Narva-Joesuu
MÄRTS 2009

NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

• Ametlik
Narva-Jõesuu linnavalitsus ja
linnavolikogu õnnitleb kõiki
naisi naistepäeva puhul!
Soovime Teile sellel imelisel kevadisel pidupäeval õnne, rõõmsat tuju,
tähelepanu ja muidugi armastust!

Lootusetult püüad, kuid siiski vapralt,
teed kõik, et minu elust sa ei kaoks.
Jäälilled leian oma aknalt sina jätsid nad sinna minu jaoks.

EV 91. aastapäeva tähistamine Narva-Jõesuus
Vabariigi aastapäeva tähistamine algas meie linnas
22.veebruaril kontserdiga, mis toimus AS Narva-Jõesuu
Sanatooriumi saalis. On heameel märkida, et saal oli rahvast täis. Lapsed kinkisid kontserdikülalistele sini-mustvalgeid lipukesi.
Kontserdi avas sõnavõtuga linnavolikogu esimees Raivo
Murd, kes õnnitles kokkutulnuid vabariigi aastapäeva puhul
ja soovis kõigile edu ja tugevat tervist ning vastupidavust:
“Loodan, et ühiste jõupingutustega muudame me elu oma
linnas helgemaks, loomingulisemaks, huvitavamaks”, ütles
R.Murd.
Kontserdi konferansjeed olid Natalja Petrova ja Margarita
Koor. Kokkutulnutele esinesid linna tantsukollektiiv “Kullerkupp” Irina Seletskaja juhtimisel ja naisansambel Arvi Pertmani pilli saatel. Kontserdi naelaks oli Piirivalveorkestri bigbändi
esinemine Arvi Miido juhatusel. Orkester oli nagu ikka väga
kõrgel tasemel, kõlas palju head puhkpillimuusikat.
24.veebruaril kell 7.30 toimus Kesk 3 hoone ees pidulik lipuheiskamine. Eesti Vabariigi hümni saatel ja jahedale ilmale
ning varasele ajale vaatamata kohale tulnud hulga pidupäevaliste ees tõstis lipu vardasse kaitseliitlane Valfred Emajõgi.
Pidupäevale kohase sõnavõtuga esinesid linnapea Andres
Noormägi ja Volikogu esimees Raivo Murd.
Edasi suundus enamus kohaletulnuist Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde linna kalmistul, kus tänuga
meenutati kodumaa vabaduse eest langenuid. Lilled Vabadussõjas langenute mälestuseks püstitatud samba jalamile asetasid Raivo Murd ja Andres Noormägi, Eestlaste seltsi
“Kalju” esindaja Tiiu Toom ning Vene kultuuriseltsi esindajana Tatjana Pagajeva.
Piduliku toimingu lõpetas traditsiooniline ühisfoto.

