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Austatud linnaelanik, kallis lugeja!

Võttes kõik selle aasta tegevused kokku koos
kõikide murede ja rõõmudega, võib öelda,
et aasta on olnud keeruline ja kindlasti ka
eriline. Samas tuleb mainida, et meie linna
elanikud said kõikide nende väljakutsetega ilusti
hakkama.
12. märtsist kuni 18. maini elasime kõik
eriolukorra režiimis ning erinevate piirangutega
arvestades elame siiamaani. Ajalugu
vaadates peab lugejale meelde
tuletama, et lisaks viiruse levikule,
saime märtsi alguses üsna halbu
uudiseid ka põlevkivi sektorist, kuna
naftahind maailma turgudel kukkus 60
dollarilt barreli kohta 25-ni ja lisaks
võimalikele kadudele töötute näol,
ootas meid võimalik risk kaotada palju
ka põlevkivi sektoris puhkenud kriisi
pärast. Täna võib öelda, et nii viiruse
leviku kui ka võimalike kriitiliste
kadudega eelarves on linn toime
tulnud.
Esiteks, terve eriolukorra ajal
ei olnud meil linnas ühtegi koroona
positiivset. Teiseks, juba selle aasta
sügise alguseks sai selle aasta eelarve
stabiliseeritud nii riigipoolsete toetuste
kui ka linnavalitsuse korraldatud
kokkuhoiu meetmete abil ning
täiendavalt saadud toetustega. Linn
ei sattunud krahhi äärele, nii nagu
veel kevadel kirjutasid mõned
meediaallikad ja detsembrikuu seisuga
võin öelda, et linna planeeritavate
tegevuste järgmise aasta perspektiiv on
üsna positiivne.
Detsembri alguses esitasime
volikokku menetlemiseks järgmise
aasta eelarve projekti, mille kohaselt
investeeringute suuruseks on seal
toodud ca 3,1 miljonit eurot, eelarve
maht on aga 7,21 miljonit eurot
ja see näitab, et investeeringute

osakaal järgmise aasta eelarves on 43%. Leian,
et olukorras, kus linn on viimase kolme aasta
jooksul kaotanud ca 2,5 miljonit nii ressursside kui
ka kommunaalettevõte suhtes tehtud negatiivse
kohtuotsuse pärast, võib kindlalt rääkida NarvaJõesuu stabiilsest arengust, vaatamata kõikidele
muutustele.
Tänase päeva seisuga on juba lepingus

2020. aasta saab kohe läbi ja paslik oleks aasta
kokku võtta ning vaadata tagasi ja samas
planeerida ka uusi eesmärke järgnevateks
aastateks.
Narva-Jõesuu linnavolikogus võeti 2020.
aastal vastu 68 otsust ja määrust.
Kõik need vastu võetud otsused ja määrused
muutsid linnaelu igaüks omamoodi paremaks ja
efektiivsemaks.
2020. aasta algupoole oli linnavolikogus
ikka veel tunda haldusreformi sundliitmise jälgi,
mille haavad polnud veel paranenud ning mis
tegid mõnele kohati haiget. Sealt ka need imelikud
käitumismaneerid, mis polnud eriti kohased
volikogu liikmetele ja mis täitsid enamuse volikogu
ajast. Kuid aasta keskpaigast muutus volikogu
rohkem töisemaks ning siis võis kindlalt öelda, et
rahvamandaadi saanud volikogu liikmetel tekkis
soov üle pika aja tegeleda selle tööga, milleks nad
ka rahva poolt volikogusse valitud said.

Küsimus, kas oli mõni linnavolikogu
eelnõu, mis läks eriti hinge 2020. aastal?
Jah, novembrikuu linnavolikogu istungil
võeti vastu eelnõu „Narva-Jõesuu linna
arengukava kuni 2025“ muutmine.
See eelnõu tõi jälle üle pikkade aastate
linnaelanikud kokku ühise laua äärde
ühist asja ajama. Pole ka ime, sest linna
arengukavas planeeritakse ja sellele
tuginedes viiakse ellu linnaelanike enamuse
nägemused, kuidas linnaruumi kujundada ja
kuidas elukeskkonda külas, alevis ja linnas
muuta selliseks, nagu seda kogukonna
liikmed soovivad.
Näiteks on planeeritud Narva-Jõesuu
linna arengukavas 2022 – 2025. aastatel
suvelavade väljaehitamine Sinimäe
alevikus ja Narva-Jõesuu linnas. 2021.
aastast kuni 2025. aastani Põrguaugu mäele
Sinimäel valgustuse rajamine, jooksu- ja
suusaradade väljaarendamine. 2021. aastal
Sillamäe-Vaivara raudteejaama juurde
kulgeva kergliiklustee projekteerimine.
2021. aastast kuni 2022. aastani Vaivara
raamatukogu renoveerimine. Aastani
2025 Viivikonnas vee- ja kanalisatsiooni
väljaarendamine. 2021-2025. aastatel
Olgina rahvamaja fassaadi korrastamine ja
palju muud veel.
Narva-Jõesuu linna arengukava on leitav
linna kodulehelt ja iga linnakodanik võib sealt leida
oma kodukohta puudutava punkti ning siis jääb
vaid oodata, kuna paberil olevad plaanid ka ellu
viiakse. Kuid ellu need viiakse.
Mida oodata 2021. aastalt? Volikogu liikmetelt
ootan seda, et volikogu liikmed austaks teineteist
ja käituksid väärikalt nagu volikogu liikmetele
kohane ja säilitataks eneseväärikus ning suur
töötahe.
Linnavalitsuselt palju ettepanekuid, kuidas
ühinemisjärgses omavalitsuses veel paremini liita
maa ja linna kogukonnad üheks tervikuks.
Linnarahvalt rohkem tagasisidet, kriitikat ja ideid

RAHULIKKE JÕULE, TOREDAT AASTAVAHETUST,
ILUSAT UUT AASTAT!

LINNAVOLIKOGU JA LINNAVALITSUS

kauaoodatud kergliiklustee II etapi projekt ning
Sinimäe ja Vaivara sümboli – Sinimäe vaatetorni
taastamise ehitustööd. Koos vaatetorniga
tehakse korda ka Pargimäe ala ning seal asuv
puhkeala, käivad ettevalmistustööd ka terve
linna välisvalgustussüsteemide ning Vabaduse ja
Koidula tänava rekonstrueerimiseks. Täiendavalt
on järgmise aasta eelarves toodud ka mõned
väiksemad projektid, sellised nagu SillamäeVaivara küla kergliiklustee projekteerimine, küla
ja alevike teede tolmuvabaks muutmise tööd, uute
väljakute ja puhkealade rajamine jms.
Kahtlemata saab järgmine aasta olema väga
põnev ja veidi keeruline niivõrd suuremahuliste
projektide pärast ja ma väga loodan, et juba
järgmise aasta suvehooaja alguseks tuleme meie
normaalse elu juurde tagasi, sest meie linna turism
ja erasektor tervikuna peab tagasi saama need
kaod, sh ka rahalised, mis on tekkinud nii suletud
piiride kui ka muude erinevate piirangute pärast.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teeb aga kõike selleks,
et muuta elu meie linnas juba lähiajal paremaks nii
kohalikule inimesele kui ka külastajatele.
Olge terved, rahulikku jõuluaega ning häid
saabuvaid pühi!
Teie linnapea
MAKSIM ILJIN

