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Abiks kaluritele
Narva-Jõesuu linn korraldas
2010 aastal riigihanke, millega
soovis soetada laaduri. Peale
üle aasta kestud kohtuvaidlusi tunnistati hange edukaks
ja sõlmiti laaduri ostuleping.
Tõstuk toodi linnale ära kolmandal oktoobril. Tõstuk on
mõeldud kalurite abistamiseks veesõidukite teisaldamiseks kaldale ja tagasi vette,
kalakastide laadimiseks paadist kaldale jms. Laadurit saab
kasutada ainult Narva-Jõesuu
sadama territooriumil, sest

sellised olid hanke tingimused. Linnavalitsus määras oma
korraldusega sadama territooriumi, kus saab laaduri teenust
kasutada.
Laaduri kasutamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida
Andrei Kuzminiga telefonil
5249345.
Kalle Kekki
Aselinnapea

Narva-Jõesuus toimus järjekordne Silmufestival
29. septembri keskpäeval kuulutati
Narva-Jõesuu linnakai juures avatuks
järjekordne Silmufestival. Festivalile
oli kokku tulnud muljetavaldav hulk
osavõtjaid Ida-Virumaa kõikidest
kantidest ja muidugi palju turiste.
Loodus toetas linna üritust omalt
poolt ilusa sooja sügispäeva ja päikesepaistega.
Kokkutulnutele pakkusid meelelahutust Narva ja Sillamäe linnade
isetegevuskollektiivid, laste jaoks oli
Jõhvi teatril Tuuleveski kaasas huvitav etendus. Lisaks said lapsed sõita
elektriautodega või osa võtta temaatilistest konkurssidest. Lava juurde
oli paigaldatud akvaarium, kus huvilised said jälgida silmude käitumist ja
neid nagu kord ja kohus uurida.

Siiski on Silmufestival eelkõige mõeldud gastronoomiliste lõbude nautimiseks! Kõik kontserdilava läheduses
paiknenud toitlustuskohad pakusid
maiustamiseks roogasid sellest kalast. Vajaliku suuna andis pidulistele
festivali alguses kätte Narva-Jõesuu
linnapea Andres Noormägi, kes valmistas publiku silme all oma isikliku
retsepti järgi legendaarse “hungerburgeri”. Kulinaarset etendust jätkas
Ida-Viru Kutseõppekeskuse peakokk
Indrek Kõverik, kes koos oma meeskonnaga korraldas Kutseõppekeskuse telgis silmudelikadesside valmistamise meistriklassi. Narva-Jõesuu
kalurid kostitasid kõiki soovijaid traditsioonilise festivaliroaga – silmukapsasupiga. Sel aastal söödi heal

meelel ja kiires tempos ära lausa 500
liitrit maitsvat suppi.
Tähelepanuväärselt mahukas oli ka
peoplatsi juures avatud laat, kus võis
osta mitmel viisil töödeldud kala,
liha, kodusvalmistatud leiba, mett,
koduõlut ja –kalja, samuti aiasaadusi,
käsitöötooteid, olmetarbeid ja suveniire.
Festivali üks huvitavamaid ja kirgikütvamaid meelelahutusi oli konkurss “Püüa õnne sabast!”. Võistlus
toimus kõige vastupidavamate vahel, kes pidid rahutu kalakese mitte
ainult kinni püüdma, vaid ka teistest
kauem peos hoidma.
Silmufestivali korraldaja Narva-Jõesuu Linnavalitsus on eriti tänulik abi
eest FIE Sergei Gordejevile, FIE Mar-

tin Vaaverele, Ida-Virumaa Kutseõppekeskusele ja AS Narva Jõesuu SPA

sanatooriumile.
Jekaterina Korotajeva
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SA Narva-Jõesuu Hooldekodu hoone
energiakulud vähenevad
2010. aasta septembris sai
omavalitsuste omandis olevatele hoonetele taotleda riigilt
toetust CO₂ saastekvootide
müügist saadavast tulust, vähendamaks energiakadu. IdaVirumaalt esitati 67 taotlust,
millest rahastuse said 13 objekti, seal hulgas ka SA NarvaJõesuu Hooldekodu. Valiku
tegemisel eelistati objekte,

kus arvestuslik CO₂ heitkoguse
kokkuhoid ja kasusaajate arv
on investeeritava summa kohta suurim.
Kõik renoveerimisega seotud
hanked korraldati Riigi Kinnisvara AS poolt. Narva-Jõesuu
hooldekodus alustati ehitustöid 2012.a. aprillis. Energiakadude vähendamiseks tehti
järgmised tööd: katuse, fassaa-