Linnavolikogu
27.veebruari istungilt…
27.veebruaril 2009.a. toimus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
järjekordne istung, kus võeti
vastu järgmised otsused:
- kinnitati linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete ning linnavalitsuse ametnike majanduslike huvide
deklaratsioonide hoidmise komisjon koosseisus Veronika Stepanova,
Toomas Pruul ja Sirje Neeme. Kõik
avalikus teenistuses olevad isikud on
kohustatud iga aasta esimeseks aprilliks esitama majanduslike huvide
deklaratsiooni. Deklaratsioonid avalikustatakse linna kodulehel, linnapea
ja volikogu esimehe majanduslike
huvide deklaratsioonid avaldatakse
Riigi Teatajas;
- kehtestati kaks detailplaneeringut:
J. Poska – Vabaduse - Mere ja Aia tn
vahelise kvartali ja L. Koidula 14a kinnistu detailplaneering;
- Viidi sisse muudatus linna munitsipaalomandis olevate eluruumide
valdamise, kasutamise ja käsutamise korda. Nüüd sisaldab kord isikute
loendit, kes võivad taotleda munitsipaaleluruumi: need on orvud ja
vanemliku hoolitsuseta isikud, kellel lasteasutusest, eestkostjate või
hooldajate juurest Narva-Jõesuusse
tagasipöördumisel ei ole võimalik
endisesse eluruumi elama asuda;
isikud, kelle munitsipaaleluruum
kuulub lammutamisele; isikud, kelle
eluruum on hävinud või tunnistatud
elamiskõlbmatuks; isikud, kes vabanesid kinnipidamiskohast ning kelle
viimane elukoht oli Narva-Jõesuu
linnas ning kelle eluruum ei ole säilinud; linnale vajalikud spetsialistid
(kooskõlastatult volikoguga) ning
dokumentide loetelu, mis on vajalik
esitada munitsipaaleluruumi taotlemisel. Samuti on määratud kindlaks
isikute ring, kellega ei sõlmita munitsipaaleluruumi rendilepingut: need
on isikud, kes omavad kinnistut ja kes
ei ole Narva-Jõesuu linna elanik rahvastikuregistri andmetel vähemalt 1
aasta. Erandiks on linnale vajalikud
spetsialistid.
- Täiendati Narva-Jõesuu linna arengukava sotsiaalteenuste arendamise
osas eakate ja puuetega inimeste
tarbeks;
- Arutati grupi Narva linnavolikogu saadikute ettepanekut alustada
läbirääkimisi Narva, Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu ühendamise võimalikkusest. Otsustati alustada läbirääkimisi kõigi naaberomavalitsustega
ühinemisega seotud positiivsete ja
negatiivsete momentide väljaselgitamiseks.
Linnavolikogu istungil vastu võetud
otsuste ja määrustega on võimalik
tutvuda raamatukogus, linnakantseleis ja linna kodulehel “Dokumendiregistris”.
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Vastlapäeva tähistamine
1. märsil tähistas Narva-Jõesuu linn
vastlapäeva ja esimese kevadkuu algust.
On rõõmustav, et rahvas ei lasknud end hirmutada vingest talvetuulest, vaid tuli soojalt
riietatuna ühisele peole, et osaleda lõbusates võistlustes, sõita hobustega, süüa pannkooke ja vaadata, kuidas põleb ära külma ja
talve tähistav topis.
Esialgselt oli kogu pidu planeeritud läbi viia
mererannas, kuid veel täies jõus olev talveilm tegi omad korrektuurid ning tugeva ja
külma tuule tõttu otsustasid korraldajad
pidada kevadpeo maha keskkooli juures
platsil.
Peo avas meie armas ja tuttav tantsukollektiiv “Kullerkupp”, kes esitas kaks toredat tantsu. Seejärel ilmusid Narva teatri “Ilmarine”

näitlejad, kes esitasid etenduse väikestele
pidulistele, millest ka mõned julgemad täiskasvanud osa võtsid. Edasi said kokkutulnud
oma jõudu ja osavust demonstreerida köit
vedades, pommi tõstes ja igal võimalikul
viisil kelgutades. Kõigile silmapaistnutele
olid valmis ka väikesed kingitused. Lõpuks
vaatasid kõik koos, kuidas põles Talve kujutav topis, hästi suur ja ilus. Topise valmistas
meie jaoks hotell “Veagles”. Suur tänu talle!
Loodan, et me koguneme ja lõbutseme veel,
nii nagu sellel Vastlapäeval!

Valeria Lavrova
Kultuuri peaspetsialist
foto: Sergei Stepanov

Linnapea kohtus
Narva-Jõesuus
tegutsevate konfessioonide esindajatega
25. veebruaril toimus linnapea Andres Noormägi esimene kohtumine Narva-Jõesuus tegutsevate konfessioonide
esindajatega.
Kohtumisest võttis osa Püha Vladimiri õigeusu koguduse
vaimulik Isa Gennadi, EELK Narva-Jõesuu Niguliste koguduse esindajad, baptisti vabakoguduse “Taassünd” esindajad.

