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Hea kaaslinlane!
Taas on jõulu- ja aastavahetuse aeg. Kaunis lumevaip on katmas maad, vahetevahel näpistab
juba päris korralik pakanegi. Tänasel päeval on
kohane soovida, et tasuksime kõik võlad teineteise ees, olgu need materiaalsed või moraalsed.
Ees ootab aasta 2013, kindlasti uute lootuste ja
ootuste aeg. Kes ootab pensionitõusu, kes lapse sündi, kes jõuluvanalt palju pakke. Aga ühte
ootame me kõik – et säiliks rahu ja meie kõigi
elujärg paraneks.
On tore, et linna hotellid on taas rohkest rahvast pungil. Siin võib kohata eestlast, soomlast,
venelast ja külalisi kaugemaltki. Teeb rõõmu ka
laste rohkus hotellides – need on ju ka meie
tulevased kliendid pikka aega ja seega on hea
ka meie tulevik. Sel aastal on tekkinud mitu uut
toitlustusasutust, mille kvaliteeti on kiitnud ka
kõrged külalised. See näitab, et turismimajan-

Muinasjutud
ärkavad jõuluajal ellu
14. detsembril toimus Kesk 3
Valges saalis laste muusika- ja
tantsulavastuse
“Jõulumuinasjutt” esietendus. Lavastuses on kaasatud Narva-Jõesuu
muusikakooli õpilased ja tantsutrupi “Kullerkupp” tantsijad.
Lavastuse aluseks on P.I Tšaikovski “Lastealbum”. Muusikakooli direktor Lada Švan jutustab: “Kandsime seda ideed
endas koos Vene kultuuriseltsi
Allikas juhi Niina Astapovaga
juba suvest saati. 2013.a möödub suure vene helilooja surmast 110 aastat. Tšaikovski on
korduvalt viibinud Eestis. Me
otsustasime need sündmused
omavahel siduda ja kirjutada projekti nimega “Avame
lastealbumi”. Eesti Kultuurikapitalilt saadud toetuse toel
alustasime septembris tööd
lavastuse kallal. Režii ja lavastuse tegi Irina Seletskaja, kes
tegi ka ettepaneku lavastada
lugu täisväärtusliku etenduse
formaadis”.
«Jõulumuinasjutt» - see on
imepärane lugu väikesest tüdrukust ja tema perekonnast,
sellest, kuidas imed jõuluajal
tõeks muutuvad. Kokku osalevad lavastuses 28 last ja 5
täiskasvanut. Tehnilise personali rollis on need muusikakooli pedagoogid, kes lavale

ei lähe. Ning loomulikult etenduse lavastaja Irina Seletskaja,
kes isiklikult juhib kõiki kulissidetaguseid liikumisi etenduse
ajal ja lava kunstiline kujundaja on tuntud Narva kunstnik
Tatjana Sonina.
Muusikakooli direktor Lada
Švan märgib tänuga ära kõiki
lapsi etenduseks ette valmistanud pedagoogide, noorte
artistide ja muidugi ka nende
vanemate suurt tööd: “Lapsed ja täiskasvanud avanevad
hoopis uuest ja ootamatust
küljest – nad on imeliselt artistlikud! Eriti tänulikud oleme
kolmele emale nende panuse
eest ühisesse asja ja aktiivse
osavõtu eest trupi tööst. Need
emad on Jelena Zakilova, Tatjana Šteinberg-Saltõkova ja
Jelena Pihlakas. Suur tänu teile, pedagoogidele ja muidugi
lastele! Nende püüdlikus ei
tunne piire. Paljud neist keeldusid meelelahutuslikest kooliekskursioonidest etenduse
kasuks!” jutustab Lada Švan.
Kesk 3, Valges saalis, on juba
toimunud kolm etendust:
14.detsembril esineti lasteaia
“Karikakar” lastele ja NarvaJõesuu keskkooli õpilastele,
15.detsembril oli etendus kõigile linnaelanikele. Esinejad
ja nende juhendajad tunnis-

tasid, et tahaksid korraldada
veel ühe etenduse vene õigeusu jõulupühade eel. Mis puudatab väljasõiduetendusi, mille kohta on juba ettepanekuid
tulnud, siis siin võivad tekkida
tehnilised probleemid: asi on
selles, et etendus on tugevasti
seotud oma esitamise saaliga! Valge saali uhke trepp on
etenduses üks peamistest dekoratsioonidest. Siiski ei ole
midagi võimatut siin ilmas:
esinejad arvavad, et “Jõulumuinasjutt” võiks esindada
Narva-Jõesuud iga-aastastel
kooliteatrite festivalil “Kuldkalake”, mis toimub 2013.a kevadel Narvas.

Jekaterina Korotajeva
foto: Sergei Stepanov

dus on tõusuteel. Täname selle eest ettevõtjaid
ja soovime neile jätkuvat edu!
Tunnustame linna asutuste juhte, töötajaid ja
kõiki elanikke hea töö eest 2012 aastal. Suur
tänu kõigile ja jõudu edaspidiseks! Parimad
soovid ka meie koostööpartneritele nii Eestis
kui naaberriikides. Palju tänu aktiivsetele linnakodanikele.
Jõulurahu teie kodudesse, sära silmadesse,
armastust südametesse, kordaminekuid
teile kõigile.
Raivo Murd
Linnavolikogu esimees
Andres Noormägi
Linnapea
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suvekontserdihalli ehita-

28.novembril 2012.a
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
7. koosseisu 38. istung
•

miseks ja kontserdihalli
tegevuse
korraldamiseks. Hoonestusõiguse
seadmise alghind: 6000
eurot aastas, pakumiste esitamise tähtaeg
19.12.2012.a. Enampakkumise aluseks oli OÜ
Geneva avaldus osta või
võtta rendile Metsa tn 3
maatükk suvekontserdilava ehitamiseks.
Enampakkumiste
tingimustega saab tutvuda
linna kodulehel aadressil
w w w. n a r v a - j o e s u u . e e /
juhtimine/linnavara müük.

Linnavalitsus esitas volikogule linna eelarve
projekti 2013. aastaks.
Samal istungil algas eelarve esimene lugemine,
seda otsustati jätkata
detsembrikuu
istungil.

•

Võeti vastu kolmas lisaeelarve, millega muudeti linna 2012.a eelarvet.

•

Volikogu volitas linnavalitsust korraldama enampakkumisi linnavara müügiks
ja hoonestusõiguse seadmiseks. Linnavalitsus kuulutas 4. detsembril välja:
• kirjaliku enampakkumise
kinnistu Vabaduse 28b,
Narva-Jõesuu (katastritunnus: 51301:003:0101,
üldpind 1106 m2, ärimaa)
võõrandamiseks. Alghind
- 101 000 eurot, pakkumiste esitamise tähtaeg
– 07.01.2013;
• kirjaliku eelläbirääkimistega
enampakkumise
kinnistu Koidu 1, NarvaJõesuu (katastritunnus:
51301:001:0031, üldpind
2384 m2, ärimaa) võõrandamiseks.
Alghind
– 400 000 €, pakkumiste esitamise tähtaeg –
20.12.2012;
• Kirjaliku eelläbirääkimistega
enampakkumise
kinnistu Vabaduse 44,
Narva-Jõesuu (katastritunnus: 51301:006:0118,
üldpind 2683 m2, elamumaa)
võõrandamiseks.
Alghind - 110 000 eurot,
pakkumiste
esitamise
tähtaeg 20.12.2012;
• Kirjaliku eelläbirääkimistega
enampakkumise
kinnistu Vabaduse 42,
Narva-Jõesuu (katastritunnus: 51301:006:0111,
üldpind 1800 m2, elamumaa) võõrandamiseks
vähekindlustatud elanike
elutingimuste parandamiseks. Alghind - 90 000
eurot, pakkumiste esitamise tähtaeg 20.12.2012;
• Kirjaliku eelläbirääkimistega
enampakkumise
25 aastaks hoonestusõiguse seadmiseks kinnistule Metsa tn 3, NarvaJõesuu (katastritunnus:
51301:007:0026, üldpind
21912 m2, sotsiaalmaa)
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•

