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Lugupeetud Narva-Jõesuu
linna elanikud, head Eesti
Vabariigi kodanikud!

Igal aastal tähistame Vabariigi aastapäeva
uute lootuste ja ootustega… Mis meie riiki
ees ootab? Kuhu poole peaks meie riik edasi
liikuma, et väärtustada siin elavate inimeste
elusid? Vaadates minevikku, peaks tegema
õigeid ja objektiivsed otsuseid ning saadud
kogemused suunata tulevikku, selleks, et teha
meie ühine igapäevane elu siin Eestis paremaks.
Mis aga loob need vajalikud eeldused
selleks, et olla uhke Eesti ja eelkõige oma
kodukoha üle? Olen kindel, et ainus eeldus on
need inimesed, kes elavad siin Narva-Jõesuu
linnas ja igal pool üle Eesti. Just meie, ehk
Eesti rahvas, loome need eeldused, mis annavad
meile õiguse olla Eesti kodanik. Tunda, et Eesti
rahvas teeb kõik selle nimel, et ka saja aasta
pärast saaksid meie järeltulijad elada samadel
printsiipidel ja väärtustel põhinevas riigis,
teades alati, et Eesti Vabariigil on tulevikku.
Narva-Jõesuu linna nimel soovin Sulle palju
õnne, kallis Eesti!

Eestimaa päike tõuseb
Ida-Virumaalt
Ja loomulikult toimusid päikesetõusu paiku
pidulikud lipuheiskamised Eesti Vabariigi
sünnipäeval esimesena kogu Eestimaal just meil.
Kell 7.05 tõusid sinimustvalged lipuvardasse
Narva-Jõesuu sadamas ja Laagna külas Vanatare
seltsimaja juures. Vanatare seltsimajas jätkati

teelauas filmi „Noored kotkad“ ühisvaatamise ja
Tallinna linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakase Eesti
Vabadussõja teemalise loengu kuulamisega.
Pidupäevakontsert linnaelanikele toimus NarvaJõesuu SPA sanatooriumis, kus esinesid linna
muusikakooli õpilased, tantsukollektiiv Kullerkupp
ning külalistena Eeva ja Villu Talsi.

NARVA-JÕESUU PURJESPORDIKOOL
MARINA PERTSEVA
INGA SAMUSSEVA
ANŽELA JAKUTOVA
VALENTINA KOZLOVSKAJA
VENE KULTUURIÜHING „ALLIKAS“
MAARAHVASELTS VANATARE
EESTLASTE SELTS KALJU
ALPTER INVEST OÜ

Liiklemine linna
põhiteede valupunktides
muutub turvalisemaks

Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvatel
riigimaanteedel on käesoleval aastal plaanis
tööd, mis muudavad liikluse oluliselt
ohutumaks.
Palju aastaid kohalikele omavalitsustele ja
kõigile liiklejatele peavalu tekitanud ristmikutel
Olgina aleviku juures ja Tallinn-Narva
maanteelt Auvere suunas viival teel rajatakse
sõidusuundade vahele keskeraldussaared ning
kõrvalteedele rajatakse liiklussaared. Nii vasakkui ka parempöörete sooritamiseks rajatakse
mahapöörde rajad.
Mõeldud on ka jalakäijate peale bussipeatustesse saamiseks märgistatakse
teeületuskohad. Olgina bussipeatus saab
ohutuma asukoha. Olgina ristmiku piirkonnas
rajatakse kergliiklejate liiklusohutuse
tagamiseks ca 240 meetrit uut jalgteed.

MAKSM ILJIN
linnapea

Linnavalitsuse infotunnid

Esmaspäeval, 9. märtsil kell 17.30 Olgina
rahvamajas (Narva mnt 12, Olgina) ja
teisipäeval, 10. märtsil kell 17.30 Sinimäel
vallamajas (Pargi2, Sinimäe).
Infotundide teemad:
1. Hajaasustuse programm.
2. Sotsiaalvaldkonnaga seotud teemad:
sotsiaalvaldkonna määrused, vastuvõtt Olginas
ja Sinimäel, info liikumine ja muud küsimused.
3. Kultuurivaldkond: huviringide töö alevikes,
2020. aasta ürituste kava.

TÄNAME TEID NARVA-JÕESUU
LINNA ELU PAREMAKS
MUUTMISE EEST

Külalisi tervitab linnapea Maksim Iljin.
Selgusid ka
esseekonkursi „Minu
linn“ võitjad.
Ka sel aastal
tänasid Narva-Jõesuu
linnavolikogu ja
linnavalitsus tublimaid
linnakodanikke
ja vabatahtlikke
organisatsioone
Narva-Jõesuu linna
paremaks muutmise
eest. Tänukirjad anti
üle ja 21. veebruaril
Sinimäe kooli aatriumis
iseseisvuspäeva puhul
toimunud linnavolikogu
esimehe Aare Objarteli
ja linnapea Maksim
Iljini pidulikul
vastuvõtul. (ML)

Hoogne tants pani ka publiku jalad liikuma.

Laululaste säravad silmad lisasid soojust kuulajate südametesse. Foto: 3x Alar Tasa

