematest investeerimisprojektidest.
“Kaalume laenude refinantseerimise
võimalust. Valitsuselt tuli signaal, mille kohaselt
võib loota rahaliste koormuste leevendusele.
Võimalik, et peame võtma lisalaene käesolevate
projektide lõpetamiseks ja juba võetud laenude
refinantseerimiseks,” rääkis linnapea, kelle sõnul
ei näita linnavalitsuse pöördumine abi saamiseks
mitte mingil juhul omavalitsuse nõrkust. „Kõike

pole siin elus kunagi võimalik ette näha. Meil on
linnarahva ees omad kohustused ja loomulikult
teeme me kõik võimaliku selleks, et neid täita. Jah,
me olime esimene omavalitsus, kes sellise abipalve
teele saatis ja arvan, et see näitab pigem julgust ja
pealehakkamist,“ rääkis linnapea Maksim Iljin.
Valitsusele pöördumise esitamisel loodab
Narva-Jõesuu linnavalitsus muuhulgas, et edaspidi
peetakse põlevkivisektori tulevikuplaane tehes
silmas ka sellest sektorist sõltuvate kohalike
omavalitsuste probleeme. Täna seisab lisaks
Narva-Jõesuule rahaliste probleemidega silmitsi ka
Alutaguse vald, kellel jääb saamata umbes miljon
eurot.
ALAR TASA

MONIKA TINNO
linnasekretär
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Toetus vee- ja
kanalisatsiooni
infrastruktuuri rajamiseks

Keskkonnaministeeriumi otsuse kohaselt
saavad alates 8. maist ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks hakata
KIKist toetust taotlema ka need
eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisaladel. Taotlemise tähtaeg
pikeneb ka neile, kelle majapidamine asub
üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal.
Toetuse andmise eesmärk on tagada
reovee kogumine keskkonnaministri
kinnitatud reoveekogumisalal. Toetus antakse
reoveekogumisaladel asuvate elamute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
või reoveemahuti ümberehitamiseks või
paigaldamiseks ning alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisaladel antakse toetust ka
elamule omapuhasti paigaldamiseks või
selle ümberehitamiseks. Toetus reovee
kogumismahuti ja omapuhasti jaoks antakse
juhul, kui piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon
ning on teada, et seda lähima viie aasta jooksul
ei rajata. KIK toetab ühisveevärgi -ja/või
kanalisatsiooniga liitumist juhul, kui selleks
on võimalus olemas, kuid elamu ei ole mingil
põhjusel ühendatud.
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde
keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava
torustiku pikkusest. Toetuse keskmine suurus
jääb vahemikku 1132–3792 eurot.
Toetust ei anta elamusiseste torustike
ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks,
varasemalt tehtud tööde rahastamiseks ning
hoonestamata või pärast 21.05.2018 ehitatud
elamutega kinnistule torustiku, omapuhasti või
kogumismahuti rajamiseks.
Narva-Jõesuus asuvad alla 2000 tarbijaga
reoveekogumisalad Olginas, Sinimäel ja
Vaivaras. Reoveekogumisalade ja asulate piirid
ei kattu.
Lisateavet leiate Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kodulehelt, kus on võimalik kontrollida
kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas
teie elamu asub keskkonnaministri kinnitatud
reoveekogumisalal ning kas saate toetust
taotleda: https://kik.ee/ru/podderzhivaemayadeyatelnost/sooruzhenie-vodoprovodnoy-ikanalizacionnoy-infrastruktury.

Narva-Jõesuu linn
koostöös Sillamäe ja
Narva linnaga on esitanud
taotluse ühisprojekti
rahastuseks

31. märtsil lõppes üldplaneeringu
koostamiseks vajalike uuringute ja
analüüside taotlusvoor, kuhu kokku esitati 15
taotlust kogusummas 217 153,44 eurot.
Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot.
Toetuse minimaalne suurus on 8500 eurot.
Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse
taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme
kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30
000 eurot.
Toetust jagatakse koostamisel oleva
üldplaneeringu jaoks mitmete tegevuste
osas. Narva-Jõesuu linn koostöös Sillamäe
ja Narva linnaga on esitanud taotluse
liikuvust ja ligipääsetavust suunavate
tingimuste täpsustamise, sh teede ja tänavate
(liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja
ruumilise paiknemise täpsustamise uuringu
koostamise rahastamiseks.
Projekti väljundiks on Narva-Jõesuu,
Narva ja Sillamäe linna territooriumi
liikuvusuuring, mida edaspidi kasutatakse
sisendina Narva-Jõesuu linna üldplaneeringusse.
Projekti käigus selgitatakse välja inimeste
liikumistrendid Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe
piirkonnas ja liikumise kitsaskohad ning
analüüsitakse erinevaid rakendusmeetmeid, mis
võivad abiks olla liikuvustaristu parenemiseks
ja inimsõbralikumaks muutmiseks. Projekti
käigus liikuvusuuringu koostamine võimaldab
kogu piirkonna teadmistepõhilist arengut ja
aitab parandada kohalike avalike teenuste ja
sotsiaalse tähtsusega objektide kättesaadavust
läbi liikuvustaristu loogilise välja arendamise.
Rahastamisotsused tehakse hiljemalt 11.
juuniks.
Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne
arendusvõimekus“.
OLGA BATLUK

