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Tublid noored pälvisid Narva-Jõesuu linna tänukirja

TEGUSAT UUT ÕPPEAASTAT!
LINNAVOLIKOGU JA LINNAVALITSUS

Ilusat algavat kooliaastat kõigile!
Narva-Jõesuu Kooli uue õppeaasta avaaktus
toimub 1. septembril algusega kell 10.00
koolimaja esisel väljakul.
Sinimäe Põhikooli avaaktus toimub 1.
septembril kell 12.00 põhikooli aatriumis.
Ootame kõiki õpilasi ja lastevanemaid.

Alates 26.augustist
laieneb maskikandmise
ja COVID tõendite
esitamise kohustus

Meie linna tublid noored vastuvõtul linnavalitsuses. Foto: Alar Tasa
5. augustil olid linnajuhtide poolt külla
Kodeikina (Narva Täiskasvanute kool).
oodatud meie linna noored, kes lõpetasid
Kiituskirjaga lõpetasid Vera Gustova
gümnaasiumi kuldmedaliga või kes lõpetasid
(Narva Vanalinna Riigikool), Ott-Marti Vainura
kooli kiituskirjaga.
(Narva Eesti Gümnaasium), Mart Rõbin (Narva
Kuldmedaliga lõpetasid Diana Stepanova
Pähklimäe Gümnaasium), Taisia Morenko (Narva
(Narva Vanalinna Riigikool), Kirill Nitsenko
Kesklinna Gümnaasium), Anna Šmidt, Jana
(Narva Pähklimäe Gümnaasium), Timur
Jakovska, Veronika Kuznetsova, Ilja Sizonenko
Sirazitdinov (Narva Keeltelütseum), Regina
(Narva-Jõesuu põhikool), Anastassija Badanina

(Sinimäe põhikool).
Linnavolikogu esimees Aare Objartel ja
linnapea Maksim Iljin tänasid
lapsevanemaid tublide noorte eest ja noori tubliks
olemise eest. Omavahelises vestluses noortega oli
linnapeale suureks üllatuseks, et kõikidel noortel on
edasised plaanid juba pikemaks ajaks tehtud.
ALAR TASA

Õnne sünnipäevaks, armas kodulinn!
Sellel aastal rõõmustas Narva-Jõesuu
Linnapäeva programm kõiki!
Reedel, 6. augustil toimus liivakujude
konkurss, kus osales 13 meeskonda. Teema „Minu
kodumaa on Eesti“ osutus väga innustavaks ja
osalejad suutsid kõiki külastajaid üllatada efektsete
fantaasialendudega. Võitjaid oli väga raske
valida ja oli väga rõõmustav, et kõik osalejad said
auhinnad!
Samal päeval avati Narva-Jõesuu Valges saalis
Aljoša Blau kauaoodatud näitus „Raamat: üks väga
imelik koht“. Aljoša Blau sündis Peterburis, kuid
veetis kogu oma lapsepõlve meie juures NarvaJõesuus. Praegu elab ja töötab ta Saksamaal. Ta
on kunstnik ja illustraator, kes on illustreerinud
üle 60 raamatu. Ta on rahvusvaheliste preemiate
laureaat ning õppejõud Saksamaa, Taani ja Šveitsi
ülikoolides. Aljoša rääkis oma loomingust ja
armastusest meie linna vastu ning esitles valmivat
multimeediaprojekti „Dreaming Kuursaal“,
milles planeeritakse ajaloolist ja kunstilist
videoprojektsiooni kuursaali fassaadile. Ajalugu
ühineb uute tehnoloogiate ja võimalustega.
Õhtul püüdsid filosoofiaprofessor Jelena
Sergeitšik ja kunstnik Vera Lantsova Päikesepargis

kunstilisel kohtumisel „Toit kui suhtlusvorm“
vastata filosoofia igavesele küsimusele „Süüa,
et elada? Või elada, et süüa?“. Vaatajad said
hulgaliselt elamusi, uurides kunstiteoseid uuest
vaatenurgast ja saades vastuse nii järgmistele
kui ka paljudele teistele küsimustele: Kuidas on
küllusesarv seotud Püha Graaliga? Miks Jeesus
Kristuse viimane kohtumine oma apostlitega
toimus õhtusöögil? Miks sai supipurgist üks väga
kallis kunstiteos? Pärast kohtumist sai iga osaleja
mälestuseks paberist volditud lille, kus voltimiseks
kasutatud paberile olid trükitud huvitavad retseptid.
Reedene peopäev lõppes sütitava tantsuõhtuga koos
Aleksandr Gorodnitševiga. Rahvas laulis mõnuga
kaasa ja tantsis lõbusalt.
Laupäevane päev oli üritusi tihedalt täis –
need toimusid kõikidel linna väljakutel. Isegi
hommikune vihmane ilm ei hirmutanud peol
osalejaid ja pealtvaatajaid.
Koduloomuusemis toimus Viru Toit MTÜ maitsev
ja teadmisi andev gurmeepäev. Suur hulk koduseid
küpsetisi, käsitöölaat, sütitavad laulud Aleksandr
Gorodintševi esituses ja kohaliku meistri Vera
Eheri imeline meistriklass magustoidu Pavlova
valmistamisel ja
serveerimisel.
Narva-Jõesuu
Niguliste koguduse
kirikukohvik oli
avatud kõikidele
soovijatele. Vihma
tõttu viidi üritused
üle siseruumidesse.
Kavas olid
meisterdamine
lastele ja vahvlite
küpsetamine.
Tiiu Toom
korraldas meie
linna külalistele ja
elanikele imelise
ekskursiooni
„Narva-Jõesuu
Kauni kodu tiitli saanud Angelina ja Imre Liiv auhinna kätteandnutega.
kirikud“. Osalejad
Foto: 2x Alar Tasa

Valitsus võttis 19. augustil vastu
põhimõttelise otsuse, mille järgi tuleb alates
26. augustist nendes avalikes siseruumides,
kus ei kontrollita COVID tõendit, kanda
maski. Lisaks tuleb avalikes ruumides,
kus on nõutud COVID-19 nakkusohutuse
tõendamine, teha seda kõigil klientidel või
osavõtjatel inimeste arvust sõltumata.
COVID tõendit tuleb 26. augustist hakata
alates 18 eluaastast esitama sportimisel,
treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses
ja -hariduses, täienduskoolituses ja
täiendõppes; spordivõistlustel ning spordija liikumisüritustel; saunades, spaades,
veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel
ja üritustel, seal hulgas teatris, kinos, kontserdil,
konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes;
meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes
kohapeal söömisel-joomisel ja ürituste puhul nii
avalikes sise- kui väliruumides.
Endiselt on maskikandmise kohustusest
vabastatud kuni 12-aastased lapsed või kui
suu ja nina katmine on tervislikel või muudel
olulistel põhjustel vastunäidustatud.
Vastava Valitsuse korralduse tervikteksti
korraldusega ja selle seletuskirjaga saab tutvuda
kodulehel kriis.ee.

