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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

• Ametlikult

Rahulikku jõuluaega ja head vana aasta lõppu !
Linnavolikogu istung
17.detsembril 2008
17.detsembril toimus linnavolikogu selle
aasta viimane istung. 2008.aastal on toimunud kokku 10 istungit.
17.detsembri istungil võeti vastu
järgmised otsused:

Kallis kaaslinlane!

A

asta viimastel päevadel mõtleme hetkeks lõppevale
2008.a aastale, selle väljakutsetele, tähtsamatele saavutustele ja esile kerkinud probleemidele.
Kõigepealt hea. Meie linn areneb penikoormasammudega. Tänavad saavad asfaltkatte ja valgustuse. Linnakeskkond
muutub kaunimaks. Oleme uhked, nägemas laste rõõmu uutel
mänguväljakutel. Meile tulevad suured arendusprojektid, oluline
osa neist sotsiaalvallas. Linna omandisse tuleb uuel aastal 15 milj
krooni eest renoveeritud hooldekodu ja ehitusload on saanud 40
milj krooni suurune lastekodu peremajade projekt.
Areneb ka ettevõtlus. Sel aastal valmis saanud Meresuu SPA-d on
esimese poole aastaga külastanud 15000 külalist 31 riigist. Narva-Jõesuu SPA lõpetas saunakeskuse ehitusega ning külastajate
arv tõusis 20%, sama tulemus oli ka enamusel teistel majutusettevõtetel. Ja see on vaid osake meie kõigi ühistest saavutustest…
Avaldame südamlikku tänu koostööpartneritele ja kodanikele
nendepoolse kaasabi eest linna arengus!
Probleemide poolel on eelkõige sooja hinna järsk tõus, mis lööb
sama karmilt nii korterite kui eramajade omanike rahakoti pihta.
Nii sooja hind kui ka sügisel alanud majandussurutis on globaalse tähtsusega asjad. Meil on siin võimalik hoida vaid kätt pulsil ja
sekkuda niipaljukest kui meie võimalused seda lubavad.
Sel aastal, täitus meie linnal iseseisva linna õigustes 15.aastat.
Paljuski sarnaneb meie saatus esimese vabariigi ajal olnuga, kus
maailma vapustas Suure Depressiooni nimeline kriis ajal, mil
Narva-Jõesuu oli 15 aastat olnud iseseisev. Kuid kriisi lõppedes
lõi heleda tähena särama Narva-Jõesuu kui kuurordi kuulsus
põhjamaa pärlina kogu Euroopa jaoks. Nii see majanduses korra
on - sealt kus on langus, algab uus tõus ja seal peituvad maha-

jääjate śansid.
Hea võimendub ja raskused muutuvad väiksemaks siis, kui inimestel on, kellele toetuda ja ka kellest eeskuju võtta. Tähtsaimaks toeks on igaühele tema kaaslased elus - perekond ja sugulased. Kodanikuna on meil kohus olla toeks ka oma kaaslinlasele.
Samuti on tähtis eeskuju perekonnale, lastele, kaaskodanikule:
säilitada rahulikkus ja eneseväärikus ning toetada jõudumööda
neid, kes vajavad abi rohkem kui meie.
Juba mitmendat aastat toimub Tallinnas detsembris, esimese advendi ajal palvus-hommikusöök, millest võtavad osa president,
valitsuskabineti ja riigikogu liikmed, linnade juhid ja kõikide
Eestis tegutsevate usukonfessioonide esindajad. Üheskoos arutatakse mõne riigi jaoks olulise teema üle ja koos palvetatakse
meie riigi, linnade, külade ja rahva eest.
Seekordse palvus-hommikusöögi teemaks oli: «Ole eeskujuks».
Kõnelejad käsitlesid muuhulgas pereteemat suhete ja eeskujude
aspektist. Tugevate perede positiivsete näidete kõrval toodi välja ka kurvemat statistikat, mille kohaselt üle 50% peresuhetest
Eestis on purunenud. Juba teist aastat palvetati seal koos kõigiga ka Narva-Jõesuu linna ja tema elanike heakäekäigu eest.
Soovime Sulle ja Sinu lähedastele soojust ja eeskujuks olemist
uuel algaval, 2009 aastal.
Rahulikku jõuluaega ja head vana aasta lõppu !
Raivo Murd
Volikogu esimees

