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Elanike arv asulate
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Narva-Jõesuu linn)
17
Arumäe küla		
31
Auvere küla		
45
Hiiemetsa küla		
15
Hundinurga küla		
26
Kudruküla		 106
Laagna küla		
49
Meriküla			16
Mustanina küla		
34
Narva-Jõesuu linn		
2759
Olgina alevik		
481
Peeterristi küla		
55
Perjatsi küla		
51
Pimestiku küla		
8
Puhkova küla		
51
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Vaivara küla		
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Viivikonna küla		
49
Vodava küla		
24
Kokku 			4560
sealhulgas mehi 2304, naisi 2256

Hei, head suured ja
väikesed suusasõbrad!

Meil on rõõm teatada,
et Sinimäel on valmis
saanud suusarada,
mis on avatud kõigile
harrastajatele nii vabas
kui klassikalises tehnikas
sõitmiseks.
Suusarada algab
Sinimäe kooli staadionilt.
Staadioni ring on ligi
600m. Suusarada on nüüd
tehtud kuni Sillamäeni:
Sinimäe – Tornimägi Rootsi vall – Sillamäe.
17. jaanuaril sõitsime
Meelis Kaljurannaga
raja rajatehnikaga läbi.
Puhastasime ka Põrguhaua Ka uisutada on ütlemata mõnus. Foto: Alar Tasa

Karolina Kudelinale
1. preemia
Karolina Kudelina Narva-Jõesuust
võitis üliõpilaste teadustööde riiklikul
konkursil tehnika ja tehnoloogia
valdkonnas magistriõppe astmes 1.
preemia konkursitööga “Harjavabade
alalisvoolumootorite laagririkete analüüs”.
Konkursi
eesmärgiks on
väärtustada
teadustööd
noorte seas, tõsta
nende aktiivsust
ja avaldada
tunnustust
neile, kes on
saavutanud
silmapaistvaid
tulemusi.
Konkursil on
oodatud osalema
kõik uurimisvaldkonnad:
loodusteadused, Karolina Kudelina.
tehnika ja
Foto: Artyom Bashev
tehnoloogia,
meditsiin ja tervis, sotsiaalteadused,
põllumajandus- ja veterinaarteadused,
humanitaarteadused ja kunst. Konkursi
korraldab Eesti Teadusagentuur.
Sel suvel lõpetas Karolina magistriõppe
Tallinna Tehnikaülikoolis energiamuundamisja juhtimissüsteemide erialal. Magistritöös
tutvustab ta harjadeta alalisvoolumootorite
peamisi tõrkeid ja nende diagnostikavõimalusi.
Selliste mootorite populaarsuse kasvu tõttu
on selliste mootorite hooldus ja diagnostika
äärmiselt oluline. Ootamatud rikked on
ebasoovitavad ja neid tuleb vältida. Eriti
on antud töö uurimisaineks harjavabade
alalisvoolumootorite laagririkked. Labori
katsetel nii tervete kui ka vigaste laagritega
selgus, et vibratsioonispekter võib näidata
laagris kahjustuste olemasolu. Iga vigane
laager annab mootori talitluse ajal teatud
vibratsioonisignaali, mida saab võrrelda terve
laagri vibratsioonispektriga. Nii saab ennetada
tulevasi rikkeid. Töö juhendajateks olid Toomas
Vaimann ja Bilal Asad.
Hetkel on Karolina elektroenergeetika
ja mehhatroonika instituudi doktorant nooremteadur. Oma doktoritöö raames
uurib Karolina tehisintellektil põhinevaid
intelligentseid seisundiseire meetodeid
elektrimasinate diagnostikas.

TOOMAS VAIMANN

Suusaraja kaart.

Suusarajad ootavad suusatajaid.
Foto: Meelis Kaljurand
mahalangenud puudest.
Lumeoludest niipalju, et Sillamäel lund just
väga palju pole ja see klassikarada, mis tehtud sai,
on üsna kehvake. Aga tehtud ta sai ja vabatehnikas
on rada kuni Sinimäeni olemas.
Vaheldusrikkamat rada soovijatele on rajad
Grenaderimäel. Piirkonda vähem tundvatele

külastajatele infoks, et rajad kulgevad Sinimäe
aleviku nendel nõlvadel, mille läheduses asub
II Maailmasõjas langenutele memoriaal. Oma
sõiduvahendiga tulijale on mugav parkida Sinimäe
kooli või Sinimäe muuseumi kõrval olevates
parklates ning eelmainitud memoriaali lähedal
asuvas parklas. Sinimäe Grenaderimäe erinevatel
nõlvadel on rajad korralikud ja lumeolud head.
Loodame, et tehtud ja tehtav töö elab ka eeloleva
sulaaja üle.
Palume hoida rada puhtana ning jalgsi,
kelkude, lumelaudadega jms suusarajale mitte
minna. Rajahooldust tehakse vastavalt sellele,
kuidas ilm lubab, võimaluse korral igapäevaselt.
Narva-Jõesuus Metsa tänaval on
suusatamiseks loodusliku lumekattega ca 2
km terviserada. Laupäeval, 16. jaanuaril sai
klassikarada ka Narva-Jõesuus terviserajal sisse
sõidetud. Kuna tegemist on loodusliku lumega
rajaga, kus suusalund ei ole liiga palju, võiksid
valida sõitmiseks mitte kõige parema suusa. Rajad
ei ole valgustatud.
Tehnikast niipalju, et uut soetatud tehnikat
hoiame ja kasutame Sinimäel. Sinimäe suusaradade
ja Sillamäe vahelise suusaraja hooldamiseks. Vana
tehnika, s.o 15 aastat tagasi
soetatud mootorsaani ja rajamasina, viisime
Narva-Jõesuusse ja selle kasutamine jääb talvisel
ja lumerohkel talvel peaasjalikult Narva-Jõesuu
terviseradade tarbeks. Radade tegemise ja
hooldamisega tegelevad vabatahtlikud.
Palve avalikkusele - austage palun tehtud
tööd ja ärge sõitke lumesaanidega meie poolt
ettevalmistatud suusaradadel.
Lisaks veel niipalju, et Sinimäe kooli kõrval
on väike uisuplats ja all staadionil on tiigijäält lumi
eemaldatud, et uiske ja uisutamist proovida.
Mõnusat suusahooaega ja head libisemist!
IMRE LIIV
Narva-Jõesuu linnavalitsuse haridus- ja
kultuurinõunik