said tutvuda meie
linnas tegutsenud
ja tegutsevate
kogukondade ja
kirikutega.
Narva-Jõesuu
kooli juures toimunud
noortele mõeldud
programm rõõmustas
kaasahaarava
jalgpalliturniiriga, kus
osalesid Narva-Jõesuu
noortemeeskonnad.
Turniir toimus
vaatamata vihmasele
ilmale. Kaasaelajad
jälgisid hasardiga oma
lemmikmeeskondade
edusamme. Iga
Kauni kodu tiitli saanud Marina ja Vladimir Judin auhinna kätteandnutega.
osaleja sai auhinna
puhul ning koos kultuuri- ja spordikomisjoni
ja unustamatud emotsioonid. Noortel oli ka
esimehe Kai Kiiveriga kuulutasid välja konkursi
võimalus külastada Airsofti tiiru, kus iga soovija
„Kaunis kodu“ võitjad, kellele anti üle auhinnad.
sai märklaual kontrollida oma täpset silma. Karu
Sellel aasta võitjad on äriobjekti kategoorias
klubi esindajad aga andsid külalistele võimaluse
puhkemaja „Vana Olgina mõis“, Marina ja
lasta vibuga, võidelda mõõkadega ja proovida selga Vladimir Judin; eramaja kategoorias Imre ja
keskaegset lahinguvarustust.
Angelina Liivi, Jelena Kopõli ja Eduard Hailovi
Päikesepargis ootas mudilasi lõbus programm
ning Iraida Tšubenko ja Viktor Istratovi kodud.
koos mängude, tantsude, konkursside ja kõigi poolt Õnnitleme veel kord võitjaid!
armastatud mullietendusega. Nii lapsed kui nende
Kontserdi osa avas populaarne Jõhvi ansambel
vanemad said hulgaliselt positiivseid emotsioone.
Mr. Blues. Nende esinemine aitas kõik peokülalised
Valges saalis viis kunstnik Aljoša Blau edukalt lõbutsemise lainele. Seda lainet toetas andekas
läbi lastele mõeldud visandamise meistriklassi.
kohalik elanik Artur Skugar. Suurepärane Sofia
Lapsed õppisid meie ümber toimuva joonistamiseks Rubina-Hunter koos oma bändiga panid aga rahva
uusi tehnikaid ja hakkasid joonistamist veelgi enam elama ja tantsima. Piduliku kontserdi lõpetas
armastama.
kohalik cover-ansambel „Valgis“, kes rõõmustas
Maanteeameti spetsialistid näitasid peo
külalisi sütitavate ja populaarsete lauludega.
külalistele treeningseadme ehk pöörleva auto
Pühapäeval aga toimus Heledas pargis
abil, kui oluline on autos kinnitada turvavöö ja
traditsiooniline heategevuslik zumba-maraton.
kuidas toimida, kui avarii ajal on auto katuse peale
Sütitav tantsumaraton oli kohale toonud pea 200
rullunud.
inimest ja ühiselt õnnestus koguda 725 eurot MTÜ
Õhtul toimus Heledas pargis pidulik kontsert,
Ayuda Päite loomapargi loomadele.
kus Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ja
linnavolikogu esimees Aare Objartel õnnitlesid
JEKATERINA ROGOZINA
linnaelanikke ja külalisi selle imelise pidupäeva
kultuurispetsialist
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ÕNNITLEME VANEMAID

MAIRON KOPPELI
DAVID VARBLANE
TIMUR SAHHAROVI
MARJANA MEDVEDEVA
MAKSIM FEDOTOVI
ALEKSEI ZAGURA
SÜNNI PUHUL

ÕNNITLEME!

Juuli
ANNA ALEKSEEVA
ALEKSANDRA TŠEPEREVA
JEKATERINA MAISTE
OLAF ORAV
OLGA ALJOŠINA
LIUDMILA SOKIRSKAYA
LEONID ZAYTSEV
VICTOR ILLARIONOV
LEONID DEMBO
RIMMA DORONINA
LIUDMILA TELYATNIKOVA
GLAFIRA ORLOVA
GALINA BOLŠAKOVA
FJODOR EIDEMILLER
GALINA SMIRNOVA
NINA GOLINA
LIUDMILA KARGU
YADVIGA SAPUNOVA
ERNST ALTMAN
VITALI ZABOLOTNÕI
NIKOLAI ŠAPOVALOV
SILVIA REMMEL
LEMBIT TARK
NIKOLAI SINITSIN
JURI SMIRNOV
OLGA MEDETSKAYA
IVAN POLJAKOV
ANATOLI KOLATSK
LEENI AAGER
VLADIMIR KONDRATOV
SERGEY TYAKHIN
VALERIY RUZHINSKIY
ALEXANDER SELETSKIY
ANATOLY SVIRIDENKOV
DŽULJETA ARZUMANOVA
VASILY ALIMOV
August
ZOJA MÕŠELOVA
MEEDY HIIELO
NIINA FILIMANJUK
VLADIMIR VLADIMIROV
HELJO-HELBE REMMEL
LIDIA MARTYNOVA
VALENTINA IVANOVA
NIINA KOTŠEMASOVA
ELGA BOGDANOVA
JELENA PROOSASELTS
GENNADI SIZOV
AILI SEPP
VIIVI PARBO
VERA NAZAROVA
NADEZHDA SAVICHEVA
NINA RYZHOVA
NIKOLAI ŠEPELJOV
ALEKSEI KRUGLOV
JUTA ANNUS
VALENTIN VOLKOV
OLEG BELOUSOV
VIKTOR GOLOVNJA
VLADIMIR MOSHONKIN
VLADIMIR FADEJEV
NIKOLAI BUTUZOV

Lasteaias Karikakar algab uus õppeaasta

Ja ongi käes augusti viimased
päevad - suvekuude lõpp ja
peagi jõuab kätte september.
Selja taha on jäänud imeline
suvi ja mõnus puhkus ning
nüüd algab kooliaeg!
Sellel aastal on Narva-Jõesuu
lasteaial Karikakar hea meel saata
kooli 11 last. Neil on algamas
uus kooliaasta ja pisikestel
lasteaialastel uus lasteaia aasta.
Nüüd oleme suured ja õpime
kõike, et ka ise varsti kooli minna.
Lapsed on väga tublid ja tahavad
kõigest osa saada.
Mida september meile toob?
Kindlasti teame, et palju
uusi sõpru, lõbusaid pidusid ja
põnevaid mänge!
Karikakra lasteaia 11 kasvandikku alustab 1. septembril kooliteed.
Tänase seisuga on lasteaia
Foto: Julia Ložkina
rühmades 54 last ja mõned
vabad kohad, seega on hea meel kutsuda teid meie
inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi- ja
lasteaeda!
tervisealast teadlikkust. Spordinädala läbiviijateks
Õppeaasta algab teadmistepäevaga, mida
Eestis on Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport
tähistame juba traditsiooniliselt koos kooliperega
Kõigile.
Narva-Jõesuu kooli juures. Ning septembris
Ole aktiivne ja liitu meiega!
osaleb meie lasteaed juba kolmandat korda
Ilusat algavat õppeaastat kõigile soovivad
Euroopa spordinädalal. Spordinädala eesmärgiks
Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar suured ja väikesed
on suurendada liikumisharrastusega tegelevate
sõbrad.
JULIA LOŽKINA