Aasta linnavolikogus

Jõulupakid
lastele
Hea traditsiooni kohaselt õnnitleb

Narva-Jõesuu linnavalitsus väikeseid
linnakodanikke saabuvate jõulupühade ja
uue aasta puhul.
Kahjuks jäävad sellel aastal kõik linna
poolt korraldatavad jõuluüritused ära.
Jõuluvana jättis jõulupakid Narva-Jõesuu linna
lastele järgmistesse asutustesse:
Narva-Jõesuu – raamatukogu (Kesk tn 3)
Sinimäe – rahvamaja (Pargi tn 2)
Vaivara – raamatukogu (Poe tn 3)
Olgina – rahvamaja (Narva mnt 12)
Magusa kingituse saavad kõik Narva-Jõesuu
linnas registreeritud kuni 12-aastased lapsed.
Jõulupakke saab kätte alates 14.12.2020 kuni
15.01.2021.
NATALJA MJATŠINA

Lasteaia Karikakar mudilased jõuluootuses.
Läbi sätendava õhu, üle karge lume,
pisikene jõuluingel paljajalu tuleb.
Süda soe ja särasilmil, külma ta ei taju,
kannab kuuma küünlaleeki, läbi valge saju!
Käes on jõuluaeg - imeline aeg, mis
seondub lumevaiba, tuledesäras linna ning
soovide täitumisega. Soovime kõigile palju
küünlasära, lahkeid päkapikke ja imelist
jõuluaega!
Lõppemas on erakordne ja keeruline aasta
meie kõigi jaoks, mis hoolimata raskustest andis
uue tõuke arengule ja muutis ilmselt alatiseks
seda, kuidas töötame, õpime ja meelt lahutame
ning kindlasti näeme sündimas ka täiesti uusi
hoiakuid ja eluhinnanguid.
Aga ikka nagu alati detsember NarvaJõesuu Karikakras ja Vaivara lasteaedades algas
põnevate ettevalmistustega jõuludeks – otsime
kuhu on end peitnud päkapikud ja jõulumees,
teeme piparkooke ning õpime laule, tantse,
luuletusi!
See aasta läks meil veidi teistmoodi, aasta
2020 on toonud palju ootamatuid pöördeid,
kuid meie küll oleme tublid ja kõik koos
saime raskustega hakkama! Suur, suur aitäh
lastevanematele, lasteaia kollektiividele, kes
vaatamata ebamugavustele suutsid olukorrast
aru saada ja muredele lahendusi leida. Aitäh, et
teie meil olemas olete ja suured kallid kõikidele!
Soovime imelist jõuluaega ja toredat
aastavahetust ning veelgi edukamat –
põnevamat uut aastat! Leidkem aega üksteise
jaoks ning nautigem seda!
JULIA LOŽKINA
Narva-Jõesuu Lasteaia Karikakar direktor
Vaivara Lasteaia direktori kt

ning ettepanekuid, kuidas elu igaühe kodukohas
paremaks muuta ning mida linnavolikogu selleks
ära teha saab.
Omalt poolt soovin Narva-Jõesuu
linnavolikogu liikmetele, linnavalitsuse töötajatele
ja linnakodanikele nii linnas kui maal, häid
jõulupühi ja kõike paremat uuel aastal, et uuel
aastal teie kõik soovid täituksid, olgu need siis
suured või väikesed.
Kuid tuletan meelde, et soovide soovimisel peab
ettevaatlik olema, sest enamustel juhtudel need
täituvad.
AARE OBJARTEL
Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees

Päkapikk lasteaias jalutuskäiku tegemas.
Foto: 2x Lasteaed Karikakar
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Linnavolikogu istungite
videoülekanded

Nüüdsest on võimalik Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istungitel toimuvast osa saada
nii otseeetris, kui ka järelvaatamisega.
Esmaspäeval, 30. novembril toimus
esmakordselt ajaloos Linnavolikogu istungi
video otseülekanne. Selleks kasutasime
YouTube võimalusi. Varasemalt on
linnavalitsuse kodulehele üles pandud kolme
istungi salvestused.
Järgnevate Linnavolikogu istungite
otseülekannete info edastame linnavalitsuse
kodulehe uudisterubriiki hiljemalt päev enne
istungi toimumist. Kuna tegemist on arvutite ja
internetiga – mõlemate puhul ei saa garanteerida
100 protsendilist töökindlust - siis toimub
paralleelselt istungi salvestus ka serverisse.
Hetkel on kasutuses üks mikrofon ja kaamera,
kuid vastavalt võimalustele püüame nii video-,
kui ka audiokvaliteeti täiustada.
Millist elu elab meie saadikutest koosnev
meeskond ja kui rahulikest või tormistest
vetest tuleb linna lipulaeva läbi juhtida, seda on
võimalik hinnata aadressil: http://narva-joesuu.
ee/linnavolikogu-video.
ALAR TASA
linnavalitsuse infojuht

Isadepäeva tähistamine Sinimäel
Isadepäeva järgselt, mardilaupäeval 9.
novembril, toimus Sinimäe põhikoolis õhtu, mis
oli pühendatud isadele ja vanaisadele. Kooli olid
kutsutud nii õpilased kui lapsevanemad.
Tegemist oli sündmusega, kuhu õhtusel ajal
kogunes paariks tunniks mõnikümmend inimest
- õpilast, isa, ema, vanaisa, õpetajat ja üks kass,
et meeles pidada perekonna olulist liiget - isa.
Sündmuse ajaliseks keskteljeks oli väike kontsert
etteastetega. Lisaks väiksematele esinejatele haaras
mikrofoni ka kehalise kasvatuse õpetaja Aleksandr
Gorodnitšev, kelle laulumeisterlikkus on omaette
kadestamisväärt nähtus.

Teiseks oli samas lähedal sisustatud
klassiruum erinevate robootikavahenditega, mis
soetati käesoleval aastal ProgeTiigri Seadmete
vooru toetuse ja kohaliku omavalitsuse omaosaluse
abil. Codeweek 2020 raames toimus “Isadepäeva
Robootika Õhtu”. Väiksemad õpilased said õpetaja
Irina Evarti käe all teada, kuidas töötavad BeeBotid, mesimumm-põrandarobotid. Ozobottide
maailma tutvustas õpetaja Ella Skiller. Neid saab
programmeerida nii vildikatega rada joonistades
kui ka arvutis programmi ettevalmistades.
Alumiiniumraamiga ise ringisõitvaid mBotte
ning programmeeritavaid Tello droone tutvustas