Omavahel tutvunud, arutasid külalised tassi tee taga linna
jaoks aktuaalseid teemasid. Vestluse käigus tehti mitu huvitavat ettepanekut ja otsust.
Pikemalt oli arutluse all noorte inimeste informeeritus olemasolevatest religioonidest. Baptisti koguduse esindaja tegi
ettepaneku viia koolis läbi piiblitund, et tutvustada noortele
sellist ainet nagu usundiõpetus. Usundiõpetus on võimalus
saada informatsiooni kõigist maailmas tegutsevatest konfessioonidest, selleks, et noor inimene teeks oma valiku teadlikult. Seda ettepanekut toetasid ka luteri usu koguduse esindajad.
Isa Gennadi tegi ettepaneku pöörata linnas rohkem tähelepanu kirikute asukohta suunavatele infoviitadele, et turistidel ja
linna külalistel oleks kergem neid leida.
Arutati kultuurialase koostöö võimalikkust, ühiste ürituste
korraldamist. Üheks selliseks ühisürituseks võib saada ühine
palvushommikueine Narva-Jõesuu linna aastapäeval, kus erinevate koguduste esindajad palvetavad linna ja selle elanike
heaolu eest.
Lõpetuseks leppisid kohtumise korraldajad ja koguduste esindajad kokku kohtuda regulaarselt et ka edaspidi, et vahetada
arvamusi ja efektiivsemalt töötada linna vaimuliku ja kultuurilise arengu nimel.

Näitus “Narva tekstiil” Narva-Jõesuu muuseumis
Laupäeval, 21.veebruaril avati Narva-Jõesuu
muuseumis näitus “Narva tekstiil”.
Viis tuntud Narva kunstniku - Irina Sopina, Olga Tjurina, Natalja Kapajeva, Veera Lantsova ja Irina Gusarova - esitlesid näitusel batika ja lapitehnikas teostatud töid.
Batik (kangatrükk) ja lapitehnika on kunstnike kauaaegne
huviala. Tegeledes põhiliselt küll teistel kunstialadel, tulevad
nad aeg-ajalt ikka tagasi oma ammuse lemmiku tekstiili – nii
naiseliku ja plastilise materjali - juurde. Tekstiil on läbi aegade
olnud traditsiooniliselt naiste tegevusala, seetõttu on see ka

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

kunstnikele nii külgetõmbav ja hingelähedane.
Hiljuti oli Narva kunstnike tekstiili näitus edukalt eksponeeritud Jõhvi Kontserdimajas nime all «Нарвский сикстет». Nüüd
said seda ekspositsiooni mõnevõrra muudetud kujul näha kõik
soovijad Narva-Jõesuu muuseumis.

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

Ljubov Nikkar
Muuseumi juhataja
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L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu.

‘
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.10.2008 korraldusega nr 310 võeti vastu L.Koidula tn
105 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
L.Koidula tn 105 kinnistu paikneb Narva-Jõesuu linna edelaosas, tervikuna 200m-s ranna ehituskeeluvööndis.
Detailplaneeringu eesmärgid on linna üldplaneeringu muutmine ranna ehituskeeluala osas, olemasoleval elamumaa kinnistul ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete ja liikluskorralduse määramine.
Elamukrundile on lubatud rajada kolm hoonet: üks kuni kahe korteriga elamu kõrgusega kuni 9m ja kaks abihoonet kõrgusega kuni 4m. Lubatud suurim hoonete ehitusalune pind 352m² sh elamualune pind max 300m².
Krundi sihtotstarve ei muutu – 100% elamumaa.
Planeeringu ala pindala on ca 0,4 ha.
L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel on keskkonnaminister vähendanud Narva Lahe kaldaehituskeeluvööndi 145 meetrini.
Ajavahemikus 16.03.09 – 29.03.2009.a. toimub L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab 301.
Detailplaneeringu avalik väljapanek viiakse läbi teist korda kuna eelmise avaliku väljapaneku vältel Linnavalitsuse käsutuses
puudusid olulised planeeringuga seotud dokumendid.
Juhul, kui avaliku väljapaneku ajal laekuvad kirjalikud ettepanekud või vastuväited planeeringu lahenduse suhtes, toimub
detailplaneeringu avalik arutelu 2. aprillil 2009 kell 13.00 Narva-Jõesuu linnavalitsuse saalis, aadressil Koidu 25, 3 korrus.

