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Narva-Jõesuu saab
sotsiaalmaja
ehituseks toetust
Sihtasutus KredEx otsustas meetmest
„Elamufondi arendamise
investeeringutoetus kohalikele
omavalitsustele“ toetada Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse taotlust üürielamu
ehitamiseks. Projekti
kogumaksumuseks on 1 200 000 eurot,
millest KredEx toetus moodustab 50%
ehk siis 600 000 eurot.
„Uue ehitatava üürielamu kortereid
hakatakse üürima eeskätt sotsiaalmajanduslikult vähekindlustatud NarvaJõesuu elanikele, kes elavad linnale
kuuluvatel elamupindadel munitsipaalüürikorterites, mille seisukord
on halb või väga halb või kellel puudub
sotsiaalne elamispind,“ rääkis NarvaJõesuu linnapea Maksim Iljin.
Kahekorruselisse üürielamusse on
planeeritud 16 korterit: 2 kahetoalist, 2
kolmetoalist ja 12 ühetaolist, millest 2 on
kohandatud erivajadustega inimestele.
Erivajadustega inimestele kohandatud
korterid paiknevad esimesel korrusel.
Igasse korterisse on väljast eraldi
sissepääs kas maapinna tasandilt või teise
korruse hoovipoolselt rõdult. Hoone tuleb
A-energiaklassiga ehk
liginullenergiahoonena ja katusele
paigaldatakse päikesepaneelid. Korterid
sisustatakse esmase vajaliku köögimööbli
ja sanitaartehnikaga. AS Eviko poolt on
üürielamu kohta koostatud eelprojekt.
Linnapea Iljini sõnul on Narva-Jõesuu
munitsipaalelamufond üsna
amortiseerunud, kõrgete
kommunaalkuludega ja mitte energiatõhus.
Eelkõige puudutab see Narva-Jõesuu linna
ning Sirgala ja Viivikonna külasid.
Kuurortlinna kinnisvara- ja üürihinnad on
kõrged ning käivad väikese sissetulekuga
inimestel üle jõu.
Üürielamu asupaigaks on valitud Pargi tn
10a, Narva-Jõesuu linn. Kinnistul paikneb
linnale kuuluv väikeelamu, mida on plaanis
lammutada, kuna see on väga halvas
seisukorras. Väikeelamus elavatele
inimestele antakse kuni uue üürielamu
väljaehitamiseni ajutine elamispind.
Ajakava kohaselt peab uus ehitis
valmima 2020. aasta lõpus. 2019. aastal
toimuvad projekteerimistööd. Elanikest
vabanevad vanad üürimajad on plaanis
lammutada ja nende alt vabanev pind
heakorrastada.
ALAR TASA

Jalutuskäik metsa tegi kõik
plaanitu „puust ette ja punaseks“
Neljapäeval, 22. novembril sai teoks
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK)
esindajate ja Narva-Jõesuu aktiivsete
linnakodanike ühine retk linna
ümbritsevasse metsa, et ühelt poolt selgitada
ja teiselt poolt selgust saada, millised on
RMK edasised plaanid kuurortlinna mitmest
kandist ümbritseva metsaga.

suures mahus võiks riigimetsas rakendada,
selleks, et oleks võimalikult suures osas
arvestatud elanike praeguste soovidega, kuid
samas tagatud metsade säilimine järgmistele
inimpõlvedele. Edaspidised kokkusaamised
on plaanis juba siis, kui kätte jõuab plaanitud
raiete teostamise aasta. Siis arutatakse kõik
plaanitu kogukonnaga veelkord läbi ja

Käesoleva aasta sügisest kütab Olgina
kaugküttevõrgus täisautomaatne
biokütusel töötav katlamaja. Soojatootja
ootab kõiki huvilisi avatud uste päevale.
Tänaseks toodab Olgina
soojavõrgus katlamajanduse viimase
sõna järgi ehitatud biokütusel töötav
hakkpuidukatel, mis tagab tarbijatele
stabiilse, soodsa ja keskkonnahoidliku
kodusoojuse. Uus katlamaja on madalate
hoolduskuludega ja täisautomaatne.
„Igapäevaselt ei kulu meil lisaraha
kallitele inimtöötundidele ning võimalike
ohtude eest hoiatab arvuti meie
hooldustehnikuid juba enne probleemi
tekkimist,“ ütles SW Energia tootmisjuht
Allan Aas.
Renoveeritud katlamajas jääb uuele
hakkpuidukatlale toeks reservkatel,
millega toodetakse soojust tipuhetkedel
või põhikatla avarii korral. Gaasil töötava

Metsas uudistati ümbrust …
Linna
keskkonnaspetsialisti Jaan
Metsise asjatundlikul
juhtimisel sõideti mets ristirästi läbi ja vaatamata lõikavalt
külmale tuulele tehti palju
peatuskohti, kus uuriti
raiekaarte ja kuulati RMK IdaVirumaa metskonna
metsaülema Alar Süda
selgitusi.
„Tänane kohtumine oli
väga vajalik, selles võis
veenduda, kuuldes ka teiste
retkel olnute kommentaare,“
kinnitas Süda. „Kui nelja seina
vahel teemat paberite pealt
uurida, siis võib asi paista
… ja vaadati kaarti. Foto: 2x Alar Tasa
ühesugune ja RMK ütlus, et
raiuda on vaja, võib tunduda
lepitakse kokku ka seni veel rääkimata
põhjendamatuna, siis metsas tundus küll, et
nüansid ja tehakse vajalikud täpsustused.
saadi aru, miks on vaja raiet teostada ja miks
RMK Ida-Virumaa metskonna metsaülem
just ühel või teisel moel“.
Süda avaldas lootust, et kõigi osapoolte
Metsaülema sõnul oli seekordse ja ka
vaheline aktiivne koostöö jätkub ka edaspidi
varasemate kohtumiste peamiseks eesmärgiks sama meeldivas ja töises õhkkonnas.
läbi rääkida see, milliseid raieliike ja kui
ALAR TASA