Üheksa korda mõõda
ja üks kord ehita

Alguses oli sõna ... ja sõna saab teoks.
Mõte, mida on pikalt veeretatud on saamas
eesmärgistatud tegevuseks, mille tulemusena
peaks Narva-Jõesuu saama uue koolimaja pigem siiski hariduskompleksi.
Hariduskompleks, mille katuse all toimiks
nii alusharidus (lasteaed Karikakar), NarvaJõesuu põhikool kui ka saalisport. On võimalik,
et lisaks ka raamatukogu ja kogukonna- või
kultuurimaja. Viimane küll mitte eraldiseisva
hooneosana, vaid pigem koolimaja aatriumi
vastavalt vajadustele kohandades. Unistus on
suur ja skeptikutel võimalusi hambaid teritada
on küll ja veel.
Esinesin möödunud õppeaasta algusele
pühendatud avaaktusel Narva-Jõesuu koolipere
ja lastevanemate ees, kus andsin välja veksli, et
töötan selle nimel ja teen kõik minust oleneva,
et täna esimesse klassi astunud koolijütsid
lõpetaksid oma põhikoolitee juba uues hoones.
Lubadus oli antud ja sõna hakkas elama.
Täna, veidi aasta hiljem on võimalik näidata
esimesi tulemusi. Linna arengukavasse on
sisseviidud oluline muudatus, et me ei rahuldu
vana haridustempliga vaid väärime uut - mitte
pelgalt kesta ja õpikeskkonda, vaid ka sisu.
Sisu, mis aitaks meil kesta. Sisu, mis annaks
meie lapsevanematele veendumust, et nende
järeltulija saab ka kohapeal parimat võimalikku
haridust, millelt pole hirmus mistahes järgmine
hariduslend.
Oleme läbi viinud uurimuse võimalike
demograafiliste trendide stsenaariumide
läbimängimisel, et olla kindlad oma valikute
õigsuses. Oleme osa saanud erinevatest
parimatest praktikatest, mis Eestist täna leida
on ja kui olidki kahtlused, siis tänaseks on nad
hajunud. Oleme õigel teel.
Täna, töökohtumisel meie linnavalitsuse
heade kolleegidega ja meie partneriks olevate
arhitektidega, tabasin ennast mõttelt, et sõnal on
edasiviiv jõud ja sellise meeskonnaga saab ka
suurelt unistada.
Esmaspäeval, 30. novembril allkirjastati
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja arhitekt
Martin Aunini vahel leping Narva-Jõesuu kooli
funktsionaalse kavandi koostamiseks.
Töö eesmärgiks on J. Poska tn 36 kinnistutele
kooli- ja lasteaiahoone rajamise eesmärgil
hoonete ruumiprogrammide analüüs ja
funktsionaalsete kavandite koostamine.
Teostatav töö on osa järgneva projekteerimise
protsessi lähteülesandest, annab selgemad piirid
edasisele projekteerimisele, süstematiseerib
ja kirjeldab visuaalselt lähteülesande
ruumiprogrammi ja võtab parimal viisil arvesse
hoonete kasutajate tööprotsesside logistikat.
Tööd hakkab tegema hanke võitnud ettevõte
Arhitekt Martin Aunin. Tööde valmimise ajaks
on aprill 2021.
IMRE LIIV
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
haridus- ja kultuurinõunik

ÕNNITLEME VANEMAID

MARIA PROHHOROVA
EDGAR OSSIPOVI
SÜNNI PUHUL

Tehnoloogiaõpetuse klassis on kõigil huvitav. Foto: Helle-Viivi Tolk
Nii enne kui pärast isetegevuslikke muusikalissõnalisi etteasteid said kõik rahulikult kätt proovida
kahes erinevas töötoas.
Esmalt oli suur huviliste seltskond kogunenud
tehnoloogiaõpetuse klassi mitmesuguste tööpinkide
juurde, et endale mõni puust suveniir valmistada.
Kõik toimus tehnoloogiaõpetaja Sergey Okunevi
valvsa pilgu all. Ta on välja töötanud huvitava
teemant-mustrilise vineeritüübi, millest ta
õpilastega koos huvitavaid esemeid kujundab.

allakirjutanu. Neid oli samuti võimalik eri viisidel
ringi liikuma panna.
Tõsi - õpilased olid nõnda usinad, et neid eriti
aitama ei pidanudki. Nad suutsid kerge vaevaga
ka oma vanemad ja õpetajad tegevustesse kaasa
haarata. Õhtu sai liiga kiiresti läbi - eks paljusid
lapsi ootas ees ka mardijooks samal õhtul.

Kas oled optimist või pessimist? Kas leiad
muutustes uusi takistusi või uusi võimalusi?
Nendele küsimustele annavad optimistliku
vastuse Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli tööpäevad.
Jah, kaugtunnid halvendavad õpetamise
kvaliteeti ja mõnikord võib tunniplaani
ümberkorraldamine ja tehniliste probleemide
lahendamine olla keeruline, kuid motiveeritud
õpilastele ja õpetajatele on avanenud uued
horisondid. Varem, pandeemiaeelsel ajal, tähendas
rahvusvahelisel võistlusel osalemine mitut
kuud ettevalmistusi, suuri kulutusi bussile või
lennukipiletile, teeloleku raskusi jne.
Praegu võib kodulinnast lahkumata saada Poolas,
Venemaal, Prantsusmaal või Ameerikas toimuva
rahvusvahelise võistluse osalejaks ja laureaadiks.
Piisab hea videosalvestuse tegemisest ja interneti
kaudu kandideerimisest. (Muidugi juhul, kui sul on
midagi huvitavat ja andekat salvestada).
Nii said tänavu oktoobris õpetaja Inga
Samuseva soololauluklassi õpilased Alina Baranova
(2. koht) ja Jelizaveta Larina (diplom) ning Igor
Zemski õpilane saksofonist Mark Pihlakas (3.
koht) riigipiiri ületamata traditsioonilise konkursi
„Prinarovje“ (Ivangorod, Venemaa) osalejateks ja
laureaatideks.
Vanamuusikaansambli Olor (juhendajad
S. Švan, L. Švan, kontsertmeister J. Vasilenko)
vanema rühma taotlus ja videosalvestis saadeti
Poola linna Zywieci võistlusele-festivalile DIGITALENTY. Lapsed said võistlusel esikoha ja 300
euro suuruse toetuse uuel festivalil osalemiseks.
Hetkel on meie Narva muusikalised talendid –
vokalistid, flöödimängijad, plokkflöödimängijad ja
saksofonistid – kandideerinud kahele muusikalisele
üritusele ning ootavad vabariikliku festivali
„Taaselustatud neumad“ (Narva, Eesti) ja „Pariisi
taeva all” (Prantsusmaa) tulemusi. Õpetaja Maria
Zrajeva pianistid valmistavad ette oma esinemisi
salvestamiseks ja osalemiseks Läti digikonkursil.
Võib öelda, et muusikakooli õpilased ja õpetajad ei
kaota oma optimismi.
Mitte kõik teed ja lavad pole suletud.
6. novembril toimus Ahtme kunstide koolis
kauaoodatud live-kontsert „Õpetaja ja õpilane“,
kus osalesid rõõmuga vanamuusikaansambel Olor
ja akordioniklassi õpilane Mihkel Paju-Fon-Novik
(õpetaja Margaretta Kišuns).

