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Lihavõttepüha!
Tasuline parkimine 2014. aastal

Ametlik info

28.veebruaril
2014.a toimus
Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
VIII koosseisu
viies istung.

Narva-Jõesuu linnavalitsus
tuletab meelde, et alates 1.
maist kuni 30. septembrini
on linnas parkimine tasuline. Parkimispiletid on müügil juba alates 1. aprillist.

Istungil võeti vastu linna põhimääruse uus redaktsioon.
Muudeti müügipiletite hinna
kehtestamise määrust. Alates 01.
aprillist 2014.a ei kehti 2012.a kehtestatud hindadega tänavakaubanduse müügipiletid Aia, Mere,
Pargi ja Kiriku tänavatel Aia tänavast kuni mereni ja supelrannas.
Esialgset määrust muutes andis
linnavolikogu
linnavalitsusele
õiguse kehtestada müügipiletite
hinnad supelranna piirkonnas.
Müügipilet – see on kaubanduse
korraldaja (linna territooriumil on
selleks linnavalitsus) poolt välja antud dokument, mis annab ettevõtjale õiguse kaubelda või osutada
teenust linna territooriumil.
Muudeti vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimise projekti
omafinantseeringu tasumise krediidi taotlemise tingimusi. Juba
2012. aastal otsustati taotleda veeja kanalisatsioonitrasside renoveerimise projekti omafinantseeringu
katmiseks 1 216 897,90 eurot krediiti 20 aastaks, kusjuures 2013.a
planeeriti võtta krediiti 125 110,
95 eurot, 2014.a - 486 877,35 eurot
ja 2015.a - 604 909, 60 eurot. AS
Narva Vesi ettepanekul muudeti
krediidi võtmise tähtaegu nii, et
2014.a võetakse krediiti 1 030 704
eurot ja 2015 - 61 082,95 eurot.
AS Narva Vesi põhjendas oma ettepanekut sellega, et projekti peatöövõtja Merko AS planeerib ehitustööd lõpetada 2014.a lõpuks,
kuid sel aastal ei ole võimalik teha
makseid 2015.a arvelt.
Istungil kinnitati Narva-Jõesuu
keskkooli arengukava aastateks
2014-2016.

26.märtsil
2014.a toimus
Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
VIII koosseisu
kuues istung.
Võeti vastu koerte ja kasside pidamise eeskirja uus redaktsioon,
mille kohaselt peavad kõik Narva-Jõesuu koerad ja kassid olema
31.detsembriks 2014.a varustatud
elektronkiipidega. Täpsemalt lugege selle kohta käesolevast lehest.
Otsutati muuta Narva-Jõesuu
lasteaia “Karikakar” kohatasu alates 1.septembrist 2014.a. Uuest
õppeaastast alates on ühe lapse
kohatasu lasteaias (lapsevanema
osalustasu, mis katab osa lasteaiakoha majandamis- ja personalikuludest) 5% Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud kuu minimaalpalga määrast. Osaliselt vabastatakse kohatasust lapsevanemad,
kellel käib korraga lasteaias kaks
või enam last. Teise lapse puhul
on kohatasu 80 % kehtestatud

määrast, kolmanda ja iga järgmise
lapse kohatasu 70% kehtestatud
kohatasu määrast. Praegu kehtiv
alampalk on 355 eurot, seega 5%
(lasteaia kohatasu alates 1.09.2014)
saab olema 17,75 eurot, teise lapse
eest 14,20 eurot, kolmanda eest
12,43 eurot.
Võeti vastu linna esimene lisaeelarve sel aastal.
Linna reklaamimaksu määrusesse
viidi sisse reklaami eksponeerimise
tingimusi täpsustavad täiendused.
Üheks selliseks täienduseks on
keeld riputada reklaami kasvavate
puude vahele. Igasugune reklaam
või informatsioon, mis on paigutatud puude vahele ja kinnitatud
kasvavatele puudele, tuleb võtta
maha 1. juuniks 2014.a.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja määrustega saab tutvuda
linna kodulehel internetis aadressil
www.narva-joesuu.ee,
linnavalitsuse ja volikogu dokumendiregistris avalik.amphora.ee/njlv või
linnavalitsuse kantseleis aadressil
Koidu 25 Narva-Jõesuu, kab. 301.
Määrustega saab tutvuda ka Riigi
Teatajas.
Koostas: Veronika Stepanova,
linnasekretär