Kaks toredat nädalat

Järjekordne Olgina suvelaager on selja taha
püüdsid vastavalt kättejagatud piltidele leida üles
jäänud. Kaks nädalat möödus kui linnutiivul,
õiged mänguasjad. Koju jõuti sel päeval päris
jättes meie südametesse helgeid hetki koos
hilja, kuid vaatamata väikesele väsimusele, särasid
veedetud ajast.
kõikide silmad, millest õhkus positiivseid elamusi.
Ka sel korral oli meil neli meeskonda, mille
Sel nädalal käidi külas ka Ženja Oleninil Narvas.
nimed lapsed välja mõtlesid: sinised – lainetel;
Lapsi ootasid ees põnevad liikumismängud,
kollased – päikesed; rohelised – kaktused ja
maitsev jäätis ning nö paberidisko.
oranžid – „Virsikud kosmoses“.
Igat päeva alustati
rivistumise,
hommikuvõimlemise
või liikumismängudega,
mille eesmärgiks oli
kõiki üles äratada ja
erksaks muuta. Kõik
päevad olid sisustatud
erinevate huvitavate
tegevustega, kus lapsed
said rakendada oma
loovust, tähelepanelikkust
ja osavust.
Esimesel nädalal
valmistas iga meeskond
prügikottidest
originaalseid,
omapäraseid ja säravaid
riietekollektsioone, mida
esitleti pidulikult muusika
saatel laval.
Laagripere piltnikule poseerimas. Foto: Irina Evart
Sel nädalal toimus ka
väljasõit Rakvere Politseimuuseumisse. Seal
Olgina rahvamajas toimusid samuti põnevad
toimus põnev ekskursioon ning lastel oli võimalus
töötoad, kus meisterdati põlvikutest teatrinukke
õues politseitehnikat uurida, isegi autodesse istuda. ning mõeldi välja esitlusi; loodi tantsuline etteaste
Esimest korda toimus pidžaama õhtu ööbimisega
ning valmistati käterätikust vahvaid koeri.
Olgina rahvamajas. Kindlasti oli üheks toredaks
Viimasel päeval valmistasid meeskonnad
osaks ühine filmiõhtu, kust ei puudunud ka
pitsat ning torti, mida kõik koos pärast sõid. Tehti
popkorn.
kokkuvõtteid laagrist, tunnustati tublimaid lapsi,
Teist nädalat alustati väljasõiduga Tartu
laagrikasvatajaid ning meeskonda, kelleks osutusid
Mänguasjamuuseumisse. Kõigepealt oli põnev
„Virsikud kosmoses“.
teatritund „Varjuteatri maailm“. Lapsed said
Aitäh kõigile, kes osalesid laagris ning
proovida, mis tunne on luua ise väike teater.
lastevanematele igakülgse toetuse eest. Kohtume
Loovtööna meisterdasid osalejad ise varjunukud,
järgmisel suvel taas!
mõtlesid välja loo ning etendasid kaaslastele.
Seejärel toimus ekskursioon muusemis, kus tutvuti
IRINA EVART
ekspositsioonidega läbi otsimismängu. Osalejad
liikusid iseseisvalt ruumide plaani järgi ning

Kohalikud valimised 2021

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2021
otsusega nr 186
* määrati Narva-Jõesuu Linnavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvuks 17.
* moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks
Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimiseks üks
valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on
Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi piir.
* määrati Narva-Jõesuu linnas valimisringkonnas
nr 1 mandaatide arvuks 17.
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon töötab
aadressil Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn,
Jaan Poska 26 2. korrus.
Valimiskomisjoni koosseis:
* komisjoni esimees linnasekretär Monika
Tinno  monika.tinno@narva-joesuu.ee, tel 359
9587, mobiil 5885 4254;
* komisjoni aseesimees Eret Laht eret.laht@
narva-joesuu.ee, tel 392 9006, mobiil 5356 1778;
* liikmed Olga Kronk, Marta Lambakahar, Helgi
Kärsten;

* asendusliikmed: Angelina Liiv, Erika Pällo.
Linna valimiskomisjon töötab alljärgnevalt:
* kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks
kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest
kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani,
so 18. augustist kuni 15. septembrini 2021 (k.a)
tööpäevadel (v.a 7. ja 9. september 2021) E, T, N ja
R kell 9.00 – 10.30, K 17.00 – 19.00;
* 7. septembril 2021 kell 9.00 – 10.30 ja 14.00 –
18.00;
* 9. septembril 2021 kell 9.00 – 10.30 ja 14.00 –
19.00;
* 16. septembrist 2021 kuni valimispäevani (17.
oktoobrini 2021) igal teisipäeval kell 9.00 – 10.30;
* valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00 –
23.00;
* 18. oktoobril 2021 kell 10.00 kuni 15.00;
* 9. septembril 2021 kell 18.00 toimub
kandidaatide registreerimine ja erakondade,
valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra
andmise liisu heitmine.
* 18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub

Suvi on meid ära hellitanud

Ei mäletagi, millal on meil varasematel aastatel
nii palju päikest ja soojust olnud. Kohati tundus,
et seda oli liigagi palju…
Küllap tahtis keegi seal kõrgemal anda meile
oma kodus kõike seda, mida me oleme harjunud
piiri taga saamas käima. Ja tegelikult see ju
igati õnnestuski – oleme kenasti pruuniks
päevitunud, nädalate kaupa soojas merevees
supelnud ja mõnusalt puhanud. Mida sa hing
veel ihkad?!
Kohe, kohe jõuab kätte kooliaeg ja
suur lootus on, et alustame seda oma armsas
koolimajas. Kuigi on neidki õppureid, kes
distantsõppega ära harjusid ja eriti ei kurvastaks,
kui ka sel õppeaastal rohkem iseseisvalt õppima
peaksid. Samas oleme sada protsenti kindlad, et
lapsevanemad ohkavad kergendatult, kui ei pea
enam pedagoogi rollis olema.
Eks igaüks meist mäletab, kuidas omal
ajal 1. septembrit sai oodatud, sest suve jooksul
trehvas sõpru haruharva, ja igatsus nende järele
oli suureks paisunud. Esimesel koolinädalal
jätkus juttu kauemaks ja nii mõnigi suu ei
seisnud tunniski kinni, nii et õpetajad pidid
vahel meelde tuletama, et õpilane räägib siis,
kui õpetaja talle sõna annab…
Suvi aga kestab ja üpris raske on koolijütsil
oma tähelepanu koolitööle keskendada. Olgem
talle siis abiks ja püüdkem mitte kurjustada…
Kaunist uut kooliaastat meile kõigile!

