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LINNAPÄEVAD 2009: KULTUURINÄDAL NARVA-JÕESUUS
Sel aastal pikenesid linnapäevad nädalaks: tähistati 5. kuni 11.augustini. Nagu öeldakse, kui pidu, siis pidutseda.
Põhjus pidutsemiseks on kaalukas: sel aastal tähistas Narva-Jõesuu oma täisealiseks saamist. Kuueteistkümnenda
sünnipäeva korraldajateks olid linna kultuuriosakond koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite
ja lõpetanutega.
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LINNAPÄEVAD 2009:

KULTUURINÄDAL
Nagu traditsiooniks, oli linnapäevade programm orienteeritud erinevale vanusele ja maitsele. Rahvapidu avati 05. augustil
Viktor Strelkovi näitusega „Portree linna foonil“. Kunstipärane
näitus, täidetuna vanade fotode
ja teatriplakatitega, toimus autoriõhtu formaadis Kesk tn 3 Valges
saalis (täpsemalt vaata artiklis
„Viktor Strelkov: ühe elu pikkusega romaan „Portree“ – toim.)
Päev hiljem, toimus samas kohas muusikalis-poeetiline õhtu
„Narva lahe laulikud“ . Ljudmilla
Tokareva esitas klaveri saatel romansse nende poeetide luulele,
kes osa oma elust on veetnud

Narva-Jõesuus:
I.Severjanin,
K.Balmont, K.Slutśevski jt.
07.augustil toimus mererannas
traditsiooniline „Meremiili“ jooks
kultuuriosakonna
instruktori
Maia Zahharaśvili juhendamisel.
(täpsemalt võistluse käigust ja
tulemustest V.Vśivtsevi artiklis
„Meremiili jooks“ – toim.) Kokkuvõttes võttis jooksust osa ligi
kuuskümmend võistlejat.
Sama päeva õhtul lõi Narva-Jõesuu SPA Sanatooriumis laineid
vene teeneliste kunstnike: kuulsa helilooja Viktor Lebedevi (106
vene mängufilmi muusika autor,
professor, Peterburi Riikliku Kultuuri- ja Kunstiülikooli muusikali-

se estraaditeaduskonna dekaan,
Riikliku preemia laureaat, Venemaa teeneline kunstitegelanetoim.) ja tuntud kirjanik-satiirik
Semjon Altov, kuulsa satiirisaate
„Anślag“ täht. Vene artistid tekitasid tõelise furoori: hotelli saal
oli pilgeni täis, kõik piletid olid
välja müüdud. Leidus neidki, kes
lihtsalt ei saanud enam piletit.
Homorist ja helilooja kinnitasid:
see polnud kaugeltki viimane
kohtumine narvajõesuulastega.
08.august oli linnapidustuste
võtmepäevaks: rahvarohke protsessioonina liikus linna peatänavatel värvikas karnevalirongkäik.
Karnevali temaatika oli sel aastal

määratud linna uue sloganiga:
„Narva-Jõesuu – linn, kus on
alati päike“. Seoses sellega olid
karnevalivärvideks valitud kollane ja sinine, sümboliseerima
päikest ja merd, kuurortlinna
lõputuid rikkusi. Rongkäigus
osalesid: linnavalitsuse töötajad
linnapea Andres Noormägiga
eesotsas, linnavolikogu liikmed
volikogu esimehe Raivo Murdiga eesotsas, Piirivalve puhkpilliorkester Arvi Miido juhtimisel,
SPA hotell „Narva-Jõesuu“, hotell „Liivarand“, kohvik „Lemmik“, külalistemaja „Veagles“,
Karja 17 korteriühistu liikmed,
tantsukollektiivid „Varjurd“, „Arabia“ ja „Kullerkupp“, vene koor
„Retśenka“, Narva-Jõesuu eesti
naisansambel, vanaautode klubi
liikmed, hooldekodu töötajad ja
elanikud, samuti parima karne-

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

valikostüümi konkursist osavõtjad ja need kes viitsisid oma auto
kohandada karnevaliformaadi ja
–müsteeriumile vastavaks.
Rongkäik võeti soojalt tervitushüüetega vastu Heleda Pargi
lavalt, kus õhtujuhtidena astusid üles „Linnapäevad 2009“
projektijuht Jevgeni Timośtśuk
ja Narva-Jõesuu SPA direktor
Karina Küppas. Kuni kella kümneni õhtul toimus laval non-stop
kontsert. Lisaks ülalloetletud
kollektiividele, kes osalesid karnevalil, esinesid veel kontserdil
akordionist Viktor Tarasov, vokaalkollektiivid „Magic Land“
(Narva) ja Unison (Sillamäe), samuti kaasaegse tantsu stuudio
„Triple Bounce“ (Jõhvi).
Parima karnevalikostüümi konkurss lõppes järgmiselt: esimese
koha said perekond Kruglovide

