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Kuidas teil on ikka vedanud!

Nagu enamus lastele, meeldis ka mulle väga
mängida rahvastepalli. Seda sai tehtud
koos sõpradega ümberkaudsetest majadest,
ebamäärase kruusakattega platsil, millele sai
puutoikaga mänguks vajalikud piirjooned
veetud.
Spetsiaalset valgustust seal muidugi polnud
ja seetõttu lõppes pallilahing koos pimeduse
saabumisega - siis, kui silm enam palli ei seletanud.
Jalkat sai taotud kodu lähedal oleva metsatuka
tagusel mäenõlval. Seal olid suuremate poiste
poolt maasse kaevatud väravapostid ja isegi kõver
põikpuu – kõik kõrval asuvast metsatukast saadud
„ehitusmaterjalidest“ tehtud. Mutimullahunnikutest
üle külvatud rohumaale polnud piirjooni mitte
kuidagi võimalik vedada ja kuna mänguplats
asus mäe nõlval, siis oli see korralikult kreenis.
Väravatesse sokutati ikka suurematega kaasa
mängida soovivad vaprad „allameetrimehed“, kes
siis ülevalt mäenõlvalt alla väravapoole spurtinud
– kordades suurema - mängukaaslase poolt teele
saadetud „mürsuga“ koos mitme meetrise õhulennu
tegid – hing korralikult kinni löödud, kuid pall
tugevalt vastu rinda surutud.
See kõik meenus mulle, kui mõnda aega tagasi
Sinimäe ja Olgina alevikes spordiväljakute
avamistel, kaamera näpus, kohal olin.
Tegelikult koosnevad mõlemad väljakud
koguni kahest osast - multifunktsionaalsest minispordiväljakust ja skatepargist. Spordiväljakut
nimetatakse multifunktsionaalseks, kuna sellel saab
harrastada erinevaid pallimänge - jalgpall, võrkpall,
korvpall, rahvastepall ja mida kõike veel. Väljak
ise on kaetud kunstmurukattega ning piiratud
vineerkattega kaetud piirdeaiaga. Skatepark
koosneb ühest monoliitsest elemendist, millele on
paigaldatud väga veekindlaks vuntsitud vineerist
rularamp.
Sinimäel asub uus väljak kooli staadioni
kõrval, üsna lasteaia läheduses ja Olginas on
lasteaed lausa spordiplatsi üleaedseks naabriks.
Sellega seoses üleskutse spordiväljakuid
kasutavatele noortele – jälgigem oma sõnavara, sest
teie lasteaias käivad nooremad õed-vennad on väga
terased ja õpihimulised.
Avaüritused ei piirdunud pelgalt lindi
lõikamisega. Sinimäel tegi vastavatud rambil
tõukerattal üliägedaid trikke Nikita Lebedev,
kes on rahvale juba tuntud, kui linnapäevade
trikivõistluse võitja. Olginas toimus spordiväljakul
aga jalgpallimatš, kus kahe Sinimäe võistkonna ees
saavutasid võidu Olgina vutimängijad.
Väljakute mõõtudest ja maksumustest oleme
juba varem Meie Lehes kirjutanud ja neid kordama
ei hakka, lisaks vaid, et Sinimäe spordiväljaku
ehitustöid toetas MTÜ Kirderanniku Koostöökogu
Leader programmi kaudu.
Tulles tagasi loo alguse juurde, võib tõdeda,
et igas ajas on omad võimalused ja omad
rõõmud, kuid nähes praeguseid ajaveetmise- ja
sportimisvõimalusi – suurepärane spordihoone
Sinimäel, spordiväljakud linnas ja alevikes,
lisaks terviserajad … Ausalt – kuidas teil on ikka
vedanud!

ALAR TASA

Sinimäe spordiväljak koosneb multifunktsionaalsest mini-spordiväljakust ja skatepargist.

Olgina uuel spordiväljakul on kohe algamas jalgpallimatš. Foto: 3x Alar Tasa

maakonna kutseõppekeskuse kokad valmistasid
tarrendis silmurulli ning õrnu grillitud haugi- ja
lõhevorste.
Päeva kõige hämmastavam roog oli aga
magustoit – Vera Putani silmujäätis. Kreemja
maitse kombinatsioon meeldiva jõhvika happesuse
ja silmunootidega. Kõik ei julgenud seda hõrgutist
proovida, kuid asjata, sest sellise magustoidu
maitse on sõnades väljendamatu. Linnas pakkus
restoran Franzia silmufestivali raames kaks päeva
uhket kuuekäigulist silmust valmistatud õhtusööki
kokk Indrek Kõverikult.
Muusikalised kollektiivid Two Tickets To
Dublin ja Nedsaja Küla Bänd lõid külaliste jaoks
unustamatu peomiljöö. Mitte ainult täiskasvanud
ei nautinud festivali, vaid ka lapsed said osa
võtta huvitavatest loovarenduskeskuse Gagarin
meistriklassidest, hüpata batuutidel, võistelda
tõeliste piraatidega ja isegi poniga sõita.
Festival on läbi, kuid osalejad jagavad endiselt
oma mälestusi ja emotsioone. Ja et mälestusi oleks
veelgi rohkem, toimub sadamas silmupüügile

25. septembril toimus Virumaa
Rannakalurite Ühingu üldkoosolek, kus oli
arutelus ühingu strateegia 2020+ muudatuste
vastuvõtmine ja kinnitamine. Üks
muudatustest oli see, et eelmise 2015-2020
perioodi jooksul jäi kasutamata peaaegu
500 000 eurot projektrahadest, mis oli ette
nähtud erinevate võimalike projektide ellu
viimiseks.
Üldkoosolekul esitas meie partner Toila
vallast ettepaneku suunata ca 200 000 eurot
Narva-Jõesuu Kalda tänavale planeeritava
kalurisadama välja arendamiseks. Tuletan
meelde, et oktoobrikuu lõpus toimuval
volikogu istungil kehtestatakse Kalda tänava
Kalurisadama planeering, millega on ette nähtud
uue kalurisadama ehitamine koos uute slippide,
parkla ja juurdepääsutee, välisvalgustuse ning
kalurite garaažidega. Samuti on ette nähtud
territooriumi korrashoid ja sisemiste veekanalite
puhastus ning süvendamine. Virumaa
Rannakalurite Ühingu üldkoosolekul viibinud
49 liikmest toetas 48 liiget Narva-Jõesuu
kalurisadama finantseerimise ettepanekut.
Hetkel tegeleme toetuse saamise taotluse
koostamisega ja novembrikuu jooksul on
plaanis see taotlus läbi ühingu PRIA-sse esitada.
Peale planeeringu kehtestamist ja taotluse
rahuldamist alustame projekteerimistöödega
ja suure tõenäosusega alustame järgmise aasta
jooksul ka ehitustegevusega, et kohalikel
kaluritel oleks juba lähitulevikus oma koht, oma
sadam.
Narva-Jõesuu kalurisadama projekti
elluviimise algatamise eest tänab Narva-Jõesuu
linnavalitsus meie partnerit Toila vallavalitsust
ning isiklikult arenguspetsialisti Mehis Luuset
ning samuti kõiki kalureid, kes koosolekul
viibisid ning hääletasid selle ettepaneku poolt.
MAKSIM ILJIN

Lastevanemate koosolek
koolikogukonna
kohviku stiilis

Üliägedaid trikke tegev Nikita Lebedev.

Silmufestival 2020 õnnestus!