Sel aastal on kohalikele elanikele parkimispilet tasuta,
kuid selle vormistamiseks
on vajalik esitada linnavalitsusele oma andmed (nimi,
perekonnanimi,
isikukood,
mobiiltelefoni number ja
transpordivahendi registrinumber). Andmed peab saatma e-posti aadressil: parkla@
narva-joesuu.ee või tulla ise
linnavalitsusse.
Kohaliku elaniku soodustusele on kehtestatud piirang.
Sooduspileti taotleja peab
olema kantud Narva-Jõesuu
elanikeregistrisse
vähemat
aasta enne parkimishooaja
algust ja peab olema kantud
sõiduki tehnilisse passi.
Sooduspiletite vormistamise
esimese nädala jooksul on olnud mitu juhtu, kus kohalikud
elanikud üritasid saada tasuta
parkimispileteid oma mujal
registreeritud ja elavatele sugulastele või tuttavatele. Seetõttu pöördub linnavalitsus
inimeste poole palvega esitada ainult õigeid andmeid.
Parkimispiletite
maksumus
2014. aastal on:
ühe päeva pilet – 3 eurot,
kuupilet – 20 eurot,
hooajapilet (1.maist kuni 30.
septembrini) – 75 eurot.
Hooaja parkimispileteid on
võimalik osta soodushinnaga
müügikampaaniate ajal:
01 - 30 aprill 2014.a müüakse
hooaja parkimispileteid soodushinnaga 15 €/ tk ja
01 maist kuni
08 juunini
2014.a müüakse hooaja parkimispileteid 23 €/tk.

Soodusmüügi ajal on paberkandjal parkimispiletid müügil kaubanduskeskustes:
Astri (infopunkt, Tallinna mnt
41, Narva),
Fama (infopunkt, Tallinna mnt
19с, Narva),
Maxima XX (lillede müügi
osakonnas, Kreenholmi 54,
Narva),
Maxima
(parfümeeriaosakond, Vabaduse 16, NarvaJõesuu)
Kuldne Kala (Sepa 12, NarvaJõesuu).
Soodushinnaga hooajapileti
saab soodusmüügi kampaania ajal soetada, saates SMS
teate /auto number-tühik-parkimistsoon/ telefoninumbrile
1902 (näidis: 123ABC njsuvi).
Eelmiste aastate kogemus
näitab, et selline parkimispileti soetamise viis on mugav
ja kasutajasõbralik.
Juhime linna elanike ja külaliste tähelepanu asjaolule, et
2014.a on viivis tasulise parkimise korra rikkumise eest
31eurot.
NB!

Linnavalitsus

tuletab

veelkord meelde, et Liiklusseaduse kohaselt peab parkimispilet olema igal motoriseeritud transpordivahendil,
ka mootorrattal ja järelhaagisel.
Vastavalt Liiklusseadusele on
juht kohustatud kasutama
parkimiskella või muul arusaadaval viisil teatama oma
parkimisaja algusest. Ärge
seda unustage!
Linnavalitsus palub autojuhtidel tähele panna, et
Jaan Poska tänaval Hirve
tänavast kuni 12. km on alates 01.maist 2014.a piiratud
liikluskiirus 50 km/h.
Linnavalitsus soovib kõigile meeldivat suve!
Andrei Palmber
Keskkonna-korrakaitseinspektor
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Kasside ja koerte pidamise uus kord

Kuhu suundub
Narva-Jõesuu Keskkool?

