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Naistepäeva!

23. veebruaril
2011 toimus
Narva-Jõesuu linnavolikogu
VII koosseisu
17 istung.
Istungi algul mälestasid kokkutulnud
vaikse leianaminutiga Haapalu väikelastekodu tuleõnnetuses hukkunuid.

Soe südamik tänu,
et olete meil olemas.
Meie päeva päikest toomas,
toeks kui rõõmupäike loojas.

2011 veebruar
läheb Narva-Jõesuu ajalukku
Jah tõesti- nii palju ja nii olulisi sündmusi ning uudiseid tõi selle aasta algus meie linnale.
Lähiaja investeeringute
kinnitatud summa infrastruk tuuri on juba üle 12
milj euro (180 milj krooni).
Juba eelmisel aastal saime kinnituse 1. 5 milj eurot (23 milj krooni) investeerimisek s soojavõrkude
renoveerimisse.
18.veeburuaril teatas EAS,
et on heak s kiitnud meie
ranna-ala
arendamise
projek ti, mille kogusumma on 2.8 milj еurot (45
milj krooni). Ja eelmine
nädal teatati, et heak s on
kiidetud ka meie vee - ja
kanalisatsioonisüsteemide projek t eelar vega
ca 767 000 eurot (120 milj
krooni).
See on meie linna suurust
ar vestades tohutu raha.
See annab meile kindlust,
et riik usub meisse ja meie
tulevikku.
Paari aasta jook sul lan-

gevad meie küttekulud,
saame puhast vett ja puhtama keskkonna, meie
kaunis rannaala muutub
taas kord Põhjamaa pärlik s.

Ka erainvesteeringute
tempo tõuseb
Tundub, et majanduskriis
hakkab vaik selt taanduma. Ka selles osas kordub
ajalugu. Midagi taolist
juhtus 1930 -ndate alguses, suure majanduskriisi
ajal. Kuid juba 2 aastat
peale kriisi oli klientide
ar v Nar va-Jõesuus 60%
rohkem kui enne kriisi.
Eelmine nädal omandas
Karjakajaka
(Vabaduse
72) soome kapitaliga ettevõte Bravecom. Soomlaste sõnutsi alustavad
nad sinna apar tementide
ehitust kohe sel kevadel.
Kuu aega tagasi presen-

teeris Noorus oma uut
kontseptsiooni.
Vastavalt sellele tuleb hotell
küll varem kavandatust
väik sem, kuid kõr vale rajatak se uudse disaini ja
huvitavate atrak tsioonidega veepark. Nooruse
omanike sõnutsi tahavad
ka nemad alustada ehitamist veel sel aastal.
Ka eelmisel aastal 50 milj
kroonise rahastuse saanud Surfikeskus alustab
ehitamist selle suve ha-

kul.

Hakkame ehitama
kaubakeskust,
tanklat
ja munitsipaalmaju.

23.veebruaril otsustas linnavolikogu volitada linnavalitsust tegema eeltööd
erapar tnerite leidmisek s,
sellek s , et linna omandis
olevatele maadele ehitada uus kaubakeskus koos
tanklaga,
munitsipaalkor tereid ja muud linnale

vajalikku – lõpetada poo leliolev noor tekeskus ja
remontida linnavalitsuse
hoone.
Õnnitlen
linnaelanikke
nende positiivsete uudiste puhul!
Edu ja jõudu meile kõigile Eesti kauneima kuurordi ülesehitamisel!

