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Narva-Jõesuu linnapäevad 2013
Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510
aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes, 140 aastat kuurordi loomisest ja 20 aastat linna õiguste saamisest. Pidu algab 21 juulil ja lõpeb alles
15. augustil. Nende tähtpäevade puhul
toimuvad kõigis Narva-Jõesuu nurgakestes eredad kultuuri- ja meelelahutusüritused igale eale ja maitsele.
Aastpäeva ürituste kava avab kõige väiksematele linnlastele ja nende vanematele
mõeldud sündmus: Noore kunstniku päev,
mida võib julgelt nimetada ka laste loomingu päevaks, algab Heledas pargis 21.
juulil kell 11.00 ja kestab kuni kella 15.00.
Kavas on asfaldijoonistuste võistlus, mitmesugused käsitöö ja kujutava kunsti
õpitoad. Muidugi on kohal ka lastele sobilikud meelelahutused: batuut, suhkruvatt
ja õhupallid. Külastage kindlasti seda üritust kogu perega, kõigil saab olema lõbus
ja huvitav!
27. juulil korraldab Narva-Jõesuu koduloomuuseum oma aias fotofestivali “Päikeselinn”. Žürii poolt välja valitud parimatest
fotodest koostatakse rändnäitus. Oma
fotod võib tuua otse koduloomuuseumi.
Festivali kohta saab täiendavat infot küsida koduloomuuseumi juhatajalt Ljubov
Nikkarilt telefonil 58 050 448. Samal päeval kell 10:00 stardib muuseumi juurest
“fotoqvest” – kõik osalejad saavad ühesuguse ülesande: leida objekt linna territooriumil ja pildistada seda samast rakursist.
Eelnev registreerimine on kohustuslik! (tel.
58 050 448, Ljubov Nikkar).
28. juuli keskpäeval toimub rannas Meresuu SPA juurest Sillamäe poole ragbiturniir. Korraldajaks on Ragbiklubi Narva
Patriots. Turniiril osalevad ragbiklubid üle
kogu Eesti: Tallinna Kalev, Märjamaa Vikat,
Tartu Lelo, Uudeküla Bulldogs, Narva Patriots ja Paide-Türi segameeskond.
1. augustil algusega kell 19:00 toimub Kesk
3 Valges saalis üritus klassikalise muusika sõpradele: Aleksandr Bolotini, noore
Peterburi pianisti, meie aukülalise soolokontsert. Kavas on Bachi, Haydni ja Chopini surematu looming. 12-aastane Aleksandr Bolotin, Rimski-Korsakovi nimelise
Sankt-Peterburi Riikliku Konservatooriumi
juures oleva kesk-eri muusikakooli õpilane

(prof. A.M. Sandleri klass) on mitmete rahvusvaheliste konkursside laureaat.
2. augustil kutsub linna raamatukogu külastama Narva-Jõesuu päevadeks koostatud raamatunäitust.
Samal päeval kell 17:00 toimub rannas vetelpäästetorni juures aasta suurim spordisündmus – antakse start Meremiili jooksule. Jooksu ainulaadsus seisneb selles, et
rada kulgeb mööda pehmet liiva ja põlvekõrgust vett, mis teeb ülesande sportlastele eriti raskeks. Osavõtjad peavad
panema välja kogu oma jõu ja oskused, et
edukalt esineda. Võistluse tulemuste arvestus toimub eraldi vanuseklassides. Osa
võivad võtta nii vanad kui noored, lapsed
ja täiskasvanud, asjaarmastajad ja elukutselised sportlased. Eelnev registreerimine
on kohustuslik. Täiendav informatsioon
turniiri tingimuste kohta on saadaval linna kodulehel. Lisaks traditsioonilisele
“jooksule läbi vee ja üle luidete” toimub ka
tavatu jooks suurtes Crocsi firma kummisussides.
4. augustil kell 10:00 on rannas vetelpäästetorni juures liivakujude valmistamise
konkurss. Selle aasta teema on “Linna sünnipäev”. Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub teid kogu perega sellest osa võtma.
Vajamineva inventari ja abimaterjalid võib
võtta kaasa. Samal päeval toimub Meresuu
SPA juures rannas rannajalgpalli turniir.
8. augustil kell 19:00 avatakse Kesk 3 Valges saalis Sergei Stepanovi fotonäitus.
Näitus toimub iga-aastase üritusena “Portree linna taustal”, mis on pühendatud
inimesele või sündmusele. Näitus kestab
kuni augusti lõpuni. Sissepääs on tasuta.
10.august on määratud “Narva-Jõesuu Linnapäevad 2013” tähtsaimaks päevaks. Koduloomuuseum kutsub kõiki avatud uste
päevale. Mererannas toimub rannavolle
turniir. Kuid kõige tähtsamad on sündmused, mis toimuvad sel päeval Heledas
pargis.
Käsitöölaat avatakse 11:00 ja kestab kuni
kella 20:00. Keskpäevast alates võivad
peokülalised nautida Ida-Virumaa loomekollektiivide ja rahvuskultuuriseltside esinemist.
Kell 18:00 stardib linnakai juurest karnevalirongkäik. Karnevali teema sel aastal
on - sünnipäev. Narva-Jõesuu Linnavalit-

sus kutsub kõiki osalema parima ja huvitavama karnevalikostüümi konkursil või
lihtsalt pidulisena osa võtma kirevast protsessioonist, mis kulgeb linnakai juurest
mööda linna peatänavat Heledasse parki.
Kell 19:00 toimub pealaval Heledas pargis
Linnapäevade pidulik avatseremoonia.
Kavas on igast Eestimaa nurgast pärit erikülaliste esinemine ning ebatavalise žanri
artistide show. Imetabase kunstiga püüavad Narva-Jõesuu publikut üllatada fakiir,
jõumees, Egiptuse prints kohutavalt suure
püütoniga ja illusionist.
21:30 tulevad lavale Eesti estraaditähed
Tanja Mihhailova, Mikk Saar ja ansambel
Swingers, kes rõõmustavad publikut sütitavate tantsulugudega.
Suur tuleshow ja ilutulestik tiigi kohal
toimub külaliste rõõmuks kell 23:00 Heledas pargis. Kõige vastupidavamad võivad
tantsida vabaõhudiskol kuni kella 01.00,
siis pannakse pillid kotti ja pidu saab selleks korraks otsa.
Pühapäeval, 11.augustil toimub Heledas pargis Puhkpillilahing. Lahinguväljal
saavad kokku kolm koosseisu: Mäetaguse, Tallinna ja Aseri orkestrid. Orkestrid
demonstreerivad publikule oma esinemiskunsti nüansse. Puhkpillilahingu eesmärgiks on taastada puhkpillimuusika
esitamise ja kuulamise traditsioon, mis kunagi oli kuurordielu lahutamatu osa. Orkestrite meisterlikkust ja esinemistehnikat
hindab žürii koosseisus Narva-Jõesuu linnapea Raivo Murd, tuntud vene helilooja
Viktor Pleštšak ja kolmas žürii liige, kelle
nime me saame teada alles 11.augustil.
Korraldajad lubavad, et see saab olema
rahvale lähedane isik.
Peopäeva lõpetab Gerli Padari esinemine
Aseri puhkpilliorkestri saatel.
13.augustil kutsuvad tuntud Narva-Jõesuu
suvitajad ja vene laulja Irina Ponarovskaja
kõiki sõpru iga-aastasele heategevusõhtule. Programmis on huvitavad kohtumised,
mälestused, positiivsed emotsioonid ja
heategevuslik loterii. Täiendav info õhtu
kohta saab olema linna kodulehel - jälgige
reklaami!
Linnapäevade üritustejada lõpetab luuleja muusikaõhtu, mis toimub 15.augustil,
Kesk 3 Valges saalis.
Lisaks linnapäevadele on augustis veel ka
romantilised küünlavalgusõhtud Heledas
pargis.
Hämar park ja tiik on illumineeritud küünalde ja tõrvikutega, kerge tuul kahistab
puude okstes, paviljonist kõlab kaunis
muusika, kui veab, paistab taevast augustikuiselt suur ja kuldne kuu – fantastika!
Midagi veel ilusamat ei oskagi soovida!
Kaks kontserti küünalde valgel toimuvad
augustis, kaks-septembris ja viimane- oktoobris. Praegu on esinejate nimekirjas
Trio Romance, Duo Saksofon ja Tuuba,
Myrddin Carter (kitarr, Belgia). Esinejate
leht täieneb uute nimedega. Kontserdid
on tasuta. Täpsem informatsioon tuleb
varsti Narva-Jõesuu linna kodulehele ja
linna infotulpadele.
Jälgige reklaami!
Jekaterina Gritskova

Lugupeetud sponsorid
ja partnerid!
Narva-Jõesuu Linnavalitsus tänab Teid “Linnapäevad
2013” korraldamiseks osutatud sponsorabi eest. Meie
kõigi jaoks tähtsa sündmuse ja mitmete tähtpäevade
edukas tähistamine ei oleks olnud võimalik ilmama
Teie osaluseta.
Soovime Teile säravaid ideid ja nende edukat elluviimist, huvitavaid mõtteid, tähtsaid sündmusi, õnne ja
edasist edu!
PEASPONSORID: OÜ Fama Invest, AS Astri Narva,
Nikita Abramidze
SPONSORID: Stendal Halduse OÜ, OÜ ARZA Grupp,
Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ
PEAPARTNERID: OÜ Modulvest Elamu, Eesti ESM AS,
Vant AS, Andrei Kuzmin, Vladimir Muzui
PARTNERID: OÜ Goldnar, OÜ Larossa Grupp
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Pika ajalooga noor linn
Käesolev aasta on rikas NarvaJõesuu ajalooga seotud tähtpäevade poolest. Tähtsaim kõigest
on kindlasti 20 aasta möödumine linnaõiguste saamisest. Kuid
noore linna ajalugu algas palju
varem ning on täis mitmesuguseid sündmusi. Märgime siin ära
tähelepanuväärsemad juubelid
ajaloo hallist algusest alates.