Ja nii mööduski meie Silmufestival. See oli
maitsete ja emotsioonide poolest meeldejääv
pidu, mis sel aastal möödus suure hurraaga.
Festival kolis oma traditsioonilisse kohta, jõe
äärde, ning isegi ilm toetas meid ereda ja sooja
päikesega, mis meie külalistele veelgi rohkem
rõõmu valmistas.
Võime julgelt öelda, et sel aastal jätkus kala
kõigile. Laat rõõmustas meid kalarohkusega ja
kõik soovijad võisid nautida linna kapsasuppi
silmuga, mille oli valmistanud oma ala meister
Sergei Gordejev. Väärilist konkurentsi sellele
roale pakkusid nii hapukapsasupp silmuga Peipsi
kalamehelt kui ka Eduard Lennuki silmusupp, mida
serveeriti koos pitsi „mädarõika”-vitamiiniga!
Kokad üllatasid meid mitmesuguste
ebatavaliste ja uskumatult maitsvate
silmuroogadega. Nii pakkus andekas Tartu kokk
Tauno Laasik maitsta maitsvat silmušašlõkki,
mida igaüks sai ise kohapeal valmistada. Samuti
üllatas ta kõiki ebatavalise ja meeldejääva maitsega
retseptiga – kamajahutaignas silmud. Ida-Viru

Narva-Jõesuu
kalurid saavad
oma sadama

Üllatavalt maitsev silmujäätis. Foto: Vera Putan
pühendatud fotonäitus. Fotod kalurite elust aitavad
aimu saada kalapüügi saladustest.
Silmufestivali rahastatakse linnaeelarvest, samuti
maaeluministeeriumi toetusel Euroopa Merendusja Kalandusfondist (EMFK).
JEKATERINA ROGOZINA
kultuurispetsialist

14. oktoobril kogunesid Sinimäe põhikooli
1.-4. klassi lastevanemad, et üheskoos
õpetajaskonnaga muuta oma laste
haridusteed veelgi paremaks.
Koosolemise jooksul osalesid
lastevanemad keelekümbluse seminaril, mille
kaudu nad said parema ülevaate keelekümbluse
sisust ja põhimõtetest. Eesmärgiks oli panna
osalejaid õpilaste kingadesse ning näidata,
et keelekümblus on jõukohane igaühele.
Lastevanemad muutusid algkooli õpilasteks
ning keelekümbluse õpetajad Irina Evart ja
Aleksei Jašin viisid läbi hommikuringi ning
selgitasid kuidas metoodika toimib rohujuure
tasemelt. Osalejad tõid välja, et tegevus oli
informatiivne ja pakkus positiivseid emotsioone.
Seminarile järgnes mõttevahetus kohviku
formaadis. Osalejad jagunesid gruppidesse,
et arutleda kooli hetkeseisu ja tuleviku üle,
nautida head seltskonda, tassikest teed ning
suupisteid. Arutelust tulid välja kooli tugevused
ja arengukohad. Selgus, et lastevanemad
väärtustavad kõige rohkem meie kooli juures
individuaalset lähenemist ja väikseid klasse,
kaasaegset metoodikat ja õpetajate vanuselist
mitmekesisust, turvalisust ja koolibussi ning
perekondliku õhkkonda koolimajas.
Lisaks saime teada ka neid kohti, mis
vajavad veel arendamist. Nendeks olid näiteks
toitlustus, õpilaste isiklike kappide vähesus,
koostöö kooli ja lastevanemate vahel ning
koolile soovitati organiseerida õpilaste tegevust
ka koolivaheajal.
Ühiste tegevuste ja traditsioonide
ajurünnakust tuli välja, et peaksime jätkama
spordi- ja matkapäevade korraldamisega,
toetama edasi õpilasvahetusi teiste Eesti
koolidega, viima läbi jõulunädala ja
suvelaagreid, kus saaksid osaleda üheskoos
õpilased, kooli töötajad ja lastevanemad.
Järgmine koolikogukonna kohvik toimub juba
pärast koolivaheaega, kuhu kogunevad 5.-9.
klassi lastevanemad.
ALEKSEI JAŠIN
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Artur Rinne 110
(25.09.1910-31.01.1984)

Eesti laulja Artur
Rinne sündis Narvas
25. septembril 1910.
Juba lapsena äratas
tähelepanu tema
kaunis lauluhääl.
Varases nooruses
kaotas ta ema. Isa teisel abikaasal oli maja
Narva-Jõesuus, kus Rinne hiljem tihti suviti
viibis, kutsudes kaasa ka kolleege. Esines
Kuursaalis nii konferansjee kui lauljana.
Käis kalaretkedel Narva ja Rossoni jõel ning
Vaiksel järvel.
Artur Rinne õppis laulmist Tallinna
Konservatooriumis ning itaalia ooperilaulja
Armanda degli Abbati juures. Alustas
lauljakarjääri Estonias koorilauljana,
aastatel 1937-38 ja 1941-44 ooperisolistina.
Samal ajal tehti talle ettepanek salvestada
plaadile rahvalikke laule, mis osutusid väga
menukateks. 1945-49 töötas Tartu teatris
Vanemuine näitejuhi, lavastaja ja lauljana. 195056 oli Eestist Siberisse ebaseaduslikult välja
saadetud.
1956-70 töötas Eesti Televisioonis ja Eesti
Telefilmis režissöörina, jätkates samal ajal ka
kontserttegevust. 1961 Eesti NSV Teatriühingu
liige. 1971-80 oli Filharmoonia solist, tuntud
rahvalike laulude esitajana. Temast on 1980
tehtud film „Meie Artur“ ja 2009 Ugalas
lavalugu „Arturi aastad ja laulud“. Avaldanud
mälestusteraamatud „Kui ma olin väiksekene“
1969, „Laulud ja aastad“ 1972 ning „Ja
kägu kukub ra`al“ 1980. Olnud Eestis enim
plaadistatud laulja.
Artur Rinne esines tihti Narva-Jõesuu
Sanatooriumis, Vana Narva Seltsi ja Narva
eestlaste üritustel. Tema mälestuseks lasi koduuurija Virve Orav paigaldada Narva-Jõesuusse
Pargi tänava äärde mälestuskivi. Mälestuskivi
ümbrus korrastati sel suvel Andrei Kuzmini
juhendamisel. Narva-Jõesuu Eestlaste Seltsi
Kalju ja Niguliste koguduse liikmed asetasid
kivi juurde Artur Rinne sünniaastapäeval lilled
ja süütasid küünla. Mälestusõhtu lükkasime
koroonaohu tõttu edasi.
TIIU TOOM
Narva-Jõesuu koduloomuuseumi töötaja

ÕNNITLEME!