Üks riigimaanteel asuvatest valupunktidest.
Foto: Alar Tasa

Ristmikualale on projekteeritud välisvalgustus
ja kergliiklusteega ristumisele sõiduteega tuleb
liikluskiirust alandav künnis - rahvakeeli
„lamav politseinik“.
„Olen ise Olgina alevikust pärit ja tean
hästi, kui ohtlik on antud ristmik ja selle lähiala
nii liiklejale kui ka jalakäijatele. Peaaegu igal
aastal toimub selle ristmiku asukohas traagiliste
tagajärgedega liiklusõnnetusi. Perioodil 20102019 olen nii Vaivara valla kui ka Narva-Jõesuu
linna nimel korduvalt pöördunud Maanteeameti
poole palvega teha antud ristmiku ala
ohutumaks. Mul on hea meel tõdeda, et juba
käesoleval aastal toimuvad sellel eluohtlikul
ristmikul ja selle ümbruses kauaoodatud
muudatused,“ rääkis Narva-Jõesuu linnapea
Maksim Iljin.
Ohutumaks muudetakse ka kaks
Narva ja Narva-Jõesuu linna vahel asuval
riigimaanteel Peeterristi kandis olevat ristmikut.
Energeetikute AÜ ja Riigiküla kalmistu
poole suunduvate teede juurde rajatakse
sõidusuundade vahele keskeraldussaared.
Peateele tulevad vasak- ja parempöörde rajad
ja ka seal märgistatakse bussipeatustesse
saamiseks teeületuskohad.
Linnapea Maksim Iljini sõnul on mõlema
ristmiku puhul tegemist hädavajaliku
liiklusohutuse parandamise vajadusega, kuna
viimaste aastate jooksul on liiklustihedus
Narva ja Narva-Jõesuu linna vahelisel riigiteel
oluliselt kasvanud, ning seda mitte vaid
hooajaliselt, suveperioodil, vaid aastaringselt.
Liikluskoormuse tõttu lagunema kippuval,
kaht linna ühendaval maanteel on plaanis ka
teeremonditööd.
ALAR TASA
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Olematu talv ei
saa ometigi tuju
rikkuda

Olematu talv tekitab vastandlikke tundeid.
Ühtepidi hea, et ei pea hommikuti majast välja
saamiseks lund kühveldama, aga teistpidi
tunneme igatsust nende võrratute lumehangede,
silmipimestavalt valge lumevaiba all olevate
aasade ja härmatise looris puude järele. Aga
mida pole, seda pole…
Päevad aga lähevad pisitasa pikemaks ja
päikegi rõõmustab meid oma kohalolekuga.
Aiapidajad ostavad seemneid ja agaramad on
need juba mulla sisse pistnud. Nüüd jääb üle
vaid oodata, millal taimekesed aknalaudadel
tärkavad (õigemini küll hoolitseda selle eest, et
neil oleks piisavalt valgust ja vett).
Üllatavalt vara on lumikellukesed õide
puhkenud ja pakuvad silmailu nii aednikule
endale kui ka igale möödujale. Põõsastes
sädistavad varblased ja metsa ääres võib kuulda
ka teiste suleliste viisijupikesi. Igapäevane
jalutuskäik aitab tuju parandada ja lihased
toonuses hoida. Miks mitte nädalavahetusel ka
mõni pikem matk ette võtta?! Lumepuuduse
tõttu asendati ka Tartu suusamaraton matkaga ja
osalejaid polnud sugugi vähe…
Aasta kõige lühem kuu tõi tavapäraselt
endaga kaasa sõbrapäeva, meie kodumaa
sünnipäeva ja vastlapäeva. Põhjust pidu pidada
on ja rõõmu jagub küllaga… Eriti meeldivad
peod mudilastele, aga mõnusaid koosviibimisi
naudib igas eas inimene, eriti siis, kui seda
tehakse koos kogu perega.
Jagugu toredaid pidusid ja hubaseid õhtuid
pereringis meile kõigile!

Muusikakool –
prognoos homseks
Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikool
astus oma 31. õppeaasta teise poolaastasse.
Tavapärane õppetöö argipäev: tunnid, proovid
ja õpetajate nõukogu vahelduvad kontsertide ja
võistlusreisidega vastavalt kooli tegevuskavale.
Veebruaris näitab vanamuusikaansambel
Kohtla-Järvel toimuval traditsioonilisel festivalil
„Minjoon“ programmi seitsmest vanaaegsest
tantsust, muusikakooli koor valmistub osalema
Eesti iseseisvuspäevale pühendatud kontserdil
ja tuleb esinema pidulikule koolirivistusele.
Kooli traditsioonilised partnerid ja uued sõbrad
helistavad ja saadavad e-kirju, kutsudes üles
tegema kultuurialast koostööd ja pakkudes välja
uusi üritusi.
Traditsioonid ja igapäevatöö on vaid osa
koolielust. Et 31 aastat linna elanikele vajalik olla,

korraldamise vajalikkusest ja võimalusest. Sellega
seoses on töörühma ja koolijuhi jaoks oluline teada
meie linna lapsevanemate põhjendatud arvamust.
Keegi ei vaidle vastu, et lapse loomingulisi võimeid
on vaja arendada ka kaunite kunstide alal. Muidugi
oleks ka hea, kui sellise arengu võimalus oleks
saadaval lapse elukoha läheduses ilma täiendava
aja- ja rahakuluta. Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli arenguprogrammi koostamiseks on
oluline mõista, millist kunstilise loovuse arendamise
vormi on linnas praegu vaja: huvikooli kunstiklassi
või stuudiot, ringi?
Niisiis, kunstikool on selles valdkonnas
alghariduse võimalus. Kunstikoolil peab olema
õppeprogramm ja tasemenõuded. Kunstikoolis
õppimine koosneb kahest etapist: ettevalmistavad
klassid (2 aastat) ja põhiaste (5 aastat).

Eakate inimeste
sünnipäevatoetus

Alates 2020. aasta 1. jaanuarist õnnitlevad
linnavõimud juubilare 70, 75, 80, 85 sünnipäeval
ja igal sellele järgneval aastal rahalise toetusega
20 euro ulatuses. Rahalise toetuse saamiseks tuleb
kirjutada avaldus sotsiaalosakonnas. Lisateabe
jaoks võtke spetsialistiga ühendust telefonil
59125020 Niina Viholainen.
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja

Teised meist

Sinimäe põhikooli õppejuht Meelika
Mihkelsaar: „Kui ma viis aastat tagasi Tallinna
kolisin, siis olin arvamusel, et pärast Tallinna
pole Eestis enam kuskile minna. Pärast nelja
aasta möödumist tekkis soov siiski kuskile
minna ja mitte veel välismaale. Mõnusat
eksootikat tundus pakkuvat Ida-Virumaa.
Eksootikat ma siit siiski ei leidnud - nagu
Tallinnaski, on iga teine inimene siia sisse
rännanud; nagu Tallinnaski, kingib sõbralik
mööduja sulle helkuri; nagu Tallinnaski, on
joogivesi Kesk-Eestist tulnule imeliku maitsega.
Kuid midagi ma siiski leidsin - aega. Teekond
poodi - 2 minutit, kui hommikul minna, siis
leidub ka hapukoort. Teekond tööle - 2 minutit,
täiesti haruldane.
Vahel mõtlen, kas teate, kui palju pikem on teie
elu?“

Muusikakooli koor iseseisvuspäeva kontserdil esinemas. Foto: Alar Tasa
on muusikakool pidevalt olnud uuenduste otsingul.
Näiteks meie koolis loodi üks esimesi soololaulu
programme, millega alustatakse nooremas
eas. Mitmeid kordi on kool ühendanud kõigi
osakondade jõupingutused muusikaliste etenduste
loomiseks. Alates 2010. aastast on koolirühmad
osa võtnud kaugetest rahvusvahelistest
festivalidest ja võistlustest.
Praegu ajab muusikakooli töö „võrseid“
väljaspool Narva-Jõesuud. Meie võimuses on
muuta huvipõhine õpe kättesaadavamaks Sinimäe
kooli ja Vaivara lasteaia lastele, selleks lähevad
meie õpetajad tunde läbi viima Sinimäe lasteaia
majja (esimesed tunnid on juba veebruaris) ja
lähitulevikus, niipea kui leidub soovijaid, tuleb
muusikakool ka Sinimäe kooli klassidesse.
Selle algatuse arendamiseks palume huvitatud
lapsevanematel pöörduda Narva-Jõesuu
muusikakooli või Sinimäe kooli juhtkonna poole.
(Võtke muusikakooliga ühendust: e-posti aadressil
njmk@hot.ee ja telefonil 3577084).
Teine oluline ülesanne, mille kallal Narva-Jõesuu
laste muusika- ja kunstikool 2020. aastal töötab,
on oma arenguprogrammi koostamine. Kui
kollektiivile on muusikalise suuna eesmärgid,
tegevused ja võimalused teada ja arusaadavad, siis
jääb lahtiseks küsimus meie linnas kunstihariduse

Ettevalmistusklassi õppekoormus on väike – 3
tundi (1. aasta) ja 4 tundi (2. aasta) nädalas, kuid
põhiastme õpilased on hõivatud 12 õppetundi
nädalas, õpivad 5 kohustuslikku ainet, millest
ühes, kunstiajaloos, sooritatakse igal aastal eksam.
Õpingute lõpus teevad õpilased lõputöö, et saada
lõputunnistus. Õpe kunstikoolis on tasuline. Tasu
näiteks Narva kunstikoolis on 14 ja 20 eurot kuus.
Samuti varustavad õpilaste vanemad oma lapsi
osaliselt materjalidega ja need kulud võivad olla
kuni 50 eurot õppeaastas.
Austatud vanemad, kui olete selle teabega
tutvunud ja teinud otsuse, et soovite viia oma lapse
kunstikooli klassi või kunstiringi, teatage sellest
Narva-Jõesuu muusika- ja kunstikoolile. Kuidas
saab seda teha? Kirjutage e-posti aadressile njmk@
hot.ee või tooge paberkandjal teade muusikakooli.
Samuti märkige kirjas lapse vanus ja teave selle
kohta, kas teie laps õpib mõnes teises linnas asuvas
kunstikoolis või mõnes kunstiringis/stuudios.
Teie arvamus aitab laste muusika- ja kunstikoolil
oma lähituleviku plaane ja arengusuundi kindlaks
määrata.
LADA ŠVAN
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli direktor

Linnusõbralik aed

Varsti saabub kevad ning algab lindude pesitsemise aeg. Pesitsemise ettevalmistamiseks võiksid
aiaomanikud oma kruntidel asuvaid pesakaste
puhastada.
Linnud ise oma pesakaste kuigi hoolsalt ei
puhasta, vaid toovad enamasti uue pesamaterjali
vanale peale. Vanasse pessa asuvad aga elama
igasugused parasiidid, kes järgmisel aastal linde
kurnavad. Peale selle hoiab vana pesamaterjal
niiskust ja mädandab kasti. Seetõttu tuleks kord
aastas pesakaste puhastada.
Kõige parem on puhastada pesakastid enne pesitsushooaega veebruaris või märtsis.
Puhastamiseks tuleb vana sodi kastist lihtsalt
välja visata ja kast puhtaks pühkida. Üle tuleb vaadata ka kasti seisukord ja kinnitused ning parandada
tekkinud praod ja vigastused. Juhul, kui pesakastide
puhastamisel ilmneb, et pesakast on katki, siis on
soovitatav enne pesitsushooaega asendada katkine
pesakast uuega. Pesakaste ei pea olema palju –
piisab ka maksimaalselt 2-3 pesakastist, kuid need
peaksid olema terved ja hooldatud.
Kast tuleb paigaldada poolvarju, nii et päike
sellele pidevalt peale ei paistaks (vastasel juhul
võivad kuumal suvel linnupojad hukkuda). Ka päris
tiheda puu või põõsa sees ei taha pesakastilinnud
pesitseda. Kast võiks olla kas puutüvel või võra

Söögiaeg. Foto: Christofer-Mike Tasa
hõredamas kohas. Pesaava ette peab jääma avatud
ruumi, et lind saaks pesale lennata. Pesakasti paigalduskõrgus on tihasesuurustel lindudel u 2-4 m
ja kuldnokale ja temast suurematele lindudele 3-6
m. Pääsukeste pesad ja alused tuleb aga kindlasti
panna räästa lähedusse. Samuti on soovitatav ,et
krundil oleksid põõsad ja hekid, mis on head varjupaigad lindudele ja toidupoolise asukohaks.

