Nr. 6

Arengukava
koostame kõik koos
Käesoleva aasta aprillis sai alguse
Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ehk
siis eelmisel aastal ühinenud uue ühise
omavalitsuse arengukava koostamine.
Mai lõpust kuni juuni alguseni toimusid
mitmed, erinevate teemavaldkondade
lõikes, avalikud arutelud, kuhu
püüdsime kaasata võimalikult palju ka
uue ühendomavalitsuse elanikke.
Arengukava, mis on oma olemuselt
nii visioonidokument kui ka selle täitmise
rakenduskava ning mis peaks määratlema
kogukonna peamised murekohad ja
tulevikuvaate, tõi arutelude
toimumiskohtadesse kokku suure hulga
erinevate elukutsete, vanuse ja
ilmavaatega inimesi. Toimusid mitmed
kohtumised värskelt ühinenud
omavalitsuste eri piirkondade
kogukondade esindajatega, et saada
parim ülevaade neist probleemidest, mis
kõige rohkem elanikele muret teevad ja
mida peab nende lahendamiseks järgmisel
aastakümnel ette võtma. On ju uues
Narva-Jõesuu linnas nüüd peale linna
veel 2 alevikku ja 20 küla!
Kokku on toimunud 11 kohtumist,
millest võttis osa 249 inimest. Arutelud
toimusid nii rahvakoosoleku kui ka
töögruppide vormis, kus kõik kohalolnud
said omi visioone, aga ka
probleemkohtade võimalikke
lahendusteid, ideedena välja pakkuda.
Kohtumiste kohta on koostatud
protokollid, mis on avalikkusele
kättesaadavad Narva-Jõesuu linna
kodulehe rubriigis „Arengukava“.
Siinkohal sooviksin jagada
lugejatega teemadest, millest räägiti kõige
rohkem.
Läbivaks teemaks oli pea igal koosolekul
Sillamäe -Viivikonna-Sirgala-SinimäeNarva-Jõesuu asumeid ühendava
bussiliini loomine. See on praegu kõige
pakilisem murekoht, mille lahendamist
paljud elanikud pikisilmi ootavad!
Kultuuri-, hariduse ja noorsootöö
alaste teenuste paremaks korraldamiseks
on suur nõudlus oma isikliku bussi järele,
sest hajaasustus on uues omavalitsuses
suur.
Palju räägiti sellest, et Narva-Jõesuu
linna on vaja kontsertsaali ja suvelava,
sest linnas pole ühtegi ruumi ega platsi,
kus linn saaks korraldada aastaringselt
omi üritusi.
Investeeringuid vajavad ka NarvaJõesuu, Sinimäe ja Olgina staadionid ning
Narva-Jõesuu pargid. Paljud inimesed
küsisid, mis saab lagunevast kuursaalist,
ehk siis kuurortlinna „arengupeetuse“
sümbolist ning mida ja kuna võetakse
ette, et Narva jõe suuet kaitsma pidava
muuli lagunemist peatada?
Kriitikalaine tabas teravalt
elamumajanduse valdkonda: NarvaJõesuu linna, Sirgala ja Viivikonna
munitsipaalkorterid on väga halvas
seisukorras, tühjad tondilossid rikuvad
kuurortlinna ilmet, osal majapidamistel
puudub siiamaani kanalisatsioon.
Suureks mureks on puudulik
liikluskorraldus, parkimiskohtade,
kõnniteede puudus, prügimajandus,
metsa raie ja risustamine.
Kõlas arvamus, et Narva-Jõesuus
võiks olla rohkem kauplusi, ühest
Maximast ei piisa, korralik turg võiks olla
ja avalik saun. Probleemina toodi välja
veel seda, et Narva-Jõesuus, mis oli
varem kuulus ka kui kalalinn, ei müüda
kuskil värsket kala. Kuigi sealsamas linna
peatänaval seisab tänaseni märk „Värske
kala“.
Sirgala ja Viivikonna kohtumisel
osales kokku peaaegu 60 inimest, mis oli
meile suureks üllatuseks. Nendes külades
on ka kõige rohkem probleeme: maaga
seotud küsimused, elamumajandus,
turvalisus, prügimajandus, pole ühtegi
mänguväljakut jm. Viivikonna elanikud on
hakanud olemasolevat küla omal
algatusel korrastama, näiteks on nad ise

Juuni 2018

Narva Eesti Gümnaasiumi
EV100 tammesalu avamine
Rahvaste ajalooline mälu on tihti
rõhutamiseks kohale saatis. Tema kõne oli täpselt
kummaline. Ühte ja sama sündmust või
selline, mida samal päeval esitati kõikjal üle terve
olukorda suudavad naabrid hinnata hoopis
Eesti uute tammesalude avamisel. Kohati tuli
erinevatest vaatenurkadest ja saada niiviisi
selletõttu ka muigamaajavaid episoode vahele, kui
täiesti vastandlikud lood. Eriti tihti juhtus nii
kuulajad üllatusega teada said, et salu alune maa,
möödanikus. Kui naaberrahvad otsivad endale mis kõikide teada eramaa, äkki omavalitsuse
järjepidevuse tunnistajaid lähiminevikust või
omaks kuulutati. Aga teadjamad olid niigi kursis,
kristlusest, siis meie kipume muinasaega
miks linnakooli tammesalu äkki talumaadele rajati
välja kõndima, et igipõlisusele kinnitust
ja ka avamisel linnaisadest ainult tubli
hankida.
linnasekretär käis. Narva on kohati imedemaa. Ja
Nii ka nüüd, Eesti riigi juubelit tähistades,
imed, nagu teada, võivad erivärvilised olla.
istutame me tammesid. Tamm on hiiepuu, midagi
Pidu oli nagu muistegi. Kohaletulijate hulgas
püsivat ja kindlat, aga sümbolina puhtpaganlik ja
oli naabreid-tuttavaid, Vanatare-rahvast,
põhjendusi, miks just see puu seondub eestlase ja
kooliõpilasi koos vanematega ja kindlasti kõik, kes
eestlusega, tuleb pea aastatuhandetetagusest ajast
oma osalust selle ürgeestiliku projektiga algusest
otsida. Me ei mäleta nii kauget aega, ka ühe rahva
peale tunnetasid ja pidevalt tegid-toimetasid.
mälu on siiski ajaline ja kaduv, ja nii me
Peolaual kringel ja maiustused, kingituseks
rõhutamegi
tammede
pikaealisust ja
tugevust, aeglast
hakkamist
kasvamisel ja
kindlust püsimisel.
Ometi võis algselt
olla hoopis midagi
muud, mis
muinaseestlasele
sümpatiseeris.
Lehekuju,
okstesahinas
Noored tantsivad tammiku avatuks. Foto: Alar Tasa
kuulduvad
manasõnad või hoopis midagi tänapäev inimesele
sümboolsed kruusid ja palju-palju tänusõnu. Päike
hoomamatut.
kõrvetas, linnud laulsid ja inimestel oli rõõmus
Aga tamm on ikkagi midagi maarahvalikku ja
meel. Natuke muret ka muidugi, sest eestlane kohe
nii istutasid ka Narva Eesti Gümnaasiumi lapsed
ei oska õnnelik olla, ikka kipub kahtluseuss
koos teiste endavanustega terves Eestis kodumaa
närima ja ettevaatlikkus hoiatama. Kas ikka sellel
sünnipäevaks tammesalu. Kõigepealt muidugi
aastal vihma ka tuleb, kes kastma hakkab, kuidas
korjasid tõrusid ja panid neid mulda. Tõrudest,
muttidega võidelda, et juuri „pintslisse ei
nagu tõelise tamme osadest muistegi, läks
pistetaks“ ja veel kotiga pisimuresid. Me ei saa
kasvama ainult osa ja nii tuli taimede ”koha pealt”
teisiti, peame veidike kibedatele asjadele ka
veidi abi otsida, aga eks see elu nii käibki. Kaks
mõtlema, et jumalad kadedaks ei muutuks ning
aastat tagasi istutati puukesed koostöös maha
häda ei saadaks. Aga võib-olla suudame rohkem
ning nüüd nad kasvavadki, mõni kiiresti ja hästi,
rõõmustada, kui hästi läheb, kuigi ootasime halba
teised tudisedes ja ”jäneste abiga” natukesehaaval.
või vähemasti mingit vimkat. Aastatuhandete
Nagu peabki olema, sest looduslik valik on arengu
tarkus soosib küll rõõmsat meelt, aga ka väikest
aluseks juba miljoneid aastaid.
üleõlavaatamist ning kontrollimist. Aga seekord
Koos terve Eestiga avasime oma tammesalu
kõik toimis ja mitte ei oska arvata, miks peaks
1. juunil 2018. a. Ilusat ilma ei tulnud paluda, sest
edaspidi untsu minema.
sellel aastal teistsuguseid polegi olnud. Toetust ja
arvestatavat rahalist tuge pakkus Riigikantselei,
UTA KROON-ASSAFREI
kes ka oma esindaja, proua Tatjana, pidulikkuse

