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Õnnitleme kõiki
Narva-Jõesuu elanikke
Eesti Vabariigi
94. sünnipäeva puhul!
Ühiste eesmärkide nimel pingutades ehitame me oma riiki ja oma linna, mille me uhkusega võime pärandada oma lastele ja nemad oma
lastele! Meie tulevik on meie endi kätes ning meie sihtidest ja tegudest
sõltub, milliseks kujuneb meie linna tulevik.
Tulevik peab tagama meile kindlustunde igapäevases elus. Hästi tehtu
sünnib armastusest oma töö vastu.
Meie linnas on palju inimesi, kellel on olnud tahet ja soovi ning armastust oma kodukoha ja kogukonna heaks töötada. Tunnustame neid inimesi ja seame teistele eeskujuks.

Foto: Andres Putting/Delfi

Hoidkem Eesti au ja lippu kõrgel!
Raivo Murd
			
Volikogu esimees 				

Andres Noormägi
Linnapea
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Soojus!? – Soojus!!

14.veebruari
pärastlõunal
toimus Linnavolikogu saalis
korteriühistute
esimeeste
kokkusaamine linna soojusenergiat tarniva firma AS
Fortum Termest esindajatega.

Kohtumisel rääkisid Fortum
Termesti esindajad korteriühistute juhtidele, et soojuse
hind sõltub täielikult maagaasi hinnast, ning selgitasid
väga üksikasjalikult, kuidas
soojuse hind välja kujuneb.

Planeeritud investeeringud
soojuse hinda mõjutama ei
hakka.
Alates 01. märtsist 2012.a on
Narva-Jõesuus soojuse uueks
piirhinnaks 76,32 €, mis on
praegu kehtivast piirhinnast

Uus linnakalmistu eeskiri

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istungil 2012 aasta
jaanuaris võeti vastu uus
Narva-Jõesuu linnakalmistu eeskiri selleks, et viia see
vastavusse Riigikogu poolt
vastu võetud uue Kalmistuseadusega.
Nimetatud korra põhiliseks
uuenduseks on see, et matmispaiga hooldajal on vaja
kolme aasta jooksul sõlmida
kirjalik hauplatsi kasutusleping maale, millel on hauaplats või kus on broneeritud
vaba matmiskoht.
Kasutusleping sõlmitakse
10 aastaks. Lepingut võib
pikendada, anda üle teisele
isikule või loobuda sellest.
Kõik need toimingud on tasuta.
Kasutuslepingute sõlmimise
algusest teatatakse täiendavalt. See sõltub elektroonilise
kalmisturegistri töö algusest.

Füüsilised ja juriidilised isikud võivad kalmistul tasulisi teenuseid osutada ainult
linnavalitsuse poolt välja
antud müügipileti alusel (juhul, kui isik on registreeritud
Majandustegevuse registris).
Müügipilet annab õiguse ka
kalmistule transpordiga sisenemiseks hauaplatsil töö tegemiseks või hauakivi paigaldamiseks. Müügimaks on 15
eurot. Eraisikust hooldajale
väljastatakse kalmistule sõidukiga sissesõiduluba hauaplatsi korrastamiseks tasuta.
Lisaks võttis linnavalitsus
vastu linnakalmistul osutatavate teenuste uue hinnakirja.
Nüüd on hinnad järgmised:
Haua kaevamine ja kinniajamine – 120 eurot
Hauaplatsi või urnimatmisplatsi eraldamise vormistamistamine - 10 eurot.
Abikaasa, vanema, täisealiste

laste või muu surnu lähedase
isiku kirjaliku avalduse alusel broneeritatakse üks matmiskoht maetud isiku juures.
Matmiskoha
broneerimise
maks – 15 eurot aastas. Broneerimimaksu võib tasuda
ühe summana kogu lepingu
kehtivusaja eest (10aastat)
või kord aastas (aasta alguses
jooksva aasta eest).
Hauaplatsi eraldamine erandjuhtudel isikule, kes ei olnud
surmapäeval registreeritud
Narva-Jõesuu linnas - kolme sotsiaalkomisjoni liikme
ja kahe linnavalitsuse liikme
nõusolekul – 600 eurot.

5,6 € kõrgem. Möödunud
kuul müüdud soojusenergia hind oli 64,74 € ( allikas:
ht tp://w w w.for tumtermest.
ee).
Fortum Termesti esindajad
rääkisid ka planeeritud soo-

jatrasside renoveerimisest.
Nad on arvestanud, et märtsi lõpuks on neil kooskõlastatud projekt käes ning nad
saavad suvel ehitustöödega
algust teha. Peale trasside
ülevõtmist Alfatomilt olid
kõik veendunud, et trassidel
on suured soojakaod ning
on vajalik nende väljavahetamine kogu ulatuses. Sellega seoses tekkis ka hirm, et
trassidesse tehtud investeeringud hakkavad mõjutama
soojuse hinda. Kuid peale
uute ja täpsemate arvestite
paigaldamist möödunud aastal, selgus, et trasside soojakaod on hulga väiksemad kui
vanad arvestid näitasid.
Peale uute andmete saamist
trasside kvaliteedi kohta tuli
teha osade trasside kohta
uued arvestused, mis näitasid, kus ja millises järjekor-

