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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Advendi küünla süütimine

• Ametlik

Volikogu ametlik info
misjoni – Natalja Kaurson, kultuuri- ja
spordikomisjoni – Aleksandr Žignovski
ning arengu- ja planeeringute komisjoni - Larissa Golt.

Peale linnalehe viimase numbri ilmumist oktoobri keskel on toimunud
kolm linnavolikogu seitsmenda koosseisu istungit.
Esimene toimus 28. oktoobril, kus valiti Narva-Jõesuu linnavolikogu esimeheks Raivo Murd ja tema asetäitjaks
Inge Muškina.
Teisel istungil 11.novembril valiti linnapeaks Andres Noormägi ja kinnitati linnavalitsuse koosseis, kuhu kuuluvad
linnavalitsuse rahandusnõunik Anzela
Jakutova, tõlgina töötav linnakodanik
Lennart Lepajõe, koosseisuväline ehitusinspektor Rein Merirand, linnavalitsuse kultuurispetsialist Valeria Lavrova, AS Narva-Jõesuu sanatooriumi
juhatuse liige Karina Küppas ja linna
elanik Oleg Rõžakov. Kõik linnavalitsuse liikmed teevad oma tööd tasuta.

Samal istungil määrati kindlaks viis alalist komisjoni ja valiti komisjonide esimehed. Revisjonikomisjoni jääb juhtima Larissa Golt, rahanduskomisjoni
juhib Valeri Mjatšin, sotsiaalkomisjoni
Svetlana Moissejeva, kultuuri- ja sporditöö komisjoni Viktor Golovnja, arengu- ja planeeringute komisjoni Inge
Muškina.
Kõik komisjonide esimehed on valimisliidust “Ühtne Narva-Jõesuu”.

- kinnitati Narva-jõesuu linnavolikogu
alaliste komisjonide koosseis. Revisjonikomisjoni liikmeks sai Svetlana Moissejeva;
rahanduskomisjoni koosseisus on Vladimir Savtšukov, Tamara Lisjanskaja,
Andrei Gadzovski, Hillar Kaasik, Aleksandr Muškin, Aare Kööp ja Roman
Feldman;
sotsiaalkomisjoni liikmed on Jelena
Lugina, Olga Baranova, Irina Lebedeva,
Aili Sepp, Liidia Nikkar ja Juri Barajev;
kultuuri- ja sporditöö komisjonis on
Tatjana Barabanova, Natalja Mjatšina,
Nikolai Juronen, Ljudmilla Berezina,
Arles Pertman ja Tatjana Golovnja;
arengu- ja planeeringute komisjoniliikmed on Riina Johannes, Juri Barkov,
Valentina Deineka, Heljo Kivastik, Natalja Kaurson ja Kalle Merilai.

25.novembril toimus volikogu kolmas istung, kus võeti vastu järgmised otsused:

- Narva-Jõesuu esindajateks Eesti Linnade Liidus määrati Inge Muškina ja
tema asendajaks Raivo Murd, linnavalitsuse poolt Andres Noormägi ja tema
asendajaks Valeria Lavrova.

- Kinnitati volikogu alaliste komisjonide aseesimehed: revisjonikomisjoni
aseesimeheks sai Inge Muškina, rahanduskomisjoni - Raivo Murd, sotsiaalko-

- Määrati Narva-Jõesuu esindajad IdaVirumaa Omavalitsuste Liitu, kelleks
said volikogust Raivo Murd ja asendajaks Inge Muškina ning linnavalitsuse

poolt Andres Noormägi ja asendajaks
Lennart Lepajõe.
- määrati volikogu esindajad NarvaJõesuu haridusasutuste hoolekogudesse. Keskkooli hoolekogusse kuulub
nüüdsest volikogu esindajana Natalja
Kaurson, lasteaia “Karikakar” hoolekogusse kuulub Svetlana Moissejeva
ja Narva-Jõesuu laste muusika- ning
kunstikooli hoolekogusse Viktor Golovnja.
- loodi ajutine komisjon Narva-Jõesuu
linna aukodaniku nimetuse määramiseks ja kandidaatide läbivaatamiseks.
Komisjoni juhib Raivo Murd. Tema
asentäitja on Inge Muškina, komisjoni liikmed on Viktor Strelkov, Irina
Lebedeva, Pavel Grigorjev, Tiiu Toom,
Ljubov Nikkor, Toomas Pruul, Tatjana
Pagajeva.
Komisjon peab 15 jaanuariks esitama
linnavolikogule kandidaadid linna aukodaniku nimetusele, komisjoni töö
lõpeb järgmisel päeval peale linna aukodaniku staatuse andmist.
- lõppes Narva-Jõesuu linna arengukava ja strateegia 2004-2014 teine
lugemine. Linnavalitsus tegi ettepaneku lisada arengukavasse järgmised
projektid: keskkooli spordiväljaku renoveerimine, välislava ehitamine ja
Richard William Gendti mälestusmärgi
taastamine Merikülas.

