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Narva-Jõesuu rahvas
teeb endale
arengukava. Ise teeb!
Pärast 2017. aasta liitumisi vorbivad pea
kõik Eesti omavalitsused uusi
arengukavu. Eestis tehakse arengukavu
nii mõneski kohas kitsa ringi inimeste
poolt. Konsultant kribab teksti kokku,
see lastakse siis komisjonidest lupsi läbi
ja volikogu koputab ilma erilise
emotsioonita maha. Tehtud! Ja siis
ilmneb, et elu käib hoopis oma rada pidi
ja et eelarve ja üldplaneering tirivad eri
suundadesse nagu luik, haug ja vähk
Krõlovi valmis.
Värskelt liitunud Narva-Jõesuu
pealikud valisid inimestega rääkimise tee.
Paistab, et rahvale on see meeldinud, sest
mõni koosolek päädis lausa aplausiga.
Osalus on olnud aktiivne. Ligi kolmsada
koosolekutest osavõtjat tähendab, et
arengukava läheb korda - pea iga kümnes
täiskasvanu võttis vaevaks sõna sekka
öelda, rääkimata siis 61 küsitlusele
vastanutest, kes esitasid 238 ettepanekut.
Kõik ametnikud, volinikud ja asutuste
pealikud kupatati keset suve takkapihta
Voorele, kus siis kaks päeva rahva poolt
välja hüütud teemad läbi arutati.
Oli päris vahva jälgida, kuidas NarvaJõesuu kaks kultuuri sujuvalt ühe keele
pealt teise peale üle minnes üksteist
täiendasid: vene temperament vedas
töögrupid kiirelt käima: asuti kohe raginal
asja kallale. Ettekandeid tegid aga
valdavalt eestlased, kes siis loomuomase
põhjalikkusega teemad üksipulgi lahti
seletasid. Omaette töö oli ka visiooni
loomine, milline sai konsultandi kirja
panduna järgmine.
Narva jõe suudme- ja rannaala
rahvas räägib kahes keeles, nooremad
ka juba kolmes keeles. Narvajõesuukas
armastab oma kodu. Olgu see siis maja
ja korter suvituslinnakeses või
rannalähedases põllu- ja metsakülas.
Kodu peab olema ilus ja selle ümbrus
puhas ja looduslähedane. Kodust ei ole
kaugel käia tööle Narva, Sillamäele või
ka mujale. Narvajõesuukas on lahke –
võõrustab hääl meelel külalisi Narvast
ja Piiterist, Tallinnast ja Helsingist.
Rahvast võiks juurdegi tulla: uusi
spaasid, villasid ja pansionaate passib
kenasti mändide vahele rajada. Siis
saaks linnarahvas ka rohkem ja
paremaid teenuseid. Nii et kuuldused
Narva-Jõesuu ilust ja siinse rahva
lahkusest võiks kaugemalegi kajada.
Sellises kohas ja selle rahva keskel elaks
küll!
Mida aga nende sadade
ettepanekutega tehti? Kui ikka
mitukümmend inimest tahab turgu, siis
tuleb see rajada. Lihtsama kauplemiskoha
loomine ei ole ju ka kallis. Kui turg
ümbruskonna tootjate ja tarbijate poolt
omaks võetakse, siis saab ka kala- ja
lihaletid püsti panna ja lõpuks ehk
soliidse turuhoone rajada. Euroopas on
avaturgude taasavamine paljudesse
kesklinnadesse elu tagasi toonud.
Teist sama palju elanikke valutas südant
Kuursaali ja teiste kolemajade pärast. Siin
on lugu märksa keerulisem. Nii Kuursaali
kui ka teiste tondilosside omanike korrale
kutsumine on üsna keeruline juriidiline
pusle, sest Eestis on eraomand püha
lehm, millele võib alles siis sunni peale
panna, kui see kipub inimestele pähe
kukkuma. No aga linnavõim saab siin
võtta vahendaja rolli: äkki mõni teine
arendaja sooviks miskit ette võtta.
Rahvas võib vabalt lehes, teles-raadios ja

August 2018

11. augustil peeti
Narva-Jõesuu 25. linna päeva
Juubelitähtpäeva tähistati suurejooneliselt.
Laadal pakuti külluses mitmesuguseid
huvitavaid kaupu. Igaüks, lastest kuni päris
eakateni, võis lisaks huvitavatele toidu- ja
muudele kaupadele ka meelelahutust leida.
Traditsiooniliselt toimus rongkäik, millest
võis iga soovija osa võtta ja mille teema oli
loodusjõud. Rongkäigu eesotsas oli suur
täispuhutav jalgratas, mida saatsid rütmi
põristavad trummarid ning nende järel laev,
millel järel tuli linnarahvas eesotsas
linnavalitsuse liikmetega.

Annika Vallasele ja hõbemedali saanud
Grigori Minonenile ja Lada Rosljakovale.
Kontserdil osalesid mitmed tuntud esinejad,
nagu Denis Jakovlev, Alika Milova, Tanja
Mihhailova ning ansamblid Russian
Kolbussian ja Virus.
Kõigil osalejail oli lõbus ja huvitav ning
erilist tähelepanu köitsid konkursi „Miss Balti
rannik“ seitse suurepärast finalisti, sest
konkursi finaal peeti just linna päeva
tähistamise ajal. Võitjaks osutus seekord
võluv Darja Terentjeva. Kõrvale ei jäetud ka

Kuldmedaliga lõpetanud Jürgen-Martin Assafrei.
See kõik oli nii ilus ja ülev, et sõnadega
ei saagi edasi anda – seda pidi ise nägema.
Toimus ka väga huvitav pidupäevakontsert,

teisi konkursil osalenud tüdrukuid, kellele
omistati erineva kategooria auhinnad.
Pidustuste kulminatsioon oli
värviküllane kuus
minutit kestnud
ilutulestik, mida
vaatajad jälgisid
hinge kinni pidades.
Vaatamata sellele, et
päeva lõpul hakkas
vihma tibutama, ei
rikkunud peotuju
miski. Väga paljud
külalised andsid hea
hinnangu laste
esinemisele, mis
toimus kahel laval, ja
eriti Peterburi teatri
Mask meelelahutusprogrammile. Pargi
sellest osast kostus
Rongkäigus püüdsid pealtvaatajate pilke kaunid
kogu aeg rõkatusi ja
trummitüdrukud. Foto: 2x Alar Tasa
pidevat naeru.
mille avasid linnapea Maksim Iljin ja volikogu Linlased kaunistasid üheskoos seina
esimees Veikko Luhalaid. Tervituskõne
piltidega loodusjõududest. Seal sai igaüks
pidasid külalised meie sõpruslinnadest
oma kunstnikuande proovile panna ja
Kroonlinnast ja Imatrast. Kiitust jagati ka
meistriteosele oma jälje jätta.
meie tublidele õppuritele, kuldmedaliga
JEKATERINA ROGOZINA
lõpetanud Jürgen-Martin Assafreile,
http://album.vaivaravald.ee/
Aleksandr Barabanovile, Kätrin Jaaksonile,
Sündmused