Narva-Jõesuu
linnavolikogu võttis 26.03.2014.a vastu
koerte ja kasside pidamise
eeskirja uue redaktsiooni.
Uue korra kohaselt peab igal
koeral ja kassil olema kiip ja
pass ning loom peab olema
registreeritud Narva-Jõesuu
linna koduloomade registris
hiljemalt 31.12.2014.a.
Koduloomade kiibistamist ja
passi vormistamist saab korraldada igas veterinaarkliinikus.
Kiibistamine teeb ärajooksnud loomade leidmise palju
kergemaks. Tänavalt “jooksiku” leidnud inimesed viivad
looma tavaliselt varjupaika
või teatavad linnavalitsusse.
Tavaliselt looma skaneeritakse, kontrollides kiibi olemasolu ja kui see on olemas, on
kerge leida looma omanikku
registri andmebaasist.
Olgu siinkohal öeldud, et
te ei saa oma lemmiklooma
reisile kaasa võtta, kui teil ei
ole seda protseduuri tehtud.
Juba alates 26.maist 2003.a
kehtib Euroopa Liidu piires

loomadele kohustuslik elektroonsete dokumentide omamise kord.
Kiip ei kahjusta looma ja ei
põhjusta talle ebamugavust.
Paigaldamise protseduur on
midagi tavalise süstimise taolist. Naha alla paigaldatud
kiip ei kao, sellel olev informatsioon ei kustu. Seda “dokumenti” ei saa võltsida, välja
lõigata või muuta.
Pidage meeles, et lemmikloomade kiibistamine on
veel üks võimalus kaitsta end
kannatuste eest. Paljud loomaomanikud, kes on kunagi
kaotanud oma hoolealuse ja
polegi teda üles leidnud teavad, kui raske on oma neljajalgse sõbra kadumist üle
elada.
Kiibistada ja registreerida
võib mitte ainult kassi ja koera, vaid omaniku soovil ka teisi koduloomi.

tades, laste- ja spordiväljakutel, korteriühistude ühiskasutuses olevatel aladel).
Eraldi punktina on välja toodud keeld viibida koduloomadega valvataval avalikul
supelrannal alates 1.maist
kuni 30.septembrini. Nimetatud ala Narva-Jõesuu rannal
algab Liiva tänavalt ja lõpeb
Supeluse tänavaga.
Sama kehtib ka valveta supelrannal Kiriku tänavani (Meresuu SPA juures), kuhu on
samuti paigaldatud vastavad
keelumärgid.
Linnavalitsus loodab, et kehtestatud eeskirja tulemusena
väheneb linnas peremeheta,
hulkuvate koerte ja kasside
arv.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Vastu võetud kord määrab,
et koduloomadega on keelatud viibida avalikus kohas
(st kauplustes, toitlustuskoh-

Olmejäätmed
Organiseeritud
jäätmeveost
vabastatud isikud olid Jäätmeseaduse § 69 lg 5 kohaselt
kohustatud esitama linnavalitsusele enne 2014.a 20. jaanuari
kirjaliku kinnituse, et nad ei ole
eelmise aasta jooksul oma majavalduses elanud ega seda kasutanud. Sellest nimekirjast on
esitanud kinnituse ainult kaks
majavaldust, ülejäänud loetakse automaatselt liitunuks
organiseeritud jäätmeveoga.
Ligikaudu 200 majavaldust
saavad sel kevadel kirjaliku
hoiatuse.
Linnavalitsus teatab taas kord
majaomanikele, et olmejäätmete väljaveoks tuleb sõlmida
leping korraldatud jäätmeveo
vedajaga, kelleks Narva-Jõesuus on OÜ EKOVIR (Kaasiku

28, 41541 Jõhvi, tel 3366726,
faks 3366727, e-post: ekovir@
hot.ee
või s.ekovir@gmail.
com).
Olmejäätmete korraldatud väljaveost vabastamise avaldusega tuleb pöörduda Narva-Jõesuu linnavalitsusse. Avalduse
plank on saadaval linna kodulehel internetiaadressil http://
narva-joesuu.kovtp.ee/et/jaatmemajandus.

vad korteriühistud sel aastal
tellida
30 м3 konteineri (konteineri
paigaldab linn tasuta), kuid
jäätmete väljaveo ja utiliseerimise eest tuleb korteriühistul
tasuda.
Eramajade rajooni suuri konteinereid sel aastal paigaldada
ei planeerita.
Ohtlike jäätmeid ja autokumme võetakse iga päev kella
17.00 -19.00 vastu Kalda tn 45,
Narva-Jõesuu.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Suuregabariidiliste jäätmete
kogumiseks ja väljaveoks või-