ras tuleb hakata trasse välja
vahetama. Esmajärjekorras
tulevad sel suvel väljavahetamisele katlamaja ümbruse
soojatrassid. Sisuliselt siit
saabki trasside tsoneerimine
alguse.
Renoveeritud trasside pealt
kadude vähenemise arvelt
kokku hoitud vahendid katavad tehtud investeeringud
ning soojuse hind ei muutu, kui ainult ei muutu gaasi
hind. Renoveerimise teine
etapp arvetatakse välja hiljem, siis, kui on näha esimese
etapi tulemused.
Ainsaks eesmärgiks on, et
investeeringud ei mõjutaks
soojuse hinda.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Ametlik info

25.jaanuaril 2012.a toimus Narva-Jõesuu
linnavolikogu 7 koosseisu 29 istung,
kus otsustati:
• seoses minimaalse palgamäära tõusuga suurendati linna allasutuste tööliste ja teenistujate palka alates 01.01.2012. Palk
tõusus palgaastmetel 7-19.
• seoses minimaalse palgamäära tõusuga muudeti NarvaJõesuu Perekodu töötajate
palgamäärade
kinnitamise
määrust. Muutus puudutas
ainult majandustöötaja palgamäära.
• Võeti vastu linna eelarve
2012.a. Volikogu mõlemi
fraktsiooni soovil jäi eelarvesse sisse jõulutoetus endises
suuruses. Kõik toetused (sünnitoetus, juubilaride toetus,
matusetoetus) jäid muutmata.
Eelarve põhitegevuse tulud
moodustavad kokku 2 524
551 eurot. Võrreldes 2011.a.
suurenevad need 12,7 % võr-

ra. Ilma Perekodu vahenditeta
on planeeritud põhitegevuse
tulud eelmise aasta tasemel.
2012.a. põhitegevuse kulusid
on kokku 2 503 665 eurot. Võrreldes 2011. aastaga on põhitegevuse kulud suurenenud
18,2 % võrra seoses Perekodu
muutumisega linna hallatavaks asutuseks. Planeeritakse
teha investeeringud summad
4 118 473 eurot ning saada
sihtfinantseeringut summas
3 478 089 eurot. Koos eelarve
vastuvõtmisega otsustati võtta 432 050 € krediiti projekti
“Narva-Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri arendamine” omafinantseeringu katmiseks.
• kinnitati uus linnakalmistu eeskiri;
• linna aukodaniku nimetuse
omistamise kohta laekunud

ettepanekute põhjal tegi vastav komisjon linnavolikogule
ja linnavalitsusele ettepaneku
anda tänukirjad teenete eest
linna ees Lembit Veeberile,
Ljudmilla Bolšakovale ja Aili
Sepale. Koos tänukirjaga antakse nominentidele ka väärtuslik kingitus.
Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
otsuste ja määruste ning 2012.a
eelarvega on võimalik tutvuda
linna kodulehel www.narva-joesuu.ee kataloogis Kohalik võim,
dokumendiregistris aadressil:
avalik.amphora.ee/njlv,
linna
raamatukogus ja linnavalitsuse
kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu
25 III korrus).
Koostas Veronika Stepanova,
Linnasekretär

Andrei Palmberg,
keskkonna- korrakaitseinspektor

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

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Mälestusi Kuursaalist
Sest ajast, kui linnavolikogus
juures tegutseb linna arengu
komisjon, võib arvata, et selle komisjoni tööplaanides on
kesksel kohal ka Narva-Jõesuu
kuurordi kunagise au ja uhkuse, Kurhausi taastamine. Vähesed teavad et see unikaalne
hoone elas sõja üle ja oli kaua
aega linna kultuurikeskuseks.
Siis, kui meie alevikule anti
linna staatus, hakkas kuursaal
lagunema ja muutus varemeteks. Ilmselt siis ikka tegevusetute, ainult oma kohast kinni
hoidvate juhtide tõttu.
Kandes oma kurba saatust olla
igavesti maha kantud, on Kuursaal vaeslapsena pugenud
kaitsvate puude varju, oodates
oma taassünni imet uue linnapea, toreda inimese ja tugeva
vaimuga ettevõtliku peremehe
käe läbi.
Jättes kõrvale kannatusterohke tänapäeva kutsub Kuursaal
vaatama oma kuulsusrikkasse
minevikku, kui unikaalse hoone peaukse kõrval seisis veel
ranges mundris šveitser, kes
tervitas suursuguse viipega
majja sisenevaid külalisi ning
avas neile teenistusvalmilt
ukse.
Siia sõitsid külalised mitmelt
maalt, kes hindasid looduslikku keskkonda, mereäärset
männimetsa ja mõõdukalt jahedat merekliimat, aga samuti
kvaliteetset teenindust külalislahkes Kurhaus´is, kus juba
lävelt püüti täita iga nõudliku
siseneja soovi.
Suvel muutus kuursaal kohalesõitnud külaliste jaoks hubaseks pansionaadiks ning oli
kuulus oma hea teeninduse
poolest. Eriti tore oli õhtuti
restoran, kus musta riietatud
valgete kikilipsudega kelnerid
suure lugupidamisega kandsid
ette imelisi roogi igale maitsele. Veinikarafinid jahtusid spetsiaalsetes jäänõudes. Laval
säras itaallasest laulja, fooniks
tõmmudest näitsikutest balletitrupp.
Maja ühes küljes oli suur veran-

