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Narva-Jõesuu
linnavolikogu
ja linnavalitsus
õnnitlevad pedagooge
õpetajate päeva puhul.
Edu töös!
• Ametlik

28.septembril 2011.a toimus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
seitsmenda koosseisu 24. istung
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
• Kinnitati Narva-Jõesuu Muusika- ja kunstikooli Põhikirja uus redaktsioon;
• kinnitati linnaeelarve koostamise, vastu võtmise, täitmise ja aruandluse uus kord;
• võetu vastu Narva-Jõesuu Perekodu töötajate
töötasustamise alused ja palga alammäärad;
• võeti vastu teine lisaeelarve, millega samas
muudeti 2011.a eelarvet.

Toimus kolmas
Narva-Jõesuu Silmufestival
24.septembril toimus NarvaJõesuu linnakail järjekorras
juba kolmas silmufestival.
Üritused said alguse keskpäeval ja pidevatele vihmahoogudele vaatamata kestis pidu
õhtuni.
Festivali külaliste jaoks oli
korraldatud
mitmesugust
meelelahutust. PX Band Lavanda esitas lõbusa muusikakava, toimus kalalaat,
gurmaanidele pakuti mitmesuguseid silmust valmistatud
hõrgutisi – saada võis traditsioonilist “hungerburgerit”,
mille idee autor on teatavasti
linnapea Andres Noormägi,
Narva-Jõesuu kutselised kalurid pakkusid rahva hulgas
väga populaarset silmusuppi,
mis valmistati publiku silme
all kohapeal.

Vihm ei suutnud kokku tulnud piduliste tuju rikkuda,
vaid andis linnapeale Andres
Noormägile võimaluse jälle
mõned head ideed välja käia:
“Meil on plaanis soetada suur
telk, kus oleks pidude ajal
ruumi nii lava kui vaatajate
jaoks ja mis muul ajal teeniks
rahvast kalaturuna. Praegu
on meil kolm suuremat kalanduse ja kaluritega seotud
üritust: meritindi päev, kalurite päev ja silmufestival. Ja
see pole ikka veel kõik, mis
me soovime linnarahvale
pakkuda,” ütles linnapea oma
intervjuus ajalehele “Põhjarannik”.
Loomakaitsjate poolt terava
reageeringu välja kutsunud
“silmuralli” jäi ka sel aastal
toimumata. Kuid linnapea

Andres Noormägi tunnistas,
et seda spordiala pole siiski
veel unustatud: “Me lihtsalt
ei taha kellegagi riidu minna”
kommenteeris Noormägi.
Sel aastal oli kõigil peokülalistel unikaalme võimalus jälgida, kuidas käitub elus silm.
Platsile oli üles seatud akvaarium mõnede silmudega,
kelle tegevust jälgisid elava
huviga nii lapsed kui täiskasvanud.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu Linnavolikogu koosseisus on
toimunud muudatused:
Narva-Jõesuu Linnavolikogu saadik Kalle Merilai
on lõpetanud oma volitused alates 03.10.2011.a.
Tema asemel asus volikogus tööle Vitali Vinogradov, 2009.a kohalike omavalitsuste valimistel
Keskerakonna nimekirjas kandideerinutest järgmisena enim hääli saanud kandidaat.
Veronika Stepanova
Linnasekretär

2011.aasta toetusest pensionäridele
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
alustab novembris toetuse
väljamaksmist vanaduspensioni, töövõimetuspensioni,
rahvapensioni,
väljateenitud aastate pensioni või
toitjakaotuspensioni saavatele pensionäridele.
Toetus kantakse üle varem
esitatud andmete põhjal.
Palume neil pensionäridel,
kes eelnevatel aastatel toetuse saamiseks avaldust ei
esitanud, täita vastav taotlus linnavalitsuse III korrusel
infosekretäri juures. Kindlasti peab kaasas olema isikut
tõendav dokument, arvelduskonto number, kuhu toetus üle kanda.
Kui teil on aasta jooksul vahetunud pank, pangakonto
number või isik, kelle kontole te olete usaldanud toetuse laekumise, palume sellest
teatada infosekretärile hilje-

malt 4.novembriks 2011.a .
Toetust võib taotleda isik,
kes on olnud kantud NarvaJõesuu elanike registrisse vähemalt üks aasta.
Avaldusi võetakse vastu
kuni 4.novembrini 2011.a.
Toetus kantakse taotlejatele üle ainult pangaarvele

ajavahemikus 21-25.
vembrii 2011.a.

no-

Informatsioon telefonidel
35 99 597, 35 99 589.

