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Silmufestival Narva-Jõesuus:

KUIDAS KÕIK OLI
19. septembril toimus NarvaJõesuus Silmufestival, üritus, mille toimumist ootasid
südamevärinal rohkem roheliste ja loomakaitseseltside
esindajad kui, ütleme, tavainimesed.
Kroonika näitab, et silmuralli,
festivali peamine atraktsioon,
kutsus meie avalikkuse esindajate hulgas esile ebaterve vastukaja. Skandaalne uudis Eesti
loomakaitse seltsi protestist
haarati entusiastlikult ajakirjanike poolt ja puhuti nii suureks
kui vähegi võimalik. Üldsuse
arvamus jagunes kaheks: ühed
pidasid planeeritavat üritust
amoraalseks ja loomade kasutamist sedalaadi meelelahutuses lubamatuks, teised jälle
vastupidi, ei näinud silmural-

lis midagi loomuvastast. Kogu
kära asja ümber aga mõjus tõukejõuna, mis tõi kohale palju
uudishimulikke.
“Narva-Jõesuu silmufestivali
nael, laialt reklaamitud silmuralli moondus ümber konserviralliks. Võib-olla on selles
ka positiivseid külgi – mitte
ükski silm ei saanud võistlustel kannatada, kannatada said
vaatajad, kes tundsid end petetuna”, kirjutab ajaleht “Viru
Prospekt”.
Pikkade vaidluste tõttu teemal
“olla või mitte olla “ tuli silmufestivali korraldajatel silmuralli
kontseptsiooni muuta viimasel
minutil.
Andres Noormägi andis vestluses ajalehe “Narva-Jõesuu”
korraspondendiga sündmustele hinnangu:

“Me tõesti tahtsime, et silmufestival ja selle naelaks mõeldud sisuliselt maailma esimene
silmuralli toimuks planeeritud
stsenaariumi kohaselt. Kuid
peale seda, kui Kanal 2 näitas
Silmufestivali reklaami, aktiviseerusid rohelised. Keskkonnaministeerium teatas peale nende sekkumist, et selline ralli
on vastuolus Loomakaitseseadusega. Nimetatud seadusest
tuleneb, et näitustest, võistlustest, laadast võivad osa võtta
ainult kunstlikes tingimustes
kasvatatud loomad ja kalad.
Meie juhtumis on silmud positsioneeritud kui kalad. Eestis
silmu kunstlikult ei kasvatata.
Saime Soome kalakasvatuse
kontakti, Soome turismifirma
Heino Tours oli valmis silmud
tasuta kohale tooma. Pöör-

dusime veterinaarteenistuse
poole küsimusega: milliseid
dokumente on silmudele vaja,
et tõendada nende Soome päritolu? Vastust ei järgnenud,
me ei ole seda siiani saanud.
Valmis plaan “B”: me otsustasime soome silmud Narva jõkke
lasta. Sellele reageerisid keskkonnakaitse ametnikud: mingi
teine seadus keelab kunstlikult
kasvatatud kalu jõkke lasta.
Nii tuligi meil vastu võtta otsus: kuna loomakaitseametnikud pidasid silmuralli läbiviimist ebaeetiliseks isegi juhul,
kui me oleksime rallil osalenud
silmud peale võistlust tagasi
jõkke lasknud, osalesid võiduajamises surnud silmud, st
konservid.
Jagan täielikult publiku pettumust – inimesed tulid vaatama
elusate osalejatega rallit.
Siiski pole põhjust kurvastada.
Meil on ees terve aasta aega,
et bürokraatiabarjääridest läbi
murda. Me teeme kõik selleks,
et silmuralli toimuks järgmisel
aastal esialgselt kavandatud
kujul”.
Sel teemal on juba palju räägitud. Kuid sombusele ilmale
vaatamata kogus Silmufestival
oma kaks tuhat osalejat. Elavalt kauples kalalaat. Kontsertprogramm oli kaunis edukas.
Tagasi sporditeema juurde tulles: Silmufestivalil võistlesid
mitte ainult konservid, vaid ka
inimesed.
Peale üldsuse sügavmõttelisi
kommentaare otsustasid Narva-Jõesuu ametnikud ise võistlustest osa võtta. Võistluse
põhimõte sarnanes silmuralli
omale. Linnavalitsuse ametnike vastasteks olid elanikud ja
linna külalised. Võitsid ametnikud – küllap jõudsid eelnevalt
treenida.

Selgitus:
Silm (Petromyzontidae)- selgroogsete alamgrupp klassist
´sõõriksuulised´moodustavad
ainsa rühma ´silmulaadsed`(P
etromyzontiformes) ainsa perega `silmulised` (Petromyzontidae).
Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov
ja Sergei Korotkov

Tagasiside:
“Mina sõitsin Narva-Jõesuusse St.Peterburist. Sain juhuslikult teada, et festival toimub, selle hotelli fuajees, kus ma peatusin. Käisin
ja ei kahetse. Viin koju naisele eesti silmu. Pannkoogid silmuga
meeldisid väga”.
Aleksei, St.Peterburg
“Jälgisin kogu aeg uudiseid vabariiklikust pressist. Kahju, et silmuralli ei toimunud. See-eest oli linnaametnike ja elanike võitlusel
lõbu laialt. Meil Tallinnas veel midagi sellist ei ole. Ilm oli natuke
kehv, muidu polnud festivalil viga”.
Irina, Tallinn
“Olen siin, et kala osta, ja seda ma ka tegin. Kahju, et silmuralli ära
jäi. Siiamaani ei saa aru, miks selline skandaal üles puhuti”.
Indrek, Narva
“Ootasin festivalilt rohkemat. Kurvastas, et silmude asemel veeretati konservipurke.”
Inna, Sillamäe
“Pidu meeldis. Ametnike ja elanike võistlus oli võimas. Fännasin
ametnike võistkonda, eriti Andrei Palmbergi – tema oli viimane
võistleja ”.
Anna, Narva-Jõesuu
“Silmufestival on ivaga pidu. Olen rõõmus, et selline idee sündis
just meie linnas. Hoidsin ametnike võistkonnast kultuuritöö spetsialistile Valeria Lavrovale pöialt – ta on mulle hingelt lähedane.
Meil on sarnased ametid”.
Tatjana, Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu
• Ametlik

Ametlik info
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
23.09.2009.a.
istungilt
Narva-Jõesuu linnavolikogu
23.09.2009.a. istungil võeti
vastu järgmised otsused ja
määrused:
•

kinnitati keskkooli, muusikakooli ja lasteaia hoolekogu liikmete valimise kord;

•

moodustati jaoskonnakomisjon kohalike omavalitsuste volikogude valimiste
läbiviimiseks 18.10.2009.a;

•

tunnistati peremehetuks
varaks puurkaev, mis asub
Meriküla-Vodova
maanteest umbes 100 meetri
ja Narva-Jõesuu – Hiiemetsa maanteest umbes 430 meetri kaugusel;

•

määrati Tikmani kinnistul
asuvate teede nimeks: Richard William Gendti tee ja
Richard William Gendti põik;

•
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otsustati taotleda munitsipaalomandisse Narva-Jõesuu keskkooli hoone teenindusmaa asukohaga Jaan
Poska tn 36.