Kes tahab ise täpsemalt lugeda soovitusi erinevatele linnuliikidele sobivatest pesakastidest ja muud
huvitavat lindudest, siis võiks tutvuda MTÜ Eesti
Ornitoloogiaühingu kodulehe https://www.eoy.ee/
infoga.
JAAN METSIS
keskkonnaspetsialist

Meie OMALOOMING
Ahti, Matti ja merekurat

(Muinasjutu järg)
ALEKSANDER ANNIK
Matti ja Ahti istusid õhtul kurvalt laua
taga ja imestasid, mis õnnetus küll küla on
tabanud. Siis ilmus ahju tagant vana hiir,
nii vana, et oli vanadusest juba üleni valge.
Aastad ahju taga ei olnud möödunud asjata:
hiir oli hakanud inimese kõnet mõistma. Nägi
kurba Mattit ja küsis: „Mis juhtus, Matti? Kui
palju aastaid me juba koos perega sinu ahju
taga elanud oleme, kuid sellisena pole sind
kunagi näinud.“
Ahti ohkas raskelt. Ahti ja Matti rääkisid
vanale hiirele oma loo. Üks maja kohta,
teine kalade kohta meres. Loo jutustamise
ajal kostitasid nad hiirt viimase juustutükiga.
„Ärge olge kurvad, Ahti ja Matti,“ ütles vana
hiir, kui oli nad ära kuulanud.
„Selle eest, et jagasite raskel ajal oma viimast
toidupalukest, ütlen teile, mida teha. Ahti
juurde tuli kolm aastat tagasi paati ostma
merekurat. Sina, Ahti, müüsid kellegi teise
paadi enda oma pähe. Kavaldasid. Kuid kurat
ei öelnud sulle, et iga münt rahakukrus on
aasta ilma kalata. Öösel ronis ta majja oma
kullale järele.“
Meister Ahti mõistis, et külaline oli teda
petnud. Tema sai tasu. Ahti otsustas, et ei ole
enam kunagi ahne.
„Mida nüüd teha?“ küsis Ahti.
„Merekurat pillas kullaga rahakukru kaevu,
kuid ei märganud seda. Ronige sinna ja tooge
kukkur ära. Kui selle kukru kätte saate, minge
merele ja tagastage see kuld omanikule,“
arvas hiir. „Puistake kõik mündid merepõhja.
Ärge visake kõike ühes kukrus.“
Kalur ja vana meister kuulasid valget hiirt
tähelepanelikult.
Järgmisel päeval tõid nad kadunud
kukru kaevust välja ja läksid merele,
puistasid kogu kulla merepõhja ja viskasid ka
kukru merre, nagu hiir oli soovitanud.
Õnn naasis küla kalurite õuele. Meri oli
jälle kalu täis.
Sellest ajast alates lebavad kukkur ja kuld
mere põhjas. Kurat teeb sügiseti tormidega
lärmi – keerutab muda, otsib meister Ahtile
antud kulda, kuid ei saa midagi teha.
Sellest ajast alates on seda paika „Näljaseks
linnaks“* kutsutud.
_______________
„Näljane linn” (saksa keeles: Hungerburg)
– Narva-Jõesuu (Eesti) linna vana nimi,
mille ühe legendi kohaselt oli linnale andnud
Peeter I.
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
31.
jaanuaril
Volikogu 17 liikmest viibis istungil 13