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

Koolil on kevadel paras aeg
hakata mõtlema järgmisest
õppeaastast. Nagu igal sügisel ootame kõiki meie linna
seitsme aastaseid lapsi kooli.
Läbi terve kooliaasta oleme
tegelenud oma tulevaste esimeste klassi õpilastega. Rõõm
on näha, et meid usaldatakse
jälle. 15-16 last saavad oma
esimese aabitsa 1. septembril Narva-Jõesuu Keskkoolist.
Koostöö lasteaiaga on olnud
edukas ja me plaanime vastastikku kasulikku koostööd veelgi tihendada.
Narva koolidel on alanud segased ajad. Kui mõni Narva
lapsevanem eelistab oma lapsele pakkuda kodusemat õpikeskkonda meie koolis, oleme
selle üle ainult rõõmsad.
Hea meel on selle üle, et riik
on lõpuks aru saanud, et eesti keelt on hilja hakata õppima keskkoolis. Narva-Jõesuu
Keskkool on alustanud osaliselt eestikeelse aineõppe
sisseviimist alates esimesest
klassist. Vähemalt veerand õp-

peainetest plaanime tulevikus
õpetada eesti keeles. Kooskõlastades oma samme lastevanematega, tahame saavutada,
et meie põhikooli lõpetaja
oleks võimeline õppima edasi
igas Eesti gümnaasiumis. Kool
tagab, et igal lõpetajal on selge siht silme ees, kuhu minna
edasi õppima. Valik saab lähtuda ainult õpilasest endast.
Aitame välja selgitada huvid
ja võimed, mille alusel saab
valida gümnaasiumi või kutsekooli.
Jätkame koostööd teiste Eesti
vene õppekeelega koolidega,
leidmaks parimaid lahendusi
õppetöö korraldamisel ning
õpilastele koolis käimise huvitavamaks muutmisel.
Meie eesmärgiks on harida
ja kasvatada kõiki Narva-Jõesuu linna põhikooliealisi lapsi
ning aidata neil valida oma
huvidele ja võimetele kohane
edasine õpitee. Oleme õpilase isikupära arvestav turvaline õpi- ja töökeskkond ning
lähtume oma tegevuses lapse

vajadustest ja huvidest. Otsustuste juures arvestame võimaluse korral õpilaste ja vanemate ettepanekutega.
Selle kevade alguseks valmis
Narva-Jõesuu Keskkooli arengukava aastateks 2014-2016.
Arengukava kinnitas oma
määrusega Narva-Jõesuu linnavolikogu 26.märtsil k.a.
Arengukavaga, mis kajastab
täpselt kõiki koolielu vaatenurki, on võimalik tutvuda linna ja kooli koduleheküljel.
Palun kõiki, kes tunnevad huvi
kooli vastu, külastama meid
26.aprillil (laupäev). 26.aprillil toimub avatud uste päev.
Võimalik on külastada kõike
tunde ja kohtuda kõikide kooli
töötajatega.

Kohtumisteni
Joel Guljavin
Narva-Jõesuu Keskkooli direktor

Teadmiseks kinnistusiseste veeja kanalisatsioonivõrkude ehitajatele
Narva-Jõesuu vee- ja kanalisatsioonivõrkude renoveerimise ja laiendamise projektiga hõlmatud kinnistuomanikel, kes ei olnud varem liitunud vee- ja kanalisatsiooni ühisvõrguga või
kes on võrkude renoveerimise käigus soovinud muuta oma kinnistu sisevõrkude asukohta ja
liitumispunkti, on vajalik taotleda projekteerimistingimusi vee- ja kanalisatsiooni sisevõrgu
projekteerimiseks ja ehitamiseks.
Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb esitada Narva-Jõesuu linnavalitsusele:
Vormikohane taotlus (plangi võib saada linna kodulehelt või linnavalitsusest);
kooskõlastusleht, millele on märgitud sisevõrgu vee- ja kanalisatsioonitrassiga liitumise punkt
(kooskõlastusleht saadeti projekteerijate poolt vee- ja kanalisatsioonivõrkude renoveerimise
ja laiendamise projekti koostamise ajal kõigile linna kinnistute omanikele);
tasuda lõiv (20 eurot). Lõivu võib maksta linnakantselis taotluse esitamise ajal või kanda Narva-Jõesuu LV arvelduskontole nr 1120187750 Swedbangas.
Uute insenervõrkude projekteerimine ja ehitus liitumispunktist kuni elamuni toimub
kinnistu omaniku kulul.

