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Kui seda talve ei oleks...
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15 istung, kus

Tänavune talv on jaganud meile ohtasti tugevaid tuiske ja rekordiliselt suures
koguses lund. Taevariik talvespordi
nautijatele, kuid häda ja viletsus kommunaateenistuse jaoks, kelle töötajad
on nii öösel kui päeval lumetõrjega
ametis. Lume koristamine teedelt ja
tänavatelt on viimastel kuudel olnud
kõige enam tähelepanu pälvinud kõneaine kogu Eestis. Üldsus on pahane:
suured lumehanged hoovides ja tänavatel  on reaalseks ohuks ja takistuseks
liiklemisel.
Sellest, milliste vahenditega NarvaJõesuu lumeuputusega võitleb, rääkis
meie korrespondent linna heakorratööde koordinaatori Andrei Kuzminiga.  
Tere, Andrei! Rääkige meile, kuidas
toimuvad lumekoristustööd NarvaJõesuus, kes on need inimesed, tänu
kellele läheme me hommikul tööle
mööda tänavat ning ei sumpa põlvini hangedes?
Koristustööd toimuvad plaanikohaselt. Linnal on oma tehika ja töötajad.
Kriitilises olukorras, suure tuisu järel
tuleb vahel tellida täiendavat tehnikat.  
Kuid esmajärjekorras püüame me siiski
toime tulla oma jõududega, sest peamiste tänavate koristamise kompleksteenus (sisaldab lumekoristustehnika
ja tööjõu renti koos maksudega) mida
pakuvad erinevad firmad, võivad linnale maksma minna kuni 3000 eurot ööpäevas. Linna eelarve on piiratud, me
peame arvestama oma võimalustega.  
Eriti peale seda, kui linn möödunud
aastal investeeris 1,5 miljonit krooni
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimiseks.
Jah, rahvas kaebab – kohati ei ole
teed tasased. Siiski, vaatamata oma
vähesele võimalusele ei ole me mitte kõige hullemas olukorras. Riigis on
paikkondi, mis on palju raskemas sei-

• Kinnitati Narva-Jõesuu Keskkooli põhimääruse uus redaktsioon;
• Viidi sisse parandused Linna kalmistu korda. Parandused olid reaktsioonilist laadi,
sisulisi muudatusi korras ei toimunud;

sus. Sest vaatamata “Monika” ja “Skarleti” – nimelistele lumetormidele ei ole
bussiühendus   Narva-Jõesuuga olnud
kordagi katkestatud. Transport on liikunud lõpp-peatusest välja ja tagasi.
Ja see on kõige tähtsam.
Linna kommunaalteenistus koosneb
kuuest inimesest ja töötab kogu aeg
100% koormusega. Ametis on oma
ala asjatundjad: kaks traktoristi, kaks
kojameest ja kaks töölist. Nimelt need
inimesed hoiavad linna peatänavaid
korras.
Arvestades, et 2010. aastal on maha
sadanud rekordiline kogus lund, on
lumetõrjega tegeleva tehnika ja inimest arv väga väike...
Varem töötas kommunaalteenistuses
oma 30 inimest. Kui mulle praegu antaks kolmkümmend töölist, tõstaks me
käte ja labidatega kogu Narva-Jõesuu

Katused puhtaks
Tänavune erakordselt lumerohke talv pakub ohtralt suusaja kelgurõõmu, kuid samal ajal
palju muret majaomanikele.
Tehnilise Järelevalve Amet tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks
tuleb pidevalt jälgida katusele
kogunenud lume kogust ning
lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone
võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega
0,3 m.
Liigne lumekoormus ohustab
kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või
nende osasid (varjualused,
varikatused, karniisid), lameda
katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid,
estakaadid) ning vanemaid
amortiseerunud ehitisi.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on
katuseastmed või katus piirneb
kõrgema ehitisega. Sellistesse
kohtadesse kuhjub tuulega
lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat
lumekoormust. Samuti tuleks
vältida lume ja jää kogunemist
katuse räästarennidesse ning

lumest puhtaks. Kuid meie töös pole
tähtis mitte kogus, vaid kvaliteet. Lumesadude ajal, mis õnneks ei toimu
iga päev, on raske, seda peab tunnistama.
Kas tänavate puhastamiseks kasutatakse keemilisi lumetõrjevahendeid?
Elanike suhtumine keemilistesse tõrjevahenditesse on mitmesugune. Tahame, et tänavad oleksid jäävabad ja
ohutud, kuid keemilised lumetõrje vahendid rikuvad jalanõusid, hävitavad
ümbritsevat keskkonda, imbudes koos
sulava lumega teeäärsesse maasse
ning on küllaltki kallid, arvestades materjali ja tehnika maksumust, mis tõrjevahendi inimestele jalge alla laotab.
Kuldset keskteed leida pole kerge.
Meie kasutame erisegu, kus on 4/5 osa
liiva ja ainult 1/5 osa soolasid.