Narva-Jõesuu metsade kaitseks
kogutud allkirjad anti üle linnapeale
Reede, 8. juuni ennelõunal anti Narva-Jõesuu
linnapeale Maksim Iljinile üle linna
männimetsade kaitseks kogutud allkirjad ja
allkirjastati koostööleping.
Narva-Jõesuu, Narva ja teiste omavalitsuste
elanikud kogusid käesoleva aasta märtsi- ja
maikuu jooksul 1111 elektroonilist ja 1829 käsitsi
kirjutatud allkirja nõudmisele võtta Narva-Jõesuu
metsad kaitse alla, et neid massiliselt maha ei
võetaks.
Käsitsi allkirjastatud pöördumise andis
allkirjade kogumise korraldanud MTÜ NarvaJõesuu Kohalik Algatus poolt linnapeale Maksim
Iljinile üle Natalja Pessotšinskaja 8. juunil
Meresuu SPA Hotellis korraldatud kokkusaamisel.
Elektrooniliselt kogutud allkirjad saadeti interneti
teel riigikogule, kus Riigikogu juhatus otsustas
29.05.2018 võtta menetlusse Natalja
Pessotšinskaja k.a 8. mail algatatud kollektiivne
pöördumine “Päästkem Narva-Jõesuu metsad!” ja
edastada see menetlemiseks
keskkonnakomisjonile.
Reedesel kohtumisel allkirjastati ka
linnavalitsuse ja MTÜ Narva-Jõesuu Kohalik
Algatus vaheline koostöökokkulepe, mille
eesmärgiks on pooltevahelise koostöö kaudu leida
parim lahendus Narva-Jõesuu linna
haldusterritooriumil asuvate RMK metsade
majandamiseks selleks, et oleks tagatud metsade

jätkusuutlikkus ja Narva-Jõesuu linna kui
kuurordi huvid.
Iljini sõnul alustatakse augustis uue NarvaJõesuu üldplaneeringu koostamist, mille raames
võetakse ette ka metsakaitse meetmed. “Tahame
RMKga Viimsi näitel arutada metsade kaitse alla
võtmist ja osalise raiepiirangu kehtestamist.
Viimsis oli mõni aeg tagasi sama probleem ning
üldplaneeringuga said nad riigiga nii kokku
leppida, et see rahuldas ka kohalikke elanikke,”
sõnas Iljin.
13. juunil olid Narva-Jõesuu metsakaitsjad
kutsutud riigikogu keskkonnakomisjoni, kus
toimus selle küsimuse arutelu. “Me ei kavatse
rääkida ainult raiete küsimusest, vaid ka Narva jõe
suudme probleemist ning keskkonnaküsimustest
üldiselt, mis on meie piirkonnale iseloomulikud:
suurtööstus, metsad, prügi ja rand,” rääkis
linnapea Maksim Iljin enne kohtumist.
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees
Rainer Vakra ütles pärast komisjoni istungit
BNSi-le, et komisjon teeb Narva-Jõesuu
linnavalitsusele ettepaneku kutsuda kõik
osapooled uuesti kokku selle aasta septembris, et
jõuda kõiki osapooli rahuldava lahenduseni.
ALAR TASA
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munitsipaalkorterite sissekäike värvinud,
veetorustikku talvel soojendanud, et see
ära ei külmuks, parki korrastanud.
Olginas toimunud volikogu kultuurija spordikomisjoni poolt korraldatud
koosolekul arutati spordi, kolmanda
sektori, võimalike koostöövõrgustike ja
külaelu teemadel, kus kohaletulnud
külavanemad said sõna sekka öelda.
Külavanemad pakkusid välja, et
kodulehel ja kohalikus lehes võiks olla
rubriik „Külaelu“, kuhu saaks paigutada
kuulutusi talutoodangu ja teenuste kohta.
Ka Narva-Jõesuus võiks olla koht või
turg, kus külaelanikud võiksid oma
toodangut müüa. Nagu teistel
kohtumistel, siis ka siin rõhutati
koostöövajadust erinevate huvigruppide
vahel: kolmas sektor, ettevõtlus, kohalik
omavalitsus, külaelu.
Arutluste käigus selgus veel, et
endise Vaivara territooriumil on väga
head ruumid ürituste korraldamiseks,
milleks on Laagna Vanatare ja Vaivara
seltsimaja, mille olemasolust NarvaJõesuu ühingud ei tea. Vanatare ja
Vaivara seltsimaja on avatud kõikidele
soovijatele ning ka Narva-Jõesuu
mittetulundusühingud saavad korraldada
seal oma üritusi, kuna neil pole praegu
ruume. Üldse jäi mulje, et Narva-Jõesuu
elanikud ei tunne eriti endist Vaivara
piirkonda. Lepiti kokku, et edaspidi võiks
teha rohkem ühisüritusi, kus erinevate
piirkondade elanikud ja ühingud saaksid
üksteisega tuttavaks ning külastaksid ka
endise Vaivara vaatamisväärsusi ja
puhkekohti.
Turismi ümarlaual toodi välja, et
koduleht võiks olla turistidele
atraktiivsem, linna tuleb aktiivsemalt
sihtturgudel tutvustada, on vaja uut linna
turismikaarti, rohkem terviseradasid,
jalgrattateid. Suurettevõtjate ümarlaual
püstitati selliseid küsimusi nagu: mida
teha, et elanikud ära ei sõidaks ja kuidas
ja mida teha, et omavalitsusse uusi
töökäsi juurde saada? On vaja
elukeskkonda paremaks muuta ja
infrastruktuuri arendada, pakkuda ka
talvisel ajal midagi turistidele. Otsustati,
et ümarlaudu võiks sagedamini läbi viia
ning püüda ka reaalsete lahendusteni
jõuda.
Kokkuvõtteks võib öelda, et me
saime väga hea ja põhjaliku ülevaate
Narva-Jõesuu probleemidest ja ideedest.
Kohtumised olid soojad ja inimesed
siirad. Töögruppide arutelud olid elavad,
sai nii vaielda, riielda kui ka naerda.
Töögruppides muutus arutelu ja vaidluse
kära mitmel korral nii suureks, et
allakirjutanul oli tõsiseid raskuseid sellest
protokolle kokku kirjutada.
19.-20. juunil toimus linnavolikogu
liikmete, linnavalitsuse töötajate, linna
allasutuste, kolmanda sektori ehk
kodanikualgatuse ja külavanemate
seminar Voore Puhkekeskuses, kus arutati
järgmisi teemasid: Narva-Jõesuu
statistiline ülevaade, lahendused
tõstatatud probleemidele, strateegilised
suunad, visioon, tegevuskava ja
eelarvestrateegia. Seminari aitasid läbi
viia Garri Raagma TÜ
regionaalplaneerimise dotsent ja Mihkel
Laan OÜ Cumulus Consulting. Nad on ka
abiks arengukava koostamisel.
Edasine tegevuskava: augustis kohtumine Sinimäe elanikega, arengukava
väljapaneku tulemuste avalik arutamine,
arengukava kinnitamine linnavalitsuse
tasandil ja selle esitamine volikogule.
Volikogu komisjonid arutavad arengukava
septembris ja oktoobris. Arengukava
peab olema kehtestatud volikogu poolt
hiljemalt selle aasta 15. oktoobriks.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus,
Linnavolikogu ja allakirjutanu tänavad
kõiki elanikke, kes panustasid oma
ideedega aruteludesse ühise parema
tuleviku nimel!
ANGELINA LIIV
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
arendusspetsialist
http://album.vaivaravald.ee
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Sillamäe Lastekaitse
Ühingu
tunnustamiskonkursi
“Laste Sõber 2017”
laureaadiks on meie
lastekaitsespetsialist
Sillamäe
Lastekaitse
Ühing jagas 1.
juunil Sillamäe
“Märka Last”
keskuses
toimunud
tunnustusüritusel
välja Laste
Sõber 2017
tiitlid neile, kes
eelneval aastal
Ida-Virumaa
laste heaolusse kõige rohkem
panustasid.
Tunnustusi jagati viies kategoorias ja
Laste Sõber Kohalikus Omavalitsuses on
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
lastekaitsespetsialist Anne Terner-Boiko,
kellele esitasime paar küsimust.
Mis on lastekaitsespetsialisti töös kõige
keerulisem?
Laste hoolekanne ja lastekaitse on
üks keerulisemaid ja mitmetahulisi
sotsiaalhoolekande valdkondi, sest tuleb
teha keerukaid ja kaalutletud otsuseid, mis
mõjutavad abivajavate laste elu kas
lühemas või pikemas perspektiivis. Kuna
lastekaitse on valdkondadeülene, siis
tuleb töös ette suhtlemist paljude
spetsialistidega, kes võivad lapse heaolu
hindamise protsessis abiks olla. Niisiis,
vaja läheb head suhtlemisoskust, võimet
analüüsida erinevate spetsialistide poolt
antud infot ja leida lapsele ning perele
parim teenus või toetus. Samuti vajab
lastekaitsespetsialist toetavat meeskonda,
et oma keerulisel missioonil hea olla.
Mis valmistab kõige rohkem rõõmu?
Ühel koolitusel ütles üks Hollandi
laste tugikeskuse spetsialist, et tema
motoks töös on, et kui ei lasta uksest,
mine aknast. Laste murede puhul on
„normaalne“, et ta ei rutta täiskasvanuga
sidet looma. Hea suhtleja peab lapsega
saavutama usaldusliku kontakti, et teda
toetada. Kui positiivne side ja usaldus on
loodud, saab ka last tema mures aidata.
See teebki rõõmu, et kui nina ees löödi
uks kinni, siis suutsin ikka n.ö akna kaudu
sisse saada ja abivajajat aidata.
ALAR TASA