da, kus toimusid inglise stiilis
kellaviieteed ebatavaliste üllatustega. Mõnikord ilmus sinna
uhkes kleidis neiu, kaasas kenasti punutud korviga sületäis
roose ning pakkus kavaleridele kinkida oma daamidele lilli.
Buketi hinna sisse käis selle
üleandmine daamile kupees
kauni reveransi saatel lilleneiu
poolt.
Sageli pakuti lauas oivaliselt
maitsevaid vähke, mis püüti
restorani jaoks Kurtna järvedest. Vähid toodi kohale suurtes punutud korvides nõgeste vahel elusatena, kohapeal
töötlemiseks. Vähipidu erines
selle poolest, et siis ei antud
lauale nuge-kahvleid: vähke
söödi isikliku kümne sõrme
abil. Igal laual seisis kristallnõu
puhta veega, milles ujus lilleõis – seal võisid külalised oma
näppe loputada lauast lahkumata. Nii saatsid välismaised
puhkajad oma aega mööda sumedatel augustiõhtutel.
Suvitushooaeg lõppes: turistid
sõitsid minema, mererand tühjenes, tuled kustusid; kohalike
suvilate aknad suleti kõvasti
luukidega, aedades kummulipööratud isted ja diivanid
jätsid mulje, et pererahvas
ei oota enam kunagi külalisi,
vähemasti lähimal ajal. Sume
nukrus langes Narva-Jõesuu
tühjadele parkidele ja tänavatele. Lainete kohina saatel
langesid esimesed kollased
lehed, mitte miski ei häirinud
kõikjale laskunud vaikust, sest
ühiskondlikku transporti ei olnud. Sel ajal lahendasid suvise
transpordiprobleemi kaks aurikut – “Pavel” ja “Ust-Narovsk”,
talvel aga liiguti hobustega.
Võin uhkusega öelda, et olen
üks vähestest, kes teab, kuidas nägi välja kõige esimene
ühiskondlik transpordivahend,
mis kurseeris Narva ja NarvaJõesuu vahel. See oli suur kõrge korjuga saan, mis mahutas
mitu sõitjat. Igale istekohale oli
ette nähtud suur pleed teravatipulise tuisukotiga, mis kaitses

reisijat talvise külma vastutuule eest. Transport sõitis ilma
peatusteta sihtkohta, seda vedasid kaks hobust ja selle nimi

Portree laste loomingus
Narva-Jõesuu
koduloomuuseumis 11. veebruaril avatud
näitusel on tutvumiseks välja
pandud Narva kunstikooli vanemõpetaja Veera Lantsova
õpilaste tööd.
Mitte miski ei määratle aega
sisuliselt täpsemini kui laste
kunst. Nende töödes näeme
iseennast ja oma linna nagu
peeglis. Laste looming on
vaba, vahetu ja siiras. See kehtib täielikult ka laste maalitud
portreedes. Õpetaja küll annab
õpilasele ülesande, kuid laps
kasutab oma nägemust edasi
andes selleks ajaks omandatud

oskusi. Noor kunstnik ei püüa
mitte ainult sarnasust tabada,
suures osas annab ta edasi seda
muljet isiksusest, mille kohta on
ta omandanud teadmised modelliga suheldes. Eriti nähtav on
see õpetajate, klassikaaslaste,
kunstniku sõprade portreedes.
13-16 aastased lapsed püüavad
igati välja näidata oma kordumatust, isiksuse individuaalsust. Autoportreed pole mitte
välimuse edasi andmine, vaid
jutustus kunstniku isiksusest.
Praegu on portree kui kunstižanr madalseisus, kaasaegsed
kunstnikud püüavad enam näi-

data oma sisemaailma, mitte
uurida teiste hinge. Sellepärast on kujutatava stiliseeritud
edastamine tüüpiline enamusele kaasaegsele kunstile. Kuid
õpilased ei soovi kujutist krüpteerida, nad tahavad, et neid
mõistetaks. Tahavad rääkida
endast ja ajast, milles nad elavad.
Näitus jääb avatuks kuni
2. märtsini.
Veera Lantsova
Narva kunstikooli vanemõpetaja

oli “diližans”. Siis liikusid lagedatel teedel saanid ja kelgud.
Jalakäijast ei sõitnud keegi vaikides mööda, ikka peatati ho-

bune ja kutsuti peale istuma.
See oli tühjade talviste teede
kirjutamata seadus, inimlikkus
ilma seadusandluseta.