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

liikmed kostüümis „Narva-jõesuu laine“ parima originaalse lahenduse eest, teisele kohale tuli
Darja Afanasjeva (kostüüm „Rukkilill“), kolmandaks said „Mesilased“. Vaatajaauhindu jagasid
„Leedi-suvi“ ja „Nõid“.
Pimeduse lähenedes sütitas
möödunud aegade hittidega
publikut dueti „Tsõvarev ja Co“
muusikud- Oleg Tsõvarev ja Kirill
Adõlin (kes samuti mängib grupis AveNue klahvpillidel .toim.).
Nende esituse ajal nägi lavaesine
välja selline, et selle iseloomustamiseks saab öelda: õunal polnud
kuhugi kukkuda“. Sellise ülesköetud meeleoluga andis „Tsõvarev
ja Co“ vaatajad üle diskori kätesse. Enne kui Hele park täitus
diskoteegi haaravate rütmidega
toimus see, mida ootasid hinge
kinni pidades kõik kohaletulnud:

Toimetaja: Jekaterina Gritskova
tõlk: Andres Noormägi
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tuleshow ja ilutulestik.
Narva firewalker´id ( „firewalker“
– inimene, kes tegeleb tuletantsu ja –trikkidega, toim.) rivistusid
piki tiigikallast, piirates ka pargilehtla ja demonstreerisid publikule unustamatu etenduse. Kõik
see - põimitu tantsu, muusikasse
ja tulle, muutus maagiliseks, sädemeid pilduvaks muinasjutuks.
Narva trikimeistrite väljahinga-

tavad leegid sulandusid sujuvalt
värvikat tulevärgiga. Peab märkima, et seekord sai ilutulestiku
asukoht valitus õnnestunult:
polnud vajadust inimeste liikumiseks randa, arvestades seda,
et öö hakul kogunes Heledasse
parki ligi 10 tuhat inimest. 8.august läks sujuvalt üle 9.-ks ning
pidu lõppes diskoga, DJ Remix
vedamisel, mille nime taga oli

Ilja Telnov, Jõhvi ööklubi „Kruzo“
tegija.
Kultuuriprogrammile lisaks toimus 08.augustil traditsiooniline
laat, kus sai soetada suveniire,
suitsukala ja vorstitooteid, õhupalle, eksklusiivseid riideesemeid, aksessuaare, mööbliesemeid jm. Läheduses moodustus
„lastenurk“: batuut, sky-jump,
noolelaskmisatraktsioon- kõik

see oli noorima vaataja tarbeks.
Sel aastal osales laadal üle kuuekümne organisatsiooni, kokku
ligi 100 müüjaga.
Pühapäev, 09.august, algas rannavõrkpalli võistlusega kogu
perele. Osalejate geograafia
sisaldab järgmisi linnu: Narva,
Kohtla-Järve, Voka, Toila, Mustvee, Sankt-Peterburg, Võistluse
korraldaja Aleksei Bogdanov ja
Gennadi Filippov tänavad abi
eest kohalikku linnavõimu.
Keskpäeval esitas „Ilmarine“ teater (Narva) Heledas pargis ette
näidendi „ Kaks kalurit“.
Kell 15:00 „lajatas“ esimene IdaVirumaa ajaloo muusikaline „lahing“ puhkpilliorkestrite vahel.
Tegelikult- kogu Eestis polnud
sellist asja veel toimunud. Orkestrid pidid läbima teatud, neile
linnaruumis eraldatud distantsi
mööda peatänavaid, kohustusega püüda enesele linnarahva
tähelepanu. Kõik marsruudid
päädisid ühes „tõmbepunktis“
– Heledas pargis. Korraldajad
lootsid saada suure hulga linnasliikujate tähelepanu ja nii see
juhtuski. Ei vaja eraldi tarkust
fakt, et puhkpillimuusika on ol-

