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Austatud NarvaJõesuu elanik!

2021. aasta liigub lõpu poole ja hetkel on
õige aeg teha aastast kokkuvõte. See on ühelt
poolt keeruline, kui võtta arvesse pidevalt
muutuvat olukorda maailmas, eelkõige
koroonaviiruse tõttu, kuid ka põnev ja
väärikas, sest selle aasta jooksul on meil
üheskoos õnnestunud väga palju saavutada.
Meenutades aasta
algust, oli pidevalt
tunda, et 2020. aastal
alanud koroonakriis
süveneb veelgi ja
kõigil oli keeruline
teha tulevikuplaane
ning tekkinud
olukorraga toime
tulla. Vaatamata
sellele, sai
aasta alguses
kinnitatud
linna eelarve mahu poolest kõige suurem
linna ajaloos ja lisaks sellele ka planeeritavate
investeeringute maht oli suurem kui kunagi
varem.
Tänu sellele said linnakodanikud mitu uut
rekonstrueeritud tänavat, Vabaduse ja Koidula
tänava ning uue kergliiklustee, mis asub eelpool
mainitud tänavate koridoris.
Lisaks sellele alustas linn ka Sinimäe vaatetorni
taastamist ning tänavavalgustussüsteemide
rekonstrueerimisprojektiga, mille kohaselt
uuendatakse tänavavalgustussüsteemid terve
linna territooriumil. Mõlemad projektid viiakse
ellu juba 2022. aasta keskpaigaks.
Vaatamata piirangutele ja muudele
meist sõltumatutele asjaoludele ei saanud
kannatada nii kultuuri kui ka hariduse ja
sotsiaalvaldkonnaga seotud meie linnakodanike
elusfäärid.
Linnas toimusid nii traditsioonilised kui ka
uued linnaüritused, mille tagasiside oli väga
positiivne ja see annab meile rohkem energiat
tegeleda veel suuremate üritustega saabuval
aastal.
Sotsiaalvaldkonnas alustati tänu
linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja Narva-Jõesuu
Hooldekodu tulemuslikule koostööle mitme
projektiga, mis aitavad abivajajate elu paremaks
muuta ning suurendada osutatavate teenuste
osakaalu nii linnas kui ka hooldekodus.
Vaatamata riigi poolt tulnud infole
selle kohta, et riik vähendab riigi eelarvest
huvitegevusele ja huviharidusele toetuste
suurust, ei olnud unustatud huvitegevus
ja huviharidus. Möödunud aasta jooksul
moodustati täiendavalt mitu huviringi ja meie
laste heaolu ja vaba aja veetmise võimalused
saavad olema toetatud linna eelarvest ka
tulevikus.
Linna külades said rekonstrueeritud ja
valgustatud mitmed teed ja järgmise aasta
jooksul jätkab linn selles suunas, et iga külatee
peab olema muudetud tolmuvabaks ning
valgustatud.
Aasta lõpp jäi meelde eelkõige tänu sellele,
et mööduva aasta oktoobris toimusid kohalikud
valimised. Valimiste tulemused on minu meelest
ilusti näidanud, et nii perioodil 2017 – 2021
linnajuhtkonna poolt tehtud tööd kui ka 2021
- 2025 perioodile suunatud valimisliidu Ühine
Kodu valimisprogramm, said linnakodanike
kõrge hinnangu ja suure usalduskrediidi, mida
linnavolikogu liikmed, linnavalitsus ja mina kui
linnapea isiklikult, peame nüüd täitma hakkama.
Selle suure usalduse eest soovin nii enda
kui ka valimisliidu Ühine Kodu liikmete poolt
siiralt tänada Narva-Jõesuu linnakodanikke, kes
on usaldanud meile linnajuhtimise järgmiseks
neljaks aastaks. Lubame, et teeme kõik selle
nimel, et muuta meie linnaelu paremaks.
Soovin kõigile rahulikke jõulupühi ja ilusat
aastavahetust!
MAKSIM ILJIN

Tipp-poliitikute ja -asjatundjate
ümarlaud: Narva-Jõesuu muuli
ehitamine seisab poliitilise
otsuse kaugusel

Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis ei looju.
Puhtaid mõtteid, millest hing saab
valgust, kaunist jõuluaja algust!
Head Narva-Jõesuu linnakodanikud,
Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
soovivad teile häid saabuvaid
jõulupühi ning ikka tugevat tervist!

Jõuluaeg tuli linna
päkapikkude tantsuga
Selle aasta esimeseks advendipühaks saatsid
taevased jõud Eestimaale valge koheva
lumevaiba. Tundus, et enam paremaks minna ei
saa, kuid …
…mida hämaramaks ilm muutus, seda üha
rohkem hakkas Hele park Narva-Jõesuu linnas
meenutama jõulumaa muinasjuttu, millest osa
saama oli kogunenud palju linnarahvast lähemalt ja
kaugemalt.
Üheskoos võluti põlema ka tuled jõulupuul ja
pisikese jõuluküünla said oma kätte nii suured kui
väikesed. Nii mõnigi pisipõnn sai vanemate valvsa
pilgu all esmakordselt hoida käte vahel elavat tuld,
mille leek siis suurtest, õnnelikest silmadest vastu
säras.
Kui siiski raatsiti pilk pihku peidetud küünlasärast
kõrgemale tõsta, siis võis nautida särtsakat
päkapikkude tantsu Jevgenia Seletskaja juhitava
Narva-Jõesuu tantsuringi esituses, kus kõige
väiksem päkapikk lumes vudides vapralt
suurematega sammu püüdis hoida.

Vanamuusikaansambel Narva-Jõesuu
muusikakoolist oli seekord võtnud koha sisse
tiigi saarekesel olevas lehtlas, kust siis kaasaegse
tehnika vahendusel kaunid helid jõulupuu all
olevatesse kõlaritesse võluti.
Ja kui siis tundus, et enam paremaks minna ei saa,
siis astus esile Narva-Jõesuu muusikakooli lõpetaja
Nikita Masjukov saksofoniga ja veel Narva-Jõesuu
lasteaia õpilased ja veel Narva-Jõesuu kooli
õpilased …
Esimest adventi võib vastu võtta mitmel
viisil – vaikselt üksinda kodus küünlaleeki
silmitsedes, sõpradega lumises metsas hubiseva
leegiga advendiküünalt hange sokutades või siis
kogu linnaga muusikat, tantsu ja tulesärades lumist
loodust nautides.
Muuseas, tühja kõhtu ei pidanud Heledas
pargis keegi kannatama, ka selle eest olid tublid
päkapikud-organisaatorid hoolitsenud.
ALAR TASA

Loomulikult olid platsis ka päkapikud.

Pisikese jõuluküünla said oma kätte nii suured kui väikesed.

Tiigi saarekesel olevas lehtlas
musitseeris muusikakooli
vanamuusikaansambel.
Foto: 3x Alar Tasa

Jõulupakid ja üritused lastele!