8. novembril toimunud Vene Kultuuri Seltsi
kirjandusõhtul „Hõbedase ajastu kaja“ pühendas
oma esinemise poeetidele-juubilaridele
flöödiansambel: Daria Dmitrijeva, Kristel Treinbuk,
Jelizaveta Lõssenko (konts. Jelena Vassilenko).
Üsna hiljuti, 3. detsembril toimus II Virumaa
muusikafestivali raames PLMF fondi korraldatud
konkurss „Virumaa noor muusik 2020“, kus
vokalist Alina Baranova
(I. Samuseva klass) ja saksofoniklassi õpilane
Mark Pihlakas (õpetaja I. Zemski) tegid taas eduka

HELLE-VIIVI TOLK

Muusika positiivsuses

Mõttekildude mosaiik

„Kooli läks TALV ja joonistas pildi:
kasukas poisi, jalas vildid, kelgu ja tuisused
lumehanged. Värvidest kasutas ainult valget.“
Need luuleread kirjutas poetess Olivia Saar
palju aastaid tagasi ja kindlasti mäletame omagi
kooliajast veel hulga talveluuletusi, mida tänagi
peast ette võime kanda…
Samas oleme optimistid, sest kinnitab
ju ka vanarahva tarkus, et talv taeva ei jää.
Küll see lumigi kunagi pärale jõuab. Seega
järgime üleskutset nii endi kodud kui ka
kaupluste ja asutuste vaateaknad jõuludeks
ja aastavahetuseks kauniks ehtida. Toome sel
pimedal ajal rohkem värve oma ellu…
Toome ka uusi võimalusi. Meie
linnavolikogu viimatist istungit sai jälgida
ka veebis. Peab ütlema, et oli vägagi huvitav
kogemus. Kohati küll tundus, et mõnda
päevakorra punkti tuli „puust ette ja punaseks
teha“, aga ju see käib asja juurde…
Hiljuti oli ETV saates “Hommik
Anuga” külas kunstiteadlane, kriitik ja kirjanik
Linnar Priimägi, kellega Anu Välba vestles
nii portreefilmist “Mephistopheles” kui ka
laiemalt ühiskonnas toimuvatest protsessidest.
“Mephistopheles on korrarikkuja,” rõhutas
Priimägi ja mainis, et kuigi Mephistophelest võib
nimetada ka kurjaks deemoniks, siis võib ta ikkagi
olla kogu inimühiskonnale väga kasulik. “Midagi
head sünnib siis, kui ta lööb ühiskonna tasakaalust
välja, sest igav tasakaal pole ühiskonna arengu
seisund, ühiskond peab olema tasakaalust väljas,
siis ta areneb.” Meelde jäi ka väide, et tark on
inimene, kes omab keskendumisvõimet ja mälu.
Oskust äri ajada ja varandust koguda peab ta
lihtsalt osavuseks, mitte tarkuseks…
On, mille üle mõtiskleda… Metsa tagant
tõuseb punane päikeseketas ja uus päev on
alanud. Ega neid sel aastal enam palju jäänud
olegi. Päevi nimelt. Aga uus aasta seisab juba
lävepakul ja nii väga-väga loodame, et tal on
meie jaoks palju häid uudiseid…
Ikka päikest, tugevat tervist, õnne ja armastust
meile kõigile!

Uued tähed Pariisi taevas
7. detsembril said Narva-Jõesuu Laste
Muusika- ja Kunstikoolis teatavaks
rahvusvahelise kaugkonkursi „Le Ciel de
Paris“ („Pariisi taeva all“) tulemused.
Oma muusikalisi töid esitasid Prantsusmaa
žüriile hindamiseks kolm ansamblit ja kaks
solisti Narva-Jõesuust. Tulemused ületasid
noorte muusikute ja nende õpetajate kõige
julgemaid ootusi: vanamuusikaansamblid,
noorem ja vanem koosseis, said kaks I koha
laureaadi tiitlit ning II koha laureaatideks tulid
flöödikvartett, saksofonist Mark Pihlakas ja
vokalist Alina Baranova. Kõik lapsed said
kohtunikelt arvustuse oma esinemise kohta,
õpetajad L. Švan, I. Samuseva ja I. Zemskii
said tänukirjad „Võistlejate suurepärase
ettevalmistuse eest“ ning vanamuusikaansambli
Olor vanem rühm pälvis ka žürii eripreemia.
Nii et Pariisi muusikalises taevas säravad
nüüd Narva-Jõesuu väikesed tähed. Nende
nimed on: Darja Dmitrijeva, Jelizaveta
Lõssenko, Kristel Treinbuk, Alexandra
Šabanova (ansambel Olor, flöödikvartett); Mark
Pihlakas (ansambel Olor, saksofonisoolo);
Taisia Morenko, Anastassia Olevitš, Nikita
Masjukov, Erik Pihlakas (ansambel Olor);
Anita Karabajeva, Taisia Altuhova, Taja-Tatjana
Gavrilova, Ilja Nehožin (ansambel Olor, noorem
rühm); Alina Baranova, soololaul, Lada Švan
(Muusika- ja Kunstikooli direktor).
Kõik võistlusel osalejad ja nende õpetajad
tänavad oma kontsertmeistrit JELENA
VASILENKOT.

ÕNNITLEME!

Alina Baranova konkursil “Virumaa
noor muusik 2020” Foto: Olga Pagajeva
esinemise. Noortest said võistluse laureaadid.
Soovi korral jagavad õpilased-muusikud
teiega Interneti kaudu oma optimismi ja positiivset
suhtumist. Jõulude ja aastavahetuse eel otsige
muusikakooli kodulehelt meie muusikalisi tervitusi
ja laureaatide võistlusvideoid.
LADA ŠVAN
Laste muusika- ja kunstikooli direktor

LEV KHANIN
ERNA LINNO
MAIMO OLESK
LILIA KUZNETSOVA
NIKOLAY ASTAPOV
EVGENIYA FROLOVA
JEVGENIA PETROVA
ZOJA VOROBJOVA
SVETLANA RAZUMOVSKAJA
NIINA NAZARENKO
LÕIVE LAINE
NIKOLAI PASTUHHOV
VLADIMIR ZAMORSKIY
NIKOLAY KARAPETYAN
TIIU ASSAFREI
SVETLANA MATVEJEVA
VASSILI PAVLOV
VALENTINA VYAYZYA
ALEXANDER GRITSENKO
VALERIY STRELKOV

