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Tere, suvi!

NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

7. juunil toimus laste kontsert
“Tere, suvi!”. Kontserdi avas
volikogu esimees Raivo Murd,
kes õnnitles lapsi ja peokülalisi
algava suve puhul.
Kontserdil rõõmustas vaatajaid lasteaia “Karikakar “ tantsurühm (juhendaja Irina Seletskaja). Meie lapsed näitasid
toredat tantsukava, mida nad
olid mitu kuud ette valmistanud ja nüüd säravalt ette
kandsid.
Samuti astus kontserdil üles
tantsukollektiiv “Kullekupp”,
rahvuslike instrumentide konkursi laureaadi tiitli pälvinud
akordionistide ansambel Narva-Jõesuu kunsti- ja muusikakoolist (juhendaja Margarita
Kišuns) ja vanamuusikaansambel Lada Švani juhtimisel.
Tasub märkida, et vanamuusikaansambel, mis esitab baroki ja renessansi –aegse ning
gooti stiilis muusikat, on rahvusvahelise konkursi “Prinarovie 2009” laureaat, osaleb
Narva Muuseumi ajaloolise
kostüümi teatri esinemistel.
Ja kuigi kontserdi algul ei
hellitanud meid loodus ilusa
ilmaga, tuli õhtu lõpuks siiski
päike välja – selgenäide sellest, et tõeline kunst muudab
maailma!
Anna Semjonova
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• Ametlik
Linnavolikogu
27.05.2009.a. istungilt…
Linnavolikogu 27. mai istungil võeti vastu järgmised otsused:
- linnavolikogu andis linnapea Andres Noormägile volituse allkirjastada Metsa tn 5, Narva-Jõesuus asuva riigivara (maa, Hooldekodu
hoone ja auto) linna omandisse ülemineku
notariaalne leping / Riigivara tasuta võõrandamise asjaõigusleping/, Narva-Jõesuu Hooldekodu riigivara üleandmise-vastuvõtmise akt
ja Narva-Jõesuu Hooldekodu asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt. Peale nende dokumentide alla kirjutamist annab Narva-Jõesuu
Linnavalitsus kogu vara üle sihtasutusele Narva-Jõesuu Hooldekodu. Maa ja hoone Metsa tn
5 antakse tähtajatule tasuta kasutusele.
- võeti vastu esimene täiendav negatiivne lisaeelarve. 2009.a eelarve tulude osa vähenes
1,437 milj. krooni võrra (4%), kulude osa vähenes 7,490 milj. krooni (17%). Finantstehingud
pangalaenude kustutamise osas – 300 000
krooni.
Kokkuvõttes on linna 2009.a. eelarve tulud tänase seisuga 32, 909 milj. krooni, kulud - 36,
096 milj. krooni, finantstehingud - 3 186 000
krooni.
Vähendatud on linnavolikogu ja linnavalitsuse
palgafondi, majanduskulusid ja investeeringuid. Linnaasutuste palgafond jäi muutusteta.
- kehtestati Vabaduse tn 72 kinnistu ja lähiala
detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub
Vabaduse tänava - Lembitu tänava – Nurme
tänava vahelises kvartalis. Vabaduse tn 72
detailplaneering muudab Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut maakasutuse osas: ärimaa
(teenindus- ja tervishoiumaa) muudetakse elamumaaks. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev kinnistu neljaks elamumaa kinnistuks
järgmiste aadressidega: Nurme tn 37 – krundil
nähakse ette kahekorruselise kuni 6 boksiga
ridaelamu püstitamine; Nurme tn 41 – krundil
nähakse ette kuni 7 korteriga elamu või pansionaadi tüüpi puhkehoone rajamist (korruste
arv kuni 2); Vabaduse tn 72 – krundil nähakse
ette olemasoleva 6 korruselise hoone rekonstrueerimist korterelamuks ja laiendamist kuni
50% olemasoleva hoone mahust ning uue 3
korruselise korterelamu ehitamist kõrgusega
kuni 14m; Vabaduse tn 74 – krundil nähakse
ette uue kuni 4 korruselise korterielamu püstitamist kõrgusega kuni 14m.

Narva-Jõesuu on suvitushooajaks valmis!
Suvitushooaja alguseks on NarvaJõesuus kogunenud palju uudiseid
ja üllatusi.
Linn, kus on alati
päike!
Narva-Jõesuus on sellest hooajast alates kogu
aeg päike, mis on kindlasti hea uudis eelkõige
puhkajatele! Isegi kõige
vihmasemal päeval saab
ka kõige vihasemale küsimusele: “noh, kus siis
see päike on!?” iga linnakodanik vastata täpse
aadressiga: Aia ja Pargi
tänava nurgal. Kõige elavama inimliiklusega randa suunduva tänava ääres haljasalal on alates 30
maist avatud ausammas
päikesele. Kujundamisel
on kasutatud linna lipul
olevat stiliseeritud päikesemotiivi. Idee käisid
välja arhitektid, teostas
sepistöödega
tegelev
firma „Kuznica“ Narvast.
Sambast lähtuvalt kujunes nagu iseenesest välja
ka Narva-Jõesuu tunnuslause: Linn, kus on alati
päike!