sadevee äravoolutorudesse ja
-lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning
takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.
Lume ja jää eemaldamisel katuselt on oluline järgida järgmisi nõudeid:
• Ohutuks liikumiseks katusel
tuleb sinna paigaldada katu-

Minu teada on kommunaalteenistuse ülesandeks hoida korras linna
pea- ja põhitänavad. Kas eramajade
omanikud saavad kasutada linna
tehnikat? Kui jah, siis milistel tingimustel?
Linn pakub võimalust lumekoristustehnikat rentida. Seeda teenust juba
kasutavad sanatooriumid Narva-Jõesuu ja Liivarand, Politsei- ja Piirivalveamet.   Teenuse hindadega saab tutvuda, helistades infotelefonil 35 99 597
või minule (Andrei Kuzmin, telefon 52
49 345).
Muidugi saame me teenust osutada
ainult siis, kui lumekoristustehnika ei
ole hõivatud munitsipaalterritooriumil
– esmase tähtsusega on ikkagi linna tänavate sõidukorras hoidmine.
Jekaterina Gritskova

• Moodustati linna aukodaniku nimetuse
omistamise ettepanekute läbivaatamise
ajutine komisjon. Komisjon vaatab läbi
05. jaanuariks 2011.a esitatud ettepanekud 2011.a aukodaniku nimetuse omistamiseks. Komisjoni esimeheks valiti Raivo Murd, aseesimeheks – Inge Muškina.
Komisjoni koosseisus on veel V.Strelkov,
A.Sepp, I.Lebedeva, P.Grigorjev, T.Toom,
I.Mošonkina, T.Pruul, T.Pagajeva ja
T.Zavjalova;
• Viidi sisse täiendus Narva-Jõesuu Keskkooli töötajate (v.a pedagoogid) töö tasustamise alustesse;
• Seoses üleminekuga eurole muudeti Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korda;
• Seoses üleminekuga eurole kinnitati Narva-Jõesuu linna asutuste töötajate ja teenistujate palgamäärad. Summad ei muutunud.
• Kinnitati Narva-Jõesuu linnavalitsuse teenistujate uus koosseis. Lisandus veel üks
ametnik – aselinnapea.
• Seoses üleminekuga eurole kinnitati linnapea töötasu ja lisatasud. Summad ei
muutunud;
• Toimus Narva-Jõesuu linna 2011.a eelarve
esimene lugemine;

sesillad ja -redelid.
• Tööde teostajatel peab olema nõuetekohane turvavarustus.
• Lume ja jää sulatamisel tuleb vältida keemilisi aineid
ja tehnoloogiaid, mis võivad
kahjustada katust või sadeveesüsteeme.
• Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel tuleb kasutada
õigeid vahendeid, et vältida
külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte
lõhkumist.
• Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda madalamatele hoonetele ja inimeste liikumistsooni. Inimeste liikumistsoon
tuleb tööde teostamise ajaks
piirata ohutuslintidega.
• Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleks katusele paigaldada lumetõke.

Vastavalt
ehitusseadusele
vastutab ehitise ohutuse eest
selle omanik. Ennetamaks ehitise katusele koguneva lumega kaasnevat ohtu ehitisele,
samuti inimestele ja ümbritsevale keskkonnale, peab ehitise omanik võtma tarvitusele
vastavad meetmed. Ehitiste
ohutuse tagamist kontrollivad
kohalikud omavalitsused ja
Tehnilise Järelevalve Amet.

• Seoses üleminekuga eurole viidi sisse
muudatused järgmistesse Narva-Jõesuu
linna määrustesse ja kordadesse: “Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused”, “Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate
toetuste maksmise tingimused ja kord”,  
”Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord
Narva-Jõesuu linnas”, “Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste
andmise tingimused ja kord”,“Narva-Jõesuu LVK 01.11.2006.a. määrus nr 28 “Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate
sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja
kord”;
• Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
esimees Viktor Golovnja esitas enda juhitava komisjoni 2010.a töö aruande.