linnavolikogu liiget. Kinnitati päevakord ning
alljärgnevalt lühikokkuvõte Narva-Jõesuu
Linnavolikogu otsustest.
Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks
aktsiaseltsiga KA Vaiko perioodiks 2020-2024
Eelmisel volikogu istungil jäi eelnõu
otsusena vastu võtmata. Seekord võeti otsus
poolthäälte enamusega vastu. Anti nõusolek
Narva-Jõesuu Linnavalitsusele sisetehingu
sõlmimiseks KA Vaiko AS-ga Narva-Jõesuu
linna teede ja tänavate, sh tänavavalgustuse
ehitus-, remondi- ja hooldustööde, haljasalade,
sh rannaala hooldustööde teostamiseks alates
01.05.2020 kuni 30.04.2024.
Aktsiaselts KA Vaiko ärinime ja põhikirja
muutmine
Aktsiaselts KA Vaiko tegevuskohaks
oli endine Vaivara valla haldusterritoorium.
Pärast haldusreformi on Aktsiaselts KA Vaiko
tegevuskohaks Narva- Jõesuu linn. Samas
seondub ärinimi Aktsiaselts KA Vaiko endiselt
Vaivara valla nimega. Kohaliku omavalitsuse
asukohta väljendavana, kogukonnale kvaliteetsete
ning läbipaistvate avalike teenuste pakkujana
on põhjendatud Aktsiaselts KA Vaiko ärinime
muutmine.
Otsustati:
*Tunnistada kehtetuks aktsiaselts KA VAIKO
(10830458) ärinimi;
* Kinnitada aktsiaseltsi uueks ärinimeks
Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL
(10830458);
* Vastu võtta Aktsiaselts NARVA-JÕESUU
KOMMUNAAL põhikiri uues redaktsioonis;
Kinnistule Suur-Lootsi tn 2, Narva-Jõesuu linn
Vitarsis OÜ kasuks seatud hoonestusõiguse
tingimuste muutmine
Jätkati eelmisel istungil päevakorras olnus
küsimuse arutelu. 09.01.2020 esitas TÜ NarvaJõesuu Kalakeskuse juhatuse liige Ljubov
Popova taotluse, mille kohaselt palub pikendada
hoonestusõiguse perioodi kuni 28.02.2021.
Esitatud taotlust põhjendab TÜ Narva-Jõesuu
Kalakeskus asjaoluga, et võrreldes esialgselt
planeerituga tegi PRIA toetuse eraldamise
otsuse ca 6 kuud hiljem, mistõttu ei jõua
hoonestusõiguse omanik ehitada hoonet valmis
28. maiks 2020.
Otsustati anda nõusolek ja kiita heaks 28.05.2018
seatud hoonestusõiguse üleandmine Vitarsis OÜ
poolt Tulundusühistule Narva-Jõesuu Kalakeskus
ning anda nõusolek 28.05.2018 sõlmitud
hoonestusõiguse seadmise lepingu punkti 5.2
muutmiseks selliselt, et hoonestusõiguse oluliseks
osaks oleva hoone (kalakauplus, kohvik ja
näitusesaal Narva-Jõesuu kalanduse ajalugu
tutvustava väljapanekuga) väljaehitamise ja
kasutuselevõtu tähtajaks on 28.10.2021.a.
Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve I
lugemine
Lähtudes Narva-Jõesuu linna
finantsjuhtimise korra § 8 lg 15 võib linnavalitsus
eelarve lugemiste vahel täiendada eelarve eelnõud
selleks ajaks teatavaks saadud sihtotstarbeliste
tuludega, sihtotstarbeliste tulude saamiseks
vajalike projektide omafinantseerimiskuludega
ning teha tehnilisi muudatusi ja täpsustusi.
Muudatused on tehtud seoses 2020. aasta
riigieraldiste, 2019. aasta kasutamata
sihtotstarbeliste vahendite jääkide muudatustega
ning tehniliste täpsustustega.
Seoses muudatustega vähenevad põhitegevuse
tulud summas 53 978 eurot ( kokku on 7 901 415
eurot) ja põhitegevuse kulud summas 19 589
eurot (kokku on 7 569 156 eurot). Põhitegevuse
tulem väheneb summas 34 389 eurot (332 259
eurot). Investeerimistegevus suureneb 321
920 euro võrra (kokku on – 1 054 298 eurot),
finantseerimistegevus muutub 22 430 võrra
(kokku on –244 477 eurot).
Otsustati lõpetada Narva-Jõesuu linna 2020.
aasta eelarve I lugemine ning suunata teisele
lugemisele
Narva-Jõesuu linnapeale tasu määramine
Otsustati määrata Narva-Jõesuu linnapeale
Maksim Iljin´ile ühekordne tulemustasu 2500
eurot ning määrata alates 01.01.2020.a NarvaJõesuu linnapea Maksim Iljin´i töötasu suuruseks
3000 eurot kalendrikuus.
Pikaajalise rahalise kohustuse võtmine ja loa
andmine liisingulepingu sõlmimiseks
Sotsiaaltranspordiks bussi hanke läbiviimine
oli planeeritud finantseerida 2019. aasta eelarvest.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus võttis vastu
hankeplaani 16.09.2019 korraldusega nr 179
10.09.2019 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
korraldusega nr. 447 kinnitati hanke tulemused.
Tunnistati edukaks Silberauto Eesti AS
pakkumus maksumusega 20 768,40 eurot ilma
käibemaksuta.
Hanke võitjaga sõlmiti 25.09.2019 sõiduauto
tarneleping, mille kohaselt Müüja peab tagama
sõiduauto komplektse tarnimise ja selle müügi
liisinguandjale riigihanke pakkumuses toodud

EESTIMAA
PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI,
LÄTI PIIRIST MERENI,
IGAST LAPSEST PUNAPÕSKSEST
KUNI SUURE PERENI –
KÕIK SEE KOKKU ON ME KODU,
SEE ON MEIE EESTIMAA.
KAARDI PEALT VÕIB ÄRA VÕTTA,
SÜDAMEST EI KÄTTE SAA!
(Heiki Vilep)

veebruari tähtsaim sündmus: Eesti Vabariigi
iseseisvuspäev. Kui sõbrapäeva peetakse meil
tavaliselt vaikse rahuliku südamliku „perepeo“
vormis, siis iseseisvuspäeva tähistame
traditsiooniliselt kõik koos lasteaia saalis ja ootame
külla ka linnavalitsuse esindajaid. Lapsed teavad,
et see on tähtis päev ja seisavad uhkelt Eesti hümni
kuulates, jutustavad eesti sümbolitest, tantsivad ja
laulavad rõõmuga.
Lasteaia Karikakar veebruar on sõbra- ja
kodumaakuu! Ja meie väikese projekti raames
„Teeme kodumaa puhtaks“ korraldasime näituse
asjadest, mis lapsed olid koos vanematega
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tingimustel. Sõiduauto tarneaeg Rentnikule oli
hiljemalt 20.02.2020.a.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018
määruse nr 15 “Sotsiaaltoetuste maksmise
ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Narva-Jõesuu linnas” muutmine
Eelnõu oli arutusel eelmisel linnavolikogu
istungil. Eelnõus muudatusi ei olnud ning
ühehäälselt võeti määrus vastu.
Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarvest
finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade
ja määrade kehtestamine
Otsuses on põhimõtteliselt kõik sama nagu
möödunud aastal. Lisandunud on punkt - Eakate
sünnipäeva toetust makstakse 20 eurot.
Haridus- ja noorsootöökomisjoni aruanne
Ettekande komisjoni tööst tegi komisjoni
esimees Natalja Mjatšina.
Muud küsimused
18.-19.03. toimuvad Linnade -Valdade Päevad
2020 Tallinnas.
Järgmine volikogu istung eeldatavasti 26.02.2020.
2019. aastal toimus 11 linnavolikogu istungit,
millest viiel osalesid kõik 17 volikogu liiget.
8 linnavolikogu liiget võttis osa kõigist
istungitest, 4 linnavolikogu liiget puudus kahelt
istungilt ja 5 linnavolikogu liiget puudus ühelt
istungilt.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Sõda. Võit. Mälestus.
Andrei Kanev õpetab mudilasi ohutult käituma. Foto: Irina Evart
Uue 2020. aasta esimene kuu algas kiires
jääkmaterjalidest meisterdanud. Huvitav on leida
tempos ja jaanuari lõpus oli lasteaias Narva-Jõesuu meisterdamiseks vahendeid meid ümbritsevast
Menetlusteenistuse ennetus- ja menetlusosakonna
loodusest ja kasutada ära erinevaid jääkmaterjale,
järelevalveinspektor Andrei Kanev, kes jutustas
andes fantaasia abil neile uue elu.
lastele sellest, kuidas ohutult käituda õues
Just veebruaris otsustasime lastega ka “SIILI
või kodus, juhul, kui lapsevanemaid kõrval ei
AIDATA” ja tõime lasteaeda vanad patareid, sest
ole. Lapsed olid nii tublid ja vastasid julgelt
nimelt paljud akud ja patareid sisaldavad ohtlikke
küsimustele.
kemikaale ja kui me viskame patarei prügimäele
Suur, suur aitäh sulle Andrei selle toreda koostöö
või loodusesse, siis võivad mürgised ained
eest!
sattuda õhku ja vette ning sealt edasi põhjustada
Aasta teine kuu ei toonud meile palju lund
tervisehädasid nii inimestele kui ka loomadele.
ja talvist ilma, aga ikkagi tõi palju huvitavat ja
Viige kasutatud patareid ja akud
toredat. Iga päev oli midagi uut: 14. veebruaril
kogumispunkti! Õigeid valikuid tehes on võimalik
oli lasteaias väga lahe ja südamlik üritus –
säästa keskkonda ja tervist!
Sõbrapäev! Sel päeval on meil alati hea meeleolu:
Narva-Jõesuu lasteaia
nagu kõikjal kombeks, meisterdasid meie
Karikakar suured ja väikesed
lapsedki erinevaid südame- ja armastuseteemalisi
kaardikesi. Ning loomulikult meie sündmustekavas