Vabariigi Valitsus
eraldas Jaan
Poska tänava
rekonstrueerimiseks
700 000 eurot
14. jaanuaril kinnitas Vabariigi Valitsus
kohalike omavalitsuste teede ja tänavate
korrashoiu projektide nimekirja
kogusummas 17,2 miljoni eurot. NarvaJõesuu linnas toetatakse Jaan Poska tänava
rekonstrueerimist 700 000 euro ulatuses.
„Eelmisel aastal edastas NarvaJõesuu Linnavalitsus Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile taotluse
Jaan Poska tänava - kohaliku transiittee - korda
tegemiseks. Tuletame lugejale meelde, et
eelmisel aastal sai rahuldatud üks teine linna
taotlus, mille kohaselt eraldas Vabariigi Valitsus
825 000 eurot Vabaduse ja Lydia Koidula tänava
rekonstrueerimiseks,“ rääkis Narva-Jõesuu
linnapea Maksim Iljin. Peale Vabaduse ja Lydia
Koidula tänava taotluse rahuldamist pöördus
ministeerium linna poole päringuga teiste linnas
asuvate transiiditeede võimaliku rahastamise
asjus. Vastuseks saadeti ministeeriumile taotlus
Jaan Poska tänava rekonstrueerimiseks ning
selle aasta alguses sai ka teine Narva-Jõesuu
linna poolt edastatud taotlus rahuldatud.“
Linnavalitsus plaanib alustada
rekonstrueerimisega 2021. aastal. Enne
ehitustööde tellimist on vajalik läbi viia
ehituslikud uuringud ja koostada tehniline
dokumentatsioon riigihanke läbiviimiseks.
Rekonstrueerimistööde alla kuuluvad
olemasoleva asfaltkatte eemaldamine, aluskihi
tasandamine, kiilumiskihi paigaldamine ning
uue asfaltkatte paigaldamine, bussitaskute
rekonstrueerimine, teemärgise taastamine
termoplastikuga ning liiklust rahustavate
teekünniste ehitamine. Jaan Poska tänava
pikkuseks on 2895 meetrit.
Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa
sõnul parandab kohalike teede korrashoid
vahetult inimeste elutingimusi, soodustab
ettevõtlust ning turgutab ehitussektorit.
„Kohalikel omavalitsustel on teid, mis
vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb oma
vahenditest väheks ning remont ootab teadmata
tulevikku. Riik on viimase aastaga praktiliselt
kolmekordistanud kohalike teede korrastamisse
mineva toetuse ning see on osutunud
tulemuslikuks - võidavad nii kohalikud elanikud
kui ka ettevõtjad.“
„Ministeeriumilt vastuse saamisel
oli esimene reaktsioon loomulikult väga
positiivne ning kohe hakkasime meeskonnaga
arutama, kuidas ühte aastasse mahutada kõik
planeeritavad ning juba töös olevad projektid.
2021. aastal on niigi ca pool linnaeelarve
mahust, ehk 3,1 miljonit eurot suunatud
investeeringutele. Kui siia lisandub veel Jaan
Poska tänava rekonstrueerimine, siis on meil
kindlasti palju tegemisi. Samas on aga rõõm
tõdeda, et alates minu tulekust Narva-Jõesuu
Linnavalitsusse 2015. aastal, taotlesime igal
aastal nii Vabaduse ja Lydia Koidula, kui ka
Jaan Poska tänavate rekonstrueerimiseks raha,
kuid siiani jäid taotlused rahuldamata. Nüüdseks
on raha olemas ja ettevalmistustööd on juba
käimas,“ rääkis Iljin.
Linnapea sõnul saab kõige keerulisem
olema liikluskorralduse ja ajutiste ümbersõitude
tagamine, sest paralleelselt hakkavad käime
Vabaduse ja Lydia Koidula ning Jaan Poska
tänava rekonstrueerimistööd. Lisaks nendele
ka Vabaduse ja Lydia Koidula tänava ulatuses
uue kergliiklustee rajamine. „Seega palun
linnakodanikelt ja linna külastajatelt vabandust
võimalike ebamugavuste pärast, mis käesoleva
aasta jooksul linnas liikudes võivad tekkida,
kuid kõik see on eelkõige seotud teie ja linna
elukvaliteedi parandamisega,“ lisas linnapea
Maksim Iljin.
ALAR TASA
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Saagem tuttavaks
Kai Kitsing

Vaivara Lasteaia direktor Olgina ja Sinimäe
majas.

Jõulukaunistuste
konkursi tulemused

Detsembrikuu Narva-Jõesuu linna ajalehes
„Meie Leht“ kuulutas MTÜ Vaivara laulu-ja
mänguselts Vikerkaar välja hoonete fassaadide,
akende ja koduhoovide jõulukaunistamise
konkursi. Konkursi eesmärgiks oli ärgitada
linnakodanikke jõulutuledega kaunistama
oma hooneid ja korterelamuid, luues
sellega valgusküllase ja värvirikka talvise
pühademeeleolu.

Kai on sündinud 6. juulil 1970. aastal Viljandis.
Lapsepõlv möödus looduskaunis paigas
Viljandimaal Oru talus.
Kooliteed alustas J. Köleri nim. Viljandi IV
Keskkoolis ja lõpetas 1988. aastal.
Järgnesid õpingud Tartu Ülikoolis bioloogiageograafia teaduskonnas, mille lõpetas 1993.
aastal. Kai Kitsing: „Naudin õppeprotsessi
ja olen koolitanud hiljem end koolitajaks
ja nõustajaks. Hindan elukestvat õpet ja
õppeprotsessi.“
On töötanud kooliõpetajana 20
aastat. Viimased viis aastat direktori ja
õppealajuhatajana lasteaias. Hobi, töö ja kirg
on keelekümblus ja nõustamine, millega
on tegutsenud 12 aasta jooksul. „Nüüd on
minu tööülesanne kahe rõõmsa ja koostöise
meeskonna juhtimine ja motiveerimine laste
parimaks hüvanguks“, ütleb Kai ja lisab „Au ja
rõõm on juhtida Vaivara Lasteaia meeskonda.“
Hobideks on loodus, matkamine ja
reisimine, uute kohtade avastamine läbi
looduse, kultuuri ja ajaloo tundmaõppimise.
Suusatamine, uisutamine ja ujumine
hobispordina. Kai: „Imeline loodus on
siinkandis ja suusatamiseks on Sinimägedes
parimad suusarajad muidugi! Naudin
Sinimägede radasid ja uusi avastusi.“
Oma sõprades ja töökaaslastes hindab
ausust, avatust, väärikust ja korrektsust.
On õnnelik vanaema 1,2 aastasele pojapojale ja
ema 26aastasele pojale.