ÕNNITLEME VANEMAID

ARTJOM ŠEMJAGINI
OLIVER MIHHAILOVI
LEON SOKOLOVI
VEERA GAVRILOVA
SÜNNI PUHUL

Perepäev
Laupäev 02.06.2018 oli üks imeline
perepäev, mis minu meelest oli lihtsalt
super! Sinimäel toimus juba
kolmeteistkümnendat aastat perepäev
Kala-la-la-laat. See on päev meie lastele,
üheskoos tähistasime lastekaitsepäeva.
Kohapeal oli palju erinevaid tegevusi:
meisterdamine, kokandus, batuut,
karussell, kehamaaling, paat, hobune,
Angry Birds mäng, virtuaal-reaalsus telk,
spordimängud, kabe, suhkruvatt.
Väikestele oli pisike kalapüük ning
loomaaed, kus olid kitseke ja küülikud.
Eriline tähelepanu ennetustööle: kohal olid
politsei ja päästeamet.
Sel korral oli lava väga tihedas
kasutuses: lavale astusid kolm Sinimäe
spordihoone treenerit, kellega koos saime
trenni teha. Marina Pertseva oli
valmistanud vahva stsenaariumi, kuhu oli
kaasatud paljud meie huviringid. Aitäh
teile, kallikesed!
Lavale astusid ka Vaivara lasteaia lapsed.
Talendikonkursi võitsid Sergo ja Romet

Sinimäe põhikooli
õpilaste kohtumine
Pärnu-Jaagupi noortega
Sel kevadel võtsid Sinimäe põhikooli
õpilased osa järjekordsest projektist, mida
rahastas programm „Noortekohtumised“.
Seekord olid nende projektipartneriks
Pärnu-Jaagupi põhikooli noored.
Kas Noortekohtumisi on üldse vaja?
Kas noored soovitaksid programmi ka oma
sõpradele? Mida nad projekti käigus
õppisid? Noorte juhendaja Berit Puideti
küsimustele vastasid Vladislav Fetjukov,
Edgar Kirka, Sofia Rozenbuš, Jana
Smirnova, Viktor Pomõkalov ja Darja
Tševozerova.

siis on hommikuring, kus me teeme
päevaplaani, siis tulevad mingid üritused, siis
on lõuna, pärast pool tundi vaba aega, et
puhata, pärast tuleb jälle programm, siis on
õhtusöök, siis õhturing, kus on mängud ja
vaatame päeva eesmärke, ja lähemegi
magama.
Mida peaks projektile minnes kindlasti
kaasa pakkima?
Edgar: Hea tuju! Sofia: Riided, mis
kõlbavad iga ilmaga, tablette, ja hea tuju.
Kas Ida-Virumaal on lihtne eesti keel ära
õppida? Aga Pärnumaal vene keel?

