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Iseseisvuspäev, kui riigi tähtsaim püha kajastab riikliku iseseisvuse rajamise tähtpäeva, mida tähistatakse 24. veebruaril.
Käesoleval aastal tähistame 98. aastapäeva.
Oma riik ja rahvas on igale juurtega inimesele ja perele asendamatu. Mida rohkem hoiame ja hindame, tunneme ja edendame
oma riiklust, keelt, kooli ja kultuuri, seda sisukamalt oskame
hinnata ja austada kõiki teisi rahvusi, riike ja kultuure.
Eesti pole lihtsalt maja. Ta on meie kodu, mida me alles ehitame
ja jääme ehitama.
Oleks hea, kui igaüks meist tunneks soovi elada siin, just sellises Eesti Vabariigis ja oleks valmis ise midagi omal poolt tegema, et elu Eestis ja meie linnas paremaks kujundada. Jõudu ja
jaksu teile kõigile selleks!
Soovime teile head Eesti Vabariigi Aastapäeva!

Raivo Murd
Linnavolikogu esimees

Iraida Tšubenko
Linnapea

Kooli juubel
Narva-Jõesuu kool tähistab
2016.a 70 aasta pikkuse tegutsemise juubelit.
13.veebruaril toimus sellele
tähtsale aastapäevale pühendatud
pidupäevakontsert.
Kooli vilistlased ja külalised
(keda oli üle 200 inimese) jälgisid vaimustusega laval lahti rulluvat tegevust: kaadrid
kinokroonikast, muusika- ja
tantsunumbrid, humoorikad
lavastused ja hingetungiv
mälestusminut - kõik see oli
paljude inimeste kestva töö
vili.
Kooli õpilased kogusid aasta
jooksul terahaaval kokku informatsiooni kooli ajaloost,
otsisid dokumente ja vaatasid
läbi fotoarhiive. Hoolsa töö
tulemuseks on seinalehed,
mis valgustavad meie kooli arengu igat etappi. Peole

tulnud vilistlased ja külalised
võisid tutvuda galeriiga meie
õpilaste töödest, leida fotodelt ennast ja oma õpetajaid,
äratada ellu meeldejäävaid
momente koolielust.   Toreda
kingituse tegi meile NarvaJõesuu
Koduloomuuseumi
juhataja Ljubov Nikkar, kes
otsis üles ja kutsus peole ühe
kooli vanimatest lõpetajatest.
Aleksandr Lieberti õppimise
aeg Narva-Jõesuu koolis langes kooli loomise ajale 19461953. aastatel, sellepärast on
tema mälestused kooli tööst
esimestel sõjajärgsetel aastatel säilitatud meie kooli arhiivis väärikal kohal.
Juubel on võimalus koguda
kokku kogu suur koolipere. Lavalt kõlas palju sooje
sõnu vilistlaste, veteranide ja
praegu töötavate õpetajate

aadressil. Tähtsa aastapäeva puhul õnnitlesid kooli ka
Narva-Jõesuu linna ametlikud esindajad: linnavolikogu
esimees Raivo Murd, linna-

pea Iraida Tšubenko, kooli
hoolekogu esimees Tatjana
Pagajeva, linna kultuuritöötajad ja meie partnerid Laste
Muusika- ja Kunstikool, lasteaed «Karikakar», Sinimäe põhikool.
Suur tänu, sõbrad, et tulite
meie rõõmu jagama ja jätkate
koostööd meiega!
Peale kontserti jätkasid vilistlased oma õpetajatega
suhtlemist kooli kabinettides.
Igaüks tahtis istuda oma pinki, tunda end taas õnneliku ja
muretuna, naasta lapsepõlveaega.
Meie kallid lõpetajad! Teie
olete meie uhkus. Teiega
kohtumine on alati rõõm.
Teie tähelepanu ja tänulikkus
on tõendiks, et meie töö on
tähtis, edukas ja vajalik. Teie
olete osa meie suurest kooliperest, ärge unustage meid
külastamast ka edaspidi!

