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Ilusat
Emadepäeva!
Külas “Väikesel ooperil”

• AMETLIK

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
VII koosseisu 42. istung
toimus 27. märtsil 2013.a.
• Istungil esitas politseikapten Sergei Andrejev,  
Ida prefektuuri korrakaitsebüroo Narva politseijaoskonna juht, saadikutele aruande politsei tööst Narva-Jõesuus 2010-2012.a jooksul.
Aruande andmetel on Narva politseiosakonna
käsutuses 24 patrullpolitseiniku ja kolm patrullautot igas vahetuses kolme linna – Narva,
Narva-Jõesuu ja Sillamäe – tarbeks. Suuremate ürituste toimumise korral kaasatakse täiendavaid politseijõude teistest Eesti linnadest.
• 2012.a oli registreeritud 93 õigusrikkumist
(2010.a – 124). Nendest on avastatud 44, prokuratuuri saadetud 103 ja kahtlustatava isik
on kindlaks tehtud 59 juhul.
• Väärteo menetlust on 2012.a algatatud   252
juhul, liiklusreeglite rikkumisi on fikseeritud  
145. Avaliku korra rikkumisi fikseeriti 2012.a  
kokku 78 juhtumit, 2011- 104 juhtumit ja  
2010.a – 141. Lisaks rääkis Sergei Andrejev politsei prioriteetidest 2013.a ning kutsus neid,
kellel on EV kodakondsus ja kes valdavad eesti
keelt, tulema abipolitsei ridadesse.
• Võeti vastu Narva-Jõesuu linna 2013.a esimene lisaeelarve;
• Linnapea palk viidi vastavusse 1.aprillist
2013.a kehtima hakanud Avaliku teenistuse
seadusega;
• Kooskõlastati Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate metsatee teelõiku sisaldavate tervikteede teeosade nimekiri;
• Volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Svetlana
Moissejeva esitas sotsiaalkomisjoni 2012.a töö
aruande.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
VII koosseisu 43. istung
toimus 24. aprillil 2013.a.

20. ja 21. aprilli kaks päikeselist päeva
veetsid Narva-Jõesuu muusikakooli
vanamuusika ansambli “Olor” ja  Narva-Jõesuu keskkooli tantsustuudio
“Kullerkupp” esinejad Tallinnas II rahvusvahelisel vanamuusika festivalil
“Külas “Väikesel ooperil””.
“Väike ooper” – see on Tallinna Kanutiaia Noortemaja juures olev lasteteater, mida juhib Olga Bunder

– kogus endale “külalisteks” mitmed kollektiivid Eestist, Moskvast
ja Peterburist. Solistid ja ansamblid,
lauljad ja instrumentalistid esitlesid
žüriile ja publikule oma loomingu
programme.
Renessansi ja baroki ajastu muusika
kõlas viiulite, kitarride, pasunate, torupillide ja flöötide esituses, lehvikud
avanesid, daamid ja kavalerid keerle-

sid tantsuhoos...
Narva-Jõesuu kaks kollektiivi esinesid ühises, üheksast loost koosnevas
programmis. Isegi päike mängis kaasa muusikakooli õpilase Anastassia
Olevitši plokkflöödil.
Selleks, et festivalile sõit teoks saaks,
eraldas Narva-Jõesuu linnavalitsus
muusikakoolile lisaraha. Teades sellest, püüdsid lapsed kõigest väest.
Saavutatud edu ületas ka kõige julgemaid ootusi: Anastassia Olevitš
pälvis festivali laureaadi tiitli, “Olor”i

ja “Kullerkupu” ühiskava sai aga festivali peaauhinna, Grand Prix!
Festival lõppes 21 aprillil gala-kontserdiga Tallinna Rekoja saalis tõeliselt
keskaegses keskkonnas. Muljed esinemisest küünlavalgel vanaaegsete
kiviseinte vahel saavad veel kaua
olema meie meeldivate meenutuste
peateemaks!
Lada Švan ja Irina Seletskaja
Kollektiivide juhid

• Kooskõlas kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seadusega viidi sisse muudatused Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korda;
• Võeti vastu 2013.a teine lisaeelarve;
• Linnavolikogu andis linnapeale volituse alla
kirjutada rannaala renoveerimise ja väljaehitamise projekti raames sõlmitavad elektrivarustusega liitumise lepingud koguväärtuses
89 458.80 €.
• Maavalitsuse soovituse kohaselt viidi sisse
muudatused linnavolikogu otsusesse Kalevi
22 detailplaneeringu osalise muutmise kohta;
• Anti luba minimaalmäärast väiksemas suuruses katastriüksuse moodustamiseks Vabaduse
tn 50a pindalaga 22 m2;
• Kinnitati revisjonikomisjoni 2013.a tööplaan;
• Linna arengu ja planeerimise komisjoni esimees Inge Muškina esitas komisjoni 2012.a
töö aruande;
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja määrustega saab tutvuda linna kodulehel:   www.narva-joesuu.ee, linna dokumendiregistris: avalik.
amphora.ee/njlv, linnaraamatukogus ja linnavalitsuse kantseleis (Koidu tn 25 Narva-Jõesuu, III
korrus).
Valmistas ette: Veronika Stepanova
Linnasekretär
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Narva-Jõesuus oodatakse Narva Kutseõppekeskuse lõpetajaid
Viimasel ajal tuleb üha sagedamini ette
paradoksaalset olukorda, kus tuhanded
inimesed on töökohta otsides töötutena
arvel, tööandjad aga ei suuda leida neile
vajalike kvalifitseeritud spetsialiste.
Ja seda kõike  ajal, kui kutsekoolide lõpetajad, oma ala spetsialistid ei tea, kuidas
töökohta leida. Erandiksei ole ka Narva-Jõesuu kuurort, kus arenev hotelli- ja
restoraniäri tunneb oskuslikust kaadrist
teravat puudust. Nii teravat, et ärimehed
on mitu korda pöördunud selles asjas abi
saamiseks linnavalitsuse ja isiklikult linnapea poole.
“Ettevõtjad kaebavad kogu aeg, et ei jätku kaadreid”, räägib Raivo Murd, “ning ma
otsustasin korraldada kohtumise ettevõtjate ja õppeasutuste juhtidega, et jõuda
selgusele, milles on asja tuum”.
Selline kohtumine leidis aset 25. aprillil.
Kohtumisel osalesid Narva kutseõppekeskuse spetsialistid ja pedagoogid
eesotsas kooli direktori Jüri Sasiga ning
Narva-Jõesuu hotelli- ja restoraniäri esindajad.
Tõsi on, et linnapea Raivo Murdi kutsutud
15 ärimehest tuli linnavalitsuses toimu-

nud kohtumisele vaevu kolmandik.
Narva Kutseõppekeskuse õppetöö korraldamise spetsialist Eljanna Romanova
tutvustas tulevasi partnereid erialadega,
mille spetsialiste kutseõppekeskuses ette
valmistatakse ja mis võiksid ettevõtjatele
huvi pakkuda: need on kokad, kondiitrid,
ettekandjad, toateenindajad.   Samuti
pakkus ta välja ettevõtjatele kasuliku võimaluse õppimiseks töökoha baasil. Sel
juhul võtab ettevõte endale kogu spetsialisti praktilise ettevalmistamise korraldamise, see tähendab, et kaks kolmandikku ajast on õpilane töökohas, mis võib
tulevikus saada tema alaliseks töökohaks.
Sealjuures saab ettevõte endale kuni 50%
summast, mida riik eraldab kutseõppekeskusele spetsialisti koolitamiseks.
Ettevõtjad olid ettepanekust huvitatud  
ja esitasid õppetöö graafikut,  tööpraktika režiimi, töötasu ja väljaõppe tähtaegu
puudutavaid täpsustavaid küsimusi. Seega oli kohtumine huvitav ja kasulik mõlemale poolele.
Eljanna Romanova:
”Probleemi sekkub nn Parretti printsiip:
statistika kohaselt soovib umbes 20%