Ametlik info

3.oktoobril 2012.a
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
7. koosseisu
36. istung
Volikogu istungil:
• kinnitati, et 03. oktoobri 2012.a seisuga vastab linna areng linna
arengukavale 2011-2025 aastateks.
• toimus linnaeelarvest mittetulundustegevuse toetamise korra
teine lugemine. Enne volikogu istungit laekusid ettepanekud
korra eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks. Planeeritakse muuta
kehtivat korda, jagades toetuse saamise võimaluse neljaks: MTÜ
tegevuse toetuseks, treeneritöö ja noortega tegelemise toetuseks, projektide kaasfinantseerimise toetamiseks ja ürituste korraldamise toetuseks. Uue korra projektiga on määratud kindlaks
summad, mille piirides võib linn mittetulundusühendusi aidata.
Uus on ka see, et taotlusi hakatakse vastu võtma üks kord kvartalis. Uue korra projekt on avaldatud tutvumiseks linna kodulehel
internetis aadressil: www. narva-joesuu.ee.
• otsustati jagada AS-i Narva Vesi puurkaevude alused maaüksused Raja 8 ja Lydia Koidula 78a ilma detailplaneeringut algatamata.
• otsustati allkirjastada kavatsuste protokoll MTÜ-ga Spordiaasta,
mille eesmärk on arendada maakonnas sporti, toetada tervislikku eluviisi propageerimist ja spordiüritusi.
• kinnitati Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli arengugava.
• kehtestati linna keskosa detailplaneering
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja määrustega saab tutvuda
linna kodulehel: http://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

di ja vundamendi soojustamine, elukorpuse kolmanda
korruse lodžade klaasimine,
välisuste vahetus, köögiploki
ventilatsioonisüsteemi soojusvaheti rekonstrueerimine, päikesepaneelide paigaldamine
suvise sooja vee tootmiseks.
Nimetatud tööde läbi loodame saavutada energia kokkuhoidu ligikaudu 20% aastas.
Kõige innovaatilisem lahendus kogu projektis on päikesepaneelidega soojavee tootmise süsteem. Seni tootsime
suveperioodil sooja vett vaid
elektrienergia abil, edaspidi
kasutame selleks eelkõige päikeseenergiat. Selle lahenduse
projekteeris ja ehitas meile
Skat-Keskus OÜ. Ehitustööde
peatöövõtjaks oli AS Vant.
Renoveeritud hoone anti SA
Narva-Jõesuu Hooldekodule
üle 4. septembril, Narva-Jõesuu linnavalitsuse komisjon
eraldas hoonele kasutusloa 20.

septembril.
Täname südamest kõiki projekti elluviimisega seotud et-

tevõtteid ja asjaosalisi, kelle
tubli töö ühine tulemus kauni
hoone näol rõõmustab silma

nii hooldekodu- kui ka linnaelanikel.
Hooldekodu juhtkond

2012.aasta toetusest pensionäridele
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
alustab toetuse väljamaksmist vanaduspensioni, töövõimetuspensioni, rahvapensioni, väljateenitud aastate
pensioni või toitjakaotuspensioni saavatele pensionäridele.
Toetus kantakse üle varem
esitatud andmete põhjal.
Palume neil pensionäridel,
kes eelnevatel aastatel toetuse saamiseks avaldust ei
esitanud, täita vastav taotlus
linnavalitsuse III korrusel infosekretäri juures. Kindlasti peab kaasas olema isikut
tõendav dokument, arveldus-

konto number, kuhu toetus
üle kanda.
Kui teil on aasta jooksul vahetunud pank, pangakonto
number või isik, kelle kontole te olete usaldanud toetuse laekumise, palume sellest
teatada infosekretärile hiljemalt 2.novembriks 2012.a .
Toetust võib taotleda isik, kes
on olnud kantud Narva-Jõesuu elanike registrisse vähemalt üks aasta.

üle ainult pangaarvele ajavahemikus 27.11.– 05.12.2012.a.

Informatsioon telefonidel 35
99 597, 35 99 589.

Pensionäride nõukogu tähistab iga kuu ühenduse liikmete
sünnipäevi, õnnitledes kõiki
kaartide ja suveniiridega. Teejoomise, laulude ja vestlustega hakkasime me seda korraldama alates 2011.a aprilli
kuust ning kohalviibinud on
väga rahul tähelepanu ja suhtlemise eest. Ootame tulevikus

teie ettepanekuid ja suurt aktiivsust kõigilt.