Narva-Jõesuu kool tänab kõiki toetajaid:
NTT OÜ - Oleg Uglovi,Vitarsis
OÜ - Anatoli Ilkevitšit, Sergei
Panitševi ja Narva-Jõesuu linna heakorra töötajad.
Endisi õpilasi Sergei Gordejevit, Olga Baranovat, Olga Pagajevat, Natalja Songa, Valentina Kozlovskajat, Aleksandr
Bõstrovi;
Kooli kunagist töötajat Natal-

ja Pivovarovat;
Lapsevanemaid Anna Suhharnikovi ja Jelena Zakilovat;
Kohvik «Albatrossi» ja Natalja
Pesotšinskajat;
Kõiki häid ja osavõtlikke inimesi, kes aitasid meil pidu
korraldada.
Tatjana Barabanova
Korraldaja

Narva-Jõesuu

Linnavolikogus
ja
Linnavalitsuses

Linnavolikogu 27 jaanuari istungil arutati järgmisi
küsimusi:
• Toimus linna 2016. a eelarve I lugemine
• Kehtestati linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärad
• Algatati Lydia Koidula tn
95 kinnistu ja selle lähiala
detailplaneering
• Tunnistati kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu
10.12.2000 otsuse nr 18
„Detailplaneeringu kehtestamine“
• Muudeti
linnavolikogu
esimehele, aseesimehele hüvituse määramise ja
linnavolikogu liikmetele
volikogu tööst osavõtu
eest tasu suuruse ja maksmise kord
• Kehtestati Narva-Jõesuu
linnavara eeskiri

•

•

•

•

•

Linnavalitsuses
jaanuari
kuu jooksul toimus kaks
istungit, olulisemad käsitletud küsimused:
•
• Tunnistati edukaks riigihankes „Narva-Jõesuu
linna Koidu tn 25 hoone
arhitektuur-ehitusliku osa
rekonstrueerimisprojek ti
koostamine“ pakkuja Zoroaster OÜ
• Tunnistati edukaks riigihankes „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone veeja kanalisatsiooni ning
kütte-ja
ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine“
pakkuja Zoroaster OÜ
• Eraldati linna 2016. a eel-
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arvest toetused mittetulundusühingutele :
1) MTÜle Narva-Jõesuu
pensionäride ühing ürituse korraldamiseks („Talvised õhtud“) 50 eurot
2) MTÜle Narva-Jõesuu
linna vene kultuuri ühing
ALLIKAS seminar-kohtumise „Sõbrapäev“ Sillamäele sõidukulu katteks
60 eurot ja ürituse „Lemmik luuletajate salmid“
korraldamiseks 45 eurot
3) EELKle Narva-Jõesuu
Niguliste kogudus laste
käsitööringi toetamiseks
50 eurot
Anti Narva-Jõesuu Pensionäride Ühing MTÜle
üheks aastaks kasutusse
Koidu tn 25 hoones esimesel korrusel asuva ruumi
Muudeti Metsa 14 kinnistule väljastatud projekteerimistingimused
olemasoleva suvila lammutamiseks ja selle asemele uue üksikelamu püstitamiseks
Kehtestati
osalustasu
konkurss-kontserdile
“Etüüdide ralli” 2 euro
ühe osaleja kohta