Esmakordne mainimine
Ajaloolased peavad Narva-Jõesuu arvatavaks asustamisajaks
XIV sajandit. Sel ajal oli juba
olemas Soome lahest ligikaudu kolme kilomeetri kaugusel
Kudruküla küla, mille elanikud
tegelesid merest ja jõest kala
püüdmisega. Aja jooksul kolis
osa inimesi merele lähemale ja
jõe suudmes tekkis inimasustus.
Asustuse tekkimisele avaldas tugevalt mõju aktiivne kaubandustegevus Narvas, kelle mereväravateks oli Narva-Jõesuu kuni XX
sajandini välja.
XVI sajandil kolis ka kalapüük
Narvast Narva-Jõesuusse. Seda
mainitakse Liivi ordu ordumeistri
Walter von Plettenbergi 1503.a
käskkirjas: “…ning kuna Ivangorodi kindluse ehitamise tõttu on
kalapüük väga kitsastes oludes,

peab see käesolevast ajast arvates toimuma Narova jõe suudmes, avamerel, ja sel eesmärgil
tuleb kaldale ehitada hütid ja
majad võrkude ja püüste kuivatamiseks”.
Plettenbergi käskkiri on NarvaJõesuu esmakordne kirjapildis
mainimine. Ja see on kõige vanem tähtpäev Narva-Jõesuu
- Hungerburgi - Ust-Narova ajaloos, mida käesoleval aastal tähistame: sellest ajast on möödunud 510 aastat.
Hungerburgi esimene kirjalik
mainimine toimus palju hiljem
– 1684.aastal. Ajaloolisest seisukohast on tegu kõige tähtsama
esmamainimisega, kuna selles
tehakse esimest korda vahet
kahe asunduse, Kudruküla ja
Hungerburgi vahel. Tol ajal oli tavaline, et ühte ja sama asundust
nimetati erinevates ürikutes ja
dokumentides erinevate nimedega. Nii et ka järgmisel aastal
ootab meid Narva-Jõesuu ajaloo
tähtpäev.

Lääne mere pärl
XIX sajandil vähenes järk-järgult
Narva kui sadamalinna tähtsus.
Ja Narva-Jõesuu orienteerus
ümber tööstuse arendamisele:

tekkisid saekaatrid, väikesed äädika- ja värvide tootmise ettevõtted, laevaremonditöökojad. Kuni
XIX sajandi 70-ndate aastateni
ei toimunud Narva-Jõesuu kiiret
kasvu.
Kõik muutus XIX sajadi teisel
poolel, kui Lääne mere ääres
Eesti territooriumil hakkas välja
kujunema kuurordiala Hungerburgist kuni Toilani. Esimestena
said suvitusaladena tuntuks Sillamägi (Sillamäe) ja Merreküll
(Meriküla).
Otsustavaks sai Narva linnpea
Adolf Hahni ärgitusel 1873.a
vastu võetud otsus Hungerburgis suvituskoha arendamiseks.
Otsusele järgnesid teod: külake
heakorrastati, planeeriti tänavad,

maa jaotati kruntideks ja anti
müügile. Tähelepandamatu kalurikülake muutus kiiresti populaarseks suvituskohaks.
Just nimelt Hungerburg muutus
XIX sajandi lõpuks suureks ja
moodsaks kuurordiks, tõeliseks
Lääne mere pärliks. Sel aastal täitub 140 aastat ajalooliselt pöördelise otsuse vastu võtmisest,
Narva-Jõesuu kuurort saab käesoleval aastal 140-aastaseks.

Tuntud nimed
Lisaks Peterburgist, Moskvast,
Jaroslavlist pärit rikkale publikule
armastasid XIX sajandi lõpus-XX
saj alguses puhata Narva-Jõesuus ka mitmed tuntud vene
kultuuritegelased. Hungerbur-

giga on seotud vene kirjanike
(I.A. Gontšarov, N.S.Leskov, D.N.
Mamin-Sibirjak, K.K.Slutševski,
Saša Tšornõi, K.D. Balmont, B.L.
Pasternak), heliloojate (P.I. Tšaikovski, E.F. Napravnik), kunstnike
(I.I. Šiškin, A.I. Meštšerski) nimed.
Eesti Vabariigi ajal oli Narva-Jõesuu (nimi tuli asundusele tagasi
1922.a) üks Baltikumi parimatest kuurortidest. 1930.aastatel
saab Narva-Jõesuust Eesti loomingulise eliidi lemmikkoht.
Siin puhkasid Eesti kirjanikud ja
luuletajad E.Vilde, A.HansenTammsaare, F.Tuglas, M.Under,
H.Visnapuu, I.Severjnin, heliloojad H.Eller, Artur ja Eugen Kapp,
lauljad A.Rinne ja K.Ots, kunstnik
A.Jegorov.
Peale teist maailmasõda ehitati
Narva-Jõesuus mitmeid üleliidulise tähtsusega puhkekodusid ja
raviasutusi.
Möödunud sajandi 90-ndatel
põhja puudutanud Narva-Jõesuu elab käesoleval ajal jälle läbi
kuurordi järjekordset taassündi.
Ehitatakse uusi elamuid ja puhkekodusid, taas rajab siia oma
suvekodusid loominguline vene
intelligents:
kirjanik-humorist
S.Altov, heliloojad A.Kolker ja
V.Lebedev, laulja I.Ponarovskaja.

Iseseisvus ja sõltumatus
XX sajandi lõpus toimunud Eesti
iseseisvuse taastamine muutis
maailma kaarti. Ka Narva-Jõesuu kuurortalev, mis senini oli
olnud osa Narva linnast, muutus
iseseisvaks, saades 1990.a omavalitsuse õigused. Kolm aastat
hiljem, 10.augustil 1993.a anti
Narva-Jõesuule linna õigused.
Ning traditsiooniks saanud Linnapäevadel, mille haripunktiks
on tänavu 10.august, tähistatakse pidulikult Narva-Jõesuu linna
20.aastapäeva.
Kuurordi jaoks olid need iseseisvuse aastad mitmesuguse
näoga, enamus rasked või väga
rasked. Kuid linn tõestas oma pädevust, näitas oskust raskustest
välja tulla, soovi areneda ja kasvada, saada Eesti parimaks kuurordiks. Narva-Jõesuu taassünnist räägib hotellide, kohvikute ja
restoranide arvu kasv, linna kui
kuurordi kuulsusest – meie külastajate arvu kasv.
Linn on oma sajanditepikkusele
ajaloole vaatamata noor ja paremad ajad on ikka veel ees.

Kõige ilusamad kodud Narva-Jõesuus
Eesti Kauni Kodu konkurss on
üks vanemaid – see sai alguse 1999.aastal. Konkursi tingimuste kohaselt igal aastal
valivad kõigi Eesti maavalitsuste ja suurte linnade (Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu)
omavalitsuste baasil loodud
komisjonid välja mõned teistest kaunimad kodud. Augustis antakse õnnelikele väljavalitutele üle EV Presidendi
autasu.
Ida-Virumaal valiti sel aastal
välja viis kaunist kodu. Väljavalitute hulgas on NarvaJõesuus Raja tn 73 asuv Valentina Bõstrova kodu. “Ilus
kaasaegne ehitis. Heakorrastatud krunt, on näha, et
palju on tehtud oma kätega
- armastuse ja hoolega”, kommenteerib Narva-Jõesuu LV
heakorra-korrakaitseinspektor Andrei Palmberg.
Lisaks Presidendi autasule
esitatud kodule otsustas IdaVirumaa Omavalitsuste Liidu
komisjon ära märkida veel
mõned Narva-Jõesuu territooriumil olevad heakorrastatud elamud: need on perekond Brokki elamu Vabriku tn
4, perekond Uglovide elamu
Vabriku tn 2 ja perekond Tkatšovide elamu Nurme tn 56a.
Aleksandr Brokk ja Oleg Ug-

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

lov said oma autasud Jaaniööl
kätte, Jekaterina Tkatšova kingitus ootab omanikku linnavalitsuses.
Linnapäevade eel valib NarvaJõesuu linna erikomisjon välja
veel mõned teistest hoolsamalt kauniks tehtud kodud,
konkursi tingimustest on kir-