Koolide ühine isadepäev
Sinimäe ja Narva-Jõesuu koolipered
tähistasid üheksandal novembril ühist
isadepäeva.
Seekord otsustati tavapärane
kontsertformaat muuta elamuslikuks ja
meeldejäävaks. Rõhku pandi sportlikule
tegevusele ja perekonna kui meeskonna
tähtsusele. Enne võistluste juurde asumist,
tegi algklasside õpetaja Irina Klishina
võimlemis- ja soojendusharjutusi. Seejärel
asuti võistlema. Kokku oli 5 meeskonda,
milles 11 liiget. Loomulikult ei puudunud ka
zürii, kes hoolega punktiarvestust pidas.
Kõik võistlejad olid väga tublid, kiired ja
osavad. Eriti aga kiidame isasid ja vanaisasid,
kes võtsid kõigist tegevustest aktiivselt osa
ning neile kingiti Sinimäe Põhikooli
sümboolikaga sallid. Kõigile osalejatele olid
magusad auhinnad, medalid.
IRINA KLISHINA
algklasside õpetaja

Olgina aleviku
kodusoojus toodetakse
uues keskkonnahoidlikus
hakkpuidukatlamajas

Olgina uus katlamaja. Foto: SW Energia
reservkatla olemasolu tagab tarbijale
stabiilse kodusoojuse olenemata
muutlikest ilmaoludest ja tehnilistest
muredest.
Vajadus katlamaja renoveerimiseks
tekkis siis, kui KA Vaiko AS korraldas
soojusenergia tootmiseks konkursi, mille
võitis SW Energia OÜ. Konkursi üheks
lepingutingimuseks oli katlamaja
üleviimine taastuvenergiale, mis vastaks
Olgina võrgupiirkonna soojamajanduse
arengukavale.
Renoveerimisprojekt sai teoks tänu
soojatootja tehtud investeeringutele
ning SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse 50% toetusele, mis tuli Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti
ehitusmaksumuseks kujunes 257 600
eurot.
Oma silm on kuningas
Üheks päevaks avab soojatootja
oma katlamaja uksed ning ootab kõiki
tarbijaid ja niisama huvilisi katlamajaga
tutvuma. Teeme külalistele ringkäigu
ning näitame ja räägime, kuidas katlamaja
protsessid töötavad. Oodatud on ka
kõikide hoonete esindajad, kes soovivad
rohkem informatsiooni soojavõrku
liitumise kohta. „Kaugküte on ja ilmselt
ka jääb kõige soodsamaks kütteviisiks
läbi aegade,“ arutles Aas.
Tule astu meie katlamajast läbi
neljapäeval, 13. detsembril. Ootame Teid
aadressil Männiku tänav 1A, NarvaJõesuu linn, ajavahemikus 11 kuni 18.
Muretu soojamajandus
SW Energia opereerib enam kui 250
lokaal- ja kaugküttekatlamaja üle Eesti,
olles 43 omavalitsuse usaldusväärseks
koostööpartneriks. „Tule räägi meile oma
ideest! Anname nõu nii
võrgupiirkondade arenguküsimustes kui
kortermajade soojusenergiat
puudutavatel teemadel. Nii, et võtke
meiega julgelt ühendust“ ütles Aas.
SW Energia

ÕNNITLEME VANEMAID

IVANNA LIIVI
MARIEL JUUNA KASENIIDU
Lõpetuseks koguneti sportlikul isadepäeval ühispildile. Foto: Deniss Košelev
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Narva-Jõesuu linnas
hakkas alates 07.10.2018
kehtima määrus „Reovee
kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri“
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
reguleerib õigussuhteid, mis tekivad
reovee kohtkäitluse planeerimisel,
ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas
reguleerib kogumismahutitest reovee
äravedu. Eeskiri kehtib eraisikutele ja
juriidilistele isikutele võrdselt.
Kehtima hakanud eeskiri sätestab, et
Narva-Jõesuu, Olgina, Sinimäe ja Vaivara
reoveekogumisalas on keelatud septikute
ja omapuhastite ehitamine.
Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha
omanikul või valdajal, kelle
kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane,
on kohustus liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, kui selleks on veeettevõtja välja ehitanud nõuetekohase
liitumispunkti ning ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi või paigaldada
kogumismahuti.
Lubatud on paigaldada vaid Euroopa
standardite alusel sertifitseeritud reovee
kogumismahutit ja omapuhastit. Reovee
kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja
kasutamine peab vastama toote
paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud
nõuetele. Reovee kohtkäitlussüsteem ja
kanalisatsioonitorustik peab olema lekkeja külmumiskindel. Uue hoone ehitamisel
või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel
tuleb lahendada reovee kogumismahuti,
septiku või omapuhasti ehitamine koos
hoone ehitusprojektiga. Reovee
kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama
reovee kogumismahuti, omapuhasti või
kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse
hooldamise ning rajatise õigeaegse
tühjendamise, et vältida mahutite
ületäitumisest tingitud reovee keskkonda
jõudmist.
Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik
võib tellida reovee äraveo osutamist vaid
ettevõtjalt, kes omab veeettevõtjaga
lepingut või oma reoveekogumisala
veeettevõtjalt. Reovee
kohtkäitlussüsteemi omanik peab
nõudma tema poolt tellitud reovee äraveo
osutajalt pärast töö tegemist vastavat
kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva
kohta ning säilitama seda vähemalt 2
aastat ning esitama kviitungid järelevalve
teostajale vastava nõude saamisest
nõudes märgitud tähtajaks. Omapuhasti
seisukorda tuleb kontrollida ja
hooldustöid teostada vastavalt
omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte
harvem kui 1 kord 6 kuu jooksul. Kontrolli
tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb
kanda kirjalikus vormis peetavasse
hoolduspäevikusse, mille omanik peab
säilitama omapuhasti hoolduspäeviku
viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.
Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-,
rasva- ja õlipüünised ning nende
kombinatsioonides) tekkivad
kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms)
tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või
vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe
olemasolul.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb
koostööd kohalike veeettevõtjatega(AS
Narva Vesi ja AS KA Vaiko) ning
analüüsib nendelt saadud andmeid, et
välja selgitada nõuetele mitte vastavaid
tarbimiskohti.
Praegu seiratakse esmajoones neid
kliente, kes tarbivad vett Narva-Jõesuu,
Olgina, Sinimäe ja Vaivara
reoveekogumisalas – võrreldakse tarbitud
vee ja äraveetud reoveekoguseid.
Üldjuhul, kui veetarbimine ületab
äraveetud reoveekogust kordades, siis
sellisel juhul ei vasta olemasolev
reoveesüsteem nõuetele ning tekkib
liitumiskohustus ühiskanalisatsiooniga.
Lisaks on linnavalitsusel õigus nõuda
paigaldatud reovee kogumismahuti või
septiku ülevaatust ja katsetamist selle
lekkekindluse tõendamiseks või nõuda
pädeva isiku poolt koostatud
eksperthinnangut.
Narva-Jõesuu reoveekogumisalal
asuvad eraisikutest tarbijad saavad
taotleda toetust liitumiseks
ühiskanalisatsiooniga KIK-ist
(Keskkonna investeeringute keskuse SA).
Väljaspool reoveekogumisalasid on
põhiliseks probleemiks septikute vale
ehitamine ja/või mittevastavus nõuetele.
JAAN METSIS