Marina Sorgus
Linnasekretär

Miks küttehind kõigub?
Koos külmade tulekuga muutub
igal aastal aktuaalseks teemaks
ka kütte hind. Eesti üks suuremaid soojatootjaid - Adven Eesti
- selgitab, kuidas kujuneb välja
soojuse hind ja miks see kõigub.
Soojavarustuse teenust vajavad
kõik Eesti elanukud ja kütteperioodil moodustavad kulutused  
soojusele perekonna eelarvest
põhiosa. Kuigi tarbija jaoks tundub soojuse hind sageli liiga
kõrgena, pole soojatootjal siiski õigust tõsta hinda vastavalt
oma soovile. Hind peab olema
põhjendatud ning seda kontrollitakse.
Soojusenergia hind kujuneb
vastavalt selle tootmiseks tehtavatele kuludele. Iga soojatootja
esitab Konkurentsiametile andmed nende kulutuste kohta, mis
on vajalikud soojusenergia tootmiseks. Nendest andmetest lähtudes määrab Konkurentsiamet
soojuse piirhinna, millega soojatootja võib soojusenegiat tarbijale müüa. Kui ettevõtte kulutused soojusenergia tootmiseks
muutuvad rohkem kui 5%, peab
soojatootja taotlema uue piirhinna määramist. Samuti jälgib
konkurentsiamet seda, et mitte
ükski soojatootja firma ei teeniks
elutähtsa teenuse osutamisel
põhjendamatult suurt tulu.
Kõige rohkem mõjutab soojuse
lõpphinda kütuse hinna kõikumine. See tähendab, et kui muutub näiteks loodusliku gaasi,

kütteõli või biomassi hind, mida
soojatootjad kasutavad soojuse
tootmiseks, kajastub see varem
või hiljem klientidele esitatavatel arvetel. Kütuse hinna kujunemise valemid on keerulised ja
sõltuvad kaudselt ülemaailmsest
majanduslikust olukorrast. Nii
näiteks muutub loodusliku gaasi
hind koos nafta hinna muutumisega või siis ameerika dollari või
euro kursi muutustega.
Need kõikumised ei kajastu koheselt soojuse hinnas. Kütteõli
hinna kõikumine mõjutab soojuse hinda ligikaudu üheksa kuu
pärast. Puiduhake seevastu on
näidanud end kui suhteliselt väikese hinnakõikumisega, kasulik
küttematerjal. Soojuse priirhinnale avaldavad peale küttematerjali hinna kaudset mõju veel
ka tootmiskulude baashind,
soojusenergia jagamine ja müük
ning tootmise üldine efektiivsus.
Kuna erinevad soojatootjad kasutavad erinevaid küttematerjale ja tootmisviise soojuse tootmiseks ning neil on ka erinev
tootmisse ivesteerimise tase, on
soojuse piirhind piirkonniti erinev. Oma mõju avaldavad sellele
veel ka ehitustihedus, trasside
soojakindlus ja tarnekaod. Sellepärast võivad kahe täiesti sarnase maja, mis asuvad erinevates
asumites, elanikud saada täiesti
erinevad soojaarved, kuna asuvad erinevates küttetsoonides.

Erinevus hindades võib olla küllaltki suur. Praegu on rohkem
madalamad hinnad Narva regioonis, kus tarbijad maksavad
29,65   eurot MWh soojusenergia eest, kuna selle tootmiseks
kasutatakse suure elektrijaama
jääksoojust. Samas on kõige
kallimates regioonides hind pea
kaks korda kõrgem.
Soojuse hinna kohta on levinud
mitmesuguseid müüte. Näiteks
arvavad paljud, et keskküte - see
on kallis ja vanamoodne lahendus. Tegelikult asi nii ei ole. Kaasaegsed katlamajad ja koostootmisjaamad koos remonditud
trassidega võivad pakkuda tänu
kõrgele efektiivsusele küllaltki konkurentsivõimelist hinda.
Kuid investeerigud energeetikasse ei ole väikesed ning Eestis on veel küllalt piirkondi, kus
need on senini tegemata. Paljud
katlamajad ja võrgud on ehitatud väga ammu ning kasutavad

kallist fossiilset küttematerjali.
Sellised ebaefektiivsed soojaallikad ja suure kaoprotsendiga
trassid võivad tõesti kujundada
kõrge soojahinna kogu regioonis. Samas on mitmed regioonid
oma soojamajanduse ära hinnanud ning ehitavad koostöös
soojatootjatega dotatsioonide
toel kaasaegsed katlamajad ja
renoveerivad trassid soojapidavamaks. Sellistes regioonides
jääb soojuse hind konkurentsivõimeliseks, olles näiteks kaks
korda kasulikum kui elektriküte.
Urmo Heinam
Adven Eesti juhatuse esimees