OLGA ZEMTSOVA
TAISIYA KROTOVA
VERA AGISHEVA
ANATOLI TŠEKANIN
LIYA PANSHINA
NIKOLAI ASEJEV
TAMARA KRIUKOVA
ELVI EVERD
ALEVTINA ŠEVTŠUK
LIIDIA LITVINOVA
ZOJA SAIKINA
ZOJA EIDEMILLER
HELGI HALLIK
VICTOR BARANOV
TAMARA LEBEDEVA
ALEKSANDRA ELISEEVA
GALINA VLADIMIROVA
VALENTINA BARANOVA
NIINA KARPOVA
TAMARA TRUSHKOVA
TATJANA SUPONENKO
VALERIY KANASHCHENKO
VYACHESLAV BAKHTALOVSKIY
ALEKSANDR ŽIGNOVSKI
VLADIMIR PAKHOMOV
NATALIYA MONAKHOVA
HEINO KUIVANEN
JELENA TÜN
VALENTINA TSÕGULJOVA
ÕNNITLEME VANEMAID

DEMI OBJARTELI
EMELI KAPTEJEVA
SÜNNI PUHUL

Kool – see pole ainult tunnid

Kooliaasta on alanud ja ühes sellega algasid
ka mitmesugused projektid ja koolivälised
tegevused.
Alates märtsist on laste kehaline
aktiivsus piirdunud kinnise ruumiga – seetõttu
otsustas Narva-Jõesuu kool septembris erilist
tähelepanu pöörata sportlikule tegevusele
värskes õhus. Meie koolipere kõige väiksemad
liikmed nautisid päikselist päeva Heledas pargis,
osaledes juba traditsiooniks saanud lõbusates
teatevõistlustes. Sellised mängud aitavad lapsi
meeskonnaks ühendada ja klassis sõbralikke
suhteid arendada ning õpetavad koostööd tegema.
Magusad auhinnad ja hea tuju annavad energiat
pikaks ajaks.
21.–25. septembril toimunud vabariiklik
spordinädal on juba meie laste jaoks oodatud
sündmuseks saanud. Igaüks saab end väljendada
spordialal, mis on talle hingelähedane ja huvitav
või kus ta on edukam kui teised. Igaüks sai
oma hiilgehetke. Juba mitu aastat on meie kool
osalenud heategevusjooksul, toetamaks puuetega
lapsi, kes vajavad kõige rohkem meie tähelepanu
ja hoolt. See üritus kasvatab lastes kaastundlikkust
ja omakasupüüdmatust. Osalemine rahvusvahelisel
koristuspäeval, mille käigus koristasime randa,
annab meie õpilastele võimaluse näidata end

aktiivsete kodanikena.
Narva-Jõesuu kool teeb juba pikka aega
koostööd Sinimäe kooliga. Septembris võtsime
ühiselt osa Päästeameti koolitusprojektist „Ohutus
vees“. Meie koolide 1. ja 2. klasside õpilased
ei tutvunud mitte ainult ohutusreeglitega, vaid
läbisid ka praktilise väljaõppe Narva-Jõesuu
purjekoolis, kus nad tutvusid päästevarustusega
ja õppisid selle kasutamist. Lastel õnnestus isegi
jõel päästepaadiga sõita ja ise kogeda, milline on
turvaline käitumine, millest sõltub nii nende enda
kui ka teiste inimeste elu.
Narva-Jõesuu kool propageerib
aktiivselt õppereise. Kahjuks on paljud neist meist
mitteolenevatel põhjustel võimatuks muutunud.
Kuid meil on siiski võimalus käia Kauksi
koolituskeskuses, mille üritustest suurem osa
toimub õues. Selle reisi käigus tutvusid algklasside
õpilased sügisandide ja kodukandi rikkusega.
Õppeaasta on alles alanud, aga meil
toimub juba sügisene õpilaslaat, kooli keelekohvik
on taas avatud, jätkame koostööd Narva-Jõesuu
noortekeskusega (meie lapsed mängivad etenduses
„Mis? Kus? Millal?“) ... Ja kui palju on veel ees!
Olge terved ja aktiivsed koos meiega!

TATJANA BARABANOVA

Sellel sügisel me külaliste
nappuse üle ei kurda
Pole põhjust, sest ka sügisene koolivaheaeg tõi
meie spaadesse hulganisti puhkajaid üle Eesti.
Loomulikult käidi ka jalutamas nii mererannas
kui ka meie parkides. Kuuldavasti külalistele
siin meeldis ja loodetavasti tullakse uuesti.
Võib-olla juba talvisel koolivaheajal…
Eks me isegi tunneme rõõmu pidevalt
kenamaks muutuva linnapildi üle. Paar suve
tagasi jalutasime Narva jõe ääres ja sattusime
jõe suudmes mahajäetud ja räämas paika,
mis küll kuidagi ei süvendanud muljet kenast
kuurortlinnast. Nüüd on sinna plaanis rajada
kalurisadam, mida rahvasuus juba praegu
kalurikülaks kutsutakse.
Teatavasti saigi Narva-Jõesuu kuurort alguse
just sellest paigast: esimesed kirjalikud andmed
Narva jõe suudmes asuva kaluriküla kohta
pärinevad aastast 1503.
Ka oma pika ajaloo üle on meil põhjust
uhkust tunda, iseasi on, kui hästi me oma linna
ajalooga kursis oleme…
Ammutagem siis uusi teadmisi raamatutest,
sest just pikad sügisõhtud ongi parim aeg
lugemiseks.
Kena ja turvalist sügise jätku meile kõigile!

Sinimäe koolielu
esimesel
veerandil
Sinimäe koolis algas kooliaasta 1. septembril

Foto: 2x Tatjana Barabanova
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Heategevusjooksul osalemine on saanud juba
traditsiooniks.

Narva-Jõesuu purjespordikoolis tutvuti
päästevarustusega ja õpiti seda kasutama.

Neli aastat saab täis Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna ühinemisest
30.11.2020 saab täis neli aastat Vaivara valla
ja Narva-Jõesuu linna ühinemislepingu
vastuvõtmisest kummagi volikogu poolt, siis
kui Vaivara vallavolikogu ja Narva-Jõesuu
linnavolikogu otsustasid leivad ühte kappi
panna.
Kumbki osapool ei teadnud, mida tulevik
toob, kuid tegevuskavad olid mõlemal poolel
taskus juba olemas, kuidas tulevikku omasoodu
kujundada. Ühinemisleping saab läbi kohe peale
oktoobrikuiseid kohalikke valimisi 2021. aastal.
Seega jäänud on veel aasta.
Tollane volikogu esimees Raivo Murd
ütles otse ühel ühinemist arutaval koosolekul, et
ühineda kellegagi on vaja, kas Vaivara vallaga,
Sillamäe või Narvaga, vahet pole. Vaivara valla
mehed on lihtsalt sümpaatsemad. Arutamisel oli
ka see küsimus, kas jätta omavalitsus nimega
Vaivara vald ja selle keskele Narva-Jõesuu linn,
või omavalitsus Narva-Jõesuu linn, kuhu siis
kuuluvad endise Vaivara valla külad ja alevikud.
Vaivara valla juhtide kõrvu kostus mingil hetkel,
et justkui Narva-Jõesuu linn ei soovi ühineda,
kui uueks omavalitsuseks saab Vaivara vald mitte
Narva-Jõesuu linn. Muidugi aastaid hiljem Raivo
Murd ise ütles, et tal polnud enam mingit vahet,
kas omavalitsuse nimetus saab Vaivara või NarvaJõesuu, ega siis linn kuhugi ei kao.
Aino-Moonika Jõesaare raamatus „Vaivara
ja Alutaguse valla majandus ja omavalitsused
1944. aastani“ on kirja pandud järgmist: „Eriti
tähtsat osa Vaivara talude majanduslikus arengus
on etendanud rohkearvulised suvituskohad kogu
rannas. Esimene suvemaja ehitati 1834. aastal
Sillamäe randa ja mõni aeg hiljem Narva-Jõesuu
randa. Kohalikud peremehed käinud vedamas
suvitajatele toidukraami. Sõjaeelsel ajal kogunes
igal aastal Narva-Jõesuu suvituskohta 8000 -10000
suvitajat ja 1914. aastal koguni 14 000.“
Sidemed Vaivara ja Narva-Jõesuu vahel olid
juba siis väga läbipõimunud majanduslikult ja
kultuuriliselt. Vaivara piirkonna talude edukus
sõltus juba siis suuresti Narva-Jõesuust ja seal
puhkavate suvitajate rohkusest.
Kohati näeme veel mõnes Vaivara piirkonnas
sõjast puutumata jäänud suuri maakivist hooneid,
mis oma suurusega annavad aimu sellest, kui hästi