Suvi muuseumis
Suvi on sündmusterohke aeg. Siinkohal pilk
olulisemale:
• Juunis tähistati muuseumi 10. sünnipäeva
juba traditsioonilise näidislahinguga, sel
aastal Narva-Jõesuus koostöös Front Line
Eesti ja Classic Riders klubidega.
• Teist aasta järjest võtab Vaivara
Sinimägede muuseum osa „Avatud talude
päevast“. Sinimägedes toimusid tasuta
ekskursioonid vene ja eesti keeles, kohalik
ettevõtja Veera Putani välikohvik pakkus
värskeid saiakesi ja kohvi.
• Muuseumi spetsialistid võtsid osa
muuseumipedagoogide rahvusvahelisest
konverentsist Lätis. Tukumsi muuseumi

eestvedamisel tutvustati „ajarännaku“
meetodit, mis on kohalikke ajaloosündmusi
aluseks võttev rollimäng. Meie mängisime,
et õpetajad Eestist, Lätist, Leedust ja
Soomest saabuvad 1922. aastal Läti kirjaniku
Ernest Birzniek-Upitise tallu. Seal me
arutasime tollase koolihariduse aktuaalseid
probleeme ning proovisime neid töid, mida
võisid teha taluinimesed. Usume, et
„ajarännaku“ meetodi põhjal koostatud
programmi saab Vaivara Sinimägede
muuseumist tellida juba sügisel.
• Suve lõpuni on muuseumis avatud näitus
„Kaks aega. Kaks piiri“ 1930-ndate aastate
kaitseliinist.
JEKATERINA MURAVJOVA
Vaivara Sinimägede muuseum

feissaris oma arvamust avaldada –
meedial on tänapäeval suur jõud.
Siis oli ports ettepanekuid, mis
nõudsid näiteks linnasauna ja
suuremat saali. Olemas on nii
linnasaunad ja -saalid kui ka spaade
veelgi suuremad saunad ja saalid.
Linna omad annab üles vuntsida. Kel
aga suurt pidu vaja pidada – olgu
lahke ja rentigu aga spaadelt. Veel oli
ettepanekuid, mis ei ole kallid. Näiteks
lemmikloomade kalmistu rajamine, mis
on lihtsalt tehtav ja annaks pealegi
narvalastele põhjuse Jõesuusse tulla
ka kevadel ja sügisel. Et siis
kadunukest mälestada ja kohvikuile
lisakäivet teha.
Sadamate, torude ja teedetänavate uuendamine-rajamine on
hoopis kallim lugu. Nendega läheb ka
enam aega, kuniks linnapealikud ja ametnikud riigilt lisaraha välja ajavad.
Neid juba ainult oma maksumaksja raha
eest ei ehita.
Omaette väga kallis „kingitus“
saadi Vabariigi Valitsuselt: nimelt
sundliideti Viivikonna ja Sirgala NarvaJõesuuga. Nende Kohtla-Järve exlinnaosade enamus maju on pärast
karjääride sulgemist hüljatud ja elab
seal veel kokku sadakond inimest.
Ilmselt ei ole nende asulate taastamine
varasemal kujul reaalne ega ka
otstarbekas. Narva-Jõesuu eelarves ei
ole sellist raha, et aastakümnete
pikkust taristuvajakut leevendada.
Õiglane oleks siin lahendused leida
keskvalitsuse finantseeritava ja
elanikega põhjalikult läbi arutatud
programmi raames.
Uue arengukava fookusse sai
koostöö ettevõtjatega. Narva-Jõesuus
tegutseb juba rida suuri ettevõtteid.
Siinseid loodus- ja inimressursse
arvestades on head eeldused uusi
investoreid kaasata. Eesti Energia
kaevandustegevus ja kavad rajada
uusi õlitehaseid loob aga samas uusi
saasteallikaid ja keskkonnariske. See
lööb maine pihta. See on omakorda
probleemiks energiahiiule endale, kui ta
soovib palgata vajalikke töötajaid. Nii
on õigustatud kompenseerivad
meetmed, et heastada Narva-Jõesuu
keskkonna- ja mainekahjud ja
kujundada elukeskkond selliseks, kuhu
tahetaks tulla elama üle Eesti ja
kaugemaltki. Ettevõtjad saavad sellest
suurepäraselt aru. Ühe spaa esindaja
üles otse välja, et linn ärgu udutagu
koostöö teemal, vaid kehtestagu
pealegi paljudes maailma
turismipiirkondades kehtiv
külastusmaks, millega kogutav raha
läheks linnakeskkonna ja ennekõike
rannapiirkonna korrastamiseks.
Nendest ja teistest ettepanekutest sai
kokku avalikustamisel olevad,
juhtrühmas mitu korda läbi arutatud
arengu- ja tegevuskava toorikud, kus
aastani 2025 on kirjas üle 200 tegevuse
ja kulutusi enam kui 18 miljoni mahus.
Kõige jaoks paraku raha ei ole ja ju nii
mõnigi asi tuleb kaugemasse tulevikku
lükata. Raha on alati liiga vähe. Eks
selleks tulebki oma tuttavaid ametnikke
ja rahvaasemikke kõnetada, et elanikele
olulisemad asjad varem tehtud saaks.
Nii et olge aga jätkuvalt aktiivsed!
Kirja pani GARRI RAAGMAA
Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise
dotsent, Narva-Jõesuu arengukava
koostamise konsultant
http://album.vaivaravald.ee/
Arengukava
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Kes teeb see jõuab
Külalistemaja Hotel Veagles, Veagles OÜ,
Mäe 26, Narva-Jõesuu linn
http://veagles.ee; https://
www.facebook.com/veagleshotel
Narva-Jõesuus Mäe tänaval asub väike ja
mugav ilusa nimega külalistemaja
Veagles.
See on endise 31. poe lähedal ja kõik
kohalikud elanikud teavad seda.
Vaatamata sellele, et elan ise
kõrvaltänavas ja tean omanikke juba
ammu, sattusin nende juurde esimest
korda. Nüüd soovin juttu oma ala
meistritest ehk täpsemini külalistemaja
omanike perekonnast teiega jagada.
Palun saage tuttavaks – Zinaida Uglanova,
Alimzan Zamudullin ja nende tütar
Aleksandra Rosenblum, kes kõik
saabusid siia Peterburist.