Kõik Narva-Jõesuu linnas registreeritud kuni12aastased lapsed saavad Jõuludeks Narva-Jõesuu
linnavalitsuse poolt magusa kingituse.
Jõuluvana ootab lapsi luuletusi lugema ja jagab lastele
kingitusi:
26.12. kell 12.00 Sinimäe laste Jõulupuul Sinimäe
põhikooli juures.
26.12. kell 14.00 Olgina laste Jõulupuul Olgina
Rahvamaja juures.
Need, kes kohapeal jõuluvana käest pakki kätte

Narva-Jõesuu muuli rajamine kujutab Eesti
riigile olulist majanduslikku ja julgeoleku
alast ülesannet, millega viivitamine oleks kurjast,
kinnitasid meremuuseumi Paksus Margaretas
kogunenud tipp-poliitikud ja -asjatundjad.
„Narva-Jõesuu muuli ehitamine on Eestile
tõsine väljakutse, mis on vaja lahendada.
Paberimajandus on valmis ja nüüd tuleb leida
raha,” ütles Riigikogu esimees Jüri Ratas. „Eesti
riigi mõttes pole see koht, kuhu läheks liiga palju
raha ja poliitikud peavad tulema Narva-Jõesuu
linnavalitsusele appi.”
Muuli olulisimaks ülesandeks on Eesti
Vabariigi ja Euroopa Liidu idapiiri kaitsmine,
kuid liivaga ummistumise tõttu läbivad Politseija Piirivalve kaatrid jõe suuet raskustega.
„See on häbilugu, et Euroopa Liidu idapiiri
tähistavad lagunenud muuli varemed,” tõdes Eesti
Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.
„Muutliku looduse tõttu võib muuli puudumisel
tekkida olukord, kus jõe suue osutub lühiajaliselt
jalgsi läbitavaks ning ei suuda mitte keegi
võimalikku migrantide massi seal tagasi hoida.”
Lisaks muuli rajamisele tuleb rannast liiva
ära kandumise takistamiseks rajada kergeid
ja odavaid looduslikust materjalist piirdeid.
„Nende vahenditega me ei sekku loodusesse
vaid anname väikese müksu, et loodus ise hoiaks
Narva jõe suudme liivast puhtana ja säilitaks
ka Narva-Jõesuu liivaranna,” selgitas Tarmo
Soomere.
Suurt kahju tekitab kalandusele, turismile
ja majandusele tervikuna asjaolu, et muuli
puudumise tõttu pole laevaliiklus jõe ja mere
vahel võimalik. Praegu pole võimalik arendada

ei saa, alates 20.12.2021
kuni 15.01.2022 saavad pakid kätte
järgmistes kohtades:
Narva-Jõesuu raamatukogu (Kesk
tn 3); Sinimäe rahvamaja (Pargi tn
2); Vaivara raamatukogu (Poe tn 3);
Olgina rahvamaja (Narva mnt 12).
JEKATERINA ROGOZINA

Tipp-poliitikute ja –asjatundjate arutelu
Narva-Jõesuu muulist. Foto: Alar Tasa
Narvani ulatuvat veeliikluse koridori.
„Narva-Jõesuu muul omab võtmetähtsust
Narva, Toila ja Narva-Jõesuu väikesadamate
arendamisel, sest ilma soovitud laevaliikluseta
jääb arendamata nii teenused kui ka ettevõtlus,”
rääkis Narva volikogu esimees Katri Raik.
Kui uus muul jäetakse ehitamata, siis
mõne aasta pärast saab Narva jõe suuet
läbida ainult Venemaa territooriumi poolel.
„Projekt on valmis, ehitusluba antud, kuid
Narva-Jõesuu vajab toetust konkurentsivõime
suurendamiseks mõeldud fondidest ning riigi
abi omafinantseeringuks,” selgitas Narva-Jõesuu
linnapea Maksim Iljin.
Narva tõusis varem ajaloos Eesti
põhjaranniku üheks olulisemaks kaubalinnaks
tänu mere ja jõe vahel toimunud kaubandusele.
„Möödunud sajandi 20nendatel oli praegune
õitsev Sillamäe sadam Narva Sadama kõrval
tähtsusetu puust sadam,” tõdes Meremuuseumi
juhatuse liige Urmas Dresen. „Narva-Jõesuu
muuli rajamiseks vaja minev rohkem kui 7
miljonit eurot pole küll liiga suur raha, eriti kui
leida mitu rahastamise allikat, sest näiteks Paksu
Margareta renoveerimiseks kulus sama suur
summa,” lisas Urmas Dresen.
Muuli rajamine loob võimaluse laevanduse
taastamiseks Narva jõel. Ettevõtlus saab
jõulise tõuke, kuna muuli ja promenaadi
projektiga kaasnevad naabruskonnas
suured kinnisvaraarendused ning uued
kauplemiskohad. Merenduse ja turismiga seotud
investeerimisprojektid, sh ka õiglase ülemineku
fondi poolt rahastamiseks sobivad projektid kogu
põhjarannikul ootavad uue muuli valmimist,
sest osutuvad tasuvaks pärast Narva jõe ja
Lääneremere vahelise ühenduse loomist.
Narva jõe suudmesse kavandati muulid nii
paremale kui ka vasakule kaldale juba üle 250
aasta tagasi, mis jäi raha puudusel ellu viimata.
Teine katse tehti 1929. aastal, kui valmis
rannakindlustus ja 150 m pikkune munakividest
ning rahnudest muuliosa, millest 50 m ulatus
merre. Teise maailmasõja ajal muul purustati.
Viimane ebaõnnestunud katse Narva-Jõesuu muul
valmis ehitada tehti 1987-1990. Nüüd seisavad
Narva jõe suudmes täiesti lagunenud muuli
varemed, mis kujutavad ohtu inimestele.
Vaata arutelu videot: narva-joesuu.ee > Üldinfo
> Uudised ja teated > Otseülekanne tipppoliitikute ...

ALAR TASA
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Sinimäe koolielust
novembris ja detsembris

Möödunud kuud on toonud Sinimäe
kooli palju säravaid hetki. Huviringid on
lõpuks alustanud oma tööga, algklasside
õpilased käisid Jõhvis teatrietendusel
ja „Professionaalse eestikeelse õpetaja“
programmi uued õpetajad on töösse sisse
elanud. Koolipere alustab iga esmaspäeva
hommikut kogunemisega aatriumisse,
kus lauldakse jõululaule ning süüdatakse
advendiküünlad.
1.- 2. klassi õpilased õppisid selgeks
kadripäeva laulud ning maskeerusid valgetesse
rõivastesse. Külastati algklasside õpilasi, sooviti
õnne ja esitati mõistatusi. Kadrisandid olid
väga tublid ning julged esinejad, täname toreda

Sinimäe kooli õpilased kutsuvad koguma toidupoolist MTÜ Narva Kassituppa. Foto: Irina Evart
elamuse eest.
Sinimäe põhikooli on saabunud 20 paari
uusi suuski, tänu millele saavad õpilased nautida
talvemõnusid Sinimägede lummavas looduses.
Talve algus on toonud külmakraade ning kuhjaga
lund, mis annab võimalusi uisuplatsi rajamiseks
kooli korvpalliplatsile ning kvaliteetset suusarada
koolistaadionile. Õpilased ja õpetajad ootavad
neid võimalusi elevusega.
2. detsembril avanes 1.- 4. klassi õpilastel
võimalus külastada Narva Vaba Lava teatri
lastelavastust „Muinasjutumöll“. Teatrikülastus
Jõhvi kontserdimajja sai teoks „Aitan lapsi
teatrisse“ projekti raames. Vaba Lava produtsent
Serafima Kolodkina pöördus Sinimäe koolipere
poole ning andis teada, et algklasside õpilastel on
võimalus külastada teatrit tasuta. Koolipere tänab
võimaluse eest külastada teatrietendust!
Detsembrikuus viiakse Sinimäe põhikoolis
läbi HEATEOKUU, mille eesmärk on teha
HEAD ning valmistada RÕÕMU lähedastele
inimestele. Tunda südames rahu, et oled
saanud anda oma panuse muuta kellegi päev
rõõmsamaks.
Õpilased küpsetavad ja kaunistavad piparkooke
ning meisterdavad jõulukaarte. Samuti kogume
neljajalgsetele sõpradele toidupoolist MTÜ
Narva Kassituppa.
ALEKSEI JAŠIN ja IRINA EVART