Vastu võetud otsustega võib tutvuda linnavalitsuse kantseleis
ja linna kodulehel www.narvajoesuu.ee

Maamaksu
vabastamine
aastal 2010
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et isikud, kes on Rahvastikuregistris registreeritud NarvaJõesuu linna elanikena, kes saab
Riikliku
pensioonikindlustuse
seaduse alusel pensiooni ning
kelle kasutuses on elamumaa
Narva-Jõesuu haldusterritooriumil, võivad esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele maamaksu
vabastamise kirjaliku avalduse
hiljemalt maksustava aasta 15.
jaanuariks 2010. Maamaksusoodustus kehtib elamumaale kuni
0,1 ha (1000 m²) ning maksuvabastuse summa on 450 (nelisada
viiskümmend) krooni

Intervjuu enne valimisi - volikogu esimees
Raivo Murd ja linnapea Andres Noormägi
Teie ametiaeg Narva-Jõesuu
juhtidena on lõppemas. Kuidas
hindate ise seda aega?
Raivo Murd: Täpsustan, et lõppemas on küll 2005-2009 aasta
valitsemise periood . Loodan, et
kui rahvas on meie tegusid tunnustanud, siis jätkub töö ka peale 18.oktoobri valimisi. Pean kohe
tunnistama, et antud periood ei
ole olnud kergete killast. Siiski
on olnud rohkem positiivset. Hea
meel on selle üle, et linnakodanikud on aktiivselt lülitunud oma
linna töödesse ja tegemistesse.
Ainult ise osaledes on võimalik
saavutada linna edasist hoogustatud arengut.
Andres Noormägi: On olnud
raske, aga tulemuslik aeg NarvaJõesuu linna jaoks. Käivitatud
on täiesti teine arengutempo. Ja
linn nooreneb. Süda läheb alati
soojaks kui lähen mööda meie
poolt ehitatud ja alati lapsi täis
mänguväljakutest.
Mida peate kõige suuremaks
kordaminekuks?
Raivo Murd: Volikogu esimehena on mul kõige rohkem heameel
selle üle, et enamiku saadikute
osavõtt volikogu tööst on olnud
aktiivne (kahjuks mõningatel
juhtudel ka vastupidi). Samuti tahaks tänada paljude komisjonide
liikmete asjalikku koostööd linna
ees seisvate küsimuste lahendamisel. Linn ei saa eksisteerida, kui
ei ole tulubaasi ja linnaeelarve ei
võimalda normaalset arengut.
Meil on õnnestunud aasta-aastalt linna eelarve mahtu tõsta ja
planeeritud eelarvet ka ületada. Hea meel on selle üle, et on
taastumas Narva-Jõesuu kui kuurortlinna maine ja kultuuri- ning
spordiüritused on jälle saavutamas eeskätt linnarahva aktiivsele
kaasalöömisele uut hoogu. On
sõlmitud uusi koostöökontakte teiste riikide ja piirkondadega, vahetatud delegatsioone ja
kunstikollektiive
tähtpäevade
tähistamise üritustel.
Andres Noormägi: Arengu eelduseks on rikkus ja kõige suurimaks kordaminekuks ongi see,
et linn on saanud rikkamaks.

Pean silmas eelkõige maad. 4
aastaga on linnale kuuluva maa
pindala suurenenud 23 korda!
Täna on meil 227 tuh ruutmeetrid maad, mis Narva-Jõesuu hindades on üle saja miljoni krooni.
Omades sellist vara saab juba linna ja elanike jaoks palju ära teha.
Teiseks oluliseks asjaks pean
seda, et me oleme vastu pidanud võrguoperaatorite survele
ning ees ootav tulevik saab olema juba palju helgem. Näiteks
on peale mitmeaastaseid võitlusi
meil lõpuks soojatootjaks kindel
ja usaldusväärne partner – oleme
üheskoos juba esitanud eurotaotluse soojatrasside renoveerimiseks. Samuti paistab lõpuks
valgus tunnelis, mis puudutab
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimist. Nende asjade
saavutamine on olnud väga raske, aga oleme jäänud enesele
kindlaks ja seisnud lõpuni linna
huvide kaitsel.
Kolmandaks – Narva-Jõesuust
räägitakse aina rohkem. Kui linnast kirjutatakse, järelikult seal
toimub midagi erilist ning järe-

likult tuleb meile rohkem külastajaid. Elementaarne reegel on
– tähtis ei ole kui heaks sa iseennast peab, vaid kui palju sinust
räägitakse. Ja Narva-Jõesuust
räägitakse aina rohkem.
Mis ebaõnnestus või millega rahul ei saa olla?
Raivo Murd: Rahuolu on paigalseisak ja seda me pole soovinud.
Kuid kindlasti on nõrku kohti,
mida on vaja tugevdada ja lahendada. Eelkõige puudutab see
osalemist europrogrammides,
see ei ole olnud meie ootustelootuste pärane erinevatel põhjustel.
Rannapiirkonna arendamine ja
kaasajastamine, eriti aga lastele
puhkamisvõimaluste loomine
mererannas peaks kiiremini hoogustuma.
Koostöö ja veelkord koostöö kõikidel tasanditel- poliitikute, ettevõtete ja nende juhtidega ning
loomulikult linnakodanikega.
Andres Noormägi: Tahaks alati
nutta, kui vaadata neid –linna

poolt mitmeid aastaid tagasi ,
ilma igasuguste garantiideta mahamüüdud hooneid ja rajatisi. Ei
ole rahul sellega, et vaatamata
meie tohutule pingutusele oleme jõuetult sunnitud tõdema Kuursaali ja Tervisehalli taastamisega alustamine ebaõnnestus.
Mida sooviksite uuele volikogu
esimehele ja linnapeale
Raivo Murd: Linnarahvas otsustab valimiste käigus, kelle kätesse ta usaldab kohaliku võimu
juhtimise. Seega on väga tähtis
valida rahvasaadikuteks need
inimesed, kes tahavad aktiivselt
osaleda linna juhtimisel, on kompetentsed ja hoolivad oma armastatud kodulinna arengu eest.
Linn on oma uuel arenguteel –
tõusuteel. Valige neid linnajuhte,
kes suudavad jätkata alustatut.
Valitavad juhid – pidage meeles,
kes teid on valinud, mida te olete
lubanud. Seda kõike tuleb ka teil
täita, et linn edukalt areneks.
Andres Noormägi: 4 aastat tagasi usaldasid rahvasaadikud

mulle suure vastutuse. Olen seda
teinud missioonitundest teha
Narva-Jõesuust kauneim paik
Eestis. Kindlasti on see olnud
raske isiklikus plaanis- kaugel
olev pere vajab mind samuti.
Üks okas on hinge jäänud, mille
tahaks ka siinkohal välja öelda –
minule on ette heidetud seda, et
ma pole kohalik linnaelanik ja et
ööbin hotellis. Armsad uued juhid- peamine ei ole kus Te elate
ja mitu tundi päevas oma soojas
toolis istute. Rahvas mõõdab teie
tööd vaid tegudest.
Ärge müüge Narva-Jõesuud
maha vaid otsige iga võimalust,
kuidas seda vara teenima panna – teisti ei ole linnal tulevikku.
Ja armastage ligimest, sest kui te
seda teete, teete te kõik täpselt
nii nagu tahaksite, et tehtaks teile. Ärge mitte kunagi arvake, et
omades kõrget ametitooli olete
parem kui ükskõik milline teine
linnakodanik. Teenige oma rahvast mitte ainult sõnade vaid ka
tegudega.