Eesti Energia: inimesed saaksid igapäevaseid
energiasäästuvõimalusi rohkem kasutada
Eesti Energia nutika tarbimistesti tulemused
näitavad, et koguni 87% kodudes jäetakse
kasutamata lihtsad ja efektiivsed võimalused energiakulude vähendamiseks.
Testi tulemustest selgus, et kaks kolmandikku vastajatest on investeerinud energiakulude vähendamisesse uue energiasäästliku
külmkapi näol, mis võib säästa hinnanguliselt 80 eurot aastas. Samuti on pooled testi täitjad vahetanud oma kodus tavapirnid
LED pirnide vastu, et vähendada lampide
energiatarvet võrreldes hõõglampidega
90% võrra. Samas märkis vaid neljandik kõigist vastajatest, et eemaldab mittetöötavad
elektriseadmed vooluvõrgust või peseb
pesu võimalusel madalamal kuumusel.
Ühtlasi laseb vähene hulk vastajatest toidul
valmides järelküpseda ning vaid 13% kodudest seadistab toa temperatuuri võimalusel
madalamale, kuigi iga madalam kraad tähendaks ühtlasi ka küttekulude vähenemist
kuni 5% võrra.
„Kodudes on tavaliselt suurimateks energiakulutajateks küttesüsteemid ja veevärk,
kuid samas kasutame alati teatud määral ka
elektriseadmeid. Nii nagu energiasäästu test
näitab, ei ole tegelikult elektrikuludelt säästmiseks tarvis väga palju ette võtta – piisab
ka mõningate lihtsamate harjumuste muutmisest,“ selgitas Eesti Energia elektritoodete üksuse juht Taavi Pungas. „Pesumasina
kasutamine madalamal temperatuuril, toa-

Väljaandja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Koidu tn 25, 29023 NARVA-JÕESUU

soojuse vähendamine kraadi võrra või mittetöötavate elektriseadmete eemaldamine
vooluvõrgust on vaid mõned lihtsad näited
erinevatest nippidest, mille abil oma tarbimist teadlikult säästlikumaks kujundada ja
energiakulusid kuni 20% võrra vähendada,“
rääkis Pungas.
Pungas tõi välja, et koduse energiatarbimise
analüüsimist lihtsustavad ka nutikad abivahendid, nagu näiteks Eesti Energia mobiilirakendus, mille abil jälgib oma elektritarbimist
tänaseks enam kui 25 000 klienti.
Eesti Energia veebilehel energia.ee/tarbi-

tel. + 372 35 99 599 info@narva-joesuu.ee
fax + 372 35 99 590 www.narva-joesuu.ee

mismäng asub lihtsustatud energiakalkulaator, mis toob välja olulisimad kodust energiatarbimist mõjutavad valikud, illustreerib
nende põhjal ööpäevast elektritarbimist ja
arvutab välja, kui palju oleks võimalik vähendada elektritarbimist energiasäästlikumate
valikute abil. Kuu aja jooksul vastas Eesti
Energia tarbimistestile üle 23 000 inimese.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Vääriline vahetus
ja naiste maadluses. 2012.a 2223. septembril toimus Tallinnas
esimest korda Euroopa meistrivõistlus
sambomaadluses
1996.a kadettidele, kus Vlada
võitis pronksmedali. See oli juba
teine medal Euroopa- tasandil.
Oma esimese medali Euroopa
meistrivõistlustel võitis Vlada sumos. See oli 2012.a 14-17. juunil
Lutskes (Ukraina), kadettide kategoorias kuni 45 kg kaaluklassis. Ja 2013.a samas Lutske linnas (Ukraina) tuli Vlada Euroopa
meistriks!
Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu võtab LEADER-meetme projektiavaldusi
vastu 2.-6. mail 2016. a.
Aprillikuusse on kavandatud
infopäevad kõigis neljas omavalitsuspiirkonnas. Täpsem info
kuupäevade kohta jõuab teieni
kodulehe ja ajalehe Põhjarannik
vahendusel.
Avame kolm meedet:
• Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompententsi tõstmine Toetussumma 232 015
eurot
• Meede 2. Elukeskkonna arendamine Toetussumma 139
195 eurot
• Meede 3. Koostöö ja ühistegevuse arendamine Toetussumma 92 820 eurot

Koostööprojekte saavad esitada kohalikud tegevusgrupid.