Narva-Jõesuu linn J.Poska, Vabaduse, Mere ja Aia tänavatega piirneva maa-ala
detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.02.2009 otsusega nr 194 kehtestati J.Poska, Vabaduse, Mere ja
Aia tänavatega piirneva maa-ala detailplaneering.
Planeeritav maa-ala hõlmab Mere tn 6, Aia tn 6 ja Vabaduse tn 19 krunte ning nende läheduses olevat katastrisse kandmata riigimaad
Aia, Mere ja Vabaduse tänavate vahel.
Detailplaneeringuga on kavandatud uute kinnistute moodustamine registrisse kandmata maa arvelt, millest osa jääb iseseisvateks
kinnistuteks ja osa liidetakse olemasolevate kinnistutega.
Detailplaneering sisaldab Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmist maakasutuse osas: Vabaduse tn 19 katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve muudetakse ärimaast elamumaaks (ridaelamumaa), Mere tn 6 katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve muudetakse
ärimaast elamumaaks (korruseelamumaa).
Planeeringuga on ettenähtud Aia tn 6 krundil äri funktsiooniga hoone ehitamine kõrgusega 10,7/14,0m ja hoonealuse pindalaga
1635m², Mere tn 6 krundil kolmekorruselise korterielamu ehitamine maksimaalse kõrgusega 10,0 m ja hoonealuse pindalaga 1120m²,
Vabaduse tn 19 krundil kahekorruselise ridaelamu ehitamine maksimaalse kõrgusega 9,0 m ja hoonealuse pindalaga 310m².
Planeeringu ala pindala on ligikaudu 1,7 ha.
J.Poska, Vabaduse, Mere ja Aia tänavatega piirneva maa-ala detailplaneeringu kehtestamise otsusega nr 194 saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, aadressil Koidu tn 25 kab 301.

L.Koidula tn 14A kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.02.2009 otsusega nr 193 kehtestati L.Koidula tn 14A kinnistu
detailplaneering.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev maakasutuse osas.
Kehtestatav detailplaneering näeb ette olemasoleva kinnistu jagamist kolmeks elamumaa kinnistuks ja üheks tehnorajatistemaa kinnistuks. Kolmele elamumaa kinnistule on kavandatud kolm kahekorruselist paarismaja kõrgusega kuni 9m. Lisaks paarismaja ehitamisele on suuremale elamumaa kinnistule lubatud ehitada ka üks kõrvalhoone. Tehnorajatiste maale on kavandatud elektrialajaam.
Planeeringuga on määratud koridorid tehnovõrkude väljaehitamiseks ning tehtud ettepanekud servituutide seadmiseks.
Planeeringu ala suurus on 3461m².
L.Koidula tn 14A kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsusega nr 193 saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis
aadressil Koidu 25, 3 korrus.

!

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et soojusenergia hankija Fortum Termest AS informatsiooni põhjal on soojuse piirhind Narva-Jõesuu linnas alates
01.03.2009 muutunud ja on 994,50 kr/kWh ilma
käibemaksuta (18%). Täpsem informatsioon järgmises lehenumbris.

Narva-Jõesuu

Märtsikuu ürituste kalender.
8.märtsil algusega kell 15:00 on Kesk 3 Valges
saalis pensionäride puhkeõhtu “ Tähistame Naistepäeva!”
13.märtsil kell 11:00 Narva-Jõesuu keskkoolis
lastele /1-6 klass/ lõbusad stardid;
22.märtsil kell 14:00 Kesk 3 saalis A.Hahni- nimelise kirjandusklubi poeetide luuleõhtu;
28.märtsil kell 17:00 Kesk 3 Valges saalis puhkeõhtu kõigile.

Narva-Jõesuu Laste muusika- ja kunstikooli uudised.
11. märtsil esineb akordionistide ansambel
piirkondlikul konkursil Sillamäel, ansamblit juhib
Margaretta Kišuns, kontsertmeister on Jelena
Vassilenko;
13. märtsil toimub muusikakooli koori 2009.a.
Laulupeost osavõtu atesteerimiskontsert, dirigeerib Inga Samusseva, kontsertmeister on
Maria Zrajeva;
14.märtsil osaleb vanamuusika ansambel
St.Peterburi Maria teatri orkestri solistide patroneerimisel toimuval ansamblite konkursil “Prinarovje-2009” Ivangorodis;
28. ja 29.märtsil esineb akordionistide ansambel festivalil Narvas.