Võeti vastu otsus müüa
korteriomand Karja tn 18v16. Munitsipaaleluruumi
valitsemise, kasutamise ja
käsutamise korra kohaselt on ruumide rentnikul
eelisõigus talle rendilepingu alusel eluruumiks
oleva munitsipaaleluruumi ostmisel. Antud juhul
oli korteriomand pandud
müüki hinnaga 41 400
eurot. Linnavolikogu otsuse ja kehtiva rendilepingu
kohaselt arvestati müügihinna hulka rentniku kulutused linnavara remondiks
19702,46 euro väärtuses,
mis müügilepingu sõlmimisel võetakse arvesse
ostja omafinantseeringuna.

Narva-Jõesuu linnavolikogu
otsuste ja määrustega saab
tutvuda
linna
kodulehel:
www.narva-joesuu.ee, linna
dokumendiregistris:
avalik.
amphora.ee/njlv, linnaraamatukogus ja linnavalitsuse kantseleis (Koidu tn 25 Narva-Jõesuu, III korrus).

Valmistas ette:
Veronika Stepanova, linnasekretär

Aukodaniku nimetuse omistamine

Ametlik info

19.detsembril 2012.a
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
7. koosseisu 39. istung,
viimane 2012.aastal
• Istungil võeti vastu neljas lisaeelarve,
millega muudeti linna 2012.a eelarvet.
• Toimus
linna
2013.a
eelarve projekti esimene lugemine;
• Koostati linna aukodaniku nimetuse
omistamise ettepanekute läbivaatamise ajutine komisjon. Komisjon
vaatab läbi 5. jaanuariks 2013.a laekunud ettepanekud linna aukodaniku
nimetuse omistamiseks. Komisjoni
esimees on Raivo Murd, aseesimees
on T. Pagajeva. Komisjoni liikmed
on Aime Zahharov, Lennart Lepajõe, Irina Lebedeva, Toomas Pruul,
Irina Mošonkina, Tatjana Barabanova, Tiiu Toom, Inge Muškina,
Olga Baranova ja Zoja Eidemiller.
• Algatati Vabaduse, Kiriku, Aia ja
Lennuki tänavate vahelise ala detailplaneering ning otsutati jätta
algatamata detailplaneeringuga planeeritavate ehituste mõju hindamine ümbritsevale keskkonnale selles
rajoonis.
• Algatati Koidu 4, Koidu 6 ja katastrisse
kandmata riigimaade (piiriettepanek
AT 0607270026 ja AT 0607270034)
detailplaneering ning otsutati jätta
algatamata detailplaneeringuga planeeritavate ehituste mõju hindamine
ümbritsevale keskkonnale selles rajoonis.
Mõlemi planeeringu aluseks on
2011.a sõlmitud koostöökokkulepped Õigeusu kiriku ja Luteri
kirikuga nende pühakodade taastamiseks
Narva-Jõesuu
linnas.
• Võeti vastu otsus müüa hoone Koidu
tn 6 (endine hüdrometeoroloogijajaam) ilma enampakkumiseta otsustuskorras MPEÕK Narva kogudusele
250 000 euro eest püha Vladimiri
õigeusu pühakoja taastamiseks Narva-Jõesuus selle ajaloolisel asukohal.
• Võeti vastu otsus taotleda laenu 20
aastaks 1 216 897,90 € suuruse omafinantseeringu katmiseks veevarustuse
ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimise projektis, kusjuures 2013.a tuleb
võtta krediiti 125 110, 95 €, 2014.a 486 877,35 € ja 2015.a - 604 909, 60 €.
• Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste
ja määrustega saab tutvuda linna kodulehel: www.narva-joesuu.ee, linna
dokumendiregistris: avalik.amphora.
ee/njlv, linnaraamatukogus ja linnavalitsuse kantseleis (Koidu tn 25 Narva-Jõesuu, III korrus).

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

Valmistas ette:
Veronika Stepanova, linnasekretär

Narva-Jõesuu linnavalitsus võtab alates
01.12.2012 vastu Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamiseks ettepanekuid
Narva-Jõesuu linna aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule NarvaJõesuu linnale osutatud väljapaistvate teenete
eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena.
Aukodaniku nimetus omistatakse isikule:
• kelle elu on tihedalt seotud Narva-Jõesuu linnaga;
• kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas
aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
• kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Narva-Jõesuu linna hüvanguks;
• kelle teod on Narva-Jõesuu linnale tunnustust
toonud;
• kelle tegevus on toetanud Narva-Jõesuu linna
arengut.

Aukodaniku nimetuse kandidaat peab vastama
vähemalt kahele ülalnimetatud tingimustele.
Ettepanekud võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanek aukodaniku nimetuse
kandidaadi kohta esitatakse Narva-Jõesuu linnavalitsusele kinnises ümbrikus märgusõnaga
„Aukodanik” hiljemalt 05. jaanuariks 2013.
Kandidaatide esitamiseks on vaja esitada
kirjalik ettepanek, milles peab olema:
1. ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht,
telefon;
2. autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töökoht;
3. autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
4. taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija allkiri.

Maamaksust aastal 2013.
Alates 1. jaanuarist 2013 hakkab
Eestis kehtima uus Maamaksu
seadus.
Peamine erinevus võrreldes
praegu kehtiva seadusega on
omaniku, arendaja või maa kasutaja maamaksust vabastamine
tema kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maamaksusoodustuse saamiseks on vajalikud
järgmised asjaolud:
Isik peab olema maa omanik või
maa kasutaja;
Maal peab asuma hoone;
Maal asuvas hoones on maa
omaniku või kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahavastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Vastavalt uuele seadusele on
maamaksu soodustust võimalik
saada ainult ühelt maaüksuselt,
mis täielikult vastab eelnimetatud tingimustele. Maksusoodustuse saamiseks avaldust esitada
vaja ei ole.
Kuna
maamaksusoodustus
määratakse riiklike registrite
andmete
(Kinnistusraamatu
ja Rahvastikuregistri andmed)
alusel seisuga 1.jaanuar 2013,
soovitame aegsasti täpsustada
oma elukohaandmed rahvasti-

kuregistris.
Maksu- ja Tolliamet väljastab
elektrooniliselt või posti kaudu
maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu
summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole
maksustamisaasta
maamaksuteadet 25. veebruariks kätte
saanud, on kohustatud sellest 30
päeva jooksul teavitama Maksuja Tolliametit. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata,
kui maksusumma on alla 5 euro.
Kuni 64-eurone maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust,
mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool,
kuid mitte vähem kui 64 eurot.
Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
Maamaksu maksmist kontrollib
Maksu- ja Tolliamet.