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

jutatud lähemalt meie tänases
lehes. Võitjate nimed tehakse
teatavaks ja autasud antakse
üle linna sünnipäeval – 10.augustil.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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10. augustil täitub Narva-Jõesuul 20 aastat linna staatuses! Tähtpäeva puhul võttis ajalehe “Narva-Jõesuu” korraspondent intervjuud inimestelt, kelle tegevus on tihedalt seotud linna arenguga – kunagistelt linnapeadelt. Linnaisad rääkisid meelsasti
Narva-Jõesuu kui linna 20-aastase ajaloo jooksul nende juhtimise ajal toimunud tähtsamatest saavutustest ning õnnitlesid linnarahvast saabuva aastapäeva puhul.
JURI ANDREJEV:
Kindlasti kõige tähendusrikkam periood oli Narva-Jõesuu ajaloos aastatel
1990-1993.a. Siis teostas Narva-Jõesuu alevivalitsus haldusreformi, mille
käigus anti 06.12.1990.a Narva-Jõesuule administratiivne iseseisvus ja
10.08.1993.a linna õigused.
Administratiivne iseseisvus lõpetas
Narva-Jõesuu allumise Narva linnale,
omavalitsus sai oma territooriumil iseseisva eelarvega peremeheks. NarvaJõesuu on kasvanud koos Eesti riigiga.
Vastselt reformeeritud Narva-Jõesuu
Alevinõukogu toetas enamuses Eesti
omariikluse taastamist.
Kasutan siinkohal juhust õnnitleda

meie linna 20 juubeli puhul kõiki tollase Alevivalitsuse liikmeid, kes võtsid
aktiivselt osa 1990-1003.a haldusreformist, mille käigus anti Narva-Jõesuule
linna õigused.

REIN ANNIK:
Möödunud 20 aastast oli minul au teenida Narva- Jõesuu linna töörohket kuus aastat. Soovin juubeli puhul linnale edu ja õitsengut ning
linna pensionäridele tervist ning suuremat
pensioni, teistele õnne ja uusi aastaringseid
töökohti.
Minu tööloleku ajal sai lahendatud linna kaugkütte küsimus: jäeti seisma ebaõnnestunult
renoveeritud hakkepuidul töötav katlamaja,
toodi linna gaas ja ehitati uus kaasaegne automatiseeritud katlamaja. Koos katlamajaga
saime päranduseks kümnetesse miljonitesse
kroonidesse ulatuva võla ja palju muid kohustusi.
Loen õnnestunuks finants-majanduse stabiliseerimist ja kõikidest võlgadest vabanemist.
Andsime AS Narva Veele üle vee-ja kanalisatsioonivõrgud koos ümberpumpamisega Narva.
Kustutati vanad võlad. Lõpetati praktiliselt
maareformi läbiviimine, mis siis, et et viimased
asjad läbi kohtumenetluste. Ehitati randa vetelpääste vaatetorn koos vastava varustusega.
Osteti teiseldatav lava kultuuriürituste läbiviimiseks, millest kõige õnnestum oli balleti galakonsert nii väikestele kui ka kuulsatele esinejatele nagu Kaie Kõrb ning Maria Seletskaja.
Renoveeriti ja kaasajastati linna raamatukogu,
sisustati infopunkt. Lõpetati Valge saali ehitus
ja alustati noortekeskuse juurdeehitusega, mis
kahjuks jäi lõpetamata. Ei õnnestunud Jahisadama ehitus koos vastavate hoonetega ning
muuli remont, päästmaks ilusat liivaranda. Sa-

Juri Andrejev
Narva-Jõesuu Alevivalitsuse esimees,
Narva-Jõesuu esimene Linnapea
November 1989 – oktoober 1993

LAURI JALONEN:
20 aastat on juba linna staatuse
saamisest möödas. Seoses sellega soovin õnne linna elanikele ja
kindlasti ka linna külalistele, kes
selle aja jooksul Narva-Jõesuus on
puhanud!
Aastad 1996 – 1999, mil minul oli
au olla Narva-Jõesuu Linnavalitsuse juhiks, olid mäletatavasti eelmise suurema majanduskriisi aastad.
Seetõttu oli põhiline tähelepanu
koondunud linna infrastruktuuri
ettevõtete ja eks seeläbi ka linna
elushoidmisele. Tagantjärgi võib
sedastada, et võitlus eelmise kriisi
tagajärgedega möödus edukalt –

muti Kuursaali taastamine ning lagunevate majade lammutamine.
Arvan, et Narva-Jõesuu praegu juba müüb ennast kui kuurort, selleks Teile kõigile jõudu ja
jaksu, muidugi kui haldusreform ei arva teisiti.
Kunagine linnapea Annik
Narva-Jõesuu Linnapea, 1999-2002, 2002-2005

linna elutähtsate teenuste pakkumine säilis. Vaatamata sellele, et
lõviosa vabadest vahenditest kulus kommunaalmajanduse sektori
elushoidmisele, õnnestus algatada
ja ellu viia ka uusi arendusi – linna
kodanikuühiskonna arendamiseks
käivitati MTÜ Ühiskondliku Arengu
Keskus ning rajati eestikeelne algkool osaliselt taastatud endisesse
linnavalitsuse hoonesse, mis oli
1994. aastal kurjategijate poolt õhitud.
Prafraseerides meie lahkunud presidendi Lennart Meri sõnu võib
öelda: „Kuigi majanduslik olukord
Narva-Jõesuus üheksakümnendate

ANDRES NOORMÄGI:
Kalurikülana on Narva-Jõesuu
piisavalt vana, mainitud juba
510 aastat tagasi. Kuurordina
aga on linn väga noor- vaid 140
aastat tagasi otsustati siia kuurort rajada. Siiski omame isegi
juba oma entsüklopeediat,
mitte iga linn ei saa sellega uhkustada.
Iseseisvad oleme juba olnud –
aastatel 1918-1934, rohkem ei
saanud me tookord hakkama.
Nüüd siis juba 20 aastat oleme ise linna eest vastutanud.
Algus polnud kerge. Maailma
muutumise ajal veel eriti.
Kuid me oleme hakkama saanud. Oleme olemas ja kuulsad.
Arvan, et see ongi kõige tähtsam ja seda pole mitte igal nii
noorel linnal ette näidata. Koos
oleme teinud oma linna aina
paremaks.
Usun Narva-Jõesuu tulevikku ka praegu, kui räägitakse
omavalitsuste ühendamisest.
Narva-Jõesuu kuulsus oli, on ja
jääb!
Hea Narva-Jõesuu elanik! Palju õnne linna juubeli puhul! Ja
ükskõik mis tulevik toob arendagem Narva-Jõesuud edasi
ja kandkem uhkelt edasi meie

lõpus oli sõnnik, siis tulevik on näidanud, et see sõnnik oli väetiseks
praegusele arengule.“
Lõpetuseks tahan tänada kõiki kolleege, kellega koos neil kriisiaastail
töötasime ning kes andsid oma panuse Narva-Jõesuu linna toimimisse ja arengusse.

linna kuulsust. Meie järeltulijate jaoks.

Jätk haldusreformile
Seoses oodatava haldusreformiga maakondlikud omavalitsusliidud esitasid 1. juuliks k.a. maavanemale omad
kirjalikult vormistatud ettepanekud maakonna tõmbekeskuste määramise kohta.
Tõmbekeskusena käsitletakse
toimepiirkonna keskset linnalist alust, mis on piirkonna elanike jaoks oluline.
Tõmbekeskus on
tiheasustusega linn, mis on oluliseks
töökeskuseks elanikele.
Tõmbekeskuse määratlemisel
toetuti järgmistele kriteeriumidele:
Tõmbekeskus on linn või asu-

Parimate soovidega
Lauri Jalonen,
Narva-Jõesuu Linnapea 1996-1999

Andres Noormägi
Narva-Jõesuu Linnapea 2005-2009,
2009 — 2013
Ida-Viru Maavanem

Lugupeetud
linna elanikud
ja külalised!
la, mille minimaalne suurus on
1000 elaniku ja, kus on lasteaed, raamatukogu, perearstikeskus, ühistransport, turvateenistus, sotsiaalteenused,
vabaaja veetmise teenused,
sportimise võimalused ning
gümnaasium või põhikool,
poed, tankla, apteek, postkontor, autoremont, toitlustusasutused,
sularahaautomaadid.
Analüüsides regionaalministri koostatud tõmbekeskuste
määratlemise juhendit IdaVirumaa Omavalitsusliit määratles ära, millised võiksid olla
tõmbekeskused Ida regioonis
– need on Narva, Narva-Jõe-

suu, Sillamäe.
Hiljemalt 15.08.2013.a esitab
maavanem regionaalministrile maakonnast laekunud ettepanekute koondettepaneku
piirkondlike tõmbekeskuste
kohta.
Raivo Murd
Linnapea

26. ja 27. juulil toimub linna
avalikul rannal Pargi tn 1 juures suur üritus, mille kontserdid
kestavad kella 18.00 kuni 04.00
hommikul.
Kontsertide toimumise ala on
suletud piiretega. Piirete ja
tehnika paigaldamine algab
26. juuli hommikul. Järgmiseks päevaks piirded osaliselt
kõrvaldatakse, õhtul pannakse
uuesti üles.
28. juulil peale ürituse lõppemist koristatakse kõik piirded ja
tehnika ning liiv puhastatakse.