Lõbus elu lasteaias
ka päkapikud on hoolsalt meie tegusid
Lasteaias ei ole kunagi igav. Alles me
jälgimas ja üles ärgates ootab alati midagi
alustasime uut põnevat õppeaastat ja juba
head sussi sees!
oleme peaaegu poole peal. Väljas on kätte
Lasteaed peab olema nagu teine kodu,
jõudnud aasta kõige pimedam aeg ja lootus
kus on hea ja mõnus koos sõpradega olla!
lund näha järjest suureneb.
Suurima heameelega jälgin, kuidas lapsed
Üheskoos oleme õppinud, mänginud ja
loomulikult
pidutsenud. Seljataha
jäi isadepäev, mida
tähistasime koos
peredega nii Olginas
kui Sinimäel. Suur aitäh
kõikidele osalejatele!
Koos on tore ja laste
näod säravad veelgi
enam, kui nad saavad
teiega koos olla.
Mardipäeva
tähistasime lõbusate
mardisantidena, kes
ukselt uksele käisid ja
Isadepäeval lasteaias oli mänguhoos kogu seltskond.
kõigile kuhjaga
Foto: Vaivara lasteaed
erinevat õnne jagasid.
hommikul särasilmil lasteaeda tulevad ja
Aitäh kõigile, kes meid vastu võtsid!
kuidas õhtuti ei taheta sõprade juurest ära
Traditsioonide jätkamine on väga oluline
minna. See annab kinnitust, et neile siin
ja see meeldib lastele väga. Kohe jõuab kätte
meeldib! Aitäh teile, kallid vanemad ja aitäh
ka Kadripäev – siis muutume Kadrideks.
teile, kallis kollektiiv! Meil on maailma kõige
Seejärel ootame aasta imelisemat aega –
paremad lapsed! Kaunist peagi algavat
jõuluaega! Esimene advent on juba 2.
jõuluaega kõigile ning leidkem üksteise jaoks
detsembril. Üheskoos hakkame oma majasid
aega ja nautigem seda üheskoos!
kaunistama ning pidudeks valmistuma.
Loomulikult on see kõige põnevam aeg, sest
MARGIT MAKSIMOV

Turgenev – ajatu kirjanik
9. novembril täitus 200 aastat kirjanik Ivan
raja taga triumfaalseks.
Turgenevi sünnist. Maailma kultuuriüldsus
Kuulasime kirjandusõhtul kohalike
tähistab seda sündmust laialdaselt. Juubelit
kirjandushuviliste esituses palju tema ilusaid
tähistatakse üle kogu maailma. Avati näitusi, luuletusi ja nautisime tema luuletuste
toimusid teaduskonverentsid, etendused,
tekstidele kirjutatud ilusaid romansse Ahtme
Turgenevi teoste ettelugemised ja
ja Narva-Jõesuu muusikakooli
luuleõhtud.
professionaalsete lauljate ja Svjatogori
Ka Narva-Jõesuu tähistas juubelit
ühingu esituses ning vaimustusime
kirjandusõhtuga „I. S. Turgenev – ajatu
Kullerkupu suurepärasest tantsust.
kirjanik“. Kirjandusõhtust võtsid osa Narva ja
Narva-Jõesuu raamatukogu,
Narva-Jõesuu ja Ahtme
muusikakool, Narva
koorikool, ühing Svjatogor,
tantsukollektiiv Kullerkupp
ning Narva-Jõesuu A. Hana
nimeline kirjanduskollektiiv.
Õhtust võttis osa palju igas
vanuses Turgenevi
loomingu hindajaid ja
austajaid. Saime kirjaniku
elust teada palju huvitavaid
fakte, vaatasime
filmikatkendeid tema elust ja
loomingust.
Selgus, et Turgenev
huvitus malemängust ja et
Kõlasid juubilari luuletekstidele kirjutatud kaunid laulud.
talle oli omistatud Odarüütli
Foto: Jekaterina Rogozina
aunimetus.
„Parim maletaja kirjanike ja parim kirjanik
Täname õhtujuhte – Narva linnaraamatukogu
maletajate hulgas“ – just nii ütlesid sõbrad
töötajaid Elena Sergejevat ja Svetlana
naljatades tema kohta. Ta oli tõeline aadlik,
Kulpinat järjekordse suurepärase koostöö
kirglik jahimees, suur moeaustaja,
eest.
tunnustatud gurmaan ja mässaja.
Erilise tänu on ära teeninud Vene
Ta alustas oma kirjanikukarjääri
kultuurikeskus Allikas ja Nina Astapova
luuletajana. Kirjutas palju teatrile ja oli
sellise suurepärase peo ja kultuuriürituste
suurepärane dramaturg. Oxfordi ülikool andis
toetamise eest Narva-Jõesuus.
Turgenevile tsiviilõiguse doktori diplomi kui
kirjanikule, kes „Jahimehe märkmetes“ seisis
JEKATERINA ROGOZINA
talurahva kodanikuõiguste eest. Kirjaniku
Narva-Jõesuu huvikeskuse kultuurispetsialist
viimased eluaastad kujunesid nii Venemaal kui