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

Maamaksusoodustust summas
28,76 € võivad taotleda isikud,
kes saavad Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni
tingimusel, et taotleja elukoht
Rahvastikuregistris langeb ühte
kinnistu aadressiga, millele
soodustust taotletakse ning et
taotleja ei saa selle kinnistu eest
renditulu. Maamaksusoodustus
ei laiene aiandusühistute, garaažide ja korterite alusele maale.
Samuti vabastatakse täielikult
taotluse alusel maamaksu tasumisest represseritud ja represseerituga võrdsustatud isikud
okupatsioonirežiimide
poolt
represseeritud isiku seaduse
mõistes tema kasutuses oleva
elamumaa või maatulundusmaa
õuemaa kõlviku osas. Taotluse
esitamise tähtaeg 15. jaanuar
2013.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Sündmusterohked koolipäevad
Novembrikuu oli meie koolis täidetud terve rea üritustega.
Toimus kooli meistrivõistlus “Valge Oda” males (1.koht – Artjom
Moltšanov, 2. koht – Edvin Kääpa,
3. koht – Mihhail Sidorenko), algkooliõpilaste sportlik konkurss
«A nu-ka, maltšiki!», gümnasistideks “pühitsemine”. Eriti huvitavalt möödusid eesti rahvakalendi
Kadripäev ja Mardipäev. Koos
koolimuuseumiga
“Vanaema
lapsepõlv” võtsid 5. klassi õpilased vastu külalisi algklassidest.
Lapsed said teada palju huvitavat eesti rahvakommetest, mängisid rahvalike mänge.
Meeldejäävalt möödus Kodanikupäevale pühendatud nädal. 2.
klassi õpilased käisid ekskursioonil Sillamäe sadamas, kus nad
said jälgida selle soliidse ettevõtte tegemisi. Klassides toimusid
Kodanikupäeva-teemalised viktoriinid, gümnasistid kirjutasid
kirjandi.
22. novembril osales Narva-Jõesuu keskkooli koor Sillamäe laste
loomingu majas “Ulei” toimunud
vokaalansamblite konkursil «Solnetšnõe notki», kus meie koor
saavutas auväärse kolmanda
koha.
26 – 30. novembrini käisid 11.
klassi õpilased töövisiidil Soome
populaarses kuurordis Imatras.
Sõit toimus AVE - projekti raames. Lapsed külastasid õppeasutusi ja turismiobjekte, tutvusid
edasiõppimise
võimalustega
sealses ringkonna suurimas kutseõppekeskuses. Taolised projektid annavad noortele võimaluse omandada uusi teadmisi ja
praktiseerida keeleoskust, soetada uusi huvitavaid tutvusi.
Loengutel ja õppetundides lahendamiseks antud ülesanded
võimaldasid praktikas veenduda,
et töö turismisfääris nõuab tähelepanelikkust ja valmisolekut

arvates hea keelepraktika. Õppeaasta alguses oli meil kõigil raskusi
kogu antavast eestikeelsest materjalist aru saada. Kuid meie õpetajad on arusaajad ja nad püüavad
meid aidata...
Tatjana Miroškina

võtta keerulistes situatsioonides
vastu ebastandartseid otsuseid.
2. detsembril toimus rahvusvheline judoturniil 2002.a sündinud
ja noorematele poistele ja tüdrukutele. Võistlustest võtsid osa
38 sportlast Narvast, Sillamäelt
Ivangorodist, Kingissepast ja
Narva-Jõesuust. Meie kooli õpilased Timur Sirazitdinov ja Daniil
Morokin võitsid pronksmedali,
Nikita Serov tuli 5. kohale.
Novembri alguses toimus programmi “Comenius“ raames SA
Archimedes toel meie kooli delegatsiooni sõit Poola RV. Rahva
kultuuripärandiga
tutvumine
eeldab muuseumide ja galeriide külastamist ning erinevates
üritustes osalemist. Gümnasistid
külastasid selle projekti raames
muuseume ja galeriisid Krakovis
ja Vislas, käisid Presidendilossis.
Projektis osalejad olid eriti rahul
sellega, et neil õnnestus poola
peredes elades nö “omal nahal”
tunnetada poolakate rahvuslikust traditsioonist ja kommetest
täidetud perekondliku atmosfääri. Päeval tutvusid kõikide delegatsioonide (Eesti, Saksamaa,
Austria, Hispaania ja Türgi) esindajad Poola haridussüsteemiga
ja maa ajalooga. Eriti huvitav
oli näha, kuidas rahva käsitöö
traditsioonid leiavad aktiivset
kasutamist tööõpetuse ja kunstitundides. Õhtuti istusid aga kõik
külalised ja vastuvõtva kooli õpetajad ning õpilased ühise õhtusöögilaua taha. Projektiosalistele
tundus, et nad on rännanud ajas
mitu sajandit tagasi: «Rahvatantsud, rahvalikud laulud laua taga...
see kõik karaoke ja disko asemel.
Nii harjumatu, kuid soe, kodune
ja siiras! Ja mis kõige tähtsam: see
pole juhuslik, vaid sellele rahvale omane käitumine. Tulles koju,
meid vastu võtnud perede juurde, kus me tõesti tundsime end

…Minu koolis on kõige paremad
ja kõige sõbralikumad õpetajad.
Nad suhtuvad õpilastesse arusaamise ja headusega. Igaüks püüab
kaasa haarata, oma ainest huvituma panna. Nad mitte ainult
õpetavad meid, kuidas ülesannet
lahendada, kuidas õigesti kirjutada ja lugeda, vaid aitavad meil aru
saada kõige tähtsamast teadusest:
olla aus, hea, osata suhelda ja sõber olla....
Valentina Tjutjavina

nagu kodus, olgugi kodukohast
sadade kilomeetrite kaugusel.
Selgus, et inglise keeles on sama
lihtne suhelda nagu emakeelses,
sest suhtlemine sõpradega lammutab kõik keelebarjäärid, annab enesekindlust. Sellist keelepraktikat ei saa me tundides ega
interneti kaudu õppides,” jagasid
oma muljeid meie delegatsiooni
liikmed.
Järgmise aasta märtsis võtab
Narva-Jõesuu keskkool vastu
külalisi, keda on ligikaudu 31 inimest. Praegu käib koolis eeltöö:
arutatakse külaliste vastuvõtmise ürituste plaani, valmistatakse
ette esitlusi mitmetel teemadel,
sest kuigi Eesti on väike, on siin
nii palju huvitavat, mida tahaks
sõpradele rääkida ja näidata.
Novembris käisid 9. klassi õpilased “Minu Riik” projekti raames
Tallinnas. Lapsed külastasid esmakordselt Tallinna Teletorni.
Nad tõusid vaateplatvormile 21.
korrusel ja nende ees avanes linna imeline panoraam. Korrus on