Rääkige palun oma ärist. Mäletan, et
kunagi oli teil siin tööstuskaupade pood,
kus oli olemas kõik kodu jaoks vajalik
alates hambaharjast kuni laelühtrini.
Zinaida: „1995. aastal ostsime
valmisfirma Veagles OÜ. Kuni 2006. aastani
oli meil tööstuskaupade pood NarvaJõesuus ja Narvas (Astri ja Fama
keskuses) ning Jõhvis ja Tallinnas
(Idakeskuses). Tol ajal oli firmas 23
töötajat. 2006. aastal avasime külalistemaja
Narva-Jõesuus. Lisaks on meil alates 2009.
aastast suvekaubanduse lett Food Track,
mille seame üles rannapiirkonnas ja linna
korraldatud üritustel. On ka kohvik, kus
külalistemaja elanikud saavad hommikust
süüa.“
Aleksandra: „Püüame alati teha midagi
uut ja huvitavat, et meie puhkajatel oleks
meeldiv. Näiteks korraldame turismireise ja
muusikaõhtuid. Meil on juba olemas
püsikliendid Peterburist, Soomest,
Ameerika Ühendriikidest ja mujalt, kes
tulevad regulaarselt meie juurde.“
Kas pakute oma puhkajatele veel midagi
peale ranna ja metsaretkede?
Zinaida: „Muidugi! Saab mängida
lauatennist ja soovi korral saab ka
piljardilaua üles panna. On mõte rajada
minigolfi rada. Meil oli suur bassein, kuid
see lagunes ära.“
Kui palju teil täna inimesi tööl on?
Aleksandra: „Täna on meid koos
vanematega kolm. Teeme kõik ise, ema on
meil köögis ainuke perenaine.“
Kas võite oma maja ajaloost midagi
huvitavat ja lõbusat rääkida?
Zinaida: „Ükskord tegi üks külastaja
Soomest haudepotis pilaffi. Siis tõi iga
külastaja midagi lauale ja kokkuvõttes oli
õhtu nii meeldiv, et on seniajani meeles.“
Panin tähele, et teil kasvab palju
huvitavaid taimi.
Zinaida: „Tänava poolt pole neid
näha, aga siin kasvavad nulud,
banaanipuu ja alõtša. Aga Sotšist toodud
palm ei taha kuidagi kohaneda, kuigi oleme
juba mitu aastat järjest proovinud.“
Praegu tegelevad omanikud külalistemaja
väravaäärse parkimise korraldamisega.
Aleksandral aga on palju ideid linna
arengu ja ürituste korraldamise kohta.
Ta soovitab tungivalt keskenduda Narva
arengukeskusele ja Sofia Homjakovale,
keda ta toob tihti eeskujuks.
VERONIKA STEPANOVA

ÕNNITLEME VANEMAID

KAROLINA PUNGERI
ALEKSANDRA ROOSILEHE
HANNA VICTORIA SEMENOVA
POLINA SPASSKAJA
SÜNNI PUHUL

Ametnike välitööd
Ida-Virumaal
„Ametnikud, ja teevad tööd? Välitööd? Ärge
tehke nalja, niikuinii löövad meie raha eest
lulli!“ – nii mõnegi tavakodaniku peast võis
taoline mõte läbi käia, küllap sai ka mõnes
kommentaariumis avaldatud, kui info
planeeritud välitöödest laiema avalikkuse
ette jõudis.
Eelmisel aastal toimus kahe
kultuuriministeeriumi ametniku, Piret Hartmani ja
Eduard Odinetsi poolt läbi viidud lootsprogramm,
kus nädala jooksul oli ca 30 kohtumist viies IdaVirumaa linnas. Kohtuti kohalike omavalitsuste,
noortekeskuste, riigi- ja teiste asutustega, mille
tulemusena laiendati võrgustikku, selgitati
ministeeriumi tegevusi ja plaane, pakuti lahendusi
võimalikele probleemidele.
Käesoleval aastal võttis ettevõtmine aga
mastaapse pöörde – kui Piret ja Eduard lootsid
kevadel, et ehk võtab nende üleskutset kuulda 40,
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keskkonnakaitse, sotsiaal-ja haridusvald.
Kuigi kõik teemad on olulised, koorusid arutelude
ja ettekannete käigus välja kaks peamist teemat,
mis erilist tähelepanu vajavad: haldusreformi mõju
Narva-Jõesuule, kus murekohtadeks Sirgala ja
Viivikonna olukord, riigipoolne rahastamine,
maksusüsteem ning teisena ettevõtluse
arendamine koostöös riigiga, kus omavalitus tajub
riigipoolset ebaõiglust maavaratasude jaotamisel ja
vähest sõnaõigust planeerimisel, nt
ehituskaitsevööndite rakendamisel.
Kuigi välitööde üheks eesmärgiks oli
erinevatel seminaridel välja valida kõige
säravamad, uuenduslikumad ideed, millega veidi
liialdatult öeldes alustada maailma parandamist, ei
pruugi tavapärased lahendused sugugi kehvemad
olla. Nii ei mõeldud meie seminaril välja ühtegi uut
äppi, mis probleemid võluvitsana kaotab, ei
käidud välja ideed muuta Jõesuu Eesti IT-

7. augustil toimus välitööde raames üks esimesi kohalikke seminare. Foto: Alar Tasa
võib-olla 80 ametnikku pealinnast, alahindasid nad
huvi Ida-Virumaa, selle murede ja rõõmude vastu.
Ka mina olin üks nendest, kes oma
osalemissoovist kärmelt teada andis. Eks suuresti
ole põhjuseks see, et minu mitte nii kauged juured
ulatuvad siia, Narva-Jõesuusse. Sestap oli hea
meel tõdeda, et Eduard võttis mu palvet kuulda ja
kaasas Narva-Jõesuuga seotud aruteludesse.
7. augustil toimus välitööde raames üks
esimesi kohalikke seminare, kus lisaks erinevate
ministeeriumide ja ametkondade asjapulkadele
kohaliku omavalitsuse inimesed, ettevõtjad,
mittetulundusühingute esindajad. Eesmärgiks
arutada omavalitsuse ette antud teemadel, leida
võimalikke lahendusi püstitatud probleemidele.
Pärast seminari alguses kohalike antud
ülevaadet omavalitsuse ajaloost, tehtud ja
planeeritud tegevustest, asusid laudkonnad
arutama etteantud teemadel: haldusreformi mõju,
ettevõtluse arendamine, riigipoolne
finantseerimine, mahajäetud hooned,

Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu ja
keskkonnamõju
strateegilise hindamise
aruanne avaliku
väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemused
Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna
üldplaneering (edaspidi üldplaneering) ja
selle keskkonnamõju strateegiline
hindamine (edaspidi KSH) algatati NarvaJõesuu Linnavolikogu 28.05.2014 otsusega
nr 26 ja võeti vastu ning suunati avalikule
väljapanekule Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 21.03.2018 otsusega nr 36.
Üldplaneeringu ja KSH avalik väljapanek
toimus 16.04-16.05.2018. Avalikul
väljapanekul laekus 9 ettepanekut.
Üldplaneeringu ja KSH avalikul
väljapanekul esitatud ettepanekute ja
vastuväidete avalik arutelu toimus
22.05.2018 kell 15.00 Narva-Jõesuu
huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn
3, Narva-Jõesuu linn).
Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ning
arutelu enamlevinud ettepanekud
puudutasid Narva-Jõesuu linna
kõrguslikku tsoneerimist,
ehituskeeluvööndi osalist vähendamist ja
metsade majandamist ja kaitset.
Üldplaneeringu koostamisel on suudetud
leida ettepanekute esitajatega kompromiss
ning vajalikud muudatused on
üldplaneeringu lahendusele sisse viidud.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

pealinnaks või muud sarnast. Lahendusteks saab
olla oma hääle kuuldavaks tegemine, tegeliku
olukorra ja soovide kõrgematele võimudele (ja
teatud riigifirmale) teatavaks tegemine, järjepidev
selgitustöö seaduste ja kokkulepete muutmiseks
nii, et piirkonda, kust palju võetakse, õiglaselt ka
tagasi antaks. Ning koostöö – ilma selleta ei saa.
Koostöö inimeste, omavalitsuste, firmade, riigi
vahel.
Ja koostöö jätkub. Ametnike välitööd IdaVirumaal ei lõpe tõdemusega, et oli tore kokku
saada, arutada, vaatamisväärsusi kaeda ja koju
tagasi minnes kõik olnu unustada. Ettevõtmise
eestvedajad koguvad mõtteid, mida pärast väga
intensiivset kahte nädalat on kamaluga, ja saavad
peagi kokku, et paika panna edasine tegevuskava,
kuidas kohalike häält, muresid ja
lahendusettepanekuid kuuldavamaks teha.
Minagi võtan osa ja loodan, et saan
südamelähedasele piirkonnale ka kaugelt kasulik
olla.
MARTIN EBER
ametnik, sünnilt tallinlane, hingelt jõesuukas

