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Narva-Jõesuu linna päevad 2011
Narva-Jõesuu linna päevad
2011 said sel aastal alguse 31.
juulil vetelpäästetorni juures
rannal, kus toimud traditsiooniline liivaskulptuuride konkurss.
Etteantud teemaks oli küll “Loomade maailm”, kuid korraldajad
ei piiranud noorte ja mitte väga
noorte skulptorite fantaasiat,
kelle loomepalangu ja originaalsete ideede tulemusel sündis
liivast mitu vahvat kunstiteost.
4. augustil avati Kesk tn 3 Valges
saalis sarjas “Portree linna taustal” Larissa Goldi maalide näitus
«Prisutstvie». Kohaliku kunstniku ande austajad saavad nautida oma lemmiku fantaasiarikkaid töid kaua, sest näitus jääb
avatuks suvitushooaja lõpuni
– kuni 24. augustini. Olgu siinkohal öeldud, et linna päevade
raames toimuvatel näitustel
saavad oma loomingut eksponeerida mitte ainult tuntust
kogunud kunstnikud, vaid kõik
loomeinimesed, kes soovivad
oma loomingut teistega jagada. Larissa Golt on kohalik perearst ja linnavolikogu saadik.
Maalimine on tema hobi. Varem
on linna päevade raames esinenud oma näitustega Viktor
Strelkov ja Virve Orav.
5.augustil startis vetelpäästetorni juurest mererannal juba
neljandat aastat järjest NarvaJõesuu meremiili jooks. Seekord oli jooksust rekordarv
osavõtjaid. Ja kuigi suur osa
nendest olid lapsed, kogub
meremiilijooks tuntust – osavõtjaid jätkus nii kodust kui
naabrite juurest Kohtla-Järvelt,
Narvast ja Sillamäelt, esindatud
oli ka pealinn Tallinn.
Jooksu korraldajad olid NarvaJõesuu LV ja “Äkke” spordiklubi.
Sama päeva õhtul valiti Meresuu SPA & Hotel juures mererannal “Miss Bikini Narva-Jõesuu 2011“. Konkursil osales
kaheksa finalisti. Missitiitli ning
auhinnareisi kahele Hispaaniasse pälvis Jekaterina Vassiljeva.
6.august oli kuulutatud pidustuste peapäevaks. ´Keskpäeval
avas Kuursaali juures uksed
laat, kus oli võimalik osta kõikesugust vajalikku ja kasutut
nänni: suveniire, ehteid, riideid
jms. Väikeste laadaliste meelelahutuseks tegutses batuut ja
atraktsioon «sky-jump».
Narva-Jõesuu «Classic Riders»
klubi liikmed sõitsid linnas ringi
oma retrosõidukitega, lisades
linnapäevadele omapärast koloriiti.
Laadaplatsi lähedal pargis toimus kontsert, kus astusid üles
Tartu Ülikooli rahvaloominguansambel, Narva-Jõesuu vene
naisansambel, eesti seltsi “Kalju” naisansambel, Narva poola-

kate klubi “Polonees”, kes vaimustasid publikut kesaegsete
tantsudega, ning Narva usbeki
seltsi ansambel «Sogdiana».
Heatahtlikku publikut jätkus nii
kontserti kuulama kui laadale
head-paremat tahtma.
Kell 18:00 alustas keskkooli juurest marssi läbi linna värvikas
karnevalirongkäik. Rongkäigu
etteantud teemaks oli suvitajate elu. Seega olid osavõtjad riietatud Hungerburgi, Ust-Naroova ja Narva-Jõesuu aegsetesse
suvitajate kostüümidesse, kõige leidlikumad nende hulgast
olid kaasa võtnud ka ajastule
kohased suvitajate liiklusvahendid.
Ronkäigus liikusid kõige ees
Narva-Jõesuu linnavolikogu ja
linnavalitsuse liikmed, külalised
sõpruslinnadest Kroonlinn ja
Imatra.
Edasi järgnesid Põlva linna
puhkpilliorkester,
Tartu Ülikooli rahvamuusikaansambel,
sanatoorium “Narva-Jõesuu”,
Narva-Jõesuu vene naisansambel ja eestlaste seltsi “Kalju”
naisansambel,
Narva-Jõesuu
Hooldekodu, parima karnevalikostüümi ja uhkeima suvitaja
transpordivahendi konkursist
osa võtjad, Mihhail Trofimov
(võtab igal aastal karnevalist
osa oma retromasinatel) KÜ
Karja 17 elanikud – kõige aktiivsemad linnakodanikud, Meresuu SPA & Hotel suvitajad, Narva poolakate klubi “Polonees”
keskaegsetes
kostüümides,
Narva usbeki selts Sogdiana,
konkursi «Miss Bikini Narva-Jõesuu 2011» finalistid, Narva Palagani žonglöörid, linnaelanikud
ja külalised.
Olgu öeldud, et linnavalitsuse
ja volikogu esindajad sõitsid
segwayde ja rikšadega (parim
transport kaasaegses kuurordis
kasutamiseks), linnavolikogu
esimees Raivo Murd saabus aga
kohale elektriautos, näidates
sellega oma armastust NarvaJõesuu looduse vastu.
Kohe peale rongkäiku algas
Valgesse parki üles seatud suurel laval non-stop kontsert, kus
esinesid tantsutrupp “Varjud”,