Saagem tuttavaks!
Veronika Stepanova

Narva-Jõesuu
linnavalitsuse
sotsiaalosakonna
juhataja alates 26.
juulist 2021
Sündisin 13. detsembril
1976 Tallinnas. Veetsin
seal oma lapsepõlve,
lõpetasin kooli ja õigusteaduskonna. Seal
oli ka minu esimene erialane töökoht – olin
suure elamuühistu juristi assistent. Seejärel
töötasin Inimõiguste Teabekeskuses. Töötades
seal juristina, aitasin aastatel 2000/2001
OSCE toetatud projekti raames Eesti elanikel
elamislube saada ja end Eesti Vabariigi
territooriumil legaliseerida.
Väga tihti tuli käia Narvas, kus kohtusin
oma tulevase abikaasaga. 2001. aastal
pärast pulmi kolisin Narva ja 2002. aasta
detsembris Narva-Jõesuusse. Siin olles
armusin ma sellesse linna. Täna ei kujuta
ma oma elu ilma Narva-Jõesuuta enam ette.
Alates 2002. aastast olen töötanud NarvaJõesuu linnavalitsuses. Alustasin juristina,
seejärel sain linnasekretäri kohusetäitjaks
ja aastatel 2006–2014 olin Narva-Jõesuu
linnasekretär. Alates 2014. aasta septembrist
kuni 2017. aasta lõpuni töötasin Vaivara valla
sekretärina. Aastatel 2018–2021 töötasin
integratsioonifondis.
Mis on sinu hobid?
Kõigepealt olen ma tütar, vanem õde,
abikaasa, ema, minia ja tädi. Vaba aega
veedan alati perega. Ei oska veeta aega
tegevuseta. Kui tekib vaba aega, tegelen
meeleldi õmblemisega. Mulle meeldib
kotte õmmelda ja süüa teha. Eelmisel aastal
kirjutasime koos Vera Putaniga (nüüd Vera
Eher) projekti ja veetsime viis päeva NarvaJõesuu kohvikus. Sel aastal on meie algatust
jätkatud, mis on väga rõõmustav.
Mida sa hindad oma sõprades, oma
töökaaslastes?
Hindan oma sõprade ja kolleegide juures
ausust, avatust ja aktiivsust.
Perekond.
Abikaasa Sergei Stepanov, Eesti
Rahvusringhäälingu (ERR) ajakirjanik.
Tütar Diana, 19-aastane. Sel aastal lõpetas ta
keskkooli kuldmedaliga ja asus õppima Tartu
Ülikooli politoloogia erialale (riigiteadus).
Poeg Maksim on 13-aastane. 1. septembril
läheb ta 8. klassi. Alates 4. eluaastast mängib
ta jalgpalli jalgpalliklubis Narva Trans. Kass
Garfield, 6 aastane, suur, ruske, kohev ja väga
seltsiv.
häälte teistkordne ülelugemine Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse istungite saalis asukohaga NarvaJõesuu linn Narva-Jõesuu linn Jaan Poska tn 26.
Valimisliitude registreerimise otsustusi teeb
valimiskomisjon jooksvalt vastavalt nõuetekohaste
dokumentide esitamise järjekorrale.
Vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb
komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka
väljaspool kinnitatud aega.
MONIKA TINNO
linnasekretär

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
istung 30. juunil

Volikogu 17 liikmest osalesid istungil kõik.
Alljärgnevalt kokkuvõte Narva-Jõesuu
Linnavolikogu otsustustest.
Narva-Jõesuu linna 2020. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine.
Majandusaasta aruanne on auditeeritud ja
Rahandusministeeriumile esitatud.
Revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko
esitas revisjonikomisjoni aruande ning komisjoni
arvamuse 2020. majandusaasta aruande kohta.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu 16 poolt
häälega.
Kivimänni maaüksuse detailplaneeringu
mittealgatamine.
Kivimänni Village OÜ esitas Narva-Jõesuu
Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise
taotluse Kivimänni maaüksusel Puhkova külas,
(sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 7,41
ha), eesmärgiga kruntida maaüksus 23 elamumaa,
üheks ärimaa ja kolmeks transpordimaa krundiks.
Soovitakse püstitada ligi 50 hoonet, mis oleksid
kuni 3-korruselised ja kuni 12 m kõrgused.
Detailplaneeringute puhul lähtutakse
üldplaneeringus määratletud põhimõtetest ja
reeglitest. ÜP kohaselt on tegemist muuhulgas ka
hajaasustuspiirkonnaga, mis on mõeldud metsade,
põldude, talude ning hajaasustusviisil väikeste ärivõi tootmiskomplekside jaoks.
Lisaks asub Kivimänni kinnistu väärtusliku
maastiku ja Narva-Jõesuu rannamoodustiste
(loodusharuldus) vahetus naabruses.
Arvestades eeltoodud asjaoludega otsustati
mitte algatada Puhkova külas asuva Kivimänni
maaüksuse detailplaneeringut põhjusel,
et algatamine oleks ilmselgelt vastuolus
üldplaneeringuga.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu 16 poolt
häälega.
Volikogu liikmete arvu määramine ja
valimisringkonna moodustamine.
Seoses 17.10.2021 toimuvate kohalike
omavalitsuste volikogude valimistega otsustati
määrata järgmise valitava linnavolikogu
liikmete arvuks 17, moodustada Narva-Jõesuu
Linnavolikogu valimisteks üks valimisringkond
numbriga 1, mille piiriks on Narva-Jõesuu linna
piirid ning määrata mandaatide arvuks 17.
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni liikmete
nimetamine.
Otsustati moodustada Narva-Jõesuu linna
valimiskomisjon 5-liikmelisena.
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni esimees on
linnasekretär Monika Tinno.
Nimetada Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni
liikmeteks: Eret Laht, Olga Kronk, Marta
Lambakahar, Helgi Kärsten.
Nimetada Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni
asendusliikmeks Erika Pällo ja Angelina Liiv.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu 17 poolt
häälega.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2020 otsuse
nr 161 „Projekti „Narva-Jõesuu linna Vabaduse
ja L. Koidula tänavate rekonstrueerimine“
omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2020
otsusega nr 161 „Projekti „Narva-Jõesuu
linna Vabaduse ja L. Koidula tänavate
rekonstrueerimine“ omafinantseeringuks oli
kinnitatud 30% ehk 244 547 eurot. MKM eraldab
projektile 570 609 eurot.
Projekti viiakse ellu kahe etapiga. I etapi raames
rekonstrueeritakse sõidutee lõigul J. Poska tn kuni
L. Koidula tn 42d.
II etapi raames rekonstrueeritakse sõidutee koos
vee- ja kanalisatsiooni torustike vahetusega lõigul
L. Koidula tn 42 kuni L. Koidula tn 100a.
Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku
suurendada projekti „Narva-Jõesuu linna Vabaduse
ja L. Koidula tänavate rekonstrueerimine“
omafinantseeringut perioodil 2020-2021 kokku
767 953 eurot.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu 17 poolt
häälega.
Korteriomandi Narva mnt 17-13 Olgina alevik
Narva-Jõesuu linn võõrandamine.
Narva-Jõesuu linna omandis olev
korteriomand aadressil Narva mnt 17-13, Olgina
alevik, Narva-Jõesuu linn seisab kasutuseta.
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise
korras Narva-Jõesuu linnale kuuluv korteriomand.
Määrata Pindi Kinnisvara poolt koostatud
eksperthinnangu alusel korteriomandi alghinnaks
6000 eurot. Enampakkumise korraldab NarvaJõesuu Linnavalitsus vastavuses Narva-Jõesuu
linnavara eeskirjaga.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu 14 poolt
häälega
Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine
ja uue linnavalitsuse liikme kinnitamine.
Seoses linnavalitsuse liikme Sabina
Kornejeva 10.06.2021 esitatud avaldusega tema
vabastamisest linnavalitsuse liikme kohustustest
on vajalik nimetada uus linnavalitsuse liige. Uueks
liikmeks nimetati Mihhail Denissov.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Külalislahkus ja koostöö Sinimäe
Rohelise tänava näitel
Sinimäe alevikus toimus 31. juulil kogukonna
üritus “Sinimäe Roheline tänav kutsub külla”,
kus osales rekordarv inimesi. Võibolla rohkemgi
kui 500, sest lugemine läks vahepael
kontrollijal sassi, sest rahvast vooris
ja vooris ning lõppu ei paistnud.
Aga mis oli see, mis rahva kohale
meelitas, selgus kohapeal.
Tervet tänavat täitsid
meeliülendavad kodutoitude
(pannkoogid, vahvlid, pirukad,
erinevad koogid, hõrgutavad
liharoad ja muidugi kuulsad supid)
lõhnad. Ja millised maitsed! Kõike
seda valmistati Sinimäel kohalike
perenaiste poolt kohapeal. Külastajad
said maitsta ka ohtralt koduõlut, mis
pidi aitama enne söömist uinunud
maitsepungi avada. Tundub, et
avas, sest sööke tuli uuesti ja uuesti
valmistada - need said lihtsalt kogu
aeg otsa.