- lõppes Narva-Jõesuu linna Põhimääruse muudetud redaktsiooni esimene
lugemine.
- võeti vastu Narva-Jõesuu linna
2009.a. eelarvet muutev teine lisaeelarve;
- Kehtestati Suur-Lootsi 9 ja juuresoleva territooriumi detailplaneering, mis
muudab Suur-Lootsi 9 kinnistu 1,5 ha
suuruse maa maakasutuse sihtotstarvet tööstusmaast ärimaaks, määrab
kinnistul hoonestusõiguse 2-14 korruselise vaba-aja keskuse ja võõrastemaja ehitamiseks.
- määrati Narva-Jõesuu linnapea töötasu ja lisatasud
- määrati kompensatsioonid Narva-Jõesuu linnavolikogu esimehele,
aseesimehele, volikogu komisjonide
esimeestele ja aseesimeestele ning
Narva-Jõesuu linna volikogu liikmetele.

Veronika Stepanova
linnasekretär
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Narva-Jõesuu linnavolikogu VII koosseis

Raivo Murd

Inge Muškina

Larissa Golt

Valeri Mjatšin

Svetlana Moissejeva

Viktor Golovnja

Aleksandr Žignovski

Natalja Kaurson

Iraida Tšubenko

Tatjana Pagajeva

Kalle Merilai

Juri Barajev

Linnavolikogu esimees,
Rahanduskomisjoni aseesimees
Tel. 55533440,
e-post: raivomurd@hot.ee

Kultuuri- ja spordikomisjoni
aseesimees
Tel. 53910024

Linnavolikogu aseesimees,
Arengu- ja planeerimisekomisjoni esimees,
Revisjonikomisjoni aseesimees
Tel. 5114185,
e-post: mushkin@hot.ee

Sotsiaalkomisjoni aseesimees,
Linnavolikogu esidaja NarvaJõesuu keskkooli hoolekogus
Tel. 35 77224,
e-post lasteaed35@hot.ee

Revisjonikomisjoni esimees,
Arengu- ja planeerimisekomisjoni aseesimees
Tel. 55681519,
e-post goltlarisa@mail.ru

Tel. 5145529 ,
e-post iraida.chubenko@gmail.
com

Rahanduskomisjoni esimees
Tel. 35 91834,
e-post narova@asnarova.ee

Tel. 5165175,
e-post pagajeva@mail.ru

Sotsiaalkomisjoni esimees,
Revisjonikomisjoni liige, Linnavolikogu esidaja Narva-Jõesuu
lasteaia „Karikakar” hoolekogus
Tel. 35 77 213, 55641413,
e-post Svet14@bk.ru

Arengu- ja planeerimisekomisjoni liige
Tel. 5065871,
e-post kallemerilai@hot.ee

Kultuuri- ja spordikomisjoni
esimees, Linnavolikogu esidaja
Narva-Jõesuu muusikakooli
hoolekogus
Tel. 5068439, 35 77556

Sotsiaalkomisjoni liige
Tel. 3360079,
e-post juri.barajev@mk.ee

Narva-Jõesuu linnavalitsuse liikmed

Rein Peiker
Tel. 58299261

Narva-Jõesuu
linnavolikogu

Andres Noormägi

Anžela Jakutova

Karina Küppas

Oleg Rõžakov

linnapea

linnavalitsuse finantsnõunik,
tegevusala – finantsid

Valeria Lavrova

linnavalitsuse peaspetsialist kultuuri alal, tegevusala – kultuur

Lennart Lepajõe

linna elanik, töötab tõlgina,
tegevusala – välissuhted

Rein Merirand

linnavalitsuse mittekoosseisuline ehitusinspektor, tegevusala
– ehitus ja planeerimine

Koidu tn 25,
Narva-Jõesuu
29023
tel. 35 99 595
sekretär 35 99 589
volikogu@narva-joesuu.ee
AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi
juhatuse liige, tegevusala- turism

linna elanik, tegevusala – heakord ja majandus

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

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

Toimetaja: Jekaterina Gritskova
tõlk: Liina Piirisalu
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Eakate inimeste päev
Eakate inimeste päev
on rahvusvaheline
tähtpäev, mida tähistatakse kogu maailmas alates 2001.a.
14.novembril toimus NarvaJõesuu sanatooriumi suures
saalis eakate inimeste päevale pühendatu pidulik kontsert. Rohkelt kogunenud publikule esinesid “Kullelkupu”
tantsijad Irina Seletskaja juhatusel, naiskoor “Retšenka”,
Narva-Jõesuu muusikakooli
instrumentaalansambel
ja
džässtrio “TrimTeam”, kes esitas populaarsete nõukogude
filmide muusika töötlusi.
Eakatele pidulistele oli kor-

raldatud peolaud, mille ääres
võtsid istet eakatele linlastele
lugupidamist avaldama tulnud “linnaisad”: volikogu esimees Raivo Murd ja linnapea
Andres Noormägi. Linnajuhid
tänasid südamest eakaid üles
näidatud kodanikuaktiivsuse
eest. Peo korraldaja Valeria
Lavrova märkis oma sõnavõtus: “Eakas inimene ei ole
vana. Ta on see, kes on elanud
ja keda meie, noored, lihtsalt
peame kuulda võtma”.
Taolisel viisil ei ole eakate inimeste päeva Narva-Jõesuus
ammu tähistatud. “Meie linnas elab palju eakaid inimesi.
Vaatamata sellele, et linn on
väike, on inimesed rohkem
hõivatud oma tegemistega ja

väga harva on neil võimalust
kokku tulla”, ütles kultuuritöö
metoodik Natalja Petrova. “
Inimesed reageerisid uuele
tähtpäevale hästi. Kontsert
kogus hulga vaatajaid. Just
seda me lootsime. Meie linna eakate inimeste põlvkond
on meie uhkus. Nad on väärt
seda, et nende auks korraldatava.pidupäeva tähistamine
muutuks traditsiooniliseks”.