nud lahutamatuks kuurordielu
osaks Narva-Jõesuus juba XX sajandi algusest. „Lahingust“ võtsid osa kolm orkestrit Eestimaa
eri paigast. Võitis puhkpillimuusika, kuid nimetused jagunesid
järgmiselt: kõige efektsemaks
tunnistati Aseri puhkpilliorkester, kes kuninglikult, uhkelt ja
võimsalt marssis Vabaduse väljakul , kõige „puhkpillilisemaks“
osutus Väike-Maarja kollektiiv,
sest just neil oli orkester esindatud kõige täielikumas puhkpillide koosseisus, austava nimetuse „kõige akadeemilisem“ sai
Türi orkester oskuse eest „hoida
taset“ ja kõige klassikalisema
repertuaari eest. Vast suurima
esteetilise heameele said orkestrite „võitlusest“ linnapea Andres
Noormägi, tuntud helilooja Viktor Pleśak ja kultuurivaldkonna
peaspetsialist Valeria Lavrova
(kõik kolm olid žürii liikmed) .
„Järgmisel aastal me oleme lausa
kohustatud lahingut kordama.
Lubame teha kõik võimaliku, et
see üritus saaks meie linnas igaaastaseks. Kahtlemata plaanime
laiendada osalejate arvu“, - jagas
oma elamusi Valeria.

Konkursi „Kaunis kodu 2009“ võitjad
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 2009.a IVOList tänukirjad
on antud:
poolt:

2009.a presidendi autasu
saamiseks esitatud:

Kategooria „Eramajad“:

Kategooria „Eramajad“:

* Kesk 30 (omanik - Elvira Roor);
* Metsa 12 (omanik-Tatjana Sulemenkova)

* Pargi 14b - Jelena Gabla;
* Koidula 70A - Vladimir Medvedev.

* Aia 48A - Meresuu SPA&HOTEL (OÜ Egeria Kinnisvara).

Kategooria „Korterimajad“:
* Korteriühistu Karja 17
* Korteriühistu Karja 18/18V
* Korteriühistu J.Poska 51

Kategooria „Ettevõtted“:
* Kiriku 2 - Külalistemaja „Traffik“ * (OÜ ANITA TUUR)

Kategooria „Korterimajad“:
* Koidula 19 G - Korterielamu OÜ TERMAK REAL Estate

Lõppesid linnapäevad heategevusõhtuga Valges saalis V.M.
Kruglova raamatu „Vana narvalanna märkmed“ esitlusena.
„Linnapäevad 2009“ projektijuht
Jevgeni Timośtśuk ütles kergendatult hingates, et kõik plaanid
sai realiseeritud, eelarve lõhki ei
läinud ja ta on vapustatud kohalike ettevõtete aktiivsusest. „Eelmisel aastal osalesin linnapäevadel korraldamise meeskonnas.
Olin meelitatud, et sel aastal
langes just minule au seda projekti vedada“ ,- tunnistab tagasihoidlikult Jevgeni. Olen määratult tänulik kultuuriosakonnale,
kaaslastele kodukõrgkoolist, aga
ka meie sponsoritele: ilutulestikufirmale „Hansatuled“, sanatooriumile „Narva-Jõesuu“, hotellile
„Liivarand.
Peomürin on vaibunud. Karneval
lõppenud. Ilme ei vedanud alt.
Võib öelda, linnapäevad läksid
korda.
Jekaterina Gritskova
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Lühi info tulevate
valimiste kohta
Kohalike omavalitsuste
volikogude korralised
valimised toimuvad
18.oktoobril ning seoses
sellega tuletan meelde
põhi informatsioon.
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni asukoht on Koidu 25,
Narva-Jõesuu, 3.korrus, ruum
302, tel. 35 99 587.
Komisjoni koosseis: Veronika
Stepanova – esimees, Andrus
Tint, Viktoria Allik, Jelena Pihlakas, Galina Esholts – komisjoni liikmed, Aleksandra Linna
- asendusliige.
Valimiskomisjoni
tööaeg
on alates 19.08.2009 kuni
15.09.2009 (kandaatide registreerimiseks esitamine) igal
tööpäeval kell 14.00-16.00.
08.09.2009 (kandaatide registreerimiseks esitamise viimane päev) on tööaeg kell
15.00-18.00
Tähtsamaid valimistoimingud ja tähtajad:
Alates
19.08.2009
kuni
03.09.2009 – esitatakse valimisliit valla ja linna valimiskomisjonile registreerimiseks
Alates 19.08. 2009 – Algab
kandidaatide registreerimiseks
esitamine
Hiljemalt 03.09. 2009 – Valimistel osalev erakond ja valimisliit võib esitada linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni
liikmekandidaadi.
08.09.2009 kell 18.00 - lõpeb
kandidaatide registreerimiseks
esitamine.
Hiljemalt 13.09.2009 registreerib linna valimiskomisjon
nõuetekohaselt
registreerimiseks esitatud kandidaadid.
Igale kandidaadile antakse
registreerimisnumber.Linna
valimiskomisjon selgitab liisu
heitmisega numbrite andmise
järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkanditaatide vahel.
Alates 14.09.2009 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg,
mis kestab kuni valimiste päevani. Valimispäeval aktiivne
agitatsioon on keelatud. 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.
18.09.2009 - Siseministeerium
koostab valijate nimekirjad.
Elukoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat
30. päeva, s.o. 18.09.2009, tehtud muudatusi arvesse ei võeta. Valija kantakse selle valimisjaoskonna valijate nimekirja,
mille territooriumil asub tema
rahvastikuregistrisse kantud
elukoht seisuga 18.09.2009.
Hiljemalt 28.09.2009 korraldab Siseministeerium valijakaardi saatmise valijale. Kui
kuni 03.10.2009 ei ole valijakaarti tulnud või kui valijakaardile kantud andmetes on vigu,
võib pöörduda avaldusega
linnasekretäri poole selgituse
saamiseks või vigade parandamiseks.