õpilastest töötada valitud erialal. Arvan,
et selle kohtumisega tõstsime me seda
protsenti vähemalt 30-nele”.
Vladimir Izotov, Meresuu SPA toitlustamise ja teeninduse osakonna juht:

1.juunil avab Narva-Jõesuu
kuurort järjekordse rannahooaja

Sel aastal toimuvad linnas 1.
juunil korraga mitme tähtpäevaga seotud üritused: avatakse järjekordne rannahooaeg,
tähistatakse Rahvusvahelist
Lastekaitsepäeva   ja Meresuu
SPA & Hotelli sünnipäeva ning
ülemaailmset piimapäeva.
Kavandatud sündmuste käiku
kommenteerib Jevgeni Timoštšuk, linnavalitsuse peaspetsialist kultuuri alal:
“Juhtus nii, et ühel ja samal
päeval toimub neli üritust, mis
kõik on samavõrra tähtsad.
Niisiis otsustasime korraldada
seekord kõik ühes kohas. Ootame kõiki huvilisi, eriti aga
lapsi, 1. juunil kella 12-15 vahel
Meresuu SPA esisel parkimisplatsil.”
Jevgeni jutustas, et hooaja
avaprogramm on planeeritud
mitmekesine. Avamisele kut-

sutakse kõik toitlustamise ja
majutamisega tegelevad kohalikud ettevõtjad: just neile
antakse üle “suvevõtmed”.
Ürituste külalistele pakutakse
võimalust valmistada kohapeal avatud õpitubades omale “selle-suve-suveniir” päris
oma kätega, meelelahutuseks
aga vaadata loominguliste
kollektiivide esinemist suvelaval.
Noortele pakutakse sel päeval
samuti palju huvitavat ja harivat meelelahutust: Politsei- ja
Piirivalveamet toob tutvumiseks välja oma tehnika, Maanteamet tuletab meelde liiklusreegleid.
Päeva naelaks on planeeritud  extreme bike show (veloshow), kelle esinejad tulevad
kohale Lätist. Noorukid demonstreerivad oma ratastega

mitmesuguseid trikke selleks
spetsiaalselt ette valmistatud
treeningualal (show fotot ja
videot võib näha siin:   http://
greentrials.lv/index.php/biketour.
Ürituste täpne ajakava ilmub
mai alguses linna kodulehele
internetis  www.narva-joesuu.
ee, Meresuu SPA kodulehele
www.meresuu.ee  ja “näguderaamatusse”   www.facebook.
com/narvajoesuu.
Ürituste korraldaja on NarvaJõesuu linnavalitsus, toetab
Meresuu SPA & Hotel.
lisainformatsioon:
+ 372 35 99 594
kultuur@narva-joesuu.ee

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

“ See kohtumine aitas kaasa ühise keele
leidmisele. Loodan, et meie koostöö hakkab arenema kiires tempos”.
Raivo Murd:
”Arvan, et see oli esimene, kuid mitte vii-

mane kohtumine. Linn on huvitatud, et
siin asuvad ettevõtted teenindaksid oma
kliente kõrgemal tasemel, see toob meile
turiste juurde”.
Narvskaja Gazeta

Parkimine

Järjekordne tasulise parkimise
hooaeg Narva-Jõesuus algab
1. maist.
Kuni 9. juunini võib soetada
endale parkimise hooajapileti
12 euro eest. Pileti saab osta
mobiiltelefoni SMS – sõnumiga, saates teksti auto numbri
ja parkimisala nimetusega
lühinumbrile 1902 (näiteks:
123ABC NJSUVI) või ostes linna kauplustest ja ööbimiskohtadest.
2,50 € maksva päevapileti
ostmiseks tuleb saata sõnum
auto numbri ja parkimisala
nimetusega (näiteks: 123ABC
NJ).
Kohalike elanike jaoks on parkimiskaardi hind kogu hooajaks 3,50 eurot. Kohaliku
elaniku parkimispileti saab
vormistada ainult Linnavalitsuses.
Vastavalt Liiklusseaduses sätestatud korrale tuleb nõutaval viisil vormistatud parkimispilet asetada auto esipaneelile
esiklaasi alla.

Liiklusseaduse täitmata jätmine või ebakorrektne täitmine
toob kaasa 30,68 euro suuruse
viivistasu määramise.
Ei tohi unustada, et parkimispileti olemasolu ei anna õigust parkida seal kus see on
keelatud liiklust korraldavate
märkidega.
Palume tähele panna: Aia tänaval on parkimine keelatud!
Soovitame linnaelanikel ja külalistel kasutada vajaduse korral AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi parklat Aia tn 6 või  teisi
võimalusi.
Üldiseks kasutamiseks on avatud linna parkla Jaan Poska tn
26. Selles parklas kehtivad nii
linna parkimispiletid kui ka
mobiilne parkimine.
Juhime tähelepanu, et Vabaduse tänaval kauplus Maxima
juures on lubatud parkida kuni
60 minutit. See tähendab, et
kui te lahkute autost ilma parkimiskella välja panemata või
muul viisil parkimise alguse
aega fikseerimata, on parkimi-

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

se järelevalve ametnikul õigus
koostada parkimisaja alguse
märketa sõidukile viivistasu
määramise otsus.
Liikluseaduse ja linna heakorraeeskirjade kohaselt on keelatud parkimine rohealal. Selle
keelu rikkumine toob kaasa
trahvi ning linnal on õigus
nõuda rikkujalt roheala taastamise kulude katmist.
Juhul, kui te jätsite auto seisma, et parkimispiletit soetama
minna, ärge unustage panna
auto esiklaasile parkimiskella!
Olge tähelepanelikud ja ärge
ignoreerige
Liiklusseaduse
nõudeid. Siis on teie NarvaJõesuu metsas ja mererannal
veedetud puhkus ilma ebameeldivate üllatusteta.
Ilusat suve!
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Mis toimub
kalurikolhoosi maaalal?
2012 aastal lõppes pikaajaline
pankrotimenetlus, mille lõppedes OÜ Stendal Halduse omandas Suur-Lootsi 1, Narva Jõesuu
linn asuvad hooned. Eelneval
perioodil, mis kujunes ligi 10
aasta pikkuseks, ei teostatud
territooriumi
korrastamiseks,
hoonete säilitamiseks ja parendamiseks töid, ei tegeletud
äritegevuse arendamise ja laiendamisega ega pööratud tähelepanu töötingimuste edendamisks territooriumil tegutsevate
kalurite heaks.
Suur-Lootsi 1 maa-ala uueks
omanikuks on Eesti ettevõte,
mille juhid lähtuvad arendustegevusel muuhulgas ka kauaaegsete traditsioonide säilitamisest, kalurite vajadustest ning
soovist leida territooriumile
uusi üürnike,mille kaudu tekiks juurde uusi töökohti ning
sellest,et renoveeritavad hooned ja tulevikus juurde ehitatu
sobiks ümbrusega ja sulanduks
keskkonda.Pikemas perspektiivis alustatakse maa-ala planeeringuga, mille tulemusena tekib
alale moodne sadam kalurite
ja jahtide tarbeks ning väiksemate reisilaevade randumiseks.
Sellega antakse täiendav tõuge
uute töökohtade loomisele ning
linna kui terviku arendamisele. Omanike huvi on arendada
jõeäärset piirkonda selleks, et
arendada tulevikus edasi laevaliikluse, laevade teenindamise ja
kalapüügiga seotud tegevusi.  
Lähituleviku plaan on korrastada olemasolevad hooned
ja territoorium ja tagada seal
tegutseva OÜ Kirderand kalatööstuse toimise jätkumine. OÜ
Kirderand on pikaajaliselt tootnud Eesti kohalike kalade fileest
kõrgkvaliteedilisi konserve tagades stabiilse töökoha olemasolu
paljudele ümbruskonna elanike-

le ning tuues kalapüügi hooaegadel leiva lauale ka kohalikele
kaluritele. Traditsioonide sälitamisel peetakse oluliseks ka juba
väga vanast ajast Narva jõest
suttide ehk silmude püüki, mille
tarvis tuleb   nii elukutselistele
kui ka hooajaliselt tegutsevatele
harrastuskaluritele luua vastavad tingimused.
Oleme astumas ka juba täna
samme,et säilitada ja tugevdada kalapüügi traditsioone Narva
Jõesuus ja seda eelkõige sadamaala ja sellel toimuva tegevuse korrastamisega, valmistades
ette juba käesolevaks hooajaks
vajalikke investeeringuid.