TULE VALIMA!
Lihtsaim ja parim viis just Sulle meelepärase isiku volikogusse pääsemise
tagamiseks on tulla valima – koos perekonna, sõprade ja tuttavatega. Iga
valimisõigusliku linnakodaniku panus ja aktiivsus (eel)valimistel määrab
ära selle, milliseks kujuneb Narva-Jõesuu tulevik. Valimistel mitteosalemine annab Sinu hääle neile, keda Sa ei poolda. Kui Sa ei saa mingil põhjusel tulla valima 18. oktoobril, kasuta eelhääletamise võimalust.

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

Narva-Jõesuu Valimisjaoskond aadressil Kesk 3 on eelhääletamiseks
avatud 12-14.oktoobril kell12-20. Kui hoolid Narva-Jõesuust ja tahad
seista oma kodulinna arengu ning heaolu eest, tule kindlasti valima! Sinu
hääl loeb!

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

Toimetaja: Jekaterina Gritskova
tõlk: Liina Piirisalu
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KOOLIELU PILDID: ÜRITUSTE KROONIKA
Elu pärast kooli on!
Kool – see ei ole ainult tunnid
ja kodused ülesanded, vaid ka
lapse esteetiline, sportlik, kultuuriline kasvatus. Seepärast
tegutsevad meie kooli baasil spordi- ja huviringid, mille
tööst osa võttes arendavad
lapsed oma võimeid.
Nädala jooksul, 14.09.- 18.09.
toimus kooli juures tegutsevate huviringide esitlus, kuhu
olid oodatud meie kooli õpilased, nende vanemad ja linnaelanikud. Ringide juhid ja
nende kasvandikud jutustasid
oma tegevusest, näitasid oma
töid, vastasid küsimustele.
Tahaksime juhtida teie tähelepanu vehklemisringile, mille
organisaator on treener Aleksandr Larjušin.
Ringi töö esitluse käigus saime
teada palju uut ja vaatasime
Tartu linna õpilaste esinemist.
Vehklemise mõistet seletas

Ülemaailmne Muusikapäev Vitamiinikross

suurepäraselt Moljer : „ Vehklemine on kunst anda lööke ise
neid saamata”.
Selline ring pakub huvi poistele ja tüdrukutele, kes armastavad ajalugu ja seiklusi,
tunnetada end rüütlite või
musketäridena.
Sel aastal on ringitöös veel
üks „ rosin“- osavate käte ring,
mida juhendab Galina Bogdanova.
Neis tundides saavad lapsed
tuttavaks erinevate õmblus- ja
tikkimistehnikatega.
Kui te olete huvitatud ja teil
tekkis soov kaasa lüüa, siis ootame teid!
Meeldiva tegevuse leiate endale Narva-Jõesuu Keskkooli
huviringide tunniplaanist!
T. Barabanova
huvijuht

Õpetajate päev

Sel aastal tähistasime õpetajate päeva 5.
oktoobril. See on soe,
armas pidupäev, sest olla
õpetaja – see pole lihtsalt
omandatud amet, see on
kunst, raske ja vastutusrikas, aga õilis kohustus.
Ilma õpetajateta polek s
leiutisi ega avastusi, maailm peatu k s oma arengus.

val muusika ja heade sõnadega. Ter ve päeva valitses
koolis peomeeleolu. Kuuenda klassi tutarlapsed Karolina Kudelina ja Inessa Karai
olid ette valmitanud päevakohase raadioprogrammi.
Kooli segakoor õpetaja Irina
Zubkova juhtimisel rõõmustas oma lauludega õpetajaid-pensionäre.

Iga inimene alustab oma
teed suurde ellu õpetaja
käekõr valt, esimesest tunnist, kus esimene õpetaja
räägib, mis neid ees ootab.
Sel päeval on õpetajate süled täis lilli, mida kingivad
neile nende õpilased tänutähek s.
Enne õpetajatepäeva (2. oktoobril) oli meie koolis õpilasomavalitsuse päev. Meie
gümnasistid proovisid oma
kätt ja teadmisi, asendades
õpetajaid. Kooli direk tor oli
sellek s päevak s Veronika
Naumenko, õppealajuhatajak s hakkas Jekaterina Saltun, kooli ürituste korraldajak s sai Anna Geran.
Õpetajaid ter vitati sel päe -

Õpetajaid õnnitlema, neile nende õilsas töös jõudu
ja edu soovima olid tulnud
Linnavolikogu esimees Raivo Murd, linnapea Andres
Noormägi,
linnavalitsuse
liige Andrei Palmberg ja linnavolikogu liige Tatjana Pagajeva.
Tatjana Barabanova
huvijuht

Esimesel oktoobril tähistatakse üle maailma Muusikapäeva.
Meie pühendasime muusikapäevale laste kontserdi lasteaias
„ Karikakar“.
Lastele meeldib esineda nii koolis kui ka kodus. Sel päeva laulsid
ka meie südamed lastega kaasa.
Kooris võib laulda igaüks, kes
vähegi viisi pidamist õpib, kõige
tähtsam on laulmisest saadav

rõõm. On ju inimese hääl kõige
kaunim ja kättesaadavam instrument, mida loodus meile kaasa
on andnud. Laste laulud kannavad endaga palju headust. Las
laulud saavad meie sõpradeks,
tulevad perekonda, kooli - meie
võtame neid vastu kui kalleid külalisi.
Irina Zubkova

8.septembril said Narva – Jõesuu
elanikud näha huvitavat üritust.
Sel päeval toimus Vitamiinikross.
Sellel soojal selgel sügispäeval
toimus Heledas pargis kross, millest võtsid osa kõik kooli õpilased. Lapsed ja täiskasvanud olid
vaimustuses: puhas õhk, suurepärane ilm, hasartne võistlus.
Meie krossi kõige väiksemad

osalejad, 1. klassi õpilased, võitsid esimese koha ja said omale
peaauhinna - arbuusi.
Kõigile osavõtjatele jagus paradiisiõunu. Sport ja tervislik toit
on meie parimad sõbrad!
Tatjana Barabanova
huvijuht

Jalutuskäik sügisesel mererannal
22.septembril toimus projekti
“Narva – Eesti sügispealinn”
raames jalgsimatk piki mereranda. 5-6 klasside õpilased
koos oma klassijuhatajatega
võtsid meelsasti vastu ürituse
korraldajate Narva Spordiliidu ja Narva Noortekeskuse
kutse.
Saabus kauaoodatud matkapäev. Loodus halastas Udria
rannast matka alustanutele,
ajas laiali pilved ja kinkis mõneks tunniks tagasi suve. Päike,
soe tuuleke, merekohin... metsik ja kaunis loodus ümberringi
kutsub uurima, vaatama, oma
käega katsuma: “Aga mis sealt
paistab?”-“ Mis taim see on?”-“
Miks muld maalihkes rohelist
värvi on? ”-“ Oi! Missugune imelik kõverik juurikas!” Igast kandist kostub küsimusi ja hüüdeid.
Imeliselt hariv moment: bioloogia, geograafia, loodusõpetus,
materjalid käsitööks ja vaated
maalimiseks – kõik on olemas,
ja nagu tellimise peale meenuvad luuletused merest, sügisest,
kodumaast... sellistel hetkedel
avanevad lapsed hoopis uuest
küljest: kui palju rõõmu oma
teadmiste jagamisest teiste-

ga, kui palju uhkust oskusest
vastata õpetajate ja kaaslaste
küsimustele! Taolistel hetkedel
tuleb arusaamine teadmiste tarvilikkusest, kasvab soov õppida!
Kaks tundi möödusid lennates.
Finiš! Muusika, fotoaparaatide
välgatused – on alles vastuvõtt! Ja mis siis sellest, et meie
punt polnud esimene, et oleme
natukene väsinud - sellel pole
tähtsust, meenutades, et mikrofonist kõlas uhkelt ka meie
kooli nimi. Keegi ei mõtle enam
esikohast: kingitusi ja šokolaadi jagub kõigile. Kõige tähtsam
on pidumeeleolu ja mälestus
imelisest jalutuskäigust mööda
Narva-Jõesuu randa. Oleme korraldajatele väga tänulikud ebatavalise pidupäeva, tervise, ilu ja
suhtlemisrõõmu eest!