Narva-Jõesuu tegi sel aastal ise
jõuludeks tänavakaunistused
Arutades linnavalitsuses, milliseid valgusteid sel aastal linna kaunistamiseks
jõuludeks osta, juhtis Narva-Jõesuu linnaarhitekt tähelepanu sellele, et standardised kaunistused on põhjendamatult
kallid. Näiteks kõige väiksema lumehelbe hind alates 4700 , rääkimiata millestki
suuremast. Tekkis idee teha kaunid ja huvitavad ehted omakäeliselt.
Mõeldud, tehtud. Küsisime, kas kooli
kunstiring on huvitatud ise tegemast ja
töötasime välja tehnoloogia.
Ostetud sai ca 170 m valguskaablit keskmise hinnaga 100 kr/m, ning Narva-Jõesuu Keskooli õpetajate Galina Vlasova
ja Tatjana Barabanova juhendamise all

tegid Elena Polunina, Jana Kravtšenko,
Anna Geran, ja Veronika Naumenko 4
päeva pikkuse põneva protsessiga valmis 2 suurt üle sõidutee laiuvat kompositsiooni „Inglid“ ja postidele 3 erinevat
kuju: „Põhjapõder“, „Kelluke“ ja „Kuusk“.
Ühe kompositsiooni materjalide omahinnaks tuli kuskil 1,5 tuh kr. Ja tähtis ei
olegi mitte hind, vaid see, et Narva-Jõesuu linna kaunistavad ainulaadsed, oma
laste poolt tehtud valguskujud.
Anna Semjonova,
Narva-Jõesuu
linnavalitsuse infosekretär

Andres Noormägi
Linnapea

• Kinnitati Narva-Jõesuu linnavalitsuse uus,
täiendatud struktuur, kuhu nüüdsest kuulub
suur osa endise kultuurikeskuse töötajaid.
Need on majandusspetsialist (tehnik), vanemspetsialist (metoodik), eestikeelse ja venekeelse
ansambli juhid, tantsukollektiivi (täiskasvanud)
juht ja spordiinstruktor. Kultuurikeskuse juhataja asemel on loodud peaspetsialisti kultuuri alal
ametikoht. See ametikoht loodi linnavalitsuse
struktuuris, kui sealt koondati kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalküsimustega tegeleva aselinnapea ametikoht. Need kultuurikeskuse töötajad,
keda ei arvatud linnavalitsuse koosseisu, on üle
viidud teistesse teiste linnaasutuste koosseisu.
Spordiringijuht on üle viidud kooli koosseisude
hulka, AIP spetsialist ja koristaja – raamatukogu koosseisu. Niiviisi ei kaota ükski likvideeritud kultuurikeskuse töötaja tööd ja tema palk
ei vähene;
• Kinnitati linnaasutuste - keskkool, lasteaed,
muusikakool, muuseum ja raamatukogu- töötajate palgamäärad ja selle määramise alused.
Alates 01.01.2009.a hakkavad asutuste juhid ise
kinnitama oma asutuse struktuuri, juhindudes
asutuse eelarvest ja palgamääramise alustest;
• Otsustati võtta riigilt linna omandisse NarvaJõesuu Hooldekodu vara;
• Valiti linnavolikogu komisjonide (finants-,
sotsiaal- ja revisjonikomisjon) aseesimehed.
Nendeks said Viktor Golovnja (rahanduskomisjon), Toomas Pruul(revisjonikomisjon) ja Heiki
Johannes (sotsiaalkomisjon). Samuti kinnitati
nende komisjonide põhimääruste muudatused.
Muudatused viidi sisse selleks, et kindlustada
komisjonide legitiimsus ja õigus otsuseid vastu
võtta komisjoni esimeeste puudumise korral;
•
Kinnitati eelarvevahendite ümberpaigutamine. Mitmete kuluartiklite kokkuhoiust
saadud summa suunati linnavalitsusele uue
mitmefunktsionaalse kontoritehnika
soetamiseks, täiendavalt kulutustele elektrienergiale novembris-detsembris, ehitusjärelevalve
teostamiseks Kesk tn 3 objektil, muuseumile
vanaaegse maali soetamiseks ja koolile administreerimiskuludeks.
Vastuvõetud dokumentide täieliku tekstiga on
võimalik tutvuda raamatukogus, linna kodulehel internetis ja linnakantseleis.