tegelikult teenisid Vaivara mehed Narva-Jõesuu
suvitajatega kauplemisel ja kui hea elu ikka siis
oli. Tänu suvitajate pealt teenitud rahadele arenes
jõudsalt ka kohalik kultuuri- ja seltsielu tegevus,
mis viis isegi selleni, et just Vaivara mehed ehitasid
1910. aastal Perjatsi külla tolle aja kohta veel
ennekuulmatu ehitise, milleks oli pöördlavaga
rahvamaja. Selliseid oli vaid Tartus Vanemuises.
Haldusreformi käigus kui Vaivara vald ja
Narva-Jõesuu linn omavahel ühinesid, lõpetas
reform ühelt poolt poliitilise kemplemise ja
ebastabiilisuse ning teisele poolele ainuvõimu
kadumise. Seega haldusreform andis justkui uue
hingamise ja puhastumise mõlemale poolele.
Kui vaadata tänast Narva-Jõesuu linna eelarvet, siis
kuivas see 2020. aastal kokku üle 1. milj. euro ja
seda just põlevkiviga seotud maksude arvelt. Need
samad maksud, mis tegid Vaivara vallast omal ajal
jõuka valla, mõjutasid oluliselt tänast Narva-Jõesuu
linna tavaelu.
Aga kujutate ette olukorda, et ühinemist poleks
toimunud ja Vaivara valla eelarvest oleks ära võetud
1/3 eelarvelist raha. Kuidas elu Vaivara vallas siis
kulgeks? Raske oleks seda ette kujutada.
Ühinemise järgselt oli rahva seas palju juttu,
et nüüd siis raisatakse Vaivara raha Narva-Jõesuu
linna objektide üles ehitamiseks. Tegelikult on asi
hoopis vastupidi, kui vaadata 2020. aasta eelarvet,
et kui ühinemist poleks olnud, oleks Vaivara vallas
küllaltki hapu olukord olnud, raha oleks jagunud
vaid vajalike sotsiaalteenuste ja õpetajate palkade
katmiseks, aga investeeringud, need unustage ära
aastateks.
Kelle eelarve vahendeid siis hetkel kasutatakse
tegelikult täna investeeringuteks, kas endiseid
Vaivara valla või Narva-Jõesuu linna omi ?
Tänased linnajuhid on linna eelarvega
väga heaperemehelikult ümber käinud.
Investeeringud, mis on tehtud, hõlmavad kogu linna
haldusterritooriumi ja mitte ükski küla ja alevik
pole ära unustatut. Parimad tulemused on näha juba
praegu meie ümber ning järgnevatel aastatel näeb
seda veel rohkem.
Varem hirmutati Vaivara valla elanikke
sellega, et ühinemise järgselt muutume linna
äärealaks. Leian, et Narva-Jõesuu linnas pole
äärealasid, on vaid keskusest kaugemal asuvad

kooliaasta aktusega, kus esinesid meie kooli
õpilased. Juba esimese koolinädala reedel
kogunes terve koolipere esimese tunni ajal
maailmakoristuspäeva eelkoristusele ja
korjati üheskoos Sinimäe alevikus maha
visatud prügi.
Teadmiste kuu september viis koolipinki
mitte ainult Sinimäe põhikooli õpilased,
vaid ka õpetajad. Täpselt nii, nagu igas
teises kaasaegses koolis, usuvad ka meie
kooli õpetajad, et kool on koht õppimiseks
ja arenguks nii õpilastele kui õpetajatele.
Seoses sellega täiendavad ja uuendavad oma
teadmisi keelekümbluse koolituste sarjas kõik
pedagoogilised töötajad ja juhtkonna liikmed.
Meie õpetajaid juhendab ja koolitab särasilmne
Mari-Mall Feldschmidt, kes on Ida-Virumaa üks
parimaid keelekümbluse koolitajaid. Eesmärgiks
on õppida uusi metoodilisi võtteid ning muuta
õpilaste tunde veelgi põnevamaks. Kuna terve
vaim nõuab ka tervet keha, tegid õpetajad
8. septembril ühise matka, millel tutvuti
Sinimäegede muuseumi juhataja Ivika Maidre
juhatusel kohalike vaatamisväärsustega.
Esmaspäeva hommikul, 5.oktoobril
kogunes terve Sinimäe põhikool aatriumis. Sel
päeval tähistas kool õpetajate päeva. Pidupäev
algas kontsertiga, milles osalesid nii õpilased,
kui ka õpetajad. Õpetajaid käis õnnitlemas
ka Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin koos
linnavalitsuse töötajatega. Kontserdi raames
tunnustas ja õnnitles direktor Tarmo Tammes
õpetajaid. Kontsert kulmineerus kooli kehalise
kasvatuse õpetaja Aleksandr Gorodnitševi
esinemisega, kes üllatas kogu kooliperet oma
laulmis- ja esinemisoskusega. Direktoriks oli sel
päeval õpilane Aleksandr Sedakov, õpetajateks
8. ja 9. klasside õpilased. Vahetundides
õnnitlesid õpilased läbi kooliraadio õpetajaid.
Õnnitleme siinkohal veel kord meie õpetajaid
ning täname õpilasi, kes muutsid selle päeva
meie koolis unustamatuks.
Sinimäe põhikool võttis osa
rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisest,
kus iga õpilane sai esitada kooliperele oma
muusikalisi oskusi. Esimesel veerandil külastas
meie kooli ka teater Ilmarine Narvast, kes
esitas meie kooli algklassi õpilastele oma
lavastuse „Kiuslik kits“. Samuti toimusid
spordinädal, Euroopa keeltepäev, osaleti
veeohutuse projektis ning veel mitmeid
sündmusi, millega saab tutvuda kooli kodulehel
ja Facebookis.
JEKATERINA KERRO-LOGINOVA
imetoredad külad ja alevikud.
Minu üheks eesmärgiks on, et linn areneks
küladega ühte moodi. Seega tuleb suuremat
tähelepanu osutada külakeskuste arengule nagu
seda on Laagna, Vaivara, Sinimäe ja Olgina ning
planeerida sinna suuremaid investeeringuid, mis
muudaks külakeskused rohkem atraktiivsemateks,
võimekamateks ja iseseisvamateks, ning et NarvaJõesuu areneks ühtemoodi ja et linnaelanik, kes ta
siis elab Narva-Jõesuu linnas või siis Narva-Jõesuu
linna maapiirkonnas, tunneks uhkust oma linna üle
ning leiaks, et parim elukoht maailmas on just see,
kus ta parasjagu elab ehk siis Narva-Jõesuu linnas.
AARE OBJARTEL
Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
30. septembril

