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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Kallis kaaslinlane!

O

n saabunud jõulurahu aeg – talvine pöörpäev. See imeline
aeg on mitmetähenduslik ja sümboolne – valgem, päevane
aeg hakkab taas pikenema, samm sammult taandub pimedam pool. Jõulud ja aastalõpp on hingetõmbeaeg, hea aeg teha
kokkuvõtteid, mitte tormates panna alus uutele mõtetele ja ideedele. Aeg endamisi ja pereringis unistada, trotsides igapäevamuresid
mõelda igavikulisemalt, näha kaugemale ja sügavamale, tunnetada
elu jumalikku poolt.

S

el külmal ajal vajame me kõik erilist hoolt, tuge, soojust ja lähedust; head sõna ja head mõtet.
Ja armastust. Jagagem siis seda üksteisega; siiralt – unustades
väikluse, viha ja vaenu.
Nii muutub meie ühine elu- ja mõtteruum ainult paremaks. Neid
mõtteid tahame teie jagada siin aastalõpus ja läbi järgneva uue
2010-nda aasta.
Rahulike Jõulude ja õnneliku Uue Aasta sovidega Narva-Jõesuust!
Merry Christmas and Happy New Year wishes from Narva-Joesuu!
С пожеланиями спокойного Рождества и Счастливого Нового Года из Нарва-Йыэсуу!

Parimate soovidega,
Raivo Murd 						
Andres Noormägi
Linnavolikogu esimees 						
Linnapea

Narva-Jõesuus paistab päike talvel ka öösiti

P

aljud teist on kindlasti märganud, et
tänavad on tuledeehtes talviste pühade ootuses. Linnast väljasõiduteede kohal Narva
ja Tallinna maantee suunas
säravad linna värvides kirjad: Narva-Jõesuu, keskel
särab aga päike.
Seesinane on meie kohalike meistrite, Narva-Jõesuu

keskkooli laste selle aasta
looming. Peab ära märkima,
et just lapsed ise tegelevad
meie linnale uute kaunistuste
väljamõtlemise ja valmistamisega. Linnavõimude algatus
on saanud laste vaimustatud
toetuse.
Keskkooli huvijuht Tatjana
Barabanova jagab meiega
huvitavaid ja meeldejäänud
seiku disaineri- ja kunstkäsitöötoa tegemistest: “Möödu-

nud aastal linnapeaga kohtudes otsustasime me usaldada
linna jõulukaunistuste valmistamise lastele. Linn lubas
muretseda materjalid, kooli
poolt teostus. Noored olid
entusiasmiga hakkamas, me
valmistasime viisteist valguskonstruktsiooni. Debüüt oli
vägagi paljutõotav”. (Muide,
tänu sellele ja muudele teistele ettevõtmistele oli Narva-Jõesuu tunnistatud kõige

turistisõbralikumaks linnaks
mööduval aastal – 29.10.2009,
SA Põhja-Eesti Turism- autori
märkus).
Tatjana Barabanova sõnul on
selliste kaunistuste valmistamise tehnoloogia küllalt lihtne: joonistusõpetaja Galina
Vlassova juhtimisel teevad
lapsed valmis tulevase kaunistuse eskiisi paberil. Seejärel pannakse paberi peale
toestusvõrk, võrgu peale ku-

jundi järgi värvilised valgusjuhtmed, mis kinnitatakse
toestusvõrgu külge. Ülejäänu
teeb elektrik, kelle ülesandeks on kaunistus vooluvõrku
ühendada.
2009.a. sündis uus deviis:
“Narva-Jõesuu – linn, kus on
alati päike”. Seekord said koolilapsed ja nende juhendajad
konkreetse ülesande: mõelda
välja kaunistused, mis lähtuksid linna uuest deviisist. Ja

milline on tulemus? Esimene,
mida linna sisse sõitvad külalised ja turistid näevad, on
särav päike ja pealkiri üle tee
“Narva-Jõesuu”. Väikesed paikesed säravad aga lausa igas
peatuses.

Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov
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Viljandi –
kas kauneim linn?

07.- 10. novembrini teostus ammu plaanitud sõit „lõunaosariikidesse“, et arutada edasisi
koostööplaane sõpradega Viljandist. Samuti ootas külla uus vastvalitud Pärnu linnapea.

Pärnu – kas meie
suurim „konkurent“?

Viimased 5-6 aastat pean
Viljandit üheks kauneimaks linnaks. Ainulaadne
kõrgete küngastega maastik, vana kindlus, järv, unikaalne puitarhitektuur ja
kindlasti väga eriline vaim
– see paneb mind ikka ja
alati sinna tagasi minema.
Ega asjata pärjatud 2008
aastal esimese linnana just
Viljandit tiitliga „Avastamata
Aare“. Nimetatud konkurssi
korraldatakse rahvusvahelise projekti EDEN (European
Tourist Destinations of Excellence) raames, mille algatas
kolme aasta eest Euroopa Komisjon.
Viljandi teeb eriliseks ka inimesed, kes siin tegutsevad.
Narva-Jõesuus
noorpõlve
veetnud Kalju Komissarov
(tema isakodu asus hotelli
„Minister“ asemel), kuulus
näitleja ja teatrikunsti professor, on palju teinud arendamaks kultuurielu ka meie
linnas.
Tema valvsa pilgu all ja Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite korraldamisel tähistasime linna 15.aastapäeva
2008.aastal. Sellest ajast ja
edaspidi koostöö akadeemiaga aina hoogustub.
Nüüd oli akadeemia rektori Anzori Barkalaja ja Kalju
Komissaroviga arutluse all
järgmised
tegutsemissuunad – „Narva-Jõesuu Kultuuri Edendamise Sihtasutuse“