Narva-Jõesuu

4

Juuli 2013

Kuidas Narva-Jõesuus Kalurite päeva tähistati
Pühapäeval, 14 juulil tähistati
Narva-Jõesuus linnakail traditsiooniliselt kalurite päeva.
Päev oli täidetud meelelahutustega igas eas piduliste
jaoks: linnakai juurde üles
pandud laval esinesid isetegevuskollektiivid ja elukutselised tantsijad, toimus käsitöö
ja muu vajaliku laat, laste jaoks
olid karussellid, batuut, minikardid ja ponid. Nagu juba
tavaks saanud, jagasid kalurid
külalistele tasuta uhhaad.
Käsitöölaat avati kell 11 hommikul. Peopäeva korraldajad
planeerisid kalurite päeva laada kõige suuremaks sel hooajal Narva-Jõesuus ja nad ei
eksinud. Müügiridade vahele
jätkus ostjaid hommikust kuni
laada sulgemiseni välja. Kuigi
laada ametlik nimetus oli käsitöölaat, võis müügilettidelt
leida kõike alates käsitsi valmistatud ehetest ja puidust
nikerdatud mööbliesemetest
kuni suhkruvati, peipsi suitsulatikate ja firmariieteni välja. Keskpäeval demonstreeris
Politsei- ja piirivalveamet eritehnikat ning rääkis lastele
ja kõigile kuulata soovijatele
oma tööst.

Kalurite päeva pidulikule avamistseremooniale
järgnes
kontsert, kus esines tantsuansambel “Narva” ja flamenkotantsutrupp “Flamante”.
Pidupäeva kõige maitsvam
osa oli traditsiooniline suures
katlas piduliste silme all keedetud uhhaa Sergei Gordejevilt ja Narva-Jõesuu kaluritelt.
Lisaks pakkusid kohalikud ja
mujalt tulnud toitlustajad igal
viisil valmistatud sašlõkki ja
muid hõrgutisi.
Kella neljast algas päikesest
kuumaval linnakail ETV meelelahutussaate “Lauluga maale” järjekordse, Narva-Jõesuu-

le pühendatud osa salvestus
(saadet saab vaadata 03. augustil ETV kanalil). Rahvaga
koos laulsid Gerli Padar, Getter
Jaani ja Julia Kuusmets, teksti
luges vahele saatejuht Jüri Aarma, salvestust korraldas laulusaate raudvara Reet Linna.
Suur hulk rahvast laulis rõõmsalt tuttavaid laule ning elas
heatujuliselt üle nii kuuma
päikese kui salvestustel ikka
ette tulevad duublid. Ürituse sponsor “Maaleht” pakkus
oma tellimusi ja jagas peale
salvestuse lõppu kingitusi.
Õhtusel diskol esines tantsuks
ansambel “Olgakljoš” ja laulu-

saates “Eesti otsib superstaari”
populaarsust kogunud, praegune Peterburi teatri Musichall artist Julia Kuusmets.

Jekaterina Gritskova

Projektide rahastamine
Leader meetmest
Mittetulundusühing Virumaa
Rannakalurid Ühing eraldas
oma taotlusvoorus Narva-Jõesuu linnas projektitaotlustele
Leader programmi raha FIE
Sergei Gordejev Kalaretked
Narva jõel taotlus rahuldati
7008 euroga. MTÜ Meie Pagar, keda esindab Veera Putan, esitas taotluse Kalakohvik
Laine uuendamiseks, taotlus
rahuldati 18299 euroga. Kõigil
taotlejatel tuleb projekti elluviimiseks panustada ka oma
osalus.
Uus taotlusvoor mille avab
Mittetulundusühing Virumaa
Rannakalurid Ühing uute projektide vastuvõtuks Leader
programmi kalandus meetme
alt on avatud 5-9 august 2013.
Teade projektide vastuvõttu
kohta avaldatakse ajalehes
Põhjarannik.
Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu viimase
taotlusvoorus oli Narva-Jõesuu
linnast kuus taotlejat. Taotlused oli esitatud tulenevalt
Põllumajandusministri määrusest Leader meetme raames
antava toetuse saamiseks.
Toetuse saajad Narva-Jõesuu linnast on: MTÜ Hobused
& Sport projekt Hobuturism
Narva-Jõesuus, mis käsitles hobukaariku soetamist turistide
teenindamiseks. Projekti toetati 6704 euroga. OÜ Rikas-VO

Karnevalirongkäigu
kostüümikonkurss
Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
kutsub kõiki osa võtma 10.
augustil piki linna peatänavat
kulgevast värvikirevast karnevalirongkäigust. Jälle kord
on võimalus lasta särada oma
oskustel ja fantaasial ning osaleda parima karnevalikostüümi konkursil, mille originaalsemad pärlid valib žürii välja
ning premeerib sponsorite
poolt välja pandud hinnaliste
kingitustega.

soovis soetada küpsetusahju.
Projekti toetati 1841 euroga.
Narvia OÜ esitas projekti pruulikoja seadmete soetamiseks.
Projekti toetati 38850 euroga.
Narva-Jõesuu Linnavalitus esitas taotluse digitaalse klaveri
soetamiseks, projekti toetati
1724 euroga. MTÜ Narva-Jõesuu Pensionäride Ühing esitas
projekti Narva-Jõesuu pensionäride õppereiside võrgustiku
loomine, projekti toetuseks
eraldati toetussumma 1020 eurot. Narva-Jõesuu Linnavalitus
esitas projekti Reklaamraamat
Narva-Jõesuu, projekti toetati
6395 euroga. MTÜ Lemmik VZ
esitas taotluse Mänguväljak
Lemmik soetamiseks, projektitaotlus rahuldati summas 7909
eurot. Kõikidel projektidel on
ka oma osalus, mida tuleb tasuda taotlejal endal.
Uus taotlusvoor mille korral-

dab Mittetulundusühingu Kirderanniku Koostöökogu tuleb
sügisel, täpse teave taotlusvooru avamist ilmub kohalikus
lehes ja ajalehes Põhjarannik.
Soovin edu projektide edukaks
teostuseks.
Kalle Kekki
Narva-Jõesuu aselinnapea
Mittetulundusühing Virumaa Rannakalurid Ühing juhatuse esimees
Mittetulundusühingu Kirderanniku
Koostöökogu juhatuse liige

Konkursi tingimused:
2013.a
karnevalirongkäigu
teemaks on Sünnipäev (linn
tähistab esmamainimise 510.
aastapäeva, kuurordile aluse
panemise 140. ja linnaõiguste
saamise 20.aastapäeva). Osa
võivad võtta linnaelanikud ja
turistid, puhkajad, ettevõtjad,
loomingulised
kollektiivid,
korteriühistud, lihtsalt aktiivsed kodanikud ja kõik, kes tahavad ennast näidata;
Kostüümid võivad olla igasuguses tehnikas ükskõik millisest materjalist kõikvõimalike
aksessuaare kasutades;
Konkursist ei või osa võtta
ühiskondliku moraali nõudeid
rikkuvad, agitatsioonielemente sisaldavad või valimiskampaaniat teostavat iseloomu
kandvad kostüümid;
Kõigi konkursist osavõtjate

registreerimine toimub karnevalipäeval, 10.augustil kella
15.00 kuni kella 17.00 Linnakai
juures Suur-Lootsi tänaval.
Karnevalirongkäigu rivistamine algab kell 17.00;
Rongkäik hakkab liikuma kell
18.00 linnakai juurest SuurLootsi tänaval;
Karnevalikostüümide konkursi
võitjate autasutamine toimub
Linnapäevade pealaval Heledas pargis umbes kell 19.30;
Kõiki konkursile registreerunud palume jääda oma kostüümidesse kuni autasustamiseni!
Hindamiskriteeriumid:

•
•
•
•
•
•

Vastavus karnevali teemale
Originaalsus
Fantaasia
Huumor
Tehniline teostus
Kunstilise maitse ja kultuuri
tase.