Anu Võlma
6672031
Avalike suhete spetsialist
Tehnilise Järelevalve Amet

Kokkuvõtte koostas:
Veronika Stepanova, linnasekretär

Narva-Jõesuu
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Aastavahetuse ürituste kokkuvõte
Jõululaupäeval, 24. detsembril
esinesid   Narva-Jõesuu keskkoolis
kontserdiga tantsukollektiiv “Kullerkupp” ja linna lasteaia “Karikakar”
lapsed.
Kontsert toimus venekeelse “Radio
4” poolt igal aastal sel ajal korraldatava heategevusürituse raames, mis
soovikontserdi vormis kogub raha
puudust kannatajate toetamiseks.
Tasulisele automaatvastajale tehtud
kõnedelt saadud tulu on raadiokuulajate panus ürituse kogumiskarpi.
Annetusi oli võimalik teha ka kontserdi toimumise ajal kohapeal. Kogutud raha (943 krooni, natukene
rohkem kui möödunud aastal) annetati Tallinna lastekodu toetuseks.     
26. detsembril toimusid AS NarvaJõesuu sanatooriumi saalis linna
laste nääripeod. Sel aastal korraldasid linna kultuuritöötajad lastepeod
kahele vanuseklassile eraldi: väikelaste nääripidu algas keskpäeval,
suuremate laste jaoks algas pidu
kell 15.00.
Väikelaste jaoks oli korraldatud huvitav matk juurviljademaale vallatu
Cipollino eestvedamisel itaallase
Gianni Rodari samanimelise muinasjutu põhjal.
Suuremate laste jaoks oli kokku
pandud eriti põnev stsenaarium
muinasjutu “Tuhkatriinu” ainetel,
kuid kaasaegses võtmes.
Vaieldamatult oli peo tähtsimaks
persooniks punase ninaga halliha-

tümeeritult, mis on tegelikult kurb.
Veel natuke samas vaimus ja varsti
lapsed ei usu enam imedesse” ütles
üks etenduse peaosatäitjatest.
Kuursaali juurde kuuse alla kutsus
linnarahvast, nende lapsi, sõpru ja
tuttavaid ning linna külalisi kogunema 1. jaanuari öösel kell 1:00 toimunud pidupäevasaluut.
Aastavahetuspeo  külmas ja lumises
Narva-Jõesuus tõmbas käima Ded

Moroz, kes soojendas kokkutulnuid
liikumismängudega ja jagas magusaid kingitusi. Algavat 2011.aastat
tervitas kell üks öösel toimunud
tulevärk, mis maksis linnale seekord
15 tuhat eesti krooni.
Peale saluuti jätkunud vabaõhudiskole jäid tantsima kõige vastupidavamad, keda ei hirmutanud ei külm
ega lumi.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab tööle tehniku,
kelle ülesanneteks on
• kultuuriürituste tehniline teenindamine (ruumi/esinemiskoha
ettevalmistamine);
• helitehnika ja muud ürituste jaoks vajalikku inventari kohale
toomine ja paigutamine;
• ürituste heli tagamine ning audio-videomaterjalide kvaliteetne
helindamine ja järelhelindamine;
• helimaterjali ettevalmistamine ning vastava tehnilise lahenduse heli kvaliteetseks esitamiseks ja salvestamiseks leidmine;
• helitehnika korras hoidmine
• kultuuriürituste reklaami levitamine linnas

bemeline vanake võlusauaga käes
– Ded Moroz.   Etenduse lõppedes
jagas ta väikestele pidulistele   magusaid kingitusi ja õnnitles kõiki
kokkutulnuid algava uue aasta puhul.   
“Juba teist aastat tuleme lapsega
linna nääripeole. Oleme väga rõõmsad, et Narva-Jõesuu on taaselustanud  nääripidude traditsiooni”, jagas
oma muljeid üks peol olnud lapsevanem.
Etendust andnud näitlejatelt kõlas
arvamus, et vaatamata nääripidude korraldamise tava edenemisele
Narva-Jõesuus on karnevalide korraldamise traditsioon languse teel:
“Üha vähem lapsi tuleb peole kos-

LINNAVALITSUS KUTSUB!
TULE JA AITA KOOSTADA MEIE
LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS
2011-2025
Arengukava arutelud jätkuvad järgmiselt:
17.01.2011 kell 18:00 Aia tn 3, Narva-Jõesuu Sanatoorium
Arutatakse tehniline valdkonna arengu üle
Teemad:
• Maakasutus
• Planeerimine
• Keskkonnakaitse
• Turvalisus
• Haljas- ja puhkealad
• Jäätmekäitlus
• Veevarustus- ja kanalisatsioon
• Soojamajandus
• Teed ja tänavad
• Ühistransport
• Valgustus
• Elamumajandus
02.02.2011 kell 18:00 Aia tn 3, Narva-Jõesuu Sanatoorium
Arutatakse sotsiaalse valdkonna arengu üle
Teemad:
• Tööhõive (sh ettevõtlus, turism)
• Haridus
• Kultuur
• Huvialaharidus
• Noorsootöö
• Sotsiaalhoolekanne
• Tervishoid
SAADA OMA ETTEPANEK KIRJALIKULT LINNAVALITSUSELE
Aadress: Koidu 25, Narva-Jõesuu
E-mail: veronika.stepanova@narva-joesuu.ee