Viljandi sõbrad said kingituseks ühe reklaamplakati, mida hakkame kasutame
järgmisel, 2010.aastal, kui tähistame 135 aasta möödumist Kuurordi ehitusest.

loomine, Eesti-Vene-Soome
kultuurialased
europrojektid, edasine tudengite kaasamine, Ida-Virumaa noortele
akadeemia võimalusi tutvustavate infopäevade korraldamine Narva-Jõesuus kevadel
2010.
Järgmisena võtame juba jaanuaris 2010 Narva-Jõesuus
vastu
Kultuuriakadeemia
seltskonna ja paari päeva
pikkuse ajurünnakuga teeme
koostööprojektid veel konkreetsemaks ja täpsemaks.
Viljandi sõbrad said kingituseks ühe reklaamplakati,
mida hakkame kasutame
järgmisel, 2010.aastal, kui
tähistame 135 aasta möödumist Kuurordi ehitusest. Ja
muidugi jõululauale panemiseks said sõbrad purke Narva-Jõesuu silmudega.

Kalju Komissaroviga tegime
visiidi ka Viljandi Teatrisse
„Ugala“. Teatri liikumisjuhi
Oleg Titoviga leppisime kokku, et jaanuari lõpuks on valmis järgmisel hooajal NarvaJõesuus esitatava suveteatri
kontseptsioon ja eelarve.
Tõenäoliselt saab tükiks, mille ca 7-10 etendust esitatakse
meie kuurortlinnas, olema
Tśehhovi „Daam Koerakesega“.
Samuti sain tuttavaks teatrijuhi Hillar Sein´iga, kellega
hakkame koostööd tegema
eesmärgil tuua sügis-talvisel
perioodil mõni suurepärane
„Ugala“ lavastus ka meie linna.

Uue Pärnu linnapea Toomas
Kivimägi´ga leppisime kohtumise kokku järgmisel päeval
peale tema valimist. Kuid ootamatu traagiline sündmus
perekonnas sundis teda sõitma Saksamaale.
Mind võtsid tema asemel
lahkesti vastu linnavalitsuse
liikmed – linnapead asendav Romek Kosenkranius ja
finantsjuht Annely Akkermann. Kohtumisel oli väga
soe ja koostöövalmis õhkkond.
Eesti Suvepealinna käsi ei käi
täna hästi. Rohutirtsu moodi linnajuhtimine on viinud
Pärnu üheks kõige raskemas
finantsseisus olevaks linnaks
Eestis. Näiteks valimisedu ni-

mel ehitas eelmine linnapea
valmis 95 milj krooni maksva
spordihoone, millest 20 miljonit on arvelduskrediit, mida
peab tagastama juba 31.detsembriks. Kultuurielu seisab,
sündmusi on vähe - selle läbi
külaliste-turistide arv langeb.
Uuel linnapeal ja linnavalitsusel seisab ees tõsine ja karm
töö.
Juba täna tunnistavad turismikorüfeed, et pole enam
trend öelda „puhkuse veetsin
Pärnus“ vaid hoopis „käisin
Narva-Jõesuus“.
Imelik, et kümneid kordi suurema eelarvega linn „pelgab“
meid. Nagu vastuvõtjad ise
ütlesid: „Jaa , Narva-Jõesuust
räägitakse viimasel ajal kogu

Kingituseks said pärnukad plakati ajaleheväljalõikega 17. juulist 1937 aastal, mil avati
nende rannahoone (sarnaneb väga meie sanatooriumi majaga) ja loomulikult ka purgid
Narva-Jõesuu kuulsate silmudega.

Põhja-Eesti kõige turismisõbralikumaks omavalitsuseks 2009.aastal
on SA Põhja-Eesti Turism komisjoni otsuse põhjal tunnistatud

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Ajakirjanduse uudistekünnise sel
aastal ületanud sündmused Narva-Jõesuus:

saavutada oluline arenguhüpe ning
kandideerida Eestimaa suvepealinna
tiitlile;

Tänavakaunistuste
tegemine laste poolt

Kala müük paadist

Sellel talvel valmisid Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse ja Keskkooli koostööl
omapärased jõulukaunistused. Linn
ostis materjalid ja kooliõpilased valmistasid jõulukaunistusi, mida paigaldati
tänavavalgustuspostidele.
Kaunistuste hind osutus oluliselt odavamaks standardsetega võrreldes.