raskel nõuka ajal maal hinge sees ning aitas lapsi
ülikoolis koolitada. Vastne piimapukk sai nimeks
“Piimabook” ja selle puidust pinnalt võib leida

Piimapukk on hea paik ka pildi tegemiseks. Foto: Kersti Objartel

Külaliste puuduse üle kurta ei saanud.

Igas hoovis toimetasid erinevad töötoad, kus tuli
lausa järjekorras seista ja oma võimalust oodata,
et kätt proovida nipsasjade valmistamises ja
värvimises, märkide valmistamises, võistelda
vahvlite küpsetamises ja osaleda paljudes teistes
huvitavates tegevustes. Lapsed said batuudil hüpata
niipalju kui süda lustis.
Tänaval oli tunda ajaloohõngu kaugest ajast
fotonäitusega piimapuki seinal, kus kajastus
Rohelise tänava ajalugu kuni tänapäevani. Kui
hästi otsida, võis fotodelt leida isegi enda vanaisa
või vanaema. Piimapuki ehitasid oma tänava
mehed vaid mõni kuu tagasi ja see jääb meie kõigi
poolt meenutama loomapidamise hiilgeaegu,
kus kodumajapidamises toodetud piim hoidis

Igaühele midagi suupärast. Foto: Alar Tasa

infot tänava uudistest ja palju külajutte.
Koduhoovides avatud kirbuturg oli parim viis
kalliks saanud asjadele uue omaniku leidmisel ja
neid uusi omanikke ikka leidus.
Raskele “päevatööle” pani punkti ansambel Detail
ja isegi vihm ei saanud peotuju segada.
Üritusel osalejad leidsid, et sellist üritust
pole ei Ida-Virumaal ega lähipiirkonnas varem
korraldatud, kus ühe tänava sõbralikud naabrid
võtavad ühiselt ette ja viivad ellu ühe toreda
kogukonna ürituse ning naudivad seda koos
külastajatega.
Reklaamiks võib öelda, et Sinimäe aleviku
Roheline tänav ootab endale uuesti külla juba
järgmisel aastal, kuid siis pakutakse oma külalistele
hoopis teistsugust elamust. Millist, see selgub juba
järgmisel suvel.
Omalt poolt tänan ürituse korraldamise,
kaasaaitamise ja läbiviimise eest meie raudvara
Helmit, Margitit, Vadimi, Meelist, Jevgeniat, Jürit,
Merikest, Imret, Angelinat, Arvot, Reginat, Kerstit,
Tatjanat, Sergeid, Enet, Karinat, Lead ja muidugi
Ivikat ning teisi abilisi, kes panid oma õla üritusele
alla.
Tänan rahalise toetuse eest Narva-Jõesuu
Linnavalitsust ja Narva-Jõesuu Huvikeskust.
Edu meile edaspidiseks!
AARE OBJARTEL
kogukonna ürituse idee autor

Narva-Jõesuu tänavavalgustuse
renoveerimise leping on sõlmitud
Reedel, 2. juulil toimus Narva-Jõesuu
Linnavalitsuses tänavavalgustuse renoveerimise
tööde lepingu pidulik allkirjastamine ja esimene
avakoosolek.
„Kolm aastat taotlesime sellele projektile
KIKIst toetust. Eelmise aasta märtsis see meil
lõpuks õnnestus. Tegemist on projektiga, mille
käigus me rekonstrueerime tänavavalgustust terve
linna territooriumil - üle tuhande valgustuspunkti ja tööde kestvus on kümme kuud“, rääkis linnapea
Maksim Iljin, lisades, et kuna ehitajad on kohalikud
ja suurte kogemustega, siis pole kahtlustki, et
töödega lõpetatakse tähtajaks.
Ehitustöid hakkab teostama riigihanke
võitnud ühispakkuja EPCM Consulting OÜ,
OÜ Virtel Grupp ja OÜ Viru RMT. Ehitustööd
lähevad koos käibemaksuga maksma 959 830 eurot
ning lepingu täitmiseks on aega kümme kuud.
Omanikujärelevalve teenust hakkab osutama OÜ
Lindvill. Ehitusprojekti autoriks on Hepta Group
Energy OÜ.
Projekti eesmärk on vähendada
elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema
LED-valgustustehnoloogia ja juhtimissüsteemi
kasutuselevõtule. Tänavavalgustust uuendatakse
Narva-Jõesuu linnas, Olginas, Sinimäel, Soldinas,
Vaivaras ja Kudrukülas. Projekti tulemusel väheneb
energiakulu valgustuspunkti kohta aastas 69% ja
süsihappegaasi eraldumine 67%.