Ootame kandidaadilt:
• eesti, vene ja inglise keelte oskus
• helitehnika kasutamise oskus
• hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
• korrektsus
• oskus iseseisvalt töötada
• ettevõtlikus
• aktiivsus
Konkursis osalemiseks esitada
CV, isikut ja haridus tõendavate dokumentide koopiad,
motivatsiooni kiri.
Isikuga sõlmitakse tööleping määramata ajaks.
Dokumendid esitada hiljemalt 24.01.2011.a. elektrooniliselt
aadressil veronika.stepanova@narva-joesuu.ee.
Lisa info 35 99 594, 35 99 587

Intellektuaalide sport
Sport – see on eelkõige eneseületamine,
kõrge meisterlikkuse saavutamine. See on
harmooniline füüsiline ja intellektuaalne
arenemine, pikad treeningud sportlikku
vormi jõudmiseks, enesevalitsus ja emotsionaalne kindlus. Sport – see on mõõduvõtmine, võistlus, püüd olla esimene,
võita kõrgeimad autasud ja tiitlid, see on
enese ambitsioonide elluviimine.
Kõike seda võib täie õigusega öelda ka
male kohta. Sest miks peakski sport assotsieeruma ainult füüsilise koormuse,
jõu ja osavusega?
Narva-Jõesuu Keskkooli baasil loodud
malesektsioon   on tegutsenud oma viis
aastat. Selle asendamatuks juhiks on
Mihhil Andrejevitš Tereštšuk, Narva klubi
“Avesta” treener ja president. Malesektsioon käib koos üks kord nädalas, kolmapäeviti. Treeneri sõnul tuli malesektsiooni
loomise initsiatiiv kooli administratsiooni
poolt: “Kõik on täiesti loogiline, mitmetes
Euroopa riikides on male kohustuslik õppeaine”, jagas Mihail Tereštšuk oma mõtteid ajalehele antud telefoniintervjuus.
Keskkooli baasil tegutseva malesektsiooni tööst võtavad osa erinevas vanuses
lapsed ja jagunevad seetõttu klassidesse:
esimene klass (kaheksa kõige väiksemat),
teine (kolmteist inimest – kõige rahvarikkam ja lärmakam klass) ning kolmas
(kümme inimest). Kogemused näitavad,
et neljas klass on kõige väiksemaarvulisem, sest selle tööst võtavad osa peamiselt gümnasistid: lapsed ja ka nende vanemad on hõivatud riigieksamiteks ning

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

erineval tasemel vastaseid ning osaleda
maleturniiridel reaalajas. Kuid on olemas
ka medali teine külg – ülilaialdane valik
kaardi- ja muid meelelahutuslikke mänge.  
Narva-Jõesuus on mitu silmapaistvat last,
kellele treener Mihhail Tereštšuk paneb
suuri lootusi. Üks nendest on Alina Terebunskaja, kes 2010.a võitis Eesti meistrivõistlustel oma vanuseklassis (kuni
12-aastased lapsed) pronksmedali. Peale
Alina peab treener silmas veel vähemalt
kolme lootustandvat last.   Mihhail Tereštšuki sõnul oli 2010.a linna, ringkonna
ja vabariigi meistrivõistluste tulemusi
arvestades Narva-Jõesuu keskkooli malesektsiooni jaoks senise tegevusajaloo
parim, tulemusrikkaim aasta.
edasisteks siseastumiseksamiteks kõrgematesse õppeasutustesse ettevalmistumisega ning hobi jaoks ei jätku vaba
aega.   Jäävad kõige vastupidavamad,
need, kelle jaoks male ei ole mitte lihtsalt
hobi, vaid elustiil.
Treeneri sõnul tuleb males arvestatavate tulemuste saavutamiseks pühendada sellele vähemalt 3-4 tundi päevas.
Suurmeistriks saamiseks jääb ka sellest
väheks. Kõrgemate tiitlite taotlejad peaksid pühendama oma malealaste oskuste
lihvimiseks keskmiselt 7 tundi päevas.
Kaasaegne arvutitehnoloogia aitab arenemisele kõigiti kaasa, muidugi, kui seda
kasutada õige eesmärgi saavutamiseks.
Internetis surfates võib seal sageli leida
virtuaalseid maleklubisid, kus saab valida

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

Toimetuse märkus:
Male — loogiline lauamäng spetsiaalsete
figuuridega 64 ruuduga laual kahe vastasmängija jaoks, sisaldab peale loogika ka
kunsti, teaduse ja spordi elemente. Mängu
venekeelne nimetus (šahmatõ) tuleneb pärsia keelest: «šah» ja «mat», mis tähendab, et
valitseja (šah) sureb.