Autasud panevad välja 2013.a
linnapäevade sponsorid.
Täiendavat infot saab telefonil
35 99 594 või kirjutades aadressil: kultuur@narva-joesuu.
ee
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Ametlik info
26. juunil 2013.a
toimus Narva-Jõesuu
linnavolikogu
VII koosseisu 45.
istung.
• Istungil võeti vastu kolmas lisaeelarve. Linna eelarvesse on laekunud või laekuvad lisaks järgmised sissetulekud:
• Sponsorabi 2013.a linnapäevade
korraldamiseks
(26.06.2013.a seisuga oli summa 3000 €);
• Tiigrihüppe AS eraldas koolile 950 € infotehnoloogia soetamiseks;
• Sotsiaalministerrium eraldas
1846 € laste hoolekandeteenuse osutamiseks.
Lisaks tehti kooli taotluse põhjal
eelarves ümberpaigutusi: personalikuludest suunati 600 eurot
majandamiskuludesse, muu hulgas kompensatsiooniks isikliku
transpordi kasutamise eest.
Käesoleval aastal ei teosta linn
24 843 eurost krediidimakset,
samuti vähenevad planeeritud
kulud 25 902 euro võrra (krediidi
intress), kokku 50 745 €.
Vabanenud vahenditest suunatakse 15 000 € Kuursaali detailplaneeringu koostamiseks, ülejäänud 35 745 € jääb eelarvesse
määratlemata jäägina.
• Linnavolikogu revisjonikomisjoni
esimees Larissa Golt esitas revisjonikomisjoni 2012.a töö aruande.
• Kinnitati
Narva-Jõesuu
linna
2012.a majandusaasta aruanne.
Eelnevalt toimunud sõltumatu
vandeaudiitori kontroll ei tuvastanud rikkumisi Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse finantstegevuses.
Ka revisjonikomisjon soovitas
aruande kinnitada.
• Kinnitati Narva-Jõesuu Keskkooli
töötajate (v.a pedagoogid) tasustamise korra uus redaktsioon.
Koolis koondatakse infotehnoloogia juhi ja majandusspetsialisti töökohad, asemele luuakse
tehnoloogi töökoht, mis hõlmab
kahe koondatud töökoha haldusala.
• Kooskõlas Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse § 7 lg
1 kinnitati Narva-Jõesuu Linnavolikogu arvuline koosseis ja mandaatide arv järgmiseks neljaks
aastaks ning määrati kindlaks valimisringkonna piirid.
Volikogu liikmete ja mandaatide
arv ning valimisrinkonna piirid ei
muutu. Uue, 20.oktoobril 2013.a
valitava Linnavolikogu koosseisus
on 13 liiget ja 13 mandaati. NarvaJõesuus on üks valimisringkond,
mis hõlmab kogu Narva-Jõesuu
haldusterritooriumit.
Kinnitati ka valimiste linnakomisjoni uus koosseis: linnakomisjoni
esimees on Veronika Stepanova,
liikmed Liina Piirisalu ja Viktoria
Allik, asendusliige – Aleksandra
Linno.

• Algatati Narva-Jõesuu Kuursaali
detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Kuursaali omanikuga saavutatud
kokkuleppe kohaselt koostab
detailplaneeringu Narva-Jõesuu
Linnavalitsus, töö tellitakse OÜlt Zoroaster. Detailplaneeringu
koostamisel arvestatakse omaniku soovide ja ettepanekutega.
• Muudeti reovete saastenormide piirmäära Narva-Jõesuu linna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja § 16 lõikes
1. Konkurentsiamet tegi linnale
ettekirjutuse milles juhtis tähelepanu, et ühte kollektorisse kogutavate reovete saastenormide
piirmäärad peavad olema ühtsed.
Narva-Jõesuu vee-ettevõtja on AS
Narva Vesi, kes kooskõlastas linna
reovee saastenormide piirmäärad
kooskõlas Konkurentsiameti ettekirjutusega. Nüüd on Narva-Jõesuu linna reovete saastenormide
piirmäärad sarnased Narva linna
omadega.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste
ja määrustega on võimalik tutvuda
linna kodulehel internetis: www.
narva-joesuu.ee; linnavalitsuse dokumendiregistris aadressil: avalik.
amphora.ee/njlv; linnaraamatukogus (Kesk tn 3) või linnavalitsuse
kantseleis (Koidu 25, III korrus).

Kokkuvõtte koostas: Veronika Stepanova
Narva-Jõesuu linnasekretär

Narva-Jõesuu

Vajaduspõhine peretoetus
Mis on vajaduspõhine peretoetus?
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri
elavatele lastega perekondadele.
Vajaduspõhist peretoetust määrab
ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse
saamiseks on võimalik kohalikele
omavalitsustele esitada alates 1.
juunist 2013. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013.
Vastavalt 2013. aasta riigieelarve
seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal
perekonna esimesele liikmele 280
eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir 140 eurot kuus ning
igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus
on alates 1. juulist 2013 kuni 2014.
aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe
lapsega perele ja 19,18 eurot kuus
kahe ja enama lapsega perele. Alates 2015. aastast toetuse suurus
kahekordistub, st 19,18 eurot kuus
ühe lapsega perele ning 38,36 eurot
kuus kahe ja enama lapsega perele.
Toetust makstakse üksnes nende
perekonda kuuluvate laste eest,
kelle kohta makstakse pereliikmele
lapsetoetust riiklike peretoetuste
seaduse alusel.
Kellel on õigus vajaduspõhisele
peretoetusele?
Vajaduspõhist peretoetust on õigus
saada perekonnal, kelle liikmete
hulka kuulub vähemalt üks riiklike
peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna
keskmine kuine netosissetulek on
taotluse esitamise kuule eelnenud
kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus

Peale ametliku osa lõppu arutas volikogu ühelt linna elanikult laekunud ettepanekut muuta Narva-Jõesuu linna heakorra eeskirja, keelates
linna haldusterritooriumil bioloogiliste jäätmete (oksad, lehed) lahtise
põletamise. Praegu kehtiv kord lubab lehti ja oksi lõkkes põletada kevadel kuni 15. maini ja sügisel kuni
1.novembrini. Linnavalitsusele tehti
ettepanek seda küsimust uurida.
Volikogu tahab teada linnaelanike
laiema hulga arvamust. Teil kõigil
on saadik, kelle eest te valimistel
hääletasite. Võtke temaga ühendust
ning arutage, kas keelata kevadel ja
sügisel lõkete tegemine või ei. Siis
on volikogul selgem ülevaade linnaelanike arvamusest.
Möödunud suvel ja veel sellel ke-

taotleda isikul, kellele makstakse
riiklike peretoetuste seaduse alusel
lapsetoetust. Perekonna kohta saab
esitada ainult ühe taotluse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.
Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele
eelneva kolme kuu tulud, mis ei ole
allpool erandina välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka
saadud töötasu, peretoetused (v.a
kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra
ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud
elatis, elatisabi, pension, puudega
vanema toetus, tulumaksu tagastus,
muu sissetulek.
Kuhu pöörduda?
Vajaduspõhist peretoetust määrab
ja maksab linnavalitsus.
Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete
hulka kuuluva lapse või laste eest
riiklike peretoetuste seaduse alusel
lapsetoetust), esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks avalduse
hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks
linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab.
Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele
järgnevaks kuuks. Toetus makstakse
välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal
avalduse esitamise kuule järgneval
kolmel kuul.
linnavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetus määramata, kui vajaduspõhise peretoetuse taotlejal või
tema eestkostetaval on õigus elatist
saada, kuid elatise saamise kohta ei
esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.
Näited vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri kohta 2013. aastal
4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem
laps ja üks alla 14-aastane laps
Sellise perekonna vajaduspõhise

peretoetuse sissetulekupiir on 644
eurot (280 + 140 + 140 + 84 = 644).
Seega saab pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele
järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek on
väiksem kui 644 eurot kuus.
3-liikmeline perekond, kus on 1 täiskasvanu ja 2 alla 14-aastast last
Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on
448 eurot (280 + 84 + 84 = 448).
Seega saab pere 2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui
perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek
on väiksem kui 448 eurot kuus.
5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, kaks 14-aastast või vanemat last ja 1 alla 14-aastane laps
Sellise perekonna vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir on 784
eurot (280 + 140 + 140 + 140 + 84
= 784). Seega saab pere 2013. aastal
vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul,
kui perekonna kolme taotlemisele
eelneva kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 784 eurot kuus.
Oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja arvutamiseks saate kasutada vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaatorit Sotsiaalministeriumi kodulehel aadressil www.sm.ee.
Lisainformatsioon vajaduspõhisest
peretoetusest saab küsida NarvaJõesuu linnavalitsuse sotsiaalabi
inspektorilt, leida Narva-Jõesuu linna /www.narva-joesuu.ee/ või Sotsiaalministeeriumi / www.sm.ee/
koduelehel.

Koostatud
Sotsiaalministeeriumi andmetel

Kohviku “Lemmik” juures
ei ole enam parkimisprobleeme

Inge Muškina
Linnavolikogu esimees

vadelgi oli kohvik “Lemmiku” juures võimalik parkida väga vähestel
autodel. Nüüd on see mure lahendatud. Mõeldes oma klientide mugavusele, korraldas kohviku administratsioon parkla laiendamise.
Uue parkla ehitus algas selle aasta
mais ja alates juuni keskpaigast on
klientide kasutuses 15 parkimiskohta autoga klientide jaoks.
Lisaks sai nüüd võimalikuks ka turismibusside vastu võtmine, sest koos
uute parkimiskohtade ehitamisega
laiendati ka parklasse sissesõitu, ja
ruumi ju nüüd on! See uuendus oli
hädavajalik, sest suvel on klientide
bussidele parkimiskoha leidmine
probleemne.