ÕNNITLEME VANEMAID

VIKTORIA
MIHHAILOVA
SÜNNI PUHUL

ÕNNITLEME!
LEV KHANIN
ERNA LINNO
MAIMO OLESK
LILIA KUZNETSOVA
NIKOLAY ASTAPOV
JEVGENIA PETROVA
ZOJA VOROBJOVA
SVETLANA RAZUMOVSKAJA
VICTOR GRISHKOV
FAGIYA MULINA
NIKOLAY TRUSHKOV
NIKOLAY ZAKHAROV
VLADIMIR YAROTSKIY
ALEVTINA YAGODKINA
VIKTOR RODIONOV
NIINA SABLINA
ALEKSANDR ERSHOV
YURY FILATOV
ANATOLI KATAJEV
LIUBOV SURINA
SERAFIMA ZOLOTAREVA
TAMARA JEVSTAFJEVA
JÜRI KIIK
HELMI KALJURAND

Imeline Jõuluaeg!

Lumememmed
jalutavad paaris.
Päkapikud tule ümber
reas.
Kingikotid kuhjatud on
saani.
Ka jõuluvana liigub
nende seas.
Käes on imede
ja rõõmude aeg
- jõuluaeg! See on
aeg, mil sünnib ime
ja täituvad unistused!
Lasteaias on kõigil
palju toimetusi, aga
samas ei unusta me
ka seda imelist aega
nautida. Toad ja õu on
kaunistatud, laulud ja
luuletused õpitud ning Advendiküünla süütamine lasteaias. Foto: Narva-Jõesuu lasteaed Karikakar
meil käivad Päkapikud.
piparkooke, lõikavad imeilusaid lumehelbeid. Iga
Küll on tore!
laps ootab jõuluvana ja oma soovide täitumist!
Küll on tore jälgida laste rõõmu iga pisiasja
Soovime kõigile imelist jõuluaega, lõbusat
üle. Lasteaialapsed ootavad päkapikke ning
aastavahetust ja HEAD UUT AASTAT!
valmistuvad hoolega pidudeks – õpivad luuletusi,
Narva-Jõesuu Lasteaia
tantse ja laule. Meisterdavad ja küpsetavad
Karikakar suured ja väikesed

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
(IVIA) tutvustas partneritele Hollandis
kasvuhoonetööstust ja – tehnoloogiaid

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus tutvus
koos partneritega 29.11-01.12 Hollandis
maailmatasemel kasvuhoonetehnoloogiatega.
Narva-Jõesuu linnavalitsuse,
keskkonnaministeeriumi, TalTechi ja Projekt363
esindajad külastasid seoses Mustanina külla
planeeritava Auvere Agropargiga kolme päeva
jooksul ettevõtteid ja organisatsioone, kus näidati
maailma moodsamaid taimekasvatuse süsteeme,
räägiti tööstussümbioosist ja ringmajandusest ning
arutleti tuleviku toidutootmise, selle kindluse ja
jätkusuutlikkuse üle. Need teadmised soovitakse
üle tuua Auvere Agroparki.
Ida-Virumaale planeeritava 1500 ha Auvere
Agropargi eesmärk on tagada Ida-Virumaale
ja Eestile kohalik toit ja kasvatada Eesti
ekspordivõimekust selles valdkonnas. Auvere
Agropargi kontseptsioon näeb ette kogu ala
arendamist tööstussümbioosi ja ringmajanduse
võtmes, kasutades piirkonnas olemasolevaid
ressursse - loodusväärtusetu kaevandatud
maa; jääksoojus ja -vesi Eesti Energia Auvere
elektrijaamast ning CO2.
Suur osa alast on planeeritud moodsate
kasvuhoonete jaoks, nende juurde toidutootmise,
biomaterjalide, logistika, biojäätmete,
taastuvenergia jms ettevõtted. Kesksel kohal on

Tomato World külastuskeskuses Hollandis.
Foto: Erakogu

koostöö teadus- ja arendusorganisatsioonidega.
Agroparki jääb läbima roheala, võimaldades
turvalist metsloomade rännet. Erilist tähelepanu
pööratakse ka Elmar Kaare elutöö säilitamisele,
milleks on eriline ja liigirohke katsemets keset
Agroparki.
Auvere Agropargi tööstusala valmimise eeldatav
tähtaeg on 2025. aasta.
NELE ROGENBAUM
IVIA arendusjuht

MTÜ Maarahvaselts Vanatare sai IdaVirumaa kodanikuühenduste ja noorte
tunnustamiskonkursi 2021. aasta eripreemia
24. novembril tunnustati Kohtla-Järve
Kultuurikeskuses Ida-Virumaa aktiivseid
noori, tegusaid kodanikke ja parimad
kodanikuühendusi.
Konkursi kuulutasid ühiselt välja IdaViru Ettevõtluskeskus, Ettevõtlik Kool,
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja Europe Direct`i Narva
teabekeskus.
Tunnustus saadi seitsmes kategoorias ja
tunnustuse pälvis 20 nominenti. Ida-Viru parimaks
kodanikuühenduseks valiti MTÜ Ida-Pääsuke
Airsoft. Tänavuse konkursi žürii otsusega anti
2021. aastal eripreemia MTÜ´le Maarahvaselts
Vanatare kogukonna kooshoidmise, ühistegevuse
ning oma piirkonna tutvustamise ja arendamise
eest.
EEVI PAASMÄE, kes astus seltsi liikmeks
sellel suvel, aga on tänu oma emale ja juurtele
seltsi tegemistes jõudumööda kaasa löönud
selle algusaastatest peale, oli lahkesti nõus meie
küsimustele vastama.
Kellest või millest oleneb, et tekkiks
kokkuhoidev kogukond?
Kokkuhoidmist toetavad ühised eesmärgid
ja ühistegevus. Kaasa aitab kooskäimise koht, see
liidab ja arendab. Kokkuhoidvat kogukonda ei
saa kunstlikult tekitada, seda ei looda kampaania
korras. Kokkuhoidlik kogukond on inimesed, kes
soovivad ja oskavad tagada jätkusuutlikkust oma
kodukohas. Inimesed tunnevad oma pärandit, oma
ajalugu, soovivad seda kaitsta, hoida ja talletada.
Sellega kaasneb vastutus ja missioonitunne.
Kokkuhoidmisega kaasneb hoolimine,
üksteise tundmine ja üksteisega arvestamine. Peab
olema oskust üksteist kuulata ja vajadusel vaielda,
arutada, et siis üheskoos edasi minna.
Oluline on inimeste usaldamine ja üksteise
tundmine, lisaks inimese isiklik soov olla osa