ÕNNITLEME EAKAID
SÜNNIPÄEVALAPSI
93 HILDA KIIK
92 KATERYNA IVANOVA
91 ZOJA MÕŠELOVA
90 NIKOLAI PETROV
90 MEEDY HIIELO
89 ANTONINA SHUMILOVA
87 VALENTINA FJODOROVA
87 ÜLO TELSKA
86 NIINA FILIMANJUK
85 VLADIMIR VLADIMIROV
85 PJOTR BOGDANOV
85 HELJO-HELBE REMMEL
80 VLADIMIR VORONOV
80 LJUDMILA KOLBINA
75 LILIYA MUSTONEN
75 NADEZHDA KRICHUK
75 ALEXEY MALITSKIY
94 IRINA PETROVA
90 ANNA ALEKSEEVA
88 ALEKSANDRATŠEPEREVA
88 JEKATERINA MAISTE
88 OLAF ORAV
87 OLGA ALJOŠINA
87 LEONID ZAYTSEV
86 VICTOR ILLARIONOV
85ALEXEY FEFELOV
80 LEONID TARASSOV
80 ALLA ZAVARINA
80 OLGA AKKUZINA
80 LJUDMILA STEPANOVA
80 NIKOLAY BOLSHAKOV
80 URVE-SILVI PRATKUNAS
75 MARI LEHESAAR
75 LIIDIA MALITSKAJA

24.08.1925
03.08.1926
20.08.1927
20.08.1928
24.08.1928
01.08.1929
02.08.1931
27.08.1931
18.08.1932
07.08.1933
15.08.1933
15.08.1933
17.08.1938
19.08.1938
14.08.1943
29.08.1943
31.08.1943
16.07.1924
24.07.1928
03.07.1930
19.07.1930
25.07.1930
05.07.1931
21.07.1931
26.07.1932
15.07.1933
04.07.1938
09.07.1938
16.07.1938
21.07.1938
23.07.1938
27.07.1938
19.07.1943
19.07.1943

Täiesti uue asjana käivitas Narva-Jõesuu
linn käesoleval aastal kaasava eelarve
protsessi. Linna eelarves nähti selleks
ette 20 000 eurot. Et teada saada, kuhu
võiks raha investeerida, kinnitas
linnavalitsus vastava korra ning kuulutas
välja ettepanekute esitamise võimaluse.
Neid, st ettepanekuid võis esitada
igaüks (ilma igasuguste töö- või
ametikohaliste piiranguteta). Linnaeelarve
mõistes pidi ettepanek liigituma
investeerimistegevuseks, olema linnaga
seotud, pakkuma avalikku hüve, olema
avalikus kasutuses ja objektist ei tohiks
tekkida linna järgnevate aastate eelarvetele
ebamõistlikke kulutusi. Ettepanekuid
laekus tähtaja jooksul hulganisti. 33
esitajat ja ca 60 erinevat ideed, plaani ja
mõtet, mis on nimekirjana leitavad linna
kodulehel.
Komisjon tegi oma valiku ja sõelale
jäid need 5 ettepanekut, mis ka
rahvahääletusele välja pandi. Paljud
ettepanekud ei osutunud valituks selle
tõttu, et nad on väga massiivsed (nt
Sinimäe vaatetorn, erinevad
vaateplatvormid) ja nende valmistegemise
aeg käega katsutavaks objektiks oleks
tunduvalt pikem kui käesoleva aasta lõpp,
mis on ettepaneku realiseerimise tähtaeg
ning nõuaks ka suuremaid summasid.
Mõnel linnaelanikul on südamel Kuursaal
ja selle saatus. Teatavasti on see hoone
aga erakätes ja sinna peale linna hammas
praegu kuidagi ei hakka. Mitmed
ettepanekud olid otseselt seotud erinevate
ehitustegevustega rannas. Sellistel
puhkudel on piiranguks rannakaitsevöönd,
mille muutmine on jällegi pikemaajalisem
protsess, kui ettepaneku elluviimiseks
allesjäänud aeg.
Ideed erinevate ürituste korraldamiseks on
võimalik üle anda linna huvikeskusele ning
prügikoristus ja ranna heakord on nii ehk
nii linna korraldada.
Kõik esitatud ja valituks
mitteosutunud ettepanekud ei rända mitte
paberihunti, vaid järelnoppimise kaudu on
võimalik enamikust laekunud mõtetest
saada ainest linna elu paremaks muutmisel.
Tegemist on meie kõigi jaoks uue
olukorraga ja otsimata mingisuguseidki
õigustusi või vabandusi, tahan öelda
järgmist: igasuguste valikute tegemine on
alati subjektiivne ja alati on keegi, kelle
õiglustunnet nende valikutega riivatakse.
Selle asemel, et otsida vigu ja süüdistada
komisjoni valede otsuste tegemises, võiks
mõelda hoopis näiteks nii: korvpalliväljaku
korrastamine Narva-Jõesuus - tore, nüüd
on noortel edaspidi võimalik ennast
hoopis spordiplatsil välja elada; laste
mänguväljak Viivikonda – see kant on
olnud aastaid kõigi poolt hüljatud, miks
mitte teha lastele, rõhutan, l a s t e l e, kena
üllatus ja kinkida neile pisike värvikirev
meeldetuletus sellest, et neid pole
unustatud; Sinimäe matkaraja korrastamine
– hea koht, kus on võimalik kõigil
kogukonnaliikmetel käed külge lüüa ja
ühisest tegevusest rõõmu tunda;
skulptuur või figuur linnaelanike
tähtsündmustega tahvlikeste
paigaldamiseks – huvitav küll, kes on see
esimene julge tahvlipaigaldaja ja mis on
see sündmus, mida ta kõigiga jagada
tahab; Rohelise ja Männimetsa tänava
kanalisatsiooni rajamine – miks mitte
alustada sealt, järgemööda paraneb
tulevikus kindlasti ka teiste elanike elujärg.
Jätke, palun, kõrvale isiklik solvumine ja
nähke pisut laiemat pilti!
Järgmise aasta tarbeks oleme kõik
saanud sellest tekkinud olukorrast suure
õppetunni. Püüame olla sellest lähtuvalt
targemad, sallivamad, sõbralikumad,
abivalmimad, avatumad, kokkuhoidvamad.
Pikemas perspektiivis on sellest meile
kõigile rohkem kasu kui hammaste
kiristamisest, üksteisele ärapanemisest ja
kaigaste kodarasse loopimisest.
MONIKA TINNO
linnasekretär
16.08.2018
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Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
istung 27. juunil
Enne suvepuhkust oli juunikuu
linnavolikogu istungi päevakorras 5
küsimust.
Istungil kinnitati Narva-Jõesuu linna
ja Vaivara valla 2017. aasta majandusaasta
aruanded, mis olid auditeeritud ja heaks
kiidetud audiitorite ja aktsepteeritud
linnavolikogu revisjonikomisjoni poolt.
Aruannetega saab tutvuda linna
kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee
rubriigis juhtimine/eelarve ja
majandusaasta aruanded/2017.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
valmistab ette projekti „Narva-Jõesuu
üürielamu ehitamine“ selle järgnevaks
esitamiseks Kredexi meetmesse
„Elamufondi arendamise
investeeringutoetus kohalikele
omavalitsustele“. Projekti
kogumaksumuseks on kuni 1 200 000
eurot, millest toetus moodustab kuni 600
000 eurot ja linna omafinantseering kuni
600 000 eurot. Projekti elluviimine on
planeeritud perioodile 2019-2020.
Tulevase üürielamu asukohaks on valitud
Pargi tn 10a, Narva-Jõesuu linn, kus täna
paikneb linnale kuuluv väikeelamu, mis on
plaanis maha lammutada ja selle asemele
ehitada kuni 18 korteriga üürielamu.
Selleks, et esitada vastav taotlus
Kredexi istungil, otsustati antud
üürielamu ehitada sotsiaal-majanduslikult
vähekindlustatud isikutele. Samas
kinnitati projekti „Narva-Jõesuu üürielamu
ehitamine“ Narva-Jõesuu poolseks
omafinantseeringuks perioodil 2019-2020
kokku kuni 600 000 eurot. Projekti
positiivse rahastamisotsuse korral
nähakse ette omafinantseeringu katteks
vajalikud summad Narva-Jõesuu linna
eelarves. Esitatav projekt sisaldab
üürimaja projekteerimis- ja ehitustööd,
kinnistu haljastamist,
omanikujärelevalvet, korterite sisustamist
köögimööbli ja sanitaartehnikaga. Kui
projekt saab positiivse rahastamisotsuse,
korraldab linnavalitsus Pargi tn 10a
väikeelamus elavatele inimestele muu
ajutise elamispinna.
Võeti vastu Narva-Jõesuu linna
külavanema statuut, mis asendas Vaivara
vallas kehtinud külavanema statuuti ja jäi
põhimõtteliselt samaks. Täna on NarvaJõesuus 20 küla ja 2 alevikku. Külavanem
on külaelanike ühiste huvide esindaja ja
kohaliku omavalitsuse koostööpartner
külas.
Viimasena otsustati lõpetada NarvaJõesuu linna osalemine
Mittetulundusühingus Virumaa
Tööstuspark.
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