Kohvik “Lemmik” on Narva-Jõesuu
toitlustusteenuse pakkujate turul
vana tegija – sel aastal täitub kohvikul 24 tegevusaasta. Aastapäeva
ei tähistatud sel aastal suurelt, sest
valmistutakse kohviku järgmisel
aastal toimuva 25. tegutsemisaasta
tähistamiseks.
Ettevõtte direktor Valentina Kozlovskaja tunnistas, et sel aastal on
kohviku külastatavus hea. “Püüame
teenindada kiirelt, kvaliteetselt ja
oskuslikult”, ütles ta. “Lemmik” teenindab enamuses üksikkliente, kuid
täidab ka grupitellimusi. Personali
koosseis on jäänud enam-vähem
endiseks, muudatus on toimunud
meelelahutusprogrammis: reedel ja
laupäeval esinevad nüüd külalistele

lisaks laulja Rafaelile kaks meeldivat
tütarlast.
Praegu on pooleli laste mänguväljaku ehitamine kohviku poolt renditud linnamaale. Kiiged, karussellid ja muu lapsi huvitav atribuutika
saab kohviku külastajate ja linnalaste meelelahutuseks nende kasutuses olema täiesti tasuta.
Mänguväljaku projekt on juba saanud Euroopa LEADER-programmi
heakskiidu. Projekti elluviimine algab kohe, kui PRIA (Põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet)
vaatab projekti finantseerimistaotluse läbi ja annab sellele positiivse
vastuse.
Jekaterina Gritskova
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Nii lähedane ja
nii kauge Saksamaa
MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu juhatus kuulutab välja 05.
augustist – 09. augustini 2013 aastal EKF meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames projektitaotluste II taotlusvooru
Taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
Taotlejateks KOV (toetus 100%); kalandussektori MTÜ-d (toetus 80%);
kalandussektori ettevõtjad (toetus 40%).
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
Taotlejateks kalandussektori mikroettevõtjad (toetus 60%)
Projektitoetust saavad taotleda:
Kalandussektori ettevõtjad (äriühing või FIE) kes tegelevad kutselise
kalapüügiga kaluri kalapüügiloa alusel või osutavad kalapüügiteenust
lepingu alusel ning kelle nimi on kantud kaluri kalapüügiloale. Ettevõtjad kes tegelevad vesiviljelustoodete tootmise või kala töötlemisega. Kalandussektori MTÜ-d ja SA-d ja kohalikud omavalitused.
Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised
isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Virumaa Rannakalurite Ühingu
kalanduspiirkond Virumaal.
Esitatavad dokumendid
Esitatavate dokumentide loetelu on kirjas põllumajandusministri 2008
a. määruses nr. 38, § 20, ja on kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/
akt/115032011008?leiaKehtiv
Ettevalmistavad tööd
Kõigi tegevussuundade puhul on abikõlbulikud ettevalmistavate tööde kulud kuni 12% ulatuses kogukuludest. Ettevalmistavateks töödeks
on: tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö
ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring;
•keskkonnamõju hindamine
•taotluse ja taotluse lisadokumentide koostamiseks tellitud
töö (kuni 1597,79 eurot taotluse kohta)
Ettevalmistavate tööde eest peab olema tasutud ENNE taotluse esitamist (kuludokument ja maksekorralduse koopia).
Suurema objekti puhul (eriti ehitused) soovitame arvestada projekti
sisse ka objekti tähistamise kulud (tähistamise pakkumiskutse ja hinnapakkumine).
Projektitaotluste hindamine.
Esitatud taotlusi hindab MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud hindamiskomisjon „VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia 2009 – 2020“ hindamiskriteeriumite alusel. Projektide
paremusjärjestuse ettepaneku kinnitab VRKÜ juhatus. Üle 63911,65
euro maksvate projektide rahastuse kinnitamiseks kutsutakse kokku
üldkoosolek. Projektitaotluste hindamiskorra ja kriteeriumitega saab
tutvuda ühingu koduleheküljelt http://www.vrky.ee/Strateegia.
Projektitaotlusi võetakse vastu eelnevalt registreerunud taotlejatelt järgmistel päevadel: 05. augustist- 09. augustini 2013 kohalike
omavalitsuste ruumides. Vastuvõtt toimub Toila Vallavalitsuses 07. augustil ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuses 08. augustil 2013. Muudel päevadel kokkuleppel.
Projektid peavad olema kooskõlas „Virumaa Rannakalurite Ühingu
kalanduspiirkonna strateegiaga 2009 – 2020“, mis on kättesaadav
ühingu koduleheküljelt http://www.vrky.ee/Strateegia ja põllumajandusministri 2008 a. määrusega nr. 38, mis on leitav : https://www.
riigiteataja.ee/akt/115032011008?leiaKehtiv
Taotlusvormid ja abimaterjalid taotlejale leiab PRIA koduleheküljelt
www.pria.ee või ühingu kodulehelt http://www.vrky.ee/Vormid.
Info ja konsultatsioon telefonil 53 407663 või MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu kontoris aadressil Võsu, Sadama 2, (kohtumise
palume ette kokku leppida info@vrky.ee või tel. 53 407663).

Narva-Jõesuu Keskkoolis jätkub Comenius programmi raames töö ning koolivaheaeg õpetajatele ja õpilastele algas
reisiga – sõiduga Bremerhaveni linna.
See on sadamalinn, mis asub neljakümne viie kilomeetri kaugusel Bremenist
Põhjamere kaldal. Linn köidab turiste
ilma igast otsas ja, et siin igav ei hakka
saime kohe aru.
Külastuse programm, milline oli väljapakutud Saks poole poolt, näitas ühinenud Saksamaa näitel, kui palju on
meil tegelikult ühist ja kinnitas, et keel
ei ole suhtlemisel takistuseks ja teineteisemõistmisel.
Mitme päeva vältel, osavõtjad erinevatest riikidest osalesid fotograafia ja
graffiti õpitubades. Nii noored kogenud juhendajate käe all said said hea
võimaluse panna ennast proovile uues
moodsas kunstis ning koos külalistega Lõuna-Aafrikast valmistasid ette
näituse. Erksad värvid, selged suunad
ja kirjeldamatu atmosfäär – see ongi
tõenduseks, et kunsti keel on kõikidele mõistetav. Samal ajal võis kaasaegse
kunsti muuseumis jälgida kuidas aja
möödumisel on muutunud maalikunst
vaid ka näha kohalike kaasaegset

kunstnike töid.
On teada tõde, et ilm on muutlik, eriti rannikualal, kuid isegi võõrustajate
sõnutsi, ei ole selline ilm neile iseloomulik. Iga päev sadas vihma. Kliima iseärasuste tutvusime külastades
Klimahaus´i – keskus, kus rännatakse
mööda erinevaid kliimavöötmeid, seal
said tunda nii kuuma kõrbe hõngus,
džunglite niiskust vaid ka tutvuda
meie maa erinevate kohtade inimeste elamistingimustega. See on koht,
kus igaühel on võimalus näha, kuidas
kliimamuutused avaldavad mõju meie
elule lähiajal ning milliseid meetodeid
kasutavad kaasaegsed teadlased ökoloogiliste katastroofide ärahoidmiseks.
Bremerhaven – on linn, mis on näinud paljusid hüvastijätte, sest just siit
pikkade aastate vältel ümberasujad
Euroopast suundusid kaugetele Uue
Maailma kallastele. 2009.a Euroopa
parimaks muuseumiks tunnistatud
immigratsiooni muuseum rääkis meile
lugusid inimestes, kes on jätnud maha
kõik neile tuttava ja kalli ning suundunud mere taha paremat elu otsima.
Külaskäigu lõpus külastasime Berliini

– Euroopa üht huvitavamat linna. Teel
tegime peatuse vabaõhumuuseumis –
endises läbilaskepunktis Ida ja Lääne
Saksamaa vahel. Läbilaskepunkti suured võred, võimsad prožekordi ning
lai avatud joon piki piirijoont – kõik
see meenutab aega, mil riik oli jagatud
kaheks samaaegselt nii lähedaseks ja
kaugeks pooleks.
Berliinimüüri jäänused on tänapäeval
suur kunstigalerii vabas õhus, sel esitatud taiesed kajastavad tänapäevaelu
erinevaid aspekte.
Kohtumine poliitikuga – roheliste partei esindajaga, tutvumine riigi poliitilise süsteemiga, Reichstagi külastamine – tuletas meile veel kord meelde,
et elame ühes ühiskonnas planeedil
Maa ja otsused, millised täna võetakse
vastu Euroopa tasemel ei oma tähtust
mitte ainult täna vaid on olulised ka
tulevastele põlvedele.
Ootame põnevusega uusi kohtumisi
sõpradega Poolast, Austriast, Türgist,
Saksamaalt ja Hispaaniast ja juba septembris edasise koostöö jätkumist.

pealehakkamist edasiseks soovimas
Linnavolikogu esimees Inge Muškina
ja linnapea Raivo Murd.
Narva-Jõesuu Keskkooli administratsioon õnnitleb lõpetajaid ja nende vanemaid tähtsa sündmuse puhul ning

soovib vastsetele elluastujatele palju
edu!