Narva-Jõesuu
kalandus ja rannaelu
vajab jäädvustamist

Narva-Jõesuu koduloomuuseumi jaoks
tahame sel aastal talletada kalanduse ja
merenduse ajalugu, traditsioone ning elu-olu
rannakülades.
Laevandustraditsioonid on siin tõesti
pikad. Professor H. Piirimäe andmetel sai
kaupmees Jürgen Tunder juba 1673. aastal
Rootsi kuningalt loa rajada Narva-Jõesuusse
laevaehitustehas, mis ka 1680. aastal tegevust
alustas. Kaks sajandit hiljem, 1870-ndate algul
paiknesid sadamasillad alates jõesuudmest
alljärgnevalt: tollisadam, lootsisadam,
kaubafirma G. E. Gendt &Ko, Prüügeri ja
C. Sutthoff &Ko kaid ning kõige lõpuks D.
Zinovjevi &Ko saeveski koos laadimissillaga.
Ja ka 133 aastat tagasi kurdeti, et kala jääb
aina vähemaks. Nii andis ajaleht Wirmaline
27. aprillil 1887. aastal teada, et aurulaevade
sõit on selles süüdi: „…kohalikud kalamehed
kaebavad kehva püigi peale ja kurvastavad, et
paar kümmend aastat tagasi oli Narowa jõgi
üsna rikkas kala poolelt, aga nüid jääb aast’
aastalt kalasaak ikka kehvamaks, kõik olla see
aurulaewade süi, kes siin mööda Narowa jõge
enamiste iga tund edasi tagasi supeltavad ja kalu
peletawad“ (kirjaviis muutmata).
Lisaks väga vanadele aegadele on siin
nõukogudeaegsete asutuste, sh kalurikolhoosi ja
traallaevade baasi lood ja tänase Eesti vabariigi
rannakalurite lood, mis on väärt jäädvustamist.
Muuseumikülastajatele tahame kalanduse
ja merenduse ajalugu, traditsioone ning eluolu rannakülades kättesaadavaks teha kolmes
keeles interaktiivse ekraaniseadme kaudu.
Loodame, et meid toetatakse ses töös Euroopa
merendus- ja kalandusfondist, projekt on teele
läinud.
Ja veel. Muuseumid on külastuseks jälle
avatud. Narva-Jõesuu muuseum töötab K, R
ja L 12.00-16.00, Sinimägede muuseum T-L
10.00-17.00.
IVIKA MAIDRE

Nurme tn 2 Vaivara külas. Foto: Aare Objartel
Komisjon, eesotsas Narva-Jõesuu
linnavolikogu esimehe Aare Objarteliga, tutvudes
kõikide esitatud objektidega kohapeal, jõudis
järeldusele, et kõik konkursile esitatud majad
olid auhinna väärilised ning on eeskujuks ka
teistele, kes pole veel jõudnud oma elukohta
tuledevärvidesse panna.
Kuna konkursile esitatud maju ja
korterelamuid oli palju ja need kõik olid kenasti
kaunistatud, siis komisjon leidis, et antakse välja
kolm võrdväärset kohta ja nendeks on:
Kalevi tn 22, Narva-Jõesuu linn; Kiviraua talu,
Puhkova küla; Nurme tn. 2, Vaivara küla.

Need jõulutuledega ehitud hooned olid
kompaktsed ja hästi läbimõeldud ning paistsid
silma loomingulise lähenemisega.
Kindlasti märgime ära ka need, kes seekord
auhinnani ei jõudnud, kuid vääriksid samuti
tunnustamist ja need olid KÜ Vilde tn 3, NarvaJõesuu linn, mis paistis silma ilusti piiritletud ja
kaunistatud territooriumiga; Tiigi tn eramud Olgina
alevikus; Vabaduse tn 64 Narva-Jõesuu linnas;

Narva-Jõesuu lasteaia territoorium aadressil E.
Vilde tn 63 ja Narva mnt 14 Olgina alevikus. Kõige
kompaktsem ja kenam nägi välja Vaivara küla, kus
praktiliselt kõikide majade omanikud olid vaeva
näinud (mõne üksiku erandiga).
Auhinnaks on kõigile kolmele võitjale
Bauhofi kinkekaardid 100 euro väärtuses.
Auhinnad pani välja OÜ Artesti. Kinkekaardid
tuuakse võitjatele otse koju kätte lähiajal.
Täname kõiki osalejaid ning kohtume juba
detsembrikuus uuel aktsioonil.
AARE OBJARTEL
konkursikomisjoni esimees

Narva-Jõesuu muul
Vahetult enne uue aasta algust, 30. detsembril,
esitas Narva-Jõesuu Linnavalitsus EestiVene piiriülese koostöö programmi raames
projektettepaneku või pigem ideekirjelduse
Narva jõe suudmes asuva poollagunenud muuli
taastamiseks.
Rahandusministeerium hakkab esitatud
erinevate ideede alusel lähitulevikus koostama
Eesti-Vene piiriülese programmi järgmise
rahastamise perioodi prioriteetide paika panemist ja
Narva-Jõesuu muul on igal juhul selle perioodi üks
tähtsamatest prioriteetsetest projektidest.
Enne ettepanekute tegemist arutasid nii
Ida-Virumaa kui ka Lääne-Virumaa kohalikud
omavalitsused uue rahastamisprogrammi raames
omapoolseid ideid ja ettepanekuid ning nende
elluviimise võimalusi ja siinkohal on rõõm tõdeda,
et meie projektettepanekut toetasid teiste hulgas ka
Viru-Nigula ja Rakvere linna esindajad, mis annab
meile motivatsiooni juurde.
Eeldatavaks ehitustööde maksumuseks on
hetkel määratud ca 7 miljonit eurot, tingimusel,
et muuli taastamine toimub täisulatuses ehk
rajatakse rannajoonelt muul kogupikkusega 460

Teade

Teatame, et 10.02.2021 kell 17.00 toimub
Narva-Jõesuu linnavalitsuses aadressil J. Poska
tn 26 linnavalitsuse poolt ette valmistatud uue
korteriühistute ja eramajade toetamise korra
arutelu.
Infotunnil osalemiseks on kohustuslik
eelregistreerimine aadressil olga.kronk@narvajoesuu.ee või telefonil +372 359 9592.
Seoses COVID-19 viiruse levikuga seotud
piirangutega, mille kohaselt ei tohi koosolekul
korraga osaleda rohkem kui 10 inimest, on
osalejate arv piiratud.
Juhul kui registreeritud isikute arv ületab
10 inimest, korraldab linnavalitsus veel ühe
infotunni, mis toimub 11.02.2021 kell 17.00.
Tuginedes ülaltoodule, teatab Narva-Jõesuu
Linnavalitsus, et kehtiva korraga ette nähtud
taotluste esitamise periood, mis on hetkel
01.02. - 01.03., lükatakse edasi seoses uue korra
väljatöötamise ja sellele järgneva kinnitamisega
linnavolikogu poolt.
MONIKA TINNO