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
30. novembril

Volikogu 17 liikmest viibis istungil 16.
Kinnitati päevakord ning alljärgnevalt
kokkuvõte Narva-Jõesuu Linnavolikogu
otsustustest.
Narva-Jõesuu linna territooriumile
põlevkivituha töötlemise käitise püstitamiseks
vajaliku eriplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamine.
R-S OSA Service OÜ esitas Narva-Jõesuu
linna haldusterritooriumile põlevkivituha
töötlemise käitise püstitamiseks eriplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise taotluse. Miks linnavalitsus on
esitanud eriplaneeringu mittealgatamise eelnõu,
seisneb selles, et meie omavalitsusele laekub
tuhaladestustasu. Tänu põlevkivituha käitisele
jääks omavalitsusel suur osa tuhaladestustasust
laekumata.
Vastu võetud linnavolikogu otsus nr
165 „Narva-Jõesuu linna territooriumile
põlevkivituha töötlemise käitise püstitamiseks
vajaliku eriplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamine”.
Seisukoha võtmine Sillamäe Linnavolikogu
haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku
suhtes
Sillamäe Linnavolikogu tegi 29.
oktoobril ettepaneku haldusüksuse piire muuta.
Otstarbekas oleks muuta Sillamäe linna ja
Narva-Jõesuu vahelist halduspiiri selliselt,
et maaüksused Veere, Männikute tee 2a,
Geoloogia tänav, katastriüksus tunnusega
85101:001:0002, Ratta ja Nurga oleksid
Sillamäe linna halduspiirides.
Narva-Jõesuu linnas Perjatsi külas vahetult
Sillamäe linna kagupiiril asub Tallinn-Narva
tee kinnistu. Otstarbekas oleks muuta Sillamäe
linna ja Narva-Jõesuu vahelist halduspiiri
selliselt, et Sillamäe linna piiridesse jääks
riigimaantee ristumine Sillamäe linna tänavaga
maaüksusel 1 Tallinn-Narva tee T1 ning
maaüksused Tallinna mnt 18b ja Karjääri tee T2
oleksid Narva-Jõesuu linna halduspiirides.
Narva-Jõesuu linnas Sõtke külas vahetult
Sillamäe linna edelapiiril Linna AÜ kinnistud,
mida omavad ja kasutavad valdavalt Sillamäe
linna elanikud. Sisuliselt on tegemist
aiandusühistute piirkonnaga, kus teede hooldust,
kommunikatsioonide korrasolekut ja jäätmete
kogumist korraldab Aiandusühistu Sillamäe
Sputnik. Seetõttu võiks aiandusühistute
piirkond moodustada terviku ja asuda tervikuna
ühe omavalitsusüksuse haldusterritooriumil.
Piiri muudatuse korral Linna AÜ alal
jääksid Linna AÜ üksused Sillamäe linna
haldusterritooriumile.
Vastu võetud linnavolikogu otsus nr 166
„Seisukoha võtmine Sillamäe Linnavolikogu
haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku
suhtes”.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018
määruse nr 45 “Narva-Jõesuu linna
arengukava kuni 2025“ muutmine
Arengukava ja eelarvestrateegia
avalik väljapanek toimus 6. - 19.11.2020.
Avaliku väljapaneku jooksul laekunud
muutmisettepanekute avalik arutelu toimus
20.11.2020 ZOOM keskkonna vahendusel.
Vastu võetud linnavolikogu määrus nr 100
„Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018
määruse nr 45 “Narva-Jõesuu linna arengukava
kuni 2025“ muutmine”.
Kooli, lasteasutuse ja huvikooli pidaja
kohustuste ja ülesannete täitmise ning otsuste
tegemise delegeerimine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on alustanud
omavalitsuses kehtivate dubleerivate,
vastukäivate või vananenud regulatsioonide
ülevaatamist ja mittevajalike õigusnormide
kehtetuks tunnistamise toiminguid.
Pärast pikka arutelu otsustati eelnõu
menetlemine katkestada ja jätkata eelnõu
arutelu järgmisel või ülejärgmisel linnavolikogu
istungil.
Narva-Jõesuu linnale kuuluvate kinnistute
võõrandamine otsustuskorras
29.10.2020 esitas Aktsiaselts NarvaJõesuu Kommunaal ainuaktsionärile ettepaneku
kohaliku omavalitsuse omandis oleva vara
(Narva-Jõesuu linna saunahoone, katastritunnus
51301:001:0031 aadressil Koidu tn 1 NarvaJõesuu linn, Narva-Jõesuu linn ja garaažide,
katastritunnus 51301:001:0308, aadressil Kalda
tn 30, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn)
otsustuskorras võõrandamiseks.
Mõlemad objektid on kasutusele antud
aktsiaseltsile. Tänase päeva seisuga on
mõlemad objektid amortiseerunud ning vajavad
rekonstrueerimist. Ettepaneku esitaja Narva-

Täheke Tähekese rühmast

2020. aasta septembris võtsid lasteaiad osa iganing soovida meie tähekesele Alissale edasist edu
aastasest maakondlikust etlejate võistlusest
ja võite!
„Sügis“, mis toimus tänavu videoformaadis.
Me ootame järgmist maakondlikku võistlust,
Konkursist kutsuti osa võtma lasteaialapsi
kus me osaleme kindlasti uuesti ning tänu meie
vanuses 6-7 aastat ja oli vaja esitada ainult üks
lasteaia iga-aastasele etlejate võistlusele kujuneb
proosa- või luuleteos.
lastel hea esinemiskogemus ja motivatsioon!
Meie lasteaiast osales konkursil
Tähekese rühma kasvandik Alissa
Ponamarjova, kes luges A. Balkonski
luuletust „Metsas“. Alissa õppis
kodus koos emaga selle pika
luuletuse väga kiiresti selgeks ja koos
rühmaõpetaja Svetlana Luninaga
töötati ilmekuse ja lavaseade kallal.
Video jaoks valiti ilus riietus ja
atribuudid. Alissa on andekas
tüdruk, ta pööras tähelepanu kõigile
nüanssidele ja püüdis väga teha kõike
ilusasti ja emotsionaalselt.
Esinemisvideo saadeti
konkursile ja me ootasime
põnevusega tulemusi. Rühma lapsed,
õpetajad ja lähedased toetasid Alissat
ja uskusid tema võitu.
17. novembril saime teada
võistluse tulemused – meie Alissa
saavutas esikoha! See oli tema
esimene suur võit. Lasteaias
Karikakar toimus ametlik pidulik
autasustamine ja õnnitlemine:
lasteaia direktor Julia Ložkina andis
Alissale üle diplomi, piirkondliku
etlemisvõistluse korraldajate
Alissa Ponomarjova ja tema juhendaja Svetlana Lunina.
kingitused, samuti tänukirja
Foto: Lasteaed Karikakar
rühmaõpetajale Svetlana Luninale
hästi tehtud töö eest. Alissa luges taaskord kõigile
Õnnitleme teid kõiki lähenevate jõulude ja
ette oma võistlusluuletuse, tema rühma lapsed
uue aasta puhul ning soovime jõuluimesid ja kõigi
aplodeerisid Alissale kaua ja rõõmustasid koos
soovide täitumist!
temaga tema edu üle.
Soovin avaldada suurt tänu lapsevanematele
SVETLANA LUNINA
Juliale ja Sergeile võistluseks ettevalmistumise eest
Tähekese rühma õpetaja

Narva-Jõesuu kooli ajalugu
Narva-Jõesuu kool tähistab 2021. aastal
75. juubelit. Selle tähtpäeva eel otsustasime
meenutada meie haridusasutuse ajalugu.
Narva-Jõesuu haridusajalugu algab aastast
1862, kui Hungenburgis avati 22 õpilasega algkool.
Hungerburgi kui kuurortlinna kuulsus kasvas,
rahvaarv suurenes ning 1887. aastal avati vabrikuja õigeusukool, mõlemad nelja-aastase õppeajaga.
1907. aastal oli külas kaks kuueklassilist kooli:
eesti ja vene kool, sel ajal oli koolis 137 õpilast,
õppimine oli tasuline. Eesti kooli alaline direktor
oli Herman Kalmo.
Eri aegadel töötasid koolis Eestis tuntud
inimesed: Nigol Andresen (eesti kirjanik,
hariduse rahvakomissar), Tuudur Vettik
(helilooja), Jakob Kents (kuulus geograaf,
entsüklopedist, juhatas aastaid Tartu Ülikooli
kateedrit, koolide geograafiaõpiku autor),
Aleksander Remmel (kunstnik, kunstikooli
asutaja Tartus), Elar Kuus (eesti kirjanik).
Kuni 1918. aastani tegutsesid eesti ja vene
koolid erinevates hoonetes ja 1935. aastal need
ühendati, kuna vene lapsi oli vähe.
Sõja ajal kool suleti. Pärast sõjategevuse lõppu
algas õppetöö 10. detsembril 1944. a. Oma
klassidesse naasis ainult 9 last. Eesti õppekeelega
algklassis töötas Magda Prokk (Brockberg), vene
õppekeelega algklassis õpetas Anna Pavlova.
Kooliaasta lõpus õppis koolis juba 29 õpilast.
Säilinud on mõned sõjajärgsete aastate
arhiividokumendid. Näiteks 20. aprilli 1946.
a. Narva linna haridusosakonna käskkiri nr 51:
„Määrata Pavlova Anna Nikita t. Narva-Jõesuu 5.
algkooli juhatajaks 31. augustist 1945. a.“ Sellest
ajast algabki kooli nr 5. ajalugu. Alates sellest
kuupäevast tähistamegi oma linna kooli taastamise
ajalugu.
1. septembril 1947. a kolis kool renoveeritud
hoonesse Koidu tn 19. 1960. aastatel otsustati
koolile anda puidukaupmehe ja reederi P. Kochnevi
villa, kus pärast sõda asus laste sanatoorium.
Siin õppisid lapsed mitu aastat. 1. septembril