Volikogu 17 liikmest viibis istungil 15.
Kinnitati päevakord ning alljärgnevalt
kokkuvõte Narva-Jõesuu Linnavolikogu
otsustustest.
Ida-Viru maakonna arengustrateegia 20192030+ tegevuskava aastateks 2020-2024
heakskiitmine
Otsustati lükata arutelu edasi järgmisele
istungile.
Viivikonna külas liikluspinna ruumikuju
muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine
Narva-Jõesuu linnas Viivikonna külas
asuvad Sillamäe tee, Aianduse tänava ja Rahu
põigu liikluspindade ruumikujud on sellised,
mille järgi ei ole võimalik maaüksuste ja
hoonete koha-aadresse loogilises järjestuses
määrata. Tervise tee ja Kaevurite põik
liikluspinnal on haru, mille osas tuleb
kehtestada uus liikluspind.
Otsuse eelnõu avalikustati Narva-Jõesuu
linna koduleheküljel, linnavalitsuse hoonete
teadetetahvlitel ning Narva-Jõesuu linna
raamatukogudes ajavahemikul 13. - 27. august
2020. Nimetatud perioodi jooksul otsuse eelnõu
kohta märkusi ei laekunud.
Vastu võetud linnavolikogu otsus nr 152
„Viivikonna külas liikluspinna ruumikuju
muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine ”.
Sirgala külas liikluspinna ruumikuju
muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine
Narva-Jõesuu linnas Sirgala külas asuva
Metskonna tee liikluspinna ruumikuju on
selline, mille järgi ei ole võimalik maaüksuste
ja hoonete koha-aadresse loogilises järjestuses
määrata. Kooli põik, Krookuse tee, Kärbse tee
ja Sääse tee liikluspinnal on haru, mille osas
tuleb kehtestada uus liikluspind.
Otsuse eelnõu avalikustati Narva-Jõesuu
linna koduleheküljel, linnavalitsuse hoonete
teadetetahvlitel ning Narva-Jõesuu linna
raamatukogudes ajavahemikul 13. – 27. august
2020. Nimetatud perioodi jooksul otsuse eelnõu
kohta märkusi ei laekunud.
Vastu võetud linnavolikogu otsus nr 153
„Sirgala külas liikluspinna ruumikuju muutmine
ja uue liikluspinna kehtestamine”.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019
määruse nr 62 „Kohanime määramise kord“
muutmine
Määrusega delegeeritakse NarvaJõesuu Linnavalitsusele kohanimemääraja
ülesandeid. Kohanimeseadusega on kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud ülesanded, mida
pole otstarbekas jätta volikogu otsustada, kuna
töökorralduse organiseerimine on aeganõudev ja
ressursimahukas, mille tulemusel pidurdatakse
linnavalitsuse töö ning kohanimede määramise
menetlus võtab liiga palju aega.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018
määruse nr 33 “Narva-Jõesuu linna
koolieelsete lasteasutuste lapsevanema
osalustasu määra suuruse kehtestamine ”
muutmine
Määrusega soovitakse muuta täna kehtivat
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018
määrust nr 33 (“Narva-Jõesuu linna koolieelsete
lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra
suuruse kehtestamine”) ja viia eelnimetatud
määruse § 7 kooskõlla koolieelse lasteasutuse
seadusega.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõige
3 p 5 sedastatud mõtte kohaselt otsustab
iga lasteasutuse hoolekogu iseseisvalt lapse
toidukulu päevamaksumuse. Selline seadusega
lasteasutusele lubatud tegevus tekitab aga
vältimatult ettenägemata suurusega võimaliku
rahalise kohustuse linnaeelarvele, kuna
eelnimetatud määruse kohaselt tasutakse
toidupäeva maksumus (vastuvaidlemata)
linnaeelarvest. Kui soovida kehtestada
toidupäevamaksumusele ülempiir, siis näib see
liigse sekkumisena allasutuse juhtimisse või
selle juhtorgani otsustusõiguse piiramisena.
Seega kui lähtuda eeldusest, et jätkub poliitiline
tahe mingis ulatuses lapsevanemaid läbi
linnaeelarve toetada, siis on üheks selliseks
väljundiks, kui kehtestada linnaeelarvest
toidupäeva maksumust toetava summa piirmäär.
Näiteks 1 euro. Selline meede seob lahti lasteaia
hoolekogu ja direktori iseotsustusõiguse
toidupäeva maksumuse kehtestamise
osas. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27
lg 2 sedastab üheselt, et lapse toidukulu
lasteasutuses katab vanem ning lapse toidukulu
päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja selle
kinnitab direktor (oma käskkirjaga). Seni on
linn hüvitanud kõigile meie lastevanematele
ja ka meie lasteaedades käivate teiste
omavalitsuse lapsevanematele toidupäeva
maksumuse. Kui me lähtume põhimõttest nagu
riik teeb põhikoolidega – riik annab meile
euro ja põhimõtteliselt jätab omavalitsusele
vabad käed. Kui nüüd sama loogikat kasutada
lasteaedades, et linn annab euro ja hoolekogu
kehtestab siis toidupäeva maksumuse. Linn ei
saa öelda ühelegi lasteaiale, et teie toidupäeva

Muusika muusikapäeval

Rahvusvahelisel muusikapäeval, mida
võimalus kodus muusikat õppida. Tuletame
tähistatakse kogu maailmas alates
lapsevanematele meelde, et kooliõpetajad töötavad
1. oktoobrist 1975, on Narva-Jõesuu laste
nüüd ka Sinimäe vallavalitsuse hoones ja ootavad
muusika- ja kunstikoolis oma traditsioonid.
kõiki soovijaid.
Esiteks peab muusikapäeval kooli seinte vahel
Praegu on muusikamaailmas paljugi teisiti ja
kõlama muusika, mistõttu korraldavad õpilased
muusikakool on teinud veel ühe olulise sammu –
ja õpetajad piduliku kontserdi. Teiseks pole
oleme õppinud interneti kaudu publikuni jõudma
aasta muusikapäevast sobivamat päeva, et
ja osalema uutes tingimustes ka rahvusvahelistel
pühitseda kooli esimese klassi õpilased noorteks
konkurssidel, millest paljud on nüüdseks üle
muusikuteks.
viidud elektroonilisse keskkonda. Oktoobris tegid
Isegi 2020. aasta eritingimused
ei kõigutanud muusikakooli
traditsioone. Õpilased ja õpetajad
koostasid ja esitasid 2. oktoobril
kontsertprogrammi, milles
kõlasid parimad palad, mis sel
keerulisel ajal selgeks õpiti.
Lõpuks kõlasid muusikapalad, mis
olid ette valmistatud tühistatud
ja edasi lükatud konkurssideks ja
festivalideks, ning noored muusikud
tundsid uuesti lavale minnes ja
publikuga kohtudes taas meeldivat
inspiratsiooni.
Hea muusika tund ja
muusikapäev on suurepärane
traditsioon! Tõsi, turvalisuse
huvides ei kutsunud koolikollektiiv
Muusikakooli koor ja õpetaja Inga Samuseva. Foto: Olga Pagajeva
kontserdisaali külalisi, kuid noorte
esinejate vanemad ja kõik muusikasõbrad saavad
puhkpilliklassi õpilased ja vokalistid (õpetajad
kontserti vaadata linna kodulehel alajaotise all
Igor Zemskii, Inga Samuseva, Jelena Vasilenko,
„muusikakool, uudised”. See on juba kolmas
Maria Zrajeva ja Lada Švan) oma esinemistest
videokontsert, mida meil on rõõm sellises
lindistused ning kandideerisid konkurssidele Poolas
formaadis publikule esitada. Loodame, et see
ja Venemaal. Ootame tulemusi põnevusega.
meeldib teile vähemalt sama palju kui kaks esimest. Oktoobri muusikauudised koostas selle artikli jaoks
Oktoobris toimus koolis veel kaks olulist
LADA ŠVAN,
muusikalist sündmust. Õpetajate kollektiiv täitis
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
oma lubaduse ja sellest kuust alates jätkusid
kunstikooli direktor
tunnid Sinimäe lasteaias. Lisaks oli kooliõpilastel