Hetkel on Stendal Halduse OÜ
sõlminud enamuse territooriumil tegutsevate kaluritega uued
üürilepinguid. Ühtlasi on uutele
huvilistele üürimiseks saadaval,
kas äritegevuse alustamiseks
või arendamiseks Suur-Lootsi 1
maaüksusel ruume ja hooneid
ning kai ääres ja territooriumil
kohti veesõiduki hoidmiseks.
Ka täna peetakse läbirääkimisi
mitmete ettevõtetega sh väiketootmise alusatmiseks vajalike
tingimuste loomise osas.
Territooriumil olevate kaide
korrastamine on investeerimisplaanis olulisel kohal, et tagada
nende sihtotstarbeline kasuta-

mine ja ennekõike turvalisus.
Tulevikus nähakse ette suuremal hulgal kalalaevade, jahtide,
kaatrite ja keskmise suurusega
reisilaevade teenitamist. Narva
Jõesuu geograafiline asukoht ja
piiriületuspunkt on soodne pinnas turismilaevade vastuvõtmiseks ning mereturismi arendamiseks. Piiriületuspunkti vahetu
lähedus, mis garanteerib kiire ja
mugava riigipiiri ületuse, annab
tugeva eelise välisturistide sissevooluks ning ühtlasi ka piirkonna pidevale külastatavusele.
Seoses piirkonna külastatavuse suurendamisega on uute
omanike viie aasta perspektiiv

luua suvituspealinnale omane
koht,kus on toimiv sadam kaluritele, harrastusmeresõitjatele ja
turismilaevadele.
Tuleviku visioon näeb ette kaasaegset ja turvalist keskkonda
turistidele ja kohalikele, kus on
pikajaalisest kalapüügi traditsioonist saanud turismiatraktsioon ning keskuses asuvas
kalarestoranis pakutakse ümbruskonna vetest püütud saagist
valmistatud roogasid. Kaluritele
ja harrastusmeresõitjatele on
loodud aga kõik võimalused
oma veesõidukite hoidmiseks
ning hooldamiseks pakkudes
neile seejuures vajalikke teenu-

Narva-Jõesuu rannaala arendamise ja heakorrastamise
projekti raames 2013.a märtsis ja aprillis tehtud tööd.
4. veebruarist asuti ellu viima puust
trepide, kõnniteede ja istekohtade
ehitamise ja paigaldamise töid, mille teostajaks oli hanke võitnud pakkumise teinud AS Irbistero.
Selle töö käigus ehitatakse välja kõnnitee, mis kulgeb piki randa Mere
tänava juurest kuni Lembitu tänavani. Samuti paigaldatakse pingid,
lõkketegemise kohad, puutrepid ja
sillakesed, vaateplatvorm ja puidust
terrassid. Need tööd on plaanis lõpetada mai kuus. Liikluskorraldust
kaevamistööde
teostamise
ajal
muutma ei hakata. Loetletud tööde
käigus toimuvad ka tagasipuiste ja

tänavakatte taastamise tööd.
AS Vant teostab alates 4. märtsist
rannas betoonpiirete ehitamise hanke kaudu tellitud töid. Nende tööde
käigus kindlustatakse betoonvalatistega Mere, Pargi ja Kiriku tänavate
merepoolsed avad ja valatakse suvise dušši ehitise alus. Toimuvad Aia,
Kiriku, Pargi ja A.Hahni tänavatel
olevate kivimüüritiste  ning piki Pargi ja Aia tänavat (“Mererannast” kuni
mereni) kulgeva ajaloolise metallpiirde rekonstrueerimistööd.   Need
on plaanis lõpetada   31.05.2013.  
On sõlmitud tööleping firmaga AS
Lemminkäinen, kes hakkab tegele-

ma A.Hahni, Mere, Pargi ja Kiriku tänavate haljastusega ning kõnniteede ehitamisega. Need tööd algasid
22. aprillil.
29.aprillil avati kioskite ja paviljonide tarne ja paigaldamise hanke
pakkumised. Hanke tulemused on
praegu veel kooskõlastamise staadiumis.  
Välja on kuulutatud hange tualettide tarne ja paigaldamise tööde
teostamiseks.
Lähiajal kuulutatakse välja veel ehituse ja tarne hankeid. Kõik hanked
on avatud. Informatsiooni nende
kohta võib leida riigihangete regist-

rist ja linna kodulehelt internetis.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

seid veesõiduki korrashoidmiseks ja nõuetekohaseks kasutamiseks.
Mõeldes peale kasvava generatsiooni tulevikule, on territooriumile teretulnud tegutsema ka
jahtklubi ja muud meresõitmise,
veespordi ning kalapüügiga tegelevad  harrastusseltsid,et pakkuda noortele huvitavaid vaba
aja veetmise võimalusi ning
nende kaudu edasi viia vanu traditsioone.
Hetkel on antud piirkond muust
linnast ajalooliselt eraldatud,
kuid arendusplaanide elluviimisel avatakse kogu see ala
linnarahvale ning sellest saab
linnaelanike ning turistide meelissuvituspaik. Kompleksi rajamine võimaldab luua linnas sadu
täiendavad püsitöökohti ning
hooajati lisatöövõimalusi, mis
toob tagasi linna ka sealt juba
lahkunud noored ning pakub
suvevaheaegadel töökogemuse
saamiseks võimalusi ka koolinoortele.
Endise
tööstussterritooriumi
arendamisel
kaasaegseks elu-, äri- ja puhkekeskkonnaks koos väike- ja
liinilaevasadamatega,rõhutakse
juba varajases staadiumis ümbruskonnas elavate inimeste
jaoks ,nii renoverimise käigus
kui pikemaajalises prespektiivis, töökohtade loomisele.
Arendustegevuse käigus loodetakse koostööle kohalike
kalurite,ettevõtjate ja teiste
arendajatega, et luua üheskoos
väärtust, mis viib linna arengut
edasi.
Mart Lee
juhtaja
Stendal Halduse OÜ
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Nemad on andnud suure panuse Narva-Jõesuu arengusse

Nagu on teada, jäi ka sel aastal linna aukodaniku nimetus välja andmata. Eesti Vabariigi iseseisvuse 95. aastapäeva eel võttis linnavolikogu erikomisjon vastu otsuse anda aukirjad ja hinnalised kingitused erilise panuse eest Narva-Jõesuu arengusse kahele meie linna elanikule – Arvi Pertmanile
ja Irina Ponarovskajale.