Narva-Jõesuu
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Sotsiaalministeerium lõpetas Narva-Jõesuu
Hooldekodusse esimene investeerimise etapi

Hooldekodusse. Vastavalt lepingule, mis oli sõlmitud Narva-Jõesuu linna, Ida-Virumaa maakonna ja
sotsiaalministeeriumi vahel, antakse hooldekodu
üle sihtasutusele SA Narva-Jõesuu Hooldekodu.
Omalt poolt kohustub Narva-Jõesuu linn hooldekodu ka edaspidi arendama ja renoveerimistöid
jätkama, pakkudes mitmesuguseid teenuseid selles majas elavatele inimestele.
Linnavalitsus
Foto: Irina Kivimäe (Narvskaja Gazeta)

Narva-Jõesuu elanikele
makstavad sotsiaaltoetused

Lapse sünnitoetust 3000.krooni saab Narva-Jõesuu
linna elanikeregistrisse kantud vanem. Lisaks toetusele
antakse ka kinkepakk.
Laste
toitlustuskulude
katmise toetust makstakse Narva-Jõesuu keskkoolis,
Narva Eesti Gümnaasiumis ja
Narva-Jõesuu lasteaias käivate Narva-Jõesuu linna elanikeregistrisse kantud laste
toitlustuskulude katmiseks
lapsevanema või hooldaja
avalduse alusel ja lasteaia
või kooli hoolekogu otsuse
põhjal.
Esimese klassi õpilase koolitarvete soetamise toetust
võivad taotleda lapsevanemad, kelle laps asub õppima
Narva-Jõesuu
keskkoolis.
2008.aastal oli toetuse suurus 1000.- krooni.
Küttematerjali soetamise

Prillide, proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamise või rentimise toetust eraldatakse
seda haiguse, invaliidsuse
või vanuse tõttu vajavale isikule. Avaldusele on vajalik
kindlasti lisada raviarsti sellekohane tõend või soovitus.
Toetuse määramisel arvestatakse taotleja ja tema pereliikmete sissetulekuid, abivahendi maksumust ja linna
eelarve võimalusi.
Prillide soetamise toetust
makstakse raskes materiaalses olukorras olevatest peredest lastele; erandjuhtudel
ka muudesse riskirühmadesse kuuluvatele isikutele kuni
50% ulatuses kontaktläätsede või klaaside hinnast väljaostutšeki alusel.
Raviteenuste ja ravimite
ostmise toetus on mõeldud

lõpeb fotokonkurs “ Narva-Jõesuu 2008”

Konkursi tingimused:

Tänu investeeringule moodustati Narva-Jõesuu
Hooldekodus 36 uut voodikohta, hoones on uus
automaatne lift, täies mahus on renoveeritud administratiivhoone ja valmis on tehtud kogu hoonekompleksi renoveerimisprojekt.
Seoses investeeringu lõppemisega toimus 12.12.08
sotsiaalministri Maret Maripuu visiit Narva-Jõesuu

toetust on võimalik taotleda
vähekindlustatutel, üksikutel vanuritel (70-aastased ja
vanemad), samuti ka tervisepuudega isikutel üks kord
aastas. Erandjuhtudel võidakse antakse küttematerjali
soetamise toetust kriisiolukorras olevatele isikutele või
peredele. Toetuse suuruse
määrab linnavalitsus.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 15 jaanuaril

Narva-Jõesuu iseseisva linnana olemise 15.aastapäevale ja esmasest
asustusest mööduvale 505.aastapäevale pühendatud fotokonkursi
eesmärgiks on saada fotosid Narva-Jõesuus kuulsast rannast, looduskaunitest paikadest, vaatamisväärsustest, puhkust ja vaba aega
nautivatest inimestest, söögi- ja joogipaikadest ning kultuurisündmustest

Sotsiaalministeerium lõpetas Narva-Jõesuu
Hooldekodusse investeerimise 14.5 milj. kroonise kogusummaga etapi.

Täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmine Narva-Jõesuu linna elanikele
on
reguleeritud
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 01.11.2006.a. määrusega nr 28. Määrusega
on kehtestatud järgmised
täiendavad sotsiaaltoetused:

KONKURS

retseptiravimite ostmiseks
isikutele, kes on pikka aega
või krooniliselt haiged ja ei
saa sealjuures riiklikke soodustusi või kelle kulusid ra-

vimitele ei kaeta muul moel.
Ravimite ostu kulud kaetakse kuni 500.- krooni ulatuses
aastas inimese kohta.
Meditsiiniteenuse eest tasumise toetust võimaldatakse isikutele, kes vajavad
oma tervisliku seisundi tõttu
taastusravi, mille kulusid ei
kaeta muul viisil, samuti vähekindlustatud isikud kompensatsiooniks raviasutuses
viibimise koha eest tasumisel ja ilma ravikindlustuseta
tööturul arvele võetud isikud tasumiseks uuringute
ja meditsiinilise abi eest, mis

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

on isikule hädavajalik, kuid
ei kuulu haigekassa poolt
hädaabina tasumisele.
Jõulutoetust antakse pen-

sionäridele, suurtele peredele, invaliididele ja muudele
riskirühmadele linnavolikogu
sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Toetust makstakse linnaeelarves rahaliste vahendite
olemasolu korral. 2008.a
maksti pensionäridele 150.krooni, paljulapselistele peredele 400.- krooni lapsele.
Juubelitoetust makstakse
jooksval aastal juubelit tähistavale isikule alates 70. sünnipäevast.
Hooldekodusse paigutatud
isikute ülalpidamiskulude

Konkursist võivad osa võtta kõik soovijad, kutselised ja harrastusfotograafid, välja arvatud komisjoni liikmed.
Konkursil osaleja võib võistlusele saata kuni 10 üksikfotot või vähemalt viiest fotost koosneva seeria, mis on pildistatud Narva-Jõesuus
2008.aastal.
Fotod on vaja esitada paberkandjal, läikival kõrgkvaliteetsel materjalil, formaadis A4 või selle ligikaudses ekvivalendis. Digitaalselt
kahes suuruses – väike veebisuurus (pildi pikem külg 700 pikslikt
.jpg failina) ja maksimaalsuuruses (pikem külg vähemalt 2500 pikslikt .jpg failina) Pilt peab olema varustatud originaalse pealkirja ja
märksõnaga.
II etapi esitamise lõpptähtpäev on 15.jaanuar 2009.a.
Töid võetakse vastu kinnises, väliste eraldusmärkideta turvaümbrikus, millele on märgitud nimetus „ Narva-Jõesuu 2008“. Turvaümbrik
peab sisaldama:
CD plaati (fotodega), mis on varustatud märgusõnaga või originaalse pealkirjaga,
Paberkandjal fotosid. Iga foto peam olema varustatud märgusõnaga, mis on märgitud foto tagumise külje vasakus ülaservas.

Preemiafond
Peapreemia suuruseks on 5 000 krooni. Teised rahalised preemiad
määrab komisjoni ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega.
Konkursil osalejatele on välja pannud eripreemiad Meresuu SPA ja
Narva-Jõesuu SPA.
Konkursitöid võetakse vastu Narva-Jõesuu linnavalitsuse kantseleis
igal tööpäeval 09:00 kuni 16:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu
29023.

osaline katmine. Hooldekodusse paigutatud isikutele,
kellel pole abikaasat, lapsi,
lapselapsi või sugulasi, kes
tema eest hoolt kannaksid,
kompenseeritakse linnavalitsuse poolt hoolduskulud,
mida ei kata pension või
muud toetused.
Erakorraline sotsiaalne abi
antakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse
olukorda
elatusvahendite
puudumise või kaotamise
tõttu. Erakorralise sotsiaalabi andmine sõltub olukorrast, kuhu isik on sattunud.
Olukorrast lähtudes antakse
hädavajalikke abivahendeid:
toiduaineid, riideid, ajutist
eluruumi.
Linnasauna
kasutamise
toetus. Linnavalitsus kompenseerib pensionäride ja
kuni 16-aastaste laste avaliku sauna kasutamise kulusid
piletihinnast lähtudes 10.krooni ulatuses piletilt.
Ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmisega seotud kulude toetus. Toetust
makstakse sõidupiletite ja
ravi- või rehabilitatsiooniasutuses viibimist tõendavate dokumentide põhjal.