Jekaterina Gritskova

Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi
tantsu ja liikumise keeles

Narva-Jõesuu

Linnavolikogu esimehe ja linnapea
valimisjärgne pöördumine
Austatud kaaslinlased! Lubage meil teie poolt valitud linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete nimel
tänada teid aktiivse osavõtu eest valimistel ning
avaldada tänu usalduse eest, mida olete üles näidanud valides meid vastutama Narva-Jõesuu arengu eest järgneval neljal aastal.
2009 aasta valimised näitasid paljutki – linnaelanik
januneb muutuste järele linnas ja toimunud muutused on talle meelepärased. Narva-Jõesuu elanik
teab, et kohalikel valimistel ei loe riigi tasandilt
dikteeritav parteipoliitika, vaid kohalike tublide
inimeste konkreetne töö.
Tähtsaid ülesandeid linna arendamiseks on meil
palju. Enamuse püüdsime kajastada valimislubadustes, mille realiseerimisele oleme juba asunud.
Linna tulevase arengu jaoks on palju olulisi valdkondi, kuid üheks tähtsamaks on noorte kaasamine linna juhtimisse. Valimised näitasid, et volikogu liikmeteks said rõhuvas enamuses staaźikad
tegijad. Nende üheks ülesandeks peab sellel või-

muperioodil olema oma kogemuste ja teadmiste
jagamine neile noortele, kes võiksid ja tahaksid 4
aasta pärast hakata kandma vastutust meie kõigi
ühisvara – Eesti kauneima kuurortlinna hea käekäigu eest.
Edasiviivaks jõuks on meie kõigi koostöö, milles on
koht ka konstruktiivsel kriitikal.
Ühtsena Narva-Jõesuu hüvanguks!

Raivo Murd
Volikogu esimees
Andres Noormägi
Linnapea

Isadepäev

käib kas mitmesuguste fondide kaudu jagatavastest, kohaliku omavalitsuse eelarvest
eraldatavast või lapsevanemate rahakotist laekuvast toetusest.

Usun, et jõesuulased teavad
ja mäletavad stuudiot “Kullerkupp”, kes loob ja esitab
tantsulavastusi.
Mäletate, millise eduga tulid
kunagi lavale “Junona i Avos”
noorte narva-jõesuulaste esituses? Mäletate lasteetendusi
“Cippollino”, “Morozko”, “Jenny valss”?
Tuleb tunnistada, et see oli
tantsustuudio kõrgaeg. Esineda soovijaid oli rohkem kui
vaja, trupisiseselt aga toimus
kõige ehtsam olelusvõitlus:
kelle varbad kõige kiiremine
verele hõõrduvad, kes saab
peaosa? Kui ammu see oli...
Nüüd võime rõõmu tunda,
et traditsioonid ärkavad taas
ellu. Praegu valmistab tantsustuudio ette uut etendust.
“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi” – see on samanimelise
raamatu järgi kokku pandud
tantsu- ja
liikumislavastus,
milles osaleb ligikaudu 50 inimest. Esinejate vanus kõigub
lasteaia vanemast rühmast
kuni gümnaasiumi vanemate klassideni – samuti, nagu
vanal heal ajal... Põhilise töö
etenduse kallal teeb ära Asja

Seletskaja,
tantsustuudio
kunstilise juhi Irina Seletskaja
tütar.
Irina Seletskaja meenutab:
“Kunagi oli meie kollektiivil
täisväärtusliku teatri staatus.
Me esindasime Narva-Jõesuud
edukalt maakondlikel ja vabariiklikel festivalidel, andsime
külalisetendusi Sankt-Peterburis... veel mõni aasta tagasi oli meil oma lava- endine
Tervishall, kus oli lastel alaline
võimalus enese väljendamiseks tantsus. Kulisside lõhn ja
suur, tõeline lava mängivad
selles protsessis tähtsat osa”.
Muidugi on oma lava olemasolul suur tähtsus artisti, eriti noore, kujunemisele. Kui
noorel andel ei ole võimalust
näidata oma oskusi publikule,
mille nimel siis üldse asjaga
tegeleda?
Midagi pole teha, linnal ei
ole oma suurt lava. Kui ainult
oleks võimalus esineda sellel
kõige suuremal laval! Festivalidel osalemine on väga kulukas ettevõtmine: kostüümid,
transport, dekoratsioonid ja
nende transport ...
Ilma finantside juurdevooluta “väljast” toime ei tule: jutt