Pärtlipäeval sai Meedy Hiielo 92-aastaseks
Narva-Jõesuu linnas Perjatsi külas elav Vaivara
kandi maa sool Meedy Hiielo kannab endas
kohalikku mälu ja näitab oma vitaalsusega,
et ei kõige raskemad saatuselöögid ega “liiga
põnevad ajad” suuda tugeva tahte ja selge
maainimese mõistusega naisterahvast murda.
Ilusal sügisesel päeval seadsin sammud
Meedyle külla, meepurk näpuotsas, veidi
hilinemisega, et sünnipäevalisele soove edastada.
Meedy koduväravani jõudes, ei võtnud mind
väravas keegi vastu. Muidugi teadsin, kust Meedyt
otsida, ikka aiast ja lillepeenarde vahelt. Sealt ma ta
siis leidsingi asjalikult toimetamas.
Meedyle meeldib külalistele näidata oma
lillepeenraid, mille ilu pole isegi karged sügisilmad
suutnud kolletama panna. Lillemeri paneb
kahvatama ka palju kiidetud Oru lossi lilleaia.
Meedyl on täpselt teada, mis kus kasvab ja miks
on just see lillesort tema aias saanud võimaluse
sirguda. „Lillede abil saab isegi veidi ilma
ennustada,“ näitab ta näpuga ühe lillepuhma poole
ja ütleb, et kui see lill õitsema hakkab, on külmad
nädala pärast kohal. Huvitav, kas lilled ka Narva-

Toetusfond
Narva-Jõesuu lastele

Tuletame meelde, et selle aasta huvihariduse
ja huvitegevuse toetamise viimane taotluste
esitamise tähtaeg on 15. november 2020.
Narva-Jõesuu Linnavolikogule on suunatud
vastuvõtmiseks toetuste suuruse muutmine.
Allpool on toetuste liigid ja suurus:
Toetuste liigid
1. Osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema
poolt huvikoolile või -ringile makstava lasterikka pere õppuri tasu hüvitamiseks. Toetuse
suurus on kuni 60 eurot aastas õppuri kohta.
Toetust antakse: lasterikka õppuri perele, kelle
leibkonnas on kuni 19-aastaste laste ja noorte
arv kolm ja enam last/noort.
2. Huvitegevuses vajalike vahendite soetamise
toetus, mida makstakse, kui soetatav vahend on
seotud huvialaga, mida noor huvikoolis omandab või huvitegevuses harrastab ja konkursil
või võistlusel osalemise toetus, mida makstakse
kulude katteks konkursil või võistlusel individuaalsel osalemisel. Toetuse suurus on kuni 50
eurot aastas õppuri kohta.
3.Õppetasu kompenseerimine Narva-Jõesuu
Laste Muusika-ja Kunstikooli lasterikka pere
õppuri lapsevanemale. Õppetasu kompenseeritakse alates teisest õppeaastast.
Toetust antakse: Rahvastikuregistri järgi Narva-Jõesuu linnas elavale isikule vanuses 7 kuni
19 eluaastat, kes õpib huvikoolis või osaleb
huvitegevuses.
Taotluste vormid on kättesaadavad linna kodulehel: Valdkonnad - Haridus – Toetusfond.
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse juht

Meedy Hiielo oma kaunis aias. Foto: Aare Objartel
Jõesuu linnale tulevikku ennustavad? Ootame,
vaatame, kas sellel aastal ennustused ka täide
lähevad.
Muidugi ei saa mööda minna tema
enda loodud, kohalikku ajalugu tutvustavast
muuseumitoast. Sinna on kokku kogutud Vaivara
käsitöömeistrite näputöö paremik ja seda terve
sajandi lõikes ning talus kasutuses olevad
tarbeesemed ja tööriistad. Tunnen ära ka minu
ämma kootud sokid. Igal asjal on oma lugu, mida
Meedy ka heameelega jutustama hakkas.
Kuulasin teda ning mõtlesin endamisi, oleks
vaid rohkem aega elukogenenud inimestega
suhtlemiseks, nende ära kuulamiseks, seniks kuni
aega on veel antud.
Lubasin Meedyle uuesti külla tulla enne jõule,
et siis saada uut infot selle kohta, kui kaugele on
ta jõudnud Vaivara kihelkonna ajalugu käsitleva
raamatu koostamisega.
Soovin Meedyle ikka palju tervist ja ainult tervist !
AARE OBJARTEL

Kutsume kaasa
mõtlema

2. novembril kell 16.00 toimub Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse volikogu saalis
töökohtumine Rohelise, Männimetsa, Hirve
ja Kalevi tänav L3 tänavate
elanikega.
Töökohtumisel tutvustatakse projekti
„Narva-Jõesuu linna Roheline, Männimetsa,
Metsa, Hirve ja Kalevi tn piirkonna vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise
projekteerimistööd“ põhilahendust. Soovitakse
kooskõlastada ka kõik projektis toodud
liitumispunktid erakinnistutega. Arutame ka
edasisi samme projekti realiseerimisel.
Töökohtumisel osalevad NarvaJõesuu Linnavalitsuse ja Narva Vesi ASi
esindajad, projekteerija - Infragate Eesti OÜ.
Töökohtumisele on oodatud kõik eelpool
nimetatud tänavate elanikud, kellel hetkel
puudub liitumine üldkasutatavate vee-ja
kanalisatsioonisüsteemidega.
MAKSIM ILJIN
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maksumus peab olema nii palju. See läheb
koolieelse lasteasutuse seadusega vastuollu.
Hoolekogu ettepanekul kehtestab iga lasteaed
ise toidupäeva maksumuse. See oleks õiglane,
arusaadav ja põhjendatav. Täna linn maksab
kõik kinni. Sellise ettepaneku hind oleks umbes
20 000. 90 senti jääks lapsevanema kanda ja
linn maksaks euro – see on lasteaedades.
Põhikoolis meil täna lapsevanem tasub
hommikusöögi (70 senti), linn koos riigiga
tasuvad sooja lõuna, linn tasub sooja õhtuoote.
Lisaks riigile tasume meie kahe sooja toitu eest
2.15.
Esitatud eelnõu poolt oli 1, vastu 13 ja
erapooletu 1.
Eelnõud määrusena vastu ei võetud.
Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar, Vaivara
Lasteaia ja Sinimäe Põhikooli toidupäeva
maksumuse kinnitamine
See oli eelnõu pealkiri. Kuna eelmises
päevakorrapunktis määrust vastu ei võetud, siis
oli arutusel uus ja muudetud eelnõu.
Uuest eelnõust on välja võetud kõik, mis rääkis
Vaivara Lasteaia Olgina rühmadest, NarvaJõesuu Lasteaiast „Karikakar“, lapsevanema
omaosalusest. Need on otseselt riigihankest
ülevõetud numbrid.
Kinnitati Narva-Jõesuu Vaivara Lasteaia
(Sinimäe rühmade) laste toidupäeva (sh.
hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode)
maksumuseks 1,90 ning Sinimäe Põhikooli
toidupäeva maksumuseks 2,85, milles sisaldub
hommikusöök maksumusega 0,70 eurot, soe
lõunasöök 1,35 eurot ja pikapäevarühma oode
0,80 eurot – kokku 2,85 eurot, millest 1,15
eurot kaetakse linna eelarve vahenditest, 1 euro
riigieelarvest ning hommikusöök 0,70 eurot, mis
tasutakse lapsevanema poolt.
Nõusoleku andmine hoonestusõiguse
hüpoteegikande muutmiseks ja
hoonestusõiguse osa võõrandamisel täiendava
hüpoteegiga koormamiseks
Taotluse kohaselt soovib R&R Real
Estate OÜ kaasata tankla rajamise kohustuse
täitmiseks finantsvahendeid krediidiasutusest.
Selleks on vajalik muuta hoonestusõigust
praegu koormavat hüpoteegikannet selliselt,
et see koormaks pärast hoonestusõigusest
mõttelise osa võõrandamist R&R Real
Estate OÜ-le üksnes Alpter Invest OÜle jäävat mõttelist osa. Samuti soovitakse
taotluse kohaselt lisaks seada R&R Real
Estate OÜ-le jäävale (võõrandatavale)
mõttelisele osale hoonestusõigusest hüpoteek
Eesti krediidiasutuse või Eestis tegutseva
välisriigi krediidiasutuse filiaali kasuks
hüpoteegisummaga 600 000 (kuussada tuhat)
eurot. Taotluse kohaselt peab R&R Real Estate
OÜ läbirääkimisi erinevate Eestis tegutsevate
krediidiasutustega.
Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras
I.K. kasuks linna omandis olevale kinnistule
aadressil Suur-Lootsi tn 5 (katastritunnus
51401:001:0045) Narva-Jõesuu linn NarvaJõesuu linn
Vastu võetud muudatustega
eelnõu linnavolikogu otsusena nr 156
„Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras
linna omandis olevale kinnistule aadressil SuurLootsi tn 5 (katastritunnus 51401:001:0045)
Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn ”.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu alalise
komisjoni koosseisu muutmine
Arengu- ja ettevõtluskomisjoni uus liige on
Tarmo Kalme (Meelis Kaljurandi asemel).
Uue Narva-Jõesuu linna põhimääruse
arutelu
Enne vastuvõtmist on vaja veel
komisjonides arutada.
Ettepanekute tegemiseks on aega kaks nädalat,
so kuni 15.10.
Muud küsimused
*Rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
andis ülevaate eelarve täitmisest.
* linnapea Maksim Iljin andis ülevaate
kohtumisest kalmistute juhtkonnaga.
Järgmine istung 28.10.2020 Jaan Poska 26.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Toetused
Sünnipäevatoetus eakatele