Raamat, mille lehekülgedel 432 - 433 on lugu
traagiliselt uppunud laevast.
meetrit. Samas lubab muuli tööprojekt jagada tööde
etapid pooleks, ja juhul kui raha kohe ei piisa,
siis võib teha 260 meetrit esimese etapi raames
ning ülejäänud 200 meetrit teise etapina. Samuti
on projektiga ette nähtud ka Narva jõe suudme
süvendustööd väikesadama alani, mis annab
Narva jõele uue elu, soodustades siin lähitulevikus
nii veetranspordi liikuvuse kui ka palju muid
võimalusi uute äriideede ellu viimiseks.
Muuli tööprojekti koostamisega tegeles linn
koostöös Reaalprojekt OÜ-ga terve aasta jooksul
ja enne tööprojekti tellijale üleandmist edastati
projekt kooskõlastamiseks Muinsuskaitseametile.
Projektiga tutvudes leidis Muinsuskaitseamet,
et projekteeritava muuli otsas vasakul pool
asub vee all uppunud laevavrakk. Esimene
Muinsuskaitseameti tagasiside oli, et tegemist
on võibolla ka ajaloolise laevaga, mis uppus siin
piirkonnas mitusada aastat tagasi.
Suheldes kohalike põliselanikega selgus aga,
et tegemist on laevaga, mis uppus siin muuli
läheduses traagilise õnnetuse tagajärjel 23.12.1971.
aastal.
MAKSIM ILJIN
linnapea

Päike ja lumi panevad
päevad särama
Viimaks ometi on maa valge ja pakastki on
omajagu. Meile ju sobib see põhjamaade talv,
oleme sellega lapsepõlvest peale harjunud ja
soojad kasukad-joped pole meie riidekapist
kuhugi kadunud. Kindlasti on kusagil
panipaigas ka suusapaar olemas, mis on juba
paar aastat oma järge oodanud…
Ega aega passida eriti olegi, sest mitte
keegi ei tea, kuniks meil seda toredust jätkub.
Tänasest lehenumbrist saab ka täpsemat teavet
meie suusaradade kohta, nii et kohe õue ja
suusad alla! Lisaks talvelõbude nautimisele
saame imetleda kaunist loodust ja teatavasti on
just värske õhk üks abimees vastikust viirusest
hoidumiseks.
Loomulikult kanname ka avalikes ruumides
maske ja peame kinni 2+2 reeglist.
Samas on käivitunud COVID-19
vaktsineerimine ja õige pea peaks algama
vaktsineerimise pakkumine üle 70-aastastele
inimestele ning diagnoosi järgi riskirühma
kuuluvatele inimestele. Inimene saab
teavituse oma perearstilt ja eesti.ee kaudu,
et kuulub vaktsineerimise sihtrühma ja tal
on võimalus end vaktsineerida lasta. Teise
doosi manustamise aja kohta tuleb inimesele
meeldetuletus.
2021. aasta on hoo sisse saanud, päevad
venivad pisitasa pikemaks ja loomulikult
loodame kõik, et uus aasta on eelmisest
tunduvalt parem.
Head uut aastat meile kõigile ja püsigem terved
ja tugevad!

ÕNNITLEME!

NINA KARPOVA
PETR SMOLYAKOV
NIINA ALEKSEJEVA
GENNADI LARIONOV
NINEL PETRENKO
KLAVDIYA NIKOLAEVA
NIINA ORLOVA
ALEKSANDRA GOLUBEVA
MARIYA KHOPTA
NIINA KURAGINA
HILDA VESILO
ALEXANDER SHARCHEV
LIUDMILA ZOMEROVA
ANNA SERGEJEVA
IVAN SOKIRSKIY
ELFRIIDA VÄLJA
NINA KISEL
ANTONINA SEMTŠONOK
ALEKSANDRA ABUSHKEVICH
MARJETA NÕMM
NINA SHABANINA
VALENTINA RYABOVA
GRIGORY MIRENKOV
NIKOLAI VESELOV
VERA SHAVROVA
NADEZHDA POZHIDAEVA
GRIGORI MINONEN
VLADIMIR CHERNOBROV
MILVI TILL
TAMARA NIKITINA
SVETLANA MIGALI
SVETLANA KARPINA
OLEG RÕŽAKOV
ALEKSANDR ERT
ELENA KOKSHAROVA
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
30. detsembril

Volikogu 17 liikmest viibis istungil 16. Kinnitati
päevakord ning alljärgnevalt kokkuvõte
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsustustest.
Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve I
lugemine.
Eelarve projekt on koostatud lähtuvalt
meie arengukavast, eelarvestrateegiast ja
finantsolukorrast. Eelarveprojekt koosneb
põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest,
põhitegevuse tulemist, finantseerimis- ja
investeerimistegevusest ning likviidsete varade
muutusest.
Põhitegevuse tulud planeerime kokku 7 218 736
eurot, see on 6% vähem kui sellel aastal.
Põhitegevuse kulud. Kokku on planeeritud
7 039 284 eurot. Reservfond on planeeritud
35 000 eurot. Investeerimistegevus on kokku
planeeritud -1 018 873 eurot. Miinusega, sest
linn planeerib kulutada rohkem kui teistest
allikatest saab (üle kahe miljoni). Planeerime
kulutada investeerimisobjektidele ja projektidele
üle kolme miljoni euro. Järgmisel aastal pole
kavas võtta uusi laene.
Lõpetati Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve
I lugemine.
Narva-Jõesuu linnale kuuluva vara (linna
omandis oleva tehnika) võõrandamine
otsustuskorras.
Tegemist on eelmisel istungil tagasi võetud
eelnõuga. 29.10.2020 esitas Aktsiaselts NarvaJõesuu Kommunaal (registrikood 10830458,
Aia tn 1, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn)
ettepaneku kohaliku omavalitsuse omandis oleva
vara (traktor MTZ-82L reg. märgiga 2639TE;
tänavakoristusmasin Schmidt SK153SX reg.
märgiga 0653TA; ekskavaator JCB 3CX4T reg.
märgiga 9977TA; kallurauto SISU SL210CKH6X2 reg. märgiga 223APT; korvtõstuk Renault
Master reg. märgiga 531MPG; laadur AVANT
lisatarvikutega sn. 725301406; laadur EKF
Handler FH7.42 nr. E172; koristusmasin
Beach Tech 2000; sõiduauto Peugeot Expert
reg. märgiga 482BFM) otsustuskorras
võõrandamiseks Aktsiaseltsile Narva-Jõesuu
Kommunaal.
Võeti vastu linnavolikogu otsus nr 171 „NarvaJõesuu linnale kuuluva vara (linna omandis
oleva tehnika) võõrandamine otsustuskorras”.
Narva-Jõesuu linna põhimäärus.
Põhimäärust on menetletud pikalt ning
aktiivselt on tehtud muudatusettepanekuid.
Kõigi arvamuste najal on kokku pandud uus
terviktekst.
Otsustati tutvuda veelkord terviktekstiga
ning määrata ettepanekute esitamise tähtajaks
13.01.2021.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019
määruse nr 53 „Narva-Jõesuu linna kaasava
eelarve menetlemise kord“ muutmine.
Eelnõu esitaja Kai Kiiver võttis eelnõu
tagasi. Linnavalitsus esitab uue tervikteksti
eelnõu.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu- ja
ettevõtluskomisjoni aruanne.
Kokku menetles arengu- ja
ettevõtluskomisjon kolme aasta jooksul
66 linnavolikogule esitatud eelnõud.
Arengu- ja ettevõtluskomisjon pidas
linnamajanduskomisjoniga kahasse 2
komisjoni koosolekut ning keskkonna- ja
kalanduskomisjoniga 3 koosolekut sellistel
teemadel, mis haakusid mõlema komisjoni
professiooniga.
Perioodi keskmine komisjoni koosolekust
osavõtnute osalemisprotsent oli 67, mis
tähendab seda, et enamus komisjoni liikmetest
võtsid osa füüsiliselt kõikidest komisjoni
koosolekutest. Oli ka neid komisjoni liikmeid,
kellele ei sobinud komisjoni toimumise aeg
ja neist pooled saatsid oma arvamused ja
ettepanekud e-posti teel.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani
kinnitamine.
Jaanuar
Narva-Jõesuu Sadama SA tegevuse ja eraldatud
kohalikust eelarvest vahendite kontroll.
Veebruar - Märts
Järelkontrolli teostamine läbi viidud revisjonide
kohta.
Aprill
Sinimäe spordihoone kasutamise kontroll.
Mai
Narva-Jõesuu linna majandusaasta aruandega
tutvumine, riskide hindamine ja arvamuse
avaldamine.
Juuni
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2019
määruse nr 68 täitmise kontroll.
August
Narva-Jõesuu linna 2021. a esimese poolaasta
eelarve täitmise kontroll.
September - oktoober
Sõlmitud 2020-2021 hankelepingute täitmise
kontroll.
ERET LAHT
Linnasekretäri abi