Avaldusi võetakse vastu
kuni 2.novembrini 2012.a.
Toetus kantakse taotlejatele

„Elusügisel...”
Väga palju poeete on pühendanud oma luulet kaunile
sügisele, aga mina räägin suvest.
Meie, linna pensionärid, ei viida niisama aega, vaid liigume
heameelega ringi ning sõidame ekskursioonidega mööda
Eesti ajaloolisi paiku ja vaatamisväärsusi.
Sel suvel olime me Lõuna-Eestis, imetlesime Võru linna ja
ümbruse imekaunist loodust
ja ajaloolisi vaatamisväärsusi: losse, mõisu, turismiradu.
Vaatasime Otepää linna. Külastasime Barklay de Tolli mälestusmärki.
Viimane ekskursioon oli Kuremäe nunnakloostrisse Ju-

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

malaema uinumise pühal.
Sel tähtsal pühal oli kloostris
väga palju koguduseliikmeid
ja külalisi üle kogu Eesti. Me
seisime pühakojas teenistusel, võtsime osa ristikäigust,
suplesime pühas allikas ning
seejärel võtsime kõik koos einet. Lauad olid kaetud otse
tänaval, pakuti maitsvat toitu.
Kõik oli väga hästi korraldatud
ja valitses hea õnnistatud õhkkond. Kõik jäid väga rahule.
Kõik need ekskursioonid korraldas Veera Šavrova, asjatundlik ekskursioonijuht oli
Viktor Strelkov.
Meie ühenduse liikmed osalesid laupäevakutel, linna päevadel ja teistel linna üritustel.

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

Rimma Doronina
Narva-Jõesuu pensionäride ühenduse nõukogu liige

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Narva-Jõesuu keskkool
osaleb rahvusvahelises projektis
Uus õppeaasta algas meie
õpilastele hea uudise ja meelitava perspektiiviga: Narva-Jõesuu keskkool osaleb
rahvusvahelise
programmi
«Comenius» raames europrojektis “Veel üks tee Euroopa
integratsiooni ja aktiivse kodaniku positsioonini”, mis on
spetsialiseerunud alg-, põhija keskastme hariduse arendamisele Euroopa koolides.
Projektist võtavad osa kuus
kooli Poolast, Saksamaalt,
Hispaaniast, Türgist, Austriast ja Eestist. Projekt toimib kultuurivahetuse vormis:
õpilased külastavad teisi riike
ja võtavad ise vastu külalisi
Euroopa Liidust. Projekti eesmärgiks on arendada partner-

lust ja sõprussuhteid Euroopa
riikide laste vahel ühise tegevuse kaudu projektiosaliste
riikide kultuuripärandi ja traditsioonide tundmaõppimisel; lapsi arvutistest eemale
viies parandada omavahelise
suhtlemise kaudu osalejate
inglise keele oskust, tõsta
õpetajate ja õpilaste kompetentsust rahvusvahelises
koostöös.
Praeguseks on projekti ettevalmistav osa lõpetatud:
lapsed koostasid koolis «Comeniuse» stendi ning postreid ja buklette projekti
kohta. Tutvumine teiste koolide meeskondadega toimus
elektronposti ja Skype kaudu.
Novembris külastavad

meie õpilased Poolat, kuid
enne seda peavad nad tegema uurimuse selle maa, tema
ajaloo, geograafia, usundite,
kunsti ja kultuuri kohta, Poola
tee kohta Euroopa Liitu. Informatsiooni kogumine toimub
virtuaalsel teel esmaallikate,
poolakate käest, kellele lapsed külla lähevad.
Detsembris võtavad NarvaJõesuu keskkooli lapsed ise
külalisi vastu. Vastuvõtukava
on juba valmis: planeeritud
on tundide külastamine, Eesti-teemalised mängud ja viktoriinid, rahvatantsu ja rahvariiete valmistamise õpitoad,
klaasikunsti ja rahvuslike
toitude tutvustamine, Comeniuse kuubiku ühine värvimi-

ne, külaskäik Tallinna, ühine
diskussioon eesti haridussüsteemi üle. Külalised elavad
oma visiidi ajal meie õpilaste
peredes.
Kokku toimub projekti raames 12 reisi õpilastele ja 12
reisi õpetajatele. Suvepoole
sõidab meie delegatsioon
Saksamaale. Türgi, Austria
ja Hispaania sõidud jäävad
2013/2014 õppeaasta sisse.