Üks küsimus

1968. a algas kooliaasta samale kohale ehitatud
uues koolihoones aadressil J. Poska tn 36. Uue
hoonega on orgaaniliselt põimitud osa vanast
arhitektuuritarindist, mis ühendab ajaloo kaasajaga.
1995. aastal väljastas riigikoolide osakond koolile

1. septembril 1968 algas kooliaasta aadressil
Jaan Poska tn 36.
litsentsi gümnaasiumi avamiseks. Muudeti
ka kooli nime ‒ „Narva-Jõesuu keskkool“ ‒
ning 1996.‒1997. õppeaastal avati koolis 10.
gümnaasiumiklass. Kuid elu läheb edasi omasoodu,
demograafiline olukord muutub pidevalt ja 2016.
aastal sai kool taas põhikooli staatuse.
PS. Aastal 2021 tähistab Narva-Jõesuu kool
oma juubelit. Kutsume kõiki, kes on meie
koolis kunagi töötanud ja õppinud, osalema
selle ürituse ettevalmistamisel. Fotokroonika
loomiseks, dokumentaalfilmi tegemiseks ja kooli
kaunistamiseks on vaja foto- ja videomaterjale
erinevatest aastatest. Meil oleks väga hea meel, kui
kirjutaksite üles mälestused oma kooliaastatest,
õnnitlustest ja edastaksite meile oma koolifotod.
Materjale saab saata e-posti teel aadressil
tatborbar@gmail.com või tuua kooli aadressil J.
Poska tn 36. Kontakttelefoni number on 3599731.
TATJANA BARABANOVA

Vaivara Sinimägede Muuseumi saal on varem seal eksponeeritud
tulirelvadest praktiliselt tühjaks tehtud, mis juhtus, ega ometi vargad?!
Vaivara Sinimägede Muuseumi juhataja IVIKA
MAIDRE:
Sõjarelvad olid „kodust ära“, et tulla tagasi
dokumentidega ja olla registreeritud kui „EUEE“.
Meie relvad ei läinud mehele, vaid politsei
registrisse. Seda seetõttu, et elu ja seadused meie
ümber on pidevas muutumises. Relvaseaduse
muudatused panid muuseumi dilemma ette: kas
ehitada normidele vastav relvahoidla ja täita hulk
lisanõudmisi või lasta litsenseeritud spetsialistil
relvad ja relva olulised osad laskekõlbmatuks

tunnistada. Meile sobis see teine variant paremini,
vaatamata toiminguga kaasnevale krõbedale arvele.
Jah, kummaline aasta saab otsa. Kui
muuseumi mätta otsast vaadata, siis polnudki väga
viga. Suur osa kevadel ära jäänud külastajatest
tulid sügisel. Narva-Jõesuus sai nüüd detsembris
valmis siseremondi teine osa. Milleks muuseume
vaja, seda ütleb keegi Tiina külalisteraamatus:
„Rõõmsamaid ja valusamaid aegu meenutada on
vajalik. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“
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Jõesuu linna saunahoone ja garaažide haldajana
kohustub tegema vajalikud investeeringud
mõlema nimetatud objekti korrektseks
kasutamiseks.
Vajalikud investeeringud oleksid: Narva-Jõesuu
linna saunahoone fassaadi renoveerimine
ja muud välis- ja siseviimistlustööd,
uute tehnosüsteemide paigaldamine,
väliskonstruktsioonide soojustamistööd,
siseruumide renoveerimine. Garaažide puhul
on samuti otstarbekas teostada kõik eelpool
mainitud tööd hoonete nõuetekohaseks
ekspluateerimiseks.
Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse
omistamine
Ettepanekuid sai esitada kuni 1.
novembrini. Nimetatud tähtajaks laekus 12
ettepanekut.
12. novembril avasid linnavolikogu esimees
ja linnasekretär ümbrikud. Esitatud oli 6
kandidaati.
16. novembril kogunes töögrupp, kuhu
kuulusid linnavolikogu eestseisuse liikmed,
linnavolikogu alaliste komisjonide esimehed ja
linnasekretär. Valiti välja kolm kodanikku.
Narva-Jõesuu linnale kuuluva vara (linna
omandis oleva tehnika) võõrandamine
otsustuskorras
Maksim Iljin teeb ettepaneku otsuse eelnõu
päevakorrast maha võtta.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu alaliste
komisjonide koosseisude muutmine
Määrati kultuuri- ja spordikomisjoni uueks
liikmeks Silvia Remmel ning
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu Irina
Mošonkina.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Uudiseid Narva-Jõesuu
koduloomuuseumist

Narva-Jõeusu koduloomuuseum avati uuesti
augustis peale soojussüsteemi paigaldamist.
Remonditi esimene ruum ja muudeti
kuurordi ajaloo ekspositsiooni, kus nüüd
võtavad külastajaid vastu kaks kaunist
mannekeeni. Detsembris värskendati veel
kolme toa välimust ja seoses paigaldatud
radiaatoritega tuli muuta ka neis
ekspositsiooni. Lisaks saab näha 1997. aastal
Vassili Larjušini valmistatud Kuursaali
maketti, mis seni asus linnavalitsuses.
Muuseumi külastajateks on spaade
kliendid, kellest paljud viibivad Narva-Jõesuus
esmakordselt, ekskursioonid, kooliõpilased,
külalised üle Eesti ja kohalikud elanikud, oli ka
huvilisi Prantsusmaalt ja Soomest.
Soovitakse teavet nii ajaloost kui
tänapäevast. Küsitakse kuursaali kohta – mis
varemed need keset linna on ja mis seal edaspidi
saab olema. Üheks ideeks oli suvelava koos
vajalike abiruumidega ja aastaringselt tegutsev
kohvik. Tagaküljel asuks endise veranda stiilis
vabaõhulava. Endisaegsete majade aadresse,
millal Augal saavad olema kõnniteed, kas saab
osta ajalooliste ja tänapäevaste Narva-Jõesuu
vaadetega postkaarte, miks ei ole Narvas Adolf
Hahni tänavat jms.
Muuseumil on kavas pöörata rohkem
tähelepanu kohalike elanikega seotud ajaloole
– olulised inimesed, omavalitsus, ettevõtlus,
kogukond ja koguda ka vastavaid mälestusi.
Luua muuseumi sõprade klubi, kes aitaksid
nõu ja jõuga muuseumit arendada. Juba on
kalanduse küsimustes abiks olnud Ülari
Tomson.
Talveperioodil saab muuseumi tulla
kolmapäeval, reedel ja laupäeval kell 12-16.
Olete oodatud!
TIIU TOOM
Narva-Jõesuu koduloomuuseumi töötaja

Hea Narva-Jõesuu linna elanik
- valgus linna ja värvid tuppa!