“Lumivalgekese”-idee sündis
juba möödunud aastal. Asja
algatajateks olid lapsed. Irina Seletskaja sõnul liigub töö
etenduse kallal tänu laste endi
entusiasmile ja töökusele:
uued kostüümid said õmmeldud tantsutundide vanematasust laekuva tagasihoidliku
rahasumma eest, suurem osa
neist on vanadest tagavaradest.
Kätt südamele pannes tuleb
au anda Seletskajate tantsuperekonnale – on ju “Kullerkupp” pea ainus kollektiiv, mis
on tugev ja tegus nii tehnilises
kui kunstilises plaanis ja seda
eelkõige tänu Irina Seletskaja
ja tema perekonna täielikule
pühendumusele.
Ning kollektiiv jätkab oma tegevust.
“Lumivalgekese ja seitsme päkapiku “ esietendus toimub
22.detsembril Narva-Jõesuu
keskkooli saalis. See on kinnine etendus koolilastele, kuigi
pääs etendusele on vaba.
Päev hiljem, 23.detsembril,
oodatakse etendusele juba
kõiki linlasi.
Jälgige reklaami!
Jekaterina Gritskova

Isadepäeva tähistatakse Eestis üleriigiliselt
alates 1992.aastast novembrikuu teisel pühapäeval.
Sel astal möödus Isadepäev meie linnas spordi- ja meelelahutusmängude tähe all, mis toimusid Narva-Jõesuu keskkooli seinte vahel.
Võistlusmängudest võttis osa kaks isade-poegade meeskonda; õed ja emad-vanaemad elasid
võistlejatele tuliselt kaasa.
Meeskonnad võistlesid nn”lõbusates startides”,
kus “selle maailma tugevad” said demonstreerida oma jõudu ja osavust. Toimusid ka meelelahutuslikud konkursid, kus isad pidid käiku
laskma oma isa-oskused: lõbustada last, kui laps
nutab, laulma hällilaulu jms.
Suure edumaaga võitis meeskond “Piraadid”,
kes oli sunnitud vastasmeeskonnale ainult esimeses konkursis alla vanduma.
“Kahju, et nii vähesed isad võistlustest osa võtsid! See-eest olid võistlejad oma poegadele
kõige parem eeskuju!” jagas oma muljeid Narva-Jõesuu kultuuritöötaja, metodist Natalja Petrova, üks isadepäeva korraldajatest. “Loodame
järgmisel aastal näha rohkem osavõtjaid, kuna
igasugune võistlus on parim vahend meeskonnavaimu loomiseks. On tähtis, et iga perekond
oleks ühtne, tugev ja sõbralik meeskond. Iga pe-

reliige on ühtlasi meeskonnaliige”.
Jekaterina Gritskova
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“Kelgukoerad”

Külaskäik Kroonlinna
Juba suvel käisid jutud, et
varsti korraldatakse nn “veteranide vahetus” sõoruslinnade Kroonlinna ja Narva-Jõesuu vahel. Oktoobri
lõpupoole sai sõna teoks:
grupp meie eakaid kaaslinnlasi külastas kangelaslikku
Kroonlinna.
Oma muljeid toimunud sõidust
jagab Ljudmilla Berezina:
“ Me kohtusime Kroonlinna veteranide organisatsioonidega;
spetsiaalselt meie jaoks korraldati ekskursioon, kus meile näidati linna suuremaid vaatamisväärsusi. Veel külastasime me
sõjalaevastiku muuseumi, sõitsime mööda kaitsetammi, käisime

Peterburis “Auroral”... Oleme
Kroonlinna administratsioonile
väga tänulikud sooja vastuvõtu
eest, sidemete hoidmise eest
meie linnaga ja ootame suure
huviga kroonlinnlaste vastuvisiiti 2010.aastal”.
Meie delegatsiooni vastuvõtmise ja majutamise kulud Venemaal kandis Kroonlinna administratsioon. Kroonlinnlaste
vastuvisiidi kulud kannab aga
traditsiooniliselt külalisi vastu võttev pool – Narva-Jõesuu
linn.

Jekaterina Gritskova

Linnasaun oma
kontseptsiooniga
Hiljaaegu vahetus Narva-Jõesuu
linnasauna operaator – nüüd
korraldab sauna tööd Roman
Boiko (OÜ Puhtus ja Hoolitsus),
keda teatakse kui Narva klubide
“Ro-Ro” ja “Modern” omanikku.
Roman esitas septembris oma
nägemuse sauna reorganiseerimisest. Linnavõimud kiitsid
projekti heaks. Leping linnaga sõlmiti 29.10.2009.a. millele
kirjutas alla linnapea Andres
Noormägi, kellele Roman Boiko
esitatud idee tundus huvitav ja
loominguline. Positiivselt mõjutas otsust ka tema kogemus
antud tegevusfääris ja klubi
“Ro-Ro” edukus ning linna püüd
saavutada Eesti suvepealinna
staatus.
Töödega on algust tehtud. Reorganiseerimisplaane on mitmeid.
Romani sõnul peaks vanastuuest saunast saama alternatiiv
kaasaegsetele SPA-dele. Selles
projektis tahab sauna uus operaator ellu äratada traditsioonilise vene sauna. Olemasolevad
tingimused vastavad täielikult
tema loomingulistele plaanide-

le: jõe lähedus, pesuruumide
head tehnilised parameetrid.
Saunaga samas hoones avatakse teemaja, kus pakutakse erinevaid ravi- ja toniseerivaid teesorte. Kogu ettevõtte tööprintsiip
hakkab aga oma tegevusega
ellu viima loosungit “Terves kehas terve vaim”, mis vastab täielikult vene saunakultuuri traditsioonidele.
Praegu tegeleb Romani meeskond investorite ja vahendite
otsinguga. “Linn kavatseb selles
algatuses osaleda partnerina,
mis on väga positiivne. Mul on
väga meeldiv teha koostööd
Narva-Jõesuu võimuga, nii ärilisel kui ka isiklikul pinnal. Nende
loominguline lähenemine väike- ja keskmisele ettevõtlusele
on minu jaoks avastus”, ütles
R.Boiko telefonivestluses.