Narva-Jõesuu

Vlada Stepanova
võitis teise
pronksmedali

Jekaterina Korotajeva

Vanema missioon lapse elus
Tahaksin seekord rääkida lapsevanematega nende motiveeritusest muuta laste ja vanemate vahelisi suhteid ning
selle kaudu kogu pere elukvaliteeti. Lapsevanemad näitavad
sagedasti passiivset suhtumist:
nad nagu tahaksid muuta olemasolevat olukorda, kuid kõik
ootavad võlukepikese viibet,
sekkumist väljaspoolt. Soovimata töötada iseenda kallal vanemad lihtsalt ujuvad vooluga
kaasa, massikommunikatsioonivahendites aga räägitakse
igasugu koledusi laste ja vanemate vahelistest suhetest.
Kooli administratsioon otsustas aidata lapsevanematel õnnelikumaks saada, omandada
positiivne mõtteviis peresisestes suhetes.
Ütlen teile tere tulemast lapsevanemate klubisse “Üheskoos”,
mille juht olen mina, kooli
psühholoog-praktik Svetlana
Jaakson. Tean, et sellesse klubisse ei tule mitte igaüks. Klubi
külastavad need inimesed, kes
tõesti soovivad muudatusi.
Paljud unistavad isaduse ja
emaduse õnnelikust kogemusest, kuid vähestel õnnestub
oma unistust ellu viia. Peamine viga on meis enestes. Pole
vahet, kui vana on praegu teie
laps. Pole tähtis, kui palju olete
te minevikus vigu teinud. Pole
sugugi hilja alustada nende
parandamist kohe praegu. Mitte keegi muu ei saa seda teha,
ainult teie ise. Ainus, mis on
vaja – tegutseda! Tegutseda
kohe praegu!
Kui me saame lapsevanemateks, ei räägi keegi meile sellest, et meil on laste elus täita
kindel missioon, sellest, et me
peame lapsele midagi õpetama. Mitte lihtsalt üles kasvatama, riietama ja toitma, vaid
andma lastele teele kaasa täisväärtuslikud teadmised igapäevasest elust kõigi selle hea-

Tallinna spordihallis “Kalev”
toimusid 22-23 septembril esimesed Euroopa meistrivõistlused sambomaadluses kadettide vanuseklassis (1996.a
sündinud ja nooremad), millest võttis osa 166 sportlast 15
riigist.
Eesti koondise koosseisus võitis kaalukategoorias kuni 44
kg pronksmedali Vlada Stepanova. Selles kaalukategoorias
võistles seitse sportlast. Vlada
võitis Moldova võistleja tasavägises heitluses ühe punktiga. Teises ringis finaalikoha
eest heideldes kaotas ta tugevale Bulgaaria sportlasele, kes
võitis hõbemedali, seisuga
5:0. Kuldmedal läks Ukraina
sportlasele.
See on Vlada Stepanoval juba
teine pronksmedal Euroopa

de ja halbade omadustega. Iga
vanem, kes soovib oma lapsele
parimat, peab eelkõige püstitama enesele eesmärgi, mida
koos lapsega samm-sammult
saavutama hakata.
Olles saanud lapsevanemateks
ning puutudes nüüd kokku
mingisuguse probleemiga, ei
saa me lihtsalt sünnitunnistust
tagasi anda ning öelda: “Vabandage, aga meie iseloomud
ei sobi”. Me tahame kangesti
anda lapsele kõik mis tal vaja
võib olla. Kuid me ei tea ise
täpselt, mis lapsele vaja on...
Me mitte üksi ei tea ja ei saa
aru meie laste tõelistest vajadustest, vaid oleme harjunud
ka panema vastutuse nende
tervise, kasvatuse ja ohutuse
eest veel kellegi teise õlule:

viime arsti juurde, anname kasvatada lasteaeda, kooli, ringi,
sektsiooni...
Kõige tähtsam on last kasvataval inimesel teada, mida nimelt ta soovib saavutada. Eelkõige tuleb püstitada kindel
eesmärk, seejärel hakata seda
samm-sammult ellu viima.
Enese jaoks olen ma määratlenud neli peaeesmärki, mida ma
soovin rõõmuga teiega jagada.
Muidugi ei ole see kaugeltki
täielik nimekiri, kuid alustada
võib ka vähesest. Esmane eesmärk – me peame olema head
vanemad. Teine eesmärk – me
peame üles kasvatama õnnelikud, terved ja enesekindlad
lapsed. Kolmas: me peame kujundama neil välja tervislikud
harjumused. Neljas: meie lap-