Konverentsi
„Narva-Jõesuu
suvepealinnaks
2013“ korraldamine
Linn koostöös kohalike ettevõtjatega püstitasid eesmärgi – 4 aastaga

Linnavalitsuse toetamisel loodi alternatiiv kokkuostjate diktaadile. Kohalike rannakalurite poolt teostatav kala
müük paadist on kujunenud ka oluliseks turismimagnetiks. Linn ostis kalamüügi organiseerimiseks pontoone
ja võttis enda peale ka teavituse (internet, kuulutused);

Puhkekorterite
rajamine
Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu, mille järgi muudetakse
üks elamukvartal nn puhkekorterite
rajooniks. Projekti teostab AS Sundstrand ja kvartali nimeks saab „Sunrise
apartments“;

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

aeg, teil tehakse huvitavaid
asju. Kardame, et varsti näitate meile tagatulesid.“
Ning kadestatakse meie finantsseisu – oleme elanud
oma võimete kohaselt ning
linna finantsoht ei ähvarda.
Samas tõdesime, et peamised kliendigrupid on meil
siiski erinevad- me pole tegelikult konkurendid, kuid
võiksime olla head partnerid. Seda nii turismis, aga ka
maksupoliitika
muutmise
taotlemisel. Täna kuulub 10%
elamufondist Pärnus soomlastele, Narva-Jõesuus 20%
vene riigi kodanikele. Otsustasime, et asume koostööle
selle suhtes, et võetaks vastu
seadusemuudatused, mille
kohaselt ka välismaalased
peaksid linna arendamiseks/
hooldamiseks mingit maksu
maksma.
Kingituseks said pärnukad
plakati
ajaleheväljalõikega
17. juulist 1937 aastal, mil
avati nende rannahoone (sarnaneb väga meie sanatooriumi majaga) ja loomulikult ka
purgid Narva-Jõesuu kuulsate silmudega.
Ja kevadel külastab NarvaJõesuud üle pika-pika aja
sõbraliku Pärnu linnapea
koos oma meeskonnaga.

Linna vapisümbolile Päikesele ausamba püstitamine
Juba mitmendat aastat kaunistab
omavalitsus linnaruumi, luues juurde
uusi haljasalasid ja püstitades nendele turismimagneteid/vaatamisväärsusi. Eelmisel aastal oli selleks ausammas Supelvankrile.
2009 suvehooaeg oli pühendatud
päikesetemaatikale. Hooaja avamispeol püstitati ausammas linna vapil
olevale päikesele. Teostus sündis linnaelanike, ametnike ja volinike ühistööna.

tuleshowd, mida tehakse linnapäevadel, pole nad küll oma kodulinnas
kunagi näinud.
2009 aastal toimus linnapäevade raames ka Eesti esimene puhkpillilahing,
mis saab edaspidi samuti kuurortlinnas omapäraseks ja külastajaid toovaks ürituseks.

Silmuralli
ja silmufestival

Linna päevad ja
puhkpillilahing
Narva-Jõesuu linna päevad on 3 aastaga muutunud maakonnas populaarseks ürituseks, mis kestavad juba
nädal aega. Traditsiooniks saanud
karnevalirongkäiku tulevad vaatama külalised ka kaugemalt. Tallinna
ja Tartu turistid on öelnud, et sellist

välja töötatavast üritusesarjast. Silmufestival koos silmuralliga leidis suurt
kõlapinda ka naaberriikide meedias.
„Küünlavalgusõhtud Heledas Pargis“
Küünlavalgusõhtute ülesandeks on
pikendada turismihooaega NarvaJõesuus. Üritusi korraldab linn nii kevadel kui ka hilissügisel – kuulus Hele
Park kaunistatakse küünalde ja tõrvikutega ning lehtlas mängivad muusikud.

INVESTEERINGUD
Veel sel aastal valmib linnavalitsuse
poolt finantseeritav ranna-ala arendusprojekti täielik ehitusprojekt,
teostatakse riigihange ning esitatakse EAS´i taotlus rahastamise kohta.
Ca 44 milj kroonise investeeringuga
luuakse unikaalne situatsioon, kus
ühes linnas tuleb 3 erineva disainiga
ametliku randa (koos sinna kuuluvate
elementidega) ja igaühes oma tõmbekeskusega. Ehitatakse välja rannarajad, aktiivse sportimise alad jpm.

2009 alustati ja silmufestivali formaadiga , mis on üks kuuest linna poolt

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

Andres Noormägi

Toimetaja: Jekaterina Gritskova
tõlk: Liina Piirisalu
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Oma katuse alla
16.märtsil 2009.a täitus
Narva-Jõesuu
lastekodu
kasvandikul Aljona Lukovkinal 18 eluaastat. Teravalt
tõusis päevakorda omaette
eluaseme küsimus. Tütarlaps on registreeritud Narva-Jõesuus.
Tähistanud 18. sünnipäeva, hakkas Aljona iseseisvalt
“korteriküsimust” lahendama: registreeris end linnapea
vastuvõtule, külastas linnavalitsuse sotsiaaltöötajat, tundis lastekodus pidevalt huvi,
kuidas on asjalood tema taotlusega.
Linnavõimud pakkusid talle
kaks eluasemevarianti. Aljona

peatas oma valiku ühetoalisel ahjuküttega korteril Karja
tn 21 majas. Linn tegi korteris
täieliku remondi: tehti korda
põrandad, aknad, lagi ja seinad, remonditi ahi. Korterisse
osteti külmkapp, köögimööbel ja –tehnika. Vannituppa
paigaldati soojaveeboiler ja
dušikabiin. 20.oktoobril kolis
Aljona oma korterisse sisse.
Telefonivestluses tunnistas
tütarlaps, et on rahul, et tal
on nüüd oma kodu, kuid mugavaks seda nimetada veel
ei saa: “Vaatamata sellele, et
linn remondi tegi ja lastekodu mööbliga aitas, tunnen
ma end korteris ebamugavalt. Väga külm on. Vahel