kuuma idamaa kõhutantsu
näidanud trupp “Hanadi”, illusionistid Silvia ja Ala, Natalja
Vinnitskaja, kes üllatas vaatajaid-kuulajaid
viiulishowga.
Suurpärase tantsuprogrammi
esitasid «Natalis band» muusikud Tallinnast.
Täpselt kell 23.00 valgustas parki uhke ilutulestik. Linna päevade 2011 tähistamise lõpetas
öödisko.
Korraldajad tänavad karnevalirongkäigust osa võtnuid, toitlustajaid ja oma töödega laadal
kaubelnud käsitöölisi.
7. augustil toimus puhkpilliorkestrite lahing. Ürituse eesmärgiks on taastada kuurordis
puhkpillimuusika mängimisekuulamise traditsioon. Sel aastal läksid lahingusse Põlva linna puhkpilliorkester, Tallinna
tuletõrjeorkester, ja puhkpilliansambel „Dixieland“ Sakust.
Muusikute loomingut hindas
kompetentne žürii: Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormägi,
linnavolikogu esimees Raivo
Murd, aseesimees Inge Muškina ja tuntud Peterburi helilooja
Viktor Pleštšak.
Lõppkokkuvõttes võitis sõprus
– ja muidugi muusika! Iga orkester oli omamoodi hea. Kõiki
osavõtjaid autasustati.
9. augustil kogunesid Meresuu
SPA & Hotel konverentsisaali
heategevuslikule õhtule jõesuu
tuntud suvitajad. Õhtul toimus
heategevuslik loterii. Kõik õhtu
tulud läksid linna kultuuripärandi toetuseks.
10. augusti hommik algas igaaastase palvushommikusöögiga, mis seekord toimus NarvaJõesuu sanatooriumis.
Sama päeva õhtul etendus Kesk
tn 3 Valges saalis lavastus kostüümides kuurortlinna ajaloost
“Hungenburg suvitushooajal”,
millest võtsid osa MTÜ Moe
Pluss, Narva-Jõesuu muusikakooli õpilased, eesti selts “Kalju” ja tantsukollektiiv “Kullerkupp”.
Jekaterina Gritskova
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Head inimesed igas Narva-Jõesuu kodus!!
20. augustil möödub 20 aastat ajast, mil taastati meie riigi iseseisvus.
Juba 20 aastat on meil taas õigus ise otsustada oma tuleviku üle. Oleme vabad vabal maal.
Oleme selle, ajaloo mõttes ülilühikese ajaga, saavutanud palju. Võrdsena võrdsete seas kuulume euroopa riikide ühisperre,
meid seatakse eeskujuks kui tarku majandajaid, meie inimesed on vabad teostama end igal ajal ja ükskõik kus maailma
nurgas nad seda teha soovivad. Eesrindlikena oleme kinkinud maailmale Skype-i - võimaluse vabalt suhelda üle kogu
maailma.
Palju tööd seisab loomulikult veel ees.
Vabadus – nii riigi kui inimeste vabadus – vajab iga päev hoidmist ja kaitsmist. Ta ootab meilt maailma sündmuste märkamist, et me näeksime endid selle keerulise ja muutuva maailma osana.
Et püsiks inimeste vabadus, peame märkama enda kaasteelisi. “Kuidas sul läheb?” “Kas ma saan sinu heaks midagi teha?”
Need hoolivad, igapäevased küsimused kõlagu meie suust sagedamini kui seni.
Õigus on neil, kes tänavad Eesti vabaduse eest meie endi usku, ühtsust, meie arukust ja sihikindlust. Jätkugu meil ka edaspidi seda.
Me tahame, et Eesti riik jääks püsima. Anname oma panuse selleks. Siis saame sellega hakkama. Me oleme tugevamad, kui
hoiame ühte.

Me usume oma tulevikku.
Me usume iseendasse.
Me hoolime inimestest, kes siin elavad.
Me armastame Eestit.
Me usume vabadusse.

Elagu iseseisev Eesti, kus meil kõigil on hea elada!
Raivo Murd,
Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees
Andres Noormägi,
Narva-Jõesuu linnapea

Eesti taasiseseisvumist tähistatakse 20. augustil,
kuna 20. augustil 1991 kell 23.03 võttis parlamendi kohuseid täitev Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik («Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus
Eesti riiklikust iseseisvusest»).
Otsuse vastuvõtmise tõukeks sai Moskvas toimuv Augustiputš. 1991. aasta 20. augusti pealelõunal saabusid dessantväelased Tallinna ja hõivasid Tallinna teletorni. Vabatahtlikud asusid julgestama Toompead, raadio ja telemaja. Rahvarinne korraldas Vabaduse väljakul miitingu, kus nõuti Eestile iseseisvust. Riigipöördekatse järel lagunes NSV Liit osadeks. Mitu liiduvabariiki kuulutasid välja iseseisvuse ning
detsembris 1991 saatis president Mihhail Gorbatšov NSV Liidu laiali. Kell 23.03 oli 105-liikmelisest Eesti Ülemnõukogust kohal 70 rahvasaadikut ja otsuse poolt hääletas 69, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Narva-Jõesuu kauneimad majad Seminar “Õiglane tasu”
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit valib igal aastal
välja kaunimad eramud
või muud arhitektuuriobjektid maakonna omavalitsustes.
EV Presidendi auhinna vääriliseks tunnistati sel aastal
Semjon Altovi maja NarvaJõesuus.

EV Presidendi auhinna vääriliseks tunnistati sel aastal Semjon Altovi maja
Narva-Jõesuus.

IVOLi kauneima maja preemiad anti Pargi 18 ja Kesk
11 korteriühistutele ja Sulevi 4 ning Sulevi 8 majadele.
Narva-Jõesuu LV valib samuti igal aastal välja NarvaJõesuu ilusamad majad.
2011.a olid nendeks Liiva
2a eramu, KÜ Jaan Poska
51 ning Metsa 10 puhkekodu Holidays Inn, Fie Jelena
Lugina.

foto: Evgeni Kapov/Delfi

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

Narva-Jõesuu linnavalitsuse ruumides toimus 11.ja 12. augustil
hasartmängumaksu fondist rahastatud seminar “Õiglane tasu”,
mis oli samanimelise projekti üks
osadest. Projekt näeb ette nelja
seminari Tartus, Tallinnas ja Narva-Jõesuus.
Projekti eesmärgiks on muudatuste ja paranduste sisseviimine
EV seadusandlusse meestele ja
naistele sama töö eest võrdse
töötasu tagamiseks.
Seminari sihtgrupiks olid Narva-

Jõesuu mittetulundusühingud,
projekti autoriks ja initsiaatoriks
oli MTÜ Kodanikukoolitus, lektor
ja seminaride organisaator pr Ene
Hion, projektijuht Liis Revel.
Kahepäevane seminar oli kohaletulnutele väga huvitav ja kasulik,
eluline teema iseenesest pakkus
võimalust laiapõhjaliseks aruteluks. Seminaril kasutati erinevaid
töövorme: toimusid loengud, tegevus grupis ja paaris; arutelud
ja intervjuud filmiti videole ning
analüüsiti filmitut.