Külalised Tallinnast jagavad muljeid
Me olime Narva-Jõesuust palju kuulnud, kuid
polnud seal kunagi viibinud. Sõitnud Tallinnast
kõigest 200 km kaugusele, osutusime olevat
nii geograafiliselt kui kultuuriliselt täiesti
teistsuguses paigas. Rahulikum ja mõõdukam
elurütm, aeglaselt voogav Narva jõgi, tuhmunud
põhjamaine loodus, vaikus ja erakordne
sõbralikkus!
Sõitsime Tallinnast välja varahommikul ja
olime kella 12-ks juba Narva-Jõesuus. Meid võttis
vastu kooli õppealajuhataja Irina Lebedeva ja
saatis meid ajalootundi, mida andis eesti keeles
Kristina Samuilov. Me saime palju teada keskaegse
India kohta, uurisime kaarte, leidsime Induse ja
Gangese jõgede alamjooksu, Harappa ja Pataliputra
linnad. Minu jaoks oli väga huvitav see, kuidas
venekeelsed lapsed tunnis osalevad: õpetaja esitab
küsimusi eesti keeles, kontrollib arusaamist ja
julgustab lapsi vastama vene keeles, kui neil on
raske. Meie lapsed osalesid samuti tunnis, täites
töölehti, vastates küsimustele.
Järgmine tund, mida me külastasime, oli vene
keel. Tunni teema – arvsõnade käänamine – oli
meie õpilaste jaoks liiga raske, nende vene keele
tase polnud piisavalt kõrge, kuid me jälgisime
huviga õpilaste aktiivset osalemist ja nende huvi
aine vastu!
Meie programmi kuulusid ka ühine
toiduvalmistamine, noortekeskuse ja Narva-Jõesuu
SPA veekeskuse külastamine.
Järgmisel päeval käisime kirjanduse tunnis,
kus õpetaja Irina Osko rääkis elementidest, mis
moodustavad võlumuinasjutu. Tunni lõpuks
pidid õpilased koostama oma muinasjutu. See oli
tõepoolest rikastav ja hästi esitatud materjal.
Eesti keele tunnis tegi Kristina Samuilov
viktoriini: lapsed jagunesid võistkondadeks, kus
osalesid ka meie õpilased. Viktoriin kaasas nii eesti
kui vene keele. Huvitav oli jälgida kuidas lapsed
innukalt mänguga kaasa läksid, kasutades oma
piiratud eesti ja vene keele oskust, püüdes tõlkida
eesti vanasõnu vene keelde ja vene vanasõnu eesti
keelde.
Mida räägivad Tallinna õpilased selle sõidu
kohta? Millised on nende muljed?
„Meeldis koos toitu valmistada ja seejärel koos
süüa. Sarvesaiad olid väga maitsvad“, „Meeldis

koos magneteid valmistada“, „Huvitavad tunnid,
Narva-Jõesuu koolis kasutatakse rohkem esitlusi
ekraanil, meie koolis vähem“, „Lõunaks antakse
magustoitu!“, „Väga lahked õpetajad ja sõbralikud
lapsed“.
Meie õpilased, kes vene keelt eriti ei oska, rääkisid
Narva-Jõesuu lastega: „natuke vene keeles, natuke
eesti keeles, mõnikord inglise keeles“.
Meie õpetajatele ja õpilastele jäi väga
hea mulje: südamlik vastuvõtt, heldekäeline
külalislahkus, huvitav programm, uued sõbrad.
Milline on järeldus? Me tahaksime sõprust jätkata:
sõita üksteisele külla, osaleda ühisprojektides,
vahetada õpetajaid ja õpilasi, korraldada
suvelaagreid.
IRINA PAERT ja ANRI KIVIL
Püha Johannese kool