Tänavavalgustus vajab pidevalt tähelepanu.
Foto: Dmitri Sedinin

Projekti üldeelarve moodustab kokku 1 200 201,90
eurot, millest toetuse suurus on 828 139,31 eurot
ja Narva-Jõesuu linna omafinantseeringu suurus on
372 062,59 eurot.
Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse
taristu renoveerimine” rahastatakse
Ühtekuuluvusfondi meetme „Energiasäästu ja
taastuvenergia osakaalu suurendamine“ tegevuse
„Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“
vahenditest. (ML)
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Kergliiklustee on valmis

YIT Eesti AS on lõpetanud Narva Linna
Arenduse ja Ökonoomika Ameti tellimusel
Narva ja Narva-Jõesuu vahelise jalg- ja
jalgrattatee lõigu ehitustööd.
Selle tee valmimist ootasid nii kohalikud,
kui ka teiste linnade elanikud juba ammu.
Mööda Narva ja Narva-Jõesuu vahelist
maanteed läks autotranspordi liiklemine
viimastel aastatel juba nii tihedaks, et jalgrattaga
või jalgsi liikumine muutus elule ohtlikuks.
Kuigi teelõigu ehituse planeerimisega alustati
aastaid tagasi, läks ehitamiseks alles 2020. aasta
sügisel. Asjaajamine võttis oma aja.
Tänaseks on kauaoodatud jalg- ja
jalgrattatee valmis. Seda teed kasutavad nüüd
rõõmsalt nii Kudruküla kui ka teise naaberlinna
elanikud ja kõik meie külalised.
Lõpetuseks ütleks, et „kaua tehtud –
kaunikene“.
JÜRI KIIK
Kudruküla külavanem

Sotsiaalosakonna
augustikuu uudised

Vaktsineerimistõend
Vaktsineerimistõendi saab välja printida
Narva-Jõesuu linnavalitsuse sotsiaalosakonnas
vastuvõtuaegadel. Selleks peab teil kaasas
olema ID -kaart ja isikutuvastamise parool (PIN
1).
EL COVID tõendite loomiseks Eesti
elanikele ja Eesti isikukoodi omavatele
välismaalastele, kellel ei ole võimalik neid
endale ise patsiendiportaalis (digilugu.ee) luua,
saab pöörduda ka Sotsiaalkindlustusametisse.
Lähim teeninduspunkt asub Narvas aadressil
Igor Grafovi 21, 20308 Narva, tel. +372 612
1360.
Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel
välismaalastel peab tõendi loomiseks olema
Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument.
Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt
täita avalduse ja selle välja printida. Avaldus
tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti
teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL
COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese
e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi
saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis
selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel,
peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud.
Teenus on kõigile tasuta.
Läheneb uus õppeaasta ja sellega on seotud
kahe Narva-Jõesuu linna toetuse maksmine:
koolitoetus ja üliõpilase toetus.
Koolitoetus
Koolitoetust summas 40 eurot makstakse
kõigile põhikoolis, gümnaasiumis ja ametikoolis
õppivatele kuni 19aastastele (k.a) õpilastele.
Lapsevanem saab esitada vastava taotluse
septembri lõpuni. Haridusasutusese tõendit
lisada ei ole vaja.
Toetus makstakse välja 15. septembrist kuni 15.
oktoobrini.
Üliõpilase toetus
Üliõpilase toetust (summas 75 eurot kaks
korda aastas aprilli ja oktoobrikuus) makstakse
riiklikult akrediteeritud õppekava alusel
esimest kõrgharidust omandavale üliõpilasele.
Toetust makstakse päevases ja avatud õppes
kõrgharidust omandavale kuni 26aastasele (k.a)
üliõpilasele.
Magistriõppes õppivale üliõpilasele makstakse
toetust kuni 26 eluaastani (k.a).
Avalduse juurde on vaja lisada õppimist tõendav
dokument. Akadeemilisel puhkusel viibivatele
üliõpilastele toetusi välja ei maksta.
Toetuste taotlused saab täita paberkandjal
linnavalitsuses J. Poska 26, Narva-Jõesuu,
sotsiaalosakonna töötajate vastuvõtu aegadel või
esitada digitaalselt allkirjastatud e-postile info@
narva-joesuu.ee. Taotluse vormi saab leida
Narva-Jõesuu linnavalitsuse kodulehel aadressil
https://narva-joesuu.ee/ (Valdkonnad - Sotsiaal
ja tervishoid – Blanketid).
Samas tuletame meelde, et linnavalitsus
õnnitleb eakaid, kelle on 70., 75., 80., 85.
sünnipäev ja kõiki üle 85-aastaseid igal aastal
sünnipäeva toetusega summas 20 eurot. Toetust
makstakse linnaelanike avalduse alusel.
Sotsiaalosakonna vastuvõtu ajad:
Narva-Jõesuu linnas (J. Poska 26)
Esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00
kolmapäeviti 15.00-19.00.
Olginas (Narva mnt 12)
Paarisnädala teisipäeviti 09.00-16.30
Sinimäel (Aia 1-1)
Kolmapäeviti 09.00 – 12.00 ja 13.00-19.00
VERONIKA STEPANOVA
sotsiaalosakonna juhataja
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Tallinna Missio Koguduse
väljasõit EELK NarvaJõesuu Niguliste Kogudusse

Tallinna Missio Koguduses toimunud Alfa
kursuse raames käidi 12.-13. juunil
väljasõidul Narva-Jõesuus. Idee selleks andis
üks kursusel osaleja, kes ise on EELK
Narva-Jõesuu Niguliste Koguduse liige.
Väljasõidul osalenud inimesed külastasid
EELK Narva-Jõesuu Niguliste Kogudust
esimest korda. Koguduse ruumides toimusid
loengud, mänguõhtu, samuti toitlustamine ja
ööbimine. Osalejatele tehti ka väike ekskursioon
koguduse majas ja tutvustati hoone ning
koguduse ajalugu.
2021. aastal viidi Tallinna Missio
Koguduses Alfa kursust esmakordselt läbi
videoformaadis. Selle üheks suureks plussiks
oli võimalus kursusel osaleda erinevatest Eesti
paikadest, olenemata oma elukohast. Lisaks
Narva-Jõesuule oli inimesi veel mujalt IdaVirumaalt, Lääne-Virumaalt ja Harjumaalt.
Väljasõidul kohtusid kursusel osalenud
inimesed esimest korda näost näkku nii
omavahel kui ka kursuse läbiviijatega.
Kohtumisel nenditi, et üllatuslikult osutusid
usklikud täitsa tavalisteks inimesteks, kes ei
hõljugi maapinnast meetrijagu kõrgemal ega
hüüa iga
lause vahele „Halleluuja!“.
Osalejate endi sõnul oli Alfa väljasõit
hästi organiseeritud. Kõige rohkem jäi meelde
tore ja toetav seltskond, põnevad arutelud,
saun, karastav suplus ja poole ööni kestnud
lauamängud. Samuti meeldis, et õhkkond oli
usalduslik, inimesed said enda eludest jagada
ning oldi ühiselt palves. Narva-Jõesuu Niguliste
Kogudus oli meeldiv koht - ajalooline, samas
õdus ja lihtne. Osalejaid vastu võtnud EELK
Narva-Jõesuu Niguliste Koguduse liige Tiiu oli
väga külalislahke. Kõik need asjad kokku tegid
kahest päevast täiusliku nädalavahetuse.
VIIVIKA REINTAM
Alfa kursuse liige

Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju ja EELK
Narva-Jõesuu Niguliste kogudus remondivad
koostöös koguduse maja Koidu 19, et
pakkuda seal päevakeskuses tegevusi ja võtta
vastu seltsi ning koguduse külalisi.
Majutuseks on 6 tuba, kokku 12 kohta.
Tellimused võtab vastu Liina tel 53056633
või e-kirjaga njluterikogudus@gmail.com.
Esimesele külalisgrupile, Tallinna Missio
Koguduse Alfa kursusele meeldis meie
juures.

Narva-Jõesuu
piirkonnapolitseinikud

Tarvo Kaiva,
piirkonnavanem
Tel. 3372505, 53495832
e-post tarvo.kaiva@politsei.ee
Jekaterina Serebrjakova,
piirkonnapolitseinik
Tel. 3372508; 58856011
e-post jekaterina.
serebrjakova@politsei.ee
Vastuvõtt kolmapäeviti kell 10.00-12.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ruumides
aadressil J. Poska 26, Olgina alevikus
aadressil Narva mnt 12 kokkuleppel.
MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

GENNADY DOVNAR
JELENA EIDEMILLER
TAISA BAKHIR
OLGA PETROVA
EVGENY ZAKHAROV
ANDREI IVANOV
NIKOLAI LEPŠIN
VLADIMIR ALEKSEEV
LARISSA FEOKTISTOVA
EVGENIYA FROLOVA
SVETLANA SAVINA
LJUDMILLA SIBULINA
LIUDMILA EFIMOVA

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Ligipääs Narva-Jõesuu sadamale
muutub mugavamaks

Ka praegu käib sadamas vilgas elu. Foto: Alar Tasa

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja
Riigihangete registris lihtmenetlusega hanke
“Narva-Jõesuu sadama uue juurdepääsutee
ning vajaliku infrastruktuuri ehitamine”.
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 19.08.2021 kell
12:00.
„Töid tehakse projekti „Narva-Jõesuu
väikesadama arendus“ raames, mida rahastatakse
maakondade arengustrateegiate elluviimise
toetusmeetmest ja Narva-Jõesuu linna eelarvest,“
rääkis Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.
Linnapea sõnul on käesoleva hanke raames
ette nähtud kaldakindlustus koos süvendustöödega

ujuvkaist kuni slipini, uue juurdepääsutee
ehitamine Kalda tänavalt kuni sadamani ning
tänavavalgustuse rajamine juurdepääsutee äärde.
„Projekti eesmärk on parandada Narva-Jõesuu
sadamas maismaa poolt haagisveoki või treileriga
saabuvate veesõidukite vastuvõtmise tingimusi
ning luua kraanale parem võimalus jahtide ja
ujuvkai teisaldamiseks,“ selgitas linnapea, lisades,
et tööd peavad valmima tuleva aasta maikuuks.
Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
procurement/3512016/general-info

Rukkimaarjapäev Laagnal

15. augustil tähistasime Laagnal, oma seltsimaja
ees ja sees, rukkimaarjapäeva. Rääkisime
päevast endast ja rukkist, tegime leiba,
kauplesime ja vaatasime filmi.
Rukkimaarjapäev on üks neljast
maarjapäevast, mis aasta jooksul olemas on.
Kristlikus kalendris on see Maarja surma ja
taevassetõusmise tähistamise püha. Alguse sai
selline traditsioon V-VI sajandi paiku idakirikus,
kus „Theotokose“ ehk Jumalasünnitaja traditsioon
tänapäevani väga tugevalt püsib ja seda konkreetset
päeva „Uspenije“ nime all ka tähistatakse.
Jeruusalemmas on neitsi Maarja väidetava haua
kohal temale pühendatud kirik. Samanimelisi
kirikuid on Eestiski palju.
Rahvakalendris eht täpsemalt
põllumajanduslikus kalendris on rukkimaarjapäev
seotud, nagu juba nimestki paistab, rukkiga. Kuid
huvitaval kombel ei ole sugugi üheselt selge, mida
ta tähendab ja mida sellel päeval tegema peaks.
Ainus selge märksõna on rukis. Mõnes piirkonnas
pidi selleks päevaks rukis lõigatud olema ja ta
tähistas töö lõppu. Teisal algas selle päevaga
rukkikülv. Veidi laiemalt märgistati tervet päevade
tsüklit – kolm päeva enne ja samapalju pärast
oli õige aeg rukkilõikuseks, maarjapäeval endal
aga ei tohtinud ise midagi teha, see oli pidupäev.
Käidi kirikus, kui oldi õigeusklik, söödi-joodi
paremini kui argipäeval. Naistele pakuti punast
viina, meestele tavalist. Söödi liha, rupskeid,
mõnes kohas ka putru. Ühtset või isegi süsteemset
arusaama pühast polnud, tundub, et pigem kandus
rukkimaarjapäeva tähistamine siiakanti koos
õigeusuga. Aga selline hinnang võib ka vale olla,
meie suuline traditsioon ei ulatu ajas eriti kaugele.
Üks on aga selge, tegemist on päevaga, mis seostub
ühel või teisel moel rukkiga.
Kuna igasugune ilmaennustamine oli
põllumehe jaoks ülioluline, siis seondub selle
päevaga ka usk, et ilus ilm rukkimaarjapäeval
tähendab ilusat aega rukkiga seotud töödeks. Ka
usuti, et selle päevaga pöördub ilm sügise poole.