Narva-Jõesuu

2

Oktoober 2011

Eesti lipu päevadest

Buss pensionäridele
Alates esmaspäevast, 17. oktoobrist 2011.a. alustab tööd Narva-Jõesuu pensionäride tarbeks
käiku pandud bussiliin Narva-Jõesuu – Narva – Narva-Jõesuu.

Liini sõitev väikebuss ei peatu tavalistes bussipeatustes. Sõit selles bussis on tasuta,
kaasa võtta pensionitunnistus.
Väikebussi peatused Narva-Jõesuu linnas, sõit Narva poole (hommikul)
Peatused Narva-Jõesuu linnas
Peatus

Kommentaar

Kellaaeg

Auga-2

L.Koidula tn majade 92 ja 98 juures avalikult kasutataval platsil

Auga-1

L.Koidula tn maja 46A juures avalikult kasutataval platsil

Liivarand

L.Koidula tänaval hotelli Liivarand vastas

Kirik
Meresuu

Vabaduse tänaval Õigeusu kiriku vastas
Vabaduse tänaval Meresuu SPA vastas, enne Vabaduse tn ja Kiriku tn
ristmikku (endise turuplatsi kõrval)
Vabaduse tänaval hotelli YES kõrval asuval avalikul platsil
J.Poska tänaval Narva-Jõesuu Keskkooli vastas

Vabaduse 32
Narva-Jõesuu
Keskkool
Kudruküla
Linda
Nõudmisel

J.Poska tn, Kudruküla tn ja Jõe tn ristmiku järel
J.Poska tn ja Linda tn ristmiku järel
Loetletud bussipeatuste vahel teeb buss peatusi sõitjate nõudmisel

10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:07
10:08

Peatused Narva linnas
Peatus

Kommentaar

Kellaaeg

Vestervalli

Narva Haigla polikliiniku juures asuval parkimisplatsil, Vestervalli 15

10.20

Puškini

Avalikult kasutataval platsil Aleksander Puškini tänaval majade nr 21 ja
23 vahel
Kaubanduskeskuse Fama parkimisplatsil

10:22

Avalikult kasutataval platsil kultuurimaja Geneva kõrval

10:27

Tallinna mnt Rahu bussipeatuse vastas asuva endise „Sendi” kaupluse
kõrval
Loetletud bussipeatuste vahel teeb buss peatusi sõitjate nõudmisel

10:30

Kaubanduskeskus FAMA
Kultuurimaja
GENEVA
Sendi
Nõudmisel

10:24

Eakate bussi peatused ja kellaajad liinil Narva- Narva-Jõesuu (peale lõunat)
Peatus

Kommentaar

Kellaaeg

Tallinna mnt Rahu bussipeatuse vastas asuva endise „Sendi” kaupluse
juures
Avalikult kasutataval platsil kultuurimaja Geneva juures

14:15

Kaubanduskeskuse Fama parkimisplatsil

14:21
14:23

Vestervalli

Avalikult kasutataval platsil Aleksander Puškini tänaval majade nr 21 ja
23 vahel
Narva Haigla polikliiniku juures asuval parkimisplatsil, Vestervalli 15

Nõudmisel

Loetletud bussipeatuste vahel teeb buss peatusi sõitjate nõudmisel

Sendi
Kultuurimaja
GENEVA
Kaubanduskeskus FAMA
Puškini

14:18

14:25

Peatused Narva-Jõesuu linnas
Peatus

Kommentaar

Kellaaeg

14:37
14:38
14:39

Linda

enne J.Poska tn ja Linda tn ristmikku

Kudruküla
Narva-Jõesuu
Keskkool
Vabaduse 32

enne J.Poska tn, Kudruküla tn ja Jõe tn ristmiku
J.Poska tänaval Narva-Jõesuu Keskkooli kõrval

Meresuu
Kirik

Vabaduse tänaval Meresuu SPA kõrval, peale Vabaduse tn ja Kiriku tn
ristmikku (endise turuplatsi vastas)
Vabaduse tänaval Õigeusu kiriku juures