Andres Noormägi
Linnapea

Istungil olid arutlusel ja leidsid lahenduse:
• Vastavalt
Koolieelse lasteasutustse seadusle muutmisele (jõustus
01.09.2010) kinnitati Narva-Jõesuu
lasteaia „Karikakar“ teeninduspiirkond - Narva-Jõesuu linna haldusterritoorium. Otsustati, et peale teeninduspiirkonna elanike vajaduste
rahuldamist võetakse vabade kohtade olemasolul Narva-Jõesuu lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades meie linnas
töötavate vanemate lapsi.
• kooskõlas Koolieelse lasteasutustse seaduse muutmisega (jõustus
01.09.2010) kinnitati Narva-Jõesuu
lasteaia põhimääruse uus redaktsioon.
• kinnitati Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste
andmise tingimuste ja korra uus redaktsioon. Enamus muudatused on
redaktsioonilised. Suurendati matusetoetust – alates 2011.a on see
127,82 eurot (2000 krooni)
• muudeti kehtivat parkimistasu korda. Sel aastal algab tasulise parkimise hooaeg 1.mail ja lõpeb 15. septembril (varem 15.05-15.09). Kinnitati
uued parkimistasu määrad: 1 päeva
parkimistasu - 2.50 eurot (39,11 krooni), hooajapilet isikule, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmete järgi on
avalike tasuliste parkimisalade piires
vähemalt 1 aasta enne tasulise parkimise perioodi algust – 3,50 eurot
(54,76 krooni), kuupilet – 11,00 eurot
(172,11 krooni) ja hooajapilet – 40
eurot (625,86 krooni). Viivistasu, mis
moodustab 30,68 eurot (480 krooni)
määramine parkimiskorra rikkujatele
algab 01.05.2011.a.
• Volikogu volitas Narva-Jõesuu linnavalitsust alustama erapartnerlusprojekti (PPR) läbirääkimiste ja vajalike
dokumentide väljatöötamisega. Projekti eesmärk on Narva-Jõesuu linnale kuuluva maa hoonestusõigusega koormamine munitsipaalmajade,
kaubakeskuse ning tankla väljaehitamiseks ja Koidu tn 6 hoone ümberehitamiseks linnavalitsuse hooneks.
• Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan
2011.aastaks.
Valmistas ette Veronika Stepanova,
linnasekretär

Narva-Jõesuu
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Kuurordi ajalugu taaselustub
Viktor Strelkovi uue raamatu lehekülgedel
03.03.2011.a. toimus Meresuu SPA konverentsisaalis kohaliku koduloo-uurija
Viktor Strelkovi järjekordse raamatu
«По золотому кольцу Гунгербурга.
Энциклопедия дачной жизни» esitlus.

teavet oma majade ja tänavate kohta,
tutvuvad huvitavate faktidega kuulsate naabrite elust-olust. Turistile on
see hariv ajaviide, kus on juttu linna
kultuuriloolistest ja looduslikest vaatamisväärtustest.
Entsüklopeedia valmis Tallinna kirjas-

tuses Argo, kes on enda kanda võtnud
ka enamuse raamatu trükkimiskuludest. Narva-Jõesuu linn finantseeris
käsikirja korrektuuri teostamist viiekümne tuhande krooniga.
Jekaterina Gritskova

Raamatu autor on valmis saanud ainulaadse teosega. Kunagise rahvusvahelise tuntusega kuurordile Narva-Jõesuule pühendatud entsüklopeediasse
on kogutud andmed siin elanud inimestest kohta, kes on toonud kuulsust
Vene- ja Eestimaale - riigimehed, väljapaistvad kirjanikud, kunstnikud, näitlejad, muusikud. Loomeinimesed armastasid siin olla, siinsete paikade
ilu kajastus nende teostes. Raamatus
räägitakse kuurordikultuuri, kui sellise
ajaloost ja kuurordielu atribuutidest
19 - 21 saj.
Kohalik koduloo-uurija on kokku kogunud erakordselt ulatusliku materjali,
mis annab edasi kordumatu linn-kuurordi ja kogu Eesti kirderanniku omapärase atmosfääri. Paiksed inimesed
leiavad raamatust kindlasti põnevat

Narva-Jõesuus algab

pühakodade taastamine
Uus, ajalugu loov suund, kuurortlinna arengus sai alguse
vene õigeusu kiriku taastamise
kavatsuse leppe sõlmimisega
Narva-Jõesuu linnavõimude ja
Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindajate vahel.
Samasisuline kavatsuste kokkulepe allkirjastati reedel, 04.02.2011.a
Narva-Jõesuu linna ja EELK konsistooriumi esindajate vahel NarvaJõesuu luteri kiriku taastamiseks.
Need kaks ajaloolist lepet panevad aluse Teise Maailmasõja ajal
kannatada saanud ja lammutatud
õigeusu ja luteri kirikute taastamisele Narva-Jõesuus.
Leppe allkirjastamise tseremoonia toimus kolmapäeval Meresuu
SPA hotelli konverentsisaalis. Linna nimel kirjutasid kokkuleppele
alla linnavolikogu esimees Raivo
Murd ja linnapea Andres Noormägi, õigeusu kiriku poolt allkirjastas
lepingu Tallinna metropoolia abipiiskop, Narva piiskop Laatsarus.
Raivo Murd märkis leppe allkirjastamisele eelnenud sõnavõtus, et
selle sündmusega saab alguse linna ajaloolise mineviku taastamise
protsess: “Inimene peab mäletama
kõike head, mis minevikus on ol-