Arvi Pertman

Arvi Pertman sündis 1946.aastal.
Koos oma vanematega ehitas ta
Narva-Jõesuussse maja oma perekonna jaoks, mille liikmed elavad
seal praeguseni. Põliselanikud
räägivad, et Pertmanite pere on
alati linna elust aktiivselt osa võtnud. Kultuuritöö alal tegutsemist
alustas Arvi Pertman veel kooliajal, kui mängis Narva-Jõesuu
tantsuorkestris akkordioni. Muusikust sai suurepärane kultuuriinst-

ruktor, kes aitas puhkajatel vaba
aega huvitavalt sisustada. Lisaks
oli ta sanatooriumis üks nendest,
kellel oli otsene side sanatooriumis esinevate lauljate, teatrite,
kunstilise isetegevuse kollektiivide ja muude kultuuritöötajatega.
Viis aastat töötas Arvi Pertman
üleliidulises puhkekodus “Mereranna”, kus tutvustas puhkajaid
Eesti kultuuri ja traditsioonidega.
Koos kolleegidega teistest orga-

nisatsioonidest käis ta Moskvas
meie maad tutvustamas kultuuriprogrammi “Teid tervitab Nõukogude Eesti” raames.
Eesti iseseisvumisest alates on
Arvi Pertman olnud tihedalt seotud Narva-Jõesuu linna kultuurieluga, töötanud linna kultuurielu
korraldades erinevates ametites
kuni pensionini välja.
Alates Eestlaste seltsi “Kalju” loomisest 1992.a on Arvi Pertman olnud seltsi aktiivne liige, juhatanud
seltsi naisansamblit ja tantsutruppi. Praegugi võib teda mitmetel
üritustel kohata korraldaja või heliseadja rollis.
Sõbrad ja kolleegid hindavad
kõrgelt Arvi Pertmani kui inimest,
kelle saatus on tihedalt seotud
Narva-Jõesuu ja selle kultuurieluga lapsepõlvest kuni käesoleva
ajani välja. Tema läbi elu kestnud
töö kodulinna kultuuripõllul on
andnud sellele vaieldamatult palju juurde, lisanud rõõmu ja rahvalikkust.

Irina
Ponarovskaja
Irina Ponarovskaja on populaarne
vene estraadilaulja ja kinonäitleja.

Ta on sündinud Leningradis muusikute perekonnas, kuid mitte
kellelegi meie linna elanikest ei
ole saladuseks, et suure osa ajast
veedab Irina Ponarovskaja NarvaJõesuus, puhates siin igal suvel.
Viimasel ajal elab ta koos oma
perega peaaegu alaliselt siin ning
võtab aktiivselt osa linna kultuurielust.
Irina Ponarovskaja alustas klaveriõpinguid kuue aastaselt. Lõpetas
konservatooriumi juures muusikakooli, kus õppis harfi ja klaveri
erialadel. 15-ndast eluaastast
tegeles laulmisega tuntud pedagoogi Lina Arhangelski õpilasena. Leningradi konservatooriumi
üliõpilasena töötas ta 80-nendatel tuntud ansambli “Pojuštšie
gitarõ” solistina, laulis naispeaosa
nõukogude esimeses rokk-ooperis “Orpheus ja Euredika”. Kolinud
üle Moskvasse, oli Irina Ponarovskaja kaks aastat Oleg Lundstömi jazzorkestri solist. Osales
80-nendatel aktiivselt raadio- ja
televisiooni muusikasaadetes.
Irina Ponarovskaja on andnud välja 7 plaati ja osalenud 8 filmis. Peale muusikalise tegevuse on Irina
Ponarovskaja viimasel ajal tegelenud aktiivselt heategevusega.
Teda teatakse ja armastatakse.

Juba neli aastat järelpanu on Irina
Ponarovskaja korraldanud   Narva-Jõesuus peamiselt suvitajatele
suunatud heategevusõhtuid, mis
toimuvad Linnapäevade raames
ja kus kogutud raha on suunatud
Narva-Jõesuu
kultuuripärandi
taastamisele.
Linnajuhid märgivad ära Irina Ponarovskaja aktiivse valmisoleku
koostööd teha, toetada meie linna kultuurielu ja selle imidžit. Iri-

na Ponarovskaja nimi on tihedalt
seotud Narva-Jõesuu ja Ida-Virumaaga. Ta võtab meeleldi vastu
kutseid esineda erikülalise või korraldajana linna kultuuriüritustel,
teeb seda täiesti tasuta ja kogu
hingest. Tuntud lauljanna sõbrad
ja tuttavad väidavad, et Irina on
alati erilise lugupidamisega suhtunud Eesti kultuuri ja traditsioonidesse ja muidugi inimestesse!

laste ühine töö meile 1013.a
kevadel.
Emadepäeva eel õnnitleb ja
tänab Narva-Jõesuu muusikakooli pedagoogiline kollektiiv meie õpilaste toredaid
emasid. Suur tänu abi ja toe
eest ürituste ja konkursside
ettevalmistamisel!

osavõtu eest Vabariikliku
instrumentaalkontserdi konkursi kahest osast.

Muusikakooli kuldsed artistid
Oma juubeliaastat võtab
Narva-Jõesuu laste muusikaja kunstikool vastu reaalsete
saavutustega. Millega siis
jääb 2013.a märts-aprill muusikakooli
õpetajatele-õpilastele ja nende vanematele
meelde?
15. märtsil osales akordionistide ansambel rahvamuusika
festivalil, mis toimus Sillamäel. Pedagoog Margarita
Kišunsi õpilased A.Morozov,
M.Panitšev ja P.Aristov esitasid Ida-Virumaa kuulajatele
P.Tšaikovski ja U.Veenre teoseid.
Vanamuusika
ansambel
“Olor” ja tantsutrupp “Kullerkupp” esitasid uue ühise kava
23.veebruaril Kukruse Polaa-

rmõisas toimunud heategevusõhtu külalistele.   Kakskümmend kaheksa noort
artisti vanaaegsetes kostüümides, nende hingestatud
esinemine vanas mõisasaalis
mitmevärviliste küünalde säras jättis ereda mulje kokku
tulnud publikule ja peo korraldajatele, heategevusliku
“Lions Klubi” liikmetele. On
meeldiv, et meie linna noored muusikud ja tantsijad
osalesid heategevuses, aitasid oma esinemisega koguda
raha hädasolijate jaoks.
Meie kooli õpilased tõestasid
oma profesionaalset taset,
osaledes
muusikakoolide
XVII rahvusvahelisel konkursil   “Prinarovie 2013”. Ange-

lina Baturina (viiul) ja Ksenia
Zakilova (klaver) esinesid
esimest korda koos duetina
ja said diplomi osavõtu eest.
Selle konkursi nö. “vanad tegijad”, Ivangorodi lava veel
2006.aastast tundev duett
Elis Rahuorg ( flööt) ja Vladislav Švan (kitarr) võlusid ära
žürii, St.Peterburi Mariinski teatri orkestri solistid ja
publiku ning võitsid esimese
koha. Esinejaid valmistasid
ette pedagoogid Irina Kosova (A.Baturina), Maria Zrajeva (K.Zakilova), Lada Švan
(E.Rahuorg) ja Natalja Masjukova (V.Švan).
Toreda uudise teatasid Inga
Samusseva vokaalansambli
liikmed 13 aprillil Tallinnast,

kus nad osalesid   VII rahvusvahelisel konkurss-festivalil
“Kamerton”. 5 Narva-Jõesuu tütarlast: K.Vorobjova,
A.Baturina,
A.Koronova,
K.Orlova ja K.Zakilova esitasid 3-osalise kava.  Edestades
Tallinna, St.Peterburi ja teiste
linnade esinejaid said meie
tütarlapsed esikoha, rahvusvahelise konkursi kuldmedali! Žürii esimees, pianist ja
helilooja Vladimir Ignatov ja
žürii liige, Tallina koori “Raduga” peadirigent Natalja
Kuzina kiitsid meie tütarlapsi täpse kahehäälse esituse,
artistlikuse ja musikaalse esinemise eest.
Näete, selliseid toredaid saavutusi tõi õpetajate ja õpi-

Kultuurikalender
Mai 2013
04.05/ kell 12.00  - Tereza Petšnikova näituse “Minu
hobide maailm” avamine, Valge saal, Kesk 3
05.05./ kell 13.00 - Retšenka ansambli kontsert, Valge
saal, Kesk 3
09.05./ kell 11:00 – Rahupäev, Linna kalmistu
12.05./ kell 11:00 - Judo turniir, Keskkool, J. Poska 36
12.05./ kell 14:00 – Emadepäev, Sanatoorium, Aia 3

12.05./ kell 14:00 - 80 aastat vene luuletaja Andrei
Voznesenski sünnist, Raamatukogu, Kesk 3
18.05./ kell 13:00 - Severjanini lugemine
18.05. - Muuseumipäev- ja öö, Koduloomuseum, Nurme 38
25.05./ kell 16.00 - Retšenka ansambli kontsert, Valge
saal, Kesk 3
27.05./ kell 12.00 - Raamatukogude pave, Raamatukogu, Kesk 3

Lugupeetud
linlased!