Ostan 1-toalise korteri
Narva-Jõesuus.
Kontakt: Lev Boikov, tel. 56 900 047

Narva-Jõesuu keskkool alustab
esimese klassi õpilaste vastuvõttu 2009/2010 õppeaastaks.
Meie kool kindlustab teie lastele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvaliteetse hariduse;
Osalise keelekümbluse (osalise eestikeelse aineõppe)
Arendava õppe (osalemine projektis “Miksike”,
maletunnid)
Tähelepaneliku ja hoolitseva suhtumise lastesse, sõbraliku koduse õhkkonna;
Logopeedi teenused
Tegelemise muusika ja tantsuga
Kujutava kunsti algõppe
Ekskursioonid ja silmaringi laiendavad sõidud
Väikesed klassid ja individuaalne töö lastega
ning
Palju muud, mis teeb teie lapse õppimise mitte
ainult tähtsaks tööks, vaid ka huvitavaks meelelahutuseks.

Kooli administratsioon

Narva-Jõesuu
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I-V Maakondlik Teavitamisja Nõustamiskeskus

Linnavalitsus õnnitleb
juubilare!
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Mihhail Vinogradov,
Liidia Kozlovskaja,
Niina Kulikova
Alla Tšernova
75-aastaseks said:
Ivan Makarejev,
Ljudmilla Beredinskaja,
Valentina Filippova,
Tamara Šopenko
80- aastast juubelit tähistavad:
Vassili Šmidt,
Liidia Ignatenko,
Aleksandra Gaponova,
Raissa Mihhailišina,
Raissa Golovina

Meie ülesanne:
Nõustamiskeskus nõustab ja pakub igakülgset teavet
erivajadustega inimestele ja nende peredele
Infot jagame erinevate teenuste ja toetuste saamise
võimalustest
Toetame erivajadustega inimeste ning nende perede
tööhõive suurendamist ja seeläbi toimetuleku parandamist
Meie teenused:
Sotsiaalnõustamine
Psühholoogiline nõustamine
Võlanõustamine
Kogemusnõustamine - oma teadmisi ja kogemusi jagab
inimene, kellel on diagnoositud psüühikahäire, aitamaks teistelgi paremini haigusest taastuda. Tugigrupp
koguneb igal teisipäeval kell 11.00-13.00.
Oleme avatud:
E, T, K 9.00-16.00
N vastuvõttu ei toimu (nõustamine telefoni ja e-posti
teel)
R 9.00-16.00
Meie kontaktid:
Telefon: 3360371; 55620161
e-post: nk@corrigo.ee
aadress: Jaama 34, Jõhvi 41532
www.corrigo.ee

85-aastane juubilar on
Avdalian Khabe

Muusika veebruaris
18. veebruaril toimus muusikakooli fuajees kontsert lasteaialastele. Kontserdi organiseerisid muusikakooli õpetajad, esinesid sama kooli ettevalmistusklassi lapsed.
See on traditsiooniline üritus, mille eesmärk on tutvustada lasteaialastele muusikat ja
muusikariistu, aga ka muusikakooli õpilasi ja pedagooge.
20. ja 26. veebruaril toimus Narva kindluses vanamuusikaansambli kontsert. Ansambli
juht on Lada Švan, kontsertmeister – Jelena Vassilenko. Ansamblis mängivad Lea-Teele
Saltõkova, Ellis Rahuorg, Tatjana Metljova, Olesja Tumilovitš, Vladislav Švan.
27.veebruaril esinesid muusikakooli õpilased linnakooli algklasside õpilaste ees.
Programmis oli nii ansambel kui duetid, esindatud olid kõik pillid.
3. märtsil toimus Narvas puhkpillide piirkondlik konkurss “Ida-Virumaa II”. Narva-Jõesuu muusikakooli esindasid konkursil Lea-Teele Saltõkova ja Ellis Rahuorg (lastemuusikakoolide rahvusvahelise konkursi “Prinarovje-2008” osavõtjad).
Meie tütarlapsed olid väga edukad - Lea-Teele Saltõkova pälvis konkursil esinemise
eest esimese koha, ja Ellis Rahuorg – teise koha. Tütarlaste juhendaja on Lada Švan,
kontsertmeister Jelena Vassilenko. Õnnitleme võitjaid!