Jõulud lasteaias
Advendiajal, Jõulupühade ootuses süttib aegamisi läbi soojade soovide ja heade tegude
meis valguse, ime ootus. Iga nädal toob kaasa oma meeleolu.
Advendi kolmas nädal möödus
lasteaias teatritegemise-vaatamise tähe all. Teater – see on
rõõm, ime, see on pidupäev!
Teater on laste jaoks üks kättesaadavamaid ja demokraatlikumaid kunstivorme. Teater
võimaldab lahendada paljud
kaasaegse pedagoogika ja
psühholoogia probleemid. Rolli
mängides püüab laps jäljendada seda, mida on näinud või mis
teda huvitab, ning saab sellest
suure emotsionaalse rahulduse.
Teatraliseeritud tegevus aitab
arendada laste võimeid, oskusi ja huve, aitab kaasa üldisele
arengule, toetab kasvavat uu-

dishimu uue ja tundmatu tundmaõppimisel. Teater arendab
lapses informatsiooni omandamist läbi mängulise tegevuse,
soodustab seostatud mõtlemise arengut rolli kujundamisel.
Laval vaatajate ees esinemine
aitab lapsel realiseerida oma
loomingulist jõudu, rahuldab
hingelist vajadust positiivse
hinnangu järele. Olles kordamööda nii esineja kui vaataja,
annab see lapsele võimaluse
demonstreerida teistele oma
seisukohta, oskusi, teadmisi, fantaasiat. Teatraliseeritud
mängud ja etendused lubavad
lastel kergelt ja suure huvitatusega sukelduda fantaasiamaailma, õpetavad märkama
ja hindama omaenda ja teiste
möödalaskmisi. Lapsed muutuvad avatumaks ja suhtlemisalti-

maks, nad õpivad oma mõtteid
täpselt formuleerima ja neid
esitama, paremini tunnetama
ennast ümbritsevat maailma.
Kõiki neid oskusi näitasid meie
lasteaia lapsed etenduses “Lumekuninganna”, mille esietendus oli 21. detsembril kell 16.30
lasteaias “Karikakar”. Lumekuninganna rollis on õpetaja
Aleksandra Jegorova, Gerdat
mängib Aleksandra Toropova,
Kai osas on Maksim Stepanov.
Lasteaed Karikakar soovib rahulikku Jõuluaega ja õnnelikku
uut aastat lastele ja nende vanematele ning tänab ja meenutab heade mõtetega oma toetajaid Aleksandr Brokki, Leonid
Guljajevit, Oleg Uglovi, Radim
Zeinalovit, Gennadi Fanforat,
OÜ Orti Pagarit... Edu Teile uuel
aastal!

sisse seatud nagu kosmoselaeva
kabiin, seal on palju monitore,
mille kaudu saab tutvuda linna
ajaloo, tuntud inimeste, tähtsate
sündmustega. Lapsed käisid Riigikogu erakorralisel istungil, jälgisid saadikute tööd ja kohtusid
ühega nendest. Vestlus oli huvitav. Lapsi huvitas Eestis elavate
noorte tulevik. Poliitik rääkis riigi
poliitikast ja perspektiividest sellel suunal. Ta arvas, et väga palju
sõltub noortest endist. Päeva
lõpuks käisid lapsed rahamuuseumis, mis paikneb endises,
kunagi 19.sajandil tegutsenud
panga hoones. Peale väikest
ekskursiooni rääkisid muuseumitöötajad raha tekkimisest ja Eesti
kaasaegsest rahasüsteemist.
Novembris murdsid kooliseinte
vahelt väljas ka 5. klassi õpilased: nemad külastasid koos oma
klassijuhatajaga «KUMU» kunstimuuseumi Tallinnas. Õppeekskursioon toimus näitusesaalis,
kus oli välja pandud Kalevipoja

teemaga seotud maalid, graafika
ja skulptuurid. Lapsed tutvusid
kujutava kunsti erinevate tehnikatega, õppisid neid võrdlema,
kujutatut kirjeldama, kuulasid
katkendeid legendidest. Tunnis
kuuldut ja nähtut võttis kokku
mäng, mille käigus lapsed kordasid uusi teemat puudutavaid eestikeelseid sõnu. Muuseumitunni
lõpetas loominguline töö grupis.
Kogu töö toimus ainult eesti keeles aktiivse õppe meetodil. Vaatamata sellele, et programm oli
mõeldud keele süvaõppe klassile, said meie lapsed ülesandega
hästi hakkama.
…Kui sa tuled Narva-Jõesuu kooli
õppima, tunned, et sind võetakse
perekonda. Ja sa püüad õigustada
õpetajate ootusi, kaasõpilasi mitte
alt vedada, olla avatud, sõbralik
nagu kõik teised lapsed…
Anfissa Fanfora
…Sellest aastast antakse suur osa
tundidest eesti keeles, mis on minu

…Juba meie kooli välimus annab sellest ettekujutuse. Kui ma
esmakordselt tulin koolimajja, siis
torkasid mulle silma eredad seinad kõikidel korrustel. Tavaliselt
on koolides seinavärv igav, see ei
meeldi lastele ja võtab neilt energiat ära. Meie koolis kutsub seinte
värv esile meeldivaid emotsioone.
Lisaks on kõikjale välja pandud
pildid, laste endi tehtud tööd. Kohe
saab selgeks, et koolis õpivad
andekad ja loomingulised inimesed....
Veronika Lissetskaja
…Õppida ei ole raske. Kõige tähtsam on mitte laiselda!Kuna klass
on meil väike, jõuavad õpetajad
tuni ajal kõigile individuaalselt ära
seletada, mis arusaamatuks on
jäänud. Olen väga rõõmus, et õpin
selles koolis, sest siin on väga sõbralikud õpilased ja tublid õpetajad,
kes on alati valmis abistavat kätt
ulatama...
Bogdan Karu

Narva-Jõesuu
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Puhkekodu „Mereranna”
– üleliiduline värav Narva-Jõesuu kuurorti
1950ndatel aastatel algas II maailmasõjas tugevasti kannatada
saanud kunagise kuurortasula
Narva-Jõesuu (taas)ülesehitamine, mis kätkes endas muuhulgas
ka arvukate puhkebaaside ja
sanatooriumide rajamist. Sellest
ajast on Narva-Jõesuu linnapilti
jäänud mitmeid mastaapseid
ja arhitektuuriliselt huvitavaid
hoonekomplekse. Kui eelmisel
aastal, mil täitus 50 aastat NarvaJõesuu Põllumeeste Puhkekodu
(tänase Narva-Jõesuu SPA eelkäija) avamisest, tutvustasime lehes
selle peakorpuse saamislugu, siis
nüüd on sama ümmargune juubel kätte jõudnud puhkekodule
„Mereranna”, mistõttu peatume
korraks ka selle asutuse ja tema
huvitava hoone ehituslool.
Kõnealune puhkekodu oli üks
mastaapsematest puhkeasutustest, mis nõukogude perioodil
Narva-Jõesuusse rajati. Selle sünniaastaks võiks tinglikult lugeda
1962. aastat, kui Narvas paiknevale salastatud sõjatehasele „Baltijets” (kuni 1966. aastani ametliku nimetusega „Почтовый ящик
(П/Я) 22”) eraldati Narva-Jõesuus
maatükk puhkekodu rajamiseks.
Eraldatud krunt oli kuurortasulas
kõige kesksemal ja elitaarsemal
asukohal – linnapargi merega
piirnevas osas kummalgi pool
kuursaali juurest algavat peapromenaadi (praegu A. Hahni
tänav). Hoone I korpuse asemel
paiknes enne II maailmasõda
kuurordi üks visiitkaarte hotell
„Villa Capriccio”.
Kõnealuse kompleksi peaehitajaks oli Sillamäe Ehitus-Montaaživalitsus, valmides läks see