nud ja ehitama oma tuleviku samas
võtmes”, ütles Murd.
Linnapea rääkis oma kõnes, et on
juba mitu aastat püüdnud tõstatada hävinud pühakodade taastamise teemat; see protsess on olnud
keeruline ja talle valmistab rõõmu,
et lõpuks on surnud punktist üle
saadud ja taastamisprotsessile on
algus pandud.
Lepingu kohaselt võtab linn endale
kohustuse leida maa, kus pühakoda varem paiknes ja annab kirikule
hoonestusõiguse sellele maale. Kirik omalt poolt võtab enda hooleks
kiriku ehitusele finantseeringu
saavutamise.
Piiskop Laatsarus nimetas sündmust ajalooliseks nii kiriku kui linna jaoks. Kõrge vaimulik tänas kõiki neid, kes on oma jõudu mööda
protsessi algusele kaasa aidanud:
“ Täna oleme ajaloolise sündmuse
tunnistajateks. Pühakojad on alati olnud linnale ehteks. Samuti on
nad nii usklike kui uskmatute ligi
tõmbavaks jõuks. Praegu otsivad
paljud inimesed usku ja pühakoda
aitab neid. Täna tuleb mõelda ka
homse peale”, ütles piiskop Laatsarus.
Piiskop Laatsarus märkis, et praeguseks on juba olemas esmane

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

5000 euro suurune annetus pühakoja taastamiseks ning on alustatud projekti koostamiseks arhiividest materjalide otsimist.
Allkirjastamistseremoonial viibinud Riigikogu liige Robert Andro-

pov tänas kui endine politseijuht
piiskopi pühakoja taastamise protsessi kohustuste täpse jaotamise
eest linna ja kiriku vahel: “Kohustuste jagamine, täpsemalt asjaolu,
et pühakoja ehituse rahastamise

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

küsimused on kiriku käes, ennetab tulevikus Tallinna-taolise konfliktsituatsiooni tekkimise”, arvab
R.Andropov.
“Narvskaja Gazeta”

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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“Narva-Jõesuu maitsed” nüüd trükitud kujul
28. veebruaril toimus Narva-Jõesuu
sanatooriumi
saalis raamatu “Narva-Jõesuu maitsed” esmaesitlus.
Raamat “Narva-Jõesuu maitsed” on omapärane turismiprodukt. Selle lehekülgedel
antakse ülevaade kohaliku
köögi traditsioonidest ja retseptidest ning alates ajaloolistest 1684. aastast asustatud kalurikülas olnutest kuni
praegu toimivate söögikohtadeni Narva-Jõesuus.
Kogumiku autor on NarvaJõesuu elanik Tiiu Toom.
Teos nägi ilmavalgust NarvaJõesuu linnavalitsuse ja PRIA

kaudu programmi Leader
toel.
Raamatus on mälestusi, kohaliku köögi retsepte ja palju
kauneid illustratsioone. Muu
hulgas leiavad lugejad sealt
asjalikke kulinaaria-alaseid
nõuandeid tuntud Eesti teatritegelaselt Kalju Komissarovilt, samuti jagab raamatus
oma saladusi toiduvalmistamisel ja annab põnevaid retsepte Narva-Jõesuu linnapea
Andres Noormägi.
«Soomes läbi viidud uurimused näitavad, et turismiväärtuslikuse hinnagu andmisel
on kohalikul köögil/toidul
väga suur tähtsus – kuni 40

%. Olen rõõmus, et Ida-Virumaal on alnud töö selle
tähtsa näitaja arendamisel
ja populariseerimisel. Ramat
“Narva-Jõesuu maitsed” on
pilootprojekt teel suure eesmägi poole”, ütles linnapea
raamatu esitlusel.
Loomulikult on kogumikus
pööratud suurt tähelepanu
silmule ja selle valmistamise
viisidele. Raamatus on palju põnevaid retsepte, alates
“hungerburgerist” kuni kuulsa silmusupini.