Ajal, mil looduses on aasta valgem ja
värviderohkem aeg asendumas pimedama
ja värvidelt tagasihoidlikuma jõulude ja
lumeootuse ajaga, on meie võimuses tuua linna
valgust ja värve. Kutsun kõiki linnaelanikke
vastavalt oma võimalustele kaunistama valguse
ja värvidega oma kodu ja sellega ka meid
ümbritsevat linnaruumi!
Ka riietus võiks olla tavapärastest ja
tumedatest toonidest “julgem”. Lapsed võiksid
kuni aastavahetuseni teha lasteaias ühe vahva
värviliste sokkide-sallide-vestide kandmise
pühadekuu.
Peagi näed, et kauaoodatud kevad polegi
enam nii väga kaugel, mil loodus ise meile
värvid ja valguse tagasi toob.
Pilte värvidest ja valgusest jaga ka julgesti oma
sõpradega.
IMRE LIIV
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
haridus- ja kultuurinõunik
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Austatud NarvaJõesuu linna elanik,
jäätmevaldaja!

Narva-Jõesuu Linnavalituse poolt läbi
viidud riigihanke „Narva-Jõesuu linnas
korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni
andmine“ tulemusena on sõlmitud leping
OÜ-ga EKOVIR (registrikood 10548331),
kelle pakkumus tunnistati edukaks
soodsaima hinna tõttu.
Vastavalt sõlmitud lepingule on OÜ
EKOVIR-il alates 15.01.2021 kuni 15.01.2024
ainuõigus vedada kogu Narva-Jõesuu linna
territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes,
asutustes jne tekkinud alljärgnevaid jäätmeid:
1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01
(segaolmejäätmed),
2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01
(vanapaber),
3. suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07
(suurjäätmed),
4. biolagunevad jäätmed jäätmekoodi 20 01 08
ja 20 02 01 (biojäätmed).
Jäätmevedu toimub vastavalt NarvaJõesuu linna jäätmehoolduseeskirjale.
Konteinerid võivad olla renditud vabalt valitud
jäätmevedajalt või oma konteiner, kuid selle
seisukord peab vastama nõuetele.
Alates 15.01.2021 uuendatakse
automaatselt kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud
jäätmeveoteenuse osutamise lepingud,
arvestades maksumuste muutustega lähtuvalt
riigihanke tulemustest, ülejäänud lepingu
tingimused, sh ka jäätmete väljaveo ja
konteinerite tühjendamise graafikujärgsed
tingimused jäävad samad.
Vastavalt Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel
„Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud
jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses
jäätmeveo piirkonnas“ on korraldatud
jäätmeveoga liitumine kohustuslik kõikidele
jäätmevaldajatele, väljaarvatud isikud, kellel on
keskkonnakaitseluba.
Parema jäätmeveo teenuse
korraldamiseks palume uutel klintidel
jäätmeveotingimuste täpsustamiseks
(arvete saatmise andmed, konteineri rendi
küsimused jne ) ning sellest lähtuvalt
ka lepingute sõlmimiseks pöörduda OÜ
EKOVIR kontaktidele: Narva, Lääne 5, tel.
35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee
E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna).
JAAN METSIS
keskkonnaspetsialist

TERMINAL OIL laiendab haaret Ida-Virumaale
Terminal Oil -Eesti Kütusepank alustab
teenindusjaama rajamist Euroopa Liidu
idapiirile. Kopp löödi maasse 30. novembril
Narva-Jõesuus. Ettevõtte 2021. aasta plaanis on
kaasaegse teenindusjaama rajamine ka Jõhvi.
Terminal Oili kliendid on pikka aega soovinud
ettevõtte laienemist Ida-Virumaale ja nüüd saab

konkurentsivõimelised naabritega. Piirikaubandusel
pikka pidu enam pole. Seda näitab kujukalt firma
suvel avatud Valga automaattankla. Terminal
Oili juhatuse liikmed Rauno ja Raido Raudsepp
loodavad, et järgmisest suvest hakkavad Peterburist
puhkajad kasutama Narva-Jõesuus uue jaama
teenuseid. Paagitäe pärast pole enam mõtet üle piiri

Terminal Oil teenindusjaam.
see teoks . “Narva –Jõesuu on meie jaoks märgilise
tähendusega. Kohaliku omavalitsus soov oli,
et pärast COOP keskuse valmimist tuleks selle
kõrvale teenindusjaam. Siiani ei ole suvituslinnas
kahjuks ühtegi tanklat,” rääkis Terminal Oili
juhatuse liige Raido Raudsepp.
Firmal oli mudel, milline peab tulevane jaam
olema - väikese mõtlemisaja järel löödi kohaliku
linnavalitsusega käed. Suveperioodil kasvab NarvaJõesuu elanike arv 3-4 korda. Paljudel Peterburi
elanikel on siinmail suvekodud. “Sellest saab
Euroopa Liidu kõige idapoolsem teenindusjaam.
Üritame sobituda kohaliku koloriiti ega hakka
peale suruma firma poliitikat. Vähetähtis ei ole uute
töökohtade loomine,” möönis Rauno Raudsepp.
Siiani tuli Narva-Jõesuu elanikel sõita autot
tankima kas Narva või Sillamäele. Vähetähtis
pole uue teenindusjaama mõju piirikaubandusele.
Täna on Eestis diiselkütuse hinnad

Ivangorodi sõita.
Raido Raudsepa sõnul tulevad Narva-Jõesuu
teenindusjaama lisaks tankimisvõimalustele
mugavuspood, haagiserent, rehvirõhu mõõtmine
ja autogaasi soetamine. Uues jaamas saab olema
kiirtoit. “ Kohalikule elanikule kui ka SPA
puhkajatele tekib nüüd uus väljund. Õhtul välja
minnes saab Terminal Oili teenindusjaamast võtta
burgeri, wrapi või hot dogi, lisaks maitsta parimat
kohvi. Ehk saab sellega tulevikus Narva-Jõesuus
olema enam puhkajaid,” tõdes Rauno Raudsepp.
Teenindusjaama valmimisega paraneb
mitme tänava välisilme ja rajatakse uued
kommunikatsioonid. Kogu investeeringu suurus on
ligi 700 000 eurot.
Narva-Jõesuu teenindusjaam avab plaanide järgi
uksed 2021. aasta veebruaris.
VAMBOLA PAAVO