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Narva-Jõesuu Keskkool projektis «Comenius»
Oma loogilise lõpuni on jõudnud
projekt «Comenius” (veel üks tee
aktiivsesse kodanikuühiskonda
ja Euroopasse integreerumiseks),
milles Narva-Jõesuu keskkool
on osalenud kaks aastat, alates
2012.a septembrist.
Partneriteks selles projektis olid
mitmesugused koolid: keskkoolid Poolast ja Saksamaalt, Hispaaniast, Austriast, UNESCO kool ja
keskkool-lütseum Türgist.
Nagu igas projektis olid ka siin
osalejate jaoks konkreetsed eesmärgid. Peamiseks, mille poole
me püüdlesime, oli soov:
- seada sisse partnerlussuhted ja
tutvustada omavahel erinevatest
Euroopa maadest pärit koolinoori ühise tegevuse kaudu projektiosaliste maade traditsioonide
ja kultuuripärandiga tutvumisel,
- leida lastele arvutivaba tege-

vus,
- tõsta õpilaste ja õpetajate rahvusvahelise suhtlemise kompetentsuse taset,
- parandada inglise keele oskust.
Tegevuskava oli mitmekesine:
- 2012.a september-oktoober – Poola riigi ajaloo, arengu,
geograafia, religiooni, kunsti,
Euroopa Liiduga ühinemise
tundmaõppimine;
- 2013.a veebruar – külaliste vastuvõtmine Eestis – tundide külastamine, mängud ja viktoriinid
Eesti kohta, rahvatantsu ja klaasimaalingu õpitoad, rahvusköök,
rahvariiete ajalugu, Comeniuse
Karika loomine, arutelu Eesti
haridussüsteemi üle. Kõik need
üritused toimusid Narva-Jõesuu
keskkooli baasil.
- 2013.a aprill-mai – Austria ja

Saksamaa
tundmaõppimine.
Nende ajalugu, areng, geograafia, religioon, kunst, riikide ühinemine Euroopa Liiduga; projekti
esimese aasta kokkuvõtete tegemine.
Sel õppeaastal toimusid tutvumisreisid Türki ja Hispaaniasse,
nende riikide külastamine oli
projekti viimane üritus.
Hispaanias tegid projektis osalejad filmi «Inimene –Соmenius”,
mis pani punkti projektile, kuid
mitte edasisele tegevusele. Sest
meie lastele avanesid selle projekti kaudu suured võimalused,
mida me püüame koos nendega
kasutada.
Tatjana Barabanova

Praha, Viin, Budapest.
Muljeid Narva kunstikooli
kultuurireisidelt
Koduloomuuseum
jätkab
koos Narva kunstikooliga
oma külastajatele Eesti ja
teiste riikide vaatamisväärsuste ning muidu huvitavate
paikade tutvustamist õpilaste ja pedagoogide tööde
kaudu. Kuu viimasel laupäeval, 26 aprillil, avatakse koduloomuuseumis kunstikooli
õpilaste tööde näitus “Praha,
Viin, Budapest”.
Kunstikooli pedagoogi Olga
Tjurina sõnul veetsid Narva
kunstikooli õpilased kahel,
2012. ja 2013. aastal koolivaheaja kolmes Euroopa pealinnas - Prahas, Viinis ja Budapestis. Reisi eesmärgiks ei
olnud ainult ekskursioonid,
kunstimuuseumide ja kaunite losside külastamine, reisilt
toodi kaasa palju pilte, uusi
muljeid ja värve. Reisil tehtud
töödest on koostatud väike
kollektsioon, mida näitusena

