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EESTI VABARIIGI SÜNNILUGU
Märtsist oktoobrini 1917 oli Venemaa
Ajutise Valitsuse Eestimaa kubermangu komissar Jaan Poska kes enne seda
oli Tallinna Linnapea (1913-1917). Jaan
Poska mängis väga olulist rolli Eesti
vabariigi iseseisvumises – hiljem oli ta
esimine Eesti Vabariigi välisminister ja
tema allkiri seisab Tartu Rahulepingul,
mis sõlmiti Eesti Vabariigi ja Venemaa
vahel 2. veebruaril 1920.a.
Maanõukogu oli esimene üle-Eestiline
omavalitsusorgan, kus olid esindatud
kohalike omavalitsuste esindajad linnadest ja maakondadest-valdadest.
Esimese Maailmasõja viimasel 1918.
aastal sattus Eestimaa Kubermang koos
teiste baltimaadega lühikeseks ajaks Sakasamaa okupatsiooni alla.
Kasutades soodsat olukorda kuulutas
Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu (Maapäeva) Vanemate Nõukogu
23. veebruaril 1918 Pärnus ja 24. veebruaril Tallinnas välja iseseisvusmanifesti
mis algas järgmiste sõnadega:

XX sajandi alguses toimusid olulised
muudatused kogu euroopas. Kogu
mander oli käärimas.
1914 aasta suvel algas Esimene Maailmasõda, mis on saanud oma nimetuse suure sõjatandri (üle 4 miljoni km2)
ja sõdivate riikide rohkuse tõttu (sõja
lõpuks osales 38 riiki, kus elas 75% tolleaegsest maailma rahvastikust. Hukkunute arve oli ka enneolematult suur – 9
miljonit inimest.
Esimese maailmasõja põhjusteks olid
suurriikide vastuolud: võitlus turgude,
tooraineallikate, kapitali ekspordi võimaluste, mõjupiirkondade ja asumaade
pärast.
Eesti oli tollajal Venemaa kubermang,
kui juba mitukümmend aastat oli eestimaal toimunud usuline, rahvuslik, ja
poliitiline ärkamine.
Seoses sõjaga mobiliseeriti umbes 100
000 eestlast kes teenisid põhiliselt Venemaa sõjaväes.
Sõja tõttu oli Venemaa majandus drastiliselt nõrgenenud (razruha) ning sotsiaalne ja poliitiline olukord üsna ebastabiilne mistõttu sidemed äärealade
kubermangudega hääbusid. Tsentraalse võimu nõrgenemine andis eestlastele
võimaluse aktiivsemalt osaleda riigielus
– piirkonniti moodustusid Eesti seltsid,
suurenes kohalike omavalitsuste roll sh
ka poliitiliste küsimuste lahendamisel.
Pärast 1917. aasta Märtsirevolutsiooni
sai võimalikuks ka Eesti rahvusväeosade
moodustamine ning osa Vene väes teeninuid mehi naasus kodumaale.
12. aprillil 1917 kinnitas Venemaa Ajutine valitsus Eesti ajutise omavalitsuse
seaduse. Selle alusel kavandati Eestimaa
kubermangu ja Liivimaa kubermangu
eestikeelse osa liitmine ning loodi kubermangu komissari juurde nõuandva
organina Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu.

Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul
kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest
põlve on temas kestnud salajane lootus,
et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel
kord Eesti aeg tuleb, mil «kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama» ja et
«kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne
tooma».
Nüüd on see aeg käes.
Ennekuulmata rahvaste heitlus on Vene
tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmatia lagendiku
laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki rahvaid, kes
endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne
poolt lähenevad Saksamaa võidukad
väed, et Venemaa pärandusest omale
osa nõuda ja kõigepealt just Balti mere
rannamaid oma alla võtta. Sel saatuslikul

tunnil on Eesti Maapäev kui maa ja rahva
seaduslik esitaja, ühemeelsele otsusele
jõudes rahvavalitsuse alusel seisvate Eesti
poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega, toetades rahvaste enese määramise õiguse peale, tarvilikuks tunnistanud
Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks
järgmisi otsustavaid samme astuda:
EESTIMAA tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides, kuulutatakse tänasest
peale ISESEISVAKS DEMOKRATLISEKS VABARIIGIKS.
Manifesti peetakse Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks.
See lõpes sõnadega mis on ka tänapäeval ülimalt aktuaalsed:
E e s t i ! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida! Asu ehitama
oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et
olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste
peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise
pühas töös! Meie esivanemate higi ja veri,
mis selle maa eest valatud, nõuab seda,
meie järeltulevad põlved kohustavad
meid selleks.
Su üle Jumal valvaku
Ja võtku rohkest õnnista,
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis isamaa!
Palju õnne Eestimaa rahvas!