Nõukogude Liidu Keskmise Masinaehituse Ministeeriumi, mille
alluvuses töötas ka „Baltijets”,
bilanssi, misjärel kujunes baasist üleliidulise tähtsusega puhkeasutus. Kompleksi esimene
korpus valmis 1969., teine 1974.
ja basseinikorpus 1976. aastal.
Hoone projekt telliti Tallinnast
Projekteerimisinstituudist „Eesti Projekt” (näiteks 1987. aastal
valminud „Baltijetsi” puhkekodu
„Põhjarannik” projekt telliti aga
juba Moskvast) ja selle autoriteks on Pärtel Tarvas (1924-1994)
ja Helgi Margna (1928-1989).
Hoone projekteeriti ajal, mil
Nõukogude Liidu arhitektuuris oli lõppenud ajaloolisi stiile
imiteeriva stalinismi ja selle järellainetuse ajajärk. Võidule oli
taaskord pääsenud modernism,
mis pidi tunduvalt selgemalt illustreerima tehnilise progressi
võidukäiku ning looma illusiooni
arenevast ja tulevikku suunatud
ühiskonnast. Kui Narva-Jõesuu
esimene sõjajärgne modernistlik maja – Narva-Jõesuu Põllumeeste Puhkekodu peakorpus
– matkis otseselt 1930ndatel
Eesti Vabariigis levinud funktsionalismi (modernismi alaliik),
jäädes samas oma mahult ja
fassaadiliigenduselt suhteliselt
vaoshoituks, siis „Mereranna” oli
oma loomult juba palju kaasaegsem ja lennukam. Vabaplaneeringuline
hooneplokkide
paigutus, avarad lintaknad, klaasitud seinapinnad, innovaatiline
materjalikasutus ja muu iseloomustavad selgelt toonase arhitektuuri püüdlusi. Lisaks näeme
„Mereranna” hoone juures mit-

meid muid huvitavaid tehnilisi
lahendusi ja/või katsetusi. Näiteks rajati basseinikorpusest merepõhja torujuhe pumpamaks
basseini naturaalselt merevett.
Samuti mõjub uudsena I korpuse teenindusploki katusele
rajatud päevitusterrass ning üle
rannaluidete kulgev betoonestakaad, mille kaudu pääses katuselt otse randa jne.
Tolle perioodi arhitektuuri iseloomustab ka monumantaal- ja
dekoratiivkunsti
kasutamine
arhitektuuris, seda eelkõige
avalike ja ühiskondlike hoonete
puhul. Lisaks luksuslike viimist-

lusmaterjalidega (hoones on väidetavalt kasutatud isegi Moskva
metroo ehituselt hangitud marmorit) avalikele ruumidele rajati hoonesse ka mitu suuremat
kunstiteost. I korpuse kinosaali
rajati keraamikakorüfee Leo
Rohlini (1939) kavandatud värvitud šamotist valmistatud figuurigrupp. Töö fragment valmis juba
1965. aastal autori diplomitööna
ja kujutab see päikese suunas
vaatavaid mehi-naisi-lapsi. 1969.
aastaks valmis sama autori käe
all sgrafiitotehnikas Narva ümbruse kaart I korpuse fuajeesse,
1985. aastal lisandus selle vas-

tasseinale ka samas tehnikas
Eesti kaart. Kõik kolm taiest on
oma algsel asukohal ka tänaseni
alles. Rohlini käe all valmis ka I
korpuse sissepääsu kõrval paiknenud keraamiline ažuurne kera,
kuid selle saatusest kahjuks andmed puuduvad. 1979. aastal paigaldati I korpuse fuajeesse Eesti
tuntuima klaasikunstniku Dolores Hoffmanni (1937) kavandatud aken-pannoo „Tähistaevas”,
mis olevat kogu Eesti suurim vitraaž üldse. Hoone ette kavandas
armeenia taustaga, kuid Eestis
õppinud skulptor Mkrtits Mazmanjan teokarpi (teise legendi

kohaselt merelainet) meenutava
metallskulptuuri ning II korpuse
seinale kaks kõrvuti paiknevad
merekarbifiguuri. Metallskulptuure leidus ka interjöörides
ning I korpuse sisehoovis.
Puhkekodu „Mereranna” hoone
on üks vähestest peaaegu autentsel kujul säilinud kunagisi
puhkerajatisi
Narva-Jõesuus.
Käesoleval hetkel on hoone osaliselt kasutuses hostelina, kahjuks seisab suur osa aga tühjana
ning ootab oma taaselustamist.

Esmakordselt jõudsid heategevusliku
soovikontserdi saated eetrisse 20 aastat
tagasi. Siis osutati abi verevähki põdevatele lastele.
Järgnevatel aastatel kogutud
rahaga aidati soetada meditsiiniseadmeid Tallinna lastehaiglale, Tartu, Nõmme ja
Narva lastehaiglatele. Peale
selle toetas heategevusüritus lastekodusid ja puuetega laste kodusid Sillamäel,
Jõhvis, Narvas, Kohtla-Järvel,
Viljandis, Pärnus, Haapsalus,
Imastus,
Kohtla-Nõmmel,
Taheval ja Narva-Jõesuus.
Selle aja jooksul on Raadio 4
kuulajad aidanud oma annetustega sadu lapsi Eesti erinevates paikades. Annetuste
summad olid aastati erinevad – 60 kuni 300 tuhande
kroonini. Möödunudaastase
annetuste summa eest toetati Sillamäe Vanalinna kooli
meditsiiniseadmete soetamisel. Esimene Euroopa valuutas toimunud annetuste
kogumine tõi kokku peaae-

gu 10 tuhat eurot. Asi pole
rahas, kuigi kokku on kogutud üle kahe ja poole miljoni
krooni, vaid tähtis on lihtsate
inimeste soojus ja valmisolek
aidata hädasolijaid.
Saated «Roždestvenski Blagovest»
algavad Radio 4
eetris 24.detsembrist ja kestavad kuni 7. jaanuarini kella
17.10 kuni 19.00. Sel aastal
on kõnede ja õnnitluste vastuvõtmiseks alates 17.detsembrist avatud kaks tasulist
telefoni: 9007014 (kõneminut
6 eurot) ja 9007024 (kõneminut 15 eurot).
Narva-Jõesuu keskkool osaleb heategevuslikus ürituses
traditsioonilise
Jõulukontserdiga: 23. detsembril kell
12.00 esinevad “Kullerkuppu” tantsutrupp, muusikakooli õpilased, Narva-Jõesuu
keskkooli lastekoor ja eriti
andekad noored etlejad tasuta kontserdiga.
Heategevuslikke
annetusi
võib teha kohapeal selleks
ette nähtud kogumiskarpi,

kuid võib teha ka pangaülekande:

Madis Tuuder

20 aastat heategevust
Oma 20. aastapäeva eelõhtul
tähistab Raadio 4 ka nende
korraldatava traditsioonilise
heategevusliku ürituse 20.
aastapäeva.
Sel hooajal on nende heategevusüritus eriline. Korraldajad otsustasid, et peaks
aitama asutust, mis on mõeldud lastele üle kogu Eesti.
Tänu UNICEF-ile leiti adressaat: ÜRO Lastefondi Eesti
filiaal tegi ettepaneku koguda annetusi Tartu Emajõe
kooli jaoks. Siin õpetatakse
1.-13. klassini pimedaid ja
nägemispuudega lapsi üle
Eesti. Nädalavahetustel lahkuvad peaaegu kõik õpilased
oma koju, kuid nädala sees
toimub õppetöö. Kuigi siin
järgitakse ühtset üle-eestilist õppekava, sest tegemist
on riigikooliga, on õppetöö
siiski peaaegu individuaalne - klassides ei ole üle viie
lapse.
Kooli direktor Arvo Pattak
räägib, et neid rõõmustab
selline ettepanek UNICEF-i