Detailplaneeringud
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018
korraldusega nr 266 kehtestati NarvaJõesuu linna Sinimäe alevikus asuva
üldplaneeringuga koosõlas oleva Karja tn
11 maaüksuse ning selle kontaktvööndi
maa-ala detailplaneering (planeeringuala
pindala ca 4,3 ha), mille eesmärgiks on maaala kolmeks krundiks jaotamine, kruntide
juhtotstarve määramine (2 elamumaa ja üks
tootmismaa juhtotstarve), kruntide
ehitusõiguse määramine.
Detailplaneering on Narva-Jõesuu linna
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.
Planeeringuala arendajaks on maaomanik.
Planeeringumaterjalidega on võimalik
tutvuda Narva-Jõesuu linna

Poolasse kulla järele
Poolas Beskiidi mäestikus asuvas Zywieci
linnas toimus 28. juunist 2. juulini 2018. a
lasteloomingu festival „Talentide
kaleidoskoop”. Narva-Jõesuu laste
muusika- ja kunstikool saatis festivalile
kolm kollektiivi: vanamuusika ansambli
(juht Lada Švan, Sofia Švan, kontsertmeister
Elena Vasilenko), koori vokaalansambli
(juht Inga Samusseva) ja saksofonidueti
(õpetaja Igor Zemski).
Teele asudes ei osanud muusikakooli
õpilased ja õpetajad aimatagi, kuivõrd
edukaks nende esinemine Zywiecis kujuneb.
Festivalile saabus esinejad viiest riigist:
Lätist, Valgevenest, Ukrainast, Eestist ja

valdkonnas. Festivaliõhkkonnas saavad
osalejad hingeliselt rikkamaks, iseseisvamaks
ja loomingulisemaks. Vanamuusikaansambel
– kogenud „merekarud” – on palju kordi
kaugetes riikides ja erinevatel festivalidel
esinemas käinud ning loodame, et nad teevad
seda jälle, kuid koorijuhil Inga Samuseval tuli
nii mõnegi kooriliikme lapsevanemaid veenda,
et last reisile lubataks. On tõeliselt kahju, et
mõne lapsevanema vastuseisu tõttu ei
saanud mõni laps festivalil oma oskusi
näidata, ei näinud teiste riikide eakaaslaste
esinemisi, ei käinud koos teistega Zara
mägiraudteel, ei teinud kaasa reisi õlletehase
muuseumi ajamasinal ega sõitnud paadiga

Vanamuusikaansambel esinemas. Foto: Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikool
Poolast. Pidupäev õigustas täielikult oma
nime – konkursil esitati palju värvikaid
etteasteid, laval vaheldusid värvid, zanrid ja
emotsioonid nagu mitmevärvilised
kaleidoskoobikillud.
Osalejad olid pidevalt tegevuses ja
sündmuste keerises. Korraldajad pakkusid
neile iga päev ekskursioone, kontserte ja
võimalusi oma oskusi proovile panna.
Vokaalansambel esitas oma
konkursiprogrammi festivali esimesel päeval.
Teisel päeval astusid lavale
vanamuusikaansambel ja saksofoniduett.
Eranditult kõik ootasid ärevusega festivali
teise päeva õhtut, kui zürii tegi teatavaks
galakontserdile pääsenud esinejad.
Kutse tähendas seda, et kollektiiv sai
konkursi laureaadiks. Hurraa! Galakontserdil
esineb kaks ansamblit! Kuid mis kohad zürii
neile andis?
Lõppkontserdi avas vokaalansambel.
Pärast esinemist teatati, et nad võitsid oma
kategoorias 1. koha ning said 10% grandi
osalemiseks järgmisel festivalil.
Vanamuusikaansambli esinemise
järjekorranumbriks oli 13. Arvate, et see on
ebaõnnenumber? Mitte sugugi! See on
kuldne number! Esimene koht ja zürii
erikarikas! Saksofoniduett sai
instrumentaalmuusika kategoorias hõbedase
autasu.
Iga festivali eesmärk on toetada lapse
enesetäiustamise soovi ja püüdlust jätkata
õpinguid oma armastatud loometegevuse

endise hõbedakaevanduse maa-alusel jõel.
Festivali kõige nooremad esinejad olid
kaheksa- ja kõige vanemad 18-aastased.
Festival kinkis kõigile oma sõpradele
unustamatuid emotsioone ja muljeid! See oli
vahva!
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikoolist on juba 30 aasta jooksul
sirgunud andekaid ja silmapaistvaid õpilasi.
Osalemine paljudel festivalidel ja
konkurssidel on kinnitus, et meie õpilased
esinevad hästi nii kodus kui ka
rahvusvahelistel üritustel. Lapse soov ja
tööarmastus ning vanemate toetus aitavad
meie õpetajatel uusi konkursikandidaate ja
võimalik, et ka laureaate kasvatada.
Tuletame lapsevanematele meelde, et
täiendav vastuvõtt Narva-Jõesuu laste
muusika- ja kunstikooli toimub 27. augustist
10. septembrini 2018. aastal. Avaldusi
võetakse vastu aadressil Kesk 3, NarvaJõesuu või e-postiaadressil njmk@hot.ee.
PS. Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikool tänab festivalist osavõtu
korraldamise eest: L. Staršovat,
A. Karaganovat, Eesti grupi pilooti Maksim
Kotelnikovi (Poola), kostüümide autoreid T.
Šteinberg-Saltõkovat ja I. Volkovat, õpilaste
T. Terentjevi, A. Šabanovi, O. Zaitsevi, L.
Tuzikovi vanemaid ja teisi.

kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/
kehtestatud-det.planeeringud.
Algatatud detailplaneeringu koostamise
lõpetamise teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavalitsuse 18.07.2018
korraldusega nr 306 on lõpetatud Vaivara
Vallavalitsuse korraldusega 13.05.2008 nr 108
„Detailplaneeringu algatamine Suvilaühistu
Mustajõe Kolm maa-alal Auvere külas“
algatatud detailplaneering.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt
detailplaneeringu koostamise võib lõpetada,
kui kinnisasja omanik esitab taotluse
detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
27.06.2018 esitas maaomanik taotluse
detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavalitsuse 15.08.2018
korraldusega nr 347 on lõpetatud Vaivara

Vallavalitsuse 13.06.2006 korraldusega nr
239 „Detailplaneeringu algatamine Kallaste
maaüksusel Kudruküla külas“ algatatud
detailplaneeringu koostamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 15.08.2018
korraldusega nr 348 on lõpetatud NarvaJõesuu Linnavalitsuse 27.02.2006
korraldusega nr 85 „Detailplaneeringu
algatamine Narva mnt 18 maaüksusel Olgina
alevikus“ algatatud detailplaneeringu
koostamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korralduse
terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse
kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25,
III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel
http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

LADA ŠVAN
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli direktor

OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
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Koolitoetuse
taotlemine
Koolitoetust makstakse põhikoolis,
gümnaasiumis ja ametikoolis õppivatele
kuni 19aastastele (k.a) õpilastele, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on NarvaJõesuu linna haldusterritooriumil. Toetus
makstakse taotleja avalduses märgitud
arveldusarvele 10. septembri seisuga Eesti
Hariduse Info Süsteemi (EHIS) andmete ja
lapsevanema, lapse eestkostja või lapse
hooldaja avalduse alusel. Avaldusi saab
esitada 01.09.2018 kuni 30.09.2018. Toetuse
suurus on 40 eurot.
Koolitoetuse avalduse saab esitada
paberkandjal linnavalitsuse
sotsiaalosakonda või digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressile:
niina.viholainen@narva-joesuu.ee
Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad:
Narva-Jõesuu Linnavalitsus (aadressil
Koidu tänav 25, Narva-Jõesuu linn, 2.
korrus)
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 09.00 12.00 ja 13.00 -16.00.
Olgina alevikus (aadressil Narva mnt 12,
Olgina, 2 korrus) teisipäeviti kell 09.00 –
16.30
Sinimäe alevikus (aadressil Pargi 2,
Sinimäe)
kolmapäeviti kell 09.00 – 12.00 ja 13.0019.00
Küsimused ja lisainformatsioon:
Anne Terner Boiko
lastekaitsespetsialist
+372 59190851 ; anne.terner-boiko@narvajoesuu.ee
Niina Viholainen
sotsiaaltoetuste spetsialist
+372 59125020; niina.viholainen@narvajoesuu.ee

Noortekeskus
Septembrist alustab oma tööd NarvaJõesuu Noortekeskus, mis hakkab
koordineerima kogu omavalitsuse
noorsootööd: Olgina alevikus, Sinimäe
alevikus ja Narva-Jõesuu linnas.
15. septembril kell 12:00 kutsume linna
noori Noortekeskuse avamisele aadressil
Kesk 3, Narva-Jõesuu!!!
Noortekeskus hakkab vastama
noorsootöö tingimustele, sh töötama
vähemalt 20 tundi nädalas ja vastama
avatud noorsootöö printsipiidele.
Noortekeskus võib korraga mahutada ca
100 noorukit.
Vastvalminud Noortekeskuse hoones on
järgmised ruumid:
Avatud ruum (open space), mis võimaldab
noorsootöötajal vahetult luua kontakte ja
arendada vestlust; kus noored suhtlevad
omavahel vabas vormis.
Avar peo-ja tantsuruum, mis võimaldab
noortel korradada üritusi ja tegeleda
aktiivsete harrastustega.
Õppeklass, muusikaklass, kus saab
mängida erinevaid muusikariistu; köök
meistriklasside ja gurmee õhtute
korraldamiseks; kabinet
noorsootöötajatele; laoruum.
Noortekeskuse töögraafik:
E - 15:00 – 19:00
T - 15:00 – 19:00
K - 15:00 – 19:00
N - 15:00 – 19:00
R - 15:00 – 19:00
L - 11:00 – 17:00
P – suletud
Olgina rahvamaja kohtumised noortega:
E – 16:00 – 19:00
N – 16:00 – 19:00
R – 16:00 – 19:00
Septembris ilmub info lahtioleku aja kohta
ringi „Aktiivsed harrastused noortele“
Sinimäel.
NATALJA MJATŠINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja
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Käivitus
Menetlusteenistuse ja
politsei ühispatrull
9. augustil sai alguse Menetlusteenistuse
ja Narva politseiosakonna vahelise
koostöö raames ühispatrull, mille
eesmärgiks on ühildada mõlema osapoole
kompetents ja pädevus, et suurendada
seeläbi kogukonna liikmete turvalisust.
Samalaadne koostöö on
Menetlusteenistusel olnud varasemalt viie
omavalitsuse üleselt tegutsedes perioodil
2011 kuni 2014 Jõhvi politseiosakonnaga ja
Ida prefektuuri migratsioonibürooga.
Ühistegevuse käigus toimub kahe
osapoole vaheline info liikumine ka kiiremini
ning tekkivate probleemidega saavad
osapooled leida parimaid lahendusi.
Esimesest ühispatrullist võtsid osa politsei
poolt - piirkonnapolitseinik Aleksei Vassiljev
ja noorsoopolitseinik Tatjana Volkova,
Menetlusteenistuse poolt menetlusteenistuse
juhataja Marek Ranne.
Ühispatrulli käigus kontrolliti mahajäetud
ohtlikke hooneid, kuhu noored armastavad
vaba aega veetma tulla. Samuti viidi läbi
vestlus perekonnaga, kes tuli randa
linnapromenaadile oma lapse sünnipäeva
tähistama. Vestluse teemaks oli grillimine ja
praegusel kuival ajal sellest tingitud ohud.
Sünnipäevapidu tähistama tulnud perekond
mõistis meie sõnumit ja kustutas oma lahtise
tule grillil. Samuti viidi läbi vestlusi lastega,
kes sõitsid linnatänavail jalgratastel ilma
kiivrita.
Tuletame siinjuures lastevanematele meelde,
et liiklusseaduse paragrahvi 30 lõike 6
kohaselt peab teel jalgrattaga ja pisimopeediga
sõitmisel alla 16-aastane sõitja kandma
kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Nimetatud
kohustus on ikka selleks, et kaitsta seda kõige
nõrgemat osa kehast.
Ühispatrullis osalejad tõdesid, et
ühistegevusel on sisuline mõte ja efektiivsus,
millest saadi innustust jätkata seda laadi
koostööga.
MAREK RANNE
Menetlusteenistuse juhataja