Alates 1. jaanuarist 2020. a. õnnitlevad
linnavõimud 70, 75, 80, 85 aasta juubilare
juubeli puhul ja igal järgneval sünnipäeval
20 euro suuruse rahalise toetusega. Toetuse
saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonnale
avaldus.
Küttekulude hüvitamine
Toetus kesk- ja lokaalküttekulude hüvitamiseks.
Toetust makstakse vähekindlustatud peredele
avalduse ja tõendavate dokumentide
(küttepuude ost, küttearved) alusel.
Lisateabe saamiseks pöörduge spetsialist Nina
Viholaineni poole telefonil 59125020.
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja
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Maailmakoristuspäev
Narva-Jõesuu
mererannas
Kogunesime koristuspäeval, 19. septembril
kella 11-ks Pargi tänava 14 juurde, nagu
olime juba eelnevalt kokku leppinud
Aleksei Lavrovskiga, tubli tervisespordi
harrastajaga. Kohale tulid ka Georgi Šuleiko
ning Albert Eher.
Ilm oli päikesepaisteline, aga tuuline.
Olime kõik töötamiseks vastavalt riides,
kaasas prügikotid ja töökindad. Peale lühikest
nõupidamist otsustasime, et täna suitsukonisid
korjama ei hakka, aga läheme meie kuurordi
supelranda koristama. Seal on puhkajad tihti
midagi maha jätnud ja ka meri on erinevat
prahti randa toonud. Liiva tänava kaudu
jõudsime mereranda, kus meid võttis vastu
tugev tuul ja möllav meri. See meie plaani ei
seganud.
Koristamisega alustasime Liiva tänava
algusest ja lõpetasime Kiriku tänava alguses.
Albert võttis käsile promenaadi ja selle
ümbruse koristamise, aga meie kolme vahel
jäi ära jagada ala kuni veepiirini. Tugev tuul
oli liivast välja puhunud erineva suurusega
kilekotte, plastpudeleid ja topse, kalurivõrke
ning nöörijuppe. Meid pani imestama, et kuidas

Koristustöödega on selleks korraks lõpule
jõutud. Foto: Erakogu
on randa sattunud erinevaid riide ja vaibatükke.
Vaibatükke leidsime terve läbikäidud ranna
ulatuses. Oletatavasti oli see rämps laevadelt
vette visatud. Rannavalvetorni juurde jõudes
olid meil kaasavõetud prügikotid erinevat prahti
juba täis. Seal tühjendasime need ühte suurde
250 liitrisesse prügikotti ja arvestasime sellega,
et Narva-Jõesuu kommunaalettevõte transport
saaks selle sealt ära toimetada.
Natuke puhatud, jätkasime alustatud
tööd samas vaimus. Meretare kõrval
asuval lõkkeplatsil kohtasime meie tuntud
kultuuritegelast Irina Seletskajat, kes oli
jõudnud sealt prügi juba üles korjata. Peale
selgitusi oli Irina valmis meile abiks olema.
Nüüd olime juba viiekesi. Jõudes varsti Kiriku
tänava algusesse, kus plaanitud tööd lõppesid,
olid meil kaasas olnud prügikotid taas igasugust
prahti täis. Otsustasime täidetud prügikotid
ladustada Meretare kõrval asuva lõkeplatsi
kõrvale, kuhu pääseb äraveoks ka Narva-Jõesuu
kommunaalettevõte transport. Kella vaadates,
olime Maailmakoristuspäevale plaanitud
koristusega meie kuurortlinna puhkerannas
hakkama saanud kusagil kahe ja poole tunniga.
Tuju oli kõigil hea, ka väsimust ei olnud, sest
maailm, kus me kõik elame, sai kas või natuke
puhtamaks.
Loodame, et tuleval aastal
Maailmakoristuspäeval osaleb meid rohkem.
Hoidke Loodust!
JÜRI KIIK

Lõikustänupüha Niguliste koguduses
Sügis on kokkuvõtete tegemise aeg. Nii põllukui linnamees vaatab üle oma möödunud aasta
tegemised, paneb tallele tulud ja arvestab maha
kulud ning hakkab järgmiseks aastaks plaane
looma.
Narva-Jõesuu Niguliste koguduse jaoks
on selliseks kokkuvõtete tegemise päevaks
lõikustänupüha, mida sel aastal tähistati
pühapäeval, 11.oktoobril. Kogudus võib
möödunud aasta tegemistega rahul olla: riigilt,
Ida-Virumaa omavalitsuste liidult ja kohalikult
omavalitsuselt saadud toetuste abil on kogudus
oma maja remondiga suure sammu edasi astunud.
Kogudusemajas on nüüd pea kõigis ruumides

koguduses tõeliselt tänamise püha: mälestustahvli
avamisega koguduse suurannetajale, nüüdseks
igavikku lahkunud pr Kristel Urmile, kes annetas
kirikule kroonlühtrid, altari krutsifiksi (koos
krutsifiksi autori, Eesti skulptori Tauno Kangroga)
ning vahendid kantslikatete tegemiseks, sai lõpuks
täidetud pikaajaline tänuvõlg. Koguduse õpetaja
Ralf Alasoo õnnistas sisse kantslikatted ja pühitses
vastavatud mälestustahvli. Koguduse liikmed käisid
peale teenistust Narva-Jõesuu surnuaial pr Urmi
kalmul ning süütasid seal lahkunu mälestuseks
küünla ja asetasid lilled.
Ka koguduse töötegijatele on sel aastal
tunnustust avaldatud: EELK Konsistoorium ja