Herman Kalmo - 135
Igast inimesest jääb midagi niisugust,
mida ajatuuled ei saa ära puhuda.
Herman Kalmost (7.06.1885 - 31.10.1972)
jäi rohkem kui paljudest teistest, oli ta ju
üle kolmekümne aasta alevi kultuurielu
juht.
Isa Madis oli laevakapten, põlvnes
Kudruküla põlisperest. 1905. aastal lõpetas
Kalmo Gatsina Õpetajate Seminari. 1907.
aastast tuli Narva-Jõesuu Haridusseltsi
kooli. Koolimaja krundile Luha tänavas
(praegu Koidu 19) püstitati kahekorruseline
ilusate puitpitskaunistustega rõdudega
palkmaja.
1918/19. õppeaastal sai Herman
Kalmost kroonualgkooli juhataja. Selle
kooli alla koondas ta järgnevatel aastatel
seltsikooli, kõrgema algkooli ning
vabrikukooli lapsed. 1920. AASTAST
ALATES TEGUTSES EESTIKEELNE
6-KLASSILINE ALGKOOL. Näiteks võiks
tuua eestikeelsete õpilaste arvu 1939/40.
aastal – 133. Rinde lähenedes evakueeriti

1944. aastal kogu Narva-Jõesuu elanikkond.
1920. aastast osales Herman
Kalmo kõikides kohaliku omavalitsuse
volikogudes, võttes seega vahetult osa
alevi juhtimisest. Oli juhina tegev mitmes
ühiskondlikus organisatsioonis: NarvaJõesuu Ühispanga nõukogu esimees,
samariitlaste rühmajuht, Narva-Jõesuu
Vabatahtliku Tuletõrje revisjonikomisjoni
esimees. Autasustatud VTÜ kuldmedali ja
hõberistiga. Karskusseltsi KALJU laval oli
ka Kalmol roll Knut Hamsuni „Kuningriigi
väravas“.
Käesoleval aastal möödub selle
mitmekülgse mehe sünnist 135. aastat.
Alates vana koolmeistri sängitamisest
vanale kalmistule hoitakse perekonna
matmispaika ikka korras.
7. juunil kell 12 on oodatud mälestusküünla
süütamisele need, kes tahavad edasi kanda
Herman Kalmo mälestust.
MARIKA RAUDSOO

Narva-Jõesuu algkooli õpetajad 1926. aastal. Istuvad: (paremalt) H. Kalmo, Tsoova, Jaakson ja
seisavad: Šlõhr, Janno, Kalme, Jaakson-Spirka, Piirvee. Foto: V. Orava kogust

Mai esimene nädal tõi Ida-Eesti
pommigrupi demineerijatele palju tööd
Nädala jooksul leidsid ja lokaliseerisid Ida-Eesti
pommigrupi demineerijad 242 lõhkekeha.
Ida-Eesti pommigrupi juhataja Rauno Raidloo
sõnul tulid leiud välja Sirgala, Auvere ja Sinimäe
vahelisest ruumist. Tegemist on Teise maailmasõja
aegsete lahingute asukohaga.
„See aasta erineb eelmise aastaga sündmuste ja
leidude suure arvu tõttu. Põhjuseks on erinevate
kogukondade teadlikkuse tõus tegutsemisel
plahvatusohtliku leiu korra”, ütles Rauno Raidloo,
lisades, et leidudest teatajaks on üldiselt kogukonna
ja keskkonna turvalisusest hoolivad inimesed.
Ida-Eesti pommigrupi juhataja tuletab meelde,
et lõhkekeha või muu plahvatusohtliku eseme
leiu korral ei tohi seda kindlasti puutuda ega
transportida. Esimesel võimalusel tuleks helistada
hädaabi numbril 112 ja leiukoht märgistada selleks,
et teised teaksid hoiduda ja demineerijad leiaks
kergemini koha üles.
„Raskesti ligipääsevates kohtade puhul aitavad
meid alati koordinaadid, mida on võrdlemisi kerge
nutitelefoniga määrata ja salvestada”, ütleb Rauno
Raidloo.
7. mai seisuga on Ida-Eesti pommigrupil olnud
153 sündmust, mille käigu tuvastati kokku 821
plahvatusohtlike leide.