Turvaline puhkus
ja “parkimisrosinad”.
Tasulise parkimise hooaeg startis juba kolmandat aastat samal
ajal, 15.maist. Parkimiskontrollidena töötavad
Narva-Jõesuu elanikud.
Algavast hooajast üri-

tab linn korraldada ka
vetelpääste ja rannavalve kohalike jõududega
meie oma päästekomandost. Kevadel toimunud
konkursi tulemusena on
välja valitud turvafirma,
kelle patrullid valvavad
ööpäevaringselt, et linnaelanike ja linna külaliste elu oleks õdus ja
rahulik. Leping kolmeks
aastaks on sõlmitud ja
korravalve patrullid liiguvad linnas. Igast avaliku korra rikkumisest saab
teatada telefonile 1911.
Tasulise parkimise juurde tagasi tulles - karmis
olelusvõitluses
autodedžunglis on ka
mõned meelitavad rosinad: parkimise kuupileti
(170.- krooni) ostajale on
boonusena lisatud üks
Meresuu SPA külastus
ühele inimesele; hooaja
parkimiskaardi
(600.krooni) ostja saab lisaks
Meresuu SPA külastuse
tervele perele. Boonused
kehtivad kuni Jaanipäevani.

Kohvipoed ja mitte
ainult rannaliival
01.juunist on avatud pitsakohvik, kus külalisi kostitakse ehtsa itaalia kohvi
ja Pisa linnast pärit itaalia
koka Franco poolt ehtsa

itaalia retsepti järgi valmistatud pitsaga. Kogu
kohviku menüüs olev toit
on valmistatud itaalia retseptide põhjal. Kohvik on
avatud külalistemaja “Algus” juures.
Sel hooajal avatakse tervelt kaks kohvikut lausa
rannaliival. Üks neist asub
baari “Meretare” vahetus
läheduses.
Teise kohta ütleb Meresuu SPA Hotelli tegevdirektor Tarmo Bachmann,
et nende hotelli juures
rannal avatav “Meresuu
Beach & Bar” on esimene
nn hotelliplaaž Baltikumis. Külastajad võivad
laenutada
lamamistooli, töötab kohvibaar. Iga
päev on rannas meelelahutusprogramm, hommikuti toimuvad treeneri
juhtimise all joogatreeningud, päeval saab nautida otse rannas tai massaaži ja iluprotseduure.
Bachman väidab, et see
pole veel kõik ning Meresuu SPA Hotellil on veelgi
üllatusi varuks.

Rannavarustust jätkub
Möödunud kevadel soetas linn rannavarustust
niipalju, et sel kevadel
pole vaja juurde osta:
meil on 20 riietuskabiini, 50 prügiurni ja rannapinke küllaldaselt, ka
tualetikabiine jätkub nii
avalikku mereranda kui
jõe äärde, kus Linnakail
avatakse kolmandat aas-

tat järjest suvekohvik.
Tegutsemist jätkab ka
nudistide rand, mille ümber on mõnesugust kära
tekitatud.

Töö on vilja kandnud
On veel üks rõõmustav
uudis - Narva-Jõesuu
linnaeelarvesse
laekuv
üksikisiku tulumaks on
võrreldes eelmise aasta
sama ajaga kasvanud.
Inimesed maksavad makse, järelikult nad usuvad
linnavõimude tegevusse.
Mõnedes linnades on üksikisiku tulumaksu laekumine kukkunud 14-15%.
Sellise langusega võrreldes on Narva-Jõesuu

- kehtestati L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala detailplaneering. L.Koidula tn 105 kinnistu paikneb Narva-Jõesuu linna edelaosas,
tervikuna 200m-s ranna ehituskeeluvööndis.
Planeeringu ala pindala on ca 0,4 ha. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut ranna ehituskeelu ulatuse osas ning
maakasutuse osas (haljasala maa muudetakse
väikeelamumaaks). 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
maksimaalselt 300m².
Linnapea vastas volikogu liikmete Kalle Merilai
ja Tatjana Pagajeva saadikujärelpärimisele, mis
puudutas kahte detailplaneeringut: Kuursaali
territooriumi ja lähiala ning Heleda pargi kõrval oleva Vabaduse, Nurme ja Supeluse tänavate vahelise kvartali detailplaneeringut.

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

tõus kõva sõna.