Hetk noorte kohtumiselt. Foto: Erakogu
Miks otsustasid Noortekohtumiste
projektist osa võtta?
Vlad: Et saada eesti keele praktikat.
Jana: Et saada uusi sõpru ja rääkida rohkem
eesti keelt.
Kas olid varem Pärnus või Pärnumaal
käinud? Kas said Pärnu kohta midagi uut
teada?
Sofia: Pärnus olen käinud, jah, aga pole
seal ringi jalutanud. Kõik, mida teada sain,
oli uus. Vlad: Mina ei olnud mitte kunagi
Pärnus või Pärnumaal käinud. Sain teada, et
kunagi nimetati Pärnut Pernovaks.
Kas Pärnu-Jaagupi noorte elu on
teistmoodi kui meie noorte elu?
Sofia: Ei, oleme täitsa samasugused,
aga arvan, et neil on rohkem üritusi, mis on
seotud eesti kultuuriga. Edgar: Minu
arvates pole, me oleme üsna sarnased.
Mis oli teie projekti teema?
Darja: Meie projekti teema oli turism.
Me olime Pärnu-Jaagupis, Pärnus, Sinimäel,
Sillamäel ja Narvas. Nende kohtade põhjal
tegime ise turismibrošüüri.
Kuidas näeb välja üks tüüpiline päev
Noortekohtumiste projekti ajal?
Sofia: Alguses läheme hommikusöögile,
oma imelise ballitantsuga. Täname kõiki,
kes lavale astusid.
Võimas on see, et kogu päevast tegi
ESN Kirde Noored projekti raames
otseülekande ning jäädvustasid kogu
üritust. Lisaks oli kohapeal ka müüginurk,
kus sai osta pirukaid, mureleid, maasikaid,
sinki ja õnneloosi.
Täname kõiki koostööpartnereid ja
osalejaid, kes selle eriliseks muutsid!!!
Suurimad tänud: MTÜ Sinimäe SK SÕNN,
Vaivara lasteaed, „Kirde Noored“ projekt,
Sillamäe Avatud noortekeskus “ESN”,
Narva-Jõesuu huvikeskus koos
huviringidega, Ramirent, Toyota, Politsei,
Päästeamet, Sinimäe spordihoone, Andres
Sillamäelt, perekond Pavlovid, Artesti OÜ,
Angry Birds, Lii. Täname kõiki
koostööpartnereid ja osalejaid. Koos on
alati lõbus ja vahva! Aitäh, et aitasite
korraldada imelise päeva ja nautida seda
üheskoos! Pilte ja otseülekannet saate
vaadata Narva-Jõesuu linna kodulehelt
ning Facebookist.
MARGIT MAKSIMOV
http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Sofia: Ei, sest Ida-Virumaal on väga palju
venelasi, ja selleks, et eesti keel ära õppida,
peab väga pingutama. Pärnumaa kohta ei
oska midagi öelda. Darja: Ida-Virumaal on
lihtne eesti koolis eesti keel ära õppida. Ma
arvan, et Pärnumaal on raskem vene keelt
õppida, sest seal on vähem venelasi.
Kas õppisid projekti käigus ära mõne uue
sõna?
Vlad: Kriiks!
Kas Pärnu-Jaagupi noored proovisid teiega
vene keeles suhelda? Kuidas see neil välja
tuli?
Vlad: Mulle meeldis kui nad hakkasid
vene keeles rääkima, sest eestlastel on kena
aktsent. Mõnel tuli paremini välja, mõnel
halvemini, aga see oli äge.
Mis teemadel tahaksid veel
Noortekohtumiste projekte teha?
Vlad: Arvatavasti stereotüüpide teemal. Jana:
Toidu teemal.
Projekti käigus mõtlesime, kuidas saada
Ida-Virumaale rohkem noori turiste. Kas
Pärnu-Jaagupi noortele meeldis siin? Mis
kohti ja mis tegevusi võiks noortele
turistidele Ida-Virumaal soovitada?
Vlad: Jah, noortele Pärnu-Jaagupist
meeldis Ida-Virumaal. Mulle meeldis
Alutaguse seikluspark, soovitan külastada.
Viktor: Neile meeldis. Soovitaksin turistidel
Narvas käia.
Jana: Jah, neile meeldis. Nad ütlesid, et
tahaksid siia veel tulla, et käia ära
loomafarmis ja jäähallis.
Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse
Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti
Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes
Noorteagentuuri toel.