Meresuu hotellis

Eestimaa kaunis mereäärses nurgakeses on hotell, kus naised läbivad
tervistava nälgimise intensiivprogrammi. Enamus neist läheb hotelli
kiiduväärt sooviga parandada oma
figuuri, kuid kellelegi neist on määratud jääda sinna igavesti: saladuslikul
kombel hakavad patsiendid üksteise
järel surema....
Ei, see pole üldse see, mis teie arvatavasti mõtlesite! Midagi ei juhtunud. Lihtsalt
Meresuu Spa muutus kolmeks päevaks
Eesti populaarse teleseriaali “Kelgukoerad” võtteplatsiks... ehmatav kirjeldus on
aga stsenaristi järjekordne loominguline mõttevälgatus...
Kanal 2 seriaal eesti kriminalistide tööst
“Kelgukoerad”ilmus esmakordselt ekraanile 2006.aastal. EMOR-i andmetel on seriaalil oma 254 000 vaatajat.
Kohalolnud näitlejate sõnul täidavad
Meresuus filmitud stseenid kolm seeriat

ja lõpetavad “Kelgukoerte” selle aasta
hooaja.

Olgu öeldud, et seriaali näitab Kanal 2
reedeti kell 21:30.
Jekaterina Gritskova

Kallid kaaslinlased!

Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Narva-Jõesuu
Koduloomuuseum ja SPA hotell Narva-Jõesuu
kuulutavad välja konkursi!
Konkursist on lihtne osa võtta:
•
•
•
•
•

vasta küsimustele;
saada vastused elektronposti aadressile narvajoesuu@gmail.com või too need SPA hotell Narva-Jõesuu administraatorile kinnises ümbrikus markusega “viktoriin”
ära unusta märkida oma nime, aadressi ja telefoninumbrit;
kõikide õigesti vastanute vahel loositakse välja 3 “saunamaailma” perepaketti (2 täiskasvanut ja 2 kuni 12-aastast last)
NB! Vastused tulev saata kuni 15.01.2010. Võitjate nimed teeme teatavaks linnalehe jaanuarinumbris.

Viktoriini küsimused.
1.

koduloomuuseum tähistab sel kuul oma järjekordset tähtpäeva – museum avati novembris. Mis aastal see oli?

2.

Muuseum annab ajaloo-alast informatsiooni ja demonstreerib näitlikult elanike ja nende elukoha geograafilise asukoha,
etnograafilise eripära ja igapäevase elu üksikasju. Erilist tähelepanu on ekspositsioonides osutatud kuurordi arengule ja
selle laiemalt tuntud külalistele. Millisesse ajaperioodi kuulub ealiselt kõige vanem muuseumieksponaat?

3.

Kuursaal on ehitamisest kuni käesoleva ajani linna kõige tuntum arhitektuurimälestis, vaatamata selle praegusele seisukorrale. Praegune pole aga linna ajaloos esimene Kuursaal. Mitmes kuursaal praegune on ja kes on tema arhitekt?

4.

Loetlege kohalike elanike põhitegevusalad 16-18 sajandil;

5.

Narva-Jõesuu SPA hotell on ühe linna tuntud puhkeasutuse nimetus. Milliseid nimetusi te veel teate sellele ettevõttel
olevat olnud?

Jekaterina Gritskova

TEADE
Valminud
on Narva-Jõesuu linna territooriumile jäävate Lageda (51301:013:0023), Lalli (51301:013:0027),
Lepa (51301:013:0026), Laane (51301:013:0028), Liini
(51301:013:0025) ning nendega piirnevatele, riigi omandis
olevatele katastrisse kandmata maadele (riigi reservmaa piiriettepanekud nr AT 0603010018 ja AT 0307299067), koostatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. Detailplaneeringuga muudetakse
kinnistute maakasutuse juhtfunktsioon planeeringuala piirides haljasalade maast väikeelamute maaks ning määratakse
ehitusõigused üksik-, paaris- või ridaelamute ehitamiseks.
Detailplaneeringu kehtestajaks on Narva - Jõesuu Linnavolikogu. Tegevuse arendajaks on OÜ Latvera ning detailplaneeringu koostajaks on OÜ GeoBaltica. KSH protsessi teostab OÜ Alkranel (kontaktisik: Riina Raasuke, tel: 56 61 56
57, riina@alkranel.ee) ning järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Viru regioon.