Koguduse liikmed asetasid Kristel Urmi kalmule tema mälestuseks lilled ja süütasid küünla.
Foto: Tiiu Toom
elekter, teisel korrusel on remonditud päevakeskuse peapiiskop Urmas Viilma avaldasid tänukirjaga
jaoks kaks tuba, sanitaarsõlm ja kööginurgaga
tunnustust koguduse kauaaegsetele töötegijatele prl
puhkeruum.
Edda Eekile ja pr Silvia Remmelile. Tänukirjad
Elavnenud on ka koguduse elu: oleme sel
andis üle koguduse õpetaja Ralf Alasoo. Soojad
aastal korraldanud kaks kogukonnale avatud
tänusõnad ja kingitus said osaks koguduse
üritust (Kirikute ÖÖ juuni alguses ja Kivikiriku
organistile Ahto Kleiusele, kes on kogudust
120. aastapäeva tähistamine juuli keskel), peale
organistina teeninud juba kakskümmend viis aastat.
suvist vaheaega käib koos pühapäevakool, kord
Peale teenistust kogunesid kõik saali, kuhu oli
nädalas harjutab naisansambel, regulaarselt
kaetud koguduseliikmete kätetööna valminud
toimuvad vaimulikud teenistused. Ka koguduse
küpsetiste ja võileibadega kaetud kohvilaud. Tassi
sees toimub liikumine – inimesed lahkuvad, kuid
kuuma kohvi ja sõbraliku vestlusega möödus aeg
samas tulevad uued inimesed asemele ja kogudus
kiiresti.
pigem kasvab kui kahaneb.
Käesoleva aasta lõikustänupüha oli Niguliste
LIINA PIIRISALU

Suve lõpp muuseumides
Tavaliselt on muuseumiöö ja pärimuspäev
maikuus, aga see aasta ei ole tavaline.
Muuseumiöö toimus hoopis augustis nii Vaivara
Sinimägede muusemis kui ka Narva-Jõesuu
koduloomuuseumis.
Sinimägedes kuulati loengut Soomes
Jätkusõjast (1941-1944) ja vaadati filmi „TaliIhantala”. Tegu oli neljanda kokkusaamisega
projektis „Ajalugu filmis“, mida rahastatakse
maaelu arengu LEADER programmi toetusest.
Muusemi püsinäitusega sai tutvuda ja
tänavakohvikus saiakesi maitsta kuni hilise õhtuni.
Narva-Jõesuu koduloomuuseumis oli õhtune
jalutuskäik „Kuurordi aeg”, kus Ivika Maidre
jutustas Narva-Jõesuu kuurordi õitsenguajast.

Oktoobris toimus juba viies Vaivara
pärimuspäev, mille raames avati näitus „Vaivara
kandi kivid”. Pärimuspäevale tuldi nii Rakverest,
Narva-Jõesuust, Sinimäelt, Jõhvist, Narvast
kui ka mujalt. Ettekanded olid rändrahnude
nimede ja pärimuste kohta, Sillamäe ja Riigiküla
arheoloogiliste kaevamiste ning Vaivara kandi
kohaliku murde kohta. Samal päeval toimus ka
kahes keeles muuseumimatk mööda muinsus-,
kultuuri- ja sõjaajaloo objekte.
Vaivara pärimuspäeva korraldamist toetasid
Kultuurkapital ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede Sihtasutus

Alates 01.11.2020 on
Narva-Jõesuu linnavalitsuses
uued vastuvõtuajad

elanikeregistrisse kantud inimestele, kes
elavad talvel külades, meelde, et erateed
tuleb korda teha.
Soovides ühiste jõupingutustega talveks
hästi ette valmistuda, tuletame meelde, millised
on nõudmised erateede omanikele, et talvel
saaks nende teedel teostada lumekoristust.
1. Võsa tuleb maha raiuda ja rohi niita ja
koristada 4 meetri laiuselt tee teljest kummalegi
poole. (Kokku 8 meetrit).
2. 5 meetri laiuselt tee teljest kummalegi
poole tuleb tee puhastada lund
koguvatest või lumekoristust segavatest
esemetest (ehitusmaterjal, suured kivid,
metallkonstruktsioonid, tulbad jne).
3. Eratee puhastatakse kuni õuealani.
4. Tee lõpus peab olema võimalus
lumekoristustöid tegeva transpordi
ümberpööramiseks.
Erateed, mis ei vasta esitatud nõuetele,
lülitatakse talveperioodil 15. novembrist
2020 kuni 15. aprill 2021 lumekoristustöid
tehtavate teede nimekirjast välja.
Seoses lumetõrjetööde uue perioodi töömahtude
selgitamisega palume eratee puhastamisest
loobumise puhul linnakodanikul linnavalitsust
teavitada!
ALEKSANDR KUKSIN
teedespetsialist

Narva-Jõesuu uue muuli
ja laevatee keskkonnaloa
andmise avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab
teate keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse § 47 lg 2 ja
6 alusel.
Teatame, Narva-Jõesuu Linnavalitsus
(registrikood: 77000499) (aadress IdaViru
maakond, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25,
29023) esitas 31.07.2020 nõuetekohase taotluse
keskkonnaloa saamiseks. Taotluse alusel antakse
vee erikasutuse keskkonnaluba nr KL-509327
kehtivusega kuni 01.04.2026. Keskkonnaluba
antakse Narva-Jõesuu laevatee süvendamiseks
ja süvenduspinnase ümberpaigutamiseks
Narva lahes mahus 9990 m³ ning NarvaJõesuu olemasoleva lagunenud muuli (piirneb
kinnistuga Supelrand R1, Narva-Jõesuu
linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond,
katastritunnus 51301:001:0089) asemele uue
muuli rajamisel tahkete ainete paigutamiseks
allpool keskmist veetaset mahus kuni 9990 m³.
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate
dokumentidega on võimalik tutvuda
Keskkonnaametis. Digitaalselt on dokumendid
kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) sisestades
keskkonnaloa nr KL-509327.

Narva-Jõesuu eile ja täna
Vaivara Sinimägede muuseumi ja Narva-Jõesuu
koduloomuuseumi ühisel koduleheküljel
www.sinimagedemuuseum.ee saab näha uut
virtuaalnäitust “Narva-Jõesuu: eile ja täna”
ning virtuaalkaarti, kuhu on märgitud peamised
vaatamisväärsused, lisatud nende pildid ja
objektide kirjeldused.
Täname Narva-Jõesuu Noortekeskust koostöö
eest.
Projekt on teostatud Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühingu (ERÜ) ja Kultuuriministeeriumi
toetusega.
Kaart: http://sinimagedemuuseum.ee/narvajoeseuu-koduloomuuseumi-teenused/
Näitus: http://sinimagedemuuseum.ee/webnaitus_narva-joesuu_et/

JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinmägede SA

Kodanike vastuvõtt aadressil Jaan Poska tn 26,
Narva-Jõesuu linn toimub:
esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00
kolmapäeviti 15.00-19.00.
Sotsiaaltöö spetsialisti ja linnasekretäri abi
(rahvastikuregistri toimingud) vastuvõtt Aia tn
1, Sinimäe alevik kolmapäeviti 15.00 – 19.00.
Sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtt Narva mnt 12,
Olgina alevik kuu paarisnädala teisipäeviti 9.00
– 16.30.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Et lume tulekul ei
jääks teie erateedel
lumi
koristamata
Tuletame neile Narva- Jõesuu linna

Matkal osalesid nii suured kui väikesed. Foto: Jekaterina Muravjova

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

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Oktoobrikuu ürituste kava
31.10. kell 11:00 Perespordipäev
“Halloween”, Sinimäe Spordihoone, Kesk 1,
Sinimäe.
Novembrikuu ürituste kava
08.11. kell 13:30 Poeesia õhtu “Hõbeaja
luuletajad”, Valge saal, Kesk 3. Korraldaja Vene Kultuuriselts “Allikas”.
13.11. kell 18:00 Karaoke, Valge saal, Kesk 3.
Korraldaja - Pensionäride ühing.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