Jekaterina Gritskova

Talvised meloodiad koorile ja flöödile
Kuigi veebruaris valitses tänaval
karm külm, ei mõjutanud see kuidagi elu muusikakoolis. Koolis käis
aktiivne ettevalmistus esinemisteks, mis traditsiooniliselt sel kuul
toimuvad.

Kutsume
näitusele

Vabariigi aastapäeva eelõhtul 22.
veebruaril toimus Kohtla-Järve kultuurimajas Ida-Virumaa lastekooride
konkurss.
Oma koorid olid esinema saatnud
Ahtme, Kohtla-Järve, Sillamäe, Toila ja Narva-Jõesuu. Kahe laulu, ühe
kohustusliku ja ühe vabal valikul,
ettekande kokkuvõttes andis vabariigi kooriühingu dirigentidest koosnev žürii Narva-Jõesuu koorile teise
koha. Auväärne, tööga välja teenitud
tulemus meie seitsmeteistkümnele
esinejale ja nende juhendajale Inga
Samussevale!

Rahvusvahelise naistepäeva eel, 5. märtsil, avatakse
koduloomuuseumis Nurme
tn 38 noore käsitöömeistri
Natalja Vassiljeva tööde näitus.
Näitusel on esindatud väga
naiselik teema: tikkimine.
Natalja tegeleb huvi ja hoolega kunagi väga populaarse, kuid unarusse vajunud ja
nüüd taas huviorbiiti tõusnud tikkimisega ristpistes.
Natalja Vassiljeva on näitusele esitanud mitmesuguse
otstarbega ja dekoratiivseid
käsitööesemeid. Kõigil neil
on oma stiil ja iseloom, mis
annab kogu väljapanekule
ilu ja harmoonia kordumatu
atmosfääri.

Klaveriõpetaja Maria Zrajeva pälvis
žüriilt “parima kontsertmeistri” nimetuse.

Näitus on avatud koduloomuuseumis alates 5 kuni
31 märtsini.

25 veebruaril osalesid viis flöödiklassi õpilast Narvas piirkondlikul puhkpillide konkursil. Õpetaja L.Švani õpilaste saavutuseks oli viis laureaadi
tiitlit.
Esimese järgu diplomi hindega “väga

hea” tõid koju Tatjana Metljova, LeaTeele Saltõkova ja Nastja Olevitš. Teise järgu diplomi hindega “hea” pälvisid Polina Rakova ja Marika Pihlaka
esinemised.
Hindamiskomisjonis äratas eriti vaimustust esimese klassi õpilase Nastja
Olevitši esinemine.

Noortel muusikutel aitas edukalt esineda nende kontsertmeister Jelena
Vassilenko ning vanamuusika ansambel.
Veebruar andis meie muusikakooli
õpilastele tugeva usu enese võimetesse. Kohe-kohe on kevad, mis on
samuti rikas mitmesugustest muusi-

kaüritustest. Soovime oma väikestele
muusikutele edukat esinemist!
Niina Astapova
Vene kultuuriseltsi juhataja

Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

Narva-Jõesuu
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„START“ – kogu perele
Võistlus võis alata. Ootamatult avanes vaikselt võimla
uks ja tundi hilinenud koolitüdruku moel sisenes spordisaali– meie oma Europarlamendi saadik pr Kristiina
Ojuland koos Pavel Makarovi
ning volikogu liikmete Iraida Tšubenko ja Tatjana Pagajeva. Sellise publiku visiit
üllatas kõiki. Enne võistlust
võttis sõna Tatjana Pagajeva
ja soovis edu kõikidele osavõtjatele. Seejärel väljendas
oma heameelt, et Narva-Jõesuus on sport au sees Kristiina Ojuland ning tõi võistlusesse uue intriigi – kolm
eriauhinda.
Seitsmendat korda võttis