Narva-Jõesuu Niguliste kogudus ootab
rahvast Kirikute ööd tähistama

Kirikute öö puhul on 5. juunil Narva-Jõesuu
Niguliste koguduse maja Koidu tn 19 külalistele
avatud alates kella 20.00.
Näitame huvilistele majas tehtud parendusi,
räägime maja ajaloost, selles olnud koolist ja seal
töötanud õpetajatest.
Pakume kõigist 2+2 reeglitest kinni pidades
kohaletulnutele kohvi ja kooki, laulame ja

meenutame ilusaid aegu.
Välimuse pärast pole vaja muret tunda, maskid on
maja poolt!

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

Lugupeetud lapsevanemad!

18. mail jätkab laste muusika- ja kunstikool
osaliselt kontaktõppega. Õpetajate ja õpilaste
turvalisuse huvides on kooli sisenemine lubatud
ainult õpilastele ja õpetajatele. Õpetajad
kutsuvad lapsi tundidesse individuaalselt;
oodake, kuni teie õpetaja ühendust võtab.
Täname mõistva suhtumise eest ja palume mitte
saata tundidesse haigusnähtudega lapsi.
Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikool
avab 11.06.2020 õpilaste (üle viieaastaste
laste) registreerimise 2020/2021 õppeaastaks
järgmistesse osakondadesse:
Akordion, plokkflööt, kitarr, saksofon, viiul,
soololaul, flööt, klaver.
Avaldusi võetakse vastu aadressil Kesk 3, NarvaJõesuu tööpäeviti kl 11–17 perioodil 11.06.2020–
22.06.2020 ja 12.08.2020–31.08.2020. Avalduse
esitamiseks tuleb kokku leppida kooli külastamise
aeg telefonil 35 77084 või e-posti aadressil njmk@
hot.ee.
LADA ŠVAN
Muusikakooli direktor
Nelipüha jumalateenistus toimub 31. mail
algusega kell 11:00 Narva-Jõesuu Niguliste
koguduse majas Koidu tn 19.

Narva-Jõesuu
huvikeskus
jätkab tööd
Pärast eriolukorra väljakuulutamist
Eesti Vabariigi valitsuse poolt keelati 12.
märtsist igasugused avalikud üritused,
sealhulgas ka laste ja täiskasvanute
huvigruppide töö.
Seetõttu peatati osaliselt,
kuid ei lõpetatud, Narva-Jõesuu linna
huvikeskuse, Olgina rahvamaja ja Sinimäe
spordikompleksi tegevus. Eriolukorra
esimestel päevadel aitasid huvikeskuse
töötajad jälgida 2 + 2 reegli järgimist linnas,
patrullisid tänavatel ning võtsid aktiivselt osa
ka linnaterritooriumi parendamise töödest.
Noortekeskuses oli kontakttöö
lastega keelatud. Esimest korda viidi noortega
tegevusi läbi distantsilt: suhtlesime Discordi
keskkonnas, korraldasime 30-päevase
auhindadega väljakutse, avasime Youtube’is
oma videokanali ... Kiirustame jagama
rõõmu, et sel ajal esitas noortekeskuse
meeskond mitu projektitaotlust ja sai raha
töölaagri korraldamiseks. Esitati ka taotlus
EL-i riikidest pärit vabatahtlikke võõrustava
organisatsiooni akrediteerimiseks. Ja
positiivse vastuse saamiseks on olemas
kõik eeldused! Noorsootöötajad läksid kuni
keskuse avamiseni mais kollektiivpuhkusele,
et taastunud jõuvarudega suvelaagrite tööga
liituda, kuid jätkasid kodus loovat mõtlemist.
Täna kehtivad Vabariigi Valitsuse
otsused keelavad mais ja juunis igasuguseid
üritusi korraldada. Juulis on võimalik
korraldada üritusi, mille osavõtjate arv ei
ületa 1000 inimest, kuid 2 + 2 reegel kehtib.
Raske on ette kujutada, kuidas on võimalik
neid piiranguid arvestades linnapäeva
korraldada, kuid kindlasti saame hakkama ja
loome linnas piduliku meeleolu!
Meil on hea meel, et saame
veeta augustiõhtud juba traditsiooniliselt
küünlavalgel Heledas pargis. Juulis toimuvad
Päikesepargis huvitavad loomingulised
kohtumised. Spordihuvilised saavad augustis
osaleda jalgpalliliigas. Juuli ja augusti täielik
tegevuskava avaldatakse ajalehe juuninumbris
ja linna veebisaidil.
Narva-Jõesuu linna huvikeskus soovib kõigile
head tervist!
Meie uksed on teile jälle avatud!
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu huvikeskuse juhataja
MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

LEO LUKS
NIKOLAY BOLSHAKOV
PETR NOVIKOV
ELENA MENSHIKOVA

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE
Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

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