Narva-Jõesuu
kooli uudised
Koos õppeaasta lõppemisega on aeg
kokkuvõtteid teha. Maikuus korraldame
traditsioonilise õpilaste ja lapsevanemate
rahuloluküsitluse.
Küsitlus puudutab õppetööd,
õppetöö välist tegevust ja õpilastevahelist
suhtlemist. On meeldiv, et juba viiendat
aastat hindavad õpilased ja lapsevanemad
Narva-Jõesuu kooli õpetamise taset heaks
ja märgivad ära kooli heasoovliku
õhkkonna. Tugevuseks peetakse ka kooli
tehnikaga varustatust: igas kabinetis on
sülearvuti, projektor ja arvutiklass on igati
kaasaegne. Selle aasta kõige
meeldejäävamateks sündmusteks märkisid
õpilased õppereise. Hea hinnangu said
koolisöökla töötajad, kes suutsid tõestada,
et ka tervislik toit võib maitsev olla.
Muidugi ei näita sellised küsitlused
ainult meie tugevusi, vaid võimaldavad ka
meie tegevusi järgmisel õppeaastal
tõhusamaks muuta. Enamik lapsevanemaid
ja õpilasi (rohkem kui 70%) oli nõus
koolivaheaja uue korraldusega. Võrdse
pikkusega õppeperioodid
(seitsmenädalased) võimaldavad koormust
ühtlasemalt jaotada ja lapsed väsivad
niimoodi vähem. Varasemad kolm ja neli
veerandit olid kümne nädala pikkused.
Seetõttu loobume 2018.–2019. aastal
koolivaheaja vanast korraldusest. Jätkame
mitme aine eestikeelse õppega (praegu
umbes 50% õppeainetest). Tulemused
näitavad, et keeleoskuse tase suureneb iga
aastaga. Haridusministeerium korraldab
igal aastal 6. klassi õpilaste teadmiste
kontrolliks erinevate õppeainete
tasemetöid. Sel aastal toimusid need eesti
ja vene keele kohta. Klassi eesti keele
oskuse keskmine tulemus oli 74,5% (Eestis
66,7%) ja parim tulemus 98%. Hea oli ka 6.
klassi õpilaste vene keele oskus – 79,1%
(Eesti keskmine on 76,9%). Sellised head
tulemused on kooli kõikide õpetajate
pikaaegse ja kannatliku töö tulemus.
Kuid keeli saab õppida ja peab õppima
mitte ainult tunnis. Meie kool osaleb
aktiivselt paljudes haridusprojektides nagu
õpilasvahetus ja keele suvelaagrid. Nii
õppis maikuus projekti raames Narva Eesti
gümnaasiumis kaks 8. klassi õpilast.
Tüdrukud märkisid, et eesti keele oskus
võimaldas neil tunda end teiste õpilaste
seas võrdsena ja tundidest aktiivselt osa
võtta. Õpilased ja lapsevanemad on
sellistest projektipõhistest üritustest väga
huvitatud ja seetõttu me jätkame nendega
ka edaspidi.
Järgmise õppeaasta plaane hakatakse
juba koostama ja selle aasta tulemused
võtsime me kokku pidulikul aktusel.
Eeskujuliku ja hea õppeedukuse eest sai
aukirja rohkem kui 70 õpilast. Magusa
auhinnaga tunnustati eesti ja vene keele
parimaid õppureid, matemaatikamängust
„Känguru“ ja muudest haridusprojektidest
osa võtjaid, parimaid lugejaid, muusikaga
tegelejaid, sportlasi – kõiki ei jõuagi üles
lugeda. Pidupäev lõppes traditsioonilise
peremänguga. Õpetajate, vanemate
klasside õpilaste ja Narva-Jõesuu
päästetöötajate abiga korraldatud
sportlikes ja nuputamismängudes osalesid
nii õpilased, nende õed-vennad kui ka
lapsevanemad. Lõpetuseks oli kõikidele
jäätis ja kingitused. Sellised üritused
liidavad kõiki õppetöös osalejaid – nii
peret kui kooli.
Kooli suhtes on alati olnud suured
ootused. See on täiesti põhjendatud, kuna
laps on paljude aastate jooksul kaheksa
tundi päevas õpetajate järelevalve all. Me
saame sellest aru ja püüame oma töös
lapsevanemate ja laste soovidega
arvestada, et meie koolis tunneks igaüks
end nagu kodus.
IRINA LEBEDEVA
Narva-Jõesuu kooli õppealajuhataja
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
istung 23. mail
Kevade viimasel linnavolikogu istungil
võeti vastu linna 2018. aasta esimene
lisaeelarve. Suunati Kultuurkapitali poolt
eraldatud toetussumma 1140 eurot NarvaJõesuu Laste Muusika-ja Kunstikoolile
muusikariistade soetamiseks ja
naaberomavalitsuste (Narva, Sillamäe ja
Lüganuse) poolt eraldatud 650 eurot
Narva-Jõesuu Huvikeskusele ürituse
“Utria dessant 2018“ korralduse kulude
katteks. Samas suurendati linna
omaosalust projektis „Narva-Jõesuu linna
sadama rekonstrueerimine“ 227 785 euro
võrra ja projektis „Väikesadamad iga 30
miili kaugusel – elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soome lahe idaosas”
276 000 euro võrra; eraldati Narva-Jõesuu
linna korterelamu eelprojekti koostamiseks
20 000 eurot ja Narva-Jõesuu linna
noortekeskuse ehitustööde teostamiseks
23 733 eurot. Sadamaga seotud projektide
omaosalust suurendati vastavalt eelmisel
linnavolikogu istungil tehtud otsustele.
Võeti vastu Narva-Jõesuu linna
arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise kord, millega määratakse
arengukava ja eelarvestrateegia
koostamist ja menetlemist, ülevaatamist ja
muutmist. Sama korraga reguleeritakse ka
valdkonna (näiteks, veemajandus,
soojamajandus jne), linna hallatavate
asutuste ja haridusasutuste arengukavade
koostamist.
Võeti vastu reservfondi vahendite
kasutamise tingimused ja kord. Määrusega
sätestatakse Narva-Jõesuu linna eelarves
reservfondi moodustamine, sellest raha
eraldamise ning aruandluse alused ja kord.
Reservfondi suurus on kuni 1% NarvaJõesuu linna eelarve aasta põhitegevuse
tulude eelarve kogusummast. Reservfondi
täpne suurus igaks eelarveaastaks
otsustatakse eelarve vastuvõtmisel või
selle muutmisel. Narva-Jõesuu
linnavalitsus saab eraldada vahendeid
reservfondist ainult sihtotstarbeliselt.
Uues Narva-Jõesuus säilitatakse konkursi
„KAUNIS KODU“ traditsioonid. Istungil
võeti vastu konkursi “Narva-Jõesuu linna
kaunis kodu” läbiviimise kord. Konkursi
komisjon ootab ettepanekud KAUNIS
KODU tunnustamiseks 1. augustini 2018.
Muudeti märtsis 2018 vastuvõetud
Parkimistasu reguleerivat määrust,
täiendades Narva-Jõesuu linna elaniku
mõistet määruse tähenduses. Seega, alates
11.06.2018 (määruse jõustumise kuupäev)
on Narva-Jõesuu linna elanik isik, kes
rahvastikuregistri andmete järgi on enne
tasulise parkimise perioodi algust 1.
jaanuari seisuga registreeritud NarvaJõesuu linna elanikuks või on omandanud
jooksva aasta jooksul Narva-Jõesuu linna
haldusterritooriumil asuva kinnisvara ja
registreerinud ennast rahvastikuregistris
Narva-Jõesuu linna elanikuks. Samas
muudeti sätet parkimistasu vabastamisest
linna elanike jaoks. Nüüd võib
parkimistasu maksmisest taotleda
vabastust Narva-Jõesuu linna elanik, kui
ta on märgitud parkimistasu vabastamist
taotletava sõiduki
registreerimistunnistusele ja vahet ei ole,
kas ta on sõiduki vastutav kasutaja või
lihtkasutaja. Varem omandatud
parkimispilet kehtib kuni selle kehtivusaja
lõpuni. Isikule, kes on soetanud
maksuobjektile parkimisõiguse raha eest
enne käesoleva määruse jõustumist
(11.06.2018), kuid nüüd omab käesoleva
määruse jõustumise järel õigust taotleda
sellele maksuobjektile parkimistasu
maksmise vabastust, raha tagasi ei maksta.
Eelviimase otsusega anti luba linnavara
Kudruküla külas asuva Torni kinnistu osa
(Riigiküla puhkeala) pindalaga ca 95000 m²
(ca 9,5 ha maatulundusmaa) kasutusse
andmiseks tähtajaga 10 aastat heakorra,
vee- ja tuleohutuse ning puhkajate
vabaajategevuste korraldamise eesmärgil.
Linnavara kasutusse andmiseks korraldab
linnavalitsus avaliku enampakkumise.
Ja viimasena otsustati, et Narva-Jõesuu
linn jätkab oma liikmelisust MTÜs Virumaa
Rannakalurite Ühing ning linna nimel
teostab liikmeõigusi Maksim Iljin.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste ja
määruste ning nende eelnõudega saab
tutvuda linna kodulehel aadressil
www.narva-joesuu.kovtp.ee,
linnavalitsuse dokumendiregistris ja
linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu
25, Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu
Linnavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi
Teatajas.
VERONIKA STEPANOVA
linnavolikogu liige

Emadepäev Olginas
Olgina rahvamaja
teatriringi Pertsõ lapsed
tegid emadele unustamatu
kingituse.
12. mail esitleti Olgina
rahvamajas emadepäevale
pühendatud uut muusikalist
etendust. Teatriringi Pertsõ
lavastaja ja kunstiline juht
Marina Pertsova oli oma
lavastuses tervikuks liitnud
noored Olgina, Sinimäe,
Narva-Jõesuu ja Narva
esinejad.
Etendusega avaldati
tänu kõige kallimale ja
lähedasemale inimesele –
emale. Osalejad, kollektiiv
Emadepäeval Olginas. Foto: Jekaterina Vatševskih
Kullerkupp (juht Irina
Seletskaja), koor Ivuški
((juht Elena Derkatš), tantsuansambel
esindanud Vladislav Odintsovi sütitav
Aktsent (juht Irina Intjašova) ning
esinemine.
ballitantsjad Maksim Klišin ja Arina Škinjova
Vaatajad tänasid esinejaid ja lavastajat
(juht Elena Kurgan), avaldasid tänu oma
soojalt suure hulga positiivseid emotsioone
loomingu kaudu. Vaimustusega võeti vastu
tekitanud kontserdi eest.
Eestit lastekonkursil „Slavjanski bazar“
TATJANA GREBEŠKOVA