Andres Toome
Narva-Jõesuu linnaarhitekt
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid

Eesti Vabariigi
93 aastapäev
24.02.2011

07.30 –Lippu pidulik heiskamine – Kesk 3 hoone ees
08.00 – Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile lillede
asetamine
11.00 – pidulik kontsert SPA Narva-Jõesuu suures saalis ( Aia 3 )

Kallid narvajõesuulased!
Õnnitleme teid peagi saabuva rahvuspüha – 93. Eesti Vabariigi Iseseisvuspäeva puhul. Soovime teile kordaminekuid ja edu ning meie
kõigi poolt ühiselt ehitatud riigile õnne ja õitsengut.

Raivo Murd
Volikogu esimees

Andres Noormägi
Linnapea

Esinevad:
• ansambel «Lindpriid»
• Eesti naisansambel/Vene naisansambel
• Tantsukollektiiv „Kullerkupp“
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Linna aukodaniku tiitli pälvis sel aastal Irina Seletskaja
Linnavolikogu 26. jaanuari istungil kinnitati 2011.aastal NarvaJõesuu aukodaniku nimetuse
saaja kandidaat. Erikomisjon
tegi valiku linnaelanike poolt
selle auväärse tiitli saajateks esitatud kandidaatide hulgast. Sel
aastal otsustati linna aukodanku
nimetus omistada Irina Seletskajale, kes on kõigile teadaolevalt
tantsukollektiivi
“Kullerkupp”
kunstiline juht, koreograaf ning
asendamatu juht.
Irina Seletskaja telefoniintervjuus tunnistas siiralt, et on segaduses: “Ma arvan, et on vaja teha
hulga enam, et sellise tiitli saamist õigustada” ütles ta. “Kui me
ütlesime Irinale, et Raivo Murd
on allkirjastanud ametliku dokumendi, talle aukodaniku nimetuse omistamise kohta, oli Irina pisarateni liigutatud ja segaduses”,
jagas muljeid linnasekretär Veronika Stepanova, kelle suust Irina
Seletskaja sai ametliku kinnituse
toimunu kohta tantsukollektiivi
järjekordse proovi ajal.
Konkreetset ettekujutust selle
kohta, milline peaks olema linna
aukodanik, Irina Seletskajal ei
ole: “ Seda pole sõnadega võimalik kirjeldada. Aukodaniku

nimetus – see on midagi abstraktset. Pole ju võimalik sõnadega kirjeldada, milline peaks
olema suur balleriin. Pole kerge
kirjeldada Maia Plissetskajat. Ta
lihtsalt on Maia Plissetskaja, ja
sellega on kõik öeldud. Samuti
on aukodaniku tiitliga. Kuid ma
arvan, et oleksin pidanud hulga
rohkem tegema, et aukodanikuks saada”.
Artikli autor on veendunud: linnaelanikele pole mingi saladus,
et Irina Seletskaja on oma tegemistes alati taotlenud ülimat
täiuslikkust ning 2011.a linna
aukodaniku nimetus on teenitud aastatepikkuse töö ja loominguga. Seda kinnitavad Irina
kandidatuuri esitanud inimeste
sõnad:
- “2010.a täitus tantsukollektiivil
“Kullerkupp” 25 tegevusaasta.
Tantsutrupi loojaks ja selle juhiks
on kõik need aastad olnud Irina
Seletskaja. Tantsukollektiiv on
osalenud pea kõigil vabariiklikel
ja maakondlikel laulu- ja tantsupidudel. Nende esinemised
on vaieldamatult suur reklaam
meie linnale. Seletskaja stuudio
kasvandikud on aastate vältel
jätkanud oma õpinguid Tallinna

26.jaanuaril 2011.a toimus
Narva-Jõesuu linnavolikogu
VII koosseisu 16 istung,

balletikoolis.
Peale tantsu õpetamise korraldab Irina ka oma kasvandike
vaba aja veetmist.
Tänu tantsutrupi tuntusele õnnestus linnal, projekti rahadega
soetada kokkupandav vabaõhulava, mida kasutatakse meie linna üritustel.
Irina on suurepärane pedagoog,
sõber, inimene, kes oskab ja tahab teha head. Irina on nelja lapse ema. Irina Seletskaja on igati
ära teeninud Narva-Jõesuu linna
aukodaniku tiitli”.
- “Irina Seletskajat võib julgesti
nimetada regionaalse tähtsusega kultuuritegelaseks. Palju
aastaid oma elust on ta pühendanud “Kullerkupule”, ta elab ja
hingab koos oma tantsijatega.
Mitte linn ei kaunista inimest,
vaid inimene linna. Irina on andunud oma linnale ja tööle – 100
protsenti!”
Linna aukodaniku märk antakse
Irina Seletskajale üle Eesti Vabariigi aastapäeval 24.veebruaril
Narva-Jõesuu sanatooriumi suures saalia algusega kell 11.00 toimuval pidulikul kontserdil.
Jekaterina Gritskova