Jõustus uus
korteriühistute ja
eramajade
toetamise kord
Narva-Jõesuu linnavolikogu kinnitas 31.
oktoobril kauaoodatud Narva-Jõesuu
linna territooriumil asuvate
korteriühistute ja eramajade toetamise
korra.
Kinnitatud korra järgi on NarvaJõesuu linna territooriumil registreeritud
korteriühistul nüüd võimalus saada
toetust järgmistele tegevustele: uue parkla
või kvartalisisese tee või sissesõidu tee
rajamine/rekonstrueerimine, fassaadi- ja
väliskonstruktsioonide ning katuse
ehitus/rekonstrueerimistööde teostamine.
Eramajade omanikel on võimalus
toetust saada aga järgmistele tegevustele:
katuste ja fassaadide,
vihmaveesüsteemide, akende, välisuste,
aedade ja piirete, vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide, puurkaevude,
salvkaevude, kogumiskaevude,
juurdepääsuteede kuni krundi piirini,
elamute tuleohutusnõuetega vastavusse
viimise (korstnad, elektrisüsteemid,
signalisatsioon jne.), ehitus/
rekonstrueerimistööde teostamiseks.
Lisaks sellele toetatavad tegevused on ka
ettevalmistavad tegevused nagu
ehitusuuringud ja projekteerimine ning
järeltegevused nagu teostusmõõdistused,
juhul kui see on ehitusseadustikuga
nõutav.
Toetust võivad taotleda need
korteriühistud, mille korteriomanikest
vähemalt 50% on vähemalt üks
kalendriaasta toetuse taotluse esitamise
hetkeks registreeritud elukohana Eesti
rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.
Eramajade puhul võivad toetust saada
need omanikud, kes on vähemalt üks
aasta taotluse esitamise hetkeks
registreeritud elukohana Eesti
rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai.
Toetuse summa ühe taotleja kohta
moodustab kuni 30% tööde
üldmaksumusest.
Toetuse suurus ühe korteriühistu
kohta on kuni 30% tehtud tööde kuludest,
kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot aastas.
Maksimaalne toetuse suurus 10aastase
perioodi jooksul alates esimese toetuse
saamise hetkest on kuni 15 000 eurot ühe
korteriühistu kohta.
Toetuse suurus ühe üksikelamu kohta on
kuni 30% tehtud tööde kuludest, kuid
mitte rohkem kui 1 000 eurot aastas.
Maksimaalne toetuse suurus 10aastase
perioodi jooksul alates esimese toetuse
saamise hetkest on kuni 3 000 eurot ühe
üksikelamu kohta.
Erandkorras on määruses toodud
säte, mille kohaselt toetatavate tegevuste
osas, mis teostati 2018. aastal, on taotluse
esitamise periood 15.11-15.12.2018. a.
Ehitus- ja remonditööde eelarve ja/või
selle aluseks võetud pakkumuse asemel
tuleb esitada kuludokumendid tööde
teostamise kohta. Esitatud taotluste
kontroll ning toetuste maksmine toimub
perioodil 16.12.2018-16.01.2019. a.
Narva-Jõesuu linna territooriumil
asuvate korteriühistute ja eramajade
toetamise korraga võib tutvuda aadressil
www.riigiteataja.ee/akt/415112018015
ning venekeelse versiooniga linna
kodulehel narva-joesuu.ee/eeskirjad-jakorrad.
MAKSIM ILJIN
linnapea

ÕNNITLEME EAKAID Detailplaneeringu algatamise teade
SÜNNIPÄEVALAPSI
Eesti AS.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab,
94 POLINA TURTŠANINOVA
93 SERGEI IVKIN
92 PEARN VESILO
91 VERA ANUFRIEVA
91 LJUBOV KAMILOVA
89 NIINA IVANOVA
88 MIRALDA IGNATJEVA
88 VALENTIN ZAITSEV
87 ELENA VASNEVA
86 PRASKOVJA KITAJEVSKAJA
86 MARIA GONOSKOVA
86 LJUDMILA PERMJAKOVA
85 ANNA BEZNOSENKO
85 ALEKSANDRA SUKHARNIKOVA
80 EVI REBMANN
80 NATALIA KOMAR
75 IRINA GUDKINA
75 LIILIA LAIDINEN
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12.11.1925
03.11.1926
07.11.1927
27.11.1927
27.11.1929
04.11.1930
29.11.1930
21.11.1931
07.11.1932
07.11.1932
28.11.1932
25.11.1933
30.11.1933
14.11.1938
25.11.1938
08.11.1943
17.11.1943

et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
21.11.2018 korraldusega nr 495 on
algatatud Kõrge maa-ala
detailplaneering. Detailplaneering
on kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas.
Planeeritav ala hõlmab Kõrge
(85101:001:0411) kinnistut.
Planeeritava ala pindala on ca 9,7ha.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on 100 m kõrge
mobiilside masti ja selle teenindava
seadmekonteineri ehitamine.
Planeeringuala arendajaks Tele2

Keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnangu alusel ja sellele saadud
Keskkonnaameti heakskiidule NarvaJõesuu Linnavalitsuse 21.11.2018
korraldusega nr 495 jäeti algatamata
nimetatud detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga
saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis
tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III
korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel
http://narva-joesuu.kovtp.ee/.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist
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Küsimused
linnapeale
Kõigil soovijatel on nüüdsest võimalus
esitada linnapeale Maksim Iljinile linnaelu
puudutavaid küsimusi ja saada neile korra
kuus ilmuva videosaate vahendusel
vastuseid. Saateid on võimalik näha ja
kuulata linna kodulehe ja linnavalitsuse
Fasebooki lehe kaudu.
Kuna antud suhtluskanali eesmärgiks on
ka dialoogi loomine, siis oleks hea, kui
küsija ka oma kontaktid meile usaldab. Kui
ei soovita oma nime avaldamist, siis
palume sellest kirjas teada anda.
Küsimustele vastatakse nende esitamise
keeles, vastavalt siis eesti või vene keeles.
Küsimusi ootame digitaalsel kujul
aadressile: alar.tasa@narva-joesuu.ee.