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

Matusetoetust
makstakse sugulastele või matmist
korraldavatele isikutele 500.krooni suuruses summas.
Loetletud toetusi on õigus
taotleda isikutel, kes on kantud Narva-Jõesuu elanike
registrisse mitte vähem kui
aasta ja kes on:
- isik või perekond, kes saab
toimetulekutoetust;
- vähekindlustatud isik või
perekond;
- üksi last/lapsi kasvatav vanem;
- perekond, kus on kolm või
enam last;
- keskmise, raske või sügava
puudega isik;
- pensionär;
- üksik pensionär;
- erakorralist sotsiaalabi vajav isik;
- linnavalitsuse poolt määratav sihtgrupp, kellele antakse toetust ilma sellesisulise
avalduseta (lapsed, õpilased,
pensionärid vms);
Toetust on võimalik saada
linnavolikogu või linnavalitsuse otsuse põhjal linnavalitsusele avalduse esitamisel.
Avalduste plangid on saadaval linnavalitsuse infosekretäri juures või linnavalitsuse
kodulehel internetis www.
narva-joesuu.ee
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Muusikakool on 20-aastane!
Narva-Jõesuus avati oma muusikakool 1988.a detsembris Narva
Muusikakooli direktori Tatjana
Jegorova aktiivsel kaasabil. 13.
detsembril Muusikakool tähistas kontserdiga juubel.
Esialgu tegutses kool Narva Muusikakooli filiaalina, kuid kui linn sai
iseseisvuse, iseseisvus ka muusikakool. Kooli esimeseks direktoriks
oli Gennadi Smirnov, kes suutis
veenda Tatjana Jegorovat vajaduses avada väikeses kuurortlinnas
oma muusikakooli, et lapsed ei
peaks sõitma Narva muusikatundidesse.
Esimesed kaheksa aastat kool kujundas oma nägu: juhtus konflikte,
oli puudus pedagoogidest.
Smirnov lahkus koolist 1996.aastal, teda asendas direktori kohal
Lada Švan. Uuel direktoril õnnestus pedagoogidele suuremat
tegevusvabadust andes olukord
koolis stabiliseerida.
“Me anname pedagoogidele võimaluse töötada sellises rütmis,
nagu neile sobib. Näiteks kui pianistid räägivad, et osa lapsi ei suu-

da oma koormatuse tõttu töötada
riikliku programmi järgi, koostame
me neile individuaalsed programmid. Eelmine direktor ei teinud
kahjuks sellised samme, tema ainult täitis nõudmisi. Ja siis juhtus
tihti, et lapsed ei suutnud muusikakooli lõpetada. Praegu on olukord hoopis teine, me aitame iga
last individuaalselt ja see on meie
jaoks kõige tähtsam,” räägib Lada
Švan.
Käesoleval ajal on koolis suur valik
õpetatavaid instrumente: klaver,
akordion, viiul, kitarr, flööt, blokkflööt, võimalik on õppida laulmist.
Koolis töötab laulukoor, rahvapilliansambel, uuesti on alustanud
tööd vanamuusikaansambel. Kooli õpilased võtavad osa suurtest
üleriigilistest muusikaüritustest
Laulupidu ja Slaavi Pärg, akordionistid osalevad maakonna akordionistide päevadel.
“ Samuti osaleme me instrumentalistide jaoks väga tähtsal üritusel,
see on muusikakoolide rahvusvaheline konkurss “Принаровья”
Ivangorodis. Meie sõidame igal
aastal kohale, sest sinna tulevad

Peterburi Mariinski teatri spetsialistid ja korraldavad rahvusvahelise konkursi ning viivad läbi meistriklasse. Selline üritus võimaldab
meil saada tohutult kogemusi,”
jutustab Lada Švan.
Kool võib nimetada oma endiste
õpilaste nimesid, kes on muusikamaailmas kaugele jõudnud. Näiteks on alustanud oma õpinguid
Narva-Jõesuu muusikakoolis mitmete rahvusvaheliste konkursside
laureaat pianist Anastassia Aleksejeva. Käesoleval ajal lõpetab
ta Tallinna Muusikaakadeemiat.
Nagu märkis Lada Švan, peavad
nad Nastjat oma kooli õpilaseks
vaatamata sellele, et mõne aja
möödudes läks ta üle Narva Muusikakooli. Muusikakooli õpilaste ja
vilistlaste hulgas on veelgi üleriigiliste ja rahvusvaheliste konkursside laureaate.
Koolil on aastatega välja kujune-