Toimetuse märkus
Töötaja isiklikult kaardilt:
Irina Seletskaja
Sündinud 5.aprillil 1961. aastal.
Eestisse saabus 1983.aastal peale
õpingute lõppemist Novgorodi
oblasti Šimski rajooni Medvedjevi
külast;
1982.a lõpetas Novgorodi kultuurikooli klubitöötaja/isetegevusliku

tantsukollektiivi juhi erialal;
1998.a lõpetas Narva Kõrgkoolis
koolipsühholoogi erialal.
Kolleegid räägivad:
1985.a juhtis Irina lasteaia juures lastekooristuudiot “Tšaika”,
täiskasvanute aeroobikagruppi.
1989.a võeti ta tööle Narva-Jõesuu Keskkooli (sel ajal kool nr 5)
tasulise rahvatantsustuudio ko-

reograafiks (üleviimisega lastekooristuudiost “Tšaika”).
Umbes samal ajal tekkis ka tantsukollektiiv, mis nüüd on tuntud
“Kullerkupp” nime all. Oma tegutsemise aja jooksul on kollektiiv
olnud kooli teatristuudio, tantsuansambel, tantsustuudio. Nime
“Kullerkupp” täpset sünniaega ei
oska keegi öelda.

Koduloouurija – kus sellist ametit õpitakse ?
Lõpetamine. Algus eelmises ajalehes
Kust sai alguse huvi koduloo
uurimise ja sugupuude koostamise vastu?
Olaf: Virve sai suguvõsade uurimise pilgu kuulsalt suguvõsauurijalt August Martinilt.

kus võeti vastu:
• Narva-Jõesuu linna 2011.a eelarve, mis on tulude osas 2174,7 tuhat
eurot. 2010.aastaga võrreldes on eelarve kasvanud 9% . Eelarve
suurenemine toimub sihtfinantseeringute arvelt. Eelarve kuluosa
on 2348.6 tuhat eurot. Suurenenud on investeeringute osa eelarves. Samuti on suurenenud matmistoetus: möödunud aastase
1500 kr asemel on see nüüd 2000.- krooni;
• Otsus mitte sulgeda 2010.a lõpuks kasutamata jäänud assigneeringut 2859, 95 euro suuruses summas, vaid viia see üle samadele
eelarveartiklitele 2011.a eelarves.
• Otsus omistada Irina Seletskajale Narva-Jõesuu aukodaniku nimetus ja rinnamärk. Teisele selle aunimetuse kanditaadile Niina Astapovale otsustati anda tänukiri. Aukodaniku rinnamärgi ja aukirja
pidulik üleandmine toimub Eesti Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud üritusel 24.veebruaril 2011.a Narva-Jõesuu Sanatooriumi suures saalis Aia tn 3.
• Otsus moodustada jaoskonnakomisjon EV Riigikogu valimiste läbi
viimiseks, mis toimuvad 6.märtsil 2011.a.

Veronika Stepanova
linnasekretär

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.
Tänapäeval on noored internetis
ja peavad seal oma päevikuid
ja blogisid samuti on võimalik
internetis oma sugupuud koostada ( www.geni.com ). Kas te
kiidate sellise tegevuse heaks.
Virve: Me mõlemad oleme juba
vanad inimesed 80+, ma ei tea,

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

mida need internetipäevikud ja
see sugupuu võimalus endast
ette kujutavad. Aga üldiselt ma
uuema aja asju maha ei laida.
Muidugi tänapäeva tehniliste
võimaluste juures on igasugu
tegevus lihtsam. Kui mina oma
tegevust alustasin pidin iga kirja
igasse ametiasutusse, arhiivi ise
omakäeliselt kirjutama, ümbrikusse panema ja posti viima. See
ole vaeva ja aeganõudev. Nüüd
on kogu see tegevus lihtsam ja
see on hea.
Olaf: Oma tähelepanekute ülesmärkimine on muidugi hea.
Hiljem on tore vaadata ja meenutada kuidas lapsed kasvasid,
mida nad rääkisid või muu sarnane. Kuid alati peavad olema
avalikkuse piirid. Minu meelest

tuleb endalt alati küsida kas ikka
kõik peab nii avalik olema. Isiklik
elu võiks jääda ikkagi isiklikuks
eluks.
Märkus:
Bridž on nelja mängijaga kaardimäng, mille eesmärgiks on
tihide võtmine. Mängitakse paarides, partnerid istuvad mängulaua taga vastastikku. Traditsiooniliselt tähistatakse mängijad
ilmakaarte järgi. Bridž põhineb
16. sajandist Euroopas tuntud
ja laialdaselt mängitud kaardimängul «vist» (whist). Vistist on
läbi ajaloo teada hulgaliselt erinevad variatsioone, tänapäevasele bridžile omased reeglid
tekkisid ilmselt 19. sajandi lõpul
Lähis-Idas. Vanimad teadaolevad