Liivarand

L.Koidula tänaval hotelli Liivarand juures

Auga-1

L.Koidula tn maja 46A juures avalikult kasutataval platsil

Auga-2
Nõudmisel

L.Koidula tn majade 92 ja 98 juures, avalikult kasutataval platsil
Loetletud bussipeatuste vahel teeb buss peatusi sõitjate nõudmisel

Vabaduse tänaval hotelli YES kõrval asuval avalikul platsil

14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45

Ainult 15. ja 16. oktoobril kella 12.00 kuni 20.00
võib tuua looduslikku prügi - lehti ja oksi Kalda tn 45,
Narva-Jõesuu.
Ainult sel ajal on nende vastuvõtt tasuta. Lehed peavad
olema kottides.
Väljaandja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Koidu tn 25, 29023 NARVA-JÕESUU

Sinimustvalge lipu heiskamisega muudame olulised
sündmused ja tähtpäevad pidulikumaks. Näiteks heiskame
Eesti lipu sünnipäevadel, kooli
lõpetamise, abiellumise ja miks
mitte ka pensionile jäämise puhul. Kuid peale perekondlike
oluliste sündmuste on olemas
ka meile kõigile ühiselt olulised rahvuslikud tähtpäevad,
mil heiskame Eesti lipud.
Inimesi seob kokku ühine
minevikukogemus ja ühised
väärtused. Selle ühtsustunde
üheks väljendamisvormiks on
lipu heiskamine neil ühiselt
oluliseks peetavail päevadel.

Riiklikud lipupäevad
Riigikogu on kehtestanud 18 lipupäeva. Oma sisult võib need
jagada kolme rühma: omariikluse, pereväärtuste ning kultuuriga seotud sündmused ja
tähtpäevad. Kõige enam on
meil omariiklusega seotud lipupäevi: Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, Tartu rahu
aastapäev, iseseisvuspäev, Euroopa päev, võidupüha, taasiseseisvumispäev, Riigikogu,
kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi valimise päev ning rahvahääletuse
toimumise päev.
Pereväärtusi kätkevaid lipupäevi on neli: emade-, leina-,
teadmiste- ja isadepäev. Meile
ainuomase kultuuriga seotud
lipupäevi on samuti neli: emakeelepäev, Eesti lipu, jaani- ja
hõimupäev.

Uus lipupäev
Käesoleval aastal lisandus üks
lipupäev – hõimupäev. Seda
tähistatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval. Hõimupäev
on soome-ugri rahvaste ühtehoidmise päev. Hõimupäeva
eesmärgiks on teadvustada
eestlaste kuulumist soome-ugri rahvaste perre ning sellega
väärtustatakse ühist pärandit.
1931. aastal langetas Helsingis toimunud soome-ugri IV
kultuurikongress otsuse hakata tähistama oktoobrikuu
kolmandal
nädalavahetusel
hõimupäeva. Eestis tähistati
1930-ndatel aastatel hõimupäeva kontsertide, aktuste ja
koosviibimistega kooli- ja vallamajades. Paljudes kohtades
võis Eesti lipu kõrval näha Soome ja Ungari lippu lehvimas.
Eesti okupeerimine katkestas
hõimupäeva tähistamise traditsiooni. Taasiseseisvumise järel hakati taastama ka hõimupäeva tähistamist. Kui algselt
leidis hõimupäev vastukaja ennekõike koolides, siis praeguseks on kaasa tulnud erinevad
haridus- ja kultuuriasutused
ning kodanikuühendused. Riigikogu kehtestas hõimupäeva
lipu- ja riikliku tähtpäevana 17.

veebruaril 2011. aastal.

Heiskamine südame sunnil
Riigikogu kehtestatud lipupäeval ei ole lipu heiskamine
kohustuslik. Samas ootab riik
ja kaaskodanikud, et vähemalt
kolmel päeval aastas – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval – oleksid
lipud heisatud kõikidele äri-,
elu- ja büroohoonetele. Soovituslikult heiskame Eesti lipud
ka kõikidel teistel riiklikel lipupäevadel.
Lippude heiskamisega anname märku isiklikest rõõmu- ja
kurbusepäevadest ning väljendame ka ühiseid väärtuseid ja
ideaale. Isiklikel tähtpäevadel
heiska Eesti lipp oma koduõues, meile kõigile olulistel
tähtpäevadel katame aga kogu
Eestimaa sinimustvalgete lippudega!
Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik

3. jaanuar – Vabadussõjas
võidelnute mälestuspäev
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistatakse, et
austada Eesti iseseisvuse eest
võidelnuid.
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev
Tartu rahulepinguga tunnustas
Nõukogude Venemaa tingimusteta Eesti Vabariigi iseseisvust, määrati kindlaks EestiVene riigipiir ja kooskõlastati
vastastikused julgeolekutagatised. Järgnevalt tunnustasid
Eesti Vabariiki de jure paljud
riigid.
24. veebruar – Eesti iseseisvuspäev
Eesti iseseisvuspäev on riigi
ja rahva pidupäev. Iseseisvuspäev märgib rahva enesemääramisõiguse teostumist. 24.
veebruaril 1918. a avaldas Päästekomitee „Manifesti kõigile
Eestimaa rahvastele”, milles
kuulutati välja Eesti Vabariik.
14. märts – emakeelepäev
Eesti keelde on talletatud
meile ainuomane kultuuri- ja
minevikukogemus. Emakeelepäev meenutab, et eesti keel
vajab tähelepanu ning et eesti
keele puhtus ja püsimajäämine
sõltub eesti keele kandjatest ja
kasutajatest endist.
9. mai – Euroopa päev
II maailmasõja lõpu viienda
aastapäeva puhul pidas Prantsuse välisminister Robert Schuman kõne, milles tõi esile
Euroopa lõimumise kui tee, mis
tagab sõjajärgsele Euroopale
rahu ning viib õitsengule.
Maikuu teine pühapäev –
emadepäev
Emadepäevaga
austatakse
ja väärtustatakse emade rolli ühiskonnas. Emadepäev on
kõikide emade ja perede ühine

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

tähtpäev.
4. juuni – Eesti lipu päev
Eesti lipp on eestluse kandja.
Eesti lipu päeva tähistatakse
Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipu õnnistamise
aastapäeval. Lipu heiskamine
tähistab ühiste aadete ja väärtuste elujõudu ning väljendab
ühtekuuluvustunnet.
14. juuni – leinapäev
Leinapäeval
meenutatakse
okupatsioonivõimude
poolt
represseeritud ja okupatsioonivõimude tegevuse läbi hukkunud isikuid. Leinapäeval ei
korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
23. juuni – võidupüha
Võidupüha märgib Eesti kaitsejõudude valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust. 23. juunil
1919. a oli Vabadussõja üks
murdepunkte: sel päeval võideti tagasi Võnnu. Pärast seda
murti Saksa vägede vastupanu
kogu rindel ja juuli alguses sõlmiti vaherahu.
24. juuni – jaanipäev
Jaanipäev on ürgne eestlaste
pidupäev. Jaanipäev on kultuuriline side põhjala ja muinaseestlusega. Jaanipäev tähistab
suvist pööripäeva, mil päike,
soojus ja valgus on saavutanud
võidu külma ja pimeduse üle.
20. august – taasiseseisvumispäev
Taasiseseisvumispäeval lõppes
okupatsioon Eesti Vabariigis.
20. augustil tegi Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu koostöös Eesti
Komitee esindajatega otsuse
taastada Eesti riiklik iseseisvus.
1. september – teadmistepäev
1. septembril algab traditsiooniliselt koolides õppetöö.
Teadmistepäeval osutatakse
erilist tähelepanu kooliteed
alustajatele, kuid üldisemalt ka
haridustöötajatele.
Oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev
Hõimupäev on soome-ugri
rahvaste ühtehoidmise päev.
Sellega väärtustame ühist pärandit ning avaldame toetust
soome-ugri rahvaste kultuurilistele püüdlustele.
Novembrikuu teine pühapäev – isadepäev
Isadepäevaga austatakse isasid ja tähtsustatakse isade rolli
laste kasvatamisel. Isadepäev
on kõigi isade ja perede ühine
tähtpäev.
Valimiste ja rahvahääletuse
toimumise päev
Valimised ja rahvahääletus on
kõige otsesem demokraatia
väljendus. Rahvas kui kõrgeima võimu kandja sekkub siis
otsustusprotsessi.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Narva-Jõesuu