Osavõtjad5 ja 6 klassist jagavad oma muljeid:
Inessa Karai: “Jalutuskäik oli
rõõmus ja sõbralikus meeleolus,
nägime palju huvitavaid kohti.
Poole tee pal anti meile sooja
teed, finišis jagati šokolaadi!”

Karolina Kudelina: “Jalutuskäik oli tore. Loodus oli väga
ilus, meri kohises... matka lõpuks pakuti meile maitsvat lõunat, see oli unustamatu!”

Tatjana Barabanova
huvijuht

IDA-VIRUMAA NOORTE KONVERENTS 2009
25.septembril toimus Jõhvi Kontserdimajas noortekonverents “IdaVirumaa 2009“, milles osalesid
maakonna koolide klassivälise töö
juhatajad, organisaatorid, noortekoondiste ja õpilasomavalitsuste
esindajad.
Meie kooli esindasid 12. klassi õpilased Artjom Spiridonov, Jekaterina
Saltun, Veronika Naumenko. Ürituse
külalisteks olid Ida – Virumaa poliitikud, ärimehed ja ühiskonnategelased.
Konverentsi võtmeteemaks oli haridus,
noorte aktiivsus ja karjäär.

Ürituse osalejaid ootas mitmekülgne
programm: tantsuetendus, Noorte infokultuurikeskuse uue veebiportaali presentatsioon, avalik diskussioon
noorteorganisatsioonide ja kohalike
omavalitsuste esindajate vahel. Konverentsil osalejatel ja külalistel oli vaja
leida vastused tõsistele küsimustele: „
Kuidas alustada edukat karjääri kriisi
ajal?“-„ Kuidas ärgitada noori ühiskonnaelust aktiivselt osa võtma?“- „ Kuidas
aidata kaasa kvalifitseeritud spetsialistide arvu tõusule?“
Konverentsil osalejate ees esines maavanem Riho Breivel. Haridusministri

Tõnis Lukase pöördumist näidati suurel
ekraanil.
Konverentsi teises osas toimus vestlusring regiooni poliitikutega. Konverentsil osalejaid ootas aktiivne ja raske
töö. Mitte keegi ei vaikinud ega jäänud
kõrvale. Sellised dialoogid noorte, ärimeeste, politikute, noorteorganisatsioonide vahel on tähtsad regiooni,
riigi, noorte inimeste aktiivse elu arendamiseks.
T. Barabanova
huvijuht
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Narva-Jõesuu
Keskkooli
huviringide
tunniplaan
2009-2010 a.
Ringi neimetus

Kuupäev ja aeg

Ringijuht

Kunstiring

T 15.00-17.00

G.Vlassova

Tervisevõimlemine

N 16.00-18.00

J.Ogirtšuk

Informaatika

T 13.25-14.10
K 13.25-14.10
N 13.25-14.10 (4,5,6)
R 13.25-14.10 (1 kl)

A.Zabolotnõi

Sporditants

T 15.30-16.30 16.3018.00
N 15.30-18.30 16.3018.00

O. Dovnar

Judo

E 15.30-18.00
K 15.30-18.00
R 15.30-18.00
L 11.00-14.00
P 11.00-14.00

N.Novitski

Tatsurühm
„Kullerkupp”

Esmaspäev
16.30-17 .30
( исторические
танцы )
17.30-19.00 (классика)
19.00– 20.30-стар. гр

I.Seletskaja

Hakkan tuletõrjujaks – enne õpin vähe...
Kreeka mütoloogias on legend titaan
Prometheusest, kes heitis jumalatele väljakutse: ta näppas neilt tule ja
andis inimestele, lüües välgunoole
kuivanud puusse. Puu süttis, ning hirmunud, külmetav inimene kohtas esmakordselt looduse imelist andi...
See on meie päevadeni jõudnud ilus legend. Reaalses elus ei sümboliseeri tuli
sugugi alati igavest liikumist, soojust
ja energiat. Hooletu käitumine tulega
tõi siis, müütilistel aegadel ja toob ka
tänapäeval inimeste jaoks endaga kaasa kaotust ja surma. Iga aastaga kasvab
tulekahjude arv Eestis, kusjuures enamus neist juhtuvad elamutes. Statistika
andmetel on tuleõnnetuste arvukaimaks
(kuni 10%) põhjuseks laste mängimine
tulega.
Tänapäeval on tuleohutusalaste eeskirjade tundmaõppimine kohustuslik
mitte ainult koolis, vaid ka koolieelses
lasteasutustes. Meie kohalikud asutused
ei ole erand – päris hiljuti korraldasime
lasteaia “Karikakar” lastele külaskäigu
Narva-Jõesuu Tuletõrjekomandosse.
Vastuvõtt oli sõbralik. Tuletõrjujate jutustatud lood huvitasid lapsi. Nad said

aru, et tulekahju – see pole mitte särav
pildike albumis või plakatil, vaid tõsine
õnnetus.
Võib täie kindlusega öelda, et peale
vestlust elukutseliste päästjatega teab
Päästeameti telefoninumbrit 112 peast
öelda üksköik kes lasteaialastest (kontrollitud!).
Tuletõrjujad võtsid lapsi soojalt vasu –

kellele ei meeldiks, kui sinu töö kogu
tähtsust nii täielikult hinnatakse! Tuletõrjuja amet on alati olnud ja jääb julgete ja õilsate inimeste tööks.
Artikli esitas lasteaia “Karikakar”
administratsioon,
Redigeeris Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu muusikakool hindab traditsioone

Teisepäev
15.15- 16.00 (5,6 лет)
16.10 - 16.30 (3 года)
16.35 -17.10 (4 года)
17.30- 19.00( ср.р)
19.00 - 21.00
взрослые

Narva-Jõesuu muusikakoolis
toimus 2. oktoobril pidulik
kontsert. Seekord oli peoks
lausa kaks põhjust – rahvusvaheline muusikapäev (1.
oktoober) ja õpetajate päev.
Lavalaudadel esinesid, nagu
ikka, muusikakooli õpilased,
tänuväärseks publikuks olid
nende vanemad.