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

bridžireeglid pärinevad 1886.
aastast ning räägivad mängust
nimega biritch või «vene vist».
Bridži mängitakse 52-kaardilise
«prantsuse» kaardipakiga. Üks
mängijaist (diiler) jaotab segamise järel kaardid ükshaaval
päripäeva mängijaile, alustades
endast vahetult vasakul asuvast
mängijast. Diileri positsioon liigub iga jaotuse järel ühe mängija võrra vasakule. ( Rohkem infot
bridži kohta: http://et.wikipedia.
org/wiki/Brid%C5%BE)
Kaarel Ird (27. august 1909 Riia
– 25. detsember 1986) oli eesti
näitleja, lavastaja, teatrijuht ja
kultuuripoliitik.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Keskkooli aastpäevapidu
Veebruarikuu esimene nädal
möödus Narva-Jõesuu keskkoolis juubelipidustuste tähe
all –kool arvestab oma vanuseks tervelt 65 aastat! Kuuskümmend viis aastat ei ole,
palju ega vähe, nooreks ei saa
end enam nimetada, aga vanaks ka veel mitte.
Juubelinädalal toimus koolis palju põnevaid sündmusi:
õnnitluslehtede
konkurss,
õpilastööde näitus, kujundati
stende vanade seinalehtedega kooli arhiivist, õpilaste kätega valmistati gümnasistide
geneoloogiline puu, toimus
laste kontsert.
Nädala lõppakordiks oli mälestuste õhtu vormis toimunud pidu. Kunagi oli selline
saade «От всей души» - kooli
juubelipeo kontsert toimus
samas vaimus. Huvitav oli
jälgida publikut – pedagooge, tööveterane, külalisi ja
vilistlasi, kes laval toimuvat
jälgides, kus üksteist välja vahetades esinesid meie
kooli õpetajad ja õpilased,
vilistlased, külalised - publik

vaimustus ja nuttis koos esinejatega. Aeg lendas märkamatult, nagu kooli ajal. Vilistlased läksid laiali klassidesse,
kus kõlasid mälestused, meenutused kooliaja rõõmudest
ja muredest.Tuled klassides
põlesid kaua...

2010.a tulude deklareerimine

Keskkooli administratsioon
tänab kooli juubelipeo korraldamisel osutatud abi eest
Narva-Jõesuu linnavalitsust
ja volikogu, hr V.Mjatšinit
(AS Narova), hr O.Uglovi (AS
NTT), hr J.Barkovi (AS Vant) hr
V.Mižuid (AS Transservis-N),

hr V.Nikiforovit (OÜ Akvamariin), AS Kaupmees ja KO (Narva), Narva-Jõesuu LVK liiget pr
T. Pagajevat, pr Z.Husanovat
ja hr S.Gordejevit.

lapsi. Sel pidupäeval räägime neile, kui tänulikud oleme nende püüdlikuse eest,
soovime neile tervist ja edu,
soovime, et nad tunneksid
oma tööst alati rõõmu, et riik
hooliks nendest, nagu nemad hoolitsevad oma õpilaste eest.
Soovime, et meie armas kool
edeneks ja kasvaks, et tema
katuse all valitseks alati sõb-

ralik meel, et kooli uksed
oleksid avatud kõigi jaoks.
Õnnitleme sind juubeli puhul, kool!
Õnnitleme teid, armasad
õpetajad!

Juubeliõnnitlus
Kooli juubel - see on väga eriline tähtpäev. Võib-olla, sellest tähtpäevast ei tea väga
palju inimesi, kuid see on
nagu esivanema sünnipäev,
mida tulevad tähistama kõik
tema lapsed ja sugulased.
See on päev, mil kõlavad õnnitlused ja tänusõnad armastatud õpetajate, lugupeetud
direktori ja kõikide nende
aadressil, kes väsimatult töö-

tavad kooli heaks, hoiavad
koolimaja puhta, sooja ja külalislahkena kõikide õpilaste
jaoks, näevad vaeva selle nimel, et kool vastaks kaasaegse ja areneva õppeasutuse
kõrgetele nõuetele .
Juubeliõnnitlused
kõlavad
kõikide nende toredate inimeste aadressil, kes raskustele vaatamata armastavad
oma tööd ja armastavad