kokkuhoidvast kogukonnast, teha esimene samm
selles suunas.
Juhid ja võim võivad vahetuda, muutuda küla
- kogukond jääb ja kasvab. Ja temaga peab
arvestama.
Kui kaua on Vanatare maaselts juba tegutsenud,
millised on nö firmaüritused?
Maarahvaselts Vanatare asutati 1999. aastal.
Registrisse tehti kanne 15. detsembril. Nii et
soliidne vanus. Selle ajaga on nii mõnigi suureks
kasvanud ja kahjuks on ka neid, kes lahkunud sinna
üles pilvepiirile.
Firmaürituseks on vast maalaadad kevadel
ja sügisel. Aga kindlasti on oodatud muinastulede
õhtu Meriküla rannas ja suvine külade päev,
kuhu ikka satub tulema endisi külaelanikke, kus
heietatakse mälestusi ja jagatakse muljeid.
Mis on aastate jooksul Vanatares muutunud?
Inimesed muutuvad. Nagu ma juba ütlesin,
on lahkunuid, aga on ka juurde tulnuid. Küladesse
tulevad elama uued pered, osad on leidnud tee
Vanataresse, osad veel otsivad seda. Tegevuste
loetelu on laienenud. Tegevuse sisu ilmestamiseks
tehakse tõhusat koostööd Narva Eesti Majaga,
Narva-Jõesuu Eesti Seltsi Kaljuga. Üritused on
muutumas harivamaks, teemakohaseks. Ajaloo- ja
koduloo teemalised vestlused annavad lisateadmisi
ja pakuvad osalejatele suurt huvi. Ei ole harvad
need juhud, kui kutsutakse külla huvitavaid
esinejaid, lektoreid. Ikka eesmärgiga tuua
kogukonda inimestele lähemale ja tutvustada
Kas järelkasvu on näha/loota?
Järelkasv on siis olemas kui nad tunnetavad
oma vajalikkust ja rolli kogukonnas. Mina
usun, et meie seas on missioonitundega noori,
kes suudavad kogukonda koos hoida ja arendada.
Seepärast peame oma tegevuse kavandamisel
lähtuma ka noorte huvidest ja huvialadest… Olen
parandamatu optimist.
ALAR TASA

On
jõuluootus…
Tunne, mis ei ole tuttav mitte ainult mudilastele,
vaid meile kõigile. Samas on selles ootuses
nii palju erinevaid nüansse, et seda ei oskagi
hoobilt kirjeldada. Aga oleme õnnelikud, et ta
olemas on.
Detsembrikuu on eriline kuu. Aasta saab
otsa ja ühtepidi teeb see rõõmu, sest olgem
ausad, ega ta ikka kõige parem ei olnud.
Teistpidi on ju veidi kahju, sest nii palju
plaanitut jäi tegemata...
Kui nüüd veidi meenutada, siis üht-teist
jääb igal aastal tegemata ja muretsemiseks pole
ju põhjust. Tuleb uus aasta ja tasapisi saavad
vanad võlad tasutud. Nii et aasta lõpus ei maksa
ennast ribadeks tõmmata, kasu sellest pole
kellelgi. Kõige vähem sinul enesel.
Nautigem aasta viimaseid päevi perega
kokkusaamisel, sõprade ja tuttavatega
suhtlemisel ja loomulikult igapäevastel
jalutuskäikudel meie imekaunis linnas.
Kaunist jõulurahu meile kõigile!

Teel kaasava ja
jätkusuutliku
Euroopa poole

Narva-Jõesuu Kool osaleb projektis
„Kaasava ja jätkusuutliku Euroopa poole“.
Projekti raames toimus 18.−21. novembril
Rootsis Göteborgis 5. haridusteemaline avalik
debatt. Kaasaegne kool on dünaamiline,
räägib erinevates keeltes ja lahendab uusi
probleeme, kohanedes tänapäeva ühiskonna
nõuetega. Õpetajad, noorsootöötajad,
mittetulundusühingute esindajad ja õpilased
arutasid mitteformaalse ja kultuuridevahelise
hariduse, keeleõppe ja elukestva õppe
võimaluste teemadel. Käsitleti haridussüsteemis
stereotüüpide murdmise ja diskrimineerimise
vastu võitlemise meetodite teemat.
Arutelus osales palju huvitavaid eksperte, kes
rõhutasid võrdleva perspektiivi loomise, ideede
avatuse, ühiste eesmärkide ja ühiste poliitiliste
lähenemisviiside otsimise kasulikkust.
Esinesid järgmised eksperdid: Karin Heimdahl
(Göteborgi haridusosakonna rahvusvaheline
koordinaator); Anastasia Psallida (Rhodose
Euroopa Maja esindaja); Zahra Bayati
(Göteborgi ülikooli hariduse, kommunikatsiooni
ja koolituse osakonna vanemõppejõud) ja paljud
teised.
Kohtumine möödus sõbralikus õhkkonnas.
Kolleegid jagasid oma kogemusi tööst erinevate
õpilasrühmadega, lugusid raskuste ületamisest
erivajadustega laste ja noorte kaasamisel nii
õppeprotsessi kui ka tsiviilühiskonna ellu.
Lisaks oli võimalus suhelda vabas õhkkonnas,
külastada maailmakultuuri muuseumi ja
tutvuda Göteborgi Burgårdensi gümnaasiumiga.
Kohtumisest jäid eredad muljed ja see pani
aluse edasisele koostööle.
Koostöö projekti raames jätkub 2022. aastal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon
programmi „Kodanike Euroopa“ raames.
Rohkem infot projekti kohta leiate siit: https://
inclusiveurope.eu/.
TATJANA RAUDSEPP
Narva-Jõesuu kooli inglise keele õpetaja

Jõuluvana
kingikott

Maarahvaselts Vanatare tahaks väga
tänada häid abistajaid, kes aitasid meie
Jõulupäeva ja-laata ellu viia. Me täname
südamest: Härra Viktor Spitsat meie reklaami
edastamise eest; Anders Jaaksoni, kes hoolitses,
et laadaplatsile ikka ligi pääseks ja mängis
lumemöldrit; Arvo Lauri, kes hoolitses
lambaaediku eest; Hotell „Laagna“ pererahvast,
kes võimaldasid huvilistele ratsasõitu; Arumäe
Valiida Ratsaklubi, kes tõi kohale huvitavaid
lemmikuid, keda uudistada; Jaak Assafreid
tule ja soojuse eest; Jürgen Assafreid muusika
ja tehnilise heaolu eest; Raivo Johannest
transporditeenuste eest; Sillamäe teatrit
„Seitsmes Taevas“ kultuuriprogrammi eest;
Urve Orast, piparkoogitaignameistrit; Iivika
Maidret kultuuri- ja ajaloolise ekskursiooni
eest jõulukommetesse; Mart Punga, Jõuluvana;
Narva-Jõesuu Medical Spa Hotelli sponsorluse
eest; Margit Markust ja NEG 9. klassi tüdrukuid
reklaamplakati eest; kõiki õnneloosi annetajaid.
Kõike head ja ilusat kõigile teile!
UTA KROON-ASSAFREI