Kalakaubandus
kogub tuure
Kalamüük otse paadist
kogub hoogu juurde.
“Olen ise kaks korda viimase kuu jooksul sadamas käinud ja olin väga
üllatunud, kui nägin seal
oma kolmekümmet masinat ja inimest viiskümmend järjekorras. See
tähendab, et kala osta
soovijaid jätkub,” ütles
linnapea Andres Noormägi ja märkis veel, et
mõnikord on ostjate hulgas ka nurinat kuulda
– lubati kala, aga ei ole.
“Kalasaak sõltub ilmast,
vahel kala lihtsalt ei tule”
selgitas ta ja rääkis loo,
kuidas keegi kalaostjatest tahtis korraga kakskümmend kilo osta, aga
järjekord ei lubanud –
mitte üle kahe-kolme kilo
kätte, nõudsid kalaootajad. Umbes nagu “vanal
heal defitsiidi-ajal”.

www.narvaleht.ee
Foto: Julia Steinberg
(Narvskaja Gazeta)

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

Toimetaja: Anna Semjonova (35 99594)
Tõlk: Liina Piirisalu
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Rahvusvaheline laulu- ja tantsupidu “Slaavi Pärg”

Narva-Jõesuu

prjadki”, rokkrupi AveNue ja
Narva-Jõesuu tantsukollektiivi “Kullerkupp” ühisetendus.
Vaatajad nägid nende esituses
Irina Seletskaja tantsuseadeid
neljale laulule: «Барыня станичная», «Пчелушка золотая»,
«Величальная» и «Выходило
красно солнышко». Narva-Jõesuu noored tantsijad osalesid
samuti ühisesinemistel koos
oma Tallinna kolleegidega.
Refereeritud “Narvskaja gazeta”
materjali põhjal

31. mail toimius Tallinnas XI rahvusvahelise laulu- ja tantsupeo
“Slaavi Pärg” galakontsert.
Pidu algas reedel, 29 mail Tartus Jaani kirikus toimunud
S.V.Rahmaninovi- nimelise Tambovi kammerkoori kontserdiga.
Seejärel paigutus kogu tegevus
ümber Tallinna, kus laupäeval,
30. mail toimus seeria non-stop
kontserte erinevates linnaosades ja suur lastekontsert Vene
kultuuri keskuses.

kireva tantsuga “Meie juurde
Tallinna, Slaavi Pärjale!” milles
võtsid osa kaheksa kollektiivi,
teiste hulgas ka Narva-Jõesuu
tantsukollektiiv “Kullerkupp”.
Rahvatantsud vaheldusid klaasikalise balleti seadetega, seejärel esinesid koorid ja teatrid.
Kontserdi lõpetas L.van Beethoveni “Üks rõõm” tantsustuudio Entree´ ja showballetitrupi
“Visavi” esituses. Selles tantsuetenduses soleerisid Maria, Asja
ja Ksenia Seletskajad.

Galakontset algas laste värvi-

Kahjuks ei saanud mitte kõik
Ida-Virumaa kollektiivid ja kultuuriühendused sel aastal peost
osa võtta, kuid meie maakonna
delegatsioon üllatas kõiki oma
loomingulise mitmekesisusega.
Narva ja Narva-Jõesuu lastekoorid esinesid ühendkooride
koosseisus. Narva ukraina, poola, tatari ja tšuvašši kultuuriseltside esindused olid “Slaavi Pärja” ehteks.
Üheks tähelepanuväärivamaks
kujunes Narva kollektiivi “Su-

Emakakaela vähkkasvaja

“Maailm läbi laste silmade”

Emakakaela vähkkasvaja on oma levikult teisel kohal olev
naiste onkoloogiline
haigus peale rinnavähki.

31. mail avati Narva-Jõesuus, Kesk
tn 3 Valges saalis Rahvusvahelise
Lastekaitsepäeva tähistamiseks
Narva-Jõesuu laste joonistuste
näitus “Maailm läbi laste silmade”
ja Anton Skljarovi fotonäitus maailma lastest “Lapse pilguga”.

Igal aastal langeb selle raske haiguse ohvriks umbes
290 000 naist üle kogu maailma. Enamikel juhtudel on
emakakaela vähki haigestumise põhjustanud inimese
papilloomviirus, laialdaselt
levinud nakkus, mis kandub
inimeselt inimesele sugulisel teel.
Käesoleval ajal on teadlastel teada üle 70 -ne erineva
inimese
papilloomviiruse
vormi.Enamikel
juhtudel
tekkivad vähkkasvajad ja
papilloomid viiruste 16 ja 18
tüüpi nakkuse korral. Teist
tüüpi viirused võivad põhjustada tüügaste, teravatipuliste kondüloomide teket
(tavaliselt suguorganite või
anus´e piirkonnas) ning antakse samuti edasi sugulisel
teel.
Mõningad faktorid, mis
suurendavad emakakaelavähki haigestumise riski:
•
•

Sugueluga alustamine
väga noores eas;
Paljude partnerite olemasolu;

•

•
•

•
•

Suitsetamine (tubakas
sisalduvad kantserogeensed ained omastatakse kopsude kaudu ja
veresooned kannavad
need emakakaela limaskesta, kahjustades
emakakaela DNA rakke
ja põhjustades vähkkasvaja teket)
niitbakterinakkus;
hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite
pikaajaline manustamine (üle 5 aasta ilma vaheajata)
palju rasedusi;
emakakaelavähi esinemine perekonnas.