PPA kontaktid
Kirill Järvalt - piirkonnapolitsenik
piirkonnavanema ülesannetes
telefon: 33 72533 ; 53096141; e-posti
aadress: kirill.jarvalt@politsei.ee
Vastuvõtuaeg: kolmapäeviti kell 10.00 –
12.00 aadressil Pargi 2, Sinimäe alevik,
Narva-Jõesuu linn.
Kelly Miido - piirkonnapolitseinik
telefon: 3372508; 58856011; e-posti
aadress: kelly.miido@politsei.ee
Vastuvõtuaeg: kolmapäeviti kell 10.00 –
12.00 aadressil Koidu tn 25, NarvaJõesuu linn, Narva-Jõesuu linn.
Lähim politseijaoskond: Vahtra 3, Narva
linn.
Hädaabinumber 112
Infotelefon 6123000; www.politsei.ee

Aukodanike ja
teenetemärgi omanike
pildigalerii
Alates augustist on endise Vaivara valla
vallamaja fuajees võimalik tutvuda Vaivara
valla teenetemärgi omanikega (22) ja
Narva-Jõesuu linna aukodanikega (3).

Jah, kahjuks pole võimalik neil seal kätt
suruda ja osa saada huvitavatest
elulugudest, kuid kunstniku Aarne Hanni
pliiatsijoonistuste kaudu saavad need
kakskümmend viis vallale ja linnale olulist
inimest ehk siiski lähedasemaks.
Sinimäel asuv vallamaja on avatud
kolmapäeviti kell 15.00 - 19.00. (ML)

Menetlusteenistuse 7 kuud
Aasta 2018 algas Menetlusteenistusele
mõneti uuenduslikuna. Seda eelkõige
tasulise parkimise korraldamise ja
rannakaitse ülesannete ülevõtmisega
linnavalitsuselt.
Märtsis sai viidud läbi riigihange NarvaJõesuu supelrannas rannavalve teostaja
leidmiseks, ning korraldati personali värbamine
parkimiskontrolöride leidmiseks. Suureks
üllatuseks tuleb mainida, et huvi
parkimiskontrolöri töökoha vastu oli oodatust
tagasihoidlikum, kuid sellele vaatamata said kõik
töökohad ilusasti komplekteeritud ja saime
kohustustega aegsasti tegelema hakata.
Järsu hüppelise töömahu andis meile aprilli
keskel kohalike elanike jaoks tasuta
parkimisõiguse loa taotlemise võimaluse avamine.
Vaatamata tehnilistele viperustele ja lühikesele
tähtajale, õnnestus meil menetleda pea 1200
avaldust. Seitsme kuuga oleme vormistanud 1381
parkimisluba. Tegeleme hetkel uute tehniliste
lahenduste otsimisega, et muuta senine tasuta
parkimisõiguse saamine elanikele mugavamaks ja
kiiremaks. Ühe võimalusena oleme uurinud
varianti, kus inimene, kellel on õigus saada tasuta
parkimisluba, ei peagi kodust välja minema.
Nimelt saaks inimene endale ise tasuta
parkimisloa vormistada interneti vahendusel või
siis temale sobival ajal tänavale paigaldatud
parkimisautomaadis. Plaan on paigutada linna
parkimisautomaat, kust huvilised saavad endale
soetada, kas sularaha või kaardimakse vahendusel
parkimisõiguse, mille võimalus meil täna veel
puudub. Parkimisautomaadi tulekuga kaob ära
võimalus soetada parkimispiletid
parkimiskontrolörilt. Sellega vabastame
parkimiskontrolöri parkimispileti müümisest, et
ta saaks keskenduda rohkem oma põhitegevusele.
Mainimata ei saa jätta, et lisatööd on meile
tekitanud ka need inimesed, kes ei pidanud
vajalikuks soetada enda sõiduki parkimiseks
parkimispiletit. Seitsme kuuga vormistati kokku
536 viivistasu otsust, kellest 192 on jätnud
viivistasu maksmata ning kellega tuleb meil
tegeleda edasi, et temale määratud viivistasu
kohtutäituri vahendusel sisse nõuda.
Suvine aeg on lisanud tööd ka nende
sõidukijuhtide näol, kes ei täida liikluseeskirju ja
pargivad oma sõiduki selleks keelatud kohta.
Selliseid juhtumeid on seitsme kuu jooksul olnud

pea 500, neist 125 juhul määrati ka hoiatustrahv.
Hoiatustrahv sõiduki parkimise eest selleks
keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga
ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes on
20 eurot ja parkimise eest, kui see on ohtlik
teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, on
64 eurot. Kutsun siinjuures kõiki olema liikluses
tähelepanelik ja veenduma enne sõiduki parkimist,
milline on konkreetses kohas liikluskorraldus, et
mitte patustada kehtiva korra vastu.
Narva-Jõesuu supelrannas teostab
rannavalvet ajavahemikul 1. juuni kuni 31. august
sellel aastal riigihanke võitnud mittetulundusühing
FirePro. Tänu sellele, et linn on pidanud
vajalikuks leida rahalised vahendid rannavalve
olemasoluks, on rannas puhkajatel olnud võimalus
saada erinevate traumadega seoses esmaabi. Kahe
kuu jooksul: anti esmaabi 14 inimesele; leiti üles
kolm last, kes oma vanemate järelevale alt olid
läinud kaduma ning ühel juhul päästeti inimelu.
Endiselt teevad meile muret jäätmed. Kui
varasemalt on olnud teemaks, et Narva elanikud
kipuvad meile tooma oma jäätmeid, siis viimase
kahe juhtumi puhul olid jäätmetoojaks selleks
keelatud kohta Narva-Jõesuu enda elanikud.
Tänaseks on nende juhtumite osas
väärteomenetlus läbi viidud ja karistused
määratud. Keelatud kohta jäätmete toomise eest
näeb jäätmeseadus karistusena ette füüsilisele
isikule kuni 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni
20 000 eurot.
Ees ootab meid ka lagunenud ehitiste
omanikega tegelemine, et muuta linn ilusamaks ja
turvalisemaks. Juulis toimus kohtumine Narva
politseiosakonna delegatsiooniga, kus sai arutatud
erinevaid koostöö võimalusi. Üheks koostöö
võimaluseks on ühispatrulli teostamine, nagu seda
sai tehtud ajal, mil Menetlusteenistus tagas korda
Jõhvis, Illukal ja Toilas.
Seitse kuud arvudes:
Lahendatud avaldusi (välja arvatud parkimisega
seotud): 423; lahendatud parkimisavaldusi: 1381;
määratud hoiatustrahve: 2500 euro eest, viivistasu
16 616 euro eest; osaletud avaliku korra tagamisel
336 inimtundi.
Soovin kõigile linnaelanikele ja ka külalistele
turvalist keskkonda.
MAREK RANNE
Menetlusteenistuse juhataja

Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn
1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala
detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande eelnõu avalikustamine
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuus Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9,
Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle
lähiala detailplaneeringu (DP) eskiis ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruande eelnõu on avalikul väljapanekul
21.08.-21.09.2018. Selle aja jooksul on DP ja
KSH kättesaadav http://narva-joesuu.kovtp.ee/
detailplaneeringud. Samuti on võimalik
materjalidega tutvuda linnavalitsuses (Koidu 25,
Narva-Jõesuu) lahtiolekuaegadel.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada DP ja KSH aruande eelnõu kohta
arvamust. Arvamused saata e-postile info@narvajoesuu.ee.
Laekunud arvamuste arutamiseks toimub avalik
arutelu 27.09.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu
huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3,
Narva-Jõesuu linn).
Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9,
Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle
lähiala DP ja DP KSH koostamine algatati NarvaJõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsusega nr
140. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on

Sinimäe
Spordihoone ootab!
Peale väikest suvepuhkust on Sinimäe
Spordihoone taas avatud ja ootab külastajaid.
Lahtiolekuajad esmaspäevast reedeni 16.0021.00 ja nädalavahetusel 12.00-16.00. Avatud
on jõusaal. Nädala sees ootab külastajaid saun.
Augustis algasid juba jooga, zumba, Strong by
Zumba, võistlustantsu ja SKY Jumpingu
trennid. Täitsa uue treeninguna on lisandunud
pilates. Alates septembrist jätkuvad ka
tervisevõimlemine, kergejõustik, poks,
ringtreening jõusaalis ja võrkpall.
Trennide ajakavaga saad tutvuda meie
Facebook´i lehel: \sinimaesport\ ning kodulehel
www.spordihoone.ee.
Trennis näeme!

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

Narva-Jõesuu Linnavolikogu,
ning koostamise korraldaja Narva-Jõesuu
Linnavalitsus.
Detailplaneeringu põhieesmärgiks on alal
tervikliku multifunktsionaalse linnaruumi
kujundamine ja selleks planeerimisseaduses
ettenähtud ülesannete lahendamine. Samuti on
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks NarvaJõesuu linnas asuvate Suur-Lootsi 1, 1c, 1d, 5, 7,
9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute
ümber kruntimine, moodustuvatele kruntidele
ehitusõiguse määramiseks elamute, ärihoonete,
promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku
ehitamiseks, kruntide heakorrastus ja
tehnovõrkudega varustamise kavandamine.
Planeeritava ala suurus on u 7,6 ha.
KSH aruanne leiab, et planeeringuga kavandatud
tegevust on võimalik rakendada ilma olulisi
keskkonnamõjusid põhjustamata. Riigipiiriülese
keskkonnamõju esinemist planeeringu
elluviimisega ei kaasne.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

HEINO ELLERMAA
NIKOLAI KLIŠIN
ALEKSEI ZUJEV
JEKATERINA SMIRNOVA
LILIENTA DOVNAR
NIINA KULAK
TATYANA VEDENOVA
ALEXANDER SHISHALOV
VIKTOR POLUBOJAROV
VICTOR KOMAROV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE
Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

Juuli kodupaiga
ajaloos
1. juulil 1891. aastal
avati Sillamäel apteek, mis
järgmisel aastal sai
avamisloa ka Vaivarasse.
18. oktoobril avatud
apteegis hakkas tööle
proviisor A. Umblia,
suviti koliti jälle Sillamäele. Kahjuks loobus
ta tööst ja avas uue apteegi Tartusse ja siinne
apteek muutus ajalooks, õnneks küll mitte
pikaks ajaks. Apteek näitas, et ka siinkandis
on võimalik ellu jääda.
30. juulil 1933. aastal avati Utrias
mälestuskivi Utria dessandi sõduritele,
meenutamaks 17. ja 18. jaanuaril 1919. aastal
toimunud eestlaste ja soomlaste edukat
dessanti Utrias. Mälestuskivi autoriks oli A.
Danilov. See kivi hävitati 5. novembril 1940.
aastal. 1991. aastal kui tähistati Virumaa
külade esmamainimise 750. aastapäeva, siis
taasavati Utria küla päevade raames 6. juulil
ka Utria dessandi mälestussammas, kus
tegevateks jõududeks olid Raudsoode
suguvõsa esindajad Mati Rautso ja Jüri
Ojaveer. August Raudsoo (6. oktoober 1897 3. märts 1962) oli II liigi 3. järgu Vabadusristi
kavaler.
9. juulil 1994. aastal tähistati Vaivaras
Narva ja Sinimägede kaitseala lahingute 50.
aastapäeva. Sel päeval esines ka meeskoor
Kaevur, kellele see oli 545 avalik
ülesastumine.
10. juulil 1776. aastal pühitseti sisse Laagna
ja Vaivara mõisniku Karl von Sieversi kulu ja
kirjadega ehitatud uhke varaklassitsistlikus
stiilis Vaivara kivikirik, kus oli 425 istekohta.
Pühakoda õnnistati püha Neitsi -Maarja
nimel. Praeguseks on kiriku pilti võimalik
näha Vaivara kalmistu müüril.
10. juulil 1932. aastal oli Perjatsi rannas IdaAlutaguse laulupäev, mis lõppes C. Rutoffi
näidendi „Väimehed“ esietendusega
rahvamajas. Perjatsi rannas toimus viimane
laulupidu (päev) 1939. aastal.
20. juulil 1937. aastal õnnistati sisse
Sillamäe uus õlivabrik. Vaimulikku
õnnistamist teostasid kirikuõpetaja Treimann
ja preester Männik. Kutsutud külalistena
võtsid sõna Narva linnapea J. Lust,
abilinnapea ja ka teised Narva linnavalitsuse
tegelased, aga ka kolleegid Kohtla-Järvelt ja
Kiviõlist. Tornis lehvisid Eesti ja Rootsi
lipud.
Õlitööstuse rajasid ja toodangut kasutasid
rootslased, kelle kapitalil see ehitis rajati ja
põhitoodang läks sõjatööstuse allveelaevade
kütuseks.
22. juulil 1919. aastal formeeriti NarvaJõesuus uus Ingeri pataljon, mis asus Eesti
vägede toetusel oma kodumaad vabastama.
Narva - Narva-Jõesuu tee ääres asuv nn.
„Tõrvala tank“ meenutab Narva jõe
forsseerimist ja Narva linna vallutamist
Nõukogude vägede poolt 25.-26. juulil 1944.
aastal.
Sir ARTHUR

Septembrikuu
ürituste kava
01.09.2018 kell 20:00 Küünlavalgusõhtu,
Hele park.
04.09.2018 kell 18:00 Väike ooperigala
kontsert, MTÜ ContempArt, Valge saal,
Kesk 3.
08.09.2018 kell 17:00 Kontsert-loeng
Natalia Uchitel, Valge saal, Kesk 3.
08.09.2018 kell 19:00 Küünlavalgusõhtu,
Hele park.
14.09.2018 kell 18:00 Vanavanemate
päeva kontsert, Vaivara seltsimaja.
15.09.2018 kell 19:00 Küünlavalgusõhtu,
Hele park.
15.09.2018 kell 12:00 Noortekeskuse
avamine, Kesk 3.
28.09.2018 kell 20:00 Noortedisco,
Olgina rahvamaja.
29.09.2018 kell 12:00 silmufestival, Hele
park.
30.09.2018 kell 17:00 Seenioride päev,
Narva-Jõesuu SPA Sanatoorium.

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