sed peavad julgema suhelda
kõigiga.
Kõige tähtsam on kindlalt ja
rahulikult minna oma eesmärgi
suunas. Lapsevanemate klubi
“Üheskoos” viib teid käekõrval
teadmiseni, kuidas kasvatada
oma lastest terved, õnnelikud ja enesekindlad inimesed.
Ärge kahelge ja arvake, et teil
ei tule midagi välja – peamine
on teie soov ja töö enese kallal
eesmärgi saavutamiseks.
Lapsevanemate klubi koguneb
iga kuu kolmanda nädala neljapäeval kell 18.00 Narva-Jõesuu
keskkoolis õpetajate toas.
Svetlana Jaakson
Kooli psühholoog-praktik

meistrivõistlustelt.
Esimese
pronksmedali võitis Vlada 1417 juunil Ukainas Lutski linnas toimunud sumomaadluse
Euroopa
meistrivõistlustel
kadettide (U16) kaalukategoorias.
Sel aastal on Vlada saanud
veel Eesti meistriks sumomaadluses ja judos ning kavatseb novembris võistelda
Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses. Kuigi Vlada jaoks
ei ole võistlusaasta veel lõppenud, võib seda juba nimetada edukaks aastaks.
Nikolai Novitski,
treener

TÄHELEPANU!!!
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 2012.a oktoobri lõpus ja
novembri alguses toimub Narva-Jõesuu linna territooriumil hulkuvate kasside ja koerte püüdmine.
Täiendav informatsioon telefonil 3599585 või 53335147.

Narva-Jõesuu
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Valimiste aja määramine Narva-Jõesuu Püha Vladimiri kiriku juures töötab
pühapäevakool

EELK kirikuseadustiku § 207
lõike 1 alusel EELK kirikukogu
otsustab:
1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute va-

limised toimuvad ajavahemikul
4. november 2012 kuni 3. märts
2013.
2. Praostkondade nõukogude ja
EELK XXIX kirikukogu liikmete
valimised toimuvad ajavahemi-

kul 3. märts kuni 31. mai 2013.
3. EELK vaimulike konverents valib EELK XXIX kirikukogu liikmed
ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28.
veebruar 2013.
4. EELK XXIX kirikukogu volitused algavad 26. novembril 2013.
5. Kirikukogu nõukogude ja komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite ja kantsleri ning
kirikukohtu liikmete valimised
toimuvad EELK XXIX kirikukogu
korralisel sügisistungjärgul 26.–
27. novembril 2013.
6. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päeval.
Peapiiskop Andres Põder
Alus: EELK kirikukogu otsus 29.11.2011

Jumalateenistuste ajakava
Narva-Jõesuu Püha Vladimiri
kodukirikus
Koidu tn 6, eestseisja munkpreester Platon

13. oktoober, laupäev		

16.00 – õhtune teenistus

14. oktoober, pühapäev

9.00 – hommikune teenistus

17. oktoober, kolmapäev

16.00 – õhtune teenistus

18. oktoober, neljapäev

9.00 – hommikune teenistus

20. oktoober, laupäev

16.00 – õhtune teenistus

21. oktoober, pühapäev

9.00 – hommikune teenistus

24. oktoober, kolmapäev

16.00 – õhtune teenistus

25. oktoober, neljapäev

16.00 – õhtune teenistus

26. oktoober, reede 		

9.00 – hommikune teenistus

27. oktoober, laupäev
				

10.00 –hommikune teenistus
16.00 – õhtune teenistus

28. oktoober, pühapäev

9.00 – hommikune teenistus

30. oktoober, teisipäev

16.00 – õhtune teenistus

16. septembril 2012.a alustas
Narva-Jõesuu Püha Vladimiri
kodukiriku juures Koidu tn
6 oma tegevust pühapäevakool. Õppeaasta alguse
puhul toimus pidulik jumalateenistus, mille järel ühises teelauas tutvusid kooli
korraldajad laste ja nende
vanematega.
Pühapäevakooli õpe toimub
igal pühapäeval kirikus koos
jumalateenistusega.
Jumalasõna õpetamise tundidest võtavad lastega koos
osa nende vanemad, selleks,