TEADE
KSH programmi eelnõuga ja detailplaneeringu eskiisiga on
võimalik tutvuda Narva - Jõesuu Linnavalitsuse ruumides
ajavahemikul 26. november - 10. detsember 2009. KSH programmi saab elektrooniliselt alla laadida OÜ Alkranel kodulehelt www.alkranel.ee. Programmile ja eskiisile saab esitada
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult OÜ-le Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu), faksiga 7 366 676 või e-posti
teel riina@alkranel.ee kuni 10. detsember 2009.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik
arutelu ja detailplaneeringu eskiisi tutvustamine toimub 10.
detsembril 2009.a kell 13:00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
saalis (Koidu tn 25, Narva-Jõesuu).

Suur-Lootsi tn 9 ja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.11.2009.a otsusega nr 12
kehtestati Suur- Lootsi tn 9 ja lähiala detailplaneering, millega
muudetakse 1,5 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva SuurLootsi tn 9 kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon tootmismaast
ärimaaks ning määratakse kinnistule ehitusõigus 2- kuni 14-korruselise vabaajakeskuse ja hotelli ehitamiseks.
Detailplaneering oli avalikul väljapanekul ajavahemikus 12.10
kuni 08.11.2009.
Avaliku väljapaneku ajal ei laekunud ühtegi ettepanekut ega
vastuväidet.
Ida-Viru maavanem andis planeeringule heakskiidu.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse linnakantseleis, kab 301.
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Perearsti nõuanded
Teie tegevuse taktika ei pea sõltuma
sellest, kuidas viirust nimetatakse!!!
On see hooajaline, sea-, elevandi-, pandeemiline gripp või pole see üldse gripp – kõik see
pole tähtis. Tähtis on ainult, et tegemist on viirusega, et haigus levib piisknakkuse teel õhu
kaudu ja et haigeks jäävad teie hingamisteed.
Sellest lähtuvalt ka konkreetne tegevus haiguse ennetamiseks.
Kui teie laps või teie ise nakatute haigustkandva viirusega, aga teie veres ei ole organismi
kaitsvaid antikehi, jääte te haigeks. Antikehad
tekkivad organismis kahel viisil: haiguse läbi
põdemisel või kaitsesüstmise tulemusel. Kaitsesüstimine aitab ainult nn hooajalise gripi
vastu.
Siiski on kasulikum omada organismis antikehi nende kolme viiruse vastu, mis põhjustavad
hooajalist grippi, kui üldse mitte midagi omada.
Tähtis on teada:
1. Kui on võimalust vaktsineerida – vaktsineerige end, kuid ainult sel juhul, kui olete
terve.
2. Ei ole olemas ravimeid, mig garanteeriksid
profülaktilise efekti.
3. Viiruse allikas on inimene ja ainult inimene. Mida vähem kontakte teiste inimestega, seda väiksem on võimalus haigestuda.
Karantiin - see on suurepärane! Jaluta bussipeatusse värskes õhus, ära mine liigne
kord kauplusesse- arukas tegu!
4. Kaitsemask on kasulik, aga siiski mitte
imerohi. Haige peab tervete hulgas kindlasti maski kandma: viirust see küll kinni
ei pea, kuid jätab enda külge köhimisel ja
aevastamisel lenduvad viiruseid kandvad
süljepiisad.
5. Haige käed on samuti viirusekandjad
nagu tema suu ja nina. Haige puudutab nägu, viirus kandub kätele, millega ta peale seda puudutab ümberringi
asju, mida peale teda puudutate teie ja
viirus ongi teieni jõudnud. Ärge puudutage oma nägu. Peske käsi tihti ja palju,
kandke pidevalt endaga niiskeid desinfitseerivaid paberrätikuid ja pühkige
käsi! Õppige ise ja õpetage lastele, et kui
pole rätikut käepärast, tuleb aevastada
mitte pihku, vaid küünarnukiõndlasse...
Tööandjad!
Lõpetage
ametlikult
enda alluvas ettevõttes käesurumine!
Kasutage krediitkaarte! Paberraha on esmane viirusekandja.
6. Tuulutage ruume! Viirused elavad tunde kuivas, soojas ja liikumatus õhus, lagunevad aga koheselt jahedas, niiskes
ja liikuvas õhus. Jalutada võib, paljuks
jõudu ja tahtmist on: praktiliselt võimatu
on nakatuda viirusega jalutuskäigu ajal.
Optimaalne temperatuur ruumides peaks
olema 20´C juures, õhuniiskus 50-70%.
Õhutage ruume nii palju ja nii tihti kui võimalik. Igasugune küttesüsteem kuivatab
õhku. Kontrollige õhu niiskust ruumides.
Peske põrandaid. Kasutage õhuniisutajaid.
Nõudke kategooriliselt õhu niisutamist ja
ventileerimist lasteaedades ja koolides.
Riietuge parem soojemalt, kuid ärge kasutage täiendavaid küttekehasid.
7. Kontrollige oma nina ja suu limaskestade olukorda! Niisutage neid! Valmistage
lihtne lahus: 1 liitri keedetud vee kohta 1
teelusikatäis tavalist keedusoola, valage
soe lahus aerosooli põhimõttel töötavasse
pudelikesse ja pritsige omale ninna. (mida
rohkem inimesi ümberringi, mida kuivem
õhk, seda tihedamini, kasvõi iga kümne

minuti järel!) Apteegist võib osta valmis
soolalahust ninasse tilgutamiseks. Tilgutage, pritsige, ärge hoidke kokku, eriti, kui te
peate soojast toast minema sinna, kus on
palju inimesi, eriti, kui te lähete polikliiniku
ooteruumi istuma.
Gripp on enamuse jaoks kergesti põetav haigus. Viirushaiguste ja seal hulgas ka gripi ravi
ei seisne tablettide neelamises. Põhiline on
luua sellised tingimused, et organism saaks viirustest kergesti jagu.