Mitte hobi, vaid haigus!
Mitte kellegi jaoks ei ole saladus,
et meie linna elanik, St.Peterburis
sündinud Tatjana Šteinberg-Saltõkova on kõigi Narva-Jõesuu
muusikakooli vanamuusikaansambli “Olor” esinemiskostüümide autor.
Seda, kuidas kujunes välja tema
armastus õmblustöö vastu, uuris
ajalehe “Narva-Jõesuu” korraspondent.
Mis ajast te tegelete vanamuusikaansamblile “Olor” kostüümide modelleerimise ja õmblemisega?
Raske öelda, ligikaudu kolm aastat. Mu tütar õppis muusikakoolis. Lada Švanile tuli vanamuusika
ansambli loomise idee. Tegelikult
kandis ta seda kaua mõttes, lihtsalt sel momendil tekkis võimalus idee ellu viia. Alguseks võttis
Lada ühendust Natalja Pomazaniga (Narva, Ajaloolise kostüümi
teater). Kahjuks oli lastekostüümide valik teatris väike. Minu tütar valmistus esinema ansambli
“Olor” koosseisus. Kui Lada talle
ütles, et tema jaoks kostüümi ei
ole, teatas mu tütar veendunult:
“Ema õmbleb!” Seega olidki minu
esimesteks töödeks kaks kostüümi, minu tütre ja tema partneri
jaoks.
Kas teil on selleks eriharidus?
Või on ajalooliste kostüümide
õmblemine teie hobi?
Olen erialalt hüdroloog. Mõnikord aitab haridus kostüümide
õmblemise juures. Seelikuid modelleerides meenutan ma sageli
koolis õpitut. Ajaloolise kostüümi õmblemine pole minu jaoks
lihtsalt hobi, see on minu haigus!

Vahel ma annan endale lubaduse mitte enam sellega tegeleda.
Kuid huvi käsitöö vastu võidab
kõik.
Kuidas teil nõela ja niidi vastu
huvi tekkis?
Minu vanavanaema oli elukutseline õmbleja. Enne revolutsiooni
töötas ta Peterburi eliitateljees,
õmbles aristokraatidele kostüüme. Mul on see vist päritud – armastus õmblustöö vastu on geenidega edasi antud, kui nii võib
öelda. Pealegi pole mind keegi
kunagi õmblema õpetanud. Kõik
teadmised olen omandanud iseseisvalt, internetist.
Kuidas kõik algas?
Olen proovinud mitmeid ameteid:
töötasin tollimaaklerina, laohoidjana, kaupluse juhatajana, ekskursioonijuhina… Õmblemine pole
minu jaoks kunagi peamine rahateenimisviis olnud. Õmblejakarjäär algas mul häda sunnil: abiellusin, sõitsin St.Peterburist Eestisse.
Et see toimus suvel, olid mul kaasas ainult suvised asjad. Jäin rasedaks. Tahtsin sõita soojade riiete
järele, aga mees ei lubanud – olid
metsikud 90-ndad... Ühesõnaga,
oli vaja midagi välja mõelda omale ja lapsele. Esimesed asjad, mida
õmblesin, olid titemähkmed.
Tuleme tagasi ajaloolise kostüümi juurde. Millises stiilis te
töötate?
Ajaloolise muusika ansambel töötab barocco, renessansi ja gooti
stiilis. Iga kostüüm peab rangelt
vastama oma ajastule. Sellepärast
töötan ka mina nendes stiilides.
Kuskohast te kostüümi luues innustust leiate?

Põhiliselt tuntud kunstnike maalidest. Maalidel kujutatu annab
enam-vähem täpselt edasi aja
vaimu. Modellide välimus vastab
rangelt ajastule. Pealegi on iga kujutava kunsti šedöövr dateeritud,
see annab võimaluse täpsemalt
paralleele tõmmata.
Olen lugenud läbi palju ajaloolist
kostüümi puudutavat kirjandust.
Minu praegustest teadmistest jätkub, et ise selle või teise ajastu stiilis kostüüme luua. Ajastu stiilikaanoneid tundes on hulga kergem
modelleerida. Ja tuleb tunnistada,
et barokk annab rohkelt võimalusi
eksperimenteerimiseks.
Mitu aastat oma elust te olete
pühendanud õmblemisele?
Ligikaudu kakskümmend aastat.
Ajaloolise kostüümi õmblemisega
tegelen kolmandat aastat.
Kas te näitustel olete oma töödega esinenud?
Sel suvel olid mu tööd välja pandud tantsukollektiivi “Kullerkupp”
näitusel. Minu jaoks on kõige raskem õmmelda suurel hulgal ühesuguseid kostüüme. Irina tantsijate jaoks said need kostüümid
õmmeldud kõik erinevad, sellepärast neid oli nii vähe, ainult neli
paari barokkstiilis kostüüme.
Peale selle olid mu tööd välja
pandud Jõhvis toimunud rahvuskultuuride festivalil “Loomepada”.
Sinna viisime me kõik erinevate
ajastute stiilis peakatted, minu
kõige armsama 16 saj. keskpaiga
moe järgi kleidi, mis kuulub minu
tütrele, kaks barokkstiilis meestekostüümi, kaks samas stiilis
lastekleiti, gooti nooruki kamsol
ja kaks renessansstiilis kostüümi,