Narva-Jõesuu linna
kaasav eelarve 2018

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestas
09.05.2018 määruse nr 14 „ Kaasava
eelarve menetluse rakendamine NarvaJõesuu linna eelarves”, mis jõustus
15.05.2018.a.
Kaasav eelarve on hea võimalus öelda
sõna sekka selles, kuidas kasutada linna
eelarvest 20 000 eurot nii, et see teeks
võimalikult suurt heameelt Narva-Jõesuu
elanikele ja ka linna külalistele. See on
võimalus lahendada mõni silmajäänud
murekoht või viia ellu päris uus mõte.
Kaasava eelarve objektiks on
investeerimistegevus.
Teiste linnade ja valdade kogemuste
varal saab näidetena välja tuua, mida kaasava
eelarvega on korrastatud: bussiootekodasid,
mänguväljakuid, avalikult kasutatavaid
spordirajatisi, vaateplatvorme jne.
Kui Sul on hea ettepanek või idee, tuleb
see kindlasti esitada linnale. Ettepanekuid
hinnatakse lähtuvalt alljärgnevatest
kriteeriumitest:
• vajalikkus ja olulisus Narva-Jõesuu linnale;
• teostatavus eelarveaasta jooksul;
• jätkusuutlikkus;
• kulutuste põhjendatus ja eelarve
läbipaistvus.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
1) ettepaneku esitaja (nimi, kontakttelefon või
e-posti aadress, postiaadress);
2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis
nimetab ettepaneku sisu);
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike
kirjeldus, millisele Narva-Jõesuu linna
vajadusele ettepanek vastab, millise
probleemi lahendab või millise uue võimaluse
avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on
ettepaneku teostamine Narva-Jõesuu linna
eelarvest vajalik ja oluline);
4) ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus

ja millal ettepanekus toodud investeering ellu
viiakse);
5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad
probleemi lahendamisest või uue võimaluse
avanemisest otsest kasu; nimetada
hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm
olulised tunnused);
6) eeldatav eelarve (idee teostamise
hinnanguline maksumus);
7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest,
mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).
Ettepanekuid saab esitada
linnavalitsusele paberkandjal aadressil Koidu
tn 25, Narva-Jõesuu linn, 29023 ning Pargi tn
2 Sinimäe alevik, 40101 või e-postiga
aadressile info@narva-joesuu.ee.
Ettepanekute esitamise ajavahemik on 01. 30. juuli. Pärast ettepanekute laekumist
hindab linnavalitsuse poolt moodustatud
komisjon neid ülaltoodud kriteeriumite alusel
ning kõik sobivad ettepanekud lähevad
rahvahääletusele. Rahvahääletusel, mis
toimub perioodil 13. – 22. august, saab
osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle
elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti
rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu
linna territooriumil. Rahvahääletus viiakse
läbi elektrooniliselt linna kodulehel. Isikutele,
kellel ei ole võimalik elektrooniliselt
hääletada, antakse võimalus hääletada
linnavalitsuse poolt kindlaks määratud
kohtades. Igaühel on võimalik hääletada kuni
kolme enam meeldinud ettepaneku poolt.
Ettepanekute lõplik paremusjärjestus
avalikustatakse hiljemalt 30. augustil linna
kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu. Enim hääli
saanud idee(-d) realiseerib linnavalitsus.
Seega, iga hääl loeb ning linna elanik
otsustab, kuhu raha kulutatakse. Tule, räägi
linna arengus kaasa ja tee head mõtted teoks!
MONIKA TINNO
linnasekretär
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Esimene samm
Kuursaali pargi
rekonstrueerimisel
MTÜ Hungerburg rajas koos abilistega 20.
mail Heledas pargis rododendronipeenra.
Peenar tehti rangelt vastavalt
rekonstrueerimisprojektile ja istutuskavale.
Taimed osteti Tallinna aiandusfirmast
Aiasesoon OÜ. Projekti rahastas Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja Narva-Jõesuu
Linnavalitsus. Suureks toeks olid MTÜ Uus

Kaunis peenar kutsub tegijad pildile.
Foto: Erakogu
Sild aiandusspetsialistid, kes on Narvas
EV100 pargi kaasrajajad ja kes tegid
ettepaneku jätkata koostööd mõlema linna
parkide arendamisel.
Kahtlemata vajab meie park edaspidi
aednikku, sest pargi rekonstrueerimine ja
edasine hooldus peab toimuma spetsialisti käe
all. Park on meie linnaelanike ja puhkajate
armastatud puhkekoht ning väärib eelistust
linnale koostatavas uues arengukavas.
Koos rekonstrueerimisprojektiga koostati
muinsuskaitse all olevale pargile ka
hoolduskava, mida nüüd tuleb järgida. Pargi
külastajate ja linna poolt pargis planeeritud
ürituste korraldamisel säästlik suhtumine
loodusesse tagab meile meeldiva elukeskkonna.
Rekonstrueerimisprojekti elluviimisel on park
ilus kingitus nii Eesti Vabariigile kui ka
linnaelanikele.
TIIU TOOM
MTÜ Hungerburg juhatuse liige

Narva-Jõesuu
Linnavalitsus alustas
kergliiklusteede
võrgustiku projekti 2.
etapi ellu viimisega
Alates 13. juunist kuni 13. juulini on
riigihangete registris avaldatud avatud
hange käesoleva projekti 2. etapi välja
ehitamiseks, mis algab Vabaduse ja J.
Poska tn ristmikust ning lõpeb aadressil
L. Koidula 100a ehk nn kordoni juures.
Tööde teostamise periood on august
2018 kuni juuni 2019. Tööde eeldatavaks
maksumuseks on 950 000 eurot ilma
käibemaksuta.
Maksim Iljin: „Kergliiklusteede projekti 2.
etapi ellu viimisega suudab linn katta
kergliiklusteedega kõik linna põhitänavad
11 kilomeetri ulatuses, mis tagab linnas nii
jalakäijate kui ka jalgratturite turvalisust,
sest hetkeolukorras on sunnitud linna
elanikud käima mööda põhitänavaid, mis on
eriti ohtlik suveperioodil, kui on suur
liiklussagedus ning talvel, kui lumevallide
tõttu ei ole teeääres inimestele liiklemiseks
ruumi.“ (ML)

30 MIILI partnerite lõppkohtumine
23.-24. mail toimus Helsingis
rahvusvahelise projekti “Väikesadamad iga
30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ –
30 MIILI partnerite lõppkohtumine, milles
osalesid Narva-Jõesuu linnavalitsuse
esindajad, kes tegelevad projekti
elluviimisega.
Juhtpartneri poolt korraldatud seminaril
arutati töö peamisi tulemusi, mis saavutati
kolme aasta jooksul. Muuhulgas esitles
Helsingi Ülikool vahendit, mille abil on
võimalik kindlaks teha investeeringute
vajadus ja nende tasuvusaeg. Seminaril
osalejatel oli võimalus praktikas vahendi tööd
testida. Projekti partnerid avaldasid erilist
huvi paneeldiskussioonide
meresõiduturvalisuse, ettevõtluse arendamise

ja reisimise võimaluste kohta merel, kus
osalesid Eesti, Soome ja Venemaa esindajad.
Kesk-Läänemere programmi esindaja Ivo
Volt hindas kõrgelt projekti tööd ja
saavutatud tulemusi. Kuid projekt on veel
käimas. Meie linnas alustatakse sadamas
suuremahulisi rekonstrueerimistöid, mille
lõpus saab linn veel ühe heakorrastatud
territooriumi ja suurendab linna atraktiivsust
nii elanikele kui ka külastajatele.
Projektis osaleb 11 partnerit – 5 Soomest
ja 6 Eestist, lisaks 2 assotsieerunud partnerit.
Projekti juhtpartner on Kotka Merenduse
uurimisassotsiatsioon Merikotka. Projekti
partnerid Soomest on Kymenlaakso
rakendusmehaanika ülikool, Helsingi ülikool,
Cursor AS, Posintra AS. Partnerid Eestist on
Ida-Viru Ettevõtluskeskus, MTÜ Eisma

sadam, Eesti meremuuseum, Viimsi
omavalitsus, Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet, Narva-Jõesuu
omavalitsus. Assotsieerunud partnerid on
Lääne-Virumaa maavalitsus (Eesti) ja Soome
purjetamise ja paadisõidu föderatsioon
(Soome).
Projekti elluviimise periood on 3 aastat:
september 2015 – august 2018. Projekti kogu
eelarve on 3 299 715,32 eurot.
Keskläänemere programm 2014-2020 rahastab
piiriülese koostöö projekte Keskläänemere
piirkonnas. Programmis osalevad Soome (sh.
Åland), Eesti, Läti ja Rootsi.
NADEZDA PETROVA
projektijuht
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu kultuuri –
ja spordikomisjon koos
Narva-Jõesuu
Linnavalitsusega
kuulutavad välja konkursi
Narva-Jõesuu linna 2018.
aasta KAUNI KODU
auhindadele.