19. veebruari varajasel lõunatunnil kogunesid mõned
meie linna pered – isad ja
emad, õed ja vennad ja isegi vanaemad ja vanaisad
Narva-Jõesuu
Keskkooli
võimlasse. Sellise kogunemise mõjuvaks põhjuseks
oli juba 6 korda Narva-Jõesuus toimuv meelelahutuslik
spordivõistlus kogu perele. Järjekindlat täitus kooli
spordisaal tavatus keskkonnas aina julgemaks, muutuvate lastega ja, hetke pärast
konkurendid jooksid saalis
ringi, mängisid palli ja olid
lihtsalt lõbusad. Täiskasvanud tervitasid teineteist

väärikalt, vahetades mõned
sõnad elust ja olust.
Selline võistlus toimub Narva-Jõesuus juba üheksas
korda, esimesel korral kandis
see nime „Isa, ema ja mina –
oleme sportlik pere“ ning
võistlus toimus kevadel,
nüüd-siis juba 6 korda talvel. Algusaastatel oli võistlevate, kui seda nii nimetada võib, pigem ikka lõbusal
aega veetvate, perede või
võistkondade arv suurem –
küündis isegi üle kümne, vahepeale jäi mõõnaperiood,
kus osavõtt oli sedavõrd
passiivne, et vaid pjedestaali jagu võistkondi asus star-

võistlusest osa perekond
Panitševid, kes tänavu aasta saavutasid auväärse kolmanda koha jäädes õige
napilt alla debütantidest
segameeskonnale kõlava nimega „MEIE“. Narva-Jõesuu
Keskkooli judo treeneri Nikolai Novitski noor pere, kellel võistlustel osalemiseks
puudus oma alla neljateistaastane laps – teda asendas
alati rõõmsameelne ja aktiivne spordipoiss Danil Marokin. Teise koha saavutasid
samuti võistluse võistlustest
esimest korda osa võtvad
perekond Ivanov. Võistkonnas olid ema Ljuba, tema tütar Viktoria ja ema vend Ilja.

Kõiki võistlusest osa võtnud
perekondi autasustati magusate medalite ja sportlike auhindadega. Samuti
pälvisid kolm võistkonda,
Kristiina Ojuland poolt välja
pandud, eriauhinnad - mis
samuti olid sporditegevust
soosivad. Eriauhinnad said
võistkond MEIE, perekond
Ivanovid ja segavõistkond
Johannes koosseisus, kuhu
kuulusid ema ja tütar ning
“välisvõistleja” Sergei Laidinen.
Riina Johannes

dijoonele. Kogu riigis kogub
hoogu ja on tõusnud au sisse
tervise ja harrastussport ja
ka meie ei jää sellest maha.
Laupäev näitas tõusutrendi.
Võistluse tingimuseks oli, et
meeskond peab olema vähemalt kolmeliikmeline, üks
meeskonna liige peab olema alla 14 aastat vana laps
ning kindlasti peab olema
üks täiskasvanu. Kurbusega
peab märkima, et pealtvaatajaid nappis – Danil Marokini vanavanema on tubli
spordihuviline, ta on alati
võistlustel ning elab lapselapse käekäigule aktiivselt
kaasa.

Narva-Jõesuu linn osales
TourEst 2011 juubelinäitusel
Tallinna Näituste peapaviljonis toimus 18. –20. veebruaril rahvusvaheline turismimess Tourest 2011, mis rõõmustas oma
külastajaid ka sel aastal sooduspakkumiste ja mitmesuguste
meelelahutusprogrammidega.
Tourest – see on iga-aastane Baltikumi suurim rahvusvaheline turismialane näitus, millest registreerus 2011.a osa võtma 436 firmat ja
organisatsiooni 25 maalt.
Näituse avas pidulikult Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik
Ilves, kes juhtis oma avakõnes tähelepanu turismi kasvu tähtsusele meie riigi majanduselus.
Paviljon jagunes teemade järgi
kolmeks alaks: esiteks “Puhkus
Eestis”, kus olid kogu oma ilus
esindatud eesti maakonnad Virust Võruni, laste saal ja peasaal,
mis oli eraldatud erinevate maade
turismiametite, firmade ja transpordiettevõtete tarbeks.
Peasaalis oli ka kontserdilava, kus
osavõtjad ja külalised said nautida kontsertprogrammi ning boonuste ja auhindade loosimisest