Narva-Jõesuu

Alates 15.veebruarist on maksumaksjatel võimalik kinnitada eeltäidetud tuludeklaratsioone. Maksu- ja Tolliamet
alustab 28.veebruarist enammakstud tulumaksu tagastamist neile, kes täitsid ja esitasid oma tuludeklaratsiooni
internetis.
2010.a
tuludeklaratsiooni
esitamise viimane tähtaed on
31.märts 2011.a.
2010. aasta tulu deklareerimine toimub kroonides.
Tulumaks tagastatakse ja
juurdemaks tuleb tasuda eurodes.
Küsimuste korral palume helistada numbritel:
- 1811 - deklareerimise kohta
käivad küsimused, abi nii paber- kui elektroonilise deklaratsiooni täitmisel;
- 8800811 - info füüsiliste isikute maksustamise kohta;
- 8800815 - abi elektroonsel
deklareerimisel ja e-maksu-

ameti / e-tolli kasutamisel.
Infotelefonid töötavad esmaspäevast neljapäevani kl
8.30-16.30 ja reedeti 8.3015.30.
Kõik elektroonselt tuludeklaratsiooni täita soovijad,
võivad pöörduda avaliku internetipunkti, kus vajadusel
osutatakse abi.
Deklaratsiooni esitamiseks
on vajalik omada internetipanga lepingut.
Marina Koroljova
Internetipunkti spetsialist

Eesti Muinsuskaitse Selts
kutsub osa võtma rahvusvahelisest noorte fotovõistlusest

„Euroopa kultuuripärand aastal 2011“

Lasteaed “Karikakar”

Spetsialistid soovitasid linde üldse mitte puutuda
Narva-Jõesuu Heakorratöötajad leidsid 26.01.2011.a mere
äärest külmunud luige. Lind
evakueeriti soojadesse ruumidesse ja siis tekkis küsimus:
mida linnuga edasi ette võtta.
Spetsialistid soovitasid linde üldse mitte puutuda.
- Ei soovita kellelegi linde nende
leidmise kohast ära tuua. Kui te
avastasite mere kaldal linnu ja
teile tundub, et ta on külma saanud, siis parimats otsuseks, mida
teha saate on lindu mitte puutuda ja jätta ta sinna, kus ta on.
Kohe helistada telefonil 1313,
et vältida vigu, mis võivad tuua
kaasa linnu/looma hukkumise.
– ütles Teet Koitjärv Keskkonnaameti spetsialist.
Samuti selgitas ta luik ei külmeta
ega saa ära külmuda tulenevalt
tema füsioloogiast. Teet Koitjärve sõnutsi, ta näeb niimoodi
välja.
- Selline on selle linnu reaktsioon
külmale ilmale – räägib Koitjärv.
Neid väiteid , luik muidugi kommenteerinud. Samuti soovitas
Koitjärv, et juhul, kui lind on juba

Fotosid ootame Eesti ajaloo ja
kultuuriga seotud paikadest: ajaloolistest hoonetest nii linnas kui
maal, muistsetest linnamägedest, kalmistutest, ohvrikividest,
taludest, tuletornidest, mõisatest ja kirikutest - kõigest, mis
Eesti küladele ja linnadele nende
omapära annab.
Osa võtta võivad kuni 21 aasta-

sed noored,
fotod palume saata CDl kuni
20. märtsini Eesti Muinsuskaitse
Seltsi aadressil Pikk 46 Tallinn
10133
Lisateave www.muinsuskaitse.
ee või helle@muinsuskaitse.ee

Kultuurikalender
Veebruar/Märts
15.02.2011 – 27.02.2011 ja 08.03.2011 – 18.03.2011/Valge saal
(Kesk 3) – näitus «Kevade motiivid »
19.02.2011/12.00/Narva-Jõesuu Keskkool – „Start kogu perele“
evakueeritud sooja ruumi ning
väliselt tema juures ei ole nähe
mingisuguseid traumasid ega
haigusi, siis kõige parem on lasta lind veekogu juures, kus ei ole
inimesi lihtsalt vabadusse.
Narva-Jõesuu heakorratöötajad
luige edasise saatuse parima la-

henduse otsimise käigus pöördusid ka Tallinna Loomaaia poole, kes avaldas valmisolekut lind
vastu võtta. Nagu märkis Teet
Koitjärv ei ole nad vastu lindude paigutamisele loomaaaeda,
aga kui on võimalus jätte linnule
vabadus, siis on parem lasta ta

vaba looduse tingimustesse.
Lõpptulemusena viisid heakorratöötajad linnu elektrijaama
juures asuva sooja kanali juurde
ning lasksid ta vabadusse.