Sofia Nikolajeva
Narva-Jõesuu elanik

Esseevõistlus Igor Severjanini
loomingu teemadel
«Он тем хорош, что он совсем не
то, Что думает о нем толпа пустая» Need read Igor Severjanini loomingust on teemaks Narva-Jõesuu
koduloomuuseumi ja Vene kultuuriseltsi “Allikas” ühistööna korraldataval esseevõistlusel.
Konkursi toimumine ei ole juhuslik – 16. mail täitub 125 aastat vene
poeedi sünnist. Ja lisaks on ju Igor
Severjanini nimi tihedalt seotud
meie linna ajalooga.
Juhuslik pole ka esseevõistluse teemavalik – poeet oli mitmetahuline
ja vastuoluline isiksus, kellest vai-

mustuti või keda vihati, ta kutsus
oma kaasaegseis esile kõige erinevamaid tundeid ja emotsioone.
Tänapäevalgi on ta kellegi jaoks
tundeline lüürik, kellegi jaoks aga
küünik. Ühed peavad poeedi loomingut lääguseni magusaks, teised
– irooniliseks. Kas tänapäeva noorus teab, tunneb seda luuletajat?
Ja mida ta temast arvab? Nendele
küsimustele loodamegi me oma
esseekonkursil vastuse leida.
Konkurss on mõeldud Narva-Jõesuu ja Narva gümnaasiumiastme
noortele, kuid ka Ida-Virumaa teiste
koolide gümnasistid on oodatud

osalema.
Konkurss toimub 2012.a veebruarisaprillis. Töid võetakse vastu NarvaJõesuu koduloomuuseumis kuni
20 aprillini.
Esseevõistluse žüriis on luuletajad
Andrei Gvozdikov ja Irina Moltšanova, õpetaja Aljona Semenjura, organisaatorid Niina Astapova ja Ljubov
Nikkar.
Kolm parimat tööd märgitakse ära
koduloomuuseumi diplomite ja
kingitustega.
Ljubov Nikkar
Narva-Jõesuu koduloomuuseumi juhataja

Narva-Jõesuu
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Tänu eriliste teenete eest
Eesti Vabariigi 94. aastapäeva eel
selgitas Narva-Jõesuu Linnavolikogu
koostöös linnaelanikega välja väärikad inimesed, kes oma kodanikuaktiivsuse ja ühiskondliku tegevusega
linna heaks on väärt kandideerima
Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetusele.
Ühte kandidaati aukodanikuks esitatute hulgast välja valida oli äärmiselt
raske, seetõttu otsustas komisjon jääda pidama kolmele inimesele, kelleks
on: Aili Sepp, ühiskondlik aktivist ja
ajakirjanduslevi agentuuri «Sojuzpetšat» kauaaegne eeskujulik töötaja,
Ljudmilla Bolšakova, andekas pedagoog ja linna ühiskondliku elu edendaja ning Lembit Veeber, Eesti Põllumeeste Sanatooriumi ülesehitaja ja
peaarst sanatooriumi hiilgeajal.
Linna tänukirjade ja hinnaliste kingituste üleandmine väljavalituile toimub Eesti Vabariigi 94. aastapäevale
pühendatud piduliku vastuvõtu ja
kontserdi raames, mis korraldatakse
23.veebruaril AS Narva-Jõesuu sanatooriumi suures saalis.

Aili Sepp
Aili Sepp sündis 1941.a Narvas, kuid
suurema osa ajast on ta elanud NarvaJõesuus. Paljude meie elanike jaoks
seostub Aili Sepa nimi ajakirjanduslevi agentuuriga “Sojuzpetšat”, kus töötamisele on ta pühendanud 34 aastat
oma elust. Kunagi seisis Aia tänaval
väike majake, milles asuvast kauplusest sai osta ajalehti, ajakirju, kirjandust. Aili Sepp oli poekeses kujundanud erilise atmosfääri, see oli rohkem
huviklubi, mis leidis kiiresti oma auditooriumi. Tuleb märkida, et külastajate seas oli palju kuulsaid nimesid.
Peale ajakirjanduse oli Aili Sepa poeke
teada-tuntud oma eestiteemaliste suveniiride valiku poolest. Letilt võis leida rukkilillemustriga kootud käpikuid,
rahvuslikus stiilis väljaõmmeldud käsitööesemeid ja Eesti linnade vaadetega postkaarte. Sõbrad ja tuttavad
väidavad, et juba siis kandis ta kergelt
ja märkamatult rahvuslikku kultuuri
massidesse.
Aili Seppa jaoks on veel üks väärtus,
kuhu ta on suunanud oma energiat
– see on avalik sektor. 1979.a tegutses ta rahvasaadikuna, aastaid on pr
Sepp linnavolikogu liikmena osalenud ühiskondlikus elus. Praegu on
Aili Sepp tegev volikogu sotsiaalkomisjonis ja veel on ta Narva-Jõesuu
pensionäride ühenduse aseesimees,
käib pensionäride huve esindadamas
konverentsidel ja seminaridel, osaleb
linna kultuurielus, korraldades rahva
loomingu näitusi.
Proua Seppa tema hubases kodus külastades õnnestus meil saada teada
tema plaanidest lähimaks ajaks. Eelkõige kavatseb perekond soojustada
oma elamut, mis sai tõsiselt kannatada kahes järjestikuses põlengus, kuigi
maja sees ja aias ei ole seda sugugi
märgata. Aili Sepp on suurepärane
perenaine, tema kodus valitseb puhtus ja mugavus, oma krundil viib Aili
ellu oma huvitavaid disaineri-ideid.
Tema püüdlusi on mitu korda ka vää-