poolt, seda enam, et neil on
unistus, mille täitmiseks napib raha: kool tahaks väga
omale nn “meeltetuba”.
Mis see “meeltetuba” siis
on? Erilise sensoorse ruumi
kontseptsioon nägemispuudega ja pimedatele lastele
töötati välja Skandinaavias,
kuid nüüd kasutatakse seda
juba paljudes riikides. See
võimaldab luua ühes ruumis
eriliste taastusravi seadmete
kaasabil arusaama keskkonnast kõigil vastuvõtutasanditel (pimedatel lastel kõigi
olemasolevate
puutumata
analüsaatorite koostoimel).
Sellises ruumis õpetamise
metoodika põhineb asjaolul,
et lapsed, kellel on säilinud
vaid valguse taju, kes on
praktiliselt pimedad lapsed,
ei kaotaks oma võimet näha
ereda valguse kuma ultraviolettvalguses. See sunnib
nende silmad «nägema» ja
see on väga oluline nende
taastusravi edasisel arengul. Nendes tubades võivad

olla mullitavad ja pöörlevad minikoskede kolonnid ja
purskkaevud, puutetundlikud seadmed. Kõik see aitab
pimedatel lastel ergutada
meeli, et neil oleks lihtsam
kohaneda eluga, kus nende
jaoks on nii vähe värve.
Toredat traditsiooni korraldada jõulude ajal laste jaoks
heategevusüritus jätkatakse
kindlasti. Inimesed on harjunud igal aastal korduva üritusega. Seda ei häiri taolised
pisiasjad nagu majanduskriis
või skeptiliselt meelestatud
üksikisikud. Nagu ikka, toimub tegevus alates luteri
jõulutest õigeusu jõuluteni,
st alates 24. detsembrist - 7.
jaanuarini. Inimesed
juba
teavad, et üritus toimub soovikontserdi põhimõttel: iga
kõne tasulisele automaatvastajale on raadiokuulaja toetus üritusele. Samuti saab
aidata raha eriarvele üle kandes. Selle ettevõtmise foonil
on juba terve põlvkond raadiokuulajaid üles kasvanud.

Saaja:
rium

Rahandusministee-

Arvelduskontod:
Nordea Bank Finland PLC
Eesti Filiaal a/a 17001577198
SEB
pank
a/a
10220034796011
Swedbank a/a 221023778606
Danske Bank AS Eesti Filiaal
a/a 333416110002
viitenumber 2500084252
Selgitus - „ Jõulurõõm“.
Üritust toetavad ELION,
EMT, TELE 2, ELISA
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Uut projektidest

Armsad lugejad,

Eelmises lehebnumbris avaldatud pensionäride bussi sõiduplaan oli vigadega.
Vabandame Teie ees ja avaldame tänases lehes õige sõiduplaani.

Toimetus

Buss pensionäridele
Eakate buss alates 15.10.2012 kuni 05.06.2013
Narva-Jõesuust
Peatukoht

kellaaeg

Narvast
Peatuskoht

kellaaeg

Auga-2

L.Koidula tn majade 92 ja 98 kõrval,
avalikult kasutataval platsil

09:00

Sendi

Auga-1

L.Koidula tn maja 46A kõrval,
avalikult kasutataval platsil

09:01

Kultuurimaja GENEVA

L.Koidula tänaval hotelli Liivarand
vastas

09:02

Kaubanduskeskus
FAMA

Liivarand
Kirik

Meresuu
Vabaduse 32

Kudruküla
Linda

Tallinna mnt Rahu bussipeatusel
asuva endise kaupluse „Sendi” kõrval

14:15

Avalikult kasutataval platsil
kultuurimaja Geneva kõrval

14:18

Kaubanduskeskuse Fama
parkimisplatsil

14:21

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

14:23

14:25

Vabaduse tänaval Õigeusu kiriku
vastas

09:03

Puškini

Vabaduse tänaval puhkemaja
Meresuu vastas, enne Vabaduse tn ja
Kiriku tn ristmikuni (endise turu
platsi kõrval)

09:04

Vestervalli

Narva Haigla polikliinikul asuval
parkimisplatsil, Vestervalli 15

Vabaduse tänaval hotelli YES kõrval
asuval avalikul platsil

09:05

Nõudmisel

Tellitud bussi peatuste vahel buss
teeb peatusi nõudmisel

09:06

Linda

J.Poska tn, Kudruküla tn ja Jõe tn
ristmiku pärast

09:07

Kudruküla

J.Poska tn ja Linda tn ristmiku pärast

09:08

Narva-Jõesuu Keskkool

J.Poska tänaval Narva-Jõesuu
Narva-Jõesuu Keskkool Keskkooli vastas

J.Poska tn ja Linda tn ristmiku enne

14:37

J.Poska tn, Kudruküla tn ja Jõe tn
ristmiku enne

14:38

J.Poska tänaval Narva-Jõesuu
Keskkooli kõrval

14:39

Vabaduse tänaval hotelli YES kõrval
asuval avalikul platsil

14:40

Vabaduse tänaval puhkemaja
Meresuu kõrval, Vabaduse tn ja Kiriku
tn ristmiku pärast (endise turu platsi
vastas)

14:41

Nõudmisel

Tellitud bussi peatuste vahel buss
teeb peatusi nõudmisel

Vestervalli

Narva Haigla polikliinikul asuval
parkimisplatsil, Vestervalli 15

09:20

Meresuu

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

09:22

Kirik

Vabaduse tänaval Õigeusu kiriku
kõrval

14:42

Kaubanduskeskuse Fama
parkimisplatsil

09:24

Liivarand

L.Koidula tänaval hotelli Liivarand
kõrval

14:43

Avalikult kasutataval platsil
kultuurimaja Geneva kõrval

09:27

Auga-1

L.Koidula tn maja 46A kõrval avalikult
kasutataval platsil

14:44

Tallinna mnt Rahu bussipeatusel
asuva endise kaupluse „Sendi” kõrval

09:30

Auga-2

L.Koidula tn majade 92 ja 98 kõrval,
avalikult kasutataval platsil

14:45

Puškini

Kaubanduskeskus FAMA
Kultuurimaja GENEVA
Sendi

Nõudmisel

Vabaduse 32

Tellitud bussi peatuste vahel buss
teeb peatusi nõudmisel

Nõudmisel

Raamatukogu-

130

Meie raamatukogu tähistas selle
aasta novembris 130. aastapäeva.
Oma ajaloo jooksul on raamatukogu üle elanud mitmesuguseid
aegu. 1882.aastal avatud väikesest
lugemissaalist, kus võis tutvuda
valikuga mitmes keeles ajalehtedest ja ajakirjadest, on raamatukogu muutunud kaasaegseks informatsioonikeskuseks, kus võib leida
vajalikku infot entsüklopeediatest,
teatmeteostest ja ülemaailmsest
internetivõrgust. Natuke „kuiva“
statistikat: raamatukogu fond on
22000 eksemplari, alalisi lugejaid
715, neist 119 on alla 17 aastased
lapsed, külastusi aastas 10500 korda.
Paljudest sel aastal raamatukogus toimunud üritustest tahaks
ära märkida tuntud vene luuletaja
Marina Tsvetajeva 120 sünniaastapäevale pühendatud kirjanduslik-muusikalise õhtu „Ja mina olin
ka...“ , mis toimus 29 oktoobril.
Õhtut juhtis Liilia Samson. Proua
Samson kirjutab samuti luuletusi
ja on suur Marina Tsvetajeva loomingu austaja. Raamatukogu lugemissaalis põlesid küünlad ja vaikse
meloodia saatel loeti luulet ning

Narva-Jõesuu

kõlasid luuletaja enda kirjutatud
ja temale pühendatud romansid.
Tahame ajalehe kaudu avaldada
proua Liilia Samsonile tänu suurepärase õhtu korraldamise eest, kus
raamatukoguhoidjad ja külalised
said suure elamuse Liilia esitatud
luulest.
Veel tahaks esile tõsta Viktor Strelkovi kohtumisi lugejatega. Tema
abil korraldati „Narva-Jõesuu kultuuri ja ajaloo rahvaülikooli” loengutesari .Toimus 10 kohtumist, mille käigus härra Strelkov rääkis meie
linna ajaloost ja tuntud inimestest,
kes on Narva-Jõesuus elanud või
puhanud. On kahju, et selliseid
kohtumisi enam ei toimu - loengud olid esitatud huvipakkuvalt
ning materjali väga hästi tundvalt.
Lugejad on korduvalt avaldanud
soovi alustada taas rahvaülikooli
tundidega.
Tahaks loota, et meie raamatukogu jääb ka edaspidi kohtumiste ja
suhtlemise lemmikpaigaks meie
linnas. Me loodame, et austatud
lugejad jäävad alati meiega.