Narva-Jõesuu linnavalitsus
tegi Kuursaali omanikule
müügilepingu tühistamise
ettepaneku.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üle nädala
esmaspäeviti kell 17.00–18.00
(6. ja 20. aprill, 4. ja 18. mai, 1., 15. ja 29. juuni,
13. ja 27. juuli, 10. ja 24. august, 7. ja 21. september)
Bussis saate:
• 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

Swedbank - Hansapanga uus nimi.

Linn müüs Kuursaali selleks toimunud konkursi tulemuste põhjal OÜ Naveskole 2006.
aastal. Lepingu järgi võttis ostja endale
kohustuse investeerida kuni 2010.aastani
Kuursaali renoveerimisse 50 miljonit krooni.
Samuti oli ostjal kohustus esitada igal aastal
31. jaanuariks tehtud investeeringute aruanne, mille tegematajätmise puhuks oli kokku lepitud 100 000.- kroonine leppetrahv.
Kuursaali omanik OÜ Navesco on esitanud
aruandeid kulutustest, mida Linnavalitsus ei

saa investeeringuna aktsepteerida, sest kuni
käesoleva ajani ei ole kuursaali omanik paigutanud selle hoone restaureerimisse mitte
sentigi.
Linn on omalt poolt esitanud leppetrahvi
sissenõude. Kuna Kuursaali omanik ei ole
maksnud ühtegi trahvi, ei ole teinud kokkulepitud investeeringuid 19.sajandi arhitektuurimälestise, Kuursaali hoone restaureerimiseks, ei ole korras hoidnud hoonet
ümbritsevat territooriumi, saatis Narva-Jõesuu Linnavalitsus OÜ-le Navesco kirja ettepanekuga alustada läbirääkimisi müügilepingu lõpetamiseks, et saada Kuursaal linna
omandisse tagasi ja tegeleda ise hoone rekonstrueerimisega.

“Kogu pere stardid” talvine karikavõistlus
Narva-Jõesuu keskkoolis toimus
21.veebruaril IV talvine karikavõistlus.
Sellest osa võtnud neli perekonda võistlesid hasartselt omavahel.
Igas meeskonnas oli kolm võistlejat, kellest
üks oli kohustuslikult alla 12-aastane laps.
Kokku oli programmis kaheksa lõbusat vahevõistlust ja üks kaptenite konkurss. Võistlejad jooksid reketitega, puhusid õhupalle
täis, sõitsid ruladega, hüppasid pallidega
tegid kotisjooksu ja -hüppeid. Võistlusalad,
mis alguses tundusid lihtsad, nõudsid tegelikult keskendumist ja täpsust. Tänu
võistlejate tõelisele võidujanule ja hasardile läksid võistlused korda.
Karikavõistluse võitis perekond Panitševid,
teisele kohale tuli perekond Helaia ja kolmanda koha sai perekond Skopinid. Neljas
osalenud perekond Ivankovitš ei jäänud

samuti tähelepanuta, nemad said auhinna
osavõtu eest.
Võistluse lõppedes jagas talvise karikavõistluse võitnud perekond Panitševi võistkond muljeid:
“Meile meeldis väga, oli lõbus ja huvitav.
Kõige rohkem meeldis meile kaptenite konkurss. Kindlasti tuleme ka järgmine kord
kogu perega võistlema. Kes täna võistlema
ei tulnud, kaotasid palju!”
Õnnitleme veelkord võitjaid ja talvisest
karikavõistlusest osavõtnuid! Kohtumiseni
järgmisel aastal!

Anna Semjonova