Jekaterina Gritskova

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Koduloouurija

Küsimus - Vastus

– kus sellist ametit õpitakse ?

Kuuldes nime Virve Orav –
seostub see kõikidel tuntud
koduloouurija ja austatud sugupuude koostajaga. NarvaJõesuus on vist järgi vähe peresid, suuri suguseltse, kelle juuri
ei oleks Virve Orav uurinud, ta
on, Põlevkivimuuseumi koduuurimisringi liige, Eesti Koduuurijate Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi liige.
Tema uurimispiirkonnaks on
olnud Vaivara kihelkond, Narva-Jõesuu. Tema aktiivsel organiseerimisel on Narva-Jõesuusse paigutatud 15 mälestuskivi
ja -tahvlit eesti kultuurilukku
kuuluvatele inimestele.
1992.a sai Virve Orav Virumaa
missioonipreemia ja kaks aastat hiljem esimese kodu-uurijana vabariikliku kultuurkapitali
preemia.
23.veebruaril 2001.a. autasustati proua Virve Oravat Valgetähe Ordeniga. Ordeni andis
üle Eesti Vabariigi president
Lennart Meri isiklikult.
2010.a avaldas Virve Oravale
austust ka tema kodulinn – temast sai esimene Narva-Jõesuu
Aukodanik.
Virve Oravast on vändatud
lühifilm “Naine eesti kultuuriloos”. V. Orava töid on Narva
Muuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Teatri-ja Muusikamuuseumi, Rakvere Muuseumi,
Põlevkivimuuseumi, Eesti Kodu-uurijate ja Genealoogia
Seltsi arhiivides. Virve Orav
tegi lahti Ida-Virumaa koduloo
uurijate poolt väljaantavate
raamatute sarja – tema sulest
on ilmunud: “Matkateed Narva
lähistel” (1991.), “Narva-Jõesuu
kodu-uurija pilguga” (1993.),
“Vaivara kodu-uurija pilguga”
(1998) ja “Narva-Jõesuu, mu
kodu”.
Ta on olnud aktiivne osaline
Udria dessandi samba taastamisel ja oma kodu-uurimusliku
töö õpetaja – August Martini
mälestuse jäädvustamisel Vai-

vara mail.
Vaatamata mahukale aktiivsele
avalikule tööle, mis on suunatud oma kodukoha hüvanguks
on Virve Orav olnud hea abikaasa, hoolitsev ema ja hiljem
hea vanaema ja vanavanaema.
Virve ja Olaf Oraval on nüüdseks juba kaks   täiskasvanud
tütart, lapselapsed ning lapselapselapsed.
Virve ja Olaf on olnud abielus
juba 57 aastat. Tänapäeval tuleb selline pikk kooselu aina
harvem ette, seepärast küsimegi perekond Orava käest,
milles seisneb pikka kooselu
saladus?
Sellele küsimusel vastavad Virve ja Olaf nagu ühest suust:
“Et koos elada peab olema
vähemalt üks ühine huvi. Pidepunkt, mis seoks.”
Virve Orav: “Meie ühiseks huviks oli male. Toona ei olnud
ei televisiooni ega internetti
ja inimesed oli sotsiaalsemad,
suhtlemisvalmimad.”
Olaf Orav: “ Tänu malele, kui
nii öelda võib, saimegi me tuttavaks. Virve oli Males nobe
käsi, ta mängis alati esimeses
lauas. Ja kui me kurameerisime käisin ma tema pool külas
malelaud ja nuppud kaasas.
Nii areneski suhtlus, tekkisid
tunded, tuli abielu, mis kestab
siiamaani.
Virve: Nooruses mängisime
veel bridži. See on ka põnev

Muusikakool kolib

kesklinna

Detsembrikuus, uue aasta eelarve menetlemise käigus, võttis
linnavalitsus vastu julge otsuse – tuleb säästa küttekulusid
ning kolida muusikakool metsas
asuvast hoonest kesklinnas vabanenud ruumidesse aadressil
Kesk 3, majja, kus  paikneb veel
raamatukogu, Valge saal ja internetipunkt.
Otsus oli kindlasti raske kooli personalile. Kuid arvestused
näitasid, et koheselt aasta alul
kolides saame soojakulude arvelt säästetud vahenditega ka
ruumid paremasse korda seada.