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
31. oktoobril
Oktoobri viimasel kolmapäeval
toimunud Narva-Jõesuu linnavolikogu 15.
istungi päevakorras oli 15 küsimust.
Sel istungil: võeti vastu Narva-Jõesuu
linna arengukava kuni 2025 ja
eelarvestrateegia 2019-2022; kinnitati
endise Kohtla-Järve linna, Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringute
ülevaade, mille kohaselt kahe linna ja ühe
valla ühinenud üldplaneeringud on
kehtestatud tolle aja planeerimisseaduse
alusel. Tulevikus on vaja teha uus, kogu
Narva-Jõesuu linna hõlmav üldplaneering.
Anti luba Sinimäe Põhikooli õpilaste
koolitranspordi korraldamise hanke
läbiviimiseks.
Muudeti projektide „Narva-Jõesuu
linna kergliiklusteede projekteerimine ja
rajamine“ ja „Narva-Jõesuu linna sadama
rekonstrueerimine“ omafinantseeringuid
seoses tööde maksumuste
suurendamisega.
Kinnitati projekti „Läänemere
ajaloorada“ Narva-Jõesuu poolne
omafinantseering perioodil 2019-2022
summas kuni 22 500 eurot.
Võeti vastu Narva-Jõesuu linna
territooriumil asuvate korteriühistute ja
eramajade toetamise kord ja Narva-Jõesuu
linnavara valitsemise kord.
Otsustati võõrandada korteriomandid
Olgina alevikus Narva mnt 3-30 ja Narva
mnt 9-21, Vaivara külas Raudtee 9-4 ning
Narva-Jõesuu linnas Vabaduse 43-7.
Korteriomandite alghinnaks tulevad nende
turuväärtused Arco Vara Kinnisvarabüroo
AS-i hinnangute alusel. Mõned korterid
vajavad märkimisväärseid investeeringuid,
et viia need elamiskõlblikku seisukorda.
Arvestades aga asjaoluga, et üksikute
korterite haldamine on linnale väga
kulukas, ei ole majanduslikult otstarbekas
teostada nendes korterites
kapitaalremonti.
Muudeti Narva-Jõesuu Linnavolikogu
keskkonna-ja kalanduskomisjoni ja
kultuuri-ja spordikomisjoni koosseise.
Keskkonna-ja kalanduskomisjoni
koosseisus sai Margus Afanasjevi asemel
liikmeks Viktor Keplast ja kultuuri-ja
spordikomisjoni koosseisus Deniss
Košelevi asemel Tiina Luts.
Tunnistati kehtetuks mõned endised
Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu
Linnavolikogu määrused seoses
omavalitsuse õigusaktide loetelu
korrastamisega
Lõpetati Narva-Jõesuu linna osalemine
mittetulundusühingus Narva Lennujaam.
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

Noorte kohtumised

Elav klassika

Alates 22. kuni 26. oktoobrini
toimus Hiiumaal, Emmaste
noortekeskuses “Noorte
kohtumiste” programmi raames
projekt „Meretagune“. Projekti
toetasid Hasartmängumaksu
Nõukogu, Haridus- ja
Teadusministeerium, Eesti
Noorsootöö Keskus ja SA
Archimedes Noorteagentuur.
Projektis osales 24 noort
Emmastest, Kurtnast ja NarvaJõesuust. 9 noort oli NarvaJõesuust. Nädala jooksul õppisid
Noored õppisid vees turvaliselt käituma.
noored, kuidas õigesti osutada
Foto: Anna Konovalova
esmaabi, kuidas käituda turvaliselt
vees ja pimedal ajal õues.
osaleda sellistes projektides.” Sonja
Projektis osalenud noorte muljed:
Rosenbuš, Sinimäe.
“Oli väga äge! Tahaksin, et kõik
“Oli väga äge! Tahame veel! Hiiumaal oli
projektid oleksid sellised! Kõige ägedam oli
väga ilus ja projekt oli väga huvitav.” Sonja
orienteerumine.” Daniil, Narva-Jõesuu.
Tšitškina, Olgina.
“Oli väga tore. Noored olid väga lõbusad ja
jutukad. Projekti programm oli üsna huvitav.
ANNA KONOVALOVA
Tahaksin veel kord kohtuda noortega ja
Narva-Jõesuu noortekeskuse juhataja

Võtame käest kinni, sõbrad!
1. oktoobril tähistasime rahvusvahelist
eakate päeva ning traditsiooniliselt
pühendatakse oktoobrikuus eakatele erilist
tähelepanu.
Narva-Jõesuus tegutseb pensionäride
ühendus, kuhu kuulub üle 100 inimese.
Ühendus loodi 1997. aastal Suure Isamaasõja
veteranide, blokaadis olnute ja
koonduslaagrite alaealiste vangide
ühendusena. Kuid veterane lahkub meie
seast igal aastal. Sõja lõpust on möödas juba
rohkem kui 80 aastat ja veteranid on juba üle
90 aasta vanad.
On nimekirjad jäänud lühemaks
ja sõjamehed enam ei kohtu,
taevasse kõrguva obeliski poole
sammub üksik, viimane veteran ...
2009. aastal nimetati ühendus ümber NarvaJõesuu pensionäride ühinguks. Linna
elanikkond vananeb ja vanurite arv suureneb.
Praegu on Narva-Jõesuu 4759 elaniku seas
1124 pensionäri. Seetõttu on eakate toetamine
praegu väga aktuaalne.
Narva-Jõesuus on eakate austamine
muutunud traditsiooniks. 30. septembril
korraldati Narva-Jõesuu sanatooriumis eakate
päevale pühendatud õhtu. Kohale tulid
pidulikus riietuses vanaemad ja vanaisad.
Kõlas muusika. Õhtujuhiks oli Natalja
Petrova, selliste õhtute alaline korraldaja.
Veterane õnnitles linnapea Maksim Iljin ning
Narva ansamblid Flamenco ja Galateja. Oma
oskusi näitasid meie linna ansamblid Rütm ja
Eleegia.

Eakate päeval imetleti hoogsaid
flamencosamme. Foto: Valentina Natrusova
Õhtu meeldis osalejatele ja jäi meelde,
mida tunnistab ka toimetusse saabunud
paljude pensionäride ühine kiri, kus
tänatakse linna juhtkonda suurepärase õhtu,
rikkalikult kaetud laua ning optimismi,
meeleolu ja tähelepanu eest.
Linna pensionärid on tänulikud tähelepanu ja
toetuse eest ning loodavad, et see ei piirdu
üksnes pidupäevadel avaldatuga, vaid jääb
neid ümbritsema ka kõikidel nende
järgnevatel eluaastatel.
Kui eakal tekivad raskused ja ta vajab
tuge, võib alati pöörduda linnavalitsuse
sotsiaaltoetuste osakonda. Küsimusi NarvaJõesuu pensionäride ühingu töö kohta saab
esitada ühingu juhatajale Irina Mošonkinale
telefonil 5858 5279.
SVETLANA BABKINA
ühingu aktiivi liige