Tellitud bussi peatuste vahel buss
teeb peatusi nõudmisel

Ranna-ala rekonstrueerimise
projekt

Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) on heaks kiitnud
Linnavalitsuse taotluse projekti mahu osaliseks vähendamiseks ja projekti üheksaks osaks
jaotamiseks. Septembri lõpust
on Narva-Jõesuu Linnavalitsus
jälle tegelenud ranna-ala rekonstrueerimistööde konkursside korraldamisega.
Projekti osadeks jagamisega
tekkis võimalus kaasata riigihankesse osalema väiksemad
firmad, kes teevad linnale kasulikumaid pakkumisi.
Sel aastal on juba toimunud
konkursid veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste
ehitamiseks, puidust kõnniteede,
treppide ja istekohtade valmistamiseks ning kõnniteede ehitamiseks ja haljastuse teostamiseks A.Hahni, Mere, Pargi ja
Kiriku tänavatel. Kahe esimese
hanke kohta on juba allkirjastatud lepingud, mille kohaselt
vee-ja kanalisatsioonirajatiste ehitus tuleb lõpetada kevadeks, puidust kõnniteede,
treppide ja istekohtade ehitus
– suveks.
Praegu kestab konkurss betoonpiirete ja –aedade ehitamiseks, selle lõpptähtaeg on
07.01.2013.a.
Ees seisavad veel välisvalgus-

tuse ja elektritööde hange, Aia
tänava promenaadi rajamise
hange, konkurss WC-vagunite
ostuks koos paigaldamisega,
hange puitkioskite ja puitpinkide ostuks ja paigaldamiseks
ning randa väikevormide ostu
ja paigaldamise konkurss. Konkursside toimumise kohta saab
teavet riigihangete registri
kaudu ja linna kodulehelt internetis.

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise
projekt
20. detsembril 2012.a kirjutati
AS Narva Vesi kontoris alla Narva-Jõesuu linna veevarustuse
ja kanalisatsioonisüsteemide
renoveerimise projekti raames
järgmised lepingud:
• Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike 1 osa rekonstrueerimise ja
laiendamise
projekteerimisehitustööde leping,
• Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike 2osa rekonstrueerimise ja
laiendamise
projekteerimisehitustööde leping,
• Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide
projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja
FIDIC inseneriteenuse leping

Koduloomuuseum kutsub
Jõulueelne õhtu
muuseumis

Jõulupühade-eelsel laupäeval, 22 detsembril, toimub
Narva-Jõesuu koduloomuuseumis juba traditsiooniliseks saanud kaminaõhtu.
Kutsume kõiki soovijaid
nüüd juba tõeliselt soojades ja mugavates tingimustes kuulama jõulumuusikat
ja oma kätega jõuluehteid
valmistama – pühadekingituseks või omale mälestuseks. Lisaks on muuseumis
22. detsembril viimast päeva avatud Barbi-nukkude
moedemonstratsioon – näitus “Minirahvariided”.

Narva-Jõesuu eesti seltsi
“Kalju” naisansambel on
nagu igal aastal valmistanud ette jõululaulude kava,
mida nad rahvale mitmel
pool ka ette kannavad. 22.
detsembril esineb naisansambel muuseumis.
Naisteklubi «Kumuški» juht
Ljudmilla Bolšakova, kes
on korduvalt jaganud teistega oma saladusi ja oskusi
suveniiride valmistamisel,
on 22.detsembril avatava
õpitoa tarbeks mõelnud
välja naiste igiammuse ehte
– prossi- uue valmistamisviisi. Millise seekord, saate
teada, kui tulete seda tegema, Ljudmilla Petrovna aga

õpetab ja aitab.
Ootame teid kõiki 22.detsembril kell 14 koduloomuuseumis.
Sissepääs on tasuta.

“Talumatsist
härrasmeheks“
Sellise nimetuse andsid
uuele näitusele Iisaku muuseumi töötajad, ekspositsiooni loojad.
Näitus räägib, kuidas on
muutunud meesterahvaste
välimus selle aja jooksul,
mil talumehed kolisid elama
linna ja hakkasid linnalikult
riietuma. Näete erinevatest
aegadest pärinevaid huvi-

tavaid esemeid ja fotosid.
Iisaku muuseum valmistas
avatava näituse ette igaaastaseks
muuseumide
päevaks ning see sai auhinna koos Eesti Spordimuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi ekspositsioonidega.
Näitus “Talumatsist härrasmeheks” avatakse 29.detsembril ja see jääb avatuks
kogu 2013.a jaanuarikuu
jooksul.

Spordiuudised
Rahvusvaheline turniir judos toimus
17. novembril Tartus. Võistlustest võttis osa ligikaudu 850 sportlast kuuest
riigist – Valgevene, Läti, Leedu, Venemaa, Soome ja vastuvõtjamaa Eesti.
Meie sportlane Vlada Stepanova saavutas esikoha kuni 15-aastaste kaalukategoorias kuni 44 kg.
Põltsamaal toimusid Eesti meistrivõistlused vabamaadluses 19972000.a sündinud poistele ja tüdrukutele 25. novembril. Vlada stepanova
võitis kuni 44 kg kaalukategoorias hõ-

bemedali.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on premeerinud Vlada Stepanovat aasta parima sportlase tiitli ja kingitusega 200
eurot.
2.detsembril toimus Narva-Jõesuus
rahvusvaheline judoturniir 2002.a
sündinud ja noorematele postele ja
tüdrukutele. Võistlustest võttis osa 38
sportlast Narvast, Sillamäelt, Ivangorodist, Kingissepast ja Narva-Jõesuust.
Võistluse külaliseks oli Linnavolikogu

saadik Tatjana Pagajeva.
Meie sportlaste tulemused:
III koha saavutasid Mark Gordin (-23
kg), Mart Rõbin (- 27 kg), Timur Sirazitdinov (-30kg) ja Daniil Morokin (-34
kg).
Viienda koha saavutas Nikita Serov
(-34 kg).
Nikolai Novitski
Treener

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

75-aastast juubelit tähistavad:
Galina Dmitrieva
Liudmila Ekimova
80-aastast sünnipäeva tähistab:
Jevgenia Petrova
85-aastast sünnipäeva tähistab:
Anna Gvozdeva
Klavdia Anikina
Anna Švõrkajeva

70-aastast sünnipäeva tähistab:
Tatiana Vlasova
Vladimir Havrjuk
Viktor Sulimenkov

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib inimest, kes tunneb
liuvälja valamise tehnoloogiat.

Helistada telefonil 5249345

Lugupeetud
raamatukogu lugejad!
17.12.2012 kuni 14.01.2013а.
Narva-Jõesuu linnaraamatukogus on viivisevabad päevad. Võite tagastada raamatuid.

Ootame kõiki!!!