Elluastujad
Koolis möödus kiirelt pingeline küpsuseksamite aeg ja jõudis kätte kauaoodatud lõpupidu. Sel aastal lõpetas
Narva-Jõesuu Keskkooli 14 noormeest
ja neidu. Kooli lõpetamise puhul käis
noortele elluastujatele edu ja julget

Konkurss
“Narva-Jõesuu kaunis kodu”
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
ootab ettepanekuid konkursile “Narva-Jõesuu kaunis
kodu”.

narva-joesuu.ee. Ümbrikul või
e-kirja päises peab olema märge “Narva-Jõesuu kaunis kodu
2013”.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1.august 2013.a.

Konkursi korraldamiseks on
koostatud komisjon, kes vaatab läbi kõik ettepanekud ja
hindab objekte. Hindamisel
võetakse arvesse:
1) terviklikku ruumimõju (ühtset ansamblit, kooskõla või
kontrastsust, ideede originaalsust, praktilisust, maastiku
omapära kasutamist, territooriumi jagunemist kasutusalade
järgi);
2) hooldust (maja, teede jms
seisukord);
3) haljastust ja selle seisundit
(muru, lilled, puud ja põõsad);
4) väikevormid (skulptuurid,
lipumast, piire ja väravad, väikeehitised, lehtlad, mööbel,
viidad, plakatid, reklaam, logo,
laste mänguplatsid, basseinid
jne).

Valitakse terviklikult paremini
kujundatud objekt. Auhinnaks
on kinkekaart. Parim objekt
valitakse eramajade, kortermajade, asutuste ja ettevõtete
hulgast.
Arenguauhind määratakse neile, kes on teinud panuse linna
heakorrastamiseks.
Eraldi autasud on ette nähtud
omapäraste väikevormide või
huvitavalt kujundatud aia, parima lillekompositsiooni, ilusa
piirde, stiilse fassaadi jms eest.
Võitjate auhindamine toimub
Narva-Jõesuu
linnapäevade
ajal.
Igaüks võib ise konkursile registreeruda.
Ettepanekud
tuleb esitada kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusse või
elektronposti aadressil info@

T.Barabanova
Keskkooli huvijuht

SA Narva-Jõesuu
Hooldekodu
tähistab 7. augustil 2013 oma 25.
aastapäeva Avatud uste päeva ja
kontserdiga.

Orienteeruv ajakava:

10.00 – 13.00 tutvumine hooldekoduga, meisterdamise töötoad,
hooldekodu ansambli „Šlaager“
kontsert, hooldekodu elanike
valmistatud käsitööde müük.
14.00 – 16.30 aastapäeva tähistamine, ansambli „Moskva-Odessa
Band“ (Tallinnast) kontsert.

Ootame külla kõiki
oma sõpru
ja muidu huvilisi.
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Saagem tuttavaks: Ülle Saariste
Kust Te pärit olete?
Elan ja minu kodu on KohtlaNõmmel.
Kes Te erialalt olete?
Olen erialalt sotsiaaltöötaja.
Kuidas kujunes Teie karjäär
pärast kõrgkooli lõpetamist? Mis ajast Te olete Narva-Jõesuu SOS Lasteküla
uus direktor?
Aastatel 2001 kuni 2005 töötasin Kohtla-Nõmme lastekodus erinevatel töökohtadel:
alustasin
raamatupidajana,
viimasel ajal olin sotsiaaltöötaja. Lastekodus töötamise
ajal asusin õppima Tallinna Pedagoogilisse Seminari sotsiaaltöö erialale. Peale

lastekodus töötamist tehti
pakkumine asuda tööle Jõhvi
Vallavalitsuses uuele loodavale ametikohale eakate ja
puuetega inimeste spetsialistina. Edasi tuli aga jällegi
ahvatlev pakkumine AS-ilt
Eesti Energia Kaevandused,
kus pakuti väljakutse töötada
Aidu karjääris personalipeaspetsialistina. Aidu karjäär
suleti. Lugesin ajalehest, et
Narva-Jõesuu SOS-Lasteküla
vajab uut külajuhatajat ning
otsustasin kandideerida. Osutusin valituks ja minu esimeseks tööpäevaks lastekülas
sai 3.juuni.
Millised on need Teie tuge-

Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
75-aastast juubelit tähistavad:
Sergei Krõlov
Alla Zavarina
Ljudmilla Stepanova
Olga Sorokina
Urve-Silvi Pratkunas
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Zinaida Ryzhaya
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anna Alekseeva
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Antonina Filatova

vad küljed ja kogemused,
mis sellel ametikohal töötamisele kaasa aitavad?
Loodan et kõik minu kogemused ja oskused on tulnud
minu viimasest kolmest töökohast - töötades laste, puuetega inimeste ja personaliga.
Mis on Teie esimesed ülesanded uuel ametikohal?
Minu esimesed ja väga olulised ülesanded on viia 2 maja
veel sellel aastal üle peresüsteemile. Selle ülesandega
kaasneb väga palju erinevaid
ja olulisi küsimusi, mis tuleb
töö käigus lahendada.
Missugune on Teie esmamulje Narva-Jõesuu lin-

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Aleksandr Ivanov 06.06.2013
Anastasia Hašimova 20.06.2013
Alina Šmit 29.06.2013.a
Denis Laydinen 06.07.2013.a

sünni puhul

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

III kvartalis
8. juulil
5. augustil
9. septembril

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.

nast?
Narva-Jõesuu ei ole mulle
võõras linn. Kohtla-Nõmme
Lastekodus töötades olid
meile headeks sõpradeks
Narva-Jõesuu Lastekodu kolleegid, kellelt me saime alati
tuge ja abi.
Kas Teil on plaanis uuendusi ellu viia või siis jääb SOSLastaküla süsteem töötama
vana plaani järgi?
SOS-Lastekülas
toimuvad
käesoleval aastal uuendused.
Kaks maja lähevad üle peresüsteemile. See tähendab,
et uuest aastast töötab meie
küla SOS-Lastekülade süsteemil.

Kuidas kolleegid Teid vastu
võtsid?
Kui palju töötajaid Teid üldse on?
Kolleegid võtsid minu arvates
hästi vastu, sest eelmine külajuhataja oli lahkunud aprillis
ja palju küsimusi oli vaja lahendada. Töötajaid on lastekülas käesoleval hetkel 35.
Kuidas kujuneb lastekodu
vana hoone saatus?
Vana lastekodu hoone kuulub
Narva-Jõesuu linnale ja tema
edasise saatuse otsustab juba
linnavalitsus.
Mis on Teie plaanid ja kuidas te näete Narva-Jõesuu
Lasteküla aastal nt. 2018?

Minu plaanid on praegu küll
veel väga lähitulevikule fokuseeritud. Aga kui mõelda
näiteks aastale 2018, siis näen
ilusaid peremajasid, mis on
korralikult remonditud, lastel
on kodu ja pere, kus neid alati
oodatakse ja kuhu võib alati
külla tulla.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.06.2013.a.
otsusega nr 165 algatati Narva-Jõesuu Kuursaali detailplaneering ning jäeti algatamata
detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Algatatava detailplaneeringuga on kavas
muuta linna üldplaneeringut maakasutuse
juhtfunktsiooni osas: ühiskondlike puhkeotstarbeliste hoonete maa ning haridus- ja kultuuriasutuste maa on kavas muuta ärimaaks.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
Narva-Jõesuu linna ja OÜ Navesco vahel sõlmitud lepingust mille kohaselt kohustub OÜ
Navesco taastama Kuursaali esialgses mahus.
Kuursaali taastamise ning üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmise eelduseks on detailplaneeringu kehtestamine.

Algatava detailplaneeringu koostamise põhilisteks eesmärgiks on:
Kuursaali ning selle abihoonete ehitusõiguse ja
arhitektuursete tingimuste määramine;
maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
planeeritava ala liikluskorralduse ja parkimise
kavandamine;
planeeritavate kruntide võimalik ühendamine
kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja
tingimuste määramine.
Planeeritava ala pindala on 2,91 ha ning see hõlmab Nurme 2, Nurme 4, Kungla 3a ja Kungla 5
kinnistuid.
Planeeringualal paiknev Kuursaal on muinsuskaitsealune ehitismälestis registri numbriga
13989.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25,
Narva-Jõesuu linn.