osa võtta.
Traditsiooniliselt oli Narva-Jõesuu esindatud oma stendiga,
mida linn jagas seekord AS Narva-Jõesuu sanatooriumiga. Läheduses asus ka Meresuu SPA ja
Hotelli esindus. Linna stendilt oli
võimalik saada üksikasjalikku turismialast informatsiooni linnas
tegutsevatest majutus-kohtadest,
korraldatavatest meelelahutusüritustest, ajaloojektidest ja -mälestistest.
Viimaste aastate jooksul on näituse eksponentide arv pidevalt
kasvanud. Esmakordselt olid sel
aastal esindatud Peruu ja Brasiilia. Eksootilistest maadest pakkusid puhkusevõimalusi Indoneesia, Tai, Jaapan ja Iisrael. Jaapani
stend äratas tähelepanu oma külluslikkusega: traditsioonilise teet-

seremoonia, aga ka karate õpitoa
ja jaapani rahvusliku muusikaga.
Messil olid esindatud Eestis populaarsed turismsuunad nagu
Türgi, Hispaania, Dubai, Horvaatia, Küpros, Kreeka ja Madeira.
Oma turismivõimalusi reklaamisid
veel Soome, Norra, Läti, Leedu,
Poola, Tšehhi, Bulgaaria, Gruusia,
Ukraina ja Valgevene.

Näitusel osalesid segiläbi nii turismiäri suured ettevõtjad kui ka
väikeettevõtjad Eestist ja mujalt.
“Sel aastal jagunesid näitusekohad väga kiiresti, vanadele tegijatele lisandus palju uusi, muu
hulgas üks vanaaegne vagun ja
autobuss” ütles oma intervjuus
“Linnalehele” Kersti Kont, Eesti
Turismifirmade Liidu esimees ja

üks näituse
korraldajatest.
Jekaterina Gritskova
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Narva-Jõesuu Rannaala
arendamise projekt kiideti heaks
18.02.2011.a teatas EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ) oma ametlikus
pressiteates, et piirkondade
konkurentsivõime
arendamise meetme raames on kiidetud heaks 7 projekti, mille
seas on ka Narva-Jõesuu rannaala arendamise projekt.
Projekti kogumaksumus on 2
932 912, 42 EUR ( või 45 890
107 EEK ).
Narva-Jõesuu rannaala arendamise
projekti
raames
luuakse Narva-Jõesuu randa
3 erinevat rannatsooni, millised asetsevad 4 km rannaalal.
Esimene on kesklinnaosasinna rajatakse ajaloolises
stiilis rand, kuhu saavad olema juba Narva-Jõesuu brändina tuntust kogunud supelvankrid ja paviljonid,
Teine on nn “Meresuu piirkond” - kuhu rajatakse igati
kaasaja mõistes modernses
stiili rannaala ja,
kolmas on nn ” Nooruse SPA
ja Liivaranna piirkond “ kuhu rajatakse looduslikus
stiilis rannaala.
Kõik kolmes erinevas stiilis

rannaala ühendatakse omavahel laudteega. Rannaala
korrastamise ja uuendamise
käigus, luuakse vee ja kanalisatsiooni kasutamise võimalus, mis võimaldab võtta kasutusule kaasaegsed
avalikud WC-d ning dušid.
Ehitatakse terrassid ning
lõkkeasemed ja rajatakse
valgustus. Nimetatud projekti raames uuendatakse kogu
ranna inventar ( riietuska-

biinid, pingid, prügikastid
jms ). Randa rajatakse mänguväljakud, ning luuakse
loodussportimise võimalus –
jalgratta- ja rulluisurada. Kirjeldus on kõigest väike osast
suurest projektis, mille kallal
on Narva-Jõesuu töötanud 4
aastat.
Töö on toimunud mitmes etapis: ehitusprojekt, EAS Piirkondliku Arengu Kavandamise Programmi toetusega viidi