et laste õigeusu vaimus kasvatamine toimuks mitte ainult pühakojas, vaid ka kodus.
Laulmistundides õpivad lapsed mitte lihtsalt laulukesi
laulma, vaid valmistavad
end ette jumalateenistusel
osalemiseks, õppides laulma
treenistuse psalme. Kolmas
tund on pühendatud loovale
tegevusele.
Pühapäevakoolis
valmistutakse juba ette Jõulude
tähistamiseks, õppides koraale ja lavastades jõulutee-

malisi stseene.
Narva-Jõesuu Püha Vladimiri
kodukiriku kogudus kutsub
kõiki asjast huvitatud lapsi
ja nende vanemaid oma pühapäevakooli tööst osa võtma.
Munkpreester Platon (Boiko)
Püha Vladimiri kodukiriku
eestseisja

31. oktoober, kolmapäev

9.00 – hommikune teenistus

2. november, reede		

16.00 – õhtune teenistus

3. november, laupäev
				
				

8.00 – hommikune teenistus
11.00 – leinateenistus linnakalmistul
16.00 – õhtune teenistus

4. november, pühapäev

9.00 – hommikune teenistus

6. november, teisipäev

10.00 –hommikune teenistus

8. november, neljapäev

10.00 – hommikune teenistus
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Narva-Jõesuu

Inspiratsiooni tagasihoidlik kogemus
Seitsmendal oktoobril tähistas Narva-Jõesuu vene
kultuuriseltsi “Allikas” juures tegutsev Adolf Hahni-nimeline kirjanduslik seltsing
oma kümnenda tegevusaasta juubelit. Aastapäeva puhul toimunud loominguline
kohtumine kulges soojas ja
sõbralikus õhkkonnas. Kokkutulnutele tutvustati uut luuleraamatut «Наш скромный
опыт вдохновения», kuhu on
kokku kogutud erinevatel elualadel tegutsevate seltsingu
liikmete kirjanduslik looming.
Ajalehe “Narva-Jõesuu” korrespondendil õnnestus vestelda seltsingu aastapäevast
vene kultuuriseltsi juhi Niina
Astapovaga, kes jagas mitmeid huvitavaid fakte poeetide klubi ajaloost.
Tervist! Rääkige palun, kuidas kõik alguse sai?
1994.aastal asutati Narva-Jõesuus vene kultuuriselts, mille
baasil kujunes 2002.a välja
Adolf Hahni-nimeline kirjanduslik ühendus. Ida-Virumaa
mastaabis oleme meie pea
ainus kultuuriselts, kes kirjanduslikule suunale nii suurt tähelepanu pöörab.
Esialgu tegelesime me, nagu
paljud teised maakonnas,
rahvalaulude ja tantsudega.
Osalesime koos naiskoori ja
Irina Seletskaja tantsutrupiga
laulupidudel, saime festivali
“Slaavi pärg” laureaadiks, korraldasime kontserte ja muid
kultuuriüritusi.
2002. aastal tegi Andrei Gvozdikov, Eesti sissekirjutusega
moskvalane, kutseline ajakirjanik ja poeet, ettepaneku
luua kirjandusühing. Ta tõi
meile neli luuletust Narva-

Jõesuust, millele Vjatšeslav
Švan kirjutas muusika. Ühistel
huvidel rajanev tegevus laienes kiiresti ning juba 2003.a
andsime me välja oma esimese luulekogumiku.
Mitu kogumikku te olete
oma tegutsemisajal välja
andnud?
Kümne aasta jooksul oleme
me välja andnud kokku viis
luulekogu. Täna tutvustame
me avalikkusele oma kuuen-

Narva-Jõesuu
linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna Keskosa detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 03.10.2012.a. otsusega nr 120 kehtestati Narva-Jõesuu linna keskosa detailplaneering.
Planeering hõlmab Vabaduse 16, Vabaduse 31, Vabaduse 33, Vabaduse 35, Jaan Poska 21a, Karja 1, Koidu 10 kinnistuid piiriettepanekuid AT 0905290026 (Vabaduse 31a) ja AT0608210056 (Vabaduse, Poska, Karja ja Koidu tänavatega piiratud haljasala) ning
maakatastrisse kandmata reformimata riigimaad Vabaduse, Pargi,
Aia ja Mere tänavate vahel. Detailplaneeringuala pindala on ca 7
ha.
Planeeringuga kavandatakse moodustada kuus üldmaa ta kümme liiklusmaa krunti reformimata riigimaa arvelt (olemasolevate
haljasalade ja tänavate alune maa).
Lisaks olemasolevale hoonestusele on detailplaneeringuga kavandatud uued hooned Vabaduse 31, Karja 1, Poska 21a. Suuremahulisem äri- ja eluhoone on kavandatud Vabaduse, J. Poska,
Koidu ja Karja tänavatega piiratud krundil (hoonealune pind kuni
1360 m2, kõrgus kuni 15m/3 korrust).
Planeeringu kehtestamisega luuakse tingimused haljasalade ja
tänavate aluse maa munitsipaliseerimiseks ning kvaliteetse ja linnasüdamele omase äri- ja elukeskkonna loomiseks.
Detailplaneeringu lahendusega ja planeerimisprotsessi kajastavate dokumentidega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses
aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 308.