Emakakaelavähi eelse seisundi ja vähkkasvaja varajaseks avastamiseks on vajalik
kõigil naistel läbida vähemalt üks kord aastas äiete
uuring ebatüüpiliste kudede
leidmiseks ja sõeluuring (screening).
Suguelu alguses on vajalik
läbida uuring inimese papilloomviiruse kindlakstegemiseks organismis ja selle
leidmisel – täpsem uuring
naistearsti juures. Vajaduse
korral ravi ja edasine regulaarne jälgimine.
Emakakaelavähi
profülaktikas on suur osakaal tütarlaste (alates 12. eluaastast,
enne suguelu algust) ja

naiste vaktsineerimisel viirusevastase vaktsiiniga, mis
kujundab organismis immuniteedi.
Narvas on võimalik teha kõigil soovijatel inimese papilloomviiruse uuringut noorte konsultatsioonikeskuses
(Haigla tn 6, tel. 35 77 000)
kõigile noortele kuni 25 eluaastani on protseduur tasuta, peale 25-aastastele on
protseduur tasuline. Samas
antakse ka soovitusi edasiseks jälgimiseks ja raviks,
samuti informatsiooni vaktsineerimise vajaduse kohta.
Samaseid uuringuid on võimalik teha ka günekoloogide vastuvõtu kaudu.
Riik ei ole veel vastu võtnud programmi kohustusliku vaktsineerimise kohta
inimese
papilloomviiruse
vastu. Vaktsiini hind on küllaltki kõrge. Narva-Jõesuus
kavatseb
kaheteist-neljateistaastaste
tütarlaste
vaktsineerimise eest tasuda
linnavolikogu liige Tatjana
Pagajeva.

L.Niinimäki
Naistearst

Oli väga sümboolne ühendada
ühte näitusesse laste joonistuste ja maailmaränduri, Peterburi
profesionaalse fotograafi lastest
tehtud fotod. Tulemus oli küll mõnevõrra kirev, kuid nauditav: fotodelt vaatavad meile vastu Aasia,
Aafrika ja idamaade laste pilgud,
meie laste värvikirevatel joonistustel on aga nende nägemus
oma mõtetest, kodust ja ümbritsevast elust.

Maailm meie ümber ei ole täiuslik. Lastekaitsepäeval tahaks eriti
hoida kõiki meie lapsi eemal muredest, säilitada elurõõmsa sära
nende silmades. Näitus andis
võimaluse väikestele talentidele
näidata oma oskust, leida ennast
kunstis. Näitusel olid välja pandud väga erinevates tehnikates
teostatud tööd.
Laste joonistusi hindas Narva
Kunstigalerii kunstiteadlane Jelena Sohrannova. Üheks tähtsamaks kriteeriumiks oli hindamisel
omapärase mõtte iseseisev väljendamine.
Näitusel esitletud joonistustest
märgiti parematena ära Narva-Jõesuu keskkooli õpilaste
S.Tsvetkovi (12.klass), E.Arhipova

(10. klass), E.Ott (3.klass), P.Baranovi
(2. klass), B.Mihhailtšuki (3.klass),
K.Kudelina (5. klass), D.Afanasjevi
(7. klass), K.Tihomirova (8.klass) ja
K.Zakilova (lasteaed “Karikakar”)
tööd.
Lapsi ootas näitusel meelelahutusprogramm ja AS Sanatooriumi
Narva-Jõesuu poolt välja pandud
auhinnad.
Täname näituse korraldajaid
Jelena Luginat ja Irina Oleinitšit,
samuti Natalja Petrovat, kes korraldas lastepeol meeleolukaid
konkursse.

Anna Semjonova

Narva-Jõesuu
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TEADE

L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.05.2009.a. otsusega nr 206
kehtestati L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
L.Koidula tn 105 kinnistu paikneb Narva-Jõesuu linna edelaosas, tervikuna 200m-s ranna ehituskeeluvööndis. Planeeringu ala pindala on ca 0,4 ha.
Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut
ranna ehituskeelu ulatuse osas ning maakasutuse osas (haljasala maa muudetakse väikeelamumaaks).
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.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega saab tutvuda NarvaJõesuu linnavalitsuse linnavalitsuses, aadressil Koidu 25, 3
korrus.