Jõuluaeg Sinimäe koolis
Vaatamata ärevale 2020. aastale möödus
detsember Sinimäe põhikoolis jõuluootuses –
õhinal ja loovalt.
Kuu esimestest päevadest alates
kaunistasid lapsed oma klassiruume ja kujundasid
neid ümber. 11. detsembril toimus koolis võistlus
kõige ilusama klassi leidmiseks. Iga klassiruum
erines stiililt ja võis näha uute huvitavate ideede
teostumist. Pühadeks õppisid lapsed jõululaule
erinevates keeltes. Samuti õppisid nad piparkooke
küpsetama ja kaunistama. Koolis valitses pidulik
meeleolu.
Detsembri keskel läks kool üle
distantsõppele ja selle kestel otsiti uusi vorme ja
lahendusi. 23. detsembril toimus uues formaadis
jõulutervitus: 1.–9. klassi õpilased valmistasid ette
kontserdi, kooli juhtkond ja õpetajad õnnitlesid
lapsi ja nende vanemaid ning meie IT-spetsialist
tegi imelise jõuluvideo.
18. detsembril toimus Rakveres
õpetajatele arengukava seminar. See oli
suurepärane päev: pärast ametlikku osa toimus
jõulukuuskede kaunistuste valmistamise
meistriklass, oli kaetud kaunis pidulaud ja toimusid
lõbusad mängud. Iga õpetaja meenutas lahkuva
2020. aasta kohta midagi head ja sisukat.
Oma õnnitluskõnes rõhutas direktor, et hea õpetaja
saab olla ainult õnnelik inimene. Püüame siis
rõõmsad olla ja küll see ka õnnestub.
ALEVTINA SEROVA
inglise keele õpetaja

Jõulukaarte valmistamas.
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Hajaasustuse
programmi 2021. a
taotlusvoor on avatud

Teatame, et alates 01.02.2021 on avatud
hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud saavad
taotlusi esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
kuni 01.04.2021
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele tagada
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse
programmist majapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
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/toetusterakendamine/elukeskkond/hajaasustuseprogramm).
Nimetatud veebilehel on olemas taotlusvormid
ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
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.

Kodud
tuleohutuks
Meil on heameel teada anda, et projekt

Sinimäe koolis tegutsesid päkapikud. Foto 2x Alevtina Serova
viime haridusprotsessi klassiruumist välja: toetame
õpilasvahetusprojekte, korraldame tasuta õppereise
Eestis ja saadame õpilasi keelelaagritesse.
(Järg)
Õppekavavälised tegevused ja ringide valik on
Elus on sageli nii, et enne juubelit tehakse
mitmekesised ning seda täiendatakse pidevalt,
kokkuvõte elatud aastatest. Kokkuvõtte teeme
hõlmates laste endi huve, olgu selleks siis sport või
ka meie, meenutades, mis on selle lühikese
robootika.
perioodi jooksul toimunud, mida oleme
Oleme suutnud säilitada kodust ja turvalist
saavutanud ja mille poole peame veel püüdlema.
õhkkonda. Meie seinte vahel valitseb usaldus,
2016. aastal sai Narva-Jõesuu kool taas
mõistmine ja austus. Seetõttu usaldavad meie
põhikooli staatuse. Algas järjekordne ajajärk, mis
vilistlased ka oma lapsed meie hoolde. See
oli täis pikkadest traditsioonidest inspireeritud uusi
tähendab, et me ei või teid alt vedada ja püüame
ideid.
seda usaldust hoida. Narva-Jõesuu kool areneb
„Vastu võetakse riietuse järgi“, öeldakse.
pidevalt ja meie tugevus peitub meie meeskonnas
Heidame pilgu oma kooli välimusele. Kooliseinad
ja traditsioonides.
jäid muutmata (esialgu, kuid usume ja loodame,
Tuletame meelde, et 2021. aastal tähistab
et peagi saame ka uue hoone), kuid muutunud
Narva-Jõesuu kool oma juubelit. Kutsume
on kooli territoorium, koridorid ja klassiruumid.
kõiki, kes on kunagi töötanud või õppinud meie
Lapsed said kauaoodatud spordiväljaku ja koguni
koolis, osalema selle ürituse ettevalmistamisel.
ootamatu, kuid mitte vähem vajaliku rulapargi.
Fotokroonika loomiseks, dokumentaalfilmi
Kooliesine ala on nüüd hästi valgustatud;
tegemiseks ja kooli kaunistamiseks on vaja
külalisi tervitab uus parkla. Soojal ajal võib
eri aastate foto- ja videomaterjale. Meil on
klassiruumidest lahkuda ja viia tunni läbi värskes
väga hea meel, kui kirjutate mälestusi oma
õhus mugavate laudade taga. Muutunud on ka
siseruumid: kosmeetiline remont, uued koolipingid, kooliaastatest, edastate oma tervitused ja saadate
oma koolifotosid. Materjale saab saata e-posti teel
klassiruumide valgustus kaasaegse tehnikaga, kiire
aadressile tatborbar@gmail.com või tuua kooli
internet, tenniselauad, diivanid ja kott-toolid …
aadressil J. Poska 36. Kontakttelefon 3599731.
Silm rõõmustab!
TATJANA BARABANOVA
„Vastu võetakse riiete järgi, ütlete teie, aga
mis edasi?“ Edasi tulevad inimesed: õpilased,
nende vanemad, õpetajad, juhtkond, kõik kooli
töötajad. Tahaksin märkida, et kooli hoolekogu
Teatame, et 08.02.2021 kell 17.00 toimub
(mille esimees on juba aastaid meie kooli
vilistlane Olga Baranova) võtab aktiivselt osa
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil J. Poska
kooli küsimuste lahendamisest ja pakub koolile
tn 26 Narva-Jõesuu linn hajaasustusprogrammi
suurt tuge. Aastaid on hoolekogu liikmeteks olnud
infotund, mille raames toimub programmi
samuti meie lõpetajad – M. Schmidt ja E. Boiko,
tutvustus ning taotlemisega seotud nõuete ja
kes tunnevad koolielu hästi ja saavad seetõttu teha
taotlemistingimuste ülevaade.
konstruktiivseid ettepanekuid.
Infotunnil osalemiseks on kohustuslik
Koos õpilastega on ka pedagoogiline
eelregistreerimine aadressil olga.kronk@narvakoosseis viimastel aastatel veidi noorenenud.
joesuu.ee või telefonil +372 359 9592.
Noored õpetajad, kelle seas on ka meie hiljutine
Seoses COVID-19 viiruse levikuga seotud
lõpetaja, on kaasa toonud tänapäevased
piirangutega on osalejate arv piiratud, mille
meetodid ja uued suundumused. Toetudes meie
kohaselt ei tohi koosolekul korraga osaleda
lugupeetud ja tunnustatud vanema põlvkonna
rohkem kui 10 inimest.
kogemustele, võimaldavad nad haridusprotsessi
Juhul kui registreeritud isikute arv ületab 10
mitmekesistada, muuta seda nii huvitavamaks
inimest, teeb linnavalitsus veel ühe infotunni,
kui ka tulemuslikumaks (meie pakutav teadmiste
mis toimub 09.02.2021 kell 17.00
tase võimaldab meie lõpetajatel endiselt jätkata
haridusteed mis tahes nende valitud õppeasutuses).
MAKSIM ILJIN
Keelekümbluse meetodist on saanud meie koolielu
lahutamatu osa. Üha sagedamini ja aktiivsemalt