Märtsikuu laureaadid olid regionaalse kahe instrumendi
konkursi võitjad Mark Pihlakas ja Anastassia Olevitš (õp.
L.Švan).
Aprillis olid parimad Elis Rahuorg ja Vladislav Švan rahvusvahelise konkursi “Prinarovje 2013” võitmise eest.

Narva-Jõesuu muusikakoolis
toimub võistlus “Juubeliaasta õpilase “ tiitlile.
Veebruaris oli parimaks nimetatud Jelena Vassilenko
õpilane Erik Pihlakas (klaver)

«Kirbuturg»
Linnavalitsus teatab, et 18. ja 25 mail kell 10.0016.00 töötab linna parklas Jaan Poska tn 26  järjekordne “kirbuturg”.
Sissepääs on tasuta, kauplemiseks eelnevat registreerimist ei ole vaja.
Autode parkimine on tasuline, kooskõlas linnas
kehtiva tasulise parkimise korraga.

Tulge osa võtma, ostma ja müüma!
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Soojakulude võrdlustabel majade kaupa. Soojuse hinnad 2012-2013.a
Lõppemas on järjekordne kütteperiood. Esitame teile informatsiooni keskküttehindade kohta meie linna korruselamutes 2012-2013.a kütteperioodil.
Materjali valmistas ette Svetlana Moissejeva, Narva-Jõesuu linnavolikogu liige.

Soojuse hind 1 m2
kütteperiood 2012.okt-2013 mai
aadress

11.12

J.Poska 51
J.Poska 45
Karja 18b
E.Vilde 12
Pargi 12
Kesk 7
Kesk 10
Kudruküla 10a
Vabaduse 18
Vabaduse 20
Vabaduse 22
Koidu 12
Койду 22
Linda 8/8a
Vana 2
Karja 17
E.Vilde 3
Sepa 14
Karja 16
Karja 18b
J.Poska 49
karja 7
J.Poska 47
J.Poska 53
Mäe 17
Kudruküla 13
Kudruküla 15
Karja 5
Koidu 16
Rahu 15
Pargi 16
Kudruküla 3
Kesk 9
Karja 26
Kudruküla 14
E.Vilde 2
Karja 18v
Pargi 18
koidu 14
Kesk 11

12.12

2,21
2,12
2,04
1,65
1,81
1,72
1,68
1,64
1,42
2,07
2,09
2,23
1,85
1,58
2,03
1,49
1,62
1,71
1,43
1,54
1,64
2,09
2,09
1,64
1,83
1,66
1,78
2,47
2
2,33
2,23
2,36
2,39
2,09
1,55
1,98
1,77
1,48
0,7
0,65

1 MWh maksumus
10.12
11.12
12.12
01.13
02.12

89,352
89,352
86,364
92,1
93,456

3,42
3,4
3,19
2,91
3,05
2,42
2,81
2,58
2,24
3,42
3,57
3,68
2,88
2,23
2,93
2,62
2,48
2,86
2,26
2,33
2,57
3,83
3,49
3,13
2,97
2,74
2,97
4,27
3,56
3,88
3,14
4,62
3,87
3,41
2,58
3,08
2,41
2,21
1,33
1,18

01.13

02.13

3,46
3,21
3,06
2,94
3,02
2,75
2,77
2,72
2,15
3,35
3,44
4,16
2,84
2,44
3,01
2,58
2,46
2,77
2,2
2,33
2,77
3,8
3,4
3,17
2,99
2,77
2,85
3,99
3,81
5
3,19
4,53
3,54
3,21
2,76
2,97
2,4
2,27
1,36
0,99

2,7
2,65
2,6
2,37
2,27
2,16
2,17
1,99
1,7
2,59
2,73
3,11
2,25
1,86
2,73
1,93
1,97
2,05
1,78
1,82
2,02
2,86
3,06
2,39
2,19
2,18
2,15
3,01
2,95
3,7
2,55
3,43
2,93
2,41
1,98
2,33
1,9
1,93
1,02
0,76

03.13

soojussõlm

3,36
3,22
2,76
3,06
2,9
puudub soe vesi
2,5
puudub soe vesi
2,69
puudub soe vesi
2,55
puudub soe vesi
2,11
puudub soe vesi
3,08
puudub soe vesi
3,34
puudub soe vesi
3,65
puudub soe vesi
2,67
puudub soe vesi
2,48
gaasikatlamaja, puudub soe vesi
2,67
gaasikatlamaja, puudub soe vesi
2,67
otsaseinad on soojustatud
2,34 otsaseinad ja lõunapoolne fassaad on soojustatud
otsaseinad on soojustatud
2,64
2,23
Katus ja otsaseinad on soojustatud
2,28
Fassaad on soojustatud
2,62
Soe vesi on madala temperatuuriga
Automaatne soojussõlm
3,56
puudub soe vesi
Automaatne soojussõlm
3,73
Automaatne soojussõlm
2,77
Automaatne soojussõlm
2,83
Automaatne soojussõlm
2,79
Automaatne soojussõlm
2,56
Automaatne soojussõlm
3,72
Automaatne soojussõlm
3,64
Automaatne soojussõlm
4,18
Automaatne soojussõlm
3,26
Automaatne soojussõlm
3,89
Automaatne soojussõlm
3,69
Automaatne soojussõlm
3,02
Automaatne soojussõlm
2,49
Automaatne soojussõlm
2,99
2012.a soojustati lagi ja seinad
Automaatne soojussõlm
2,57
soojustatud fassaad
automaatne soojussõlm alates jaanuarist
2,19
soojustatud fassaad
Automaatne soojussõlm
1,25
renoveeritud maja, individuaalne arvestus
Automaatne soojussõlm
1,01 renoveeritud maja, gaasikatel, individuaalne arvestus
Automaatne soojussõlm

Soojuse piirhinna muutumine alates 01.05.2013.a

AS Adven Eesti informatsiooni kohaselt on Konkurentsiamet kooskõlastanud uue soojuse piirhinna Narva-Jõesuus. Piirhinna muutumine on tingitud maagaasi hinna muutusest.
Alates 01.05.2013.a on soojuse piirhinnaks Narva-Jõesuus 78,56 eurot/MWh (koos käibemaksuga 94,27 eurot/MWh).

Narva-Jõesuu
suveniir

Heakorraeeskiri
Eelmisel nädalal korraldas linnavalitsus elanikelt suuregabariidiliste olmejäätmete kogumise ja äraveo. Nagu eelmistel,
nii ka sellel aastal jäid linnaelanikud selle suure tööga rahule,
sest ära sai veetud palju majapidamises kasutut koli, mida
muidu pole kusagile panna.
Linna heakorraeeskirjad näevad ette, et kuni 15. maini tuleb kõigil maaomanikel korrda
teha oma maatükk ja sellega
piirnev linnaterritoorium (kinnistu teenindusmaa laiusega
kuni 3 m kinnistu piirist arvates). Ja muidugi tuleb ka kogu
suve jooksul sama ala korras
hoida, niita ja prügist puhas-

tada.
Pole vaja jääda ootama viimast
koristuspäeva, juba praegu
võib alustada möödunudaastaste lehtede ja kulu kokkuriisumist, et tuul ei kannaks
hiljem teie leheprügi naabri
või linna koristatud territooriumile.
Algab suvi, puhkuste aeg, ja
seetõtu teravneb linnas ka
olmejäätmete
utiliseerimise
küsimus. On vajalik veenduda,
et teil on olemas kehtiv olmejäätmete väljaveo leping .
Mitte mingil juhul ärge kantke
oma koduseid prügikotte autobussipeatustes olevatesse
prügikastidesse ja ärge visake

parkidesse või metsa alla, need
ei kuulu sinna!!
Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu linn oma 20. aastapäeva.
Linn on täiskasvanuks saanud.
Hoides korras oma kinnisvara
ja territooriumi ning heaperemehelikult hooldades ja kaitstes meie parke ja metsa prügihunnikute eest, näitame, et
meie kodukoht on väärt linna
nime kandma.

Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldas ideekonkursi linna meene leidmiseks, mis lõppes 23.
aprillil kokkuvõtete tegemisega.
Konkursi võitjaks tunnistati Tiiu
Toom ja tema ettepanek koostada linna suveniiriks kinke- ja
reklaamraamat “Narva-Jõesuu
pildil”.
Raamatu koostamiseks ja välja
andmiseks taotletakse toetust
piirkondliku LEADER meetme
kohaliku arengustrateegia elluviimise fondist, selle projekti

finantseerimistaotlus on juba
esitatud MTÜ-le Kirderanniku
Koostöökogu.
Kokku esitati konkursile üheksa
ideepakkumist. Linna suveniirideks pakuti kruuse, särke, mütse, näkineiu kuju, savikellukesi,
liivakella, magneteid, siidimaalinguga salli, võtmehoidjaid ja
bonsai-mändi.
Narva-Jõesuu linnavalitsus tänab kõiki konkursist osa võtnuid.
Vaatamata sellele, et kõigist esitatud ideedest sai välja valitud

ainult üks, olid kõik pakutud
ideed huvitavad ning väärivad
tähelepanu ja elluviimist.
2013.a on juubeliaasta, NarvaJõesuu linnal möödub 20 aastat
iseseivuse saamisest. Ja kuigi konkurss on selleks korraks
lõppenud, ootab linnavalitsus
avaud vastu võtma ettepanekuid ja pakkumisi linna iseloomustavate ja reklaamivate suveniiride saamiseks.

Narva-Jõesuu
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Kevad
Narva-Jõesuu
SOS-Lastekülas

Lasteaia “Karikakar”
kasvandikud taas suurel laval

Narva kultuurimajas “Rugodiv” toimus 30 märtsist kuni
4.aprillini kooliteatrite vabariiklik festival “Kuldkalake”.
Selle aja jooksul näitasid Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi, Tartu,
Maardu, Rakvere ja NarvaJõesuu kooli- ja noorteteat-

Kas Teie mäletate, mis aastal
avati Narva-Jõesuu Perekodu
uued majad ?  2011 september.
Iseenesest ei olegi nii ammu,
aga muudatusi on toimunud
palju. Räägin Teile   meie tegemistest, mida me teinud-toimetanud oleme.
20 aprill 2012 kirjutasid Andres
Noormägi Narva-Jõesuu linnapeana ja Margus Oro SOS-Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektorina alla lepingule meie
liitumisest ülemaailmse sosorganisatsiooniga, mis annab
meie lastele rohkem võimalusi.
Selle aasta jooksul oleme jõudnud ära koolitada nii perevanemad kui  tädid. 01.märtsil  sellel
aastal avasime ka esimese perervanematega maja. Üleminek
jätkub ja kui kõik laabub plaanipäraselt,   siis viies maja saab
oma perevanemad 01.10.2013.
Teie küsite, aga kuues ? Kuues
maja on meil eriline, ja nii see
ka jääb, kuigi SOS ajaloos on
see esmane kogemus. Tänu
tublidele, pühendunud ja professionaalsetele kasvatajatele
seisab see maja kindlalt oma
vundamendil.
Emaks-isaks   olemine nõuab
palju mõistust ja kahe jalaga
maapeal seismist. Nad oskavad
vastuolud lahendada hea tahte
abil, tõstes esile inimlikud voorused ja südameheaduse. Tsiteeriksin siin meie luulekorüfee  
Hando Runneli sõnu: “kui mõistus ütleb üles, siis kuula vere

häält!”  Sest selles hääles leidub
palju kadunud emade kasvatustarkusi.
Külas on meil käinud inglise
suursaadik,  inimesed ameerika
mandrilt, Norra patroonid, rääkimata oma eesti heategijatest,
keda on palju-palju. Kui neid
loetlema hakata,   ei mahuks
nad siia ära. Oleme ka ise palju  
rännanud ja parimate õpilaste suurreis 28.04- 05.05. 2013
on   tulemas. Lapsed külastavat
Poolat, Austriat, Rumeeniat,
Tsehhi ja Bulgaariat. Meile organiseerib selle   reisi ja on sponsoriks sõjaveteranide ühing
“Bastion“. Tublid ja toimekad
inimesed.
Narva-Jõesuu linn on meid ka
abistanud oma võimaluste piirides, lubades renoveerida  linnavalitsuse II korruse vabad ruumid meile kontoriruumideks
ja andes need meile pikaajalisele rendile. Muidu   töötasime,
nagu kilud karbis. Patt oleks
mainimata jätta linnavalitsuse  
heakorrakoordinaatori   Andrei
Kuzmini abistavat kätt,   kes on
abiks olnud nii jõuga kui nõuga.
Tänan ka naabreid, kes elavad
meie majade naabruses   ja on
üles näidanud heatahtlikust,
kannatlikust  ning arusaamist.
Narva-Jõesuu Sos-Lasteküla tegemistest teavitas Teid NarvaJõesuu SOS-Lasteküla juhataja
Riho Kangur

rid publikule 37 etendust.
Festivali osalejate hulgas
olid ka külalised Venemaalt
– St.Peterburi noorteteater
“Lestnitsa”.
Narva-Jõesuu linna esindasid
sel aastal teatrifestivalil lasteaia “Karikakar” kasvandikud,

kes olid ühtlasi festivali kõige
nooremad esinejad, ainsad
oma vanuseklassis. Lapsed
esitasid vaatajatele teatraliseeritud muusikalise muinasjutu “Lumekuninganna”, mille
oli lastele selgeks õpetanud
pedagoogid Valentina Jegorova ja Aleksandra Nikolajeva. Lavastuse koreograaf
oli Irina Seletskaja, heliseadja
Niina Pirogova, valgustusse
sättis paika Maria Toropova.
Meie lasteaia pedagoogid
on täitnud suurepäraselt
oma ülesannet õpetada lapsi
kuulama ja mõistma kaunist,
arendada laste loomingulisi andid ja kujutlusvõimet,
avada nende ees muusika,

sõna ja liikumise salapärane
maailm. Oskuse kuulata ja
kuulda, mõista ja kaasa elada
omandab väike inimene lapsepõlves, kuid need oskused
jäävad teda saatma kogu elu.   
Lasteaia juhtkond on tänulik Aleksandra Pesotšinskaja,
Anastassia Jurtšenko, Aleksandra Toropova ja Maksim
Stepanovi vanematele, kes
aitasid kaasa etenduse lavaküpseks saamisele.
Natalja Kaurson
Lasteaia “Karikakar” direktor

Külalised Austriast, Poolast, Saksamaalt,
Türgist ja Hispaaniast Narva-Jõesuu keskkoolis
Narva-Jõesuu keskkool võttis
1-7. märtsini rahvusvahelise
Comenius - projekti “Veel üks
tee   Euroopa integratsiooni
ja aktiivse kodaniku positsioonini” programmi raames
vastu külalisi Austriast, Poolast, Saksamaaalt, Türgist ja
Hispaaniast. Meile sõitis selle
projekti kaudu külla üksteist
õpetajat ja 19 õpilast nendest
riikidest. Nädala jooksul võtsid külalised aktiivselt koos
meie õpilastega osa tundidest, töötasid rahvusvaheliste meeskondadena, tutvusid
meie regiooni ja riigiga.
Eriti jäid meie partneritele meelde Eesti rahvatantsu
meistriklass Irina Seletskaja
juhatuse all koos tantsutrupi
“Kullerkupp” liikmetega, Narva-Jõesuu muusikakooli õpilaste kontsert, käsitöötehnika
“dekupaaž” õppimine Galina
Vlassova käe all, ühine Comeniuse-vaasi värvimine, uisutamine, öine ekskursioon Narva
kindluses.   Külalised õppisid
koos meie lastega ka väljaspool kooli: meisterdasid korve ja savikujukesi Avinurme
Elulaadikeskuses ning Narva Kunstigaleriis. Püüdsime
oma sõpradele näidata kogu
regiooni, lisaks ka Rakvere ja
Tallinna linna.
Kõige rohkem üllatas külalisi
ilm – mitte kunagi varem ei
olnud nad näinud nii palju