Kolmapäev
17.30 - 19.00 (
классика)
19.00 – 20.00 ст. гр
Neljapäev
15.15-16.00 (5.6 лет)
16.10 - 16.30 (3 года)
16.35.-17.10 (4 года)
17.30-19.00 ( ср. гр)
19.00 - 21.00
взрослые
Rede
17.30-19.00-ср.гр
Laupäev
11.00 - 12.00
(исторические танцы)
12.00 - 14.00 ст.гр
Pühapäev
11.00 - 13.00 ст.гр
12.00 - 15.00 ст.гр
15.30-17.00 взрослые

Segakoor

T 13.25-14.10
N 12.30-13.15

J. Zubkova

Maletäht

Kolmapäev
11.25-12.10 1 класс
12.30-13.15 2 класс
13.25-14.25 3,4,5
класс

M.Tereshuk

Jalgpall

E 17.00-19.00
T 17.00-19.00
N 17.00-19.00

M.Zahharašvili

Käsitöö

E 15.00-16.00
N 15.00-16.00

G.Bogdanova

Vehklemine

E 18.00-19.30
K 18.00-19.30

A. Larjušin

Üritus toimus mittesügiseselt
soojas õhkkonnas. Kontserdi
kavas esinesid solistid, muusikakooli koor, akordionistide
ja flöödimängijate ansamblid
ning segakoosseisud. Lapsed
õnnitlesid südamlikult armsaid
pedagooge ametipäeva puhul.
Õpetajad esinesid koos oma
õpilastega, mängides neljal
käel või ansambli koosseisus.
Publiku tuju hoidis aktiivse
suhtlemisega üleval äge eideke Kübaramoor.
Noori muusikuid ja nende õpetajaid ei unustanud pidupäeval
ka kohaliku võimu esindajad.
Linnavolikogu liige Tatjana Pagajeva jagas magusaid kingitusi ja soovis kõigile edu. Linnavalitsuse liige Andrei Palmberg

premeeris edukamaid õpilasi
ja pedagooge, jagades kingituseks Vene rahvakunstniku, helilooja ja pianisti Viktor Lebedevi
kontserdi pileteid. /V.Lebedev
on kirjutanud muusika Nõukogude filmidele “Edasi, gardemariinid!”- “Taevapääsukesed”
jne. Kõigile huvitatutele teatame, et loominguline kohtu-

mine V.Lebedeviga toimub
10.oktoobril AS Narva-Jõesuu
sanatooriumi suures saalis algusega kell 19.00/.
Tähtsaimaks sündmuseks rahvusvahelisele muusikapäevale
pühendatud kontserdi raames
oli iga-aastane nooreks muusikuks pühitsemine. Uusi oli sel
aastal üheksa inimest.
Õpilaste keskmine vanus kõigub. Muusikaliselt soovivad
harituks saada nii 8-10 aastased koolilapsed kui ka kõige
väiksemad, lasteaialapsed. Mõned nendest debüteerisid juba
edukalt kontserdil.
“Nooreks muusikuks pühitsemise mõte on selles, et lapsed
maast-madalast tunnetaksid
oma kuuluvust. Nad peavad
olema valmis tööks, sest muusikakoolis õppimine on eelkõige tõsine töö. See traditsioon

on meie koolis väga sügavalt
juurdunud. Me tahame seda
säilitada. Loodame kogu pedagoogide kollektiiviga, et
muusikuks pühitsemine lisab
õpilastele täiendavat motivatsiooni” , kommenteeris sündmust muusikakooli direktor
Lada Švan.
Narva-Jõesuu muusikakool meenutab suurt perekonda, kus on
mitu ema: siin on oma koha leidnud nii tõsine töö kui pühendumus kunstile, raudne distsipliin
ja liigutav hoolitsemine üksteise
eest.
Jekaterina Gritskova
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Suvehooaja tulemused - plaanid tulevikuks
30.mail algas suvehooaeg suurelt. Kokku
avati linnas ja rannal tervelt kuus uut söögikohta, neist 3 mererannas. Oma klientuuri leidsid nii Algus Pizza, Reggae Bar
(Liivaranna hotelli juures), Meresuu Beach
& Bar, Meretare rannakohvik, Sun Diva
Bar ja Grillterrass (Narva-Jõesuu Sanatoorium), Endo-Exo Pub & Club ja uuenendud
Yes kohvik (kaugliini bussipeatuse juures).
Avasime ausamba meie Päikesele ja see on
juba saanud meie elanikele südamelähedaks
sümboliks.
Linna Päevad, Kaluritepäev ja Silmufestival
on olnud üritused, mille pärast pole tulnud
häbeneda. Ja veel – eesti esimese pasunalahingu korraldamisega linnapäevade raames
oleme ka seda üritust muutmas unikaalseks
– ainult meie linna ürituseks.
Turismiettevõtete andmetel oli vaatamata
kriisiajale normaalse täituvusega hooaeg.

Tasulise parkimise tulemused pole selle artikli kirjutamise ajaks veel tulnud.
2009.a. suvehooaja lõpul saab öelda – linn
areneb hoogsalt.

Plaanid tulevikuks:
Majandussurutise olukorras on linnal suur
vastutus korraldada suvel jätkuvalt enamjaolt tasuta üritusi, et meelitada linna rohkem
külalisi. Lihtne arvutus ütleb, et iga ürituse
külastaja jätab linna keskmiselt 100 krooni.
Iga meie suurüritus on toonud publikut vähemalt 1500-2000 inimest.
Meie ülesanne on jätkata juba tuntud üritustega ja teha ka uusi. Järgmise aasta plaanides
on uuteks üritusteks Meritindi päev ja Näkineiu päev.
Tähtis on pikendada suvehooaega niipalju
kui võimalik. Sel eesmärgil alustame juba
nüüd oktoobris kahe üritusega, mille nimi on

„Küünlavalgusõhtud pargis“. Töötasime välja
kujunduse, kus kaunistame meie kuulsa Heleda Pargi küünalde ja tõrvikutega ning kus
tiigi lehtlas mängib instrumentaalansambel.
Artistide soojendamiseks paigaldame lehtlasse isegi gaasikütte. Loodame, et ka selle, pimedal aastaajal küünlatuledes pargi ja
muusika sümbioosis tekkiva müsteeriumi
võtab publik hästi vastu. Järgmisel aastal
püüame korraldada juba kaheksa taolist õhtut, neist 4 märtsis-aprillis ja 4 septembrisoktoobris.
Soovime edu surfikeskuse projektile ja muidugi kõigile teistele arendajatele. Ees ootab
2010. aasta hooaeg ja töö selle heaks on juba
alanud.

Linnapea Andres Noormägi

Uus üritustesari Narva-Jõesuus:

algus on tehtud
Möödunud laupäeval toimus Narva-Jõesuu Heledas pargis instrumentaalmuusika
õhtu küünalde valgel. Tegemist on täiesti
uue kultuurisündmusega. Linnavõimudel
on plaanis korraldada mitu taolist vabaõhukontserti ja muuta üritus traditsiooniliseks.
“Täna on meil džässiõhtu. Grupp “Trim
Team” on segakoosseis Eestist.
Ammu
pole kuulnud sellised õrnu saksofonitrillereid. Inimesi pole küll nii palju, kui oleksime tahtnud näha. Võib-olla selle pärast,
et üritus on alles uus. Sellegipoolest olen
kuulnud ainult positiivseid vastukajasid.

FC “Narva-Jõesuu”
on valmis vabariiki
vallutama
Sel aastal toimus Narvas kohaliku klubi FC
Baltika korraldatud jalgpalliturniir, millest
võttis osa seitse meeskonda: Narva Kordon, Rapid, PCK, Elektrijaamad, Õlitehas,
Hea Balti AS, FC Narva-Jõesuu. Meie jalgpallurid võitsid esikoha. Heale sportlikule
tulemusele tuginedes esitas Narva-Jõesuu meeskond enda kanditatuuri Eesti
esivõistlusele saalijalgpallis ( jalgpalli nn
“talvine variant”, mängitakse spordisaalides – toim.).
Narva-Jõesuu jalgpalliväljakut korrastatakse tasapisi. Linnavalitsus pidas sõna lubatud muruniidumasin on kohal ja töötab täie koormusega. Treeningmängud
toimuvad regulaarselt neli korda nädalas:
teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja
laupäeviti.
Klubis on kaks mängijate koosseisu: veteranid (30-aastased ja vanemad) ning 1830 aastaste meeskond. Kutsutud on kõik,
kes soovivad jalgpalli mängida.
Täpsemat informatsiooni klubi tegevusest saab, kui saadate oma küsimused
meiliaadressile fc.n-j@mail.ru
Jekaterina Gritskova

Õhtu kordub 17. oktoobril, siis esineb kitarriduett Lätist. Mängivad klassikat ja latiinomuusikat. Kõik on kutsutud!” ütles Valeria
Lavrova, kultuuri peaspetsialist.
Toimetusepoolne märkus: tõesti, on, mida
vaadata. Park on illumineeritud, kaunistatud
tõrvikute ja küünaldega, mis peegelduvad
tiigis, lehtlast kostub instrumentaalmuusika,
inimesed jalutavad piki pargiteid või rüüpavad hõõgveini. Romantika!