TEADE

Narva-Jõesuu linna Vabaduse 62 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 25.02.2009 korraldusega nr 51 algatati Vabaduse tn 62 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärkideks on krundipiiride muutmine,
kahe elamumaa krundi moodustamine jaotamine 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 0,22 ha ning see hõlmab Vabaduse 62 elamumaa kinnistut katastritunnusega 51301:006:0028
ja pindalaga 1991 m2 ning sellega piirneva 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.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnavalitsuses, aadressil Koidu 25, 3 korrus.
TEADE

Vabaduse tn 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.05.2009 otsusega nr 205 kehtestas Vabaduse tn 72 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu ala asub Vabaduse tänava - Lembitu tänava – Nurme tänava vahelises kvartalis.
Vabaduse tn 72 detailplaneering muudab Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringut maakasutuse osas: ärimaa (teenindus- ja tervishoiumaa) muudetakse elamumaaks.
Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev kinnistu neljaks
elamumaa kinnistuks järgmiste aadressidega: Nurme tn 37 –
krundil nähakse ette kahekorruselise kuni 6 boksiga ridaelamu püstitamine; Nurme tn 41 – krundil nähakse ette kuni 7
korteriga elamu või pansionaadi tüüpi puhkehoone rajamist
(korruste arv kuni 2); Vabaduse tn 72 – krundil nähakse ette
olemasoleva 6 korruselise hoone rekonstrueerimist korterielamuks ja laiendamist kuni 50% olemasoleva hoone mahust
ning uue 3 korruselise korterelamu ehitamist kõrgusega kuni
14m; Vabaduse tn 74 – krundil nähakse ette uue kuni 4 korruselise korterielamu püstitamist kõrgusega kuni 14m.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega saab tutvuda NarvaJõesuu linnavalitsuse linnavalitsuses, aadressil Koidu 25, 3
korrus.

TEADE

Parima
karnevalikostüümi
konkurss.

Konkursi tingimused:
•
•

Kutsume teid osa võtma NarvaJõesuu linna päevade 2009 raames toimuvast karnevalikostüümide võistlusest.

•

Konkursil osalevad linnakodanikud
ja külalised saavad demonstreerida
oma fantaasiat ja leidlikust originaalse karnevalikostüümi loomisel.
Sel aastal toimuva karnevali temaatika on piiritletud linna uue motoga:
“Narva-Jõesuu – linn, kus on alati
päike”. Seetõttu peaks olema eelistatud linna lipuvärvide – sinine
ja kollane – kasutamine kostüümide kujundamisel. 8.augustil, linna
sünnipäeval, demonstreerivad kõik
konkursist osavõtjad oma kostüüme
karnevalirongkäigus, mis kulgeb läbi
linna peatänavate.

•

•

Osa võtta võivad kõik;
Kostüümide kujunduses peaks
kasutama muu hulgas linna lipuvärve – kollast ja sinist;
Kostüümid võivad olla valmistatud igasugustest materjalidest
ükskõik, millises tehnikas kõikvõimalikke aksessuaare kasutades;
Konkursist ei või osa võtta korporatiivset sümboolikat, kaubamärki või brändi kandvad või
reklaamivad kostüümid;
Konkursist ei või osa võtta moraali ja eetikanorme rikkuvad
kostüümid ning valimisagitatsiooni kandvad või kandidaate
reklaamivad kostüümid.

•
•
•

Fantaasia;
Huumor;
Tehniline meisterlikkus;

Kunstiline kujundus ja hea maitse.
Kompetentne žürii valib välja parimad kostüümid, nende autoreid ootavad hinnalised autasud.
Konkursil osaleda soovijad peavad
ennast registreerima 8.08.2009. üks
tund enne rongkäigu algust (NarvaJõesuu Keskkooli juures).
Täpsemat informatsiooni osavõtu registreerimisest saab küsida
meiliaadressil anna.semjonova@
narva-joesuu.ee või telefonil 35
99 594.

Hindamiskriteeriumid:
•
•

Sobivus karnevali temaatikaga;
Originaalsus;

Algaja valija küsimused

?

Kohalike omavalitsuste volikogu valimisteni on jäänud
ligikaudu viis kuud. Oma vanusele vaatamata saan ma esmakordselt osaleda valimistel
ja minul nagu teistelgi, kes esmakordselt valima lähevad, on
soov teha oma valik teadlikult,
andes endale aru, et ma valin
võimu, kellest sõltub, kuidas ma
hakkan elama järgmised neli
aastat.
Vaadates tagasi eelmiste aastate valimistele sooviksin ma,
et kompetentsed inimesed selgitaksid mulle, kuidas need valimised toimuvad. Mul on tekkinud mitu küsimust:
1. Kas kavatsevad rahvasaadikud /valimisliidud/ anda aru
programmide täitmise kohta,
mille järgi neid volikogusse valiti? Kuidas See hakkab toimuma?
2. Kas korraldatakse saadikukandidaatide kohtumisi valijatega, kus kandidaadid oma tegevusprogramme tutvustavad?
Sealjuures oleks hea, kui valijad
saaksid programmidega tutvuda enne kohtumisi.
3. Kas saab edaspidi olema
kindlustatud volikogu, komisjonide ja saadikute töö läbipaistvus, s.h linnaelanike massi
puudutavate volikogu seadusandlike aktite tõlkimine vene
keelde?
Veteranide
ja
pensionäride organisatsioon otsustas
2.04.2009.a koosolekul eelseisvatest valimistest osa võtta
oma programmi ja valimisnimekirjaga.