lund. Hispaanlased ja türklased ei kujutanud ettegi, et
võib elada taolises kliimas ja
käia tänaval sellise külmaga!
Oma tagasisides märkisid õpilased ja nende pedagoogid,
et kõige rohkem meeldisid
neile meie sõbralikud inimesed, jäätunud meri, lumi, rahvatants. Kõige vähem meeldis
külalistele meie söök, mahajäetud majad ja jäätunud
teed. Need lapsed, kelle jaoks
ei õnnestunud leida selleks
nädalaks kohta kohalikus peres,   kurvastasid, et pidid hotellis ööbima.
Eestisse sõita tahtvatele sõpradele soovitasid meie külalised võtta kaasa soojad riided
ja toitu näksimiseks, käia tänavatel ettevaatlikult, õppida

keeli ja   rääkida julgelt kohalike elanikega – nad on väga
külalislahked ja toredad! Üks
nõuanne oli kõigile ühine
– kindlasti külastage Eestit,
seda tasub näha!
Nii välismaiste kui meie laste
jaoks oli selline kohtumine
väga hea võimalus ületada
keelebarjäär multikultuurses
suhtlemises
omaealistega.
Mitmedki märkasid ülatusega – me saame aru ja räägime
inglise keeles! Eriti jäid oma
õpilastega rahule pedagoogid Oksana Poljak ja Tatjana
Raudsepp, kes nägid, kuidas
nende kasvandikud suhtlevad igapäevase elu käigus
edukalt inglise keeles ning
aitavad
korraldada
kogu
programmi. Oksana, Tatjana

ja Tatjana Barabanova tegid
palju selleks, et rahvusvaheline koostöö  noorte vahel kulgeks mugavalt, oleks huvitav
ja kasulik nii külalistele kui ka
meie kooli õpilastele.
Projekti raames toimuvad
sellised kohtumised veel Saksamaal (juunis), Austrias, Hispaanias ja Türgis. See tähendab, et meie kooli õpilasi ja
õpetajaid ootavad ees uued
huvitavad muljed ja kogemused, teiste maade kultuuri tundmaõppimine - parim
integratsioon Euroopa ühiskonda. Seega õppigem keeli
ja häälestagem end aktiivsele
rahvusvahelisele elule!
Jelena Lohmatova

Alates sügisest on Narva-Jõesuu keskkoolis
võimalik õppida eesti keeles
Alates selle aasta sügisest avab NarvaJõesuu keskkool 1. klassi, kus õppetöö
toimub täielikult eesti keeles. Klassijuhatajaks saab kogenud pedagoog Aime
Onno.
Klassi avamise eesmärgiks on anda kõige
noorema vanuserühma õpilastele võimalus saada algharidus kodulinnas. On

ju teada fakt, et kõige lühem kodutee
on kõige ohutum ja annab lisaks rohkem vaba aega koduste meelelahutuste
jaoks.  
Linnavalitsus on eraldanud eelarvest
täiendavalt raha, et teha õppimine huvitavamaks ja kaasaegsemaks.
Teretulnud on küsimused ja ettepanekud

tulevaste õpilaste vanematelt. Täpsemat
informatsiooni ja kontakte võib leida
kooli kodulehelt www.njkk.ee
Joel Guljavin
Narva-Jõesuu keskkooli direktor
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Narva-Jõesuu Niguliste koguduse aastapäev
EELK Narva-Jõesuu Niguliste kogudus tähistab sel aastal koguduse
iseseisvumise 110. ja koguduse taastamise 20.aastapäeva. Sel puhul on
igati kohane rääkida meie lugejatele
Narva-Jõesuu luteri koguduse saamise, loomise ja taasloomise loost.  
Narva linnapea Adolf Theodor Hahni algatusel toimunud Narva-Jõesuu
kui kuurordi väljaehitamise tulemusel oli eelmise sajandi alguseks tekkinud tarvidus pidada kohapeal ka
jumalateenistust. Alates 1888. aastast peeti jumalateenistusi kohalikus
palvemajas, kuid rahva mõte liikus
oma kiriku ehitamise poole, mis saigi
alguse 1897.a ning lõppes uue kiriku
pühitsemisega   Nikolai kirikuks   15.
juulil 1900. Kirik oli ehitatud suvitajatele ning allus alalise adjunktuurina
Vaivara kogudusele.
Iseseisev Narva-Jõesuu kogudus
moodustati kohalikest elanikest
1903.a. Kogudus oli nii eesti- kui sak-

sakeelne. Koguduse esimeseks õpetajaks valiti Jakob Jalajas, kes teenis
kogudust 1903-1910.a. Iseseisva
koguduse esimese eestseisuse koosolek toimus 29.augustil 1903.aastal.
Koguduse esimeseks eestseisjaks
(juhatajaks) oli valitud Eduard Dieckhoff, kirjatoimetajaks oli õpetaja
Jakob Jalajas, kiriku vöörmündrid:
August Holz, Robert Konga, Madis
Kalmo, Karl Maibaum, Johan Brutus,
Andres Brutus, Alexander Hansing,
Jüri Krabo, Jüri Konga ja Andreas
Lootsmann.
11.oktoobril 1906.a algatab eestseisus koguduse üldkogus toimunud
hääletuse põhjal koguduse palvemaja platsile Narva-Jõesuus, Koidu
tn 19 kooli ehitamise. Platsil olnud
vana lagunenud palvemaja lammutatakse ja ehitatakse koos koolihoonega selle  külge iseseisva osana uus
palvemaja. Valminud koolihoone
anti 1907.a Narva-Jõesuu Kooliseltsi

palvel neile 12 aasta peale rendile
ja ülalpidamisele tingimusel, et nad
seal kohalike laste jaoks  2-klassilise
rahvakooli avavad.
1920.a kogudusenõukogu koosoleku protokollis on märgitud kogudude suuruseks üle 2000 hinge.
Koguduse protokolliraamatu järgi
peeti viimane juhatuse koosolek 14.
jaanuaril 1947. Koguduses oli siis 70
liiget, kellest 1946.a liikmemaksu oli
tasunud 36 liiget.
1946.a toimunud koguduste registreerimise ajal ei leidunud NarvaJõesuus 20 isikut, kes oleksid nõustunud koguduse registreerimiseks
taotlusele alla kirjutama (Peapiiskopi
sekretäri A.Kurismaa vastusest Alice
Gontscharskaja kirjale Peapiiskopile).
Praeguste koguduseliikmete jutu
järgi ei saanud Narva-Jõesuu kirikuhoone sõjas suurt kannatada. Kirikuhoone lammutati 1954.a ning kive
kasutati Narva Kreenholmi hoonete
taastamiseks.
Narva-Jõesuu koguduse taassünd
toimus 1992. aastal, kui diakon Ralf
Alasoo algatusel taastati Narva-Jõesuu kogudus. 24.12.1992.a tuli taastatav kogudus kokku esimeseks jumalateenistuseks, mis toimus Koidu tn
19 kell 24:00.
17.01.1993.a toimus täiskogu koosolek, kus otsustati taastada NarvaJõesuu kogudus ja esitada vastav
taotlus EELK Konsistooriumile. Valiti
11-liikmeline koguduse nõukogu:
Leida Mets, Silvia Remmel, Edda Eek,
Aino Kruglova, Linda Reisenbuk, Eljo
Varblane, Maia Pung, Ants Remmel,

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 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