Vlada Stepanova tuli judoringi
2005.a 1. septembril. Esimesest treeningust alates hakkas
ta selle spordiga tõsiselt tegelema treenerite Ivan ja Nikolai
Novitski juures. 30.oktoobril
2005.a sõitis Vlada esmakordselt koos teistega ,Tallinna laste
judoturniirile, kus ta võitis kuni
21 kg kaaluklassis esimese koha;

diplomi ja medali andis talle üle
tuntud judokas Indrek Pertelson.
Üheteistkümne treeninguaasta
jooksul osales ta rohkem kui 120
turniiril nii Eestis kui ka välismaal
ning tuli alati tagasi medaliga.
Vlada on kümnekordne Eesti
meister judos, mitu korda on
ta tulnud Eesti meistriks sumos

2013.a Riias tomunud Euroopa
meistrivõistlustel sambomaadluses võitis Vlada pronksmedali.
Eesti sumoföderatsioon autasustas Vladat suurepäraste tulemuste eest 2013.a parima noore
sportlase nimetusega. Samuti
kui parimat noort sportlast autasustas Eesti sambomaadluse

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused
Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal
(21.12.2015 kuni 21.01.2016) esitati 2 kirjalikku ettepanekut ja vastuväidet.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 25. jaanuaril.
Kõigi ettepanekute ja vastuväidete asjus kokkuleppele ei jõutud, planeering on esitatud
Ida-Viru maavanemale järelevalve teostamiseks.
Avaliku arutelu protokolli jm planeeringumaterjalidega saab tutvuda linna dokumendiregistris

Loe LEADER meetme kohta
PRIA kodulehelt

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a. otsusega nr 117 on algatatud Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 12771 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 95 kinnistut ning sellega piirnevat reformimata katastrisse
kandmata maad.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine ja muutmine maakasutuse osas, ehituskeeluvööndi vähendamine olemasolevate ehitiste asukohas, Lydia Koidula tn 95 kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada 2 elamumaa
sihtotstarbega krunti, transpordimaa krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt, elamumaa sihtotstarbega ajutise krundi moodustamine reformimata riigimaa arvelt eesmärgiga liita see Lydia Koidula tn 95 koosseisu, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine,
maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.12.2015.a. otsusega nr 111 on algatatud Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 4630 m2 ning see hõlmab Jaan Poska tn 16 kinnistut ja sellega piirnevat katastrisse kandmata maad.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, Jaan Poska tn 16 kinnistu arvelt kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine
ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, reformimata riigimaa arvelt transpordimaa krundi moodustamine linnadevaheliste busside
peatumiseks ja bussiootepaviljoni ehitamiseks ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, kruntide liiklus- ja
parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

fõderatsioon Vlada Stepanovat
Euroopa meistrivõistlustel võidetud pronksmedali eest.
2014.a Valgevenes toimunud
Euroopa meistrivõistlustel sumomaadluses võitis Vlada kaks
pronksmedalit U-16 ja U-18 kategooriates.
Saavutuste ja autasude osas oli
Vlada jaoks 2015.a eriti viljakas:
3 koht – Sambomaadluse maailmameistrivõistlustel U18 kategoorias (-52kg)
2 koht – Sambomaadluse Euroopa meistrivõistlustel U16 kategoorias (-52kg)
2 koht – Sumomaadluse Euroopa meistrivõistlustel U18 kategoorias (-50kg)
1 koht – Sumomaadluse Euroopa meistrivõistlustel U16 kategoorias (-50kg)
1 koht – Eesti meistrivõistlus-