Idamaa tantsude

näidistund
18.märtsil kell 19:00 toimub Kesk tn 3
Valges saalis idamaise tantsu näidistund,
mille korraldab Anna Katšalova, idamaa
tantsu kooli «Serdse vostoka» treener.
Sissepääs üritusele on tasuta. Te sisenete
omapärase tantsu võlumaale, kus tunnetate oma keha iga osakest araabia muusika eksootiliste helide saatel. Ürituse lõpul
esineb teile «Serdse vostoka» muinasjutuline duett.
Idamaise tantsu kool «Serdse vostoka»
kujunes välja 2009.a Spa hotell NarvaJõesuu baasil. Sellest ajast on Anna hoolitsevate käte vahelt käinud läbi ligikaudu
15 õpilast. Praegu on kohalike grupis viis
õpilast, nendest kaks on uustulnukad.
Peamiselt käivad tema tundides NarvaJõesuu sanatooriumi külastajad.
“Avatud tunni eesmärgiks on veelkord
näidata inimestele, et vaba aega on võimalik veeta kasulikult nii tervisele kui
hingele”, ütleb treener. Jääb ainult loota,
et idamaise tantsu oskuse omandamise
soovijate arv Narva-Jõesuus suureneb.
Olgu siinkohal öeldud, et möödunud 1,5
aasta jooksul õnnestus Anna Katšaloval
suurendada oma kooli mastaapi. Juba
mõnda aega annab treener tunde ka Puškini tn 33 asuvas Narva Noortekeskuses.
Narva-Jõesuu sanatooriumis toimuvad
tantsutunnid esmaspäeval ja kolmapäeval kell 19-20, Narva Noortekeskuses tei-

sipäeval ja neljapäeval kella 18.30 kuni
19.30. Anna Katšaloval on lähiajal plaanis
avada peamiselt osavõtjate soovil noorim
grupp vanuses alates 8. eluaastast.
Treeneri sõnul on 18. märtsil toimuv näidistund mõeldud nii meelelahutusliku
kui ka tervistavana. Kõhutants ei ole ainult viimastel aastatel maailmas suurt
tähelepanu ja populaarsust võitnud tantsukunsti vorm, vaid ka suurepärane ja
meeldiv käte-, jalgade-, kõhu- ja tuharalihaste treenimise võimalus naistele. Kohati on kõhutants parem ja efektiivsem kui
ükskõik milline traditsiooniline aeroobika- või trenažööriprogramm.
Avatud tunni ajal räägib treener plastilise
tantsu kasulikust mõjust inimese organismile. Täiusliku efekti saavutamiseks
püüab Anna kujundada saalis kirevate
kostüümide, dekoratsioonide, muusikalise saate ja lõhnaküünalde abil idamaist
atmosfääri. Seega, kui teil kellelgi on kodus kapipõhjas vedelemas müntidega
kaunistatud vöö, tuleb see kindlasti üles
otsida ja üritusele kaasa võtta.
Toimetuse poolt meenutame veel kord,
et sissepääs idamaa tantsu tundi on sel
päeval tasuta.
Jekaterina Gritskova

läbi Narva-Jõesuu rannaala
väljaarendamise tasuvus- ja
teostatavusanalüüsi,
keskkonnamõjude
hindamine,
mille algatas Narva-Jõesuu
linnavalitsus ja eskiisiprojekt
ning on alustatud kaks riigihanke menetlust ( “NarvaJõesuu Rannaala ehitamine”
ja “Narva-Jõesuu Rannaala
väljaehitamise projektijuhtimise ja FIDIC inseneriteenus”
).

Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormägi kommentaar:
“ Mul on hea meel, et meie
projekti taotlust hinnati sedavõrd
konkurentsivõimeliseks ning kvaliteetseks.
Antud projekti elluviimine
on Narva-Jõesuule ääretult
vajalik, see aitab kaasa Narva-Jõesuul taaskord tõsta
samale rinnale teiste kuulsate kuurortidega nagu Pärnu,
Haapsalu ja Kuressaare. Olen

kindel, et selline parendus
avalikus ruumis, rannaala
projekti näol, kiirendab uute
investorite tulekut NarvaJõesuu.