dat luuleraamatut. Siia on
kokku kogutud kahekümne
kaheksa Narvast, Sillamäelt
ja Narva-Jõesuust pärit veneja eestikeelse literaadi tööd.
Meie autorid häbenevad enda
poeediks nimetamist. 28 hulgas on viis uut nime, kelle luule on kogutud raamatus eraldi
kassetti. Avaldatute hulgas
on ka neid, keda meie hulgas
enam pole....
Kas teie kogumikus avaldatakse ainult meie kaasaegsete töid või on ka klassikute luulet?
Ei, klassikuid me ei avalda,
ainult omaloomingut. Kuid
järgmisel aastal on linna kahekümnes aastapäev, mille
puhul tahaksin ma välja anda

Narva-Jõesuule pühendatud
luule kogumiku, kasutades nii
kaasaegsete, meie kirjandusühingu liikmete kui ka tuntud

klassikute loomingut.
Raamat – see on saadus, tegevuse käegakatsutav tulemus. Aga millega peale nen-

de suurepäraste raamatute
loomise kirjandusühing veel
tegeleb?
Peale kuue kogumiku andsime
me veel välja poeetilise kalendri ja kaks väiksemat luulekogu: «Благовест» ja laste
luulekogumiku eesti keeles.
Anne Lassikov näiteks tõlkis
riigikeelde Agniya Barto luulet.
Kord kuus koguneme me Narva-Jõesuu muusikakoolis, kus
vestleme meie endi ja klassikute loomingust. Osaleme
laupäevakutel.
Korraldame
mitu korda aastas luuleõhtuid ja loomingulisi kohtumisi.
Sellised üritused on mõeldud
suuremale hulgale publikule.
Ja muidugi kirjutab igaüks ise
oma luuletusi. Mitu meie luuleklubi liiget on nende aastate
jooksul andnud iseseisvalt välja oma luulekogumiku.
Milliste ühingutega te suhtlete?
Head suhted on meil Irina
Ivantšenko
teatristuudioga
(Narva),
vokaalansambliga
“Retšenka”
(Narva-Jõesuu),
klubiga “Eleegia” (Narva-Jõesuu), vene kultuuriühinguga
“Nadežda” (Narva), kirjandusliku klubiga “Sivilla” (KohtlaJärve), Narva-Jõesuu koduloomuuseumi ja muusikakooliga,
Narva
Keskraamatukoguga,
Sillamäe ja Narva-Jõesuu raamatukogudega...
Niina Astapovaga vestles
Jekaterina Korotajeva

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistab:
Maria Prokopets
Elvira Alikejeva
Tiiu Sizova

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Ott Padar
Georgi Gavrilov
Veronika Murašova

sünni puhul

75-aastast juubelit tähistavad:
Victor Voronov
Valeri Kuzmin
Anatoly Lomakin
Veera Vinogradova
Margarita Perlova

Narva-Jõesuu spa & sanatooriumi
oktoobrikuu ürituste kava:
05.10., 06.10., 13.10., 19.10., 26.10.,
27.10.2012 kell 21:00 - elav muusika sinises
baaris
12.10.2012 kell 21:00 – karaoke sinises baaris
20.10.2012 kell 20:00 – tantsupidu „Lemmikud
hitid“, kavas on vokaal grupp „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)
• oktoobrikuus meisterdame kaltsunukud
(06.10., 13.10.) ja tutvume dekupaaž käsitöötehnikaga (20.10., 27.10.). sissepääs on
tasuta!
• 13:00-19:00 – pannkoogilaupäev (sinine
baar)
• 15:00-21:00 – saunamaailm hea hinnaga!
• 21:00-00:00 – elav muusika (sinine baar). Sissepääs on tasuta!