psühholoogina, veendes õigelt teelt
hälbinud noori võtma oma saatus
enda kätesse, sisendades neile, et
ees ootab täisväärtuslik elu, kui nad
seda ainult ise tahavad. Ta on paljusid päästnud sattumast kuritegelikule
teele: kunagised noored korrarikkujad on loonud endale kodu ja perekonna, neil on hea töökoht.
Nüüdseks on Ljudmilla Petrovna pensionil, kuid vaatamata eluraskustele
(möödunud aastal elas vanaproua üle
raske südameoperatsiooni) on ta südi
ja lõbus, silmis endine sära, mis on
saatnud teda kogu elu. Praegu juhib
Ljudmilla Petrovna naisseltsi “Kumuški”, kus daamid tegelevad käsitööga
ja korraldavad näitusi. Järgmine temaatiline väljapanek on pühendatud
Ülestõusmispühadele ning toimub
traditsiooniliselt õpitoa vormis.

Aili Sepp

riliselt hinnatud – Aili ja Einar Sepa
kodu on pälvinud kaks korda “Kauni
Kodu” preemia.
Seppade pere ootab kannatamatult
suve, et tähistada abikaasade kuldpulmi. Planeeritakse korraldada teistkordne laulatus Narva Aleksandri kirikus, samas, kus nad paljude aastate
eest Jumala palge ees oma saatused
sidusid. Meie küsimusele, kas pulmakleit ka tuleb, vastas proua Sepp delikaatselt, et nii väärikas eas sobib siiski
soliidne kostüüm ja kübar rohkem.

– nii noored kui vanem põlvkond.
Ammu on suureks kasvanud need
poisid ja tüdrukud, kellega tema töötas, nad on nüüd ise lapsevanemad,
kuid nad ei ole unustanud oma juhendajat ja kaitsjat: õnnitlevad teda
pidupäevadel ja saavad temalt alati
küsitud abi, juhatust ja asjalikku nõu.
Hiljem tegeles Ljudmilla Petrovna
Narva-Jõesuus alaealiste korrarikkujatega, konsulteeris ja viibis alaealiste seaduserikkujate küsitluste juures,
kus ta näitas end andeka pedagoogi-

Käsitööõpetust annab Ljudmilla Petrovna mitte ainult täiskasvanutele,
vaid ka lastele, kes käivad ta juures
kodus õppimas. Varem toimusid need
tunnid keskkooli baasil. Ljudmilla Petrovna on uhke oma õpilaste üle. Tema
õpilaste kätega tehtud tööd on olnud
kingitusteks linna külastavatele delegatsioonidele. Sageli tegelevad nad
üheskoos heategevusega, valmistades erilisi pidupäevakingitusi NarvaJõesuu Hooldekodu elanikele.
Ljudmilla Petrovna kinnitas meile, et
tema tulevikuplaanides on “elada, elada ja elada!”. Suuri lootusi paneb ta
oma lapselapsele Dašale, kes praegu
õpib Tallinna balletikoolis. Vanaema
jutu järgi on noorel baleriinil suur
huvi käsitöö vastu. Vanaema mureks
on anda kõik oma oskused kaunis ja
naiselikus käsitöös lapselapsele üle.

Lembit Veeber

Ljudmila Bolšakova

Lembit Veeber sündis 1929. aastal
Paides. Pärast arstikutse omandamist
töötas ta aastaid Tartu Maarjamõisa
haiglas kirurgi ning peaarsti asetäitjana. Narva-Jõesuusse tõi elu teda
1968. aastal, mil ta asus juhtima too-

Ljudmilla Bolšakova
Ljudmilla Petrovna Bolšakova, ema,
vanaema ja vanavanaema, seltsielu
aktivist, naisseltsi “Kumuški” ellukutsuja ja organisaator, on kogu oma
elu pühendanud pedagoogilisele tegevusele.
Ljudmilla Petrovna sündis 1942 aastal
Venemaal, Permis. 1960. aastal keskkooli lõpetades teadis ta täpselt, kelleks tahab tulevikus saada – lasteaia
kasvatajaks. Täis nooruse energiat ja
loomingulisi plaane, lõpetas ta 1965.
aastal Tallinna pedagoogilise kooli
ning mõni aeg hiljem sai Leningradi
Herzeni-nimelisest pedagoogilisest
instituudist
pedagoog-psühholoogi diplomi. Alates 1976. aastast on
Ljudmilla Bolšakova elu olnud seotud
Narva-Jõesuuga, kuhu ta kutsuti tööle
lasteaia juhatajaks.
Ljudmilla Bolšakova armastas oma
tööd ja oli sellele täielikult pühendunud. Narva-Jõesuus teavad teda kõik