Kooli ajalugu

Teade

„Kodud tuleohutuks“ jätkub 2021. aastal.
Päästeametil koostöös Siseministeeriumi
ja kohalike omavalitsustega on käimas
toimetulekuraskustes olevatele inimestele
suunatud projekt, millega soovitakse
tuleohutuks muuta vähemalt 500 kodu
Eestis.
Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma:
* Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV
hinnangul);
* Lastega pered, eelkõige lasterikkad;
* Puuetega inimesed;
* Eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks
on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on
mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu
vms, hiljuti juhtunud tulekahju vmt).

Tõrvajõe uus pliit-soemüür… ja vana pliit.

Mida toetame projekti raames:
1. Olemasoleva küttekolde ja -seadme
parandamine;
2. Vana küttekolde ja -seadme lammutamine
ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
3. Korstnapühkimise teenus;
4. Vingugaasianduri paigaldamine;
5. Suitsuanduri paigaldamine;
6. Esmaste tulekustutusvahendite (nt tuletekk
ja tulekustuti) paigaldamine;
7. Eksperthinnang;
8. Elektrisüsteemi parandamine;
9. Elektriaudit;
10. Gaasiseadmete parandamine ja
vahetamine;
11. Erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu,
temperatuuriandur, puuetega inimeste
häiresüsteemid jmt);
12. Vajaduspõhine / muu (eeldab detailset
vajaduse kirjeldus).
Oma soovist osaleda projektis anna teada
hiljemalt 08.02.2021. aastal numbrile
58538424 Sabina Kornejeva, e-post: sabina.
kornejeva@narva-joesuu.ee
Kahe aastaga tehti Narva-Jõesuus tuleohutuks
8 kodu.
SABINA KORNEJEVA
sotsiaalosakonna juhataja
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Arvamuse väljaselgitamine
Narva-Jõesuu linna ja
Sillamäe linna vahelise
haldusüksuste piiride
muutmise kohta

Narva-Jõesuu Linnavalitsus annab
teada, et on alustanud Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse (edaspidi ETHS)
alusel Sillamäe linna ja Narva-Jõesuu linna
vahelise haldusüksuste piiride muutmist.
ETHS § 7 lõige 3 sätestab, et
haldusüksuste piiride korrigeerimisel vastavalt
maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustele
elanike arvamuse väljaselgitamist üldjuhul
ei toimu, vajaduse korral selgitatakse vaid
asjaomaste elanike arvamus. Narva-Jõesuu
Linnavalitsus on kaasanud arvamuse
väljaselgitamise menetlusse piirimuudatusega
puudutatud katastriüksuse omanikud.
Narva-Jõesuu linna ja Sillamäe linna
vahelise haldusüksuste piiride muutmise
dokumentidega on võimalik tutvuda
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse veebilehel
aadressil www.narva-joesuu.ee või eelnevalt
kokkulepitud ajal (tel 3599598) Narva-Jõesuu
Linnavalitsuses.
Arvamusi ja ettepanekuid Sillamäe linna ja
Narva-Jõesuu linna vahelise haldusüksuste
piiride muutmise kohta võib saata hiljemalt
14. veebruariks e-posti aadressil info@narvajoesuu.ee.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on seisukohal,
et piiride muutmine on mõlema kohaliku
omavalitsuse huvides, selleks et tagada kohalike
omavalitsuste tasakaalustatud ja terviklik
ruumilahendus, mis arvestab kohalike elanike
vajadusi ja huve ning jätkusuutlikku arengut.
TATJANA HÜTT
maakorraldaja