Lada Švan (kostüümi autor Tatjana Šteinberg-Saltõkova) ja Tatjana Šteinberg-Saltõkova (kostüümi autor Natalja Pomazan) tundmatute meesterahvastega ukraina ajalooklubist.
mehe ja naise oma.
Kas te tahaksite isikunäitust
korraldada?
Ma arvan, et see on rohkem rekonstrueerijate rida. Minu tööd
on siiski rohkem imitatsioon.
Isikunäitus – see on suur vastutus. Sellele peaks järgnema uus
etapp, mida ma pole veel planeerinud ega läbi mõelnud. Arvan, et
see meeldiks mulle väga. Näituseks valmistudeks ei magaks ma
ööde kaupa ja rikuksin oma mao.
See on vist mu iseloomu eripära.
Kas ajaloolise kostüümi õmblemine on kallis lõbu?
Ütleme, et odav see ei ole. Kõik
sõltub materjali kvaliteedist ja
seatud eesmärkisest. Käsitsitöö

Esimene tühjald seisnud Klassikalise jooga
objekt on lammutatud tund kõigile

Alates septembrikuust on toimunud Narva-Jõesuu sanatooriumile kuulunud mudaravila
hoone lammutustööd. Plaanis
on plats täielikult korrastada novembri lõpuks.
Olles täitnud oma ülesande
mudaravilana, seisis hoone Aia
tänaval üle kümne aasta tühjalt.
Turistid ja linnaelanikud on korduvalt avaldanud oma rahulolematust tühjalt seisvate hoonete
suure hulga üle Narva-Jõesuus ja
eriti selles rajoonis (9-korruseline magamiskorpus, mudaravila,
Tervishall, 2-korruseline magamiskorpus).
Sanatooriumi direktor Karina
Küppas kommenteerib olukorda
järgmiselt: “Reageerisime kohaliku võimu üleskutsele likvidee-

rida tühjalt seisvad kummitusmajad, mis rikuvad kuurortlinna
välisilmet. Loodame, et toimuv
demontaaž on heaks eeskujuks
teiste tühjalt seisvate hoonete
omanikele.”
Direktori sõnul ehitatakse lammutatud hoone kohale parkla.
“Sel suvel saime me teravalt tunda parklakohtade vähesust linnas. Sellepärast alustasime me
juba nüüd külastajate ettepanekuid arvestades ettevalmistust
uueks suvitushooajaks,” räägib
Küppas.

Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu
sanatooriumis
algavad oktoobris klassikalise
jooga tunnid kõigile soovijatele.
Programm sobib igas eas ja erineva füüsilise ettevalmistusega
inimestele. Teatavasti on jooga
see, mis õpetab, kuidas jääda
lihtsa tehnika abil terveks, rahulikuks ja tugevaks. Jooga abil
saab tugevdada füüsilist tervist
ning tõsta psüühilist stabiilsust.
Treeningute programmis on
asana (füüsilised harjutused),
pranajama (hingamisharjutused), lõdvestusharjutused, dünaamilised kompleksid.
Joogatunde viib läbi sertifitseeritud joogainstruktor Tat-

jana Jakovskaja (joogakeskus
«Ananta», Tallinn, www.ananta.
ee).
Enne regulaarsete tundide algust kutsub treener kõiki soovijaid avatud tundi. Ürituse eesmärgiks on tervislike eluviiside
propageerimine. Kavas on instruktori demonstratsioonesinemine ja kollektiivne praktika.
Klassikalise jooga avatud tund
toimub 21 oktoobril kell 19.00
Narva-Jõesuu
sanatooriumi
suures saalis Aia tn 3, II korrus.
Sissepääs on tasuta.