on nii külm, et hingeõhk on
näha. Korterit on vaja soojustada. Milliste rahadega, ma
veel ei tea. Linn aitas puudega, kuid neid kuivana hoida
on küllalt keeruline. Märgade
puudega aga tuba soojaks ei
küta”.
Aljona planeerib tulevikus
paigaldada kaabeltelevisiooni ja interneti. Meeldiv detail
majas on kass – soojuse ja kodukolde sümbol.
Tütarlapse sissetulekud on
väikesed. Korterit peab ta
sotsiaaltoetuste ja õppestipendiumi varal. Lukovkina
õpib Narva Kutseõppekeskuse kolmandal kursusel müüjaks. Pedagoogid on neiust

heal arvamusel, kaunitar,
ütlevad, tarkpea. Teda peab
meeles ka koduse lastekodu
personal: “Kõigi lastekodu
laste ja töötajate nimel tahan
õnnitleda teda tulevaste pühade puhul. Soovin talle kannatlikkust ja ratsionalismi,
et ta teeks ainult küpseid ja
õigeid otsuseid. Mida varem
alustab, seda paremini mõjub see tema tulevikule” märgib lastekodu direktor Erika
Tambi. Aljona Lukovkina ise
külastab tihti vanu tuttavaid
kohti, uut aastat aga kavatseb ta vastu võtta sõprade
ringis Narva lastekodust.
Erika Tambi kommenteerib
olukorda järgmiselt: “Aljonal

on kõvasti vedanud. NarvaJõesuu on väikene linn. Saada siin munitsipaaleluruumi on keeruline, vahel aga
täiesti võimatu. Juhindudes
Narva ja Kohtla-Järve kolleegide kogemustest võin öelda,
et lapsi paigutatakse elama
ühiselamutesse. Aljona sai
omaette korteri. Olen kindel,
et see on parim variant”.
Muidugi, oma kodu on oma
kodu. “Aljonale pakuti võimalust elada lastekodus niikaua,
kuni ta lõpetab kooli. Jäänud
polegi nii vähe-tervelt poolteist aastat veel. Kuid Aljona
otsustas alustada iseseisvat
elu. “Peaasi, et tal nüüd on,
kus seda teha”, lisas direktor.

Praeguseks on lastekodusse
jäänud kolm Narva-Jõesuu
last. Jääb loota, et täisealiseks saades igaüks neist loob
oma kodu ja leiab oma koha
päikese all linnas, kus on alati
päike.

Jekaterina Gritskova

Head uut aastat, kallid linnaelanikud!
Läheneb uusaastaöö. Aasta viimasel kuul on meie linna elu
täidetud mitmesuguste kultuurisündmustega.
29.novembril süütasime esimese
advendiküünla. Kool korraldas selle puhul päkapikkude rongkäigu.
Toimus pidulik tulede süütamine
linn ametlikul näärikuusel Kuursaali juures. Linnavolikogu esimees Raivo Murd soovis kõikidele
kokkutulnutele rahulikku Jõuluaega ja õnne uuel aastal, piparkooke
jagus väikestele ja suurtele.
Algas konkurss kõige paremini kaunistatud elamule. Nende
jaoks, kes pole oma “kindlust”
veel jõudnud ilusaks teha on aeg
nüüd sellega tegeleda. Kokkuvõtted tehakse uue aasta alguses.
Talvine kultuurikava on täis erinevaid
aastavahetuse-meelelahutusi: Jõululaat ja kooliteatrite
festival keskkoolis, käsitöötoad
Narva-Jõesuu
koduloomuuseumis, tantsustuudio “Kullerkupp”
etendus “Võlupeegel” muinasjutu
“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi” motiividel.
Kaua pole Narva-Jõesuus toimunud ühtegi lastele suunatud tal-

vist üritust. Peale pikka vaikust
otsustas linnavalitsus taastada
vana hea traditsiooni ja korraldab
26.detsembril Narva-Jõesuu lastele uusaastapeo.
Linnalehe korrespondendi küsimustele eelseisva peo kohta vastas linnavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Valeria Lavrova:
Valeria, rääkige palun mõne sõnaga, mida 26.detsembri lastepidu endast kujutab?
“Laste pidu toimub Narva-Jõesuu
sanatooriumis. Saali on üles pandud suur kuusk, mis on kaunistatud uusaastavanikute ja pallidega.
Mis on lastele veel õnneks vaja?
Äärepealt oleksin ühe tähtsa detaili ära unustanud. Muidugi on
peol kindlasti Ded Moroz ja palju
teisi muinasjuttude kangelasi. Ei
saa läbi ilma konkursi ja mängudeta, auhindade ja kingitusteta.
Algus on 13:00. Ärge hilinege!”
Millised on selle imetoreda ürituse tingimused?
“Selleks, et pidule saada, tuleb
varem pilet osta. Piletid on ainult
eelmüügis! Lapse pilet maksab
30.- krooni, täiskasvanule – 15.krooni. Juba praegu võib neid
soetada sanatooriumi administ-

raatorite käest”.
Miks tuli otsus teha sissepääs
piletiga?
“Nagu te aru saate, on sanatooriumi “Narva-Jõesuu” saal küll suur,
aga siiski mitte kummist. Peale selle on pileti hinna sees magus kingitus. Meil on vajalik osta tarvisminev kogus kingitusi enne pidu,
samuti kontrollida saali täitumust.
Kui inimeste arv ei vasta kohtade
arvule, tuleb organiseerida teine
pidu. Ma usun, et 30.- krooni pole
nii palju, kui kinkida oma lapsele
hea tuju. Pealegi näitab statistika,
et teistes linnades on sissepääsupilet taolisele üritusele tunduvalt
kallim”.
Tänan teid sellise laiaulatusliku
informatsiooni eest. Viimane
küsimus: mis hakkab toimuma
vahetult uusaastaööl?
“Stsenaarium jääb muutumatuks.
Kell 1:00 ootame kõiki linlasi Kuursaali esisele platsile, et nautida
ilutulestikku. Peale ilutulestikku
toimub Uue aasta disko”.
Jekaterina Gritskova