Ravi tingimused:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Riietuda soojalt, kuid ruumis hoida
jahedamat niisket kliimat. Toatemperatuur 20´C lähedal, niiskus 50-70 % . Pesta
põrandaid, niisutada õhku, õhutada tube.
Mitte sundida sööma. Kui on isu, siis süüa
kerget, süsivesikuterikast, vedelat toitu.
Juua/joota!!! Vedeliku temperatuur peaks
olema võrdne kehasoojusega. Juua tuleb
palju: kompotte, morssi, teed (kuhu võib
lisada peeneks lõigatud õunu), rosina- või
kuragaatõmmist. Kui laps valib – seda
joon, seda ei – las joob mida tahab, tähtis
on palju juua.
Tihti tilgutada ninasse soolalahust.
Kui soovite langetada kõrget temperatuuri, siis ainult paratsetamooli- või ibuprofeenitabletid.
Aspiriin on kategooriliselt keelatud.
Ülemiste hingamisteede haigestumise
korral ei ole röga lahtistavad vahendid
vajalikud, need ainult tugevdavad köha.
Alumiste hingamisteede haiguseid ei ravita koduste vahenditega, vajalik on arsti
konsultatsioon.
Allergiavastased vahendid ei ole viirusnakkuste raviks!
Viirusnakkust ei ravita antibiootikumidega. Antibiootikumid ei vähenda, vaid
suurendavad kõrvalnähtude riski.

Millal on vajalik arst? Alati!

Kahjuks pole see alati võimalik. Seepärast loetlen olukorrad, kui on vaja arst kutsuda:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Haige seisund ei parane põdemise neljandal päeval;
Veel seitsmendal haiguspäeval on kõrge
temperatuur;
Haige seisundi halvenemine peale paranemise algust;
Haige nähtavalt raske seisund kergete külmetusnähtudega;
Eraldi või koos haigel ilmnevad nähud:
naha kahvatus, janu, hingeldamine (lämbumisnähud, õhupuudus), tugevad valud,
mädavoolus;
Tugev kuiv köha, sügav hingamine põhjustab köhahoo;
Arst on vaja tingimata ja kiiresti kutsuda,
kui haige:
On kaotanud teadvuse;
On krampides;
Haigel on hingamispuudulikkus (hingeldamine, õhupuudus, lämbumistunne);
On tugevad valud ükskõik kus;

Aukodaniku
nimetuse
omistamine
Narva-Jõesuu linnavalitsus võtab alates 01.12.2009 vastu
Narva-Jõesuu linna aukodaniku
nimetuse omistamiseks ettepanekuid
Narva-Jõesuu linna aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule
Narva-Jõesuu linnale osutatud
väljapaistvate teenete eest või
linnapoolse erilise austuse avaldusena.
Aukodaniku nimetus omistatakse isikule:
•
kelle elu on tihedalt seotud

•

•

•
•

Narva-Jõesuu linnaga;
kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
kes omavad pikaajalist
ja tulemuslikku tegevust
Narva-Jõesuu linna hüvanguks;
kelle teod on Narva-Jõesuu
linnale tunnustust toonud;
kelle tegevus on toetanud
Narva-Jõesuu linna arengut.

Aukodaniku nimetuse kandidaat
peab vastama vähemalt kahele
ülalnimetatud tingimustele.
Ettepanekud võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud. Et-

Kandidaatide esitamiseks on
vaja esitada kirjalik ettepanek, milles peab olema:
1. ettepaneku tegija nimi,
aadress või asukoht, telefon;
2. autasustamiseks esitatava
isiku nimi, elukutse, töökoht;
3. autasustamiseks esitatava
isiku teenete kirjeldus;
4. taotluse tegemise kuupäev
ja ettepaneku tegija allkiri.

Nimi – Metju,
hall tumehallide
triibutega.
Kadus Metsa tänava
lähedal.

Tel. 5050690
Riiete parandus ja õmblemine.
Nahkesemete ja kasukate parandus.
Ato istmekatete õmblemine.
Narva, Tallinna mnt 36-32,
tel. 56680298, Stanislav Solovjev

Linnavalitsus õnnitleb
novembrikuu juubilare:

Linnavalitsus õnnitleb
vanemaid laste sünni puhul

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Einar Sepp
Gennady Filippov
Georgy Naumov
Cato Reimo
Lidia Lebedeva
					
85 aastaks sai:
Polina Turtšaninova

07.10.2009 Viktoria Kukina
10.10.2009 Marja Naumova
11.10.2009 Boriss Komarov
16.10.2009 Saveli Vassiljev
27.10.2009 Egor Kapitsa
07.11.2009 Nikita Kiselev

Jõulutoetus puudega lastele ja paljulapselistele peredele
Narva-Jõesuu Linnavalitsus alustab Jõulutoetuste väljamaksmist puuedega lastele ja lasterikastele (kolm ja enam last) peredele.
Jõulutoetuse suurus on 400.- krooni lapsele.
Avalduste vastuvõtmine toimub kuni 15 detsembrini 2009.a.
Avaldusele on vajalik lisada lapsevanema isikut tõendava dokumendi ja lapse sünnitunnistuse
koopia.
Jõulutoetus kantakse üle saaja pangaarvele 16.12-18.12.2009.a.
Täiendav informatsioon telefonidel 35 99 597 või 35 99 589.