nud oma traditsioonid. Nagu märkis Lada Švan, on neil omad “kodukombed” - “me meenutame üha
rohkem perekonda ja nagu igas
peres, on ka meil omad kombed ja
pidupäevad”, räägib Švan.
Ühe tähtsamana nimetas Lada
Švan tihedat koostööd lasteaiaga.
“Me võtame lapsi lasteaiast tundidesse ja toome nad peale tundide
lõppu tagasi. See on vanematele
suureks abiks. Varem ei olnud lasteaial suuremat huvi meie kooli
vastu, kuid peale lasteaia juhataja
vahetumist algas meil tihe koostöö. Samamoodi töötame me ka
lastekodu lastega”, jutustab Švan.
Kooli pidulike traditsioonide kohta jutustab Švan, et neil on kombeks tõsised ja tähtsad üritused,
nagu näiteks aruandekontserdid,
muuta laste jaoks pidupäevaks.
“Väikeseid lapsi on vahest keeruline sundida kogu kontserdi rahuli-

kult istuma, seepärast läheme me
teist teed. On kontserdi tõsine osa
– muusika, aga on ka isetegemise osa, kus lapsed saavad hullata.
See meeldib lastele” selgitab Lada
Švan.
Muusikakoolil on ka oma traditsiooniline iga-aastane pidupäev
– Muusikapäev. Sel päeval toimub
noorte muusikute “pühitsemine”.
Küsimusele, mida ta tahaks edaspidi veel teha, vastas Lada Švan:
“Ma tahaksin selgitada lapsevanematele, et muusikakool pole
lapsele mitte täiendav koormus,
vaid esmajoones täiendav võimalus lapse arenemiseks. See on võimalus noorele arenevale vaimule
saada kaitsesüst kultuurituse eest
ja muuta oma elu mitmekülgseks
ja huvitavamaks”.
“NJ”

Portree, ballett, maskid… ja mitte ainult
Narva-Jõesuu kultuurikeskuse saalis toimus 7.novembril 2008.a. kahe noore
kunstniku, Narva Kunstikooli vilistlaste
Nataša Volžina ja Rita Miškina tööde näituse avamine.
Vaatamata sellele, et tol päeval möllas tuisk ja
loodus ei näidanud hoopiski sõbraliku nägu,
oli saalis, kus olid eksponeeritud Rita ja Nataša tööd, meeleolu rõõmus ja soe.
Noored kunstnikud lõpetasid Narva Kunstikooli 2007.astal. Nende näitusel esitatud
tööde temaatika on lai. Rita oli näitusele välja
pannud omapärased erinevaid karaktereid illustreerivad psühholoogilised portreed, Nataša tööde temaatika ulatus lausa seinast-seina:
ballett, teatrimaskid, meenutused Itaalia-reisilt, maastikud.
Näituse avamise külaliste hulgas olid teiste
hulgas ka Georgi Karavajev, skulptor ja graafik Peterburist, ning Militsa Bartenjeva, maalikunstnik ja kunstiteadlane, vene poeedi K.K
Slutševski sugulane kolmandast põlvest, samuti Peterburist.
Näituse avamist saatis noorteteatri “Keerubi
maski all” etendus, kus osalesid Inna Boda-

govskaja, Nataša Volžina, Rita Miškina, Jakov Tsõganov ja Lada Šeinina,
kes tantsisid, esitasid luuletusi, laulsid romansse ja ballaade.
Bulat Okudžava laul “Моцарт на
старенькой скрипке играет” kõlas
Izida Galimova esituses.
Tema dirigeerimisel esitas kultuurimaja “Rugodiv” kvartett “Festival”
koosseisus Olesja Gorbatšova, Tamara Moldon, Liia Petrova ja Lada
Šeinina laulu «Belij Hram», mis kõige paremini väljendas kogu tänu
näitusel väljapandu eest ja häid
soove noortele kunstnikele nende loomingulistes otsingutes teele
kaasa.
Sama mõte kõlas ka Militsa Bartenjeva sõnavõtus, kes kõneles noorte
kunstnike vaieldamatust andekusest ja avaldas veendumust, et
taolised üritused sarnaselt NarvaJõesuus toimunud näitusele liidavad inimesi,
ning et muusika, kunsti ja poeesia jaoks ei ole
olemas piire, kuna tõelisel kunstil ei ole rahvuslikku kuuluvust, vaid see on osake maail-