Kahjuks ei ole “..valimisseaduses..” vastuseid minu esitatud
küsimustele, üldtuntud printsiip
aga ütleb, et mis ei ole keelatud,
on lubatud.
Palun trükkida linnalehes minu
küsimused ja vastused nendele.
Palun vastata veel ühele, küll
mitte valimistega seotud, aga
linnaelanikke huvitavale igapäevaelu puudutavale küsimusele:
hr J.Andrejevile avaldatake survet, et ta lõpetaks kaabellevi
kaudu vene kanalite ОРТ, РТР,
НТВ (mida hr Andrejev levitab
tasuta) levitamise? Miks seda
tehakse ja milline on linnavõimude seisukoht?
Efremov

!
Küsimustele vastab Veronika Stepanova, linnasekretär
ja linna valimiskomisjoni
esimees. Valija esitatud küsimusi ei ole puudutatud kohaliku omavalitsuse valimise
seaduses.
1.Kas kavatsevad rahvasaadikud /valimisliidud/ anda aru
programmide täitmise kohta,
mille järgi neid volikogusse
valiti? Kuidas See hakkab toimuma?
Anda aru oma tehtud tööst on
iga saadiku enda otsustada.
Valimisliidu aruandest kandideerimisprogrammi täimise
kohta ei ole korrektne rääkida, sest valimisliit on selline
liit, mis tuleb kokku valimistel

osalemiseks ja läheb peale
valimiste toimumist tavaliselt laiali. Kui rääkida narvaJõesuu linnavolikogust, siis
volikogu valimistel osalenud
mitmest valimisliidust sai volikogus kohti ainult üks: “Meie
Tulevik”. Kui te soovite teada,
kas saadik täitis lubadused,
mida ta andis valijatele kandideerimise ajal, on küllalt, kui
meenutada, millised otsused
on nelja aasta jooksul vastu
võetud, mida linnas on tehtud
ja muidugi võib alati küsida
saadikult endalt.
2.Kas korraldatakse saadikukandidaatide
kohtumisi
valijatega, kus tutvustavad
kandidaadid oma tegevusprogramme?
Sealjuures oleks hea, kui valijad saaksid programmidega
tutvuda enne kohtumisi.
Nagu ikka, agiteerib iga saadikukandidaat hääletama enda
poolt, toetama oma valimiseelset programmi. Agitatsiooni tegemine on reguleeritud
kohalike omavalitsuse volikogude valimise seaduse § 6
ja § 6´. Aktiivse valimiseelse
agitatsiooni läbiviimise ajaks
loetakse periood alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast. Kuidas toimuvad
kandidaatide kohtumised valijatega, võib saada teada kandidaatidelt endilt. Üksikkandidaadi, erakonna või erakonna
nimekirjas kandideeriva isiku,
valimisliidu või valimisliidu
nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu
eraldusmärgi või programmi
reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või
takso sise- või välisküljel ning
muu poliitiline välireklaam on
aktiivse agitatsiooni ajal keelatud.
3.Kas saab edaspidi olema
kindlustatud volikogu, ko-

misjonide ja saadikute töö
läbipaistvus, s.h linnaelanike
massi puudutavate volikogu
seadusandlike aktite tõlkimine vene keelde?
Uuest volikogu koosseisust
saab rääkida alles peale valimisi. Käesoleval ajal on volikogu töö ja istungid kõigile
avatud. Kõikide volikogu otsute ja protokollidega saab
tutvuda linna raamatukogus
ja elektroonilises dokumendiregistris linna kodulehel. Linnalehe igakuises numbris on
samuti ülevaade järjekordsel
volikogu istungil vastu võetud
otsustest.
Mis puutub voikogu otsuste
tõlkimisse, siis üldise tähtsusega volikogu määrused
tälgitakse vene keelde. Nendega saab tutvuda linna raamatukogus või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee jaos
kohalik võim: linna korrad.
4. Hr J.Andrejevile avaldatake
survet, et ta lõpetaks kaabellevi kaudu vene kanalite ОРТ,
РТР, НТВ (mida hr Andrejev levitab tasuta) levitamise? Miks
seda tehakse ja milline on linnavõimude seisukoht?
Kaabeltelevisiooni
teenuse
osutamise küsimused ei ole
kohaliku omavalitsuse pädevus. Küsimusele, miks ettevõtja transleerib või ei transleeri
neid või teisi kanaleid, võib
vastata
kaabelleviettevõtja
või kanali omanik , kes annab ettevõtjale õiguse tema
omandit retransleerida.
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SPA hotell Narva-Jõesuu avas pidulikult hooaja.
13. juunil tervitasid
külastajaid NarvaJõesuu sanatooriumi “Avatud uste
päeval” hoone esisel
väljakul pidulikult
SPA keskuse töötajad.
Karina Küppas, sanatooriumi
hiljuti ametisse asunud noor
direktor, kommenteerib toiminud üritust:
“Avatud uste päev – see on
esimene omalaadne pidulik
üritus sel hooajal. Olen rahul, et meie kutsele reageeris nii palju inimesi ja et ilm
on nagu välja valitult ilus.
Tänast päeva võib õigusega
nimetada kõige rahvarohkemaks päevaks selle aja
jooksul, mis ma siin töötan.
Arvan, et see on alles algus.
Lubame, et korraldame veel
palju huvitavaid üritusi”.
Kunagi oli Narva-Jõesuu
sanatoorium üks populaarsemaid puhkekohti Eesti,
Baltikumi ja Nõukogude Liidu turistide hulgas. Kümne aasta jooksul peale NSV
Liidu lagunemist see huvi
rauges. “Oleme rakendanud
kõik jõud, et endist kuulsust
taastada. Ei taha näida maksimalistina: kui me lähema
kahe aasta jooksul täidame