Narvskaja Gazeta

20.02.2011/12.00/ Spa Narva-Jõesuu juures rannas - Kelgutamine
05.03.2011/Narva-Jõesuu Keskkooli juures - Vastlapäev
12.03.2011/Valge saal (Kesk 3) – Romanssi õhtu

Narva-Jõesuu
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Spordikroonika
Suusavõistluse „NOORTESARI
2011“ tulemused
Esimest korda Narva-Jõesuu ajaloos esitas spordiklubi «Narva-Jõesuu Ski Team»
noori sportlasi Eesti suurimal suusavõistlustel lastele
- «Noortesari 2011». Võistlustest võttis osa kokku 572
noort sportlast Eesti erinevatest paikadest.
Meie suusatajad sõitsid oma
vanuseklassides välja sellise
järjestuse: Alika Tsvetkova –
30. koht, Mihhail Panitšev –
36. koht, Gleb Kudajev – 39.
koht, Jegor Suponenko – 37
koht. See on suurepärane
saavutus arvestades, et lapsed tegelevad suusaspordiga
ainult ühe aasta.
Aleksandr Ljamin
treener

“Aura”
ujumisvõistlused
30. jaanuaril toimus Tartus
ujumisvõistlus «AURA lahtine
rada», mis on samuti Eestis
üks suuremaid. Võistlustel
osales 360 noort sportlast.
Meie linna tõusev täht Alika
Tsvetkova, kes esindas spordiklubi «Narva-Jõesuu SKI

švili.

TEAM», jättis oma vanuseklassis distantsidel 100 m ja
200 m, seljataha kõik kaasvõistlejad.
Nüüd seisavad noorel sportlasel ees vastutusrikkad vabariiklikud ja rahvusvahelised
võistlused.
Täname Narva-Jõesuu linna
ja AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi osutatud abi ja toetuse
eest ning loodame edasisele
loovale koostööle firmadega,
kes soovivad toetada meie
tšempioni teel tippu.
Aleksandr Ljamin
MTÜ Narva-Jõesuu Ski Team
juhatuse liige
Tel: + 372 58 101 716

Narva-Jõesuu
talvine spordipäev
22. jaanuaril toimus NarvaJõesuu SPA & Sanatoorium
juures mererannal linna talvine spordipäev, millest võtsid
osa igas eas linnaelanikud.
Kahe tunni jooksul liuglesid talviste rõõmude nautijad kelkude ja liulaudadega
kaldast alla. Peale jagatud
maiustuste oli kohapeal võimalik keha kinnitada tee ja
hõõgveini ning pannkookide
ja pirukatega.
Korraldajate rõõmuks oli ka
ilm ilus – tavaliselt jäävad ran-

nal külma tuule käes korraldatud üritused rahvavaeseks.
Seekord oli kõik just vastupidi
– ilm oli hea ja rahvast jätkus.
Jekaterina Gritskova

Suusamatk
30. jaanuaril startis spordiklubi «Narva-Jõesuu Ski
Team» suusabaasi territooriumilt suusamatk. Rasketele
ilmaoludele vaatamata võttis
matkast osa 22 inimest. Suusaklubi pakkus rendile suusavarustust, ent kandval enamusel oli siiski oma varustus
kaasas.

Spordiinstruktori Maia Zahharašvili sõnul raskendas
lisaks ilmaoludele sõitu ka
suusatrassi vilets seisukord:
nendes paikades toimub metsaraie ja suusarada on kohati
täis aetud.
Kuid on ka positiivset: eelmise aastaga võrreldes on osavõtjate arv kasvanud lausa
kolm korda. Kõik registreeritud osavõtjad said ka auhinnad. Suusamatka lõppedes
soojendati sportlasi kuuma
tee ja kommidega.
Jekaterina Gritskova

Spordisündmused
veebruaris
19.veebruar: kogu perega
starti!
19.veebruaril toimub NarvaJõesuu Keskkooli spordisaalis
algusega kell 12.00 iga-aastane
spordiüritus “Start, kogu perele”.
Võistlustest oodatakse osa võtma emasid, isasid, vanaemasid,
vanaisasid, lapsi ja lapselapsi.
Kohustuslikud tingimuseks on,
et igas meeskonnas on kolm liiget ühest perekonnast, kusjuures üks osavõtja peab olema alla
14-aastane laps.
Täiendavat informatsiooni jagab
spordiinstruktor Maia Zahhara-

Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Jegor Lebedev 24.12.2010.a
Mihhail Hämäläinen 31.12.2010.a
Ekaterina Vološina 08.01.2011
Albin Osman 18.01.2011
Miroslava Ignatuhhina 17.01.2011
Aljona Ivanova 31.01.2011

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Evgenia Eremkina
Georgi Šuleiko
Valentina Tokoreva
Nina Bachina

sünni puhul

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Aleksandr Gratšov

Lugupeetud Narva-Jõesuu linna elanikud
Alates 17.01.2011.a teostab koolibuss täiendavaid reise – kell 08.05 Narva-Jõesuust ja
kell 14.20 Narvast. Buss sõidutab Narva-Jõesuu pensionääre ja Narva-Jõesuu kooliõpilasi, kes õppivad Narvas.