Hasartmängumaksu nõukogu kiitis lasteaia projekti heaks
15. veebruaril esitas lasteaed “Karikakar” koos linnavalitsusega
Hasartmängumaksu fondi nõukogule rahataotluse lasteaia tualettide renoveerimiseks.
Projekt läbis kõik vaheetapid ja sai
heakskiidu: fond eraldas 412 230.krooni. Linna omaosalus projektis,
mis kokku maksis 484 980.- krooni,
oli 72 750.- krooni.
Projekti juhtis Natalja Kaurson, lasteaia direktor. “Kõigepealt pöördusime me abi saamiseks linnaarhitekt
Andres Toome poole. Tema määras
ära remonditsooni ja tegi tehnilise
projekti, mille alusel esitas ehitusfir-

ma tööde maksumuse eelarvestuse”,
rääkis Kaurson. Kõik eeltööd kestsid
kokku natuke rohkem kui kaks kuud.
Fondile esitatud projekti põhjenduse real seisis: “Tualettide santehnika
ei vasta tervisekaitse nõuetele, ruumides on alaliselt kanalisatsiooni
lõhn. Kuna lapsed suurema osa päevast veedavad lasteaias, on vajalik
luua neile normaalsed elutingimused”.
Direktor tunnistas, et remont oli
lasteaiale vajalik nagu õhk: “Tualettruume polnud juba ammusest ajast
remonditud, tegelikult lasteaia avamisest saadik. See oli 1985.aastal.
Me oleme väga tänulikud kõigile,

kes toetasid meie algatust – linnavalitsusele aktiivse osavõtu eest
projekti koostamisest, fondi maakonnakomisjonile, sest ilma nende
heakskiiduta poleks projekt Tallinnani jõudnud ja muidugi kõigile
Hasartmängumaksu fondi nõukogu
liikmetele – nende positiivne otsus
võimaldas meil oma plaanid ellu
viia».

Jekaterina Gritskova
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Küsimus ja vastus

Lugupeetud Narva-Jõesuu
elanikud ja linna külalised!
Linna elektronposti aadressile tulevad
tihti linnavalitsusele adresseeritud küsimused, mille vastused huvitavad paljusid. Et teha see informatsioon kõigile
võimalikult kättesaadavaks, avati linnalehes “Narva-Jõesuu” rubriik “Küsimusvastus”.
Oma küsimused linnavalitsuse töötajatele võite saata meiliaadressil
narvajoesuu@gmail.com või tuua
kirjalikult linnavalitsusse. Avaldatakse
ainult kõige aktuaalsemaid teemasid
puudutavate küsimuste vastused. Küsimused palume vormistada täpselt ja
selgelt.

?
!

Millal korraldatakse 2009.a valimisprogrammis lubatud tasuta sõit Narva-Narva-Jõesuu vahel pensionäridele ja lastele?

Tasuta sõit meie eakatele ja lastele
on tähtsaimaks valimislubaduseks
valitsemisperioodil
2009-2013.
Juba täna teeme sel suunal tõsist
ettevalmistavat tööd, tutvume olemasolevate kogemustega ja peame
läbirääkimisi võimalike partneritega.
Ülesandega tagada tasuta sõit oleme
lati seadnud väga kõrgele. Saame aru,
et linnakodanik tahab tasuta sõitu kohe
ja praegu. Reaalne see nii ruttu kindlasti ei ole palju on veel vaja teha. Täna
käib eeltöö, millega tahame koos meie
heade naabritega paika panna tulevase transpordisüsteemi ideaali- kuidas
peab liikumine toimuma linna sees,
naaberlinnade vahel (ei tohi unustada
ka Sillamäe ja Jõhvi võimalusi). Selle
saame paika järgmisel aastal ja selle alusel saame teha finantsprognoose – kui
palju me suudame seda süsteemi toetada/doteerida, et meie elanikel oleks
võimalikult hea.
Loodame, et esimesed sammukesed
teeme juba 2010 aastal- reaalne võiks

olla tõhusam liikumine linnasiseselt.
Ajalehe vahendusel püüame hoida teid
kursis edasiste arengutega.
Andres Noormägi,
linnapea

?
!

Kuidas on võimalik registreerida end linnapea vastuvõtule?

Andres Noormägi,
linnapea

?

kuidas toimub soojahinna kujundamise protsess Narva-Jõesuus? Lugupidamisega, linnakodanik

Isiklikele muljetele
tuginedes
(Ljudmilla Bolšakova, projekti liige)
Kohtumisel kohalike elanikega vapustas nende heasoovlikus ja sõbralikus. Nad laulsid meie
grupile jõululaule, pakkusid vanade retseptide
järgi tehtud omatehtud küpsetisi. Meeldivaks üllatuseks oli tantsukollektiivi esinemine.
Kaunid rahvariietes noormehed ja neiud jutustasid oma liigutustega meile eesti maaharijate ja
talupidajate raskest tööst, armastusest maa ja
oma rahva vastu.
Kuid ega meiegi kõrvaltvaatajaks jäänud: meile
anti põhjalik ja lõbus tantsutund, millest kogu

Andres Noormägi,
linnapea

?