välja pandi.
Eksponeeritud on graafilised
joonistused tuššiga, geelpliiatsiga (Budapest, Viin) ja
pastelltehnikas
väikesed
etüüdid Prahast. Graafika
võimaldas noortel kunstnikel
kiirelt (mis sellisel “galopiga
mööda Euroopat” reisil oli
suure tähtsusega) edasi anda
majadel ja lossidel lõpmatuseni korduvaid, pitsilisi, lausa
õhus rippuvaid arhitektuurilisi detaile. Pastell võimaldas
momentaalselt jäädvustada
“Kuldse Praha” kogu rikkalikku värvigammat.
Olga Tjurina sõnul oli euroopa-reisi eripäraks võimalus
üheaegselt joonistada ja külastada muuseumi, kus säilitatkse teoseid, mida lapsed
õpivad Euroopa kujutava
kunsti ajaloo tundides. Viinis
näiteks oli Albertino muuseumis avatud Rembrandti graa-

Narva-Jõesuu
X Jüriöö jooks
Spordiürituste hooaeg algab
Narva-Jõesuu X Jüriöö jooksuga reedel, 23 aprillil. Nagu
ikka, on Jüriöö jooksu start
Heledas pargis kell 17:00. Esimeses järjekorras toimuvad
lastejooksud 500 m ja 1 km .
Kõik 500-meetri jooksust osavõtjad ja 1 km jooksu parimad
saavad magusa auhinna!
Viie kilomeetri pikkuse põhidistantsi võib läbida joostes,
tervisekõnnil või keppidega
kõndides.
Autasustamine toimub kümnes alagrupis, tervisekõndi-

jate vahel toimub autasude
loterii. Võitjate ja loterii peaauhindadeks on SPA-keskuse
Noorus kinkekaardid.
Juba kolmandat aastat toimub Jüriööjooksu raames ka
teatejooks ettevõtetele, kus
ettevõtted saavad näidata
oma töötajate head sportlikku
vormi.
Jüriööjooksule võib registreerida eelnevalt internetilehel
www.akkesport.net või ürituse toimumise kohal alates
kella 16:00. Nagu öeldud, toimuvad lastejooksude stardid

fikale pühendatud näitus.
Sajandeid tagasi tõmmatud
elavalt värelevad sulejooned
geeniuse joonistustel olid
Viini kirikuid ja losse külastades noortel silme ees. Prahas
külastati Alfons Maria Mucha, Tšehhi sajandivahetuseaegse Art Nouveau kunstniku
ja dekoraatori näitust, kelle
tööd on täis säravaid värve ja
peeneid jooni.
Eriti märkis pedagoog, et
kokkupuude elusa, suure kujutava kunstiga on lapsi rikastanud, pannes neid sügavalt
juurdlema reisil nähtud kaunite kunstide üle.
Töödesse valatud muljeid reisilt saab näha Koduloomuuseumis alates 26.aprillist kuni
24 maini. Näituse avamine on
26.aprillil kell 14.00.
Ljbov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

kella 17:00, põhijooksu start
on kell 18:00.
Narva-Jõesuu Jüriööjooks ja
muud järgnevad spordiüritused on ettevalmistavaks etapiks Narva Energiajooksule,
mis toimub 15 juunil Narvas.
Jüriööjooksu peakorraldaja on
Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
Distantsi kaarti ja muud vajalikku informatsiooni võib näha
interneti lehekülgedel www.
narva-joesuu.ee ja www.akkesport.net.

Muutuv maailm
Igal aastal tähistab üldsus 21.
märtsil rahvusvahelist luulepäeva. Vene kultuuriseltsis
“Allikas” ei jää see tähtpäev
tähistmata, sest kultuuriselts
tegutseb koos Adolf Hahni-nimelise luuleseltsiga.
«Muutuv maailm» oli ka
24.märtsil toimunud muusika
ja luuleõhtu teemaks. Õhtu
valmistati ette koos Jõhvi luuleklubiga «Русское слово»,
Sillamäe ja Ivangorodi klubidega.
Temaatilise õhtu valmistas
ette ja viis läbi Galina Sokolova Adolf Hahni nimelisest luuleklubist.
Ürituse sümboliks oli valitud
juurte, tüvi ja krooniga puu,
märkimaks ära järjepidevat
sidet erinevate põlvkondade
vahel.
Õhtu avas muusikakooli õpilane Maria Rezanova, kes esitas
Chopini varajase poloneesi
sol-minooris. Vestlus muutuvast maailmast poeesias algas
sümboolse puu juurtest, mis
annavad meile edasi eelkäijate informatsiooni.Olga Lužina
(Jõhvi) rääkis vanavene kirjanduslikust märgist «Слово
о полку Игореве». Vana vene
keele mitmekülgne kõla, loomingu ajalugu, Olga Lužina
andekas vestlus vana-vene
sündmustest äratas kuulajates
siira huvi. Lõpetuseks luges
O.Lužina V.Žilkini, üdini täna-