Rääkimata muudest plussidest.
Juba ammu on kostunud lapsevanematelt soov, et muusikakool võiks olla keskusele lähemal, mitte eraldatult metsas.
Vabandame võimalike ebamugavuste eest alguses. Ning täname kooli personali mõistva suhtumise ja tubliduse eest.

kaardimäng.
Olaf: Oo muidugi bridž. Selleks
on alati vaja nelja mängijat.
Meie juures kodus on käinud
bridži mängimas Kaarel Ird, Illar Kärner ja paljud  teised Narva-Jõesuus oma puhkust veetnud inimesed.”
Virve Orav: “ No ja muidugi
peavad olema kompromissid ja
ühised kohustused ja vastutus.
Kui meie lapsed olid väiksed
töötasin ma toonases Kolhoosidevahelises
sanatooriumis
(tänapäeval SPA Narva-Jõesuu)
raamatukogus. Töögraafik oli
selline, et tuli tööl olla ka õhtupoole. Lapsed käisid koolis. Siis
oli Olaf see, kes käis koolis lastevanemate koosolekutel ja oli
lastega kodus. Pärast koduseid
toimetusi tuli ta mulle tööjuurde vastu.”
Olaf: Üldse kui me noored olime oli elu kuidagi teist moodi.
Narva-Jõesuus oli näitering.
Meil olid lavastused, millega
me käisime esinemas ja see oli
lõbus. Kõik me oli siis vabakutselised näitlejad, keegi meile
selle eest palka ei maksnud ja
kuidagi kohustuseks ei olnud.
Virve: See oli tore aeg, õhtul
peale tööd tulla kõik Kuursaali
kokku ja hakata näidendi kallal tööle. Näitering oli toona
paljudele inimestele hobby. Ja
see oli lõbus ning minu arvates
põnevam kui lihtsalt televiisori
ees istumine.

Lugupeetud
Narva-Jõesuu
muusikakooli
õpilased
ja lapsevanemad,

Narva-Jõesuu

Kas tänases päevas oleks see
võimalik, luua Narva-Jõesuu
näitering ?
Olaf: Teoreetiliselt on see võimalik võibolla leiduks isegi
aktiivsemaid linnlasi, kes tuleksid kokku ja paneksid pead
tööle. Kuid linnas puudub nn
materiaal-tehniline baas. See
tähendab, et ei ole kohta kus
koguneda ega lava kus etendust etendada. Narva-Jõesuule
oleks hädasti vaja oma kultuurimaja või rahvamaja.
Virve: Ja muidugi peab olema
inimene, ma mõtlen näitejuhti,
kes on valmis seda tööd tegema.
Kust sai alguse huvi koduloo
uurimise ja sugupuude koostamise vastu?
Olaf: Virve sai suguvõsade uurimise pilgu kuulsalt suguvõsauurijalt August Martinilt.
Virve: Jah nii see oli, alguses
ma kuulasin teda, seejärel tekkis huvi ja pensionile jäädes
mõtlesin proovida kätt sellel
alal. Olaf on olnud mulle alati toeks, ta on aidanud mind,
ka sugupuude koostamisel ja
uurimisel. kokku oleme teinud
ligi 80 sugupuud graafiliselt
on enamuse kujundanud Rein
Mägar.
Olaf: See on väga oluline, et
inimene teaks oma juuri. Kui ei
tea juuri ei kasva võra on üks
selline tarkus.
Virve: Ma olen alati öelnud, et
elu on kõige huvitavam asi, mis
inimese elus on. Pange kirja,
mida tea näete, mis teiega on
juhtunud. Tehke seda kohe,
sest hiljem on see ununenud.
lugege edasi järgmises ajalehes

Ajalehe “Narva-Jõesuu” toimetusse laekus hiljuti kiri,
mille tõlke me siin täies ulatuses ära toome.

“Kes on kes?

?