22.12 - Laste Jõulupidu / Narva-Jõesuu SPA &
Sanatoorium (Aia 3) pilet 4 eur
23.12 - Blagovest / Narva-Jõesuu Keskkool (J.
Poska 36)

Jaanuar 2013:

01.01 - Aastavahetuse pidu / Kuursaali juures
07.01 - Lasteetendus «Jõulumuinasjutt» / Valge
saal (Kesk 3)

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012.a. algatati detailplaneering Narva-Jõesuu linna
Vabaduse, Kiriku, Aia ja Lennuki tänavatega piiratud maa-alal. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Narva-Jõesuu linna ja Eesti Evangeelse Luuterliku Kiriku vahel
sõlmitud kavatsuste kokkulepest, millega lepiti kokku koostööst Niguliste kiriku taastamisel Narva-Jõesuu linnas, s.h. detailplaneeringu koostamisest.
Detailplaneeringu eesmärkideks on
• olemasoleva Vabaduse 45 kinnistu maakasutusotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete
maaks ja ehitusõiguse määramine kirikuhoone püstitamiseks;
• maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine Vabaduse 51 kinnistul;
• kinnistute piiride korrigeerimine (vajadus selgub planeeringu koostamise käigus);
• planeeringuala piirides oleva katastrisse kandmata riigimaa arvelt liiklusmaa kruntide moodustamine Vabaduse, Kiriku, Aia ja Lennuki tänavate maa-alal;
• planeeritava ala liikluskorralduse kavandamine;
• maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
• moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha ning see hõlmab Kiriku 2, Vabaduse 45 ja Vabaduse 51 kinnistuid ning nendega piirnevat katastrisse kandmata riigimaad Vabaduse, Kiriku, Aia ja Lennuki
tänavate ulatuses;
Detailplaneeringuga kavatsetakse muuta Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu lahendust maakasutuse osas. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäetakse algatamata, kuna detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju suurus ei ole oluline.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25,
III korrus kabinet 301

Narva-Jõesuu linnavalitsus

Kultuurikalender

Detsember 2012

Narva-Jõesuu linnavalitsus

10.01 - 130 aastat vene kirjaniku Aleksei Tolstoi
sünnist raamatunäitus ja vestlus / Raamatukogu
(Kesk 3)
13.01 - Talvepäev / rand vetelpäästetorni juures
13.01 -Luuleõhtu / Valge saal (Kesk 3)
19.01 - 140 aastat vene kirjaniku Liidia
Tšarskaja-Voronova sünnist raamatuväljapanek /
Raamatukogu (Kesk 3)
27.01 - Talvepäev / rand vetelpäästetorni juures

Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium pakub võimalust
saada doktor Mihhail Širokovi juures konsultatsioone,
diagnostikat ja ravi.
Doktoril on:
• 10-aastane töökogemus teraapia ja endoskoopia valdkonnas,
• 15-aastane töökogemus radioloogia valdkonnas,
• 20-aastane töökogemus spordimeditsiini valdkonnas,
• taastusravi litsents.

Konsultatsioonid, diagnostika ja ravi on tasulised.

Lisainfo ja broneerimine tel: +372 35 99 523, e-post: ilu@narvajoesuu.ee

DETSEMBRIKUU
ÜRITUSTE
KAVA
• 07.12., 08.12., 14.12., 15.12., 21.12., 28.12., 29.12.2012 kell 21:00 - ELAV MUUSIKA
SINISES BAARIS
• 24.12.2012 kell 20:00 – JÕULU KARAOKE SINISES BAARIS
• 22.12.2012 kell 20:00 – TANTSUPIDU „LEMMIKHITID“, kavas on vokaalgrupp „POSITIVE“,
konkursid ja auhinnad.

IGAL LAUPÄEVAL kell 12:00 NARVA-JÕESUU SANATOORIUMIS
toimub PEREPÄEV
TULGE KOOS LASTEGA MEILE KÜLLA!
KAVAS:

• 12:00-13:00 – MEISTRIKLASS lastele (saal CREATIVE)

• DETSEMBRIKUUS meisterdame kaltsunukke (01.12., 08.12.), tutvume dekupaaž
käsitöötehnikaga (15.12.) ja punume pärlitest ehteid ja muud huvitavat (29.12.). Sissepääs on
tasuta!
• 13:00-19:00 – PANNKOOGILAUPÄEV (Sinine baar)
• 15:00-21:00 – SAUNAMAAILM hea hinnaga perepaketile (2 täisk. + 2 last kuni 12. a) 15,30
EUR!
• 21:00-00:00 – ELAV MUUSIKA (Sinine baar). Sissepääs on tasuta!

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012.a. algatati detailplaneering Narva-Jõesuu linna Koidu
4, Koidu 6 kinnistutel ja nendega piirneval katastrisse kandmata riigimaal (piiriettepanekud
AT0607270026 ja AT0607270034).
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Narva-Jõesuu linna ja Issanda Ülestõusmise peakiriku
vahel sõlmitud kavatsuste kokkulepest, millega lepiti kokku koostööst II maailmasõja ajal hävinud
Püha suurvürst Vladimiri kirikuhoone taastamisel Narva-Jõesuu linnas, s.h. detailplaneeringu koostamisest.
Algatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:
• Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistute piiride muutmine ja maa kasutusutstarbe muutmine üldkasutatavate
ehitiste maaks ja sakraalehitiste maaks;
• ehitusõiguse määramine kirikuhoone püstitamiseks;
• planeeritava ala liikluskorralduse kavandamine sh riigimaa ulatuses;
• maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
• kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritava ala pindala on ca 1,44 ha ning see hõlmab Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistuid ning nendest
kagus olevat reformimata riigimaad (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034);
Detailplaneeringuga kavatsetakse muuta Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu lahendust maakasutuse osas. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäetakse algatamata, kuna detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju suurus ei ole oluline.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25, III korrus kabinet 301

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja kinnistu Vabaduse 28b, Narva-Jõesuu
(katastritunnus nr 51301:003:0101, üldpind 1106 m2, ärimaa) võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise alghind on 101 000 eurot.
Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma osavõtumaksu 100 eurot ja tagatisraha 1000 eurot, mis peab olema laekunud Narva-Jõesuu linnavalitsuse arvelduskontole Swedpangas 1120187750
hiljemalt 07.01.2013 kell 09.00, selgitus „Enampakkumine Vabaduse 28b, Narva-Jõesuu”. Osavõtumaks
ei kuulu tagastamisele. Tagatisraha arvestatakse ostu-müügi lepingu sõlmimisel.
Pakkumine peab sisaldama
• pakkuja nimi, asukoht/elukoht ja isikukood/registrikood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtumaksu tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumine peab laekuma mitte hiljem kuj 07.01.2013 kell 10.00.
Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25, 29023
Narva-Jõesuu, ruum nr 301 kolmandal korrusel. Ümbriku peale peab olema märgitud «Enampakkumine: Vabaduse 28b, Narva-Jõesuu».
Pakkumiste avamine toimub 07.01.2013 kell 10.15. Pakkujal on õigus osaleda pakkumuste avamisel
isiklikult või volitatud esindaja kaudu.
Ostu-müügi lepingu vormistamise kulud (notariaalsed kulud) kannab ostja.
Ostuhind tasutakse notariaallepingu sõlmimise päeval. Leping sõlmitakse hiljemalt 1 kuu jooksul
peale enampakkumise tulemuste kinnitamist.
Lisa informatsioon - linnasekretär Veronika Stepanova,
tel. 35 99 587, e-post veronika.stepanova@narva-joesuu.ee