Jekaterina Gritskova

on loomulikult kallis. Näiteks oma
tööle pühendunud rekonstrueerijad õmblevad ka korsetid käsitsi, õmblusmasina abi selles protsessis kasutamata.
Kas te tellimustööd teete?
Loomulikult. Kuid ajaloolisi kostüüme tellib ainult Narva-Jõesuu
muusikakool. Kõik ülejäänud
kliendid eelistavad midagi lihtsamat. Tavaliselt teavad tellijad
väga täpselt, mida nad lõpsaadusena näha tahavad.
Võtaksite te tellimuse vastu,
kui teil palutakse õmmelda
pulmakleit a´la Nataša Rostova?
Arvan, et jah. See oleks väga huvitav!

Kas ajalooline kostüüm sobib
kõigile?
Jaa, loomulikult! Iga ajalooline
kostüüm rõhutab oma kandja
soo meeldivamaid ja paremaid
külgi, olgu see siis meeste- või
naistekostüüm. Kuid enne kui
selline kostüüm selga panna,
peab toimuma muudatus inimese sees. Modell peab end tundma
isiksusena oma ajas! Seda nähtust
märkan ma sageli lastes – nendel
tuleb rolli sisse minek hästi välja!

25. septembril toimus Jõhvi
Kontserdimajas Ida-Virumaa
rahvuskultuuri ühingute festival “Loomepada”. Üritus toimus kaheksandat korda ja oli
pühendatud eesti rahvusvähemuste päevale. Iga-aastane festival kogub oma egiidi
alla meie regiooni erinevate
rahvuste esindajaid. Festivali
eesmärgiks on näidata külalistele erinevate rahvuste kultuuri kogu mitmekesisust ja
omapära.
Festivali kavas oli loominguliste kollektiivide esinemised,
rahvakunsti- ja käsitöönäitus,
laat, aga ka traditsiooniline
rahvusliku eripära säilitamise teemale pühendatud
konverents.
Erikülalisena
esines galakontserdil tantsukollektiiv “Rossijanotška”
St.Peterburgist.
Narva-Jõesuu linna esindasid Vene kultuuriühingu liikmed eesotsas ühingu esimehe Niina Astapovaga. Kuna
käesolev aasta oli kuulutatud
“kostüümiaastaks”, oli meie
rahval, mida demonstreerida: festivali raames toimus
Tatjana Steinberg-Saltõkova,

kes teeb tihedat koostööd
ajaloolise muusika ansambliga “Olor” (juhendaja Lada
Švan) ajalooliste kostüümide
näitus.
Meie linna kultuurielu vastu
tundis elavat huvi pr Laine
Randjärv, hiljutine kultuuriminister, praegune Riigikogu aseesimees, kes külastas
“Loomepada” nüüd juba uue
ameti esindajana.
“Meeldiva vestluse käigus
näitas pr Randjärv üles suurt
huvi selle vastu, et Narva-Jõesuus on vene kultuuriühing,
muusikakool, tantsukollektiiv
“Kullerkupp” ja
vanamuusika ansambel”, rääkis Niina
Astapova. “Loomepaja” vanad olijad märgivad, et pr
Randjärv on juba kaua aega
olnud huvitatud meie regiooni kultuurielust, et ta osaleb
võimaluse korral igasugustel
festivalidel,
loomingulistel
kohtumistel, seminaridel ja
konverentsidel.

Jekaterina Gritskova
Foto: sõja-ajaloo foorumi Rekonstruktor.rf arhiivist.

Jõhvis kees
“Loomepada”

Jekaterina Gritskova
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu
linnavalitsus

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Victor Strelkov
Nadezhda Shendrikova
75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Valdur Muutra
Liubov Tolstenkova
Evgeniya Mokhnacheva

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et linna keskosa
detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (8.08. kuni
6.09.2011.a.) esitati kirjalikult üks ettepanek detailplaneeringu lahenduse muutmiseks ja kaks vastuväidet planeeringu lahenduse kohta.