Õhinaga õppimine ...
„Õpime õhinaga või suure muretsemisega?“
– seda küsib iga lapsevanem, kes oma lapse
esimesse klassi saadab.
Tõesti, meie lapsed veedavad kooliseinte
vahel 7–8 tundi päevas. Meie aga räägime, et
õppimine on lapse töö. Kuid kui täiskasvanu
valib töö oma soovi kohaselt ja vajadusel
saab seda vahetada, siis lastel sellist
võimalust ei ole. Seepärast on kooli ja
lapsevanemate kohus teha nii, et õppetöö
oleks laste jaoks huvitav ja ei põhjustaks
neile ebamugavust.
Narva-Jõesuu Kool püüab alati
arvestada iga lapse eripäraga. Seetõttu
töötame me kahel suunal: loome hariduslike
erivajadusega laste jaoks sobivaid tingimusi
ja koostame andekate laste jaoks
õpiprogramme. Meie eesmärk on anda
õpilastele väärikas haridus ja aidata neil leida
oma tee elus pärast 9. klassi lõpetamist – et
nad omandaks ameti ametikoolis või
keskhariduse gümnaasiumis. Tänapäeva
maailmas nõutakse meilt pidevat teadmiste
täiendamist ning seetõttu on väga oluline
tekitada lastes armastust õppimise vastu.
Meie õpetajad osalevad aktiivselt
hariduskonverentsidel, võtavad osa
täiendkoolitustest, vahetavad kolleegidega
kogemusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel
tasemel, tutvuvad tänapäevaste aktiivse
õppetöö meetodite ja tehnikatega. See
võimaldab õpetajatel leida tunni optimaalse
läbiviimise metoodika, võita õpilaste
tähelepanu ja tunda end igas olukorras
kindlalt.

3

Esimesel veerandil osalesid meie õpetajad
praktilisel kursusel, mis koosnes kahest
moodulist. Esimeses moodulis käsitleti
hariduslike erivajadustega laste toetamist
koolis ning emotsionaalsete ja
käitumishäiretega laste õpetamisel
korrektsiooniprogrammide kasutamist. Teises
moodulis räägiti töömeetoditest andekate
lastega ning iga lapse võimete
kindlakstegemise ja arendamise jaoks
loomingulise keskkonna loomisest.
Narva-Jõesuu Kool osaleb aktiivselt
haridusprojektides. Meie kooli õpilased
osalevad erinevatel õpilaskonverentsidel ja
seminaridel ning on olümpiaadide ja
konkursside auhinnasaajate hulgas. Me
toetame täiendhariduse praktikat. Kaks meie
kooli õpilast said võimaluse osaleda tasuta
suvises keelelaagris Soomes. Meie õpilased
osalesid möödunud õppeaasta neljandal
veerandil õpilasvahetuse programmi raames
Narva Eesti Gümnaasiumi tundides. Püüame
õppetööd mitmekesisemaks muuta ja viia
seda traditsioonilise kooli raamidest välja.
Pedagoogikas on hästi tuntud J. A.
Komenski moto, et õppetöö peab olema
loodusega kooskõlas, lapse jaoks
loomukohane ja vastama tema
arengutingimustele. Meie ülesanne on saada
selle protsessi olemusest aru ja korraldada
õppetöö nii, et iga laps tunneks end andeka
ja edukana. Meie kool on lapse jaoks ja lapse
poolt.
IRINA LEBEDEVA
Narva-Jõesuu Kooli õppealajuhataja

Sillamäe raamatukogus toimus kahel
päeval, 6. ja 7. novembril, luulekonkurss
„Elav klassika“, mis oli pühendatud E.
Raua, G. Byroni ja R. Hamzatovi
loomingule.
Meie kooli õpilased võtsid üritusest
osa ja tulid isegi auhinnalistele kohtadele.
Juliana Korkiainen ja Egor Rogatšev
lugesid avaari luuletaja Rassul Hamzatovi
luuletusi. Õpilased said auhinnaks
tänukirja, käsitööna valminud kaardi ja
šokolaadimedali.
8. novembril said võitjad vaadata Ilmarise
teatri etendust. Raamatukogutöötajad
tänasid konkursil osalenuid huvitava
esinemise eest ja avaldasid lootust, et
koostöö jätkub.
OLGA SMUTNAJA
vene keele ja kirjanduse õpetaja

Kohaliku omavalitsuse
täpsusega elukoha
aadressid kaotavad
kehtivuse
01.01.2019 kehtima hakkava uue
rahvastikuregistri seaduse § 110
kohaselt kaotavad enne seaduse
jõustumist ruumi omaniku nõudmisel
tekkinud kohaliku omavalitsuse (NarvaJõesuu linn) täpsusega elukoha
aadressid kehtivuse.
See muudatus puudutab inimesi, kes
on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud
elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei
ole esitanud oma uue elukoha andmeid
rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille
tulemusena ruumi omanik taotles isiku
aadressi muutmist. Sellisel juhul on isik
jäänud rahvastikuregistrisse linna
täpsusega.
Elukoha andmete kehtivuse lõppemine
rahvastikuregistris toob inimesele kaasa
ebameeldivusi, kuna ei saa taotleda
toetusi ega kasutada riigi ja linna poolt
pakutavaid teenuseid (näiteks taotleda
lasteaiakohta, elukohast sõltuvaid toetusi,
taotleda juhiluba või seda pikendada jms),
samuti ei saa osaleda valimistel. Seetõttu
on väga oluline, et linnakodanikud, kellel
puudub rahvastikuregistris konkreetne
aadress, enne uue aasta saabumist oma
aadressiandmed korrastaksid.
Elukohaandmeid saate uuendada, kui
esitate elukohajärgsele valla- või
linnavalitsusele elukohateate
riigiportaalis eesti.ee;
digiallkirjastatuna e-posti teel;
omavalitsuses kohapeal;
postiga, lisades koopia isikut tõendava
dokumendi leheküljest, millel on Teie
isikuandmed.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
vastuvõtuajad:
Esmaspäev 13.00-17.00; kolmapäev 15.0019.00 ja neljapäev 9.00-12.00 (Koidu 25,
Narva-Jõesuu);
Kolmapäev 15.00-19.00 (Pargi tn 2, Sinimäe
alevik)
Täiendav info 359 9592
olga.kronk@narva-joesuu.ee või 392 9006
eret.laht@narva-joesuu.ee
Elukoha registreerimine tähendab inimese
elukohaandmete kandmist
rahvastikuregistrisse ehk elukohateate
esitamist. Elukohateade tuleb esitada, kui:
- asute uude kohta elama
- muudate elukohta Eestis
- asute elama välismaale
- kolite välismaalt tagasi Eestisse
NB! Elukoha muutuse korral tuleb
rahvastikuregistrile teatada uus
aadress 30 päeva jooksul (alates
01.01.2019 alaliselt teise elukohta elama
asumise korral on kohustus esitada
elukohateade 14 päeva jooksul).
Vajalikud dokumendid lisaks
elukohateatele:
- isikuttõendav dokument (posti teel
saates dokumendi koopia)
- eluruumi kasutamise õigust tõendav
dokument
- eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul
kui Te ei ole eluruumi omanik
- kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui
eluruum on kaasomandis
- alaealise lapse teise hooldusõigusliku
vanema nõusolek
- olemasolu korral lisa-aadress
ERET LAHT
linnasekretäri abi
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Sügis Vaivara
Sinimägede muuseumis