Tere, lugupeetud linnavalitsus!
Tahaks teada, kelle juhtimisel
ja loaga toimub Lydia Koidula
(ja hiljem eeldatavasti ka Vabaduse) tänavate ja ranna vahelise
metsa raie? Maha lõigatakse suured
sajandivanused puud, kuused ja männid. Puud on ju kuurordi kopsud? Taoline teguviis teeb kohalikud elanikud
ärevaks. Miks pole sellisest laiaulatuslikust raiest räägitud linna kodulehel?
Vastust oodates, põliselanik.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus algatas 17.12.2009.a. korraldusega nr 420 Lydia Koidula tn 14B
kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Jõulupühade eel alustas Narva-Jõesuus tegevust projekt
“Teekaaslased”, mille initsiaatoriks on ühiskondlik organisatsioon “Kodanikukoolitus” ja mida rahaliselt toetavad Intergatsioonifond, Kultuuriministeerium ja Euroopa Liit.

Projekt “Teekaaslased”

!

Aastaid puhastamata metsa harvendust teostatakse linna tellimusel. Tihedalt täis kasvanud metsa
iseloomustab soine pinnas ja haiged puud. Ja selliseid territooriume on
meil palju. Puu jääb terveks vaid siis kui
tal on piisavalt valgust ja ruumi elada.
Tahame muuta oma metsa eluterveks
parkmetsaks – ilma harvendusraideta
seda ei saa saavutada.

TEADE

Lõuna-Eestis

Projekti eesmärk on tutvustada eesti rahva
kultuuritraditsioone ja kombeid ligemat IdaEesti piirkonna elanikele ja slaavi traditsioone
ja kombeid Lõuna-Eesti elanikele, samuti sõprussidemete sõlmimine regioonide ja ühiskondlike organisatsioonide vahel.
Projektis osalevad Narva-Jõesuu kõige aktiivsemad ja loomingulisemad elanikud ning IdaVirumaa naisteorganisatsioonide liikmed.
4. detsembril jõudis grupp Narva-Jõesuust
Sulbi külasse, mis asub Eesti lõunapiiril. Paljud
sõidust osavõtjad olid nendes kaunites paikades esmakordselt.

Andres Noormägi,
linnapea

Linnapea juurde vastuvõtule saab
end kirja panna linnakantseleis
(kab. 301) või helistades 35 99 599.
Alates uuest aastast toimub linnapea vastuvõtt mitte kolmapäeviti, nagu
varem, vaid neljapäeviti .

Projekti raames

!

Selle aasta algusest on meil soojatootjaks soome kapitaliga ettevõte Fortum Termest. Firma on suur
ja annab sooja ligi 30% kõikidest
eesti kohalikest omavalitsustest. Suurel
firmal on ka paremad võimalused. Vastavalt seadusele on nii suure ettevõtte
puhul hinnapoliitika kontroll ja kooskõlastamine Konkurentisameti pädevuses.

grupp osa võttis. Kohalikud tantsijad õpetasid
meile rahvatantse. Kõik osalejad püüdsid üksteist aidata, seletades küll vene, küll eesti keeles,
vahetevahel ka žestide keelt appi võttes.
Kogu reisi ajal kostitati meid rahvuslike roogadega. Kõik need olid väga maitsvad, tehtud vanaaegsete, põlvest-põlve edasi antud retseptide
järgi. Meeldivaks ootamatuseks oli kutse ühte
nende kööki. Seal proovisime me ise valmistada
verivorsti ja ehtsaid jõulupiparkooke.
Meeldivas vestluses laua taga rääkisid projektis
osalejad palju elust, probleemidest, oma plaanidest tulevikuks.

Kokkuvõte reisist
Otsus organiseerida Narva-Jõesuus ühiskondlik organisatsioon «Кумушки» on üks sõidu tulemustest.
Järgmine projekti raames toimuv kohtumine
toimub kevadel lihavõttepühade eel NarvaJõesuus, siis tutvustavad meie elanikud külalisi selle kauni püha kommetega.
Jelena Lugina,
Projekti Ida-Virumaa koordinaator

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva elamumaa kinnistu jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse ja arhitektuursete lisatingimuste määramine olemasoleva paarismaja ja planeeritava
elamu ehitamiseks moodustatavatel kruntidel, kruntidele juurdepääsuteede ning hoonete tehnovõrkudega liitumise võimaluste kindlaksmääramine. Planeeritav ala hõlmab Lydia Koidula 14b elamumaa kinnistut katastritunnusega 51301:010:0034 pindalaga 1954 m2.
Detailplaneering koostatakse kooskõlas Narva-Jõesuu Linna kehtiva üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeringuala maakasutusotstarbeks märgitud väikeelamute maa.
Algatamise korraldusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25, 3
korrus, kab 301.