Kaasaegne lasteaed
Narva-Jõesuus: milline see on?

vähemalt 50% endale seatud ülesannetest, on suur
saavutus”, jagab Karina omi
mõtteid. Noor direktor ei
avalda kogu strateegiat,
kuid tunnistab, et tal on mitmeid plaane hotelli reorganiseerimiseks ja arendamiseks. Olgu öeldud, et kahe
ametis oldud kuu jooksul
on ta mõned neist juba ellu
viinud, näiteks on avatud
grill-kohvik.
Karina Küppas on veendunud, et inimesed mäletavad
sanatooriumi, on vaja ainult
veidike nende mälu värskendada. Avatud uste päev jagas külalistele hulga meeldivaid muljeid, sanatooriumi
juhtidele aga veendumust,
et nende ettevõtet ei ole
unustatud.
Avatud uste päev startis täpselt kell 12:00 pidulike tervituste ja muusikaga. Kõige
väiksemate külaliste meelt
lahutas ülisuur Selveri Tibu.
Vuntsidega lapsehoidja Sergei Okunev tegeles huvilistega oma meistriklassis.
14:00 toimus grillterrassil
“džässiteraapia seanss” Pavel Korotajevi Jazz Trioga.
Populaarne oli Juri Raua /
Narva/ kunstitöökoja värviliste vitraažide näitusmüük.
Narva-Jõesuu SPA hotelli

peaarst Olga Ragulja korraldas mitu ekskursiooni
huvilistele sanatoorse ravi
osakonna tutvustamiseks.
Peo lõpuks tehti kokkuvõtted korraldatud loteriist, kus
loosi läksid mitmed suuremad ja väiksemad auhinnad:
ravipaketid ja –protseduurid, “Saunamaailma” külastuskaardid.
Narva-Jõesuu linnavõimude
poolt ütles oma arvamuse
kultuuritöö
peaspetsialist
Valeria Lavrova: “Ma arvan,
et pidupäev õnnestus. Mul
on ääretult hea meel, et
meie linna on lisandunud
aktiivne ja hooliv inimene,
kes on alati valmis koostööks ja kingib linnale uusi

Narva-Jõesuu

huvitavaid ideid ja üritusi”.
Arvestades
linnavõimude
positiivset suhtumist kõne
all olevasse “turismiobjekti”, võib Narva-Jõesuu SPA
hotelli “Avatud uste päeva”
julgelt arvata linna kultuuriürituste kalendrisse. Jääb
loota, et see sündmus muutub igal aastal traditsiooniliseks.

Jekaterina Gritskova

Judoturniir Narva-Jõesuus.
17.mail toimus Narva-Jõesuu keskkooli saalis
poiste ja tüdrukute judoturniir.
Turniiril võistlesid Narva, Sillamäe. Loksa ja
Narva-Jõesuu noored sportlased.
Narva-Jõesuu lapsed tulid kolm korda auhinnalisele kohale: turniiri tulemuste põhjal poiste vanuseklassis 1996.a. sündinud ja
nooremad kuni 35 kg sai esimese koha Vlas
Stepanov ja kolmanda Lev Litvinov.
Poiste ja tüdrukute kaalukategoorias kuni 29
kg tõi Narva-Jõesuule võidu ja esikoha Vlada
Stepanova, ainus tütarlaps, kes võistles poistega. Õnnitleme võitjaid ja soovime neile
jätkuvat edu!
Anna Semjonova

Narva-Jõesuu sai puhtamaks!
19 mail toimus Narva-Jõesuu linnas koristuspäev. Kevadistest koristustöödest võtsid aktiivselt osa korteriühistud, linnavalitsuse töötajad,
õpetajad ja õpilased, kooli ja lasteaia töötajad,
linnaelanikud.
Inimesed töötasid oma linna heaks: osa istutas
põõsaid, teised koristasid randa, grupp inimesi
valmistas ette meie linna sümboli, Päikesekivi,
paigutamise kohta.
Kokkutulnud töötasid vaatamata väikesele vihmale, külma peletamiseks pakuti kuuma teed ja
maitsvaid pirukaid.
Ühise töö tulemusel sailinn natukene puhtamaks. Nüüd on meie hooleks seda puhtana hoida!
Anna Semjonova