Jekaterina Gritskova
Foto: Anna Markova

Külaskäik Pühtitsa nunnakloostrisse
15. septembril külastasid NarvaJõesuu Hooldekodu 43 hoolealust
ja viis hooldetöötajat Eesti üht
omanäolisemat paika – Pühtitsa
vene õigeusu nunnakloostrit Kuremäel.
Oma muljeid jagas meiega kõigi sõidust osavõtnute nimel Margarita Ranneva, Hooldekodu tegevusjuht.
“Tänu eraisikute sponsorannetustele
saime tellida suure bussi, millega sõitsime mugavalt Kuremäele. Nunnakloostris võeti meid sõbralikult vastu
ja korraldati ekskursioon kloostri territooriumil. Meile räägiti palju uut ja
huvitavat pühapaiga ajaloo ja elukorralduse kohta.
Head inimesed kloostrist kinkisid kõigile ristitutele kaelaristi, samuti said
kõik ekskursioonist osa võtnud mälestuseks kaasa Pühtitsa Jumalaema
ikoonikese.
Nunnad tunnistasid, et neid liigutas,
kuidas eakad ja füüsilise puudega inimesed üksteise eest hoolt kandsid.
Meid, saatjaid, oli ainult viis inimest ja
me jäime teiste hulgas märkamatuks,
sest nunnad olid veendunud, et me
oleme kõik üks suur sõbralik pere.

Ma arvan, et sõbralik vastuvõtt ja vastuvõtjate hea mulje meist oli kõigi
meie maja töötajate teene. Grupi füüsiline ja vaimne tervis pidas vastu neljatunnisele küllalt väsitavale ekskursioonile – tähendab Liidia Borissovna,
meie medõde, on tõeline professionaal. Kui meie hoolealused on puhtalt
ja korralikult riides, on see hooldajate
teene. Ühesõnaga, iga Hooldekodu
töötaja võib näha oma töö tulemusi
selles, et sõit õnnestus ja positiivseid
elamusi jätkub pikaks ajaks.
Täname veel kord meie Tallinna sponsoreid, kes tasusid kõik meie transpordikulud”.
Pühtitsa nunnakloostrisse sõidust
tehtud pilte võib näha Narva-Jõesuu
Hooldekodu kodulehel internetis aadressil www.njhooldekodu.ee
Margarita Ranneva on veendunud,
et sõit Kuremäele on vaid väikene
osa suurtest plaanidest: Hooldekodu
jätkab oma hoolealuste aktiivse, täisväärtusliku elu toetamist.
“Me oleme avatud suhtlemisele ja
informatsiooni vahetamisele. 30.septembril avatakse koduloomuuseumis
meie hoolealuste tööde näitus.
“Võrdsete võimaluste päeval” oma-

le austajaid leidnud ansambel
“Šlaager”on alati rõõmus, nähes oma
kontserdi uusi kuulajaid. Jõulude
paiku toome me vaatajate ette väikese teatritüki, mille kallal me praegu
hoolega töötame. Meie inimesed töötavad, tegelevad loominguga, taastavad oma füüsilist ja vaimset tervist,
vahel ka riidlevad nagu meie kõik. Nad
elavad, nagu oskavad ja nagu Jumal

on võimed andnud, nad ei vegeteeri,
nagu võib-olla ekslikult arvatakse”.

Margarita Ranneva
Jekaterina Gritskova
Fotod on pärit
Narva-Jõesuu Hooldekodu arhiivist.
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Teade kaluritele: keskkonnaministri visiit
toimub 27. oktoobril

VALITSEMISPROGRAMMI TÄITMINE 2005-2009
TOETUSED
Tõstame I klassi õpilase toetuse 1000 kroonini

TEHTUD

Tõstame sünnitoetuse 500 kroonilt 3000 kroonini

TEHTUD

Tõstame juubelitoetuse 2 korda

TEHTUD

Tõstame pensionäride jõulutoetuse 100 kroonilt 500 kroonini

TEHTUD
JUHTIMINE

Koostöö elanikkonna ja ettevõtjatega
Seminar linna arengu küsimuses

TEHTUD

Linna juhtimise ausaks ja avatuks
Linnapea juurde saab alati minna

TEHTUD

Info on avalik (oma ajaleht ja ineternet)

TEHTUD

Linna ametnikud oma linna teenistuses
Koosseisu ülevaatamine

TEHTUD

60% ametnikest uuenenud

Soojade kohtade kaotamine

TEHTUD

Kaasaegsed projektid- parim võimalus linna arendamiseks
Ranna-ala arendamise projekt 44 mijonit krooni

I etapp TEHTUD ; II etapp 2010

Soojatrasside renoveerimine 25 miljonit krooni

Eurotaotlus esitatud

Hooldekodu renoveerimine 14,5 miljonit krooni

TEHTUD

Lastekodu peremajad 40 miljonit krooni

TEHTUD

Anname kord kuus välja ajalehte

TEHTUD
MAJANDUS JA HEAOLU

Ettevõtluse alustamine lihtsamaks
Tegevuslubade protseduur lühike ja konkreetne

TEHTUD

Narva-Jõesuu on meie kodu
Säilitame kauni looduse

TEHTUD

Jätkame haljasalade korrastamist

TEHTUD

Seisame vastu reostusele, ei luba omavolitsemist

TEHTUD

Puhastame paremini randa

TEHTUD

Võrdne kohtlemine, selged ja lihtsad reeglid
Kõik ettevõtjad oleksid võimu silmis võrdsed

TEHTUD

Kalandusele rohkem võimalusi
Kala müük paadist alternatiivina kokkuostjate omavolile

TEHTUD

Kalasadama arendusprojekt

Strateegia valmis

Kodud kauniks
Koostöö korteriühitustega , ühisprojektid

TEHTUD
KULTUUR JA MEELELAHUTUS

Linnale oma suurüritused
Linna päevad

TEHTUD

Kalurite päev

TEHTUD

Silmufestival

TEHTUD

Puhkpillilahing

TEHTUD

Asutame toimiva noortekeskuse

50 % TEHTUD
TURVALISUS

Turvalisus 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas
Jõustruktuuridega koostöö parandamine

TEHTUD
ELUKESKKOND JA INIMESED

Rohkem randa linna vastutusele
Laiendame ranna korrashoitavat osa ja tõhustame linna koristamist, anname osa rannast
ettevõtjatele

TEHTUD

Linnapea Andres Noormägi ja Narva-Jõesuu Kutseliste Kalurite ühingu
kutsel külastab keskkonnaminister
Jaanus Tamkivi Narva-Jõesuud.
Külastuse teemad:
•
vabade riigimaade kasutuselevõtmine
•
muuli küsimus
•
rannakalanduse elus hoidmine
ja arendamine.
•
Täpsemat infot saab linnavalitsusest alates 20.oktoobrist.