Lembit Veeber koos endiste töökaaslastega sanatooriumi 50-aasta juubelil

nast Kolhoosidevahelist sanatooriumi
„Narva-Jõesuu“.
Sanatooriumi peaarstina töötas ta
kuni 1983. aastani.
Lembit Veeberi rolli kuurortlinna arengus on raske üle hinnata. Tema käe all
kujunes Narva-Jõesuu Kolhoosidevaheline sanatoorium hea mainega
ravi- ja puhkeasutuseks. Sanatoorium
kasvas ja arenes ning muutus ajaga
stabiilseks ning igas mõttes positiivse
mainega asutuseks. Asutuse juhina oli
Veeber nõudlik, kindlakäeline ja autoriteetne. Lisaks meditsiinile tegeles ta
ka olmeprobleemide lahendamisega.
Seega suhtles ta vahetult mitte ainult
patsientidega, vaid ka oma personaliga. Loomupärane sarm ning huumorimeel tegid Veebirist hea diplomaadi.
Neid omadusi kasutas ta aktiivselt ära
oma töös. Tema juhtimise ajal kujunes
sanatooriumi materiaalne baas, oli rajatud IV korpus ning Tervisehall.
Narva-Jõesuu linna jaoks sümboliseerib Lembit Veeberi tegevus kahtlemata järjepidevust ja jätkusuutlikkust.
Tema käe all kasvas ja kujunes Kolhoosidevaheline sanatoorium tolleaegse
kuurordi üheks sümboliks ning turismi- ja puhkemajanduse lipulaevaks.
Tänu sanatooriumile, mille arengut
Veeber kindlakäeliselt suunas, NarvaJõesuu mitte ainult ei kaotanud oma
kohta Eesti kuurordikaardil, vaid asus
kõige soodsamatele positsioonidele.
Käesoleval hetkel veedab Lembit Veeber pensionipõlve sünnilinnas Paides.
Vestlus Veeberiga toimus telefoni
teel, mis kutsus temas esile üsnagi
vastakad tunded: ta ei uskunud seda,
et oli pälvinud kiituskirja eriliste linna
jaoks saavutuste eest. Doktor palus
aega üks ööpäev, et „seedida“ saadud informatsiooni. Vaatamata sellele
tundus ta väga liigutatud olevat.

Jekaterina Gritskova
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Narva-Jõesuu Perekodu tegemistest

Kõik Narva –Jõesuu linna
elanikud ei teagi veel, et
01.09.2011.a loodi lastekodu

asemele uus, asenduskodu
teenust osutav asutus nimega
Perekodu.

Oleme olnud tegusad lühikest
aega, aga tehtud on juba küllaltki palju.

Koolielu kaleidoskoop jaanuaris
Talvine koolivaheaeg möödus linnulennul ning taas on
kõik hõivatud igapäevaste
tegemistega: tunnid, arvestused, loengud, uued kohtumised. Lühidalt kõigest:
Matemaatika: Kõige silmapaistvamaks saavutuseks võib
julgelt nimetada Tatjana Miroškina võitu üheksandate
klasside õpilaste maakondlikul
matemaatikaolümpiaadil, mis
toimus 28. jaanuaril Jõhvis.
Tatjana Miroškina osaleb juba
kolmandat korda olümpiaadil
ja jõuab auhinnalisele kohale. Suur osa selles on Tatjana
matemaatikaõpetajal Juzeffa
Smirnoval. Õnnitleme kogu südamest Tatjanat ja tema õpetajat sellise tähtsa saavutuse
puhul ning soovime neile edu
kevadistel eksamitel!
Sport: 21. jaanuaril toimusid
Tartus Eesti meistrivõistlused
judos kuni 17-aastastele noortele. Eesti meistrivõistlused
on Euroopa meistrivõistluste
esimene etapp, valikturniir
juunis Montenergos toimuvale
mõõduvõtmisele Euroopa tasandil. Eesti meistrivõistlusest
1996-1998. aastatel sündinutele noormeest ja neidu vanuseklassis, võttis osa ligi 200
noorsportlast, teiste seas Nikolai Novitski judosektsiooni kasvandik Jevgenia Kisseljova, kes
oma kaalukategoorias (kuni 52
kg) saavutas pronksmedaliväärilise tulemuse.
Kunst: Meie kooli lapsed võtsid osa ka rahvusvahelisest
kujutava kunsti konkursist
«Соло для ZOO». Sel aastal laekus konkursile 611 kunstiteost
kogu Baltikumist. Äramärkimist leidnud 172 parema töö