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
istung 24. novembril

Volikogu 17 liikmest osalesid istungil kõik.
Alljärgnevalt kokkuvõte Narva-Jõesuu
Linnavolikogu otsustustest.
Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede
võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude
projekteerimine“ omafinantseeringu
kinnitamine.
Kinnitati maakonna arengustrateegiate
elluviimise toetusmeetme raames esitatava projekti
„Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku
planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“
Narva-Jõesuu linna poolseks omafinantseeringuks
perioodil 2021-2022 kokku 12 937,50 eurot.
Sellest projektist võtab osa 8 omavalitsust.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu
ühehäälselt.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2021
otsuse nr 175 „Projekti „Sillamäe-Vaivara
raudteejaama kergliiklustee rajamine ja
rongiliikluse kasutamise võimaldamine“
omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
Ettekandja arendus- ja planeeringuspetsialist
Olga Batluk. Jaanuaris kinnitasime
omafinantseeringuks 8000 eurot. Korraldatud
hanke tulemused meile kõrgete hindade tõttu ei
sobinud. Teise hanke tulemusena saime pakkumise,
mille tõttu tuleks meil omafinantseeringut muuta
ning see kujuneks 10 800 eurot.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu
ühehäälselt.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.03.2021 otsuse
nr 182 „Projekti „Narva-Jõesuu väikesadama
arendus“ omafinantseeringu kinnitamine“
muutmine.
Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
Linnavalitsus viis läbi mitu hanget, kuid
tulemusteta. Hankesse esitatud pakkumiste
maksumused ületavad tunduvalt eeldatavat
maksumust. Hangete pakkumuste kõrge hind
on tingitud sellest, et ehitustööde hinnad on
märgatavalt kasvanud. Uue hanke läbiviimiseks on
vajalik tõsta omafinantseeringut 137 248 euroni.
Programmi poolne toetus on 68 512 eurot.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu
ühehäälselt.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020
otsuse nr 135 „Projekti „Sinimäe vaatetorni
ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine“
muutmine.
Tulenevalt ehitusprojekti muutmisest
vaatetorni kandekonstruktsioonide tugevdamiseks
on ilmnenud vajadus lisatööde teostamiseks.
Sellega seoses on vajalik tõsta projekti
omafinantseeringut 157 273 euroni. KIK toetus on
197 419,20 eurot. Projekt lõpeb juunis 2022.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu võeti vastu
ühehäälselt.
Narva-Jõesuu linna 2021. aasta neljanda
lisaeelarve vastuvõtmine.
Põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud
kasvavad 174 824 euro võrra. Narva-Jõesuu
linna 2021. aasta neljanda lisaeelarvega on
tehtud põhitegevuse kulude ümberjaotamised
sotsiaalvaldkonna tegevusalade lõikes summas
8 364 eurot. Kokku on eelarve põhitegevuse
tulud koos Narva-Jõesuu linna 2021.aasta
neljanda lisaeelarvega 7 713 829 eurot. Kokku
on eelarve põhitegevuse kulud koos NarvaJõesuu linna 2021.aasta neljanda lisaeelarvega
7 493 718 eurot. Narva-Jõesuu linna 2021.aasta
neljanda lisaeelarvega ei muutu põhitegevuse
tulem ja on 220 111 eurot. Narva-Jõesuu linna
2021.aasta neljanda lisaeelarvega ei muutu
investeerimistegevuse väljaminekute maht.
Investeerimistegevuses tehakse assigneeringute
ümberjaotamine tegevusalade lõikes summas 119
077 eurot. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve
maht on 12 020 554 eurot, millest moodustavad
investeerimistegevuse väljaminekud 37,6% eelarve
mahust.
Lisaeelarve võeti vastu ühehäälselt.
Linnavolikogu alatiste komisjonide
moodustamine.
Ühehäälselt otsustati moodustada seadusega
pandud ülesannete täitmise korraldamiseks,
erinevate eluvaldkondade küsimuste arutamiseks ja
linnavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemiseks
linnavolikogu järgmised alatised komisjonid:
Revisjonikomisjon; eelarvekomisjon;
linnamajanduse ja -arengukomisjon; sotsiaalja tervishoiukomisjon; hariduse-, kultuurija spordikomisjon; keskkonnakomisjon;
külaelukomisjon.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni
esimehe, aseesimehe ja liikme valimine.
Häältelugemiskomisjoni 24.11.2021
protokollide alusel osutusid valituks:
revisjonikomisjoni esimeheks Iraida Tšubenko;
aseesimeheks Olga Baranova; revisjonikomisjoni
liikmeks Irina Evart.
Linnapea valimine.
Ühehäälselt osutus valituks Narva-Jõesuu
linnapeaks Maksim Iljin.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikmetele ja
komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste
maksmise kord.
Linnavolikogu esimees tutvustas 12
linnavolikogu liikme allkirjaga ettepanekut.
Rohkem ettepanekuid ei esitatud.
16 poolt häälega otsustati võtta vastu NarvaJõesuu linnavolikogu määrus nr 2 ”Narva-Jõesuu
Linnavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele
tasu ja hüvituste maksmise kord”.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri kinnitamine.
Otsustati kinnitada Narva-Jõesuu
Linnavalitsus 6 – liikmelisena: linnapea ja viis

Koolikaleidoskoop
Narva-Jõesuu koolis

Kui esimesed lumehelbed
hakkasid sädeleva vanikuna
taevast alla sadama, muutus
kõigi tuju rõõmsamaks.
Terve detsember on NarvaJõesuu kool täis pühadeeelset aastavahetuse saginat.
Millega siis õpilased
tegelevad? Lähme meile
külla!
Juba enne esimest
adventi „riietus“ kool
pidulikku rüüsse. Fuajees ja
koridorides tervitavad teid
jõuluinstallatsioonid ja -ehted.
Kabinettide uste taga avaneb
sissepääs muinasjutumaailma.
Igal aastal mõtlevad
õpilased neil päevil välja
Narva-Jõesuu kooli õpilastele meeldib väga esineda.
ja teostavad oma klasside
Foto: Tatjana Barabanova
ümberkujundamise kõige
pühadekaardi konkursi, kus osalesid kõik
julgemaid ideid: traditsioonilised ja ebatavalised
1.−9. klasside õpilased.
jõulupuud, lumehelbed, vanikud, mitmesugustest
Kõige enam köitis algkooliõpilasi aga
materjalidest valmistatud kompositsioonid –
lumekujude voolimise võistlus kooliõues.
kujutlusvõimel pole piire. Ja kuigi kauneima
Selle toiminguga kaasnes ju veel lumesõda
kabineti tiitlile käib konkurss, pole siin kaotajaid.
ja kelgutamine. Ja kui vahvad tulid välja
Iga klass sai auhinna: ühed idee originaalsuse eest,
lumeskulptuurid!
teised elustatud muinasjutu eest ja kolmandad
Loomulikult ei mõjutanud peosagin kuidagi
eredaima installatsiooni eest ...
õppeprotsessi. Kõik õppetunnid toimusid
Ja alates 6. detsembrist on koolis avatud jõululaat,
vastavalt kehtestatud programmile. Aga me
millest on juba mitmendat aastat osa võtnud nii
mitmekesistasime ka õppetunde. AHHAA keskus
meie õpilased kui ka nende vanemad ja meie
tõi meile teadusetenduse, mille käigus tehti
linna kõik teised laadahuvilised. Siin sai osta
avalikuks palju trikke − selline lõbus ja värvikas
pidulikke kodukaunistusi, kootud sokke ja kindaid,
füüsika- ja keemiaseaduste õppimine muudab need
pooltooteid laua katmiseks, helmestest valmistatud
õppevaldkonnad põnevaks. Aga 8. ja 9. klasside
ehteid ja maiustusi ... Loomulikult on kõik tehtud
õpilased jätkasid karjääriõpet, mille raames
käsitööna ja seega originaalne ja erakordne.
avardati oma ettekujutust praegustest ja tulevastest
Juba üle kahekümne aasta toimub Narvaelukutsetest, nende valdamiseks vajalikest
Jõesuu koolis koolietenduste festival. Kahjuks ei
oskustest ja kogemustest.
võimaldanud kehtivad piirangud meil seda läbi viia
Selline koolisündmuste kaleidoskoop eelnes
traditsioonilisel viisil. Kuid lapsed valmistasid ette
siis
säravaimale
jõulupühale. Õnnitleme kõiki
lühietendused, mis salvestati, seega kutsume kõiki
õpilasi,
lapsevanemaid,
kooli sõpru ja linlasi
huvilisi neid etendusi vaatama kooli kodulehel ja
saabuvate
pühade
puhul!
Olge terved! Kohtumiseni
Facebookis.
uuel
aastal!
Õnnitlesime kõiki meie kooli sõpru
TATJANA BARABANOVA
võidupostkaartidega, mis võitsid kooli