(Kampaania „Mäletame, tunneme uhkust,
austame“ raames)
Kes ütleb, et sõjas pole hirmus,
ei tea sõjast midagi.
(J. Drunina)
Tänavu möödub 75 aastat päevast, mil
lõppes Suur Isamaasõda, mis oli osa
kõige suuremast ja hirmsamast sõjalisest
konfliktist kogu inimkonna ajaloos – Teisest
maailmasõjast.
Iga päevaga jääb nende sündmuste
tunnistajaid aina vähemaks. Varsti saab
sellest lugeda üksnes ajalooõpikutest, praegu
aga saavad meie vanaisad ja vanaemad veel
kõnelda, kuidas kõik oli, milline oli sõda lihtsate
inimeste silme läbi. See oli aga tõepoolest
õudne. Sõda on ebainimlikuks katsumuseks
mitte üksnes sõdivatele meestele, vaid ka
naistele, vanuritele, lastele.
Meie pensionäride ühendus loodi 1997.
aastal Suure Isamaasõja veteranide, blokaadi
üle elanute, koonduslaagrite kunagiste alaealiste
vangide ühendusena. Toona oli veterane üle
100 inimese. Kuid veteranid lahkuvad meie
seast ja saabub päev, mil pole enam kedagi,
kes mäletaks sõda, ja pole alles ainsatki
tolle karmi aja tunnistajat. Tänaseks on meie
organisatsioonis kirjas vaid neli veterani, kes
kõik on üle 90 aasta vanad.
Uue aasta eel külastas meie organisatsiooni
aktiiv iga veterani, viisime neile tagasihoidlikku
külakosti ja palusime neil jagada meie ajalehe
lugejatega mälestusi sõjast. Ajalehe järgmistes
numbrites jagame lugejatega kampaania
„Mäletame, tunneme uhkust, austame“ raames
rindemeeste ja sõjasündmuste pealtnägijate
ehedaid ja tõeseid mälestusi.
Me kõik, nii need, kes on sõja üle elanud,
kui ka need, kes pole seda kogenud, soovime
üht – RAHU.

Huvitavat tegevust jagus igasse päeva. Foto: Oksana Poljak
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Detailplaneeringu
kehtestamine
Planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel Narva-

Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse 29.01.2020 korraldusega
nr 42 kehtestati Narva-Jõesuu linna
Mustanina külas Materjalide ladu kinnistu
Detailplaneering (edaspidi DP).
DP oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
04.06.2019 korraldusega nr 281. DP on
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas. DP ala
pindala on ca 4890 m². Planeeringueesmärgiks
on olemasoleva laohoone laiendamine.
Kavandatud tegevus ei põhjusta eeldatavalt
negatiivset keskkonnamõju, küll võib positiivse
mõjuna välja tuua territooriumi korrastamise.
Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud,
peamiselt ehitustegevuse ajal, on eeldatavalt
väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab
tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja NarvaJõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.
kovtp.ee/.

Vaivara viadukti
taastamisest

Narva-Jõesuu linna ja eelkõige Vaivara/Sõtke
küla piirkonna elanikud on juba ammusest
ajast kursis poollagunenud Vaivara viadukti
probleemiga.
Taustaks nii palju, et1985. aastal toimus avarii,
mille käigus raudteeveerem sõitis vastu Vaivara
viadukti keskmise ava talastikku. Selle tagajärjel
nihkusid talad normaalasendist ning deformeerusid,

Kaitseinvesteeringute keskuse ja Eesti Energiaga
maanteeametile ühispöördumise, palvega leida
võimalus Vaivara viadukti taastamiseks/uue
viadukti ehitamiseks järgmise riikliku teehoiukava
raames. Maanteeamet on oma vastuses andnud
teada, et riigi poolt kinnitatud teehoiukavas on
Vaivara viadukti taastamine planeeritud 2024.
aastal.

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.02.2020
korraldusega nr 78 võeti vastu ja suunati
avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linna
Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 72 asuva
kinnistu detailplaneering (edaspidi DP).
DP on avalikul väljapanekul 09.03 –
23.03.2020. 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 23.03.2020.
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.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

TATJANA KALINKA
ANDREI ANISSIMOV
PJOTR BOGDANOV
TAMARA CHOPENKO
VALENTIN PUGACHEV
ERIKA VASSILJEVA
SERGEI TŠUMAKOV
YURY ARTEMENKOV

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

01.03 kell 14:00 Maslenitsa, Narva-Jõesuu kooli
juures.
01.03. kell 15:00 Maslenitsa, Olgina rahvamaja.
06.03. kell 17:30 Narva-Jõesuu muusikakooli
naistepäeva kontsert, Valge saal, Kesk 3.
07.03. kell 17:00 Naistepäeva kontsert, Olgina
rahvamaja. Esinevad lastekollektiivid.
07.03. kell 18:00 Naistepäeva puhkeõhtu,
Olgina rahvamaja. Esineb ansambel „Valgis“.
Kohustuslik eelregistreerimine (Narva-Jõesuu
raamatukogu, Sinimäe raamatukogu, Olgina
rahvamaja). Tasuta sissepääs on ainult NarvaJõesuu linnas registreeritud elanikele.
Narva-Jõesuust ja Sinimäelt tulla soovijatele
tellime bussi.
21.03. kell 17:00 “Kõige kuulsam eestlane kogu
maailmas. Georg Ots 100.” Vokaalansambli
“Elegia” kontsert, Valge saal, Kesk 3.
28.03. kell 16:00 Rahvusvahelisele
luulepäevale pühendatud luuleõhtu,
kultuuriühing Allikas, Valge saal, Kesk 3.

Küttekulude
hüvitamine

OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikust
väljapanekust teatamine

Märtsikuu
ürituste kava

Vaivara viadukt täna. Foto: Alar Tasa
mis põhjustas avakonstruktsioonile ettenähtud
kandevõime kaotamise ja viadukti edaspidine
kasutamine osutus ebareaalseks.
Siis otsustati ehitada ajutise ümbersõiduteena
Vaivara raudteeülesõidukoht, kus ületatakse nelja
rööpapaari ja mis tänaseks on kasutuses olnud
juba 34 aastat. Liiklusohutuse seisukohalt on nii
linna kui ka teiste riigiasutuste hinnangul tegemist
äärmiselt ohtliku lahendusega.
Sellele tuginedes tegi Narva-Jõesuu
Linnavalitsus koos Sillamäe linna, Riigi

Loodame, et Narva-Jõesuu linnaelanike ja
eelkõige Vaivara, Sõtke, Viivikonna, Sirgala ja
Mustanina küla elanike ammune unistus saab
järgmise viie aasta jooksul teoks. Linn lubab enda
poolt asja kontrolli all hoida ja nii nagu Olgina
ristmiku puhul, mille korda tegemist oodati samuti
üsna pika aja jooksul, nõuda maanteeametilt
teehoiukavas toodud tegevuste võimalikult kiiret
elluviimist.
MAKSIM ILJIN
linnapea