Narva-Jõesuu rannaala
promenaadi ehitustöödest
Juunikuu jooksul on lõpetatud järgmised hanked:
1) Narva-Jõesuu betoonmüüride ja aedade rajamise ehitustööde raames tehtavad tööd, mille töövõtja
on AS VANT.
2) A.Hahni, Mere, Pargi ja Kiriku kõnniteede ehitus- ja haljastustööd – töövõtja AS Lemminkäinen,
3) Narva-Jõesuu rannaala puitteede, treppide ja istumiskohtade ehitustööd – töövõtja on AS IRBISTERO
Juunikuus alustati hanke“Narva-Jõesuu rannaala paviljonide ja kioskite tarne koos paigaldusega“
täitmist, millele peamisteks töödeks on:
Aia tn kaks paviljoni;
Ajaloolises rannas (Pargi tn.) kaks paviljoni;
Modernses rannas (Kiriku tn.) kaks kioskit, hiina paviljon ja rannavalvetorn.
Planeeritakse lõpetada nimetatud tööd augustikuus .
Juulikuus planeeritakse paigaldada tualetid vastavalt väljakuulutatud hankele “Narva-Jõesuu rannaala
tualettide tarne koos paigaldusega“. Tualetid paigaldatakse Pargi tn., Kiriku tn., A. Hahni tn. ja Aia tn.
ristmikul.
Juulikuus on välja kuulutatud hanked:
1. Narva-Jõesuu rannaala väikevormide ja vee-elementide, mänguelementide, tervise- ja seiklusraja
vahendite tarne ja paigaldus, millele peamisteks töödeks on:
- Väikevormid s.h. riiete vahetuskabiinid, pingid, kiikpingid, prügikonteinerid jne;
- Vee-elemendid s.h. purskkaev, suvedušid, veevõtupostid jne;
- Mänguelemendid;
- Tervise- ja seiklusraja vahendid
Tööd planeeritakse alustada septembri alguses.
Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi ehitustööd, millele peamisteks töödeks on:
Aia tn. promenaadi rajamistööd s.h. sõidutee- ja kõnniteede ehitus, parklad ja haljastustööd,
sadeveesüsteemi rajamine;
Aia tn. tänavavalgustuse rajamine
Mere, Pargi, A.Hahni ja Kiriku tänavate tänavavalgustuse rajamine
Ajaloolise ja Modernse randade välisühendusliinid ja tänavavalgustuse rajamine.
Kõik hanked on avalikud.
Konkursside toimumise kohta saab teavet riigihangete registri kaudu ja linna kodulehelt internetis.

Narva-Jõesuu
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Hooldekodul

on sünnipäev
5. augustil täitub Narva-Jõesuu
Hooldekodul 25 tegutsemisaastat tänases asukohas aadressil Metsa 5, mis ei ole sugugi
esimene hooldekodu asupaik
Narva-Jõesuus. Nimelt, pärast
Teist Maailmasõda asutati Narva linna poolt hooldekodu Aia
tänaval asunud, tänaseks hävinenud puitvillasse, mida enne
sõda, Eesti Vabariigi ajal, oli
kasutatud lastekoduna. Nõukogude aja lõpuks oli hoone
seisukord kehvaks muutunud
ning elamistingimused seal
ebainimlikud. Tollase hooldekodu majandusjuhataja Tatjana
Suponenko meenutab: „ Maja
oli ahjuküttega ja 80-dateks
aastateks täiesti amortiseerunud. Külmal ajal tuli ööpäevaringselt ahjusid kütta, vesi pidi
kraanist kogu aeg tilkuma, et
torud ära ei külmuks. Töövahetus kestis 24 tundi ning töötajatel tuli täita korraga mitmeid
funktsioone: olla nii pesupesija,
koristaja kui hooldaja. Hooldekodus oli 35 voodikohta eakatele, kes vajasid oma tervisliku
seisundi tõttu pidevat hoolt ja
tähelepanu.“
1986 aastal otsustas Narva Linna Töörahvasaadikute Nõukogu ehitada Narva-Jõesuusse
Metsa tänavale uue, vähemalt
100 elanikku mahutava hooldekodu, nimega „Tööveteranide
Internaatkodu“. Lisaks kohalikele abivajajatele planeeriti
hooldekodu elanikeks ka töö- ja
sõjaveterane Leningradist. Uue
hooldekodu projekteeris RPI
Eesti Maaehitusprojekt, tellijaks
oli Narva Linna Täitevkomitee
Kapitaalehituse Valitsus, töid
koordineeris peainsener Tamara Lisjanskaja ja ehitas Narva
Üldehitustrust. Projekteerimine
ja ehitus kokku kestis veidi üle
kahe aasta ja ametlikult anti
maja tellijale üle 5. augustil
1988. Elamis- ja töötingimused
olid valminud hooldekodus tolle aja kohta igati head ning võrreldes eelmise hoonega lausa
luksuslikud. Hooldekodu ülalpidamiskulud kaeti riigi poolt.
Hooldekodu direktoriks määrati Viktor Golovnja, kes juhtis
hooldekodu kuni 2010 aasta
septembrini.
Kuigi perspektiivis nähti hooldekodu laiendamist 300 elanikuni, jäi seoses aegade ja olude
muutumisega juurdeehitus ära.
Kui 1999 aastal muutus hooldekodu rahastamine riigieelarve
põhisest teenuste osutamise
eest saadava tulu põhiseks, pidi
hooldekodu paratamatult asuma oma kulusid kärpima. Rahanappusest tingituna vähenesid
oluliselt investeerimisvõimalused ning ajutiselt pidurdus ka

hooldekodu areng.
Läbi erinevate rahastajate leiti
2000-date algusest alates võimalusi mitmete koolitusprojektide ellu viimiseks. Tänu Hollandi Mondriaani Ametikõrgkooli,
MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskuse „Insight
Outcome“ ja Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolile said aastatel 2003
kuni 2009 kõik hooldekodu
töötajad uusi vajalikke teadmisi ja oskusi hooldustööks. Tänu
koolitatud personalile tõusis
oluliselt teenuste kvaliteet ning
hooldekodu
konkurentsivõime. Just koolitustest innustust
saanult töötajate initsiatiivil
toimusid suured muutused ka
hooldekodu poolt pakutavates
teenustes. 2006 aastal loodi
Anne Lassikovi eestvõtmisel
päevakeskus, kus hooldekodu
elanikud leidsid mitmeid võimalusi oma aega mõtestatult
ja kasulikult veeta. Täna toimetavad päevakeskuse raames
mitmed käsitöö-, muusika- ja
isetegevusringid, korraldatakse
hooldekodu vabaaja- ja spordiüritusi, ekskursioone ja väljasõite. Päevakeskust külastab
keskmiselt 40 klienti päevas.
2007. aastal moodustati hooldekodus klientide kõrvalabi- ja
hoolduse vajadustest lähtuvalt
viis kindlale sihtgrupile orienteeritud osakonda: üldhooldusosakond liikumispuuetega
isikutele, üldhooldusosakond
voodis hooldatavatele isikutele, üldhooldusosakond väiksema abivajadusega isikutele,

erihoolekande osakond psüühikahaigusega isikutele ning
erihooldusosakond vaimupuudega isikutele.
2008 aastal otsustas Sotsiaalministeerium hooldekodu üle
anda Narva-Jõesuu linnale. Selle teostamiseks võttis riik endale kohustuse koostada hooldekodu renoveerimisprojekt ning
rekonstrueerida hooldekodu
administratiivkorpus nii, et suureneks kliendikohtade arv 150

kohani. 2009 aastal moodustas
Narva-Jõesuu linn koos Vaivara
vallaga hooldekodu haldamiseks organisatsiooni Sihtasutus
Narva-Jõesuu Hooldekodu. Alates 2010 septembrist juhib seda
Ülar Uusküla.
Sihtasutusena on hooldekodu teinud nii oma vahenditest
kui ka Euroopa fondide toel
mitmeid investeeringuid. 2010
renoveeriti hooldekodu köögiplokk ning soetati kaasaegne

köögitehnika. 2011 remonditi
vannitoad. 2012 aastal soojustati kogu hoone ning paigaldati päikesekollektorid suvise
sooja vee tootmiseks. 2013
oleme remontinud päevakeskuse ruume, paigaldanud uusi
tuletõkkeuksi ning valmimas
on piksekaitse süsteem. Seda
kõike teeme ikka vaid selleks,
et parandada meie klientide
elu- ja olmetingimusi, teenuste
kvaliteeti, optimeerida majan-

damiskulusid ning seeläbi püsida konkurentsis. Projektid investeeringuteks ja koolitusteks
kirjutab praegu arendusjuhina
töötav Tiiu Toom.
Meie teenuste ostjaiks on eelkõige abivajajate koduomavalitsused ning lähisugulased.
Samuti ostab riik meilt erihoolekandeteenuseid 30-le psüühikahäirega isikule. Oleme tööandjaks 56-le inimesele, kellest
43 on Narva-Jõesuu linna elanikud. Hooldekodu avamisest
tänaseni on siin töötanud: Tatjana Suponenko, Ljubov Zõrina,
Larissa Karja, Viktor Golovnja ja
Olga Golovnja.
Soovime tänada kõiki organisatsioone ja eraisikuid, kes
meid möödunud 25 aasta jooksul toetanud ja aidanud on, kõiki meie endisi ja praegusi töötajaid, kes meie arengusse on
panustanud ning ootame kõiki
oma sünnipäevale
Hooldekodu 25-dat sünnipäeva
tähistame me 7. augustil avatud
uste päeva ning piduliku kontserdiga. Avatud uste päeva raames on plaanis kella 10.00 kuni
12.30 näidata kõigile huvilistele, millega hooldekodus tegeletakse ja kuidas siin elatakse. Toimuvad ekskursioonid, töötoad
ja esinemised. Sünnipäeva pidulikum osa saab alguse orienteeruvalt kell 14.00. Umbes kell
15.00 pakub hooldekodu trepil
meile ja meie külalistele muusikaelamust ansambel MoskvaOdessa Band.

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu