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

Seminari teisel päeval näidati eesti autorite dokumentaalset videot
“Tööl ja kodus”. Nähtud film tekitas vaatajate hulgas elava arutelu.
Kahepäevase tiheda töö tulemusena koostati lõppseminaril Tallinnas Riigikogu saalis 22.09.2011.a
esitamisele tulev resolutsioon,
mille annavad valitsusele üle delegaadid Narva-Jõesuust.
Narva-Jõesuu seminari juht Irina
Oleinitš MTÜ Tugikeskus POWER

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Heategevus võidab Narva-Jõesuus populaarsust
9.augustil toimus Meresuu SPA
& Hotel ruumides heategevusõhtu nimetusega «Усть-Нарва.
Истории». Üritus, mis toimus
kolmandat aastat, on seadnud
oma eesmärgiks säilitada meie
linna kultuuriväärtusi.
Taolisi õhtuid korraldati siin rohkem kui 100 aastat tagasi. Tänapäeval on võimalik jälgida, kuidas see traditsioon elustub taas:
jõesuu erinevate põlvkondade
suvitajad kogunevad saali seltersit jooma ja jutustavad üksteisele Narva-Jõesuu kuurordieluga
seotud kurioosseid lugusid.
Ürituse avas Irina Ponarovskaja,
selliste õhtute ideeline hing ja

talisman.
Heategevusõhtul näidati režissöör Sergei Ovtšarovi lühifilmi
«Сочинушки» tsüklist «Мифы»
(film on osalenud lühifilmide
konkursil Cannes ja rahvusvahelisel festivalil Veneetsias). Film on
valminud 2000. aastal kinostuudios «Геракл», mille direktor on
õhtut juhtinud tuntud jõesuu
suvitaja Nadežda Tjuleneva.
Üritusel oli kohal tuntud kunstnik-karikaturist Andrei Georgievitš Bilžo. Tema kohalolek oli
tingitud lubadusest, mida korraldajad andsid publikule möödunud aastal.
Õhtu alateemaks olid ka Mihhail

Lvovitš Gurevitši, lennuki “MIG”
looja teaduslikud saavutused ja
Anatoli Andrijaševi, Arktikat ja
Antarktikat uurinud ja sel teemal
üle 250 publikatsiooni kirjutanud maailmatasemel ihtüoloogi
uurimused. Kõigest sellest rääkis
Maria Stoljarova, Anatoli Andriaševi lapselaps ja Mihhail Gurevitši lapselapselaps.
Oma lugusid jutustasid veel
Aleksei Tjulenev, St.Peterburi
Raadiotehnoloogia
instituudi
teadusliku uurimise laboratooriumi juhataja, tehnoloog, kes
on osalenud Tallinna teletorni
ehitustöödel ja Jekaterina Kruglova, Venemaa hüdrometeoro-

loogia keskuse juhtiv teaduslik
töötaja, üks heategevusõhtute
organisaatoreist.
Tuntud jõesuu suvitaja Natalja
Ranter rääkis kurioosseid lugusid suvitajatest – tuntud nõukogude kino- ja teatritegelastest,
kes on tal külas käinud.
Õhtu lõpetuseks rõõmustas pr
Ponarovskaja publikut omaloominguga, lugedes ette enda loodud luuletusi.
Lõpetuseks toimus heategevuslik loterii, kus loositi välja Viktor
Strelkovi ja Viktor Pleštšaki raamatuid, CD-sid, Narva-Jõesuu
sümboolikaga suveniire, Julia

Veski autorikaarte, Anna Tšainikova ja Larissa Goldi maale, Irina
Grintšeli ja Irina Ponarovskaja
valmistatud ehteid.
Kohtumise korraldajad märkisid,
et publiku huvi heategevusõhtu vastu kasvab aasta-aastalt.
Numbrid räägivad iseenese eest:
kui möödunud aastal õnnestus
loteriiga koguda 3175 krooni,
siis sel aastal kasvas kogutud
summa kahekordseks. Raha anti
üle koduloomuuseumi direktorile Ljubov Nikkorile.
Möödunud aastal kogutud vahendid kulusid Narva-Jõesuu
interaktiivse kaardi loomisele.

Vajalikud andmed ajalooliste objektide kohta (praegu on
neid 13) kogus ja valmistas ette
Aleksandr Annik. Ljubov Nikkori
poeg kasutas “isiklikke sidemeid
teenistuslikul eesmärgil” ning
teostas programmeerimisoskusi
nõudva tehnilise osa. Töö tulemusi demonstreeriti heategevuslikul õhtul.
Edaspidi on plaanis publitseerida kaart internetis, kuid
eelnevalt veel täiendada informatsiooni tuntud isikutest, kes
elasid ja elavad Narva-Jõesuus.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu - Palamuse – Alatskivi - Narva-Jõesuu

31.juulil 2011.a toimus reis
Palamusele, Juhan Liivi muuseumi ja Alatskivi lossi. Reisi
organiseerijaks ja eestvedajaks oli Narva-Jõesuu Vene
kultuuri seltsi „Allikas“ väsimatu juht Niina Astapova.
Ekskursioonile sõita soovijate eelregistreerimise nimekiri täitus nii kiiresti, et kes
vähegi viivitasid, jäid maha.
Peagi tervitas reisilisi päi-

keseline Palamuse. Rahvakirjanik Oskar Lutsu poolt
Paunvere nime all kuulsaks
kirjutatud Palamuset mainiti
esmakordselt 1234.a. Püha
Bartholomeuse kirik, O.Lutsu
K i h e l ko n n a ko o l i m u u s e u m ,
ehitatud 1873.a, pastoraadihoone, apteek, vesiveski
ja iidne kirikupark kuuluvad
ühtsesse kultuurikompleksi.
Parklas bussist väljudes vii-

sid jalad justkui ise üle tee ja
läbi pargi kiriku poole, otse
Palamuse kihelkonnakoolihoone õuele, kus aeg oleks
nagu seisma jäänud - läbi
vana koolimaja akna oli näha
õpetaja Laurist maha jäänud
viiul...
Kihelkonnakool köster Aleksander Georg Nieländeri
eluruumidega valmis aastal
1873.a. See on koolimaja,

milles kool tegutses 1975.
aastani. Alates 5. jaanuarist
1987 on siin avatud muuseum, mis tutvustab 19. sajandi lõpu kihelkonnakooli
elu läbi Oskar Lutsu «Kevade». Praeguseks on O.Lutsu
„Kevade“ eesti keeles ilmunud 21, vene keeles 12 korda.
Teost on tõlgitud 13 keelde.
Muuseumis on tõetruult esitatud möödunud sajandite
koolielu – klassiruum, õpetaja tuba, poiste magamistuba ja sahver. Klassiruumis
ei puudunud nurgast ka herned, mis noortele reisilistele palju avastamisrõõmu ja
omal nahal karistuse maitse
järeleproovimismõnu andsid.
Paunvere järel viis meid tee
ühe Eesti kuulsama luuletaja Juhan Liivi kodukohta ja
muuseumi Alatskivi valda
Rupsi külla Oja tallu.
Esmalt tutvustas muusemi
töötaja Juhan Liivi loomingut ja elulugu ning rääkis Juhan Liivi luuleauhinnast, mis
antakse igal aastal luuletaja
sünnipäeval välja ühele luuletajale, kelle sulest on sel
aastal ilmunud kõige juhanliivilikum teos. Laureaatide
nimekiri on pikk ning aukartustäratav.

Samuti toimub muuseumis
koolinoortele mõeldud ettlusvõistlus, kus esitatakse
Juhan Liivi luulet. Muu hulgas on äramärkimist leidnud
ka noored etlejad meie naaberlinnast Narvast.
Ilm soosis jätkuvalt meie reisiseltskonda ja kõik said tutvuda väliekspositsiooniga,
Juhan Liivi venna Jakob Liivi
Oja talu – rehielamu, aida ja
suitsusaunaga.
Kui oli küllaga imetletud kollendavat viljapõldu, kiigutud suurel külakiigel ja talu
õunaaiast talvevarud tehtud
viis tee reisi pärli - Alatskivi
lossi.
Alatskivi mõisa hoonetekompleks pärineb nagu losski XIX sajandi lõpust. Mõis
moodustab hoonete, maade,
objektide ja legendide kogumi, mille hingust on tunda
tänaselgi päeval. XIX sajandil kuulus mõisaansamblisse
57 hoonet ja objekti, millest
oma kohal seisab veel 41.
1843.aastal abiellus Alatskivi
krahvipreili Sophie Heloise
Marie Euphrosine von Stackelberg Luunja paruni Ernst
Friedrich von Nolckeniga.
Nii läks Alatskivi mõis Nolckenite suguvõsale. Sophie
ja Ernsti vanem poeg Arved

Georg von Nolcken oli see
mees, kes oma kavandite
järgi lasi ehitada Alatskivile
esindusliku eluhoone oma
perekonnale - Alatskivi lossi.
Ehituse valmimist toetasid
nii Nolckenite kui ka Arvedi abikaasa Loewensternide
perekond. Lossi ehituste eeltööd algasid 1876. aastal,
nurgakivi pandi 1880. aastal
ja valmimist tähistati 1885.
aastal. Loss on rajatud Suurbritannia kuninglikku residentsi – Šotimaal asuva Balmorali lossi eeskujul.
Lossi
restaureerimistööd
said alguse 2003.a. Nii palju
kui võimalik, püüti taastada
algseid interjöörilahendusi.
Olulist teavet selleks saadi
lossi algsete omanike Nolckenite järeltulijailt. Väärtuslikem osa lossi mööblist on
tänaseni nende Saksamaa
kodus, sealt saadud värvifotod on olnud mööblivaliku
aluseks.
Lossi taastamisele on palju
kaasa aidanud EAS ja Euroopa Liidu erinevad fondid.
See võrratu reis sai teoks
Narva-Jõesuu Linnavalituse
toel.
Riina Johannes
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Meremiili jooks
kogus 2011.a rekordarvu osavõtjaid

Neljandat aastat startis 5. augustil Narva-Jõesuu meremiili
jooks, millel oli sel aastal rekordarv osavõtjaid.
Kokku osales Narva-Jõesuu

rannal vetelpäästetorni juurest lähte saanud jooksus
130 inimest (kaks korda rohkem kui möödunud aastal),
nendest 45 olid 9-aastased

23.juulil toimus NarvaJõesuus jalgrattakross
“Narva-Jõesuu Single”
Üritusel osales 41 inimest Tallinnast,
Tartust, Jõhvist, St.Peterburist, Narvast
ja Narva-Jõesuust.
Esimesena startisid kõige väiksemad
jalgratturid. Poistest võitis sõidu Andres
Trummal Tallinnast, tütarlastest oli võidukas Darja Zolkina Narva “Äkke” spordiklubist. Kõik sellest sõidust osavõtjad
said auhinnad.
9-13 aastaste poiste vanuseklassis võitis
sõidu Robert Petrovski Jõhvist, tütarlastest oli parim Narva “Äkke” spordiklubi
esindaja Ksenia Pribõlovskaja.
Neidude (kuni 16-a) sõidu võitis Alina
Randoškina, kuni 16-a noormeeste sõidus oli parim Aleksei Šapošikov; veteranide (60-a) sõidus oli kiireim Matti Randoja – kõik Narvast.
Neidude (18-a) vanuseklassis oli võidukas Jekaterina Ropp Narva-Jõesuust,
18-aastaste noormeeste sõidu võitis
Daniil Kozenets Narvast.
40+ naiste vanuseklassis oli parim Liana Dembo Narva-Jõesuust. Meeste 40+
vanuseklassis oli parim narvaks Viktor
Šemarin.
Naiste põhigupis oli võidukas Jekaterina Pribõlovskaja, meestest – Stanislav
Pribõlovski, mõlemid Narvast. Kõik võitjad said auhinnad.
Rattakrossist osavõtnute hulgas korraldati loterii.
Kokku osales 9 perekonda. Täpsemate
tulemuste ja fotodega saab tutvuda internetileheküljel www.akkesport.net.

Maaja Zahharašvili
spordiinstruktor

ja nooremad lapsed. Ürituse
originaalsus ühendas endas
tõeliselt kirju osavõtjaskonna,
kes startisid distantsidel 500
m, 1 km ja 2 km (1 meremiil

on 1852 m).
Igas vanuseklassis selgitati
välja võitjad, keda autasustati medalite ja kingitustega.
Ka kõige nooremad võistlejad
said mälestuseks medali ja
maiustamiseks jäätise.
Põhidistantsi (2 km) võitsid
kohtla-järvelased
Aleksei
Markov (aeg 5:57 min) ja Dmitri Aristov (6:06 min), kolmandaks tuli tallinnlane Ilja Dzjuba (6:07 min).
Naistest oli põhidistantsil
parim Julia Bulina Sillamäelt
(aeg 7:17).
Meremiili jooksu toetasid
Narva-Jõesuu linnavalitsus,
Narva Energiajooks, Saku
Läte, Rus Holod, Meresuu SPA
& Hotel, Narva-Jõesuu SPA &
Sanatoorium.
Narva-Jõesuu LV on tänulik
“Äkke” spordiklubile ja Vladimir Všivtševile ürituse korraldamise eest.
Jekaterina Gritskova

Miss Bikini Narva-Jõesuu 2011 valimine

Jekaterina Vassiljeva - «Miss Bikini 2011» konkursi võitja

5.augustil toimus Narva-Jõesuu linna päevade raames esimest korda
Meresuu SPA & Hotel juures mererannal konkurss
«Miss Bikini 2011».
Võistlus rannakaunitari tiitli pärast toimus 8 finalisti
vahel, kelleks olid: Karina
Jefimova, Natalja Tšernetskaja, Valeria Zorina, Maria

Rebnik, Jekaterina Vassiljeva, Karina Mastakova, Alina
Raud ja Jekaterina Levihhina.
Konkurss koosnes viiest
osast:
alustuseks
individuaalne
loominguline
etteaste koos enese tutvustamisega,
trikoovoor,
suvise kokteili valmistamine
ja selle esitlus. Kõik kokteilid müüdi heategevuslikul

oksjonil, mille tulud läksid
Narva-Jõesuu
lastekodu
arendamise fondi. Veel esitasid konkursandid ühise
tantsunumbri, defileerisid
lõpetuseks kõik koos rannariietuses ja vastasid žürii
küsimustele. Õhtu juhtideks
olid “raadiotäht” Dmitri
Asejev ja ajalehe “Viru Prospekt” kaastööline Oksana
Sobol, kes on kogunud tuntust, osaledes “Narva Kevade” pruutide konkursil.
«Miss Bikini 2011» korraldaja, Disco Agentuuri juht
Vladimir Izotov ütles telefoniintervjuus, et ürituse
ettevalmistamiseks
kulus
pea terve suvi. “Kõik algas
sellest, et minu poole pöördus meie peasponsor Vitali
Sozonov nng tundis huvi,
kuidas kõige paremini kulutada raha heategevuseks.
Meie koostööst arenes välja
konkursi idee. Tütarlapsed
treenisid poolteist kuud
spordiklubis
MyFitness,
mängisid läbi kogu konkursiprogrammi Katrin Noorkõivu käe all show-trupist
Genesis ja Aljona Kordas”,
jutustas Vladimir.
Finalistid valis orgkomitee
saadetud ankeetide põhjal.
Pea kolmkümmend kaunitari avaldasid soovi konkursist
osa võtta, nende hulgast
valiti finaali kaheksa. «Miss
Bikini 2011» valimise õhtul

toimus tõsine võistlus; žüriis, mida juhtis linnapea
Andres Noormägi, läksid
arvamused lahku ning võitja-küsimuse lahendas üldine hääletamine: kolmanda
koha pälvis Natalja Tšernetskaja, teiseks missiks sai
Maria Rebnik - tütarlapsed
võitsid Rootsi-kruiisid.
«Miss Bikini 2011» tiitli ja
peaauhinna (reis kahele Hispaaniasse) võitis Jekaterina
Vassiljeva. Konkursi võitja
pälvis ka “Miss Sümpaatia”
tiitli, kuna kogus kõige rohkem hääli internetiportaalis
Holly.ee toimunud hääletuses.
Vladimir
Izotov
loodab
muuta konkursi traditsiooniliseks, korraldada seda
igal aastal ja koguda rohkem raha ürituse finantsee-

rimiseks. Sel suvel toetasid
«Miss Bikini 2011» konkurssi
Vitali Sozonov, Narva-Jõesuu LV, Meresuu SPA & Hotel,
MyFitness, Holly.ee,
Disco Agentuur, Device private party, Fama, Astri, Forum Cinemas Astri, Havana
Club, Cosmeticlina, Juhtimise ja ökonoomika instituut,
OÜ Halaver-toru, Ecostroi,
Guinot Institut Paris, trükikoda Koit, Beauty Season,
Flowers World, moestuudio Rosa, Ramirent, Genesis
Show Agency, Viru Prospekt, pulmasalong Katerine
Boutique ja Kwartons.