Ida-Virumaa aasta tegija 2019
on Mare Roosileht
19. veebruaril Vabariigi 102. aastapäeva
auks korraldatud vastuvõtul Kohtla-Järve
Kultuurikeskuses kuulutas Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Eve
East välja Ida-Virumaa aasta tegija 2019 Virumaa kolledži direktori ning kohaliku
hariduselu ja kogukonnaliikumise eestvedaja
Mare Roosilehe.
Žürii poolt oli kümne kandidaadi seast Aasta
Tegija 2019 nominentideks välja valitud Tallinna
tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor ja
hariduselu edendaja Mare Roosileht, Ida-Virumaa
tööstusparkide rajamise eestvedaja Teet Kuusmik
ning Narva jalgpallielu eestvedaja Nikolai
Burdakov.
Konkurssi “Ida-Virumaa aasta tegija” viivad
juba 12. korda läbi Ida-Virumaa omavalitsuste
liit, Ida-Viru ettevõtluskeskus ja maakonnaleht
Põhjarannik.
Aasta tegija tiitliga tunnustatakse inimesi või
organisatsioone, kelle aasta jooksul tehtud tegu

Foto: Alar Tasa
on jätnud positiivse jälje Ida-Virumaa käekäigule.
Tegevusvaldkonnad pole piiratud - kandidaate
võib esitada kultuuri-, sotsiaal-, majandus- jm
valdkonnast. Tähtis on vaid see, et tegija tehtud
teod on tunnustuse väärilised.
ALAR TASA

Virumaa 32. kirjandusauhinna
laureaat on Urmas Vadi

Esmaspäeval, 17. veebruaril tuli Jõhvi
Keskraamatukogus kokku Virumaa
kirjandusauhinna žürii, et selgitada välja
tänavust laureaati.
Virumaa raamatukogud olid mullusest
romaaniloomingust välja valinud kuus raamatut,
mille seast võistluse ülimalt tasavägises finaalis
olid vastamisi Mart Kivastiku romaan “Taevatrepp”
ja Urmas Vadi “Ballettmeister”, jäi peale viimane.
Auhinna üleandmise kuupäev selgub lähipäevil.
“BALLETTMEISTER”
“Ballettmeister“ heidab uut valgust ühe
Eesti ajaloo pöördelise perioodi telgitagustele,

Suur Preisimaa ringreis

Vaivara Laulu ja Mänguselts Vikerkaar korraldab
Narva-Jõesuu linna kaasabil 2020. aasta
juulikuus 5-päevase bussireisi “Suur Preisimaa
ringreis” Leedu (Palanga-Klaipeda-Kura säär)
- Kaliningrad (Kaliningradi oblast- SvetlogorskJantari rand).

keskendudes sündmustele 1940. aastate algupoolel,
kui Eesti Vabariik on lakanud olemast, president
Päts on vangistatud, olukord näib väljapääsmatu.
Kas leidub keegi, kes suudab kastanid tulest
välja tuua? Kas kunst ja ilu päästavad maailma?
Mis on eesti rahvatantsu saladus? (Loomingu
Raamatukogu nr 6-9, 2019)
1977. aastal sündinud Urmas Vadi on juba varem
mitmeid kirjandusauhindu pälvinud autor, kes on
kirjutanud nii romaane, novelle, näidendeid kui ka
filmistsenaariume.
ALAR TASA

Hind: 229 eurot inimese kohta. Hind sisaldab: 4
ööbimist hotellis (2-4 kohalistes tubades);
4 hommikusööki; 4 lõunasööki.
Reisi programmiga saab tutvuda infopäevadel
märtsikuus.
Info ja broneerimine: Aare Objartel, tel nr
5104144.

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

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Toetus kesk- ja lokaalse kütte kulude hüvitamiseks. Toetust makstakse vähekindlustatud peredele avalduse ja tõendavate dokumentide alusel
(puude ost, küttearved). Lisateabe saamiseks
võtke ühendust spetsialistiga telefonil 59125020
Niina Viholainen.
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja

Hajaasustuse
programmi 2020. a
taotlusvoor on avatud

Teatame, et alates 17.02.2020 on avatud
hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud
saavad taotlusi esitada Narva-Jõesuu
Linnavalitsusele kuni 17.04.2020.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele tagada
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades. Lisaks regionaalministri
hajaasustuse programmis kirjeldatud
sihtrühmadele on Narva-Jõesuu Linnavalitsusel
eelistatud puudega isikuga leibkonnad ja
leibkonnad, kus vanematega elavad kuni
25aastased (k.a.) lapsed.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse
programmist majapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
valdkondade rahastamise prioriteetsus on
alljärgnev:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et
majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kes vastavad programmi nõuetele. Toetust
saanud isiku omafinantseering on vähemalt
1/3 projekti maksumusest ning ülejäänud osas
toetab projekti riik ja linnavalitsus võrdsetel
alustel. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale,
toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude
loetelu ning taotlemise tingimused on
sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018
määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“, mis
on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse
(RTK ) kodulehel (https://www.rtk.ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/
hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehel
on olemas taotlusvormid ja muud vajalikud
juhendmaterjalid.
Sellel aastal on kavas hajaasustuse
programmi tutvustavad infotunnid läbi viia 9.
märtsil kell 17.30 Olgina rahvamajas (Narva
mnt 12, Olgina) ja 10. märtsil kell 17.30
Sinimäel vallamajas (Pargi 2, Sinimäe).
Lisainfo: Jaan Metsis keskkonnaspetsialist tel
5173150, e-post: jaan.metsis@narva-joesuu.
ee ja Angelina Liiv arendusspetsialist tel 529
8221, e-post: angelina.liiv@narva-joesuu.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