TEADE
Narva-Jõesuu Linnavalitsus algatas 17.12.2009.a. korraldusega nr 421 Narva-Jõesuu linna
Nurme 58 kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva elamumaa krundi jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine moodustatavatel kruntidel üksikelamute ja
nende kõrvalhoonete ehitamiseks, kruntidele juurdepääsuteede ning hoonete tehnovõrkudega
liitumisevõimaluste määramine. Planeeritav ala hõlmab Nurme 58 kinnistut katastritunnusega
51301:006:0240 ja pindalaga 2925 m2.
Detailplaneering koostatakse kooskõlas Narva-Jõesuu Linna kehtiva üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeringuala maakasutusotstarbeks märgitud väikeelamute maa.
Algatamise korraldusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25, 3
korrus, kab 301

TEADE
Narva-Jõesuu linna Vabaduse 62 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.12.2009 korraldusega nr 407 on vastu võetud Vabaduse tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on krundipiiride muutmine, krundi jagamine kaheks elamumaa krundiks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine üksikelamute ja nende kõrvalhoonete
ehitamiseks moodustatavatel kruntidel, kruntidele juurdepääsude lahendamine ning hoonetele tehnovõrkudega liitumise võimaluste määramine. Planeeritava ala suurus on 0,22 ha ning see
hõlmab Vabaduse 62 elamumaa kinnistut katastritunnusega 51301:006:0028 ja pindalaga 1991 m2
ning sellega piirnevat maa-ala krundi kaguküljel (piiriettepanek nr AT0902020007, Vabaduse 62B,
pindala ca 260m2).
Detailpalneeringu menetlus korraldatakse lihtsustatud korras, loobudes Planeerimisseaduse § 12 lg
1 ja §-des 18-21 sätestatud planeeringu avalikustamise nõuete täitmist, asendades need planeeritava krundi ja naaberkruntide omanike kooskõlastustega.
Linnavalitsuse korraldusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuses aadressil Koidu 25, 3.korrus,
kab 301.
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Koolielu päevik
Avatud uste päevad Narva
Kutseõppekeskuses
10.detsembril toimus Narva-Jõesuu keskkooli õpilaste sõit Narva Kutseõppekeskusesse.
Meid võtsid vastu päkapikud, kes korraldasid
meile kooliekskursiooni: käisime spordisaalis,
sööklas, restoranis, helisalvestusstuudios. Ekskursioon oli kujundatud erinevate jaamade
mänguna. Raamatukogus peeti meile huvitav
loeng – kirjatundmisest ja raamatutest. Meile
oli uudiseks, et Kutseõppekeskuses on väga
hea raamatukogu kõigi paremate raamatutega.
Veel käisime me õppekaupluses, kus päkapikud
korraldasid meile meistriklassi kingituste pakkimises. Kokkuvõtteks toimus viktoriin: korraldajad kontrollisid, kui palju oli kuuldust meile
meelde jäänud. Saanud kätte innustavad kingitused, tulime me rõõmsate ja rahulolevatena
koju tagasi.

Jõululaat
11.detsembril toimus kooli ruumides Jõululaat.
Õpilased valmistasid suveniire ja tõid välja tööõpetuse tundides valmistatud käsitööd, joonistatud Jõulukaardid ja küpsetatud maiustused.
Väga aktiivselt osalesid kooli eesti osakonna
lapsed. Laadal müüdi pärlitest valmistatud ehteid ja batiktehnikas tehtud rätte ning muidugi
oli müügil laste omavalmistatud kingikotid.
Laadale olid oodatud kõik linnaelanikud. Kahjuks oli publikut vähevõitu, enamus olid lapsed
ja õpetajad. Tulevikus loodame, et linnaelanikud külastavad meie taolisi ettevõtmisi sagedamini.

Lugejaks pühitsemine
ja “Hüvasti, aabits!”
17.detsembril said esimese klassi õpilased kooli
raamatukogu lugejateks. Toimus pidulik lugejaks pühitsemine. Esimese klassi lapsed said kenasti hakkama kõigi ülesannetega, mida kooli
raamatukoguhoidja Jelena Batalova nende ette
seadis; lapsed oskavad raamatukogus käituda
ja mis kõige tähtsam - kõik tunnevad, tähti,
oskavad nendest sõnu kokku panna, tähendab,
oskavad neid ka lugeda. Ülesanne, milles oli
vaja meelde tuletada raamatukangelaste nimesid, polnud lastele üldse raske, nad tulid sellega
suurepäraselt toime. Külaskäik raamatukokku
oli sisuliselt hüvastijätt aabitsaga. Nüüd, kui
meie lastel on lugemine selge, soovime neile
kohtumisi paljude huvitavate raamatutega.

Tatjana Barabanova
Foto Narva-Jõesuu keskkooli arhiivist

Narva-Jõesuu laste seiklused
Ülikoolilinnas

Laste judoturniiri tulemused
12.detsembril toimus NarvaJõesuus jõuluaegne Judoturniir,
kus võistlesid 1997 a sündinud
ja nooremad poisid ja tüdrukud.
Osa võtsid 64 sportlast viiest Eesti linnast: Narva, Sillamäe, NarvaJõesuu, Kohtla-Järve ja Loksa
noored.