hulgast võib leida meie kooli
õpilaste Tatjana Metljova (9. kl)
ja Aleksandr Barabanovi (6. kl)
nimed. Lastel aitas võistlusteks
ette valmistuda kunstiõpetaja
Galina Vlassova.
Keeled: 21. jaanuaril oli Jõhvis inglise keele olümpiaad
kuuendate klasside õpilastele.
Viie parema hulgas oli ka meie
õpilane Grigori Minonen.
Kirjandus: Lisaks eelöeldule
toimus Narva-Jõesuu Keskkoolis talveteemaline etlemiskonkurss. Žürii jäi väga rahule laste
luulevaliku ja suurepärase esinemisega. Võitjat välja valida
oli raske, kuid konkurss on konkurss. Kõigist kõige paremad
olid Ksenja Zakilova (2.klass),
Angelina Baturina (2.klass),
Viktor Pomõkalov (2. klass) ja
Daša Pogodina (3. klass).
Kõrvale ei jäänud ka kõige pisemad. Esimese klassi õpilastele toimus jaanuaris teemapidu
“Hüvasti, aabits”. Uhked, lõbusad ja suuremaks kasvanud
mudilased lahendasid heal
meelel oma õpetaja Larissa
Kuznetsova poolt ette valmistatud ülesandeid.
Inimeseõpetus: 25. – 27. jaanuar 2011.a viis Eesti Assotsiatsioon “AntiSPID, milline tegutseb eelmise sajandi 90 aastate
algusest Euroopa Liidu PHARE
programmi ja teiste Eesti fondide kaudu finantseeritavate
projektide toel, Narva-Jõesuu
Keskkoolis läbi projekti 9. kuni
11. klassi õpilaste seas. Projekti
eesmärgiks oli lihtsate tõdede
omandamine tervete eluviiside propageerimiseks.
Projekt viidi ellu neljatunniste
seminaride kaudu, kus noored
suhtlesid omavahel ja projekti
juhtidega, omandades tead-

misi, mis neil tuleb edasi anda
oma noorematele kaaslastele.
Projekti lõppedes said kõik sellest osa võtnud vastava tunnistuse.
Ühiskonnaõpetus: Aktiivselt
jätkub projekti “Venekeelsete noorte võimalustest Eestis”
tegevus. Meie koolist osaleb
projekti töös neli inimest. Jaanuaris külastasid nad Tallinna
Tehnikaülikooli. Projekt nägi
ilmavalgust Euroopa Sotsiaalfondi finantstoel tegutseva
programmi «Karjäärinõustamine» ja Euroopa Noorte Büroo
(SA Arhimedes) kaasfinantseerimisel, kelle esindajaks IdaVirumaal on Ressursikeskus
“VitaTiim”.
Õpilasesinduse Assamblee on
samuti aktiivselt oma tööd
alustanud. Toimub terve rida
istungeid meie maa erinevates
linnades: Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis, millest võtavad osa
meie kooli õpilased. Foorumite tulemuste põhjal valmistab
Assamblee ette oma seisukoha
nii parlamendis ja valitsuses
kui ka kohalikus omavalitsuses
arutusele tulevates küsimustes. Ühesõnaga, meie kooli 10
klassi õpilane Katrin Korban
töötab juba kaks aastat õpilasomavalitsuste Assamblee
koosseisus.
Tatjana Barabanova
Keskkooli huvijuht

Tahaksin natukene rääkida
meie tegemistest ka linnakodanikele, et ka Teie saaksite
osa meie igapäevaelust, mis
ei olegi nii kurb ja kole. Pigem
töine, õpetlik kasvandikele ja
vahel ka pisut lustiv.
Meie salasoov oleks kaasata
kohalike noori ja kaaslinlasi
vabathtlikult osa võtma Perekodu tegemistest-toimetustest.
Vanasõnagi ütleb, et headust
pole kerge kohata, kuid seda
on kerge ära tunda. Üldiselt
peetakse heategudeks vaid
suuri ja võimsaid tegusid, aga
väikesd igapäevased heateod
jäävad märkamata.
Headus ja heateod ei ole seotud rikkusega. Kõik inimesed
lihtsalt ei suuda märgata abivajajaid enda ümber. Nende
elu on kas liiga raske ja keeruline või hoopis liiga hea,et
teiste peale mõelda. Selleks,

et head teha pole vaja midagi
muud peale soovi teisi rõõmustada ja oskuse märgata
enda ümber abivajajaid.
Tahaksin tänada südamest
märkajaid.
Esiteks Narva-Jõesuu Linnavalitsust, kes alati huvitub ja
hoolib ning on oma osavõtlikkusega meile alati toeks.
OÜ-d Landservis, kelle jaoks
on aitamine igapäevane asi.
Proua Kersti Lainevoogu, kelle
töö nagu koosnekski heategudest.
Rosa Stuudio – suur hulk noori, kes teevad head heategemise tunde pärast. Kui selliseid noori leiduks rohkem, siis
muutuks maailm aina paremaks.
Kohtla-Järve Lions klubi, kelle
motoks on: Väike heategu on
suure armastuse algus...
Heast teost saab heategu!
Narva- Jõesuu Keskkool, kes

alati tulihingeliselt meie tegemisi toetab.
Andestagu mulle kõik heategijad ja abistajad, keda ma siin
ära ei jõudnud märkida. Olen
Teile südamest tänulik.
Minu arvates teist inimest
märgata ja teda kiita, lohutada või aidata on väga loomulik
teguviis.
Lisan artiklile mõned pildikesed meie Perekodu pidupäeva
poolelt.
Riho Kangur
Perekodu direktor

Katrina Korban – Eesti meister
Paul Kerese nimelises Tallinna Malemajas
toimusid 09.-12. veebruar selle aasta esimesed ametlikud võistlused kuni 18-aastaste
noorte vanuseklassis Eesti meistri tiitlile.
Esimest korda tuli meistritiitel meie kanti.
Narva-Jõesuu Keskkooli õpilane Katrina Korban
esindas võistlustel Narva maleklubi “Maletäht”.
Katrina edestas Euroopa meistrit kiirmales Mai
Narvat ja lükkas pjedestaalilt kauaaegse tütarlaste turniiride võitja ja 2011.a naisteturniiri
kaasvõitja Triin Narva, kes lõpetab sel aastal
võistlemise noorteklassis.
Katrina naases peale kaheaastast vaheaega taas
vabariigi meistrivõistluste kõige kõrgemale tasandile kõige lugupeetavamas kategoorias, kus
senini oli ainuvalitseja Triin Narva.