85-aastast sünnipäeva tähistab:
Vera Agisheva

Kultuurikalender

Narva-Jõesuu SOS Lasteküla võtab rendile 2 – 3 toalise korteri kontoriruumideks 3
kuni 5 aastaks.
Info telefonidel 516 0582 Riho Kangur ja 510 8024 Vadim Kashmar.
Pakkumise võib saata e-postile Riho.Kangur@sos-lastekyla.ee

Narva-Jõesuu linnavalitsus

Oktoober
13.10.2012 - Naisansambli»Retšenka» 20.
aastapäev
20.10.2012 - Kepikõnd
20.-30.10.2012 - Raamatukogu päevad

Narva-Jõesuu linna Nurme tn 19 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 1. Novembril kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
suures saalis (Koidu tn 25, III korrus, ruum nr 307) Narva-Jõesuu linna Nurme tn 19 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu. Nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.
juulist kuni 10. augustini 2012.a ning selle käigus esitati üks planeeringu lahendust puudutav vastuväide.

November

Narva-Jõesuu linnavalitsus

4.11.2012 - Romansiõhtu
11.11.2012 - Isadepäev
17.11.2012 - Eakate inimeste päev

Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja korteriomandi aadressil Vabaduse 81-3, Narva-Jõesuu (katastritunnus nr 51301:010:0008, üldpind 35,1 m2) suuline enampakkumine.
Enampakkumise alghind on 12 000 eurot.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.30–15.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.30–18.00

IV kvartalis
8. oktoobril
5. novembril
10. detsembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma osavõtumaks on 30 eurot, mis peab olema laekunud
Narva-Jõesuu linnavalitsuse arvelduskontole Swedpangas 1120187750 hiljemalt 29.10.2012 kell 10.00,
selgitus „Enampakkumine Vabaduse 81-3, Narva-Jõesuu”. Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele.
Enampakkumisele registreerimiseks tulla linnavalitsuse ruumisse vähemalt 15 minutit enne enampakkumise algust.
Ostuhind tasutakse notariaallepingu sõlmimise päeval. Leping sõlmitatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Ostu-müügi lepingu vormistamise kulud (notariaalsed kulud)
kannab ostja.
Suuline enampakkumine toimub 29.10.2012 kell 10.30 Narva-Jõesuu linnavalitsuses aadressil Koidu 25,
Narva-Jõesuu, ruum 308.
Enampakumise objektiga tuvumine ja informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki, tel 5203413, 35 99 593,
e-post kalle.kekki@narva-joesuu.ee

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Jõesuu linavalitsus alustab uuesti ranna-ala arenduse projekti hangetega
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus kiitis heaks Narva-Jõesuu Linnavalitsuse taotluse
osaliselt vähendada projekti mahtu ning jagada ranna-ala projekt väiksemateks hangeteks. Hangete
kohta saab teavet riigihangete registri kaudu ja linna kodulehel.
Projekti osadeks jagamisega tekkis võimalus kaasata riigihankesse osalema väiksemad firmad, kes
teevad linnale kasulikumaid pakkumisiKorraldatakse järgmised hanked :
1. veevarustus ja kanalisatsioon – pakkumiste esitamise tähtaeg 15.10.2012
2. puitteed, trepid ja istekohad – pakkumiste esitamise tähtaeg 24.10.2012
3. betoonmüürid ja aiad – hange kuulutatakse välja lähiajal
4. haljastus ja kõnniteed - hange kuulutatakse välja lähiajal
5. elektritööd ja välisvalgustus - hange kuulutatakse välja lähiajal
6. Aia tn. promenaadi rajamine - hange kuulutatakse I kv. 2013.a.
7. WC-vagunite ost koos paigaldusega- hange kulutatakse IV kv. 2012.a.
8. puitkioskite ja puitpinkide ost ja paigaldus- hange kuulutatakse välja IV kv.2012.a.
9. Ajaloolise ja Modernse randade väikevormide ost ja paigaldus- hange kuulutatakse IV kv.2012.a.
Hange on jagatud osadeks selliselt, et enamuse hangete eeldatav maksumus eraldi ei ületa 300 tuhandet EUR. Narva-Jõesuu Linnavalitsus loodab, et hangete jagamisega tekib ka väiksemal ettevõtjal
parem võimalus osaleda hankes ning linn saab parema pakkumise.
Kutsume ettevõtjaid aktiivselt osalema.
Kontakt: Tallinna Linnaehituse AS, Vladimir Issakov, 5013841, www.tle.ee