Agnes Kleius, Ado Jürgenson, Einar
Sepp.
Juhatuse esimeheks valiti Ants Remmel, sekretäriks Edda Eek.
09.03.1993.a otsustas EELK Konsistoorium lugeda koguduse taastatuks ja võtta kogudus Viru Praostkonna koosseisu. Kirikukogu kinnitas
Konsistooriumi otsuse 20.04.1993.a
Alates 1992.aastast toimuvad kogudusele tagastatud majas Koidu tn
19 regulaarselt jumalateenistused.
Kuni 1993.aasta detsembrini teenis
kogudust diakon Ralf Alasoo, kelle
ajal oli koguduseelu elav: teenistused toimusid igal pühapäeval ja
kirikupühal, korraldati mitmesuguseid üritusi, töötas leerikool, peale
teenistusi istuti koos kiriku kohvikus

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

kohvilauas, vesteldi ja lauldi.
12.10.1993.a määrati koguduse hooldajaõpetajaks Peeter Kaldur.
15.03.1997.a määrati koguduse hooldajaõpetajaks Ülo Vaher, kelle ajal
arendas kogudus rahvusvahelist
koostööd: meid külastasid Soome
Jokioise kogudus ja  Saksamaa Sengwardeni kogudus, meie koguduse
esindajad käisid külas Soome ja Saksamaa koguduste juures. Õpetaja
Ülo Vaher teenis Narva-Jõesuu koguduses kuni 2008.aastani.
Praegu on koguduse hooldusõpetaja Avo Kiir.
Teenistusi peavad Viru praostkonna
praost Peeter Kaldur,   õpetajad Ülo
Vaher ja Enn Salveste, oma taasloodud koguduse juurde on tagasitee

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.

leidnud diakon Ralf Alasoo.
Juba pikemat aega tegutseb koguduse juures laste pühapäevakool.
Pühapäevakooli korraldavad ja juhivad Soome kiriku vabatahtlik Raija
Hirvensalo ja Kaja Teder. Raija Hirvensalo on tuntud ja tunnustatud
vaimuliku töö tegija, kes on pälvinud
oma töö tunnustamisena 2012. aastal EELK   aukirja.   Pühapäevakoolis,
mille osavõtjate arv üha kasvab,
käivad nii eestikeelsed kui venekeelsed lapsed oma vanematega või
vanavanematega, et  koos mängida,
meisterdada, jutte kuulata  ja laulda.
Liina Piirisalu
EELK Narva-Jõesuu Niguliste koguduse
Nõukogu liige

Lugupeetud Narva-Jõesuu
ja kogu Eesti elanikud!

Narva-Jõesuu linnavolikogu 19.detsembri 2012.a 39 istungil
võeti vastu otsus müüa Koidu 6 kinnistu (meteoroloogijajaama hoone ja maa) otsustuskorras  MPEÕK Narva Piiskopkonnale tingimusel, et aasta jooksul kannab vene õigeusu kirik
linnakassasse üle 250 000 eurot. Alles peale seda saab kinnistu vene õigeusu kiriku omaks ja saab alata püha Vladimiri kiriku taastamine selle kunagises asukohas.
Kõigil aegadel ja igal pool, kuhu vene õigeusk on jõudnud, on
õigeusu kirikuid üles ehitatud koguduseliikmete annetustest.
Pöördume teie poole palvega mitte jääda ükskõikseks, vaid
toetada püha Vladimiri kiriku ülesehitamist Narva-Jõesuus.
Pühakiri ütleb, et ka kõige väiksem annetus, mis on tehtud
puhtast südamest, on Jumalale meelepärane.
Kirik taastatakse ajaloolises asukohas, muutes sellega täielikult linna välisilmet.Taastatav kirikuhoone pakub huvi ajaloolisest vaatenurgast, tõmbab ligi turiste. Me usume ja loodame, et kirik võtab endale mitte ainult oma ajaloolise asukoha
linnas, vaid saab ka kuurordi vaimseks keskuseks.  
Oma annetused võite te jätta Koidu 6 asuvasse kodukirikusse
tulles, mis on avatud laupäeval ja pühapäeval ning kirikupühadel. Kõik annetajad kantakse kiriku mälestusraamatusse.
Suuremate annetuste tegemiseks ning inimeste jaoks, kes ei
saa teha annetust vahetult kirikus, teatame taastamisega tegeleva  MTÜ arvelduskonto:
«МTÜ Vladimiri kiriku taaselustamine»
Ülekanne Eestis:
Swedbank: 2210 5591 7888.
Rahvusvaheline ülekanne:
Arve nr  EE24 2200 2210 5591 7888;
SWIFT/BIC bank: HABAEE2X
Saaja pank: Swedbank AS;
aadress: 8 Liivalaia Street, 15040 Tallinn, Estonia.

Koostatud Sotsiaalministeeriumi andmetel
Püha vürst Vladimiri kogudus

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistab:
Aado Parbo
75-aastast juubelit tähistavad:
Anastassia Kolokoltšikova
Tamara Vahhonina
Nina Remizova
Ljudmila Berezina
Svetlana Babkina
Maya Bolotyuk
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Valentin Layne
Nikolay Pastushkov
Maria Budakova
Liudmila Shmidt

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Aleksei Jegorov
Elena Tretiyakova
Veera Rudenko
Aleksandra Kulemina
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Stasis Šerpitis
95-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anna Kirillova

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Aleksandra-Sandra Tjutjavina
Rander-Kristofer Paivel

sünni puhul

Alates 16.04.2013 töötab Narva-Jõesuu
linnavalitsus uue graafiku järgi
Esmaspäev:
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede:

kell 8.30 - kell 17.00.
kell 8.00 - kell 17.00.
kell 8.00 - kell 15.00.

Pangabuss

Lugupeetud Isamaasõja veteranid, blokaadi- ja
alaealised vangid!
Õnnitleme Teid II Maailmasõja lõppemise 68.aastapäeva puhul!
Soovime Teile ja Teie lähedastele tervist, õnnelike päevi, edu igas ettevõtmises, tähelepanu ja
headust.
Narva-Jõesuu pensionäride ühendus

Pangabuss

Alates 2009.a teenindab meie linna regulaarselt kord kuus Swedpanga Pangabuss.
Panga informatsiooni kohaselt
on viimasel aastal Pangabussi kasutamine vähenenud.
Toome ära statistika Pangabussi
külastatavuse kohta Narva-Jõesuus kolme viimase kuu jooksul.
Pangabussi külastajate arv peatuskorra kohta Narva-Jõesuus
oli: jaanuaris 15- tunnis 10 klienti, veebruaris 12- tunnis 8 klienti,

märtsis 16- tunnis 10,7 klienti. I
kvartal 2013 kokku 14,3 klienti
peatuskorra kohta- 9,5 klienti
tunnis.
Narva-Jõesuus peatub Pangabuss 1,5 tundi ja selle aja jooksul
oodatav külastajate arv peaks
olema vähemalt 20. Väiksema
külastatavuse arvu korral pank
kaalub
pangabussiteenuse
mahu vähendamist. Pangabuss
on liikuv pangakontor, kus saab
teha kõiki enamlevinud panga-

tehinguid - sõlmida lepinguid,
teha ülekandeid, esitada taotlusi
ja saada nõu pangateenuste kohta. Pangabussis on olemas automaadid, mille kaudu pangakaardi olemasolul saab võtta kontolt
või maksta kontole sularaha.
Samuti on Pangabussis arvuti internetipanga kasutamiseks. Kõigi
teenuste osas kehtib Pangabussis Swedbanki tavahinnakiri.
Kasutage pangabussi teenuseid aktiivsemalt!

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

II kvartalis
6. mail
10. juunil

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.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Teade detailplaneeringu algatamisest
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 05.03.2013.a. korraldusega nr 65 algatati Narva-Jõesuu linna Kalevi tn 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 4500 m2 ning see hõlmab Kalevi tn 25 kinnistut ja sellega piirnevat
reformimata riigimaad.
Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on jagada olemasolev kinnistu kaheks väikeelamumaa
krundiks ning määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute ja nende abihoonete püstitamiseks; moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud planeeritavatele kruntidele; määrata maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted; määrata moodustatavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse tööaegadel aadressil Koidu tn
25, III korrus, kabinet 308.