Meie, Koidula tänaval
on pimedaid põiktänavaid, mis teevad linnaelanike elu keeruliseks.
Oleme selles küsimuses pöördunud linnavalitsuse poole,
kuid saanud ühe vastuse –
pole vahendeid, elektrienergia kokkuhoid.
Kuid see ei puuduta kõiki.
Meie tänavale maja nr 42a
juurde, kus elab abielupaar
Kaursonid, tekkis silmipimestav valgusti. Kuidas sellest aru
saada? Kas linna elektrik, rahvasaadik ja linnavolikogu liige
Žignovski ei tea linnaelanike
vajadusi? Helistasin linnavolikogu liikmele N.Kaursonile,
kes on ka sotsiaalkomisjoni
liige, ja soovitasin talle, et see
valgusti viidaks maja nr 32a
juurde, sealt lähevad lapsed
pimedas kooli, eakale naisele
kutsutakse tihti kiirabi. Majalised on igasuguse ilmaga sunnitud jooksma peatänavale  
masinale vastu.
Nii oleks tulnud toimida. Kuid
ei, linnavalitsuses viidi töötajad arvamusele, nagu oleksid
nad ise valgusti ja elektrijuhtmed ostnud.
Keda te lollitate, rahvasaadikud Žignovski ja Kaurson?
Elektrienergia eest, mida valgusti kasutab, maksab linn.
Valgusti on aga nii ere, et loe
või lehte.
Rahvasaadik Kaurson on lasteasutuse juhataja, sotsiaalkomisjoni liige, tema käitumisest
on ühene järeldus – lugupidamist linnaelanike vajaduste
suhtes tal ei ole. Minu perest
käib juba kolmas põlvkond
lasteaias, kuid erilist lugupi-

damist mul selliste juhatajate
vastu ei ole, kes asetavad oma
isiklikud huvid kõrgemale kõikidest käitumisnormidest.
Ja mõiste – mitte amet ei tee
inimest, vaid inimene teeb
ameti (lugupeetavaks) -  puudutab kõiki linnavolikogu liikmeid.
Lilia Kuznetsova,
Koidula 52.”

!

Järgneb linnavolikogu
saadikute A. Žignovski
ja N.Kaursoni arvamus
tänavavalgustuse kohta
Lydia Koidula tänaval:

“L.Koidula tänava majade 42,
42a, 44 ja 44a elanikud on tänulikud linnale ja rahvasaadik
A.Žignovskile, et leiti võimalus
paigaldada tänavavalgustus
pimedasse
põiktänavasse.
Meie põiktänava elanikud on
juba pikka aega pöördunud
A.Žignovski poole palvetega,
ja ta on täitnud oma lubaduse.
Samuti on L.Koidula 58 a elanike palvele vastu tulles paigaldatud põiktänavasse kaks
valgustit.
Kahjuks pole ei rahvasaadik
A.žignovski ega sotsiaalkomisjon saanud L.Koidula tänava
maja nr 32a elanike pöördumist.
Meil on väga kahju, et me ei
vallanud selles küsimuses olukorda, et ei ole täidetud meie
areneva linna elaniku palvet.
Linna tänavavalgustuse arendamise plaani koostamisel
2011.a võetakse võimaluse
korral arvesse linnaelanike
soove.
Suur tänu Lilia Kuznetsovale
aktiivse ellusuhtumise eest,
signaali eest linnaelanike vajaduste kohta.
Saadikud:
A.Žignovski
N.Kaurson

Toimetulekutoetuse
muudatused 2011 aastal

Alates 1.jaanuarist 2011 tõsteti
toimetulekupiiri määra, mis on
nüüd 76,70eurot   /1200 EEK/
kuus üksi elavale inimesele või
Muusikakooli kolimise tõttu Kesk perekonna esimesele liikmele
tn 3 asuvasse hoonesse algab ning pere teisele ja igale järgõppetöö koolis 17.jaanuarist nevale liikmele 80% sellest ehk
61,36 eurot  /960 EEK/.
2011.a.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle
Tunniplaan ei ole muutunud.
kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toiLada Švan metulekutoetusega täiendavat
Andres Noormägi,
Narva-Jõesuu laste muusika sotsiaaltoetust 15 eurot /234,7
ja kunstikooli direktor EEK/.
Narva-Jõesuu linnapea
2010 aastal oli toimetulekupiiri
määr 1000 EEK kuus üksi elavale
inimesele või perekonna esime-

sele liikmele ning pere teisele
ja igale järgnevale liikmele 80%
sellest ehk 800 EEK. Toimetulekutoetuse saajad, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised,  

said koos toimetulekutoetusega
täiendavat sotsiaaltoetust 200
EEK.

Narva-Jõesuu
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Jaanuar 2011

Linnavalitsus õnnitleb
jaanuarikuu juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Vladimir Chernobrov 08.01.
Olga Stepanova 18.01.
Tamara Nikitina 20.01
75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Alexander Razin 10.01
Vera Shavrova 15.01
80-aastast juubelit tähistavad:
Vassili Kruglov 01.01.
Alexander Sharchev 31.01.
Maria Legavko 05.01
Tatiana Tkacheva 08.01.