makultuurist.
Proua Bartenjeva väljendas soovi, et Kultuurikeskuse töötajate poolt tehtav kultuuri ja ajalooliste traditsioonide säilitamiseks ei kaoks,

vaid saaks linna ja selle külaliste elu lahutamatuks osaks.
Irina Ivantšenko,
noorteteatri “Keerubi maski all” juht
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K
Linnavalitsus
õnnitleb detsembrikuu juubilare:
70. sünnipäev:
Valeri Ošomkov
Ariadna Aljošina
Vaike Võip
Liidia Rumjantseva
75. sünnipäev:
Ljubov Poljakova
Zoja Vorobjova
Apollinaria Golina
80. sünnipäev:
Jekaterina Anitškina
85. sünnipäev:
Jelena Žignovskaja
Maria Pištšalina
90. sünnipäev:
Varvara Grigorjeva

Narva-Jõesuu
kultuuriüritused
30.12 ja 31.12
30.detsembril toimub Kuursaali juures aastavahetuse
talvepidu lastele: teater “Ilmarine” etendus 15.00 ja saluut 16.00;
Aastavahetuse saluut ja
2009.a vastuvõtupidu toimub Kuursaali juures. Tulevärk algab kell 01.00.a

alendriaasta lasteaias lõpeb eestlastele
tähtsa
pidupäevaga
–
Jõulupühadega.
Pühademeeleolu valmistavad ette
neli jõulueelset nädalat, advendiaeg. See on aeg, kus
läbi heade mõtete ja tegude süttib meis järk-järgult
ootus kõige tähtsama ime
– jeesuslapse - sünnile. Ime
ootuses möödub iga päev.
Sellest meeleolust, Jeesuslapse, uue inimese sünni
ootusest, valguse sündimise ootusest on täidetud neli
jõulueelset nädalat.

sõbrunesid hea vanakesega.
Ta toitis neid alatihti millegi maitsvaga, ja loomad ei
kartnud teda ning sõid toitu hea vanataadi käest. Üks
metskitseke hakkas isa Jakobit nii armastama, et tuli
tema majja elama.
Isa Jakob kohtus harva orus

mets mühises kurjalt, kõmises kõu ja välgunooled lõhestasid taevast. Isa Jakob
oli oma majakeses üksi, temaga oli ainult metskitseke.
Kitseke jooksis hirmunult
ringi, kisas kaeblikult ja rahunes ainult vanakese põlvedel kükitades. Isa Jakob
sulges silmad ja palvetas.

tea, mis on Advendiaed kuidas sellist aeda teha!” - “Vaata minu peale”, ütles maoke.
Ta keerdus rõngasse nagu
teokarp. Keskel sädeles eredalt tema kroon, õrna säraga vilkusid eredad täpikesed tema seljal. Isa Jakob sai
nüüd aru, mida tal on tarvis
teha. Ta süda täitus rõõmu-

lehtedest, käbidest ja okstest aia. Maja lõi särama põlema süüdatud suure küünla
imelisest valgusest.

Ta palus Jumalat andestada
inimestele nende tühi askeldamine ja aidata neid sellel
Jõulueelsel ajal, eriti lapsi. Ja
äkki, keset tuule ulgu ja tormi müha kuulis ta sõnu: ” Isa
Jakob! Lastele on vaja Advendiaeda. Sina saad seda
teha!”

ga. Nüüd märkas Isa Jakob,
et ka torm on vaikinud ja
mets rahunenud - pehme
lumevaip oli kogu maa endasse mässinud.

õrnas valguses säravat ilusat
aeda. Rohelise maona lookles okstest tee suure küünla poole. Tee alguses ulatas
valge ingel lapsele punase
õuna küünlaga ja iga laps
tohtis läbida tee suure
küünla juurde, süüdata sellest oma küünal ja valgustada selle säraga pimedat
koduteed. Pidu oli rõõmus
ja huvitav.