Marsruut

Narva-Jõesuu – Narva,
väljasõit kell 08.05
1. Auga
2. Liivarand
3. Meresuu
4. Apteek
5. Saun
6. Kalakombinaat
7. Linda
8. Narva Polikliinik ( parkla )
9. Eesti Gümnaasium
10. Puškini tn ( taksopeatus )
11.Energia
12. Astri
13. Sendi

Narva – Narva-Joesuu,
väljasõit kell 14.20
1. Sendi
2. Astri
3. Energia
4. Eesti Gümnaasium
5. Puškini tn ( taksopeatus )
6. Narva Polikliinik ( parkla )
7. Linda
8. Kalakombinaat
9. Saun
10. Apteek
11. Meresuu
12. Liivarand
13. Auga

Sõidu maksumus 0.32 senti ( üks suund).
Narvas buss ei peatu bussipeatustes.
Bussireisid toimuvad ainult koolipäevadel (koolivaheaegadel, puhke- ja pühapäevadel reisi ei toimu)
Informatsioon sõidugraafiku kohta— 56 65 69 80 ja 55 55 24 60.
Mikrouss on kollase märgiga “LAPSED”

24.veebruar: kõik koos ümber
maakera!
24. veebruaril toimub juba teist
aastat spordiüritus “Kõik koos
ümber maakera” Spordiklubi
«Narva-Jõesuu Ski Team» korraldas sellise suusapäeva möödunud aastal, siis võttis sõitudest
osa 36 inimest ja läbiti ühtekokku 372 km. Sel aastal on eesmärgiks suusatajate arvu kasvatada.
Suusapäevast osavõtjate registreerimine toimub spordiklubi
«Narva-Jõesuu Ski Team» suusabaasi territooriumil Metsa tn
5 alates kella 10.00 kuni 15.00.
Ürituse algus on kell 12.00.
Plaanis on korraldada teatesõit
ka lastele, kohaletulnuid võtab
vastu lõbus muusika, kuum tee,
soe ruum ümberriietumiseks ja
spordiklubi «Narva-Jõesuu SKI
Team» liikmete rõõmsad näod.
Ürituse toimumise ajal on avatud liuväli.
Kõigil soovijatel on võimalik laenutada suuski või uiske. 15.00
toimub kokkuvõtete tegemine
ja auhindade väljaloosimine kõige nooremale sportlasele, kõige
kogenumale sportlasele ja kõige
vastupidavamale sportlasele –
sellele, kes läbib sel päeval kõige
pikema distantsi.

80-aastast juubelit tähistavad:
Jevgeni Formalev
Antonina Štolf
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Meinhard Krünberg
Faina Moiseeva
Nadežda Maksimova

Narva-Jõesuu linn
Kiiresti arenev kuurortlinn Narva-Jõesuu pakub tõelist väljakutset

ASELINNAPEALE

Aselinnapea nimetatakse ametisse avaliku teenistuse
seaduse alusel.
Vastutusvaldkonnad:
Linnapea asendamine
Linnavalitsuse, kui organisatsiooni arendamine
Juriidilised küsimused
Arendusprojektide juhtimine
Muud linnapea ülesanded
Nõudmised kandidaadile:
Väga hea eesti keele ja vene keele oskus, vähemalt ühe
võõrkeele oskus
Avalikus teenistuses töötamise kogemus
Kõrge pingetaluvus

Projektijuhtimise oskus
Kaasaegsete töö- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus
Isikliku sõiduauto olemasolu
Töös tulevad kasuks:
Juriidiline haridus
Soome keele oskus.
Kogemus turismi valdkonnas.
Kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.
Oma CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri saata aadressil info@narva-joesuu.
ee hiljemalt 21.02.2011.a.
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Ida-Virumaa kandidaadid
Erakond Eestimaa Rohelised
165 Urmas Hallika
166 Andre Zahharov
167 Gulnara Sidorenko
168 Enn Käiss
169 Jefim Lvovski
170 Vladimir Šuljatikov
171 Margus Kuustik
172 Andres Roosi
174 Valeri Klimanov
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit
288 Erki Nool
289 Kaja Kreisman

290 Andres Noormägi
291 Enno Vinni
292 Erika Kruup
293 Tiit Salvan
294 Ants Pauls
295 Avo Kiir
296 Dmitri Šmidt
297 Robert Antropov
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
413 Jaak Allik
414 Etti Kagarov
415 Jevgeni Ossinovski
416 Aili Ilves
417 Aleksei Naumkin