Narva-Jõesuu sportlaste paremad tulemused:
koht: Vlada Stepanova (30 kg) Cklassis;
koht: Lev Litvinov (34 kg) C-klassis;
koht: Marek Gordejev (34 kg) Dklassis; Gleb Jegalõtšev (34 kg)
Treener Nikolai Novitski

26. ja 27 novembril külastas kuueteistkümneliikmeline grupp meie
koolilapsi Tartut. Lapsed osalesid integratsiooniprojektis “Tolerantne ja
teadlik kodanik”. Projektist võttis osa
kolm kooli: Narva-Jõesuu keskkool,
Tartu venekeelne Annelinna gümnaasium ja Tartu prantsusekeelse kallakuga Descartes´ lütseum. Kohtumine
toimus lütseumis.
Esimesel päeval võtsid lapsed osa ärilise suunitlusega mängust “Üks päev
haridusministri rollis”. Gümnasistid jagunesid gruppidesse ja korraldasid ajurünnaku. Põhikooli 5-9 klasside õpilased
valmistasid ette teemaesitluse Tuleviku
kool”.

Peale treeninguid toimus pidulik kontsert, mille käigus tutvustas Narva-Jõesuud tantsukollektiiv “Kullerkupp”.
Nagu jutustas grupijuht Tatjana Barabanova, on Süda-Eestis moes kõik venepärane. Projekti venekeelsed osalejad,
Annelinna gümnaasiumi õpilased, organiseerisid spetsiaalse laua, mis oli kaetud slaavi köögi toitudega. Rahvuslik toit
maitses kõigile. Peale rasket päeva said
lapsed lõõgastuda akvapargis “Aura”,
mis asub keset Tartu linna.
Järgmise päeva hommikul kuulasid lapsed tunde eesti keeles. Põhikooli lapsed
viibisid matemaatikatunnis, vanemad
– ajalootunnis. Enamus sai suurepäraselt hakkama. Riigikeelest arusaamisega
probleeme ei tekkinud.

Peale lõunat suundusid kõik projektis
osalejad ekskursioonile, tutvuma linna
vaatamisväärtustega. Kõige noorematel
“tolerantsetel kodanikel” õnnestus külastada Mänguasjamuuseumi.
Kokkuvõtete tegemiseks kogunesid kõik
grupid Spordimuuseumi.
Õnnelikult koju jõudnud, loodavad meie
lapsed, et projekti jätkumine leiab aset,
nüüd juba Narva-Jõesuus.
Jekaterina Gritskova
Foto Descartes´ lütseumi arhiivist
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Linnavalitsus õnnitleb detsembrikuu juubilare:
70-aastast sünnipäeva
tähistavad:
Valentina Belyaeva
Iraida Korabljova
Liidia Kalatšova
Leonid Martynov
75-aastaseks said:
Lõive Laine
Anatoly Grigoriev
Niina Nazarenko
Svetlana Razumovskaja
Galina Simonova
Nikolay Gagarin

80-aastast sünnipäeva
tähistavad:
Victor Babintsev
Vera Konina
Tamara Fuks
Lilia Kuznetsova
			
85 aastaks sai:
Evgeniya Vlasova

Narva-Jõesuu linnavalitsus õnnitleb vanemaid

Deniss Gratševski
(06.12.2009)

Stefania Burkova

(18.11.2009)
			
sünni puhul

Detsembri kuu üritused
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 linna
Jõulutoetused
2009.a. maksti jõulutoetust pensionäridele, paljulapselistele peredele ja puuetega lastele.
Jõulutoetus pensionäridele oli 500 krooni ja seda
maksti välja kahes osas: 250.- krooni aasta algupoole (veebruaris-märtsis) ja teine pool oktoobri lõpus.
Jõulutoetuste väljamaksmine lõppes 01.11.2009.a.
Toetus kanti üle nendele pensionäridele, kes on
toetuse väljamaksmise ajal olnud Rahvastikuregistri
andmetel Narva-Jõesuu elanik vähemalt 1 aasta ja
on esitanud õigeaegselt vastava avalduse linnavalitsusele.
Need, kes ei esitanud avaldust toetuse väljamaksmiseks aasta alguses, said ainult teise poole toetusest.
Avalduste alusel, mis on laekunud peale 10 märtsi ja
peale 01.novembrit, väljamakseid ei teostata.
Ühtekokku maksti jõulutoetusi 922 pensionärile kogusummas 461 000 krooni
Paljulasteliste (kolm ja enam last) perede ja puuetega laste toetus oli 400 krooni lapsele. Toetuste väljamaksmine lõppes 18.detsembril 2009.a.
Kokku maksti 20 lapsinvaliididele toetust 8000
krooni ja 13 paljulapseliste perede lastele (42 lapsi)
16 800 krooni.

Veronika Stepanova,
linnasekretär

Kogupere-etendused koolivaheajal sanatooriumis “Narva-Jõesuu”
on huvitavad vaadata nii lastele (alates 7.a) kui täiskasvanutele
„Vaat siis kui pikk päev tuleb...” - 25.12.00 kell 15.00 и 08.01.10 kell 19.30
Naljajutt pottsepast, kes otsis taga oma naisest rumalamaid inimesi.
„Kaks naabrit – kaks kalurit” - 03.01.10 kell 15.00
Lõbus ja õpetlik lugu kahest kalamehest - töökast Mardist ja kadedast Kaarlist.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Mõlemad lavastused on loodud eesti folkloori ainel, nendes on palju vallatut rahvamuusikat ja originaalseid kostüüme, näitlejate vapustav mäng

Piletihind - 25 krooni

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss 28. detsembril
kell 15.00–16.30
Alates 2010. aastast uuel ajal:
üks kord kuus esmaspäeviti kell 15.30–16.30
(11. jaanuar ja 8. veebruar)
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

Lavastaja ja kunstik - Juri Mihhaljov