Narva-Jõesuu keskkool kuulutab välja õpilaste
vastuvõtu esimesse klassi
2012/2013 õppeaastaks.
Omalt poolt pakume:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kvaliteetset haridust;
võimalust õppida nii vene kui eesti keeles;
Osalist keelekümblust (ainete õppimist eesti keeles);
arendavat õpetust (osalemine programmis «Мiksike», maletunde);
logopeedi abi;
lapse võimete arendamist läbi loomingulise tegevuse (muusika, tants, voolimine, maalimine);
kodust õhkkonda, tähelepanelikku ja hoolitsevat suhtumist lapsesse;
ohutut õppekeskkonda;
ekskursioone silmaringi laiendamiseks;
õppimisvõimalus pikapäevarühmas koos jalutuskäikudega värskes õhus;
Väikesid klasse ja laste individuaalset õpetamist;
tasuta kvaliteetset lõunasööki;
ja palju muud, mis teeb õppimise keerulise töö teie laste jaoks põnevaks ja huvitavaks.

Kooli administratsioon
Info telefonil 35-99 732

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Meeldiv
sõbrapäeva-üllatus

70-aastast sünnipäeva tähistab:
Ljudmila Bolšakova
75-aastast juubelit tähistavad:
Valentina Arkhipova
Valentina Baranova
Valentina Šustova
Anna Sokolova
Ljudmilla Mutika

Narva-Jõesuus

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Matrjona Djukanova

Tondilossid...
Möödunud aastal alustas linnavalitsus võitlust lagunenud hoonetega. Meil ei olegi neid nii palju,
kuid see-eest on nad väga nähtaval kohal: Kuursaal, Tervishall,
Aia 48 (endine Kreenholmi puhkekodu Meresuu SPA kõrval) pooleliolev ja nüüdseks juba lagunev
parkla linna sissesõidul Jaan Poska tn 96.
Mullu taotles linnavolikogu Siseministeeriumilt luba sundvõõrandada linna omandisse Aia 48
hoone. Ehitise omanik vaidlustas
selle otsuse kohtus, tänaseks ei

ole kohtuprotsess veel lõppenud.
Tervishalli ja Kuursaali omanikega toimuvad läbirääkimised, mis
kahjuks pole senini positiivseid
tulemusi andnud.
Ainult Narva-Jõesuu Sanatoorium
AS on ise ilma pikema palumiseta
lammutanud neile kuulunud lagunenud mudaravila hoone.
Sel aastal kavatseb linnavalitsus
taotleda järgmise sundvõõrandamisprotsessi algatamist, seekordseks objektiks on Narva-Jõesuu
sissesõidul Jaan Poska tn 96 asuv

lagunenud ehitis. Hoone omanikule OÜ IV Invest Developmentile tehti 2010.a ettepanek temale
kuuluv ehitis korda teha, koostati
sellekohane kokkulepe ning anti
omanikule tööde tegemiseks
aega kuni 31.detsembrini 2011.a.
Kuid igaüks meist võib näha, et
linna sissesõidul seisva hoone
väljanägemine pole paremaks
muutunud.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Pangabuss peatub:
Voka
olmehoone juures
kell 12.30–13.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 15.00–17.00
Kohtla-Nõmme
Kohtla Põhikooli juures
kell 16.30–18.00

I kvartalis
9. jaanuar
6. veebruar
5. märts

14. veebruar, Püha Valentini päev, sõbrapäev,
armunute päev - algas Narva-Jõesuu inimestele
meeldiva üllatusega, kui neid keset külma halli
hommikut peatasid tänaval kaks suurt kuumpunast südant ning õnnitlesid neid selle romantilise pidupäeva puhul. Kõikidele möödujatele
kingiti sõbrapäevakaarte, jagati häid soove ja
komme. Kõige väiksemaid linlasi kohtasid südamekesed hommikul lasteaia ees, Narva-Jõesuu
Keskkooli juurde jõudsid “Sõprus ja Armastus”
(selleks ajaks olid südamekesed ka nimed saanud) alles lõunaks. Tähelepanuta ei jäänud ükski
mööduja, südamed käisid läbi kõik kohad, kus
rahvast liikus.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus õnnitleb kõiki Valentinipäeval ning soovib teile headust ja armastust
igasse päeva!
Sõbrapäeva pilte võib vaadata kodulehel www.
facebook.com – pildigrupi nimetus on «NarvaJõesuu/Усть-Нарва/Нарва-Йыэсуу».
Jekaterina Gritskova

I kvartalis
2., 16. ja 30. jaanuar
13. ja 27. veebruar
12 .ja 26. märts
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