Uues Narva-Jõesuus säilitatakse konkursi
„KAUNIS KODU“ traditsioonid. Nagu
eelnevatel aastatel, nii ka tänavu soovime välja
selgitada ja tänada linna elanikke, kes
koduümbruse kauniks kujundamisel vaeva on
näinud ning seeläbi kaasa aitavad NarvaJõesuu linna meeldivamaks elamiskohaks
muutmisele, elukeskkonna puhtamaks ja
kaunimaks kujundamisele, linna üldilme
parandamisele ja maaelu väärtustamisele.
Andke meile teada, kelle koduümbrust
olete märganud viimastel aastatel
kaunimaks muutumas!
Osalejad
Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal
neljas rühmas - elamud tiheasustuses;
maakodud; sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid
ning alevikud ja külad.
Kandidaadid
Konkursi kandidaate võivad esitada kõik
isikud. Üks kinnistu võib sobivuse korral
kandideerida erinevates kategooriates.
Konkurss toimub, kui osalejaid on vähemalt 3.
Eelneval kolmel aastal esikoha võitnud
objektid ei saa kandideerida samas
kategoorias.
Kandidaadi kohta peavad olema esitatud :
- kinnistu nimi ja aadress;
- omaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed
(telefon, e-posti aadress);
- konkursi kategooria ja ettepaneku
lühipõhjendus;
- esitaja nimi ja kontaktandmed;
- kinnistu omaniku nõusolek.
Teie ettepanekute põhjal külastab komisjon
kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud
kinnistuid oma ringsõitudel augustis ja
septembris. Kinnistute külastamine
hindamiseks toimub omanikuga
kooskõlastatult.
Kandidaatide esitamise tähtaeg- 01. august
2018.
Kandidaate palume esitada paberkandjal
Narva-Jõesuu linnavalitsusele aadressil Koidu
25, Narva-Jõesuu linn 29021 või
elektrooniliselt e-posti aadressil info@narvajoesuu.ee.
Hindamine
Hindamine toimub 100-palli süsteemis.
Hindamisel käsitletakse nelja teemaderingi:
1) terviklik ruumimõju (ansamblilisus,
harmoonilisus või kontrastsus, lahenduse idee
originaalsus, funktsionaalsus,
tsoneerimisoskus, koha omapärast tulenevate
võimaluste kasutamise oskus jne);
2) heakord (ansamblis olevate hoonete
korrastatus, teede seisund ja sobivus jne);
3) haljastus ja selle seisund (muru, lilled,
ilupuud ja põõsad jne);
4) väikevormid ja nende sobivus (skulptuurid,
lipuvarras, piirded ja väravad, väikehooned,
lehtlad, mööbel, viidad, sildid, reklaam, logo,
mänguväljakud, basseinid, välisvalgustus jne).
Haljastuse ja väikevormide komponentide
olemasolu ei ole kohustuslik. Oluline on
tehtud valikute ja vormide kvaliteet.
Parimaks tunnistamine
Igas kategoorias parimaks tunnistatud
kinnistu esitatakse üleriigilisele
kodukaunistamise konkursile “Kaunis Eesti
kodu“.
Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide
puudumisel jätta tunnustus välja andmata.
Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursil
osalenud objekt juhul, kui selle üldheakorras
esineb olulisi puudusi.
Konkursi võitjaid tunnustatakse linna avalikul
üritusel.
Info:
Kai Kiiver, tel 56 648 791
kai.kiiver@gmail.com
Veronika Stepanova, tel 52 73 209

Kalmistupühad NarvaJõesuu kalmistutel
Vaivara kalmistul 8. juuli kell 11.00
Sininõmme kalmistul 8. juuli kell 13.00
Narva-Jõesuu kalmistul 8. juuli kell 15.00

Narva-Jõesuu linnavalitsus võitis
rannajalgpallis Narva linnavalitsust
Pühapäeval, 10.
juunil toimus NarvaJõesuu rannahooaja
avaürituse ühe osana
Narva-Jõesuu
linnavalitsuse ja
Narva linnavalitsuse
vaheline
sõpruskohtumine
rannajalgpallis.
Põneva jõukatsumise
tulemuseks oli 6:3
võõrustajate – NarvaJõesuu kasuks.
Võiduka
meeskonna
moodustasid
Linnapea Maksim
Pealtvaatajad jõudsid lausa „jalgpalliväljakule“. Foto: Alar Tasa
Iljin, hariduse- ja
spordispetsialist
Anton Pratkunas, teedespetsialist Aleksandr ilmselt viimaseks ja piirilinnade vahelised
jalgpallivõistlused linnaametnike vahel
Kuksin ja Oleg Janis menetlusteenistusest
soovitakse muuta koguni traditsiooniks.
ning Deniss Košelev Sinimäe põhikoolist.
Järgmine rannavutti kohtumine on plaanis
Et spordiüritust huvitavamaks teha,
juba augustis, Narva-Jõesuu linnapäeval.
korraldati peale matši penaltite seeria, kus
mõlema meeskonna liikmed sooritasid
ALAR TASA
kordamööda karistuslööke ja seekord oli edu
Narva poolel. Karistuslöökide vooru
tulemuseks oli 3:2 Narva kasuks.
http://album.vaivaravald.ee > Sport
Linnajuhtide sõnul ei jää kohtumine

Detailplaneeringu kehtestamise teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 31
kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu
linnas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva
”Roheline tn 2 kinnistu“ detailplaneering
(planeeringuala pindala ca 0,1 ha), mille
eesmärgiks on krundi üldplaneeringuga määratud
ärimaa maakasutuse juhtotstarbe muutmine
elamumaa juhtotstarbega alaks.
Detailplaneeringuga on ette nähtud Roheline tn 2
kinnistul kahekordse paariselamu rajamine.
Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtivat
üldplaneeringut muutev. Planeeringuala arendajaks
on maaomanik. Planeeringumaterjalidega on
võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel
http://narva-joesuu.kovtp.ee/kehtestatuddet.planeeringud.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr
88 kehtestati Narva-Jõesuu linna Udria külas
asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
”Lasketiiru maaüksuse (katastritunnus
85101:002:0366) ning selle kontaktvööndi maaala“ detailplaneering (planeeringuala pindala ca 6,0
ha), mille eesmärgiks on maaüksuse Riigikaitse
sihtotstarve muutmine maatulundusmaaks ja kuni
45% ulatuses Lasketiiru maaüksuse pindalast
Ärimaaks ning ehitus-ja hoonestustingimuste
määramine turismitalu hoonete (elamu ja selle
juurde kuuluvad kuni 3 abihoonet)
projekteerimiseks ja ehitamiseks ning
juurdepääsude lahendamiseks.
Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu linna
kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala
arendajaks on maaomanik.
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda
Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narvajoesuu.ee.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 otsusega nr 37
kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu
linnas asuva kehtivat üldplaneeringut osaliselt
muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu
(katastritunnus 51301:012:0180) ja selle lähiala
(üldpindala ca 1,0ha) detailplaneering, mille
põhieesmärgiks on muuta Lydia Koidula tn 95
kinnistu planeeringuala piiridesse jääva haljasalade
juhtotstarvet väikeelamute maaks eesmärgiga viia
see kooskõlla olemasoleva olukorraga ja
moodustada alast 3 elamumaa juhtotstarbega
krunti, moodustatud kruntidele ehitusõiguse
määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks,
kruntide tehnovõrkudega varustamise
kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga
määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted,
tehnovõrkudega liitumisvõimalused,
liikluskorraldus ja parkimislahendus.
Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.
Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtivat
üldplaneeringut osaliselt muutev. Planeeringuala
arendajaks on maaomanikud.
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda

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

Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narvajoesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavalitsuse 09.05.2018 korraldusega nr
177 kehtestati Narva-Jõesuu linna Vaivara külas
asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
”Põhimaantee Tallinn-Narva maantee T1 ja
kõrvalmaantee Sillamäe-Viivikonna T13106
ristmiku maa-ala“ detailplaneering (planeeringuala
pindala ca 2,5 ha), mille eesmärgiks on
Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe
sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse
ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse tehnilise
projekti(lõik 183,2-187,6km) realiseerimiseks
kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine,
riigitee ehituseks vajalike kruntide sihtotstarbe
muutmine transpordimaaks.
Detailplaneering on kooskõlas Vaivara valla
kehtiva üldplaneeringuga. Planeeringuala
arendajaks on Maanteeamet.
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda
Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narvajoesuu.ee
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavalitsuse 31.05.2018 korraldusega nr
225 kehtestati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu
linnas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
olev ”Kesk tn 30 kinnistu“ detailplaneering
(planeeringuala pindala ca 2048m²),
mille eesmärgiks on jagada maaüksus kaheks
elamumaa juhtotstarbega krundiks.
Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas. Planeeringuala
arendajaks on maaomanik.
Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda
Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narvajoesuu.kovtp.ee/kehtestatud-det.planeeringud.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

1. juunist tegutseb NarvaJõesuus rannavalve
Rannavalve tegutseb Narva-Jõesuu
avalikus supelrannas - Supeluse tänava
ja Liiva tänava vaheline ala ajavahemikul 1. juunist 31. augustini.
Valvet teostatakse igal nädalapäeval,
tööpäeviti 10.00 kuni 20.00 ja
puhkepäevadel ning riigipühadel kell
10.00 kuni 21.00.
Kahe rannavalvuri ülesannete hulka
kuulub veeohutuse tagamine rannaalal ja
vees, vetelpäästetööde teostamine,
esmase meditsiinilise abi andmine ja
korrarikkumiste tõkestamine rannas.
Narva-Jõesuu linna Menetlusteenistus
valis rannavalve teenuse osutamiseks
läbi riigihanke menetluse FIREPRO
MTÜ. Rannavalvet rahastatakse linna
eelarvest.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Juulikuu ja augustikuu
ürituste kava
01.07. kell 11:00 Narva-Jõesuu SURF RUN.
Rand Meresuu SPA Hoteli juures.
01.07. kell 12:00 FitGames 2018. Rand
Noorus SPA Hoteli juures.
05.07. kell 19:00 Juuli neljapäevad. Päikese
park.
6 - 7.07. kell 12:00 Autorilaulu festival “Balti
keeled”. Hele park, rand.
07.07. kell 20:00 “7 linna muusika” festival ,
Birgit Sarrap. Noorus SPA Hotel’i siseõu.
08.07. kell 12:00 Kalurite päev. Hele park.
12.07. kell 19:00 Juuli neljapäevad. Poeesia
õhtu “Allikas”. Päikese park.
14.07. kell 16:00 Külade päev. Maarahvaselts
Vanatare, Laagna küla.
15.07. kell 16:00 7 linna muusikafestival
“Tuntud ja tundmatu Jimi Hendrix”. Meresuu
hotelli juures.
14.07 - 15.07 kell 10:00 Narva-Jõesuu
Merepäevade regatt. Rand.
19.07. kell 19:00 Juuli neljapäevad. Päikese
park.
26.07. kell 15:00 Loomingupäev lastele.
Päikese park.
26.07. kell 19:00 Juuli neljapäevad. Päikese
park.
28.07. kell 12:00 Liivakujude konkurss. Rand.
28.07. kell 17:00 East Beach Fest. Rand.
01.08 - 31.08. ECO Festival. Valge saal, Hele
park.
01.08 - 31.08 Näitus “Portree linna taustal”.
Valge saal.
04.08. kell 16:00 Meremiilijooks. Rand
Meresuu SPA Hoteli juures.
08.08. kell 19:00 Narva Jazz Club - suve eri
Narva-Jõesuus.
11.08. kell 12:00 Narva-Jõesuu Linnapäev.
Hele park.
12.08. kell 13:00 Puhkpillilahing. Hele park.
19.08. Poeetiline salong. Irene purskkaevu
juures.
20.08. Eesti Taasiseseisvumispäev. Sinimäe.
24.08. kell 18:00 Kontsert-loeng Natalia
Uchitel. Valge saal.
25.08. kell 19:00 Küünlavalgusõhtu. Hele
park.
26.08. kell 11:00 Narva-Jõesuu Rannajooks.
Rand Noorus SPA Hoteli juures.
28.08. kell 18:00 Kontsert-loeng Natalia
Uchitel. Valge saal.

Pane tähele
ENTK projekti raames „Kirde Noored“
tegutseb rannas Noorte Suvekeskus!
Suvekeskus on mõeldud kogu piirkonna
noortele ning turistidest noortele ja töötab
kogu suve rannas. Keskuse põhimõte seisneb
selles, et iga nooruk saab valida huvi pakkuvat
tegevust ning veeta rannas aktiivselt aega.
Suvekeskusest saab laenutada ka
spordivahendeid TASUTA. Suve jooksul
toimuvad töötoad: võrkpall, jalgpall ning
turniirid.
Suvekeskus on avatud: teisipäev, kolmapäev,
reede, laupäev 12:00 – 20:00.
Noorsootöötaja Aleksandr Zrajev 55574952
22. juulil 11.00-16.00 Vaivara Sinimägede
muuseumis (Sinimäel) Tantsukohviku
päev. MTÜ Kullerkupp, Agnetta Grupp OÜ,
MTÜ Meie Pagar.
Vilditud rahvusliku prossi ja juuretiseleiva
tegemise töötoad ja palju muud huvitavat.
Info 52 73 209
Alates 2. juulist kuni 5. augustini on
Sinimäe spordihoone suletud.
Trennide graafik, muudatused, uudised ja
üritused on meie kodulehel http://
www.spordihoone.ee või Facebookis
@sinimaesport.
Alates 6. augustist on Sinimäe spordihoone
taas avatud külastajatele!
Erik Pertsev,
Sinimäe spordihoone juhataja

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

OLGA TŠUSSOVA
SERGEI TITOV
ANTONINA FILATOVA
LIUDMILA PONOMARENKO
HELVE ORT
LIUBOV TYULYUKOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Järgmine MEIE LEHT
ilmub augustikuus.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