tel (sumos) U16 kategoorias
(-50kg)
2 koht – Eesti meistrivõistlustel
(judos) U16 kategoorias (-52kg)
1 koht – Eesti meistrivõistlustel
(vabamaadluses) U16 kategoorias (-52kg)
Hästi on alanud ka 2016.a: 23.
jaanuaril toimusid Tartus, Eesti
meistrivõistlused judos kadettidele, kus Vlada tuli Eesti meistriks kuni 52 kg kaalukategoorias.
On hea, et meil on sportlasi, kelle üle uhkust tunda ja keda eeskujuks võtta! Soovime noorele
sportlasele Narva-Jõesuust edasisi kordaminekuid!
Ivan Novitski
Treener

Aastaajad
Koduloomuuseum
kutsub
vaatama Nar va Kunstikoo li 01. – 31. mär tsil toimuvat
näitust «Aastaajad».
-Kas sa tead, mitu kuud on
aastas?
-Kak steist.
-Aga kuidas nende nimed
on?
-Jaanuar, veebruar, mär ts,
aprill, mai, juuni, juuli, august, september, ok toober,
november, detsember. Kui
ük s kuu lõpeb, algab kohe
teine. Mitte kordagi pole
veel olnud, et veebruar tuleb varem kui lõpeb jaanuar
ja et mai olek s enne aprilli.
Kuud käivad ük steise järel
ja ei kohtu kunagi.
Kuid inimesed räägivad, et
mägisel Böömimaal oli kord
tüdruk, kes nägi kõiki kahtteist kuud korraga. Kuidas
see juhtus? Aga vat niiviisi.»
Nar va Kunstikooli näitus
toimus 2015.a lõpul samal
aastal toimunud konkursi
«Aastaajad 2015» tulemuste
põhjal. Tradistsioonilisest
konkursist, mis sel aastal
laiendas oma raame, nii et
12 kuule lisandusid ka lemmikajad ööpäevast, võtsid
osa kak steist kooli Eestist ja
välismaalt. Žüriile hindamisek s oli esitatud rohkem kui
250 tööd.
Oma ar vamust avaldavad
konkursi initsiaatorid ja korraldajad, kunstikooli õpetajad Anne Pär tel, Veera Lantsova ja Natalja Vassiljeva:
- Töid valides kohtusime me
kogu maailma iluga mitte

ainult päevasel, vaid ka öisel ajal. Peened lüürilised
ööd, talvine hämarus, suvise ranna sumu, kevadine
kasvuaeg ja sügisene kuld kaheteistkümne diplomandi
valimise töö ei olnud kerge
meie kolleegidele-žüriiliikmete Jelena Sohhranova,
Dmitri Nedopekini (meie
kooli lõpetaja) ja kunstnik
Tamara Barbarina jaok s.
Kuid meil oli soov esitada
näitusele võimalikult palju
andekaid, loomingulisi töid,
sest paljud praegused kutselised kunstnikud, endised
meie kooli lõpetajad on olnud erinevatel aastatel selle
näituse laureaadid.
Nar va-Jõesuu koduloomuuseumis on mär tsis välja pandud selle näituse paremad
tööd. Tulge ja vaadake seda
kaunist näitust - ja kohtute kõigi 12 kuuga korraga,
nagu see Böömi tütarlaps!
Veera Lantsova,
Nar va Kunstikooli õpetaja
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EELK Narva-Jõesuu Niguliste Koguduse
elektrisüsteemi osaline rekonstrueerimine

Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Šuleiko Vladimir

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Komarovskikh Yury
Berezov Vitaly
Sabašvili Vladimir
Oskolkova Valentina

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Gratšov Aleksandr

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016.a otsusega nr 116 on tunnistatud kehtetuks Kalevi tn 19 detailplaneering kinnistu omanike avalduse alusel, kuna planeeritava kinnistu
omanikud soovivad planeeringu elluviimisest loobuda.
Kalevi tn 19 detailplaneering kehtestati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.12.2000 otsusega nr 18 „Detailplaneeringu kehtestamine“. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Kalevi tn
19 kinnistu kaheks elamumaa krundiks jagamine, tehnovõrkudega liitumisvõimaluste
leidmine, kruntide haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete väljatöötamine.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Üritused:
EV aastapäev:
24 veebruar

märtsi - ülevaade.