Valimised 2009 - ametlik
Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel
www.valimised.ee 8.oktoobri kella 9.00ööpäevaringselt kuni 14. oktoobri kella
20.00-ni.
12-14. oktoobril kella 12.00 kuni 20.00
toimub eelhääletus. Hääletada saab nii oma
elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimistepäeval, 18.10.2009.a. saab hääletada oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Valimisjaoskond on avatud kella 9.00
kuni 20.00.
Hääletamisruum asub Kesk tn 3, NarvaJõesuu linn
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut
tõendav dokument.
Kui valija tervisliku seisundi või mõne muu
arvestatava põhjuse tõttu ei saa hääletada
valimisjaoskonnas, võib ta taotleda hääletamist kodus. Selleks tuleb esitada Linnavalitsusele või kohalikule jaoskonna valimiskomisjonile valimiste päeval, 18.10.2009.a.
kuni kella 16.00-ni kirjalik taotlus. Sel juhul
sõidavad vähemalt kaks valimiskomisjoni liiget valija juurde ja toimetavad hääletusprotseduuri kohapeal.
Hääletada on õigus täiskasvanud /valimiste
päeval vähemalt 18-aastastel/ Eesti vabariigi
ja Euroopa Liidu kodanikel, samuti välismaalastel, kellel on Eestis elamiseks pikaajaline
või alaline elamisluba ja kelle aadressiandmed on kantud Eesti elanikeregistrisse antud linna või valla piires.
Valimiste linnakomisjoni esimees Veronika
Stepanova, telefon 35 99 587, valimiste
päeval – 52 73 209.
Valimiste jaoskonnakomisjoni esimees Sirje
Neeme, tel.35 99 589, valimiste päeval 55
59 2425

Lõpp omavolile
Kehtestame ehitiste rajamise korra ja eeskirjad ning kanname hoolt selle üle, et neid täidetaks.

TEHTUD

Tondilossid- linna häbiplekk
Kasutades seadustega sätestatud õigusi ja võimalusi, kanname hoolt selle eest, et tondilosside
omanikud oma kohustusi täidaksid ning pooleliolevad ehitised valmis ehitataks või maha
lammutataks

Pooleliolev ehitis (Kesk 11) - lõpuni ehitatud kauniks elumajaks
Restoran Majak (Pargi 8) lammutatud
Aia 48a - ehitatud ümber hotelliks Meresuu
Aia 48 (kole ehitis Meresuu kõrval) -määratud tähtaega taastamiseks ei täitnud ning
saanud erastamiskeelu;
Põlenud vanadekogu (Aia tn 2) - lammutatud;
Hävinenud hoone (Pargi 2) taastatud
Hävinenud hoone (Vabaduse 35) taastatud
Kole paviljon (12. kilomeetril) - määratud tähtaega taastamiseks ei täitnud ja saab
erastamiskeelu,
Tralflot (territoorium puhastatud ja prügila likvideeritud)

Haljastus ja raietööd tasa ja targu
peame enne puude-põõsaste mahavõtmist aru linnaelanike ja spetsialistidega, väldime üleliia
ulatuslikku raietegevust
WC- igaühe inimõigus

TEHTUD
Ranna-ala projektis on ette nähtud 5 statsionaarse WC ehitamine, seni hea kvaliteediga
biotualetid

!

Veronika Stepanova,
linnasekretär

Narva-Jõesuu linnavalitsus võttis 30.09.2009.a.
vastu korralduse nr 336,
millega otsustas eraldada sel aastal eelarvest 30
000.- krooni Narva-Jõesuu
elanikeregistrisse
kantud 12-14 aastaste tütarlaste vaktsineerimiseks inimese
papilloomviiruse (HPV) vastu,
mis võib põhjustada emakakaelavähi teket.
Avaldusi
vaktsineerimiseks
võib esitada kuni 01.12.2009.a.
Narva-Jõesuu LV infosekretärile Koidu tn 25 III korrus
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Valimised 2009!
“Narva-Jõesuu” ajalehe toimetus pöördus kõikide 18.10
valimistel osalevate valimisliitude ja parteide poole sama
küsimustega (vaata all). Oma vastused esitati valimisliit
«ÜHTNE NARVA-JÕESUU» ja IRL. Kuna KESKERAKOND ja
valimisliit LEMMIK LINN ei esitanud oma vastusi, toimetus
trükib ainult kahe valimisnimekirjade vastuseid.
«ÜHTNE NARVA-JÕESUU»

Narva-Jõesuu

ISIKSUS

Saage tuttavaks: Kroonlinna linnapea

Aleksander Gorośko!

1. Valimisloosung
Meie siht- linn kus on hea elada.
2. Nimetage kolm viimase viie aasta tähtsamat saavutust Narva-Jõesuu
linna paremaks muutmisel.
•
Koostöö linnarahvaga on paranenud
•
Kultuurielu elavnemine ja sidemete laiendamine
•
Meresuu SPA & Hotel avamine.
•
Uue kaupluse - Maxima tulek
3. Nimetage kolm peamist probleemi, mis vajaksid teie arvates lahendamist.
•
ehitiste ja rajatiste korrastamine
•
kool tuleb täita lastega
•
vesi- ja kanalisatsioon
•
4. Milliseid konkreetsed valdkonnad ja objektid, mil
lesse peaks linn lähema 5 aasta jooksul investeerima?
•
olemasoleva munitsipaalelamufondi korrastamine
•
ranna ala arendamine ja muuli remont
•
transpordiprobleemi parandamine
•
kaubakeskuse- ja tankla ehitus
5. Keda sooviksite näha Narva-Jõesuu linnapeana? Linnapeal peab olema:
•
Linna juhtimise kogemus.
•
Keelte oskus
•
Tuntus ja suhted riigi tasandil.
•
Avatus ja soov teha koostööd linnarahvaga linna hüvanguks
Meie valimisliidus on mitu kandidaati, kes vastavad nendele kriteeriumidele.
Andres Noormägi

Isamaa ja Respublica Liit
1. Valimisloosung
Tegus ja kliendisõbralik kuurortlinn!
2. Kolm viimase viie aasta tähtsamat saavutust Narva-Jõesuu linna paremaks muutmisel
•
Meresuu SPA & Hotel avamine.
•
Narva-Jõesuu päevade tähistamine augustis.
•
Narva-Jõesuu Hooldekodu renoveerimise alustamine ja
klienditeeninduse muutmine osakonnapõhiseks.
3. Kolm peamist probleemi, mis vajaksid lahendamist:
•
Eramajade varustamine kanalisatsiooniga.
•
Prügimajanduse teenused vastavalt klientide vajadustele.
•
Info linna ettevõtmistest elanikele konkreetsemaks (nt mis
tasemel ollakse europrojektidega, sotsiaalteenused elanikele).

4. Konkreetsed valdkonnad ja ja objektid, millesse linn peaks lähema 5
aasta jooksul investeerima:
•
Ranna heakorrastus.
•
Rannapromenaad Aia tänaval.
•
Kõnniteed, kergliiklusteed ja parkimiskohad.
•
Kanalisatsioon eramajadesse.
•
Noortekeskuse avamine.
•
Suvekaubanduse ja suveürituste toetamine.
•
Haljastusarhitekti kaasamine Narva-Jõesuu kujundamiseks.
5. Narva-Jõesuu linnapeaks
aus, tark, laia silmaringiga koostööaldis inimene.