Veendu oma aadressi ja
postkasti korrektsuses

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja
kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema
märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui
aadress on vale, siis võib saadetise õigele
aadressile toimetamine olla postikulleri
jaoks väga keeruline või lausa võimatu ning
saadetis suunatakse tagasi saatjale.
Õige aadressi kontrollimine uute tellimuste
puhul on eriti oluline, kui teie piirkonnas on
hiljuti toimunud aadresside muutmine või
määramine kohaliku omavalitsuse poolt.
Samuti on saadetiste kohaletoimetamisel
oluline, et kliendi postkast oleks õigesti
märgistatud, hõlpsasti leitav ning heas
seisukorras. Eestis on ligikaudu 600 000
postkasti, mille hulgast paljud ei vasta
nõuetele või on õigesti märgistamata ja teevad
kirjakandja töö raskeks ja ajakulukaks.
Korrektne postkast, mis on ka hästi
märgistatud teeb kirjakandja töö lihtsamaks
ja aitab tellitud saadetistel postkasti kiiremini
jõuda. Postkasti asukoha juures peaks jälgima,
et sellele oleks tagatud aastaringne ligipääs
ja et tee postkastini ning postkasti alune
oleks takistustest vaba (lumi, jää, jalgrattad,
lapsevankrid, suusad jne).
Oluline on ka, et postkast ning maja oleks
korralikult nime või numbriga tähistatud,
sest tähistamata postkasti ei pruugi oodatud
saadetised kohale jõuda. Õige postkast on
tähistatud maja numbri ja tänava nimega või
talu nimega või korteri numbriga. Samuti peaks
postkast olema lukustatav, ilmastikukindel ja
piisavalt suur (minimaalsed mõõtmed 25x35x6
cm) ja piisavalt suure avaga (23x3 cm).
Kiiremale postikandele aitavad kaasa
ka grupipostkastid. Grupipostkast tagab
postikullerile aastaringse ligipääsu ning
elanikele seeläbi aastaringselt püsiva
postiteenuse. Lisaks aitab grupipostkast postil
inimesteni kiiremini jõuda, sest postikuller saab
nii korraga täita kõikide ümberkaudsete majade
postkastid. Seetõttu sõltub grupikastide arvust
terve kogukonna posti kohaletoimetamise kiirus.
Grupipostkasti saab tellida Omniva kodulehelt:
www.omniva.ee/grupipostkast.
Ligi tuhandet postkasti teenindav
kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee
postkastide juurde on vesine, jäine või lumine.
Seetõttu paneb Eesti Post talve lähenedes
kõigile südamele, et inimesed oma postkasti
ümbrused korras hoiaks.

Ilma kapriisid ei takista Narva-Jõesuu
teenindusjaama valmimist

Vahepealne külm
seiskas mõneks ajaks
tööd Narva-Jõesuu uue
teenindusjaama rajamisel.
Ehitaja lubab omalt
poolt tähtajaks tankla
valmimise.
Mullu 30. novembril
Narva-Jõesuu keskuses
alanud Terminal Oili tankla
ehitustööd on püsinud
graafikus. Tänaseks on
territooriumile paigaldatud
mahuti ja hinnapost. Hetkel
käivad objektil torutööd.
Ees seisab lülitumine
linna kanalisatsiooni ja
veevärgiga. Vahepealsed
Terminal Oil tankla ehitus. Foto: Alar Tasa
krõbedad külmakraadid
teenindusjaam märtsikuuks.
pärssisid ehitamist ja lühikeseks ajaks tuli teha
Terminal Oili juhatuse liikme Raido Raudsepa
koguni väike paus. Nüüdseks on külm asendunud
kinnitusel on Narva-Jõesuusse teenindusjaama
soojema õhumassiga ning ehitamine saab jätkuda.
rajamine märgilise tähendusega kuna see hakkab
Ehitaja kinnitusel tehakse tekkinud viivitus
asuma Eesti ja Euroopa Liidu idapiiril.
eelseisvatel nädalatel tasa ja kokkuvõttes püsitakse
graafikus. Veebruaris saab toimuma mooduli
VAMBOLA PAAVO
paika tõstmine. Terminal Oili kinnitusel valmib

DPD pakiautomaat nüüd ka Narva-Jõesuus
DPD Eesti on hoogsalt alustanud oma
pakiautomaatide võrgustiku laiendamisega, mille
käigus ligi kahekordistub ettevõtte pakiautomaatide
arv Eestis 207 pakiautomaadini. Pakiautomaadi
teenust saab nüüdsest kasutada ka Narva-Jõesuus.
Uued DPD automaadid tulevad kasutajatele
lähemale ehk paljud uued asukohad saavad
keskuste asemel olema elamupiirkondades,
väiksemates linnades ja asulates. Narva-Jõesuus
asub pakiautomaat Coop Konsumi kaupluse juures
aadressil Jaan Poska tänav 26.
„Uute pakiautomaatidega oleme võtnud
eesmärgiks tulla inimestele võimalikult lähedale.
Nüüd saavad pakiautomaadid ka asulad, kus seni
on pakiautomaadid üldse puudunud,“ selgitas
DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. Ta lisas, et kuna
DPD kullerteenus on ulatuslikult optimeeritud, siis
on kliendil võimalik reaalajas jälgida, kui kaugel
kuller tema pakiga on ning millal kuller temani
jõuab. „Soovime samamoodi ka pakiautomaatidega
jõuda inimestele võimalikult lähedale, et nad ei
peaks oma saadetise saamiseks või saatmiseks
eraldi teekonda ette võtma.“
Uued DPD pakiautomaadid on tootja

Uus pakiautomaat. Foto: Dmitri Sedinin
KEBA kõige uuem mudel, mille nähtavaimaks
erinevuseks on kasutajasõbralikum, kaldenurga all
olev ekraan. Seadmed paigaldab Hansab.
ALAR TASA

Austatud Narva-Jõesuu linna elanik, jäätmevaldaja!
Narva-Jõesuu Linnavalituse poolt läbi viidud
riigihanke „Narva-Jõesuu linnas korraldatud
jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine“
tulemusena on sõlmitud leping OÜ-ga EKOVIR
(registrikood 10548331), kelle pakkumus
tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.
Vastavalt sõlmitud lepingule on OÜ EKOVIRil alates 15.01.2021 kuni 15.01.2024 ainuõigus
vedada kogu Narva-Jõesuu linna territooriumil
kodumajapidamistes, ettevõtetes, asutustes jne
tekkinud alljärgnevaid jäätmeid:
1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01
(segaolmejäätmed),
2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01
(vanapaber),
3. suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07
(suurjäätmed),
4. biolagunevad jäätmed jäätmekoodi 20 01 08 ja
20 02 01 (biojäätmed).
Jäätmevedu toimub vastavalt Narva-Jõesuu
linna jäätmehoolduseeskirjale. Konteinerid võivad
olla renditud vabalt valitud jäätmevedajalt või
oma konteiner, kuid selle seisukord peab vastama
nõuetele.
Alates 15.01.2021 uuendatakse automaatselt
kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud jäätmeveoteenuse
osutamise lepingud, arvestades maksumuste
muutustega lähtuvalt riigihanke tulemustest,
ülejäänud lepingu tingimused, sh ka jäätmete
väljaveo ja konteinerite tühjendamise
graafikujärgsed tingimused jäävad samad.
Vastavalt Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel
„Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud
jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses
jäätmeveo piirkonnas“ on korraldatud jäätmeveoga
liitumine kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele,
väljaarvatud isikud, kellel on keskkonnakaitseluba.
Parema jäätmeveo teenuse korraldamiseks
palume uutel klientidel jäätmeveotingimuste
täpsustamiseks (arvete saatmise andmed,

konteineri rendi küsimused jne ) ning sellest
lähtuvalt ka lepingute sõlmimiseks pöörduda
OÜ EKOVIR kontaktidele: Narva, Lääne 5, tel.
35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee
E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna).