Lapsed olid juba teel, rõõmsalt lärmates jooksid nad
mäkke tõusval teel. Isa Jakobi majakese juurde jõudes
nägid nad majas imelises

Igal nädalal on oma meeleolu.
I nädala tähis on Advendiaed. Selle pidupäevaga me
alustame jõulupühade ootust. Advendiaiapäev teeb
jõuluootuse laste jaoks tegusaks: iga laps teeb ettevalmistusi, et süttiks Valgus,
saabuks Jõulupüha.
II nädala tähiseks on head
teod. Seda pidupäeva nimetame “Püha Nikolai päevaks”.
Püha Nikolai on laste kaitsja.
Iga lasteaiagrupp koostab
oma “Kuldse raamatu”, kuhu
on kirjutatud kõigi laste nimed ja kuhu märgitakse
nende head teod. Õpetaja
jutustab lastele lugu püha
Nikolai legendist.
III nädalal räägime Mariast
ja Joosepist, Jeesuslapse vanematest. Ja neljas nädal on
Jõulupühad.
Lasteaed tänab linnapead
Andres Noormäge abi eest
lasteaia territooriumi heakorrastamisel ja lasteaia
maja Jõulupühadeks kaunistamisel.

“Advendiaia” pidupäeva ajalugu

S

aksamaal ühes linnas
elas vaimulik isa Jakob. Kui ta vanaks jäi,
otsustas ta lahkuda lärmakast linnast ja minna elama
väikesesse majakesse mägedes. Majakese naabruses olevas metsas oli palju
väikeseid loomi: rebaseid,
jäneseid, oravaid. Loomad

elavate inimestega. Kui keegi oruelanikest jäi raskesti
haigeks, siis saadeti isa Jakobi järele, kes tuli alati ja
tõi haigele igasuguseid ravimtaimi.
Jõe kaldal leidis isa Jakob
mitmesuguseid imeilusaid
metslilli. Ta kaevas need ettevaatlikult välja ja istutas
oma majakese juurde. Kui
ilusaks muutus nendest ta
majake! Nii ta elaski vaikuses ja rahus. Vahetevahel
tulid ta juurde lapsed. Isa
Jakob meisterdas lastele
mänguasju ja jutustas huvitavaid lugusid.
Kui jõudis kätte pime aastaaeg, mõtiskles isa Jakob selle üle, et Jõulupühad on hakanud muutuma tavaliseks
söömapeoks, ja tal tekkis
tahtmise seda kuidagi muuta, teha see pidupäev laste
jaoks eriliselt kauniks.
Ühel ööl tõusis suur torm:
puud oigasid tuule käes,

TEIE REKLAAM
MEIE AJALEHES!

Kes ometi seda ütles? Isa Jakob avas silmad ja nägi otse
enese ees põrandal väikest
rohelist maokest. Mao peas
oli särav kroon, seljal sädelesid eredad täpid. Vanataat
imestas ja küsis: “Kes sa oled
ja kuskohast tuled?” Maoke
vastas: “Sa ei tea mind, aga
mina tean sind hästi – ma
kuulan sagedasti sinu lugusid”.
“Ütle, kust on pärit need
säravad täpid sinu seljal?”
küsis isa Jakob. Ja madu vastas: “Iga kord, kui inimlaps
teeb heateo, ilmub mu seljale sädelev täpike. Sina saad
inimlapsi, suuri ja väikeseid,
selles aidata” - “Kuid ma ei

Isa Jakob läks inimeste juurde. Ta sisenes igasse majja
ja rääkis nendega. Ta palus
inimestelt küünlaid ja punaseid õunu ja kinkis neile
ravimtaimi. Vanataat kutsus
kõiki lapsi hämaruse saabumise ajaks enda juurde peole. Lapsed rõõmustasid, nad
armastasid väga vanaisa Jakobit ja pidusid.
Isa Jakob naases metsa,
korjas kokku rohelist sammalt, kuuseoksi, käbisid ja
puukoort ning tõi kõik need
metsaannid oma majja. Ta
hakkas valmistama seda,
millest madu oli rääkinud.
Keskele asetas taat suure
küünla, selle ümber sättis ta
spiraalse tee rohelistest okstest, ümberringi aga moodustas kuivanud lilledest,

Sellel pidul oli ka üks naine.
Ta tuli tagasi linna ja jutustas
nähtust kõigile. Pidu hakati
kordama linnas, hiljem levis
see ka teistesse maadesse.
Nüüd tähistatakse meie lasteaias igal aastal detsembri
alguses imetoredat pidupäeva, kui me kõik koos kõige pimedamal ajal valgustame hämarat teed valguse
poole oma südamete soojuse ja valgusega.

Tel: 35 99 597
Fax: 35 99 590
info@narva-joesuu.ee