Karmid kohtunikud Nadežda Lazareva (kaubanduskeskused Astri, Fama,
Tempo) ja Kirill Smirnov (internetprojekti Holly.ee juht)
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Narva-Jõesuu sanatoorium tähistas oma tegevuse 50. aastapäeva
25.juulil tähistas sanatorium “Narva-Jõesuu oma
poolesajandat
juubelit.
Peo erikülalisteks olid legendaarne ansambel “Laine” oma kauaaegse solisti
Vello Orumetsaga.
Päevasele
meelelahutusprogrammile, kus astusid
üles tantsustuudio “Varjud” Narvast, show-duett
«Сердце Востока» Narvast
ja
instrumentaalansambel
“Jolly” Jõhvist said samuti
kuulama-vaatama hulgaliselt publikut. Kõige väiksemate pidulistega tegelesid
multifilmide
kangelased.
Juubelipeo lõpetas ilutulestik.
Kohtumisel
ajakirjanikega
rõhutas Narva-Jõesuu sanatooriumi direktor Karina
Küppas, et sanatooriumi
edu panti tulevikus näeb ta
asutuse
poolesajandiliste
traditsioonide säilitamises:
“Selleks, et sanatoorium
näeks välja stiilne ja ligitõmbav, püüame me hoone säilitada just nimelt sellisena,
nagu see oli ehitatud 1961.
aastal. Maja ajalugu ja arhidektuurne stiil – need on
asjad, mille üle me uhkust

Ajaloost.
Narva-Jõesuu
sanatoorium ei ole tekkinud tühjale
kohale. Juba 1876.a oli siia
ehitatud esimene vesiravila,
1902.a – teine, 1909.aastal
ehitati esimene ravila.

Pressikonverentsil osalesid (vasakult paremale): AS Narva-Jõesuu sanatooriumi aktsionäride nõukogu esimees Ago Koldits,
Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Raivo Murd, Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium direktor Karina Küppas, peaarst Olga
Ragulja, AS Narva-Jõesuu sanatooriumi aktsionäride nõukogu liige Aleksandr Pajuri.

tunneme. Samuti on tähtis
säilitada meie kollektiiv ja
õpetada neid, kes tulevad
nüüd meile tööle, sest sanatoorium on tuntud oma hea
ravibaasi ja asjatundliku meditsiinipersonali
poolest”,
ütleb pr.Küppas.

muti kuulub sanatooriumile.
Praegu me lammutame vana
hoonet. Mõnda aega saab
selle hoone asemel olema
parkla. Loodame, et kunagi
tekib meil võimalus ehitada
uus korpus – see on meie

unistus” – ütles Karina Küppas ajakirjanikele.
Jekaterina Gritskova
Foto: Ksenia Gurejeva

Küppase arvates on viimase
aja suuremaks saavutuseks
välibasseini ja Saunamaailma ehitus, samuti hoone
fassaadi ja mõnede tubade renoveerimise võimalus.
Võimalus selleks on tekkinud alles nüüd ja juba toimuvad sanatooriumi baasil
remonditööd. “Meil on omad
plaanid ka naaberhoonega
(vana mudaravila), mis sa-

Kodanliku Eesti ajal töötas Narva-Jõesuus doktor
Salzmanni 20 kabiiniga
vesiravila, mis ühendati
sanatooriumiga ja dr Hüene
mudaravila.
Kolhosidevaheline puhkekodu avas oma uksed
25.juulil 1961.a. Algselt
oli võimalik majutada 150
inimest. Aasta jooksul sai
siin puhata ligikaudu 5000
inimest. Puhkajate jaoks tasuta elektriravi ning stomatoloogi teenused.
1967.a sai valmis uus
100-kohaline magamiskorpus ja ravila, kus oli kaasaegse sisustusega vesimudaravila, soome saun,
bassein, füsioteraapia kabinet, ravivõimlemise saal,
laboratoorium ja massaažikabinetid.

Alates 1968.a 1.jaanuarist
mahutas sanatoorium juba
250 inimest korraga.
Käesoleva ajani on säilitanud oma esialgse välimuse
kolhoosidevahelise
sanatooriumi esimene korpus.
Hoone on arhitektuurimälestis ja on sellena võetud
EV kaitse alla. Esimene korpus tegutseb spa-hotelli ja
tervisekeskusena ka käesoleval ajal.
Praegu on sanatoriumis
“Narva-Jõesuu” 149 magamiskohta. Raviosakond,
kaasa arvatud füsioteraapia,
vesi-mudaravila
ja
massaažikabinetid asuvad
samas hoones esimesel ja
nullkorrusel. Samuti tegutseb siin wellness-keskus ja
Saunamaailm.
Narva-Jõesuu
sanatoorium on spetsialiseerunud
taastusravi- ja spa-puhkusele ning teenindab peamiselt eesti, vene ja soome
turiste.

Aili Sepp: raamatuga läbi elu
Aili Sepp on sündinud ja kasvanud
Narvas. Sellele vaatamata võib teda
nimetada auväärseks kodanikuks ja
aktiivseks kultuuri- ja avaliku elu tegelaseks Narva-Jõesuus. 15.augustil
tähistas pr Sepp oma seitsmekümnendat juubelit.
Aili Sepp tuli koos abikaasaga Narva-Jõesuu elama 1964.a kohe peale
pulmi. On tähelepanuväärne fakt,
et nende laulatus oli viimane praeguses Aleksandri kirikus enne selle
ajutist muutumist kaubalaoks. Aili
Sepp, suurepärane perenaine ja ema,
tähistab järgmisel aastal 50. ühiseluaastat abikaasaga, kellega koos nad
on üles kasvatanud tütre ja nüüd võtavad osa lapselapse kasvatamisest.
Kuldpulmad on oma ülevusele vaatamata selle auväärse paari elus siiski formaalsus, sest tuttavad on nad
juba koolipingist, esimesest klassist
alates.
Aili Sepp on õppinud kondiitriks ning
on töötanud mõnda aega oma erialal
Balti Elektrijaamas. Nimelt siis hakkas
ilmnema tema armastus raamatute ja
soov inimeste nende kaudu harimise
vastu, mis elab temas seniajani. Kaugele vahemaale vaatamata tõi ta raamatuid ettevõttesse ja jagas tööliste
hulgas laiali. Kolinud Narva-Jõesuusse, hakkas Aili Sepp kokana tööle restoranis “Majak”.
Kokandusele vaatamata, kuigi keegi
ei kahtle hetkekski, et Aili oskab suurepäraselt toitu valmistada, seostub
tema nimi siiski rohkem ajakirjanduslevi agentuuriga «Союзпечать».