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

JAAN METSIS
keskkonnaspetsialist

Talvevarustuse laenutus
Sinimäe Spordihoones
Lugupeetud Narva-Jõesuu elanikud! Kätte
on jõudnud ilus talv ja seetõttu on Sinimäe
spordikeskusel hea meel pakkuda teile ja teie
lastele talvevarustust (suusad ja uisud).
Tulenevalt sellest, et päevasel ajal kasutab
kool varustust kehalise kasvatuse tundide
läbiviibimiseks, laenutatakse uiske ja suuski
(piiratud ajavahemikul) spordikeskuse tööajal.
Laenutus töötab Sinimäe Spordihoones (Kesk
1, Sinimäe) tööpäeviti kell 16:00 - 20:00 ja
laupäeval kell 10:00 - 14:00. Inventari saab
laenutada maksimaalselt 2 tunniks.
P.S. Alates 1. veebruarist muutub veidi Sinimäe
spordikeskuse hinnakiri. See puudutab neid,
kes pole Narva-Jõesuu elanikud. Samuti alates
1. veebruarist on spordiinventari rentimine
täiskasvanutele tasuline, lastele on see endiselt
tasuta.
Ilusat talve!

Suur tänu!

Ida prefektuuri Narva kordon tänab kalamehi:
Andreyd, Urmast, Reinu, Ivani, Vladimirit
ning vendasid Vladimirit ja Nikolaid selle
eest, et abistasid 19. detsembril Narva kordoni
ametnikke Narva jõest kergpoide väljavõtmisel.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Päästeamet: 2020.
aastal hukkus tule- ja
veeõnnetustes 94 inimest

Möödunud aastal hukkus tulekahjudes 36
inimest, märga hauda jättis oma elu 58 inimest.
Tules hukkunute arv oli taasiseseisvunud Eesti
väikseim, uppunute arv aga viimase viie aasta
suurim.
„Tänases Eestis hukub tulekahjudes ja
upub vees kokku ikka veel ligi sada inimest
aastas ja seda on liiga palju. Ainult hoolides,
koostööd tehes ja ennetades saame need arvud
väiksemaks,“ rääkis siseminister Alar Laneman.
„Kipume koroonakriisis elades ära unustama,
et meie elu võivad mõjutada ka teised, n-ö
tavapärasemad hädaolukorrad. Kuigi Eesti eri
paigus võib ette tulla erinevaid olukordi, siis
on just karmid ilmastikuolud need, mis meie
elanikke kõige rohkem puudutavad. Ma näen,
et koroonakriisi tõttu on Eesti elanikud hakanud
mõistma ka teiste kriiside võimalikkust ja
nendeks paremini valmistuma,“ lisas Laneman.
Elanike kriisiks valmisolek oli ka
Päästeameti 2020. aasta üks märksõnu, kui
aasta lõpus saadeti rohkem kui poole miljoni
leibkonna postkasti trükis kriisiks valmistumise
juhistega. Viimased „Ole valmis“ trükised
jõuavad Eesti elanikeni jaanuari lõpuks.
2020. aasta märksõna oli ka vees
hukkunute suur arv. Mullu uppus 58 inimest,
mis on viimaste aastate nukraim tulemus.
Enamik uppunutest, lausa 45, olid mehed, ning
kahjuks uppus ka üks laps. Uppunu keskmine
vanus oli 61 aastat ning üle poolte vees
hukkunutest olid joobes. „Eelmise aasta talv
oli tavapäratult soe ja see kajastub ka õnnetuste
statistikas – kuna maapind oli pehme ja kaldad
libedad, piisas saatuslikuks kukkumiseks vaid
kergest libastumisest. Uppumistes oli oma osa
paraku taas alkoholil ja seda eriti suvekuudel,“
nentis Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.
Mullu hukkus veeõnnetustes enim eakaid
viimase kümne aasta jooksul, ühtekokku 34
inimest. „Eesti ühiskonnas suureneb üksi elavate
eakate osakaal ja koroonakriis tuletas eriti
teravalt meelde, kui oluline on inimestevaheline
kontakt. Suhtleme oma eakate lähedaste ja
naabritega ja küsime, kas neil on vaja abi. Keegi
ei tohi jääda üksi,“ lisas Tammearu.
Eelmisel aastal hukkus tules 27
täiskasvanud meest ning 9 naist. Hukkunu
keskmine vanus oli 62 eluaastat. Esialgsetel
andmetel oli hukkunutest joobes ja
joobekahtlusega 58%, keskmine joove oli
2,72‰. Hukkunutega tuleõnnetuste peamised
põhjused olid hooletu suitsetamine, lahtise tule
kasutamine, toidukõrbemine ning rikked elektrija küttesüsteemides.
Esialgsetel andmetel sai 2020. aastal
vingugaasi tõttu viga vähemalt 53 inimest, selle
hulgas kolm surmajuhtumit, mille puhul on
vingugaasimürgistuse kahtlus. Kannatanute seas
oli ka 8 last, kellest noorim alla aastane. Kõige
sagedasem vingumürgistuse põhjus oli kütmisel
siibri liiga varajane sulgemine.
„Alates 2022. aasta algusest muutub
kõikides hoonetes, kus on tahkeküttel ahi, pliit
või kamin, kohustuslikuks ka vingugaasiandur.
Kuigi kohustuslikuks muutumiseni on veel
aega, tasub andur paigaldada juba praegu, sest
ainult toimiv vingugaasiandur aitab ära hoida
kurbi tagajärgi. Anduri paigaldamisel tuleb
kindlasti järgida tootja juhiseid, sest erinevatel
anduritel on erinevad paigaldamisnõuded
ning töö laitmatuse tagab anduri korrektne
paigaldamine,“ paneb Tammearu kõigile
südamele.
Lõhkekehaleidude hulga osas oli 2020.
aasta Päästeameti jaoks rekordiline – aasta
jooksul leiti üle kogu Eesti 9041 lõhkekeha
ning see on kõrgeim tulemus alates 1998.
aastast. Suure lõhkekehasaagi põhjuseid on
mitu – eelmise aasta talv oli soe, maapind oli
kaua lumeta ning külmumata ja see hõlbustas
lõhkekehade avastamist. Samuti andsid
suure saagi plaanilised tööd Ida-Eestis (Ida
Kõmin). Paljudel juhtudel teatasid avastatud
lõhkekehadest Päästeametile ka tublid inimesed
üle kogu Eesti.
2020. aastal oli Päästeametil kokku
25 822 väljakutset, millest 14 881 olid
päästesündmused. Vabatahtlikud päästjad
osalesid 3555 päästesündmusel, millest 1117
sündmust lahendasid iseseisvalt.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