Tiiu Toom
Isamaa ja Respublica Liit

Hiljuti külastas meid sõpruslinna Kroonlinna ametlik
delegatsioon linnapea Aleksander Gorośko juhtimisel.
Kohtumise eesmärgiks oli pidada läbirääkimisi NarvaJõesuu ja Kroonlinna-vahelise laevaliini üle, kõnelda
turismi alasest koostööst ja investeerimisvõimalustest
ning vaadata meie linna uut üritust – Silmufestivali.
Silmufestivalil õnnestus lehe korrespondendil härra Gorośkolt paar küsimust küsida.
K.G: Kas olete meie linnas esimest korda?
A.G.: Jah, tõesti. Seni pole õnnestunud teie kuurortlinna
külastada. Minule ja mu perele meeldib siin väga. Lubasime
juba linnapeale, et tuleme kindlasti tagasi.
K.G.: Kas olete saanud süveneda ka sellesse, kuidas Narva-Jõesuus valitsemine ja majandamine toimub?
A.G.: Ainult üldjoontes. Eelarve on teil muidugi meiega
võrreldes väga väike. Ja selline liberaalne maksusüsteem
nagu on Eestis (ettevõtted on tulumaksuvabad) muudab
teie jaoks tähtsaimaks küsimuse – kust on võimalik juurde
teenida. Arvan, et linnapea Andres Noormägi poliitika „Mitte müüa linnavara, vaid panna see teenima“ on väga õige.
Kuurortlinnas võiks linn olla osanik nii hotellides kui miks
mitte ka kasiinoäris.
Nagu ma olen aru saanud oleme teie linnapeaga sarnased
selle poolest, et oleme mõlemad avatud elanikkonnale,
meie juurde on lihtne vastuvõtule pääseda või otse helistada. Usun, et ainult selline töötamisviis tagabki hea tulemuse ja kodanike rahulolu.
K.G. : Kuidas sujub linnadevaheline koostöö?
A.G.: Alates sellest aastast juba rohkem. Teile on tööle
tulnud noor ja hakkaja kultuurispetsialist Valeria Lavrova.
Tema eestvõttel käisid teie linna noored sel aastal Kroonlinnas koduloolisel turniiril „Kroonlinn: step by step“ ja
teatavasti said seal ka esikoha. Juba arutame linnapeaga
võimalust korraldada Narva-Jõesuu päeva Kroonlinnas ja
Kroonlinna päeva Narva-Jõesuus.

ringteed läbivale transpordile. Kroonlinnas puudub täna
hotell, seepärast on see teema meilegi huvitav.

Ka meie oleme viimasel ajal tegelenud üha rohkem turismi
arendamisega. Siin on üheks kokkupuutepunktiks käsilolev
laevaliiniprojekt. See on saanud heakskiidu Peterburi linnavalitsuselt ja ma loodan, et tõhusa koostöö korral on see
alates järgmisest suvest ka võimalik.

K.G.: Aitäh vastuste eest ja soovin teile edukat koostööd.
Kas teile meeldib silmukala?
A.G.: Väga! See on üks mu lemmikdelikatessidest. Siin festivalil kostitas linnapea meid silmupannkookide ja – kapsasupiga. Väga head olid. Suppi võtsin kohe kaks portsjonit.

Pealegi tõuseb peale tunneli avamist järgmisel aastal tohutult Kroonlinna logistiline tähtsus- sisuliselt jääb Kroonlinn
Peterburi ümbritseva ringtee äärde. Tutvusin silmufestivalil Meresuu omaniku härra Aare Kööbiga, kes avaldas soovi ehitada Kroonlinna hotelli, mis oleks muuhulgas vajalik

Aleksandr Goroškoga vestles
Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov

TEADE
Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 86 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.09.2009.a. korraldusega nr 304 algatati Lydia Koidula 86 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärkideks on olemasoleva elamumaa kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, ehitusõiguste ja arhitektuursete tingimuste määramine üksikelamute ja nende kõrvalhoonete ehitamiseks moodustatavatel kruntidel, kruntidele juurdepääsude lahendamine ning hoonete tehnovõrkudega liitumisvõimaluste
määramine.
Planeeritava ala suurus on 3133 m² ning see hõlmab Lydia Koidula 86 elamumaa kinnistut katastritunnusega
51301:012:0042 ja pindalaga 3133 m².
Detailplaneering koostakse kooskõlas kehtiva Narva-Jõesuu Linna üldplaneeringuga.
Detailpalneeringu menetlus korraldatakse lihtsustatud korras loobudes Planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja §-des 1821 sätestatud planeeringu avalikustamise nõuete täitmist, asendades need planeeritava krundi ja naaberkruntide
omanike kooskõlastustega.
Linnavalitsuse korraldusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab 301.

Narva-Jõesuu
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TEADE

Hirve tn 25 kinnistu ja lähila detailplaneeringu avalik väljapanek.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30.09.2009 korraldusega nr 333
võeti vastu Hirve tn 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Hirve tn 25 kinnistu paikneb Narva-Jõesuu linna kagu osas.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu 4 boksiga (korteriga) ehitamiseks, kruntidele juurdepääsude lahendamine ning hoone tehnovõrkudega liitumisvõimaluste
määramine. Ridaelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on 310 m² ja maksimaalne kõrgus 9m.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga.
Planeeringu ala pindala on ca 0,25 ha, maakasutuse sihtotstarve on elamumaa.
Ajavahemikus 26.10.2009 – 08.11.2009.a. toimub Hirve tn 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil
Koidu tn 25, III korrus, kabinet 301.

Linnavalitsus õnnitleb oktobrikuu juubilare
70-aastase sünnipäeva puhul
Viktor Bachin
Gennadi Serakov
Svetlana Šapovalova
75-aastase sünnipäeva puhul
Viktor Baranov
Zoja Eidemiller
80-aastase sünnipäeva puhul
Asta Blagodatski
90-aastase sünnipäeva puhul
Daria Simanskaya
Narva-Jõesuu linnavalitsus õnnitleb Mihhail Belikov (02.09.2009)
ja Denis Fokin (17.09.2009) vanemaid pisipojade sünni puhul

NARVA-JÕESUU
SPA HOTELL
& SAKU ÕLLETEHAS
esitleb:

24.10.2009.
kell 12:00

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üle nädala
esmaspäeviti uuel ajal,
kell 15.00–16.30
(19. oktoober,2. ja 16. november,
14. ja 28. detsember)

Kampaania «Hüva leili!»
või SAUNAPÄEV ÕLLEGA
Programmis:

.. Jaapanisauna avamine, lageda taeva all;
Avatud on: soomesaun, aurusaun, mullivann,
bassein, terviserada
. aroomisaun,
Saunamaaailma sisenemisel, tervitusjook SAKU
. õlletehaselt;
õlletehase toodangu degusteerimine;
.. SAKU
Õlle-sauna erimenüü, baar-restoraanis;
. Konkursid ja mängud;
Õllekuninga valimine.

AINULT SELLEL PÄEVAL: OLEME AVATUD KELLA 12:00-ST KUNI 22:00-NI.
SAKU ÕLLETEHASE TOODANG SUPERSOODSA HINNAGA
KINGITUSTEKS SOODUSKUPONGID: SAUNAMAAILMA KÜLASTUS, NUVOLA
VOODI JA LÕÕGASTAVA TOIMEGA VANNIDELE
PILET HIND: 95 ЕЕК (2 а)
NB: Kehtib vanuse piirang. Sissepääs alates 18 eluaastast.

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Meie aadress: Aia 3, Narva-Jõesuu