Sport
29. märtsil toimusid Lähtes (15
km Tartust) Eesti meistrivõistlused judos 1999-2001.a sündinud
poistele ja tüdrukutele ( U16).
Võistlustest võttis osa 130 sportlast 20 Eesti klubist. Vlada Stepanova tuli Eesti meistriks kaalukategoorias kuni 48 kg.
Teisel päeval toimusid meistrivõistlused juunioride vanuseklassis (sündinud 1994-1999,

päevase poeedi luulet.
Ajalugu ei seisa paigal. Selleks, et muutusi mõista, on
vaja võrdlust. Kahekümnes
sajand on tunnistatud inimkonna ajaloo raskemaiks. Õhtu
jooksul rääkisid meie autorid,
kuidas põlvkonnad on omavahel seotud, kuidas nad ise on
raskustest üle saanud ja sündmustele reageerinud. Õhtu
jooksul esinenud kaheksateist
autorit püüdsid oma luuletustes sellele probleemile vastust
anda.
V.Rudenko kujutles ilu luules ja kirjanduses, ka vaimset
ja füüsilist ilu kui elu liitvat
tüve, tuues näiteid kirjanike ja
poeetide ütlustest armastuse
ja ilu tähenduse kohta ning
luges oma luulet armastusest
looduse ilu vastu.
V.Šavarova,
S.Ladonina,
G.Rein, S.Galitski, I.Moltšanova
rääkisid erinevate põlvkondade poeetilistest kangelastest
nii, nagu nemad neid ette kujutasid.
Noorte autorite luulest rääkis
Olga Krassavina (Ivangorod).
Ta luges ette Julia Statskaja,
Ija Kivi, Jelizaveta Jemeljanova-Sõtšina (Venemaa) luulet.
Nende loomingut analüüsides
rääkis O.Krassavina mõttevabadusest ja uutest stiilidest
noorte poeetide loomingus,
isikupärase loomestiili kujunemiset, suundade ja laadide
U21), milles osales ligikaudu
sada sportlast. Selles vanuseklassis osales Vlada esimest korda ning võitis juunioride Eesti
meistri tiitli kaalukategoorias
kuni 48 kg.

Sambo
5. aprillil toimus Daugavpilsis
(Läti Vabariik) rahvusvaheline
samboturniir. Võistlustel osale-

ühinemiset autori nägemuses
kaasaegsest maailmast.
Oma kodanikuseisukoha kõige maailmas toimuva kohta
ja suhtumise Ukraina sündmustesse ütlesid luules välja V.Sumarok, G.Sokolova,
L.Novogrudskaja.
Õhtu teema oli mitmekülgne,
kõlasid väga erinevad luuletused. Kuid neid kõiki ühendas
usk headusesse, õiglusesse,
kodumaa-armastusse, loodusesse, usk inimlike suhete ilusse.
Õhtu jooksul kõlas Vladimir
Bobrovi muusika ja laul.
Samuti oleme tänulikud Tamara Fedorovskajale, kes luges P.Kosobutski luulet ja Ülle
Sahharovi – ta tõlkis venekeelsed luuletused eesti keelde
“Olen venelasest eestlane” - ja
luges teda.
Luuleõhtu läbiviimist toetasid
Kultuurkapital ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
L.Grigorjeva
Adolf Hahni nimelise luuleklubi liige

sid 1997.a ja peale seda sündinud noored sportlased Lätist,
Leedust, Eestist, Venemaalt ja
Valgevenest. Alla 50 kg raskusklassis saavutas Vlada Stepanova 3. koha.
Nikolai Novitski
Treener
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Rimma Rumjantseva
Galina Preina
Niina Astapova
Niina Babõkina
75-aastast juubelit tähistavad:
Mihhail Vinogradov
Vladimir Niktin
Nikolai Piller
Lidia Kozlovskaja
Niina Kulikova
Alla Tšernova
Niina Sükkiläinen
Liidia Tšurkina
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Valentina Filippova
Tamara Šopenko