Riigikogu valimised
6 märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Valitakse Riigikogu 101
liige neljaks aastaks.
Valimisjaokond Narva-Jõesuu
linnas asub Kesk 3, Narva-Jõesuu
linn (Valge saal).
Elekrtooniline hääletamine
24. veebruari kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 2. märtsi kella
20.00-ni saab hääletada veebilehel http://www.valimised.ee.
Eelhääletamine
28.02-2.03.2011 – toimub eelhääletamine nii oma elukohajärgse valimisjonnas kui ka
eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimisjaokond avatud kell
12.00-20.00
Hääletamine valimispäeval –
6.märtsil 2011
Valimisjaoskond avatud kell
9.00-20.00.
Toimub ka kodus hääletamine.
Juhul, kui valija oma tervisliku

seisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada
hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Kodus
hääletamise korraldamiseks esitab valija elukohajärgsele llinnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella
16.00-ni kirjaliku taotluse, mille
jaoskonnakomisjon registreerib.
Kodus hääletamist korraldavad
vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.
Hääletamiseks tuleb kaasa
võtta kehtiv isikut tõendav
dokument.
Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni telefoninumber: 332
1200.
Narva-Jõesuu linna jaoskonnakomisjoni esimees Sirje
Neeme, tel. 35 99 589 (tööpäevadel) ja 55 59 24 25.

418 Irina Klimtsova
419 Aare Objartel
420 Alla Grigorjeva
421 Arno Rossman
422 Riho Breivel
Eesti Reformierakond
538 Kristiina Ojuland
539 Rein Aidma
540 Pavel Makarov
541 Igor Sumarok
542 Tiit Kolk
543 Hardi Raiend
544 Niina Neglason
545 Bruno Uustal

546 Merike Peri
547 Aivar Surva
Eesti Keskerakond
663 Lembit Kajuvee
664 Mihhail Stalnuhhin
665 Valeri Korb
666 Eldar Efendijev
667 Tiit Kuusmik
668 Eevi Paasmäe
669 Kaarel Pürg
670 Risto Lindeberg
671 Alar Seppern
672 Tarmo Tammiste

Vene Erakond Eestis
730 Yuri Mishin
731 Genadi Afanassjev
732 Igor Suharukov
733 Igor Kukolev
Eesti Iseseisvuspartei
748 Jevgeni Kupin
Eestimaa Rahvaliit
796 Jaan Toots
797 Toivo Kivi
798 Nikolai Vojeikin
799 Evald Männiksaar
800 Koit Oras
801 Jekaterina Golubtsova

802 Janek Sikk
803 Juri Afanasjev
804 Vladimir Drozdov
805 Urve Erikson
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
851 Aare Hanni
852 Andres Toome
Üksikkandidaadid
860 Mihhail Derbenev

Narva-Jõesuu
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Vene Erakond Eestis
Yuri Mishin

730

Genadi
Afanassjev

731

Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
AARNE HANNI
Kunstnik ja pedagoog
Sündinud Kohtla-Järvel. Abielus ja ühe lapse isa.
Haridus: kõrgem (Tartu Kunstikool 1987, Virumaa
Kõrgkool 1995, Tallinna Ülikool 2006).
Töötanud Jõhvi Kunstikoolis, Kiviõli Kunstide
Koolis, Ahtme Ühisgümnaasiumis ja rajanud
1994. a. Kohtla-Järve Kunstide Kooli kunstiosakonna.
Praegune töökoht: Kohtla-Järve Kunstide kool,
kunstiosakonna juhataja, õpetaja.
MTÜ Kohtla-Järve Kunstnike Ühenduse asutajaliige ja juhatuse esimees.
Sõltumata majanduslikust heaolust, ilma visioonita ja identiteedita rahvas hääbub kiiresti!

851

ANDRES TOOME
Igor Suharukov

Sündinud Ida-Virumaal, Kohtla-Järve linnas Oru
linnaosas.

732

Abielus ja kolme lapse isa.
Õppisin Tallinna Tehnika Ülikoolis ehitusteadust. Mõnda aega töötasin Eesti Põlevkivi ehitusjuhina. Töötades arhitektina ja ehitusinsenerina
olen osalenud mitmekümne ehitise projekteerimisel ja püstitamisel üle Ida-Virumaa. Neist
ehk kõige tuntum nii Eestis kui ka väljaspool
piiri on Toila SPA hotelli Termid ja wellnesskeskus Orhidee.

Igor Kukolev

733

Viimased neli aastat olen töötanud Jõhvi vallaja Narva-Jõesuu linnavalitsustes.

852

EKD valimine Riigikokku on kasuks kõigile
Eestis elavatele inimestele