Ürituste kalender detsembris.
Koostas perearts Larissa Golt
nakkushaiguste eriarstide andmete põhjal

tepanek aukodaniku nimetuse
kandidaadi kohta esitatakse
Narva-Jõesuu linnavalitsusele
kinnises ümbrikus märgusõnaga
„Aukodanik” hiljemalt 05. jaanuariks 2010.

Kadus kass

Linn
pakub
tasuta puid
Linn võimaldab tasuta küttematerjaliks
langenuid ja kuivanud puid neile, kes
on nõus need omal
jõul välja viima. Soovijatel palume võtta
ühendust - projekti koordinaator Aili
Sepp tel. 58-452178

Narva-Jõesuu

5-12.detsember:
- toimub elamute Jõuludeks kaunistamise konkurss;
11.detsembril kell 12:00
- toimub Narva-Jõesuu keskkooli ruumides Jõululaat. Kõik soovijad võivad sellest oma töödega
osa võtta.
12.ja 19. detsembril
- on Koduloomuuseumis Nurme 38 avatud Jõuluteemalised töötoad.

14-18 detsembril
- toimub kooliteatrite festival;
23.detsembril algusega kell 17:00
- esitab tantsukollektiiv “Kullerkupp” Narva-Jõesuu
Keskkooli ruumides etenduse “Lumivalgeke ja
seitse pöialpoissi”.
26.detsembril algusega kell 13:00
- on AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi saalis Aia tn 3
lastele kontsert-karneval.
31.detsembril
- vana-aasta ärasaatmine ja uue vastuvõtmine
toimub nagu ikka Kuursaali juures.
Jälgige reklaami!

Narva-Jõesuu
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Uuendused Narva-Jõesuu Sanatooriumi Saunamaailmas
23.oktoobril tähistati Narva-Jõesuu sanatooriumis
ülemaailmset reklaamitöötajate päeva. Sanatooriumi saunakompleksi Saunamaailm oli kogunenud
eesti reklaamitöötajate esindajaid.
Sanatooriumi juhtkond tutvustas kokkutulnutele
pidulikus õhkkonnas värsket uuendust – Jaapani
sauna, mis kujutab endast õues seisvat vaati kuuma veega, mille kohal seisab aurusammas.
Vaat mahutab kuus kuni kaheksa inimest. Jaapani
saun asub sanatooriumi sisehoovis vana puulaeva
jäänuste kõrval.
Uus saunateenus on kättesadav kõigile soovijatele.

Mõõduka tasu eest saavad kliendid üürida uut
sauna, kusjuures Saunamaailma kasutamine on
Jaapani sauna üürinutele tasuta.
Oma muljeid “võluvaadi” mõnudest nõustus
jagama Jevgenia Izotova, pealinna “Linnalehe “
toimetaja (artikkel ilmus 4.11.2009.a. Linnalehes nr
71(625) – autori märkus).

Jekaterina Gritskova

“Nirvaana Jaapani moodi meie laiuskraadidel:ise järele proovitud”

Mäletate, kuidas vene muinasjuttudes Ivanuška
sukeldub kuuma vee või piima vaati, tuleb välja ja
säh sulle: polegi Loll-Ivan, vaid kõige toredam poiss
külas?
Selles, et riskantne protseduur sobib suurepäraselt
ka õrnema soo esindajatele, veendusin ma oma kogemuse põhjal, kui külastasin Narva-Jõesuu Sanatooriumi Jaapani sauna.
Erilist saunamõnu pakub sealjuures asjaolu, et tünn,
kuhu sukeldud, asub õues värske õhu käes. NarvaJõesuu õhku aga kirjeldada pole vaja, sest kuidas sa

kirjeldaksidki männimetsa lõhna?
On imekspandav, et tünnis olles hakkad tõesti higistama, kuigi vesi tünnis on ainult + 40´C ringis.
Esinevalt traditsioonilise vene või soome sauna kasutamise kogemusest ei hakka Jaapani saunas süda
kiirendatud tempos töötama: keha soojeneb aeglaselt, aga kindlalt.
Kõik, kes minuga koos selles tünnis olid, kordasid
nagu üks mees: “Kui nüüd veel lund sadama hakkaks!”
Ei oska hinnata, kuipalju tervislikum oleks olnud
veel ka pähe langev lumi, kuid sooja vee ja külma
õhu kontrast meeldis nii mu ihule kui hingele – pea
vabanes mõtetest, keha aga avas kõik oma poorid
ja hakkas ahnelt hingama. Sellisele vesisele naudingule nagu ei tahakski lõppu, kuid peale kahtekümmend minutit naudingut organism ise ütleb, et on
aeg lõpetada.

Jevgenia Izotova