07.19 - Lipu heiskamine (kesk 3)
07.30 Vabadussõja mälestusmärgi jalamile lillede
ja pärgade asetamine
15.00 Pidulik kontsert (Spa Sanatoorium)

6.03 - Vokaal- ja klaveri kontsert.,Olga Jeremenko
(Klaver), Jana Ivanova (soprano) Valge saal Kesk 3.
13.03. - Vene Vastlapäev
19.03 - Start Kogu perele (Kesk3 Valge saal )

Koguduse maja Koidu 19 elektrisüsteem oli täielikult amortiseerunud. Hädavajalike tööde
tegemiseks jäi koguduse oma
vahenditest väheks. Esitasime

taotluse Kohaliku Omaalgatuse
Programmi, kust saime toetust
1845 eurot. Täname ehitajat
Skat-Keskus OÜ, kes tuli kogudusele vastu nii maksegraafiku

kui ka tööde hinnaga.

Kui külmakraade on olnud lühikest aega, on veekogudel
olev jää habras ning külm vesi,
mille sisse võib vajuda, on inimesele eluohtlik!

netada. Palun rääkige lastele,
miks ei või minna veekogu
katvale jääle mängima! Rääkige, mis võib nendega juhtuda!

Kuigi mõne veekogu jääkatet vaadates võib tunduda, et
jää peab veel vastu, on selle
paksus ja struktuur erinevad
ka ühe veekogu piires. Lisaks
peab arvestama, et jääolud
muutuvad isegi päeva jooksul.
Jääkate, mis hommikul veel
inimese raskust kandis, on pärastlõunaks õhemaks sulanud
ja murdub sellel käies. Eluohtlik ei ole mitte jää, vaid külm
vesi selle all. Vajuda läbi jää
külma vette on eluohtlik!

“Aga ma oskan ju ujuda! Ma ei
vaju vee alla ja ronin jää peale
tagasi”, on väited, mida olen
kuulnud laste suust veeohutuse teemalistel koolitustel.
Tegelikkuses aga ujumisoskus
ei päästa, kui inimene satub
vette, mille temperatuur on
vaid 4 kraadi. Nii külmas vees
jahtub lapse keha minutitega
ja ta ei suuda end liigutada.

looduses, peate olema valvsad, ja takistama neil veekogule minemast. Ka loom vajub
läbi õhukese jääkatte ning ei
pruugi saada iseseisvalt välja
külmast veest. Minnes oma
loomale appi, seate te ka ennast eluohtlikku olukorda.

Koguduse juhatus

Ära mine veekogu jääle!

Emad, isad, vanavanemad ja
õpetajad! Palun rääkige lastele, miks ei tohi minna veekogu
jääle!
Lastel puuduvad teadmised
ja kogemused, et ohtusid en-

Hoidke oma lemmikloomi jääga kaetud veekogudest eemal!

Tark on praegusel ajal jääle
mitte minna!
Õnnetusi on kergem ära hoida, kui tagajärgi likvideerida!

Liina Järvi,
Ida päästekeskuse ennetustöö büroo
peaspetsialist

Sarnaselt lastele ei oska loomad hinnata ohtusid jääga
kaetud veekogul. Neile kahjuks ei saa seda ka selgitada.
Jalutades lemmikloomadega

See polegi nii kerge,
olla naine siin ilmas.
Vahel raske on ja pisargi silmas.
Et rohkem kui muret
oleks õnneaegu ja
seda soovingi Teile praegu.

Imekaunist naistepäeva.
Raivo Murd
Volikogu esimees