Tamara Zavjalova
Marta Neiman
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Vjatšeslav Korovajev
Aleksandr Gaponov
Raissa Mihhailišina
90-aastast sünnipäeva tähistab:
Niina Karpova

В марте 2014 года открылся массажный салон

«МАССАЖНЫЙ МИР»
по адресу Карья 18v-М1, Нарва-Йыесуу.

Предлагаем следующие
виды массажа:

• Классический-лечебный
(общий и по зонам 30 мин,
60 мин и 90 мин)
• Лимфатический
• Шиацу (японский точечный)
• Коррекция фигуры
• Детский, подростковый (30
мин)

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Sofia Saltuni
ja
Artjom Korotkovi

sünni puhul

• Массаж лица
• Расслабляющий - антистрессовый

Время работы: Пн.-Вск.
9.00-20.00
Контактный телефон:

5514704

Kultuuriüritused 2014.a aprillis ja mais:

Narva-Jõesuu Keskkool

kutsub avatud uste päevale,
mis toimub laupäeval, 26.aprillil 2014.a algusega kell 10:00.
Kavas on:
1.Avatud tunnid
2.Huvialaruumid ja õpitoad
3.Kooli arengukavaga tutvumine
Osalise ja täieliku eesti keele keelekümblusklassi tööga tutvumine

Ootame kõiki huvilisi !!!
Kooli administratsioon

Aprill

kell 12.00 – raamatunäituse «450 aastat William
Shakespeare sünnist” avamine Linnaraamatukogus Kesk tn 3
23.04 kell 17.00 – X Jüriööjooks Heledas pargis
27.04 kell 14.00 – Rahvusvahelise tantsupäeva
tähistamise kontsert AS Narva-Jõesuu Sanatooriumis Aia tn 3.
26.04 – 24.05 – koduloomuuseumis Nurme tn 38
on avatud Narva kunstikooli õpilaste tööde näitus
«Praha, Viin, Budapest»

Mai

05.05 kell 14.00 – avatakse Lihavõttekaunistuste
töötuba, koduloomuuseumis Nurme tn 38
09.05 kell 11.00 - mälestuspäeva rongkäik
langenud sõduri mälestusmärgini Narva-Jõesuu

kalmistul
10.05 kell 11.00 – Judoturniir Narva-Jõesuu keskkoolis J.Poska tn 36
10.05 kell 12.00 – näituse «Ruumiline tikkimine»
(Galina Petrova, Sillamäe) avamine Kesk tn 3
11.05 kell 12.00 – Emadepäeva kontsert AS NarvaJõesuu sanatooriumis Aia tn 3.
17.05 kell 19.00 – Vene poeedi Igor Severjanini
luulet loeb näitleja ja muusik Timur Ilikajev
(Tallinn) koduloomuuseumis Nurme tn 38
17.05 kell 12.00 -16.00 – Avatud uste päev koduloomuuseumis Nurme tn 38
17.05 kell 18.00 - 22.00 – Muuseumiöö “Tähed
öös” koduloomuuseumis Nurme tn 38
18.05 – Vene poeedi Igor Severjanini luulet loeb
näitleja Segei Tšerkasov (Tallinn), Kesk tn 3
20.05 – Raamatunäitus “215 aastat Honore´de
Balzaci sünnist” Linnaraamatukogus Kesk tn 3

Narva-Jõesuu
linnavalitsus

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.00–15.00
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.00–17.00

II kvartalis
5. mail
9. juunil

võtab tööle inimest
trimmeriga niitma

Pöörduda

telefonil 524 93 45,
Andrei Kuzmin

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
08.05.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

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.

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr 167. Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut katastritunnusega
51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei
muudeta.
Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine
uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse
põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,
sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil
Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