Tähistasime eesti rahvakalendri tähtpäevi
25. novembri õhtupoolikul tähistati Vaivara
Lasteaia Olgina hoones mardi-ja kadripäeva.
Kõik lapsed olid riides nagu vanasti mardid
ja kadrid. Tüdrukutel ja poistel olid seljas valged
riided, mõned lapsed kandsid maske, kübaraid
ning osa lapsi olid lihtsalt naljakalt riides.
Peo alguses tulid sõimerühma pererahvale
külla mardisandid liitrühmast. Kui kõik olid
omavahel tutvunud, kuulsime koputust uksele ja
meiega liitusid kadrisandid eesotsas kadriemaga
sõimerühmast. Õpetajad jutustasid eesti
keeles mardipäeva ja kadripäeva tähistamise
kommetest. Lapsed laulsid vanaaegset martide
sisselaskmislaulu, tantsisid, laulsid ja lugesid
liisusalme, mängisid vanaaegseid mänge:
„Õunake“, „Lapadu“, „Kapsapea“, mis olid aga
natuke kohandatud tänapäevasemaks.
Peo lõpus said iga rühma lapsed vana kombe
kohaselt kaasa õunu ja erinevaid maiustusi. Pidu
oli väga lõbus ning lastele meeldejääv ja ühtlasi ka
õpetlik.
ANFISSA FANFORA

Kadri- ja mardisandid Olgina lasteaias.
Foto: Svetlana Trubina

Vaivara lasteaias algas jõulukuu

Detsember on meid üllatanud
ehtsate talviste ilmadega.
Lasteaed on täis sagimist ja
mõnusat piparkoogi lõhna.
Jõulukuu on mõlemas Sinimäe
rühmas väga teguderohke.
Koos lastega oleme
kaunistanud rühmad, et tekitada
mõnusat jõulutunnet. Iga päev on
väga põnev ja eriline. Ühtse suure
perena, päkapikumütsid peas,
koguneme igal esmaspäeval suurde
saali, et laulda ja mängida koos
vahva päkapikuga ja ikka selleks,
et advendiküünal süüdata.
Garderoobis on ühtse rivina
reas laste jõulusokid. Peale
uinakut jooksevad lapsed oma
Sinimäe lasteaias toimetavad päkapikud. Foto: Inga Lambakahar
jõulusokke kontrollima, et vaadata,
Jõulupidu Sinimäe lasteaia hoones toimub 22.
mida päkapikk sinna toonud on. Terve kuu loeme
detsembril kell 15.30, seekord ilma vanemateta.
jõulujutte, õpime luuletusi, räägime päkapikkudest
Lasteaiapere soovib igasse kodusse jõulusoojust!
ja valmistume jõulupeoks. Peagi hakkab
advendiaeg läbi saama ja ees ootab meid jõulupidu.
INGA LAMBAKAHAR
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linnavalitsuse liiget.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete
kinnitamine.
Linnapea Maksim Iljin esitas NarvaJõesuu Linnavalitsuse koosseisu kinnitamiseks
linnavalitsuse liikmete kandidaadid: Anžela
Jakutova, Raim Sarv, Imre Liiv, Lennart Lepajõe ja
Anatoli Ivanov.
Otsus võeti vastu 16 poolt häälega.
Järgmine istung toimub
eeldatavasti 08.12.2021.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
istung 8. detsembril

Volikogu 17 liikmest osalesid istungil kõik.
Narva-Jõesuu linnavolikogu alatiste
komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
Valiti komisjonidele esimehed ja
aseesimehed. Peale vaheaega kinnitati valitud
komisjonide esimeeste poolt esitatud linnavolikogu
komisjonide liikmed.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine.
Kinnitada eelarvekomisjon koosseisus: Esimees:
Olga Baranova; aseesimees: Iraida Tšubenko:
liikmed Roman Šabanin, Dmitri Makarov, Jelena
Ozornova, Andrei Fedotov, Tamara Lisjanskaja,
Joel Guljavin, Svetlana Skugar.
Kinnitada linnamajanduse ja -arengukomisjon
koosseisus: Esimees: Artur Eistre, aseesimees:
Jevgeni Hohlov; liikmed: Vadim Kronk, Meelis
Kaljurand, Arne Pilvar, Kirill Kaidalov, Heiki
Johannes, Svetlana Vološenjuk, Rein Peiker.
Kinnitada sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
koosseisus: Esimees: Julia Loškina; aseesimees:
Svetlana Moissejeva, liikmed: Niina Janson,
Tatjana Tšitškina, Natalja Kaurson, Irina
Mošonkina, Olever-Valdemar Väkram, Anžela
Vorobjova, Tatjana Pagajeva.
Kinnitada hariduse-, kultuuri- ja
spordikomisjon koosseisus: Esimees: Irina Evart;
aseesimees: Natalja Mjatšina; liikmed: Marina
Pertseva, Kersti Objartel, Tiiu Toom, Juliana
Fjodorova, Irina Lebedeva, Ljubov Olkhovetskaya,
Kai Kiiver.
Kinnitada keskkonnakomisjon koosseisus:
Esimees: Jevgeni Hohlov; aseesimees: Andrei
Kuzmin; liikmed: Anna Savolainen, Aime
Logatšova, Tatjana Kuznetsova, Metšislavas
Tamberg, Jüri Kiik, Sergei Gordejev, Dmitri
Kuznetsov.
Kinnitada külaelukomisjon koosseisus: Esimees:
Mihhail Denissov; aseesimees: Artur Eistre;
liikmed: Jelena Ozornova, Aare Objartel, Arne
Pilvar, Tiiu Assafrei, Heiki Luts, Jekaterina KerroLoginova, Jekaterina Muravjova.
Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine
ELVL-i üldkoosolekule ja volikogusse.
Otsustati nimetada Narva-Jõesuu linna
esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt
Aare Objartel ja tema asendajaks Inge Muškina
ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt Maksim
Iljin ja tema asendajaks Raim Sarv.
Nimetada Narva-Jõesuu linna esindajaks
Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse
linnavolikogu poolt Aare Objartel ja tema
asendajaks Inge Muškina.
Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine
IVOL-i üldkoosolekule.
Otsustati nimetada Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Narva-Jõesuu
linna esindajaks linnavolikogu liige Aare Objartel
ja tema asendajaks linnavolikogu liige Mihhail
Denissov ning linnapea Maksim Iljin ja tema
asendajaks Raim Sarv.
Esindajate nimetamine Narva-Jõesuu linna
haridusasutuste hoolekogude liikmeks.NarvaJõesuu
Lasteaed „Karikakar“ hoolekogusse Iraida
Tšubenko; Vaivara Lasteaia hoolekogusse Mihhail
Denissov; Sinimäe Põhikooli hoolekogusse Aare
Objartel; Narva-Jõesuu Kooli hoolekogusse
Olga Baranova; Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja
Kunstikooli hoolekogusse Natalja Mjatšina.
Muud küsimused.
Linnapea Maksim Iljin edastas linnavolikogu
liikmetele lühidalt informatsiooni tehtust.
Tänu eelmisel linnavolikogu istungil kinnitatud
omafinantseeringule sai ehitajaga sõlmitud
lepingu lisa Sinimäe vaatetorni ehitamiseks ning
pikendatud kuni juunikuu lõpuni.
Sadama projekti teise hankega saime meile
sobiva hinna ning kui pakkuja vastab kõikidele
kriteeriumitele läheme lepingusse.
Linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektis
on 70% tehtud. Tähtaeg on järgmise aasta mai.
Vabaduse ja Koidula tänavate rekonstrueerimine
koos uute torustike ehitamisega ja kergliiklustee
projektid on tänase päeva seisuga meile üle antud,
va mõned vaegtööd (haljastus).
Lumetõrje hooldustööde kohta olid möödunud
nädalal mõned kaebused/märkused kodanike poolt,
need puudused said kõrvaldatud.
18.12 toimub pargis Jõululaat ning Sinimäel jalgpalli
ja võrkpalli turniir.
7.01 toimub Olginas Paul Kerese nimeline
maleturniir.
Järgmine istung 29.12.2021.
ERET LAHT
linnasekretäri abi
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Detailplaneeringu
lõpetamine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab

planeerimisseaduse § 129 lõike 2 alusel, et
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 07.12.2021
korraldusega nr 535 on lõpetatud Vaivara
vallavalitsuse 19.10.2010 korraldusega nr 253
algatatud „Soldina ja Tõrvajõe külas asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Olgina Lennuvälja maa-ala detailplaneeringu
koostamise
algatamine“ detailplaneeringu koostamine ning
sama planeeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamine. Korraldusega saab
tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses lahtioleku
aegadel aadressil Narva-Jõesuu, J. Poska tn 26,
II korrus ja linna koduleheküljel https://narvajoesuu.ee/det.planeeringute-algatamine-uldinfo.
MTÜ Narva Lennukeskus (reg. nr 80121338)
avalduse alusel Vaivara vallavalitsuse
19.10.2010 korraldusega nr 253 „Soldina ja
Tõrvajõe külas asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Olgina Lennuvälja maa-ala
detailplaneeringu koostamise algatamine“
algatati Soldina ja Tõrvajõe külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Olgina
Lennuvälja
maa-ala detailplaneering ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringust huvitatud asutus MTÜ
Narva Lennukeskus (reg. nr 80121338)
esitas 06.12.2021 kirjaliku taotluse
(registreeritud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
dokumendiregistris) nr 7-1.2/136 lõpetada
Soldina ja Tõrvajõe külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Olgina
Lennuvälja maa-ala detailplaneering, kuna
asutusel enam ei ole võimalust planeeringu
protsessi edasi viia. Narva-Jõesuu
Linnavalitsuses puuduvad samuti võimalused
eelmainitud planeeringu koostamiseks.
OLGA GODUNOVA
planeeringuspetsialist

Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu avalik arutelud

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et NarvaJõesuu linna üldplaneeringu avalik väljapanek
toimus 25.10 – 25.11.2021. Avalikud arutelud
toimusid 30.11 ja 1.12.2021.
Avaliku väljapaneku tulemuste tutvumiseks on
vaja korraldada korduvad avalikud arutelud, mis
toimuvad:
04.01.2022 (teisipäev) kell 16.00 Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse volikogu saalis
(Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linnasisene linn)
ning veebikeskkonnas ZOOM.
Veebis osalemiseks vajalik link avalikustatakse
enne koosoleku algust.
07.01.2022 (reede) kell 15.00 endises Sinimäe
vallamajas (Pargi tn 2, Sinimäe alevik), ning
veebikeskkonnas ZOOM. Veebis osalemiseks
vajalik link avalikustatakse enne koosoleku algust.
Aruteludel saab osaleda nii kohapeal kui ka
veebikeskkonnas. Arutelul osalemiseks on
vajalik eelnev registreerimine (link avalikustatud
linnavalitsuse veebilehel) hiljemalt 30. detsembriks
2021. Veebis osalemiseks vajalik link avaldatakse
linnavalitsuse veebilehel (http://narva-joesuu.ee/
uus-uldplaneering).
Avalikul arutelul osalemiseks tuleb alates 18.
eluaastast esitada COVID tõend ja ID-kaart
nakkusohutuse tõendamiseks. Kui inimesel ei ole
COVID tõendit ja võimalust osaleda arutelul läbi
veebikeskkonna, lepitakse temaga eraldi kokku
võimalus avalikul arutelul osalemiseks.
OLGA BATLUK
Arendus- ja planeeringuspetsialist

Aasta tehnikaüliõpilane 2021
on Karolina Kudelina
2. detsembril andis Eesti Inseneride Liidu (EIL)
president Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud Eesti
Elektroenergeetika Seltsi erialapäeval pidulikult
üle aasta tehnikaüliõpilane 2021 auhinna Tallinna
Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadurile
Karolina Kudelinale.
„Karolina Kudelina on olnud tõeliselt
tähelepanuväärne tudeng alates bakalaureuseõppesse
astumisest 2015. aastal ja on nüüdseks juba üle
aasta õppinud doktoriõppes. Selle lühikese aja
jooksul on avaldanud 20 teadusartiklit, millega
ta on juba täitnud mitmekordselt doktoriõppe
lõpetamiseks ettenähtud mahu. Selle kõrvalt on
ta teinud tänuväärset tööd rohepöördeks vajaliku
inseneride järelkasvu tagamiseks Noore Inseneri
Programmis töötubade koolitajana, koolilastele
suunatud töötubade läbiviijana, esinenud televisioonis
ja raadios,“ põhjendas valikut auhinna üle andnud
Eesti Inseneride Liidu president, ettevõtja, volitatud
soojusenergeetikainsener ja volitatud energiatõhususe
spetsialist Leo Rummel.
Karolina Kudelina lõpetas 2015. aastal
Narva-Jõesuu Keskkooli kuldmedaliga ja astus
Tallinna Tehnikaülikooli, kus ta 2018. aastal lõpetas
elektroenergeetika bakalaureuseõppe, 2020. aastal
energiamuundus- ja juhtimissüsteemide magistriõppe
ja alates 2020. aastast õpib elektroenergeetika ja
mehhatroonika doktoriõppes. Alates 2020. aastast
töötab ta elektroenergeetika ja mehhatroonika
instituudis, alguses insenerina ja alates 2020. aastast
doktorant-nooremteadurina. Oma magistritöös
uuris ta rohepöördega tihedalt seotud robotites,

Narva-Jõesuu J. Poska tänava
rekonstrueerimistööde kogu ulatuseks on 2895
jooksvat meetrit. Rekonstrueerimistööde käigus
eemaldatakse olemasolev asfaltkate, vajadusel
tasandatakse ning tugevdatakse aluskihti - seda
juhul, kui asfaltkatte freesimise tulemusel osutub
aluskiht nõrgaks ning vajab tugevdamist.
Rekonstrueerimistööde nimekirja kuulub ka
kiilumiskihi paigaldamine ning uue asfaltkatte
paigaldamine, sealhulgas bussitaskute
rekonstrueerimine ja teemärgise termoplastikuga
taastamine.
Vabaduse tänava - Aia tänava vahele jääv J. Poska

tänava lõik rekonstrueeritakse täismahus koos
aluskihtidega ning uue kõnnitee ehitamisega
vastavalt Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud
ehitusprojektile. Tööde hulka kuulub kõnnitee
katendi uuendamine alates Vabaduse tänavast kuni
Kalda tänavani J. Poska tänava paarisnumbritega
kinnistute pool.
Tööde maksumuseks on 583 333,00 eurot.
Pakkumuse esitamise tähtpäev: 30.12.2021 12:00.
Tööde valmimise tähtajaks on 31.10.2022.
Lisa loe linnavalitsuse kodulehelt vastavasisulisest
uudisest.