Utria dessant jääb ära

Järgmise aasta
jaanuaris startima
pidanud rahvusvahelise
mastaabiga
militaarvõistlus Utria
dessant oleks olnud
juba kahekümne
kolmas. Aastakümneid
kestnud traditsiooni
järjepidevuse katkestab
nähtamatu vaenlane.
„Jah, see on
esmakordne juhus ja
mõistetavalt. korraldajatest
mitte sõltuval põhjusel Ega
looduse vastu ei saa. See
viirus on tulnud ja kuniks
tema levik pole kontrolli
all, ei saa ka üritust teha.
Suur osa üritusest toimub
Utria Dessandil aastal 2015. Foto: Urmas Reitelman
ju siseruumides. Alates
nn vääramatu jõud, mille vastu ei saa. Vestluses
staabist ja rahvusvaheliste kohtunike majutusest
kuni autasustamiseni välja. Seega ei saa kontrollida omavalitsusega sai vastu võetud otsus, et jätame
selle siis seekord ära ja proovime järgmisel aastal.
kõike ja kõikjal,“ selgitas olukorda võistluse
peakorraldaja, Erna seltsi presidendi Meelis Rätsep. Loodame, et selleks ajaks on viirus raami surutud
ja inimesed oskavad sellega ka koos elada. Arvan,
Kuna võistlusel on aastast-aastasse üha
et see on tulnud, et jääda ning ega see pole esimene
rohkem osalenud võistkondi ka välismaalt,
ega viimane. Nii et elu teeb omad korrektiivid,“
siis tekib ka küsimus, kas välisvõistkonnad ja
võttis võistluse peakorraldaja Meelis Rätsep
rahvusvahelised kohtunikud saaksid tuleva aasta
hetkeolukorra kokku.
alguses võistlusel osaleda. Rätsepa sõnul ei saa
milleski kindel olla: „Nii et nagu öeldud, on see
ALAR TASA

Jõulukaunistuste
konkurss

MTÜ Vaivara laulu ja mänguselts Vikerkaar
kuulutab välja konkursi, mille eesmärgiks
on innustada ja julgustada linnakodanikke
ehtima hoonete fassaade, aknaid ja koduhoove
ning andma nii panuse pühademeeleolu
loomisse kodulinnas.
Jõulukaunistuste konkursist võivad osa
võtta kõik: nii era- kui kortermajade elanikud.
Valitakse kõige paremini kaunistatud eramaja nii
linnas, külas ja alevikus ning kortermaja aken.
Konkursil osalemiseks palume saata hiljemalt
22. detsembriks aadressile aare.objartel@narvajoesuu.ee järgnev info:
Saatja nimi, meiliaadress ja kontakttelefoni

number; konkursile esitatava(te) täpne aadress.
Hindamine toimub kahes kategoorias: parim
kortermaja aken, parim eramaja ja hoov.
Jõulukaunistusi hindab MTÜ Vaivara laulu
ja mänguselts Vikerkaare poolt moodustatud
žürii ning konkursi võitjad kuulutatakse välja
jaanuarikuu linnalehes.
Parimate jõulukaunistuste tegijaid autasustatakse
erinevate auhindadega.

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

AARE OBJARTEL
projektijuht, MTÜ Vaivara laulu ja
mänguselts Vikerkaar

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Detsember
kodupaiga
ajaloos
11. detsembril 1930. aastal sündis Narva-

Jõesuu tuntud kodu-uurija ja genealoog
Virve Orav. Tema materjale on palju Virumaa
muuseumides ja tema oli üks esimesi koduuurijaid meie kandis, kes andis välja raamatu
„Matkateed Narva lähistel“ 1991, sellele on
tulnud järjena „Narva-Jõesuu kodu-uurija
pilguga“ 1993, „Vaivara kodu-uurija pilguga“
1998 ja „Narva-Jõesuu mu kodu“ 1999. aastal.
Esimese raamatu ilmumine pani ka meie koduuurijad teistmoodi tööle. Nüüd hakati uurima
kindlaid teemasid ja raamatuid hakkas ilmuma
ridamisi, mis rikastasid meie kodukandi
ajaloolist mälu. Virve Orava maine teekond
lõppes 7. juunil 2013. aastal ja oma viimast und
puhkab kodukandi kalmistul.
13. detsembril 1915. aastal sündis Vaivaras arst
Leida Sõrmus, kes esindas virulasi Eesti NSV
IV ja V Ülemnõukogu töös.
16. detsembril 1885. aastal sündis Vaivara
vallas II liigi 3. järgu Vabadusristi kavaler,
reamees Andres Kasemaa (ka nimekuju
Kaskmann), kes kuulus Vabadusristi Vendade
Ühenduse Narva osakonda ja viimased andmed
temast on 1940. aastast, kui ta elas Sillamäel
Kuursaalis.
26. detsembril 1920. aastal sündis NarvaJõesuus tulevane soomepoiss, politseinik Karl
Tammis, kes võttis Soome tee ette 3. septembril
1943. aastal ja läks kohe ka rindele Rajajoele,
kus sai haavata. Pärast paranemist suunati
väljaõppele Taavettisse ja siit lahingutesse
Viiburi lahel ja Vuoksel. 19. augustil 1944.
aastal tuli kaprali auastmes Eestisse ja edasised
andmed puuduvad.
(Sirvisime Arthur Ruusmaa ajalooraamatut)

TEADE Ida-Viru maakonna
bussiliinide nr 903, 904,
904A ja 904S sõiduplaanide
muudatustest

Alates 13.12.2020 muutuvad ELRON
reisirongide sõiduplaanid ning muudetakse
osaliselt reisirongidega seotud maakonna
bussiliinide sõiduplaane.
Lisaks muudetakse kiiremaks busside liikumise
sõidurütme ning vahepeatuste reisijad peaksid
olema tähelepanelikumad, kuna bussid võivad
jõuda vahepeatustesse kuni 3 minutit varem.
Liin nr 903 NARVA - SILLAMÄE - JÕHVI
* Väljumised Narvast, Sillamäelt, Jõhvist ja
Keskhaiglast ei muutu.
Liin nr 904 NARVA - SILLAMÄE
* Narva jaamast uued väljumised kl 10:40 (seni
kl 10:30), kl 13:30 (seni kl 13:20) ja kl 17:15
(seni kl 17:05)
* Sillamäe bussijaamast uued väljumised kl
11:40 (seni kl 11:30), kl 14:30 (seni kl 14:20) ja
kl 16:40 (seni kl 16:45).
Liin nr 904A NARVA - AUVERE SILLAMÄE
* Väljumised algpeatustest ei muutu.
Liin nr 904S NARVA - SOLDINA SILLAMÄE
* Sillamäe bussijaamast uus väljumine LP kl
14:30 (seni kl 14:20)
Kõik Ida-Viru maakonna bussiliinide
sõiduplaanid www.peatus.ee ja www.ivytk.ee/
soiduplaanid/
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee
Tel +372 503 0201

Sel aastal Narva-Jõesuu linna
territooriumil ametlikku
uusaasta ilutulestikku ei
toimu.

Narva-Jõesuu Konsumi
kaupluses on nüüd
sularahaautomaat

Narva-Jõesuu Coop Konsumi kaupluses on 8.
detsembrist SEB panga sularaha väljamakse
aparaat. Kauplus asub aadressil Jaan Poska
tänav 26.
Senini oli Narva-Jõesuus sularaha välja võtmise
võimalus Maxima kaupluses aadressil Vabaduse
tänav 16, kus paiknevad Swedbanki ja SEB
panga sularaha väljamakse aparaadid.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