Hilda Vesilo 23.01
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Pjotr Spiridonov 28.01
Jevdokia Konkova 15.01

Narva-Jõesuu Kool

SÜNDMUSTE KALENDER

Jaanuar
14.01.2011 / 18.00 Võtame vastu Vana
uut aastat / puhkeõhtu / Kesk 3
22.01.2011 / 12.00 Narva-Jõesuu
Talispordipäev / SPA Narva-Jõesuu rand
23.01.2011 / 13.00 A. Hahni nimelise
kirjandusühingu õhtu / Kesk 3
30.01.2011 / 11.00 Narva-Jõesuu Talvine
spordipäev / SKI TEAM spordibaas, Metsa 5

Veebruar
05.02.2011 / 16.00 Narva-Jõesuu
Keskkool ( J.Poska 36 ) kutsub oma
juubelile
12.02.2011 / 16.00 Sõbrapäev / Kesk 3

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu hariduse ajalugu saab alguse 1862.a, kui Hungenburgis avati Wilhelm Rotskirchi juhtimisel algkool, kus
õppis 22 last. Hungerburgi kui kuurordi
kuulsus kasvas, elanike arv suurenes ning
1887.a tegutses vabrikukool ja õigeusu kirikukool, mõlemad neljaklassilised.
Kohalike ettevõtjate Gustav Küti, Friedrich
Holtzi jt ettevõtmisel moodustatud Haridusseltsi liikmete toetusel avati 1907.a Haridusseltsi kool, mille juhatajaks sai Ernst Martinson. Haridusseltsi algkool oli kaheklassiline
viieaastase õppeajaga ministeeriumikool,
kus õpetati Jumalasõna, eesti ja vene keelt,
matemaatikat, geograafiat, looduslugu, joonistamist laulmist ja ilukirja. Koolis õppimine
oli tasuline. Sel ajal õppis koolis 137 last.
Mis puudutab pealesõja-aegset aega, siis on
olemas arhiividokument, Narva linna haridusosakonna 20. aprilli 1946.a käskkiri nr 51
Anna Nikititšna Pavlova määramisest NarvaJõesuu 5. algkooli juhatajaks alates 31.augustist 1945.a.
Ajalugu liigub edasi, kuid nimelt sellest tähtajast tähistame meie linna kooli taassünni
ajalugu.
1995.a andis Haridusamet koolile gümnaasiumi avamise litsentsi. Muutus ka kooli nimi.
Nüüd on see lihtsalt Narva-Jõesuu keskkool.
1996-1997.a avati koolis 10. gümnaasiumiklass.

Kooli direktorid.
1. Anna Nikititšna Pavlova – 1945-1947
2. Varvara Issajevna Zeleznjova 1947-1952
3. Maria Vassiljevna Krestjankina 1952-1955
4. Anatoli Ivanovitš Malanitšev -1955-1961
5. Vjatšeslav Paramonovitš Gnitienko -19611963
6. Antonina Fjodorovna Astašova 1963-1966
7. Zoja Petrovna Drozdova -1966-1979
8. Veera Arkadievna Baldina – 1979-1984
9. Tatjana Nikolajevna Babanskaja – 19841986
10. Vladimir Jurjevitš Runin – 1986- 1996
11. Elmo Medar – 1996-2000
12. Niina Vassiljevna Sepp – 2000-2008
Õpetajad-veteranid:
1. Aleksandra Kuzminitšna Glavatskaja – matemaatikaõpetaja (1965-1990)
2. Irina Ivanovna Mošonkina – algklasside
õpetaja (1967-2007)
3. Aleksandr Ivanovitš Gratšov – kehakultuuri
õpetaja (1970-2003)
4. Nadežda Ivanovna Šendrikova – ajalooõpetaja (1974-2002)
5. Larissa Aleksandrovna Ždanovitš – algklasside õpetaja (1975-2004)
6. Anastassia Nikolajevna Kolokoltšikova –
matemaatikaõpetaja (1975-1995)
7. Georgi Nikolajevitš Polunin – tööõpetuse
õpetaja (1993-2005)
8. Zoja Pavlovna Afanasjeva – algklasside
õpetaja (1983-1988)
9. Veera Pavlovna Rudenko – vene keele ja
kirjanduse õpetaja (1980-1988)

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss
kell 15.30–16.30
(I kvartalis: 7. veebruar, 28. märts)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi
kontakttelefonil 6 310 310.

Olete oodatut Narva-Jõesuu Keskkooli
juubelipeole, mis toimub
05.02.2011 kl. 16:00
keskkooli hoones,
aadressil
J. Poska 36,
Narva-Jõesuu.