Bussiliinist nr 31
Narva - NarvaJõesuu - Narva
Narva-Jõesuu linna elanikud on
Linnavalitsuse poole pöördunud murega,
et bussiliini nr 31 bussid on seoses
tasuta sõiduga reisijaid niivõrd täis, et
lapsed ei saa bussis istuma või mõnikord
on buss reisijaid niivõrd täis, et isegi ei
peatu enam peatustes ning lapsed ei saa
hommikul Narva kooli ega õhtuti Narvast
koju.
Bussiliin nr 31 on maakonna liin, mida
rahastab Maanteeamet. Paraku kehtib
SEBE AS-il leping Maanteeametiga 2011.
aastast kuni 2020. aastani.
Seni ei ole võimalik kuni uue hankeni
lepingu tingimusi muuta. Vedajad peavad
kasutama saastekootide eest riigi poolt
soetatud busse ning ei saa suuremaid

Igal sügisel korraldab
Vaivara Sinimägede
muuseum retke meie
piirkonna ajalooliste
kohtadega tutvumiseks.
Selle aasta
matkamarsruut läbis Narva
jõe äärseid sõja-ajalooliselt
tähtsaid paiku.
Kahetunnise ekskursiooni
jooksul said retkest
osavõtjad tuttavaks selle
piirkonna huvitava ajalooga:
Põhjasõja, Vabadussõja
ning II Maailmasõja
sündmuste ja
mälestusmärkidega ning
Siivertsi ajaloolise
kalmistuga.
Tagasiteel jalutasime
endise Laagna mõisa pargis
ning vaatasime paiku, kus
kunagi asusid Peeterristi
kirik ja Karl XII sõjalaager.
Järgmisel sügisel ootame
kõiki osa võtma mereäärsest
retkest.
JEKATERINA
MURAVJOVA

Koolibuss tuleb appi. Foto: Alar Tasa
liinibusse (nt lõõtsbusse) liinile saata ega
sõidugraafikusse ka muudatusi teha.
Seega saab Narva-Jõesuu linnavalitsus
elanikke aidata vaid sellega, et NarvaJõesuu koolilapsi lepingu alusel vedav
FIE Meelis Heek (kollane Sinimäe
põhikooli buss) võtab Narva sõitvad lapsed
hommikul peale :
kell 07.05 Narva-Jõesuu „Männi“
bussipeatustest
kell 07.06 Narva-Jõesuu „Luha“
bussipeatustest
kell 07.06 Narva-Jõesuu „Vambola“
bussipeatustest
kell 07.10 Narva-Jõesuu „Meresuu“
bussipeatustest
kell 07.10 Narva-Jõesuu „Pargi“
bussipeatustest
kell 07.13 Narva-Jõesuu „Sauna“
bussipeatustest
kell 07.15 Narva-Jõesuu „Kalda“
bussipeatustest
Õhtul on võimalik lastel sama bussiga
saada E-N Narva-Jõesuusse:
kell 15.46 Tempo peatus (Reedeti kell
14.46)
kell 15.49 „KK Geneva“ (Astri) peatus
(Reedeti kell 14.49)
kell 15.54 Väike-Maxima (Kreenholm)
peatus (Reedeti kell 14.54)
kell 15.58 „Energia“ peatus (Fama juures)
(Reedeti kell 14.48)
kell 16.00 „Puškini tn 22“ peatus (Reedeti
kell 15.00)
RAIM SARV
aselinnapea

Sinimäe Põhikooli õpilaste ja õpetajate

Paljulapseliste perede toetus
Paljulapseliste perede toetust makstakse
kolme ja enamat last kasvatavale
perekonnale, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht on registreeritud NarvaJõesuu linna haldusterritooriumil.
Toetust makstakse kaks korda aastas
märtsi ja novembrikuus. Toetust makstakse
kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
Erandkorras makstakse toetust lapse 19aastaseks (k.a) saamiseni, kui ta omandab
kesk-, kutse- või kõrgharidust, kuni jooksva
õppeaasta lõpuni. Toetus on vajaduspõhine
ning sõltub perekonna sissetulekutest ja
kulutustest eluasemele.
Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele
märtsi ja novembrikuus kirjaliku taotluse.
Taotluse juurde lisatakse perekonna kolme
kuu pangakonto väljavõte ja eluasemekulude
dokumendid. Toetus määratakse perekonnale,
kelle sissetulek esimese pereliikme kohta
pärast eluasemekulude mahaarvamist on
ühes kvartalis olnud väiksem kui kahekordne
riiklik toimetulekupiir ja iga järgmise
pereliikme kohta ühe ja poole kordne riiklik
toimetulekupiir. Toetuse suuruseks on 130
eurot poolaastas.

Paljulapseliste perede toetuse taotluse
koos lisadokumentidega (pangakonto
väljavõtted, eluasemekulude dokumendid)
saab esitada paberkandjal linnavalitsuse
sotsiaalosakonda või digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressile:
niina.viholainen@narva-joesuu.ee
Vajaduspõhise sotsiaaltoetuse taotlus.
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 13.00-19.00.
Küsimused ja täiendav informatsioon:
Niina Viholainen
sotsiaaltoetuste spetsialist
+372 59125020; niina.viholainen@narvajoesuu.ee
KÄDI KOPPE
sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes

Kallid kaaslinlased!
Narva-Jõesuu huvikeskus, mis tegeleb
kultuuriürituste korraldamisega koostöös
teiste organisatsioonidega, kavandab 2019.
aasta ürituste plaani.
30. oktoobril toimus kultuurikomisjonil
järgmise aasta tegevuste arutelu.
Teeme Narva-Jõesuu elanikele ettepaneku
saata 2018. aasta ürituste kohta oma

kommentaarid ja ka ettepanekud 2019.
aastaks.
Kirjutage meie e-postile:
jekaterina.rogozina@narva-joesuu.ee kuni
15.12.2018. a.
Teeme koos elu linnas huvitavamaks!
JEKATERINA ROGOZINA
kultuurispetsialist

Detsembrikuu ürituste kava

JÕULULAAT
Kolmapäeval, 19. detsembril kooli
aatriumis.
Laadalt leiad käsitööd ja maiustusi.
Ostjaid ootame 10.00-14.00. Kauplemine
toimub sularahas.
MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