ALAR TASA

Rukkimaarjapäeva peategelane oli loomulikult rukis. Foto: Kairi Johannes

Heina ei tasu enam teha, kõrres on raudvarras sees.
Lastel ei lubatud enam Peipsis ujuda, vesi ei jõua
lüheneva päeva jooksul enam soojaks muutuda.
Hakati metsas metsaande korjamas käima,
eeldatavasti mõeldes seeni ja pohli-jõvikaid.
Meie üritus oli rohkem leiva- ja rukkikeskne.
Platsi kaunistas rukkihakk, Veera Eher (MTÜ Meie
Pagar) müüs omaküpsetatud leiba ja õpetas kõiki
soovijaid, kuidas leiba teha ja küpsetada. Jagas
soovijaile „leivatoorikuid“ ka. Käsitöömeistrid
ja kohalikud kauplesid oma toodangu ja
põllusaadustega. Ilmataadile me mingil põhjusel
ei meeldinud, saatis meile vihmahoogusid kraesse.
Ju on tal oma ettekujutus ristiusust ja tänapäeva
inimestest.
Rääkisime rukkist, rukkimaarjapäeva ajaloost,
tähtsusest ja ennetest ning vaatasime ka Peeter
Simmi rukki ja põllumajandusteemalist filmi,
„Tants aurukatla ümber“. Pikk lugu, aga märgiline.
UTA KROON-ASSAFREI
MTÜ Maarahvaselts Vanatare

Narva-Jõesuus asuvate Kalevi tn 18 ja Metsa tn 26 kinnistute
ja nende lähialade detailplaneeringute kehtestamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab
planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et
kehtestas 15.06.2021 korraldustega nr 281 ja nr
282 Kalevi tn 18 ja Metsa tn 26 kinnistute ja nende
lähialade detailplaneeringud. Planeeringute sisu
on analoogne – nii Kalevi tn 18 (katastritunnus
51301:004:0208, maakasutuse sihtotstarve 100%
elamumaa, pindala 4710 m2) kui ka Metsa tn 26
(51301:001:0102, 100% elamumaa, pindala 4120
m2) puhul jagatakse kinnistu kolmeks ja rajatakse
igale tekkivale krundile üksik- või (eelistatult)
kaksikelamu ning selle juurde kuuluvad abihooned,
juurdepääs ja tehnovõrgud.
Planeeringud algatas Narva-Jõesuu Linnavalitsus
17.12.2019 korraldustega nr 589 ja nr 590

(vastavalt), koostamist korraldas samuti NarvaJõesuu Linnavalitsus. Kummagi planeeringuga
ei esitatud kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise ettepanekut, need vastavad õigusaktidele
ja on vastavuses linna ruumilise arengu
eesmärkidega.
Korralduste ja planeeringumaterjalidega on
võimalik tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
kantseleis aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu,
eelregistreerudes selleks telefonil 359 9599,
ja linna koduleheküljel http://narva-joesuu.ee/
kehtestatud-det.planeeringud.
KAIE METSAOTS
planeeringuspetsialist

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

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Ootame lapsi ja täiskasvanuid
huvi- ja spordiringidesse!

Narva-Jõesuu linna 2021/2022 õppeaasta
huvi- ja spordiringide info:
Narva-Jõesuu kool
Lastele:
Tantsurühm „Kullerkupp“, juhendaja Jevgenia
Seletskaja tel. 55916202
Jalgpall, treener Irfan Ametov tel.55933515
Poks, treenerid Gennadi Tolmatšov ja Artur
Jeršov tel. 56284006
Täiskasvanutele:
Laulurühm „Elegia“, juhendaja Irina Zubkova
tel. 58196010
Jooga, treener Anastassia Matvejeva tel.
58062306
Alates septembrist alustavad oma tööd ka
kooli huviringid (kooli õpilastele).
Narva-Jõesuu Sadam
Purjespordikool, treener Anton Lebedev
tel.55900296
Olgina Rahvamaja
Lastele:
Kunstiring lastele (joonistamine) Andrei Markus
Tantsuring lastele „Aktsent“ , juhendaja Irina
Intyshova tel. 58048801
Eesti keel, juhendaja Irina Evart tel. 56637841
Loominguline kollektiiv „Pertsi“, juhendaja Marina Pertseva tel. 56989465
Noortetuba, juhendaja Aleksandr Zrajev tel.
55574952
Täiskasvanutele:
Jooga, treener Anastassia Matvejeva tel.
58062306
Sinimäe Rahvamaja
Noortetuba, info tel. 56688999 Anna Konovalova
Laulurühm “Ivuški”, juhendaja Elena Derkach
Sinimäe Spordihoone
Lastele:
Poks, treener Andrei Kärsten tel. 53542234
Täiskasvanutele:
Jooga, treener Vera Sergeenkova
Zumba, treener Anna Markova
Total Body Workout, treener Jekaterina Sai
Lower Body, treener Jekaterina Sai
Stretching, treener Jekaterina Sai
SkyJumping, treenerid Natalja Jakovleva ja
Anastassia Bogdanova
Ringtreening, treener Anastassia Bogdanova
Step, treenerid Darya Pavlova ja Anastassia
Bogdanova
Tervisevõimlemine, treener Natalja Golubtsova
Strength Stretching, treener Natalja Jakovleva
Seltskonnatants, treener Anna Koponeva
Täpsemalt: http://www.spordihoone.ee
INGE MUŠKINA
Narva-Jõesuu Huvikeskuse projektijuht

Narva-Jõesuu linnas asuvate Koidu
tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneeringu
vastu võtmine ja avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab
planeerimisseaduse (PlanS) § 135 lõike 7
alusel, et võttis 01.07.2021 korraldusega nr
312 vastu ja suunas avalikule väljapanekule
Koidu tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
kirikuhoone ehitamine Koidu tn 6 kinnistule
(katastritunnus 51301:001:0041; sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja olemasoleva
hävinud ajaloolise kirikuvundamendi
eksponeerimine ja heakorrastamine Koidu tn 4
kinnistul (51301:001:0042; üldkasutatav maa
100%). Planeeringuala pindala on ca 7344 m².
Planeeringu algatas (11.11.2019 korraldus nr
533), koostamist on korraldanud ja planeeringu
kehtestab Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
Planeering vastab õigusaktidele ja linna
ruumilise arengu eesmärkidele. Kehtiva
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut ei esitata.
Avalik väljapanek toimub 03.08 - 06.09.2021
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse II korruse
fuajees aadressil J. Poska tn 26, NarvaJõesuu, ja linna veebilehel http://narvajoesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek.
Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule
saab esitada kirjalikult Narva-Jõesuu
Linnavalitsusele kuni 13.09.2021 aadressil J.
Poska tn 26, 29023, Narva-Jõesuu, ja e-posti
teel info@narva-joesuu.ee.
Väljapaneku tulemuste avalik arutelu
korraldatakse ainult juhul, kui väljapaneku
kestel laekub kirjalikke arvamusi, mida ei saa
arvesse võtta ilma avaliku aruteluta (st ei ole
tegemist PlanS § 136 lõike 2 kohase juhtumiga).
Arutelu toimumise aeg ja koht antakse sel juhul
eelnevalt teada.
KAIE METSAOTS
planeeringuspetsialist
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