Lasteaia elu on kirev,
tähtis, täis sündmusi, mis
on suunatud lapse hinge
aktiviseerimisele, emotsionaalse maailmapildi
kujundamisele, üldinimlike hingeliste väärtuste
omandamisele.
Pidupäevad annavad igale täiskasvanule ja lapsele eneserealiseerimise, eneseväljendamise
võimaluse, annavad võimaluse
tunnetada enese tähtsust, teenida ära ümbritsevate inimeste
tähelepanu ja heakskiitu. Laps
saab võimaluse näidata loomingulist andekust, tunda ennast
näitleja, tantsija, kunstniku või
sportlasena.
14.mail esitasid vanema grupi
lapsed vanematele muusikalise
muinasjutu “Kärbse Kärt” – see
on kompleksne, kunstlik tegevus, mis kannab endas emotsionaalseid väljendusvahendeid:
teatraalsus,
karnevallikkus,
kunstilise loomingu erinevaid
žanre.
21. mail toimus lõpuõhtu “Head
aega, lasteaed”.
….Lasteaed kurvastab, kahju
on lahkuda, kuid lastel on aeg
minna kooli…
Lõppes esimene tähtis etapp
lapse elus, lõppes koolieelne
lapsepõlv, algab uus, väga huvitav ja tähtis ajajärk kogu perele.
Lapsed on saanud alushariduse
ja on valmis õppimiseks koolis.
Vanemate ülesandeks on õigesti korraldada koostöö lapsega,

et aidata tal omandada oskus
huviga õppida.
Lapsed võtsid osa laste joonistuste näitusest “Maailm lapse
silmade läbi” – lapsele anti imeline võimalus avastada enda
jaoks kunsti väljendusvahendite maailm, mida joonistuste
tegemisel kasutatakse.
Osaleti vene kultuuripäevadel
«Славянский венок».
Meie lapsed võtsid aktiivselt
osa Narva linna päevadest, mis
toimusid 1. kuni 5. juunini: need
olid esimesed olümpiamängud.
Isiklikus arvestuses on Ksenia
Orlova olümpiamängude kuldmedali võitja.
Tantsupidu. Värvide ja liikumise
pidupäev. Vaatemängu nautides täitub hing kõikehaarava
rõõmuga meie laste pärast, kes
on oma oskusi näidates tõelised
tähed. Kogu see tulemus on
pedagoogide: Marina Skopina,
Žanna Šendrikova, Valentina
Jegorova, Raissa Drozdova, Jelena Sapunova, Irina Seletskaja
– tantsuõpetaja, Veera Lavrentsova – kunstilise arengu õpetaja,
muusikakooli
pedagoogide
Lada Švan, Jelena Vassilenko,
Natalja Masjukova, Margarita
Kišuns, kogu lasteaia kollektiivi
ja lapsevanemate teene.
Suur tänu koostöö eest!
Natalja Kaurson

Kohvik „Lemmik“
tähistus 30 mail oma tegevuse
20 – ndat aastapäeva
Narva-Jõesuu Linnavalitsus õnnitleb kohviku
omaniku ja personali tähtpäeva puhul!
Soovime ärilist edu ja õitsengut Teie ettevõtele!

Ürituste kava
20. juunil kell 17:00 – maja päev aadressil Karja 17.
23. juunil – Jaanipäeva tähistamine.

Narva-Jõesuu
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Kaupluses “Veagles “ on alates 01.06.2009.a. allahindlus
kõigile kaupadele

10 – 50%.

Müügil on lühtrid,nõud, mänguasjad, kantseleikaubad, keemiakaubad, ehitusmaterjalid, jms. Müügil autode parkimistalongid
Töötame ilma puhkepäevadeta 10.00 – 18.00, lõuna 13.00 – 14.00

Linnavalitsus õnnitleb juunikuu juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad

Valeria Klimovitš
Ljubov Lomakina
75-aastaseks said:

Tamaara Aland
Milvi Emajõe
Klavdia Razina
80- aastast juubelit tähistavad:

Liidia Ogurtsova
Jelena Moskvina

Narva-Jõesuu linnavalitsus õnnitleb
Amelia Kleštšova
vanemaid lapse sünni puhul!

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üle nädala
esmaspäeviti kell 17.00–18.00
(15. ja 29. juuni, 13. ja 27. juuli, 10. ja 24. august,
7. ja 21. september, 5. ja 19. oktoober,
2. ja 16. november, 14. ja 28. detsember)
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 asukoht on Mäe tn 26a		

Teadetetelefon: 35 77 764.