80-aastast juubelit tähistavad:
Olga Tšussova

Avaliku väljapaneku tulemuste alusel toimus 29.09.2011 detailplaneeringu avalik arutelu, mille käigus puudutatud osapooled lepisid kokku planeeringu lahenduse muutmise vajalikkuses järgnevalt:

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Taisiya Krotova

Spordiuudised
1.oktoobril toimus Tartus 1998.a sündinud ja nooremate
poiste ja tüdrukutele rahvusvaheline judoturniir. Võistlustest
võttis osa ligikaudu 160 Eesti ja Läti sportlast. Narva-Jõesuu
esindaja Lev Litvinov saavutas B-klassis kuni 46 kg kaalukategoorias auhinnalise kolmanda koha.
Aastatel 1996-2000.a sündinud poiste ja tüdrukutele toimus
judoturniir 8.oktoobril Kohtla-Järvel. Võistlustel osales sadakond sportlast üle kogu Eesti. Meie võistleja Jevgenia Kisseljova (kaalukategoorias kuni 57 kg, klass A) võitis kolmanda
koha.

Nikolai Novitski

1. Vabaduse 35 ja Vabaduse 31a kruntide vahelist piiri
korrigeeritakse ja viiakse olemasoleva piirdeaia telg
joonele.
2. Planeeringuga kavandatakse parkimiskohad üldmaa arvelt, mis on ettenähtud Vabaduse 23a kinnistu teenindamiseks. Parkla ulatuses seatakse isiklik maa kasutamise õigus Vabaduse 23a kinnistu
omaniku kasuks, millega hüvitatakse kitsendust mis
tuleneb kergliiklustee planeerimisest läbi Vabaduse
23a kinnistu.
Maxima Eesti OÜ ettepanekut planeerida ooteplats Maxima kauplust teenindavate veoautode peatamiseks ja
laiendada põiktänav Vabaduse ja Koidu tänavate vahel
haljasala krundi arvelt (krunt nr 5) ei arvestata.

Igaüks loeb!
2011. aasta viimasel päeval algab Eesti ajaloo üheteistkümnes rahva ja eluruumide
loendus. Kolm kuud (31.12.2011–31.03.2012) kestva loenduse tulemusena saadakse
ajakohane teave Eesti püsielanike, nende elamistingimuste ja paiknemise kohta.

Statistikaamet otsib tragisid ja hea suhtlemisoskusega inimesi, kes
paneksid oma võimed proovile kümnendi suurima ja igat Eesti inimest puudutava
uuringu tegemisel.

Pangabuss peatub:

Statistikaamet palkab üle Eesti

Voka
olmehoone juures
kell 12.30–13.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 15.00–16.30
Kohtla-Nõmme
Kohtla Põhikooli juures
kell 16.30–18.00

2200 rahvaloendajat

Sina hoolitsed selle eest, et iga Eesti elanik saaks küsitletud ja iga kodu kaardile märgitud.
Sul on selleks aega kaks kuud ja Sa kasutad küsitlemiseks sülearvutit. Sind toetab ja
õpetab Sinu juht ja loendusmeeskond. Sinust oleneb see, et iga Eesti inimene saaks
loetud!
Nõudmised loendajale:
hea arvutioskus
hea eesti keele oskus ja soovitavalt ka vene keele oskus sujuvat loendamist võimaldaval
tasemel
hea suhtlemisoskus ja veenmisvõime
maakaardi lugemise oskus
hajaasustusega piirkondades autojuhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise
võimalus
Tööaeg: 06.02.2012–02.04.2012, täistööaeg
Töötasu: 600-800 eurot (bruto) kuus
Kandideerida saab CV Keskuse, CV-Online’i või Töötukassa keskkonnas. Samuti võib CV
saata aadressile personal@REL2011.ee või Endla 15, 15174 Tallinn, lisades märksõna
„loendaja” ja soovitud asukoha.
Lisainfo: Margus Puustusmaa, REL personalitöötaja, margus.puustusmaa@stat.ee,
tel: +372 56 296 702
www.REL2011.ee
Kandideerimise tähtaeg: 03.11.2011
Kandidaate teavitatakse konkursi tulemustest esimesel võimalusel,
aga hiljemalt 06.01.2012.

IV kvartalis
3. ja 31. oktoober
28. november
15. detsember

IV kvartalis
10. ja 24. oktoober
7. ja 21. november
5. ja 19. detsember
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
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