Riina Johannes
Infosekretär

Pensionäride
soodusreisid
on ajutiselt
peatatud!
Eelmises lehes kuulutasime, et Narva-Jõesuu pensionärid ja Narvas õppivad kooliõpilased saavad
soodustingimustel kasutada koolibussi.
Narva Bussiveod (linn nr 31)
ja maršruuttakso liin nr 123
esitasid kaebuse Maavalitsusele. Maavalitsuse transpordikomisjon
eesotsas
maasekretäri Eve East´iga
nõudis selle teenuse lõpetamist, kuigi konkreetseid
dokumente, milliseid seaduseid vedaja või linn rikub
senini esitanud pole.
Kuid ikkagi teatas koolibussi
vedaja, et on sunnitud lõpetama linnaga vastava lepingu.
Linnavalitsus on asunud
otsima teisi variante.
Vabandame ebamugavuste pärast.

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Aljona Ivanova, 31.01.2011
Artjom Gavrilin, 14.02.2011

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Marina Trofimova

sünni puhul

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Sergey Kochurov
Vasily Glushakov
80-aastast juubelit tähistavad:
Anatoly Stepanov
Valentina Melnikova
Alja Karu
Endla Matsal
Eha Sepp
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Antonina Kolesina
Jevdokia Jantšuk

Narva-Jõesuu pensionäride ühendus tänab OÜ Kirderand kollektiivi
ja isiklikult juhatuse liiget hr Aleksandr Baranovskit osutatud abi eest
pensionäride piduõhtu korraldamisel. Soovime kõigile head tervist,
õnne ja edu isiklikus elus ning uusi töiseid saavutusi.
Teie toodang on väärt kõige kõrgemat hinnangut, ootame teilt ka edaspidi uusi maitsvaid retsepte.
Narva-Jõesuu pensionäride ühenduse juhatus.

Tantsukollektiiv
“Kullerkupp”
võtab vastu 8-11 aastaseid tantsuhuvilisi poisse
keskmisesse gruppi ja mehi täiskasvanute gruppi.
Proovid toimuvad Narva-Jõesuu Keskkoolis.
Juhendab Irina Seletskaja, tel 58 022 722.

Lugupeetud Narva-Jõesuu
pensionäride liidu liikmed!
Pensionäride liit kolis üle Koidu tn 25 tuppa nr 11
(endine Alfatom Soojus kassa).
Siin te saate:

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

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.

• Kohtuda liidu juhatusega ja arutada teid huvitavaid küsimusi;
• Tasuda liikmemaksu,
• Teha käsitööd jms.

Tuba on avatud:
• Esmaspäev, kolmapäev, reede — 11.00-13.00
• Teisipäev ja neljapäev — 13.00-17.00

Narva-Jõesuu pensionäride liidu juhatus
Valminud on Narva-Jõesuu linnas paikneva Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006)
ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu maakasutuse sihtotstarve muutmine korterelamumaaks ja ärimaaks (SPA). Piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.
Detailplaneeringu kehtestajaks on Narva - Jõesuu Linnavolikogu. Tegevuse arendajaks on OÜ
Ust-Narva Investeeringud (Sven Ratnik, 53 005 991, info@ust-narva.ee) ning detailplaneeringu
koostajaks on OÜ Linnaruumi (Angela Kase, 50 62 981, angela@linnaruumi.ee). KSH protsessi
teostab OÜ Alkranel (Tanel Esperk, 53656297, tanel@alkranel.ee) ning järelvalvet korraldab
Keskkonnaameti Viru regioon.
KSH aruande ja detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Narva - Jõesuu Linnavalitsuse ruumides ajavahemikul 02.03 – 31.03.2011. KSH aruande ja detailplaneeringu eskiislahenduse saab elektrooniliselt alla laadida OÜ Alkranel kodulehelt (www.
alkranel.ee) ja linna kodulehelt (www.narva-joesuu.ee). KSH aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult OÜ-le Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu), faksiga 7 366 676
või e-posti teel tanel@alkranel.ee kuni 31.03.2011.
KSH aruande avalik arutelu toimub 31. märtsil 2011. a kell 15:00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis (Koidu tn 25, Narva-Jõesuu).