Aia tänaval oli kunagi väike poeke,
kus oli võimalik osta ajalehti-ajakirju,
teaduslikku- ja ilukirjandust.
Aili lõi seal erilise atmosfääri. Kaasaegsete sõnul oli ajakirjanduspoeke
rohkem huviklubi kui kauplus. Väga
kiiresti hakkas seal koos käima jõesuu suvitajate ring, puhkajad, kes
sõitsid Narva-Jõesuusse üle kogu
Nõukogude Liidu. Kaupluse külastajate hulgas oli palju tuntud inimesi.

Mingil ajavahemikul Aili isegi kogus
nende autogramme.
Suviti puhkas mereäärses linnakeses
ligikaudu 50 tuhat turisti, talvel oli
arv 5 tuhande ringis. «Союзпечать»
oli väga populaarne kohalike elanike ja turistide hulgas. Informatsioon
liikus käest-kätte, puhkajad tegid
poekesele suurepärast reklaami. Aili
Sepp meenutab nostalgiaga: “Uueks
aastaks tuli mulle üle saja õnnitlus-

kaardi. Meid mehega kutsuti kõikjale
külla. Olime Armeenias ja Azerbaidžaanis, Kamtšatkal, Lätis ja Leedus.
Kahjuks ei olnud aega nii palju, et
kõiki kohti külastada”.
Aili Sepp töötas «Sojuzpetšatis» 34
aastat. Ta tegi kõik ise: oli ise enesele juhataja ja koristaja. Lisaks ajakirjanduse müügile oli Aili Sepa poeke kuulus suure valiku eestipäraste
suveniiride poolest. Letilt võis leida

rukkilillemustriga kindaid, rahvusliku mustriga tikitud käsitööesemeid
jms. Proua Sepa tuttavad väidavad,
et juba siis viis ta eesti rahvakultuuri
massidesse, hoidis kinni traditsioonidest ning ei sundinud kellelegi peale
oma maailmavaadet. Inimesed tulid ise tema juurde. Ta oskas nendes
huvi äratada.
2008.a tunnistas Narva-Jõesuu LV Aili
Sepa elamu kõige ilusamaks linnas,
seda juba teist korda. Proua Sepp
hoolitseb väga oma õue eest. Tema
hobiks on aedade kujundamine. Paljud meie linna elanikud pöörduvad
tihti tema poole asjaliku nõu saamiseks. Ise ütleb külalislahke perenaine
selle kohta: “Minu uksed on külalistele alati avatud”.
Peale aedade disainimise on pr Sepa
elus veel üks tegevus, kuhu ta oma
energiat suunab – see on avalik sektor. Rahvasaadiku tööga on Aili Sepp
olnud hõivatud alates 1973.aastast.
Ta on aastaid olnud Narva-Jõesuu
linnavolikogu saadik. Praegu on ta
tegev sotsiaalkomisjoni töös.
Endiselt jätkab Aili Sepp raamatute
kogumist. Valdavalt on need Narva-Jõesuud puudutavad autorieksemplarid. Samuti on ta kohal kõigil
kultuuriüritustel: “Hea meel on, et
kutsuvad sageli!” sõnab artikli kangelanna tagasihoidlikult.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu
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Liivaskulptuuride konkurss

Viktor Golovnja – 60

14. augustil tähistas Viktor
Golovnja - Narva-Jõesuu Hooldekodu direktori asetäitja
majandusalal, linnavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni
esimees, linnavolikogu esindaja Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli hoolekogus - oma 60. juubelit.
Kogu Viktor Golovnja elu Narva-Jõesuus on olnud seotud
hooldekoduga. Ta on juhtinud
seda asutust direktorina alates

1988. aastast, täpselt sellest
ajast, kui valmis uus korpus.
Enne seda on ta töötanud
Haapsalus samas tegevussfääris. Viktor on lõpetanud sanitaar-hügieeni instituudi. Alles
alates möödunud aastast on
ta direktori asetäitja majandusalal.
Käesoleval ajal elab hooldekodus ligikaudu 139 inimest.
Hooldekodu peaeesmärgiks
on pakkuda oma eakatele
elanikele ja invaliididele kvaliteetset sotsiaalset baasteenust,
sotsiaal-meditsiinilist
rehabilitatsiooni.
Viktor Golovnja ajal loodi
hooldekodu baasil
psüühiliste kõrvalekalletega hoolealuste osakond, uoopa fondide toetusel alustati hoonete
remonti, mille kogueelarve oli
ligikaudu 15 miljonit krooni.
See toimus ajal, kui hoolekodu läks sotsiaalministeeriumi
juhtimise alt kohaliku omavalitsuse alla. Suurendati eluruumide osa – kasvas hoolealuste

tarbeks olevate tubade arv.
Viktor Golovnja ajal renoveeriti hooldekodu köök euroopa
normidele vastavaks.
Linna ühiskondlikus elust võtab Viktor Golovna samuti
ammu osa – alates 90-ndatest
aastatest on ta olnud linnavolikogu saadik.
Kolleegid räägivad temast kui
oma ala asjatundjast, eeskujulikust perekonnapeast (hr.Golovnja on abielus, tal on kaks
täiskasvanud tütart), kui heast
ja osavõtlikust inimesest, kes
on alati valmis nõu ja jõuga
aitama. Kolleegid linnavolikogust kinnitavad: Viktor Golovnja esindab aktiivselt oma valijaid ja kaitseb nende huve.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja linnavalitsus õnnitlevad

Aili Sepp´a ja Viktor Golovnja´d
juubeli puhul, soovivad neile õnne ja tervist ning tänavad panuse
eest Narva-Jõesuu linna arengusse.

Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Nikolai Šapovalov
Gennadi Sizov		
Antonina Zolotuhhina
Aili Sepp
Nadezda Savicheva
Vera Nazarova
Nina Ryzhova

75-aastast sünnipäeva tähistavad:

Nina Golina
Liudmila Kargu
Jadviga Sapunova
Jelena Proosaselts

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Leonid Zaytsev
Olga Aljosina
Valentina Fjodorova

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Aleksei Ivanov
Nina Aristova
Maria Krynberg

Vitali Zabolotnõi
Heido Annus		

Avaldame tänu hr Nikita Mihhailovitš Abramidzele, kes ehitas Vaiksele tänavale uue ja ilusa mererannale viiva trepi. Me usume, et paljud kohalikud elanikud ning linna külalised on temale selle eest tänulikud
ning loodame, et tema tegu on eeskujuks kõigile, kes tahavad osaleda Narva-Jõesuu linna arenemises.

31. juulil toimus vetelpäästetorni juures rannal traditsiooniline liivaskulptuuride konkurss.
Konkursil osalesid võistkonnad
St.Peterburist, Moskvast, Narvast, Narva-Jõesuust, Tallinnast
ja Belgiast.
Seekord oli ette antud teemaks
“Loomade maailm”, ning mitu
skulptuuri kujutasid loomi: kaks
kala, ninasarvik, koerad, kaamel
jpm.Peab ütlema, et tööde kvaliteet paraneb iga aastaga, kes
vaatamas käis, võib seda kinnitada!
Konkursi lõppedes valis žürii
välja kolm kõige rohkem meeldima hakanud skulptuuri, milleks olid “Ninasarvik”, “Koer” ja
“Kaks kala”. Veel üks “Koer” sai

aga vaatajate auhinna: nii väga
meeldis liivaskulptuur vaatajatele!
Kõiki konkursil osalenuid autasustati. Loodame, et järgmisel

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
Eeldame kandidaadilt:
• eesti, vene ja inglise keelte oskus

•
•
•
•
•
•
•

aastal kogub konkurss osalejaid
veelgi juurde!
Maja Zahharašvili
Spordiinstruktor

helitehnika kasutamise oskus
hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
korrektsus
oskus iseseisvalt töötada
ettevõtlikus
aktiivsus
oma sõiduki ja juhiloa olemasolu

Konkursis osalemiseks esitada
• CV,
• isikut ja haridus tõendavate dokumentide
koopiad,
• motivatsiooni kiri.
Isikuga sõlmitakse tööleping määramata
ajaks.
Dokumendid esitada hiljemalt
01.09.2011.a. elektrooniliselt aadressil
veronika.stepanova@narva-joesuu.ee.

Lisa info 35 99 594, 35 99 587

Lugupeetud lapsevanemad,
kelle laps läks sellel sügisel 1.klassi!
Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele
63.91 eurot koolitoetust.
Koolitoetus määratakse vanemale tingimusel,
kui üks lapse vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel ning laps on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanikud.

Koolitoetuse saamiseks esitatakse taotlus, hiljemalt 30. septembriks.
Avalduse blanketi saab linnavalitsuse III korrusel infosekretäri käest või siin. Avaldusele tuleb
lisada isikut tõendava dokumendi koopia ning
tõend koolist.

Vaikse tänava elanikud Aland, Lepajõe, Pertman.
Narva-Jõesuu linnavalitsus ühineb tänulike linnaelanikega ja tänab linna heakorrastamisel osutatud abi eest.

Narva-Jõesuu linna Riigimaa 500 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikus 8.08.2011.a. kuni 21.08.2011.a. toimub Narva-Jõesuu linna Riigimaa 500 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Riigimaa 500 kinnistu asub Vabaduse tänava, Lennuki tänava, Nurme tänava ja Auga tänava vahelises
kvartalis. Ca 2,75ha suurune planeeritav maa-ala (Riigimaa 500 kinnistu ja lähiala) paikneb Narva-Jõesuu linnas, jäädes linnakeskusest ca 2km kaugusele edelasuunda.
Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud Riigimaa 500 kinnistu jagamine 11-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks keskmise suurusega 1845m2.
Lisaks on ette nähtud detailplaneeringuga tänavatele transpordimaa kruntide moodustamine Vabaduse tänava lõigule ja Nurme tänava lõigule.
Tänavamaade krundid on ette nähtud taotleda munitsipaalomandisse.
Narva-Jõesuu üldplaneeringuga on käsitletav ala määratletud kui perspektiivne väikeelamute maa.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Narva-Jõesuu üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Linnavalitsuses tööpäevadel ajavahemikus 08.08. 21.08.2011.a. aadressil Koidu tn 25, III korrus, kabinet 301. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ka Linnavalitsuse koduleheküljel aadressil www.narva-joesuu.ee lõigus „Areng ja planeeringud“
alalõigus „Detailplaneeringute avalik väljapanek ja avalik arutelu“.
Avaliku väljapaneku ajal saab Linnavalitsusele esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväited detailplaneeringu lahenduse kohta.

Ühtekuuluvusfondi projekt “Narva-Jõesuu veemajandusprojekt”
(NARVA-JÕESUU LINNA REOVEEKOGUMISALA VEEMAJANDUSPROJEKT)“ (nr 2.1.0101.10-0079)
AS Narva Vesi kuulutas välja avatud rahvusvahelise riigihanke “Projekteerimistööde ja Narva-Jõesuu
veevarustuse ja kanalisatsiooni üldsüsteemide ehituse omanikujärelevalve ja FIDIC insenerteenus”
Hanketeade koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadav riigihangete kodulehel:
http://riigihanked.riik.ee/rhs/RegisterHanked.html.

Riigihanke viitenumber: 126803.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 12.september 2011a.