GURI POLIKARPOV
VLADIMIR VORONOV
GALINA ESHOLTS
RAISA ANDREEVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Vihm retkel osalejaid ei seganud.
Foto: Jekaterina Muravjova

02.12. kell 13:00 Esimese advendiküünla
süütamine. Advendikontsert Sinimäel,
Sinimäe põhikool.
02.12. kell 15:00 Esimene advent.
Päkapikkude rongkäik. Start Narva-Jõesuu
kooli juures
kell 15:30. Esimese advendiküünla süütamine
Kuursaali juures.
14.12. kell 17:30 Narva-Jõesuu laste muusika
ja kunstikooli juubelikontsert, Valge saal.
16.12. kell 13:30 Lydia Koidula 175.
sünniaastapäeva kontsert “Mäleta oma kallist
kodukanti“, Noorus SPA Hotell.
22.12. kell 12:00 Laste jõulupidu, Narva-

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

Jõesuu SPA&Sanatoorium.
23.12. kell 15:00 Heategevuslik kontsert,
Narva-Jõesuu SPA&Sanatoorium.
26.12. kell 13:00 Laste jõulupidu, Olgina
Rahvamaja.
27.12. kell 16:00 Hubane jõuluõhtu noortele,
Olgina rahvamaja.
28.12. kell 11:00 Laste jõulupidu, Sinimäe
põhikool.
28.12. kell 16:00 Uusaasta pidu, NarvaJõesuu noortekeskus.
29.12. kell 16:00 Uusaasta pidu “Uusaasta
serpentiin”, Valge saal.

November
kodupaiga ajaloos
5. novembril 1940.
aastal hävitati Utria
dessandi
mälestussammas, mis A.
Danilovi kujundatuna
avati 30. juulil 1933.
aastal. Taasavamine oli
6. juulil 1991. aastal, kus
osalised olid Vabadusristi kavaleri
Raudsode järeltulijad.
6. novembril 1852. aastal sündis vene
lastekirjanik Dmitri Mamin-Sibirjak, kes
1896 -1898. aastail puhkas Narva- Jõesuus
ja kirjutas siin oma väikesele tütrele loo
“Aljonuška muinasjutud”.
10. novembril 1991. aastal algasid NarvaJõesuus Eesti Vabariigi ja toonase NSV
Liidu vahel läbirääkimised piiriküsimustes,
mis aga kahjuks siiani ei ole leidnud
positiivset lahendust. Alguses läks asi
hästi ja komisjonid käisid kenasti koos,
kord jõuti isegi piirilepingute
allkirjastamiseni, kuid kahjuks lükkas
Venemaa pool selle jälle tagasi ja nii on
siiani lahendus olemata.
15. novembril 1873. aastal tegi Narva
linnapea A. Hahn Narva linna volikogule
ettepaneku välja ehitada Hungerburg
(Narva-Jõesuu) heakorrastatud kuurordiks
ja peagi algasid ehitustööd ja NarvaJõesuust kujunes üks oma aja kuulsamaid
suvituskohti Eestis, kus armastasid käia
Peterburi suvitajate kõrval ka
eestimaalased. Eriti populaarsed olid
siinsed suvekontserdid, kus said kokku
oma aja muusikud üle Eesti ja lihvisid oma
mänguoskusi ja pakkusid rõõmu
suvitajatele. Lisaks pani kaunis NarvaJõesuu loodus ja rand ka heliloojaid uusi
muusikapalu looma.
20. novembril 1898. aastal sündis Narva
vallas tulevane kapral Alfred-Johannes
Stern, kes sai II liigi 3. järgu Vabadusristi
ülesnäidatud vahvuse ja kangelaslikkuse
eest 2. augustil 1919. aastal Borisoglebski
ja Gorõinova külade all.
Koolitee kulges tulevasel sõjasangaril
Narva Peetri koguduse algkoolis ja seejärel
töötas katelsepana Narva, Peterburi ja
Samaara raudteedel. Eesti Vabadussõja
puhkedes tuli Eestisse ja võitles
Scoutspataljoni koosseisus.
1920. aastal läks erru ja alustas
metsavahina tööd Narva metskonnas
Dolgaja-Niva vahtkonnas ja peagi Kohtla
metskonnas. 1934. aastal läks Narva tagasi
ja hakkas pidama kodukäsitöö kauplust.
Poliitilises tegevuses liitus vapsidega ja
arreteeriti ning mõisteti kuueks aastaks
sunnitööle. 1938. aastal sai amnestia ja
tagastati ka ordenite kandmise õigused ja
aukraad. Oli tegev Eesti Vabadusristi
Vendade Narva osakonnas.
15. juulil 1941. aastal arreteeriti
nõukogude võimu poolt, kuid tal õnnestus
rongist põgeneda ja olla perega sõjapaos
Auveres.
1945. aastal kolis edasi Rakverre ja sealt
Tallinna, kus sai tööle Tallinna
toidukaubastus ekspediitorina.
Suri Tallinnas 12. märtsil 1963. aastal,
maeti Metsakalmistule. Tema nimi on
kantud Vaivara kalmistu mälestusmüürile.
21. novembril 1918. aastal võttis Eesti
Vabariigi Ajutine Valitsus sini-must-valge
riigilipuks ja samal päeval algas ka Narva
Eesti Rahvaväe loomine ja pandi alus 4.
jalaväepolgule kolonel A. Seimanni
juhtimisel.
27. novembril 1918. aastal otsustas Eesti
Vabariigi Ajutine Valitsus kaitsta Eestit
Punaarmee vastu relva jõul ja järgmisel
päeval algaski Joala lahinguga Eesti
Vabadussõda. Puhkes võitlus Narva
pärast, kus alul saatis edu Punaarmeed ja
29. novembril 1918. aastal kuulutati välja
Eesti Töörahva Kommuun eesotsas Jaan
Anveldiga. Peagi hakkasid ka meie
rahvaväed edu saavutama ja kui tuli
sõjaline abi ja toetus Soomest ja
Inglismaalt, suudeti Vabadussõtta pööre
tuua ja nüüd alustasid pealetungi juba
meie väed. Suurim mõju oli muidugi Utria
dessandil 1919. aasta jaanuaris, mis surus
maha ka Eesti Töörahva Kommuuni
tegevuse ja lahingutandrid läksid juba
Peterburi ja Lõuna-Eesti suunas.
Sir ARTHUR

Narva-Jõesuu huvikeskus

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: AS Trükikoda Trükis

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