Jaanuarikuu ürituste kava

Kandideeri kogukonna
eestvedaja stipendiumile

08.01. kell 11:00 Avatud kiirmaleturniir
igale vanusele - P. Kerese mälestusturniir
Olginas. Osavõtutasu 2 eurot. Kohustuslik
eelregistreerimine tel 58710230 ja huvikeskus@
narva-joesuu.ee . Olgina Rahvamaja.
14.01. kell 18:00  Eakate puhkeõhtu. Olgina
Rahvamaja.
15.01. kell 16:00 Muusikaline retrokinoõhtu “Uus aasta vana kalendri järgi”.
Maria Minits ja Andrei Markus. Valge saal,
Kesk 3, Narva-Jõesuu. Konkurs: “Parim
Narva-Jõesuu pirukas!” Ootame kohalikke
parima pirukameistri konkursile! Võistlustel
osalemiseks peate registreeruma tel +372
58710230 ja huvikeskus@narva-joesuu.ee.
23.01. kell 13:30 Luuleõhtu “Unustamatud
nimed”. Kultuuriühing Allikas, Valge saal, Kesk
3, Narva-Jõesuu.
29.01. kell 16.00 Kohtumiste sari “Kunstist
arusaadavalt”.Kohtumise teema - “Aeg, mis
kõnnib omapäi” - kogu kunstiajalugu 1 tunniga
koos kunstikriitiku Elena Howarthiga. Valge
saal, Kesk 3, Narva-Jõesuu.
Jaanuar. Rahvusvaheline näitus-müük “Talvel ART - Зима”, Valge saal, Kesk 3, Narva-Jõesuu.
NB! Üritustel saavad osaleda üksnes
vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19
haiguse läbi põdenud inimesed. Sisenemisel
ürituse alale toimub vastava tõendi ja isikut
tõendava dokumendi kontroll.
JEKATERINA ROGOZINA

FOTOUUDIS

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

elektriautodes ja elektritõukeratastes kasutatavate
harjavabade alalisvoolumasinate rikete tuvastamise
ja vähendamise võimalusi ning oma doktoritöös on
ta oma uurimisvaldkonda veelgi laiendanud asjade
interneti ja pilvearvutustega.
TOOMAS VAIMANN

Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutas välja hanke NarvaJõesuu J. Poska tänava rekonstrueerimistööde teostamiseks

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VLADIMIR ŠESTAK
NATALJA KRIVETS
ANASTASIA VASILIEVA
MARGARITA
KOLESNIKOVA
ANNA ZAHHAROVA
NIINA NAZARENKO
NIINA PALJANITSA

Karolina Kudelina. Foto: Artyom Bashev

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

Esmakordselt Eestis hakkab SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
välja andma
stipendiumi, mida makstakse kogukonna
eestvedajale. Stipendiumi eesmärk on
motiveeritud ja kogukonna arendamiseks
vajalike oskuste ning võimetega eestvedaja
esilekerkimine ja toetamine.
Stipendiumi saavad taotleda niisuguste
kogukondade eestvedajad, kelle tegevus on
piirkondlik, st kes tegutsevad ühe omavalitsuse
territooriumil.
Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda
summas kuni 5000 eurot, seda
makstakse eraisikule ja stipendium on
tulumaksuvaba. Stipendiumi suurus on kuni
5000
eurot ja seda saab 2022. aastal 25 eestvedajale.
Stipendiumikonkurssi rahastatakse
riigieelarvest ja konkursi läbiviijaks on KÜSK.
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on
10. jaanuar 2022 ja stipendiumid makstakse
välja 2022. aasta jooksul.
Tutvu konkursitingimustega KÜSKi
kodulehelt https://www.kysk.ee/kes22 või küsi
lisa
telefonil 5854 5754.
PRIIT PÕIKLIK
kommunikatsioonispetsialist

Mõned Narva-Jõesuu
Jahtklubi liikmed mitte
ainult ei puhasta jahte
lumest, vaid aitavad
ka kohalikku tiiki
puhastada, et NarvaJõesuu elanikud ja
linna külalised saaksid
varsti uisutama minna.
Allikas: Facebook
Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Energiakulude
hüvitamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teavitab, et võtab
elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamise toetuse
taotlusi vastu alates 3. jaanuarist 2022.
Energiakulude hüvitamine.
Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi
poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri
võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning
elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine
vähemkindlustatud leibkondadele. Elektri
võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile
elektritarbijatele - see kajastub automaatselt
elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema
maksumusena.
Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine
toimub riigieelarvest vastava kirjaliku taotluse
alusel. Esialgse info selle kohta, kas perel on
võimalik toetust saada ja kui suur see võiks
olla, annab näidiskalkulaator, mille leiab
rahandusministeeriumi kodulehel.
Kes saab toetust?
Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamise toetust
makstakse üksi elavale isikule või perekonnale,
kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille
eest toetust taotletakse, võrdne perekonna suhtelise
vaesuse piiriga või sellest väiksem. Leibkond
kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek
jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri.
Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 673
eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase
leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5
ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Sissetulekuna antud toetuse osas käsitatakse kõigi
tulusid.
Toetuse arvestamise alused
Toetust makstakse 80% ulatuses energia
koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh
(12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh), aga
mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja
võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga.
Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1.
septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa
arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks
katmiseks.
Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku
on 500 eurot ühe kuu kohta ja alampiir on 10 eurot
taotluse kohta.
Toetuse taotlemine
Toetust saab taotleda üksi elava isiku või
perekonna alalise või peamise elukohaga seotud
kulude hüvitamiseks. Kui üksi elava isiku või
perekonna alaline või peamine elukoht erineb
rahvastikuregistrisse kantud elukohast, peab
taotlusele lisama tõendid, mis näitavad, et tegemist
on üksi elava isiku või perekonna alalise või
peamise elukohaga, näiteks üürileping. Tõendit
ei pea esitama, kui vähemalt üks perekonnaliige
on elukohta rahvastikuregistri kohaselt sisse
kirjutatud. Kuigi isikute käsutuses võib olla mitu
eluruumi, saab põhilisi elukohti perekonnal olla
ainult üks. Kui perekonnal on mitu elukohta,
saavad nad taotluse esitada üksnes oma alalise
või peamise elukoha kulude kasvu leevendamise
toetuseks.
Hooldekodus viibivate isikute kulude katteks
toetust taotleda ei saa.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
kirjalik taotlus koos lisadega oma
rahvastikuregistrijärgsele kohaliku omavalitsuse
üksusele. Taotlusele tuleb lisada:
- kõikide pereliikmete pangakontode väljavõtted
perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust
taotletakse;
- eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid
energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust
taotletakse;
- üürileping, kui taotleja alaline või peamine
elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud
elukohast.
Taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 31. maini.
Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või
mitme kuu kohta alates 1. septembrist. Taotlust ei
saa esitada tagasiulatuvalt rohkem kui neli kuud
varasema energia tarbimise kuu kohta.
Taotluse blanketi saab linnavalitsuse ruumides
Narva-Jõesuus, Olginas või Sinimäel ja kodulehel
https://narva-joesuu.ee/ (Valdkonnad - Sotsiaal ja
tervishoid – Blanketid).
Taotlust saab esitada paberkandjal linnavalitsuse
ruumides Narva-Jõesuus, Olginas või Sinimäel
elanike vastuvõtu ajal; paberkandjal postiga
aadressil J. Poska 26, Narva-Jõesuu linn, NarvaJõesuu linn 29021 või e-postiga digitaalselt
allkirjastatud info@narva-joesuu.ee.
Täiendavat informatsiooni elektri-, gaasija küttearvete hüvitamise toetuse kohta saab
küsida linnavalitsuse sotsiaalosakonnast või leida
rahandusministeeriumi kodulehel.
VERONIKA STEPANOVA
sotsiaalosakonna juhataja
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