Kurss Aivazovski, Popovi Ja Kruzensterni linnale
Ka tänavused linnapäevad
ei möödunud ilma ametlike visiitide ja õnnitlusteta. Kui eelmisel aastal
sõlmisime pidulikus õhkkonnas
sõpruslepingu
soome Imatra linnaga, siis
sel korral külastas NarvaJõesuud Sankt-Peterburi
linnavalitsuse
esindaja,
Kroonlinna rajooni linnamajanduse ja heakorraosakonna juhataja Andrei
Tarasov.
08.augusti, pidustuste algfaasis, õnnitles härra Tarasov
avalikult linnaelanikke linna
„täisealiseks“ saamise puhul
(Narva-Jõesuu on iseseisva
linnana kestnud 16 aastat –
toim.), soovis kõigile õnne
ja samuti sõprussidemete
tugevnemist Narva-Jõesuu
ja Kroonlinna vahel. Nagu

Valmistas ette Veronika Stepanova,
linnasekretär Vabariigi Valimiskomisjoni andmetel

transiidi ja turismi sfääris.
Kui mõlemad osapooled
teevad tõsist tööd, siis juba
järgmisest hooajast võib
avaneda uus meretee: Narva-Jõesuu-Kotka-Kroonlinn.
Andrei Tarasov omalt poolt
lisas, et sõprus ja koostöö

kahe linna vahel alles võtab
hoogu ja lisaks sellele projektile tuleb kindlasti ka palju muid.

Katja Gritskova

KÜSIMUS-VASTUS

AUSTATUD
KAASLINLASED JA

Hiljemalt 28.09.2009 nimetab
linnavolikogu oma otsusega
jaoskonnakomisjoni esimehe
ja kuni 8 liiget, ning vähemalt
2 asendusliiget. Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest nimetab volikogu linnasekretäri
ettepanekul ning ülejäänud
liikmed valimistel osalevate
erakondade ja valimisliitude
esitatud isikute seast.
Alates 08.10. 2009 kell 10.00
kuni 14.10.2009 kell 20.00
toimub elektrooniline hääletamine.
12.10.09 – 14.10.2009 toimub
eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
18. 10.2009 toimub hääletamine valimisjaoskondades
kell 9.00 - 20.00. Juhul, kui
valija oma tervisliku seisundi
või mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda
kodus hääletamist. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab
valija elukohajärgsele llinnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella
16.00-ni kirjaliku taotluse, mille
jaoskonnakomisjon registreerib. Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.

tunnistas härra Tarasov on
sidemed kahe linna vahel
kestnud alates 2003 aastast.
Ametlik esindaja andis edasi soojad õnnitlused Kroonlinna administratsiooni juhi
poolt ja andis üle kuulsa
maalikunstniku
Ivan
Aivazovski
raamat-albumi.
Suurepärane värviline väljaanne, mis trükiti sõpruslinna
juhtkonna initsiatiivil, oli valitud kingituseks teadlikult:
Aivazovski elas ja lõi Kroonlinnas 6 maali, mille seas ka
kuulus „Kroonlinna reidil“.
Sel aastal täitus 190 aastat
kunstniku sünnist. Muide,
just Kroonlinnas on avatud
esimene ja seni ainuke ausammas Aivazovskile.
Andres Noormägi tänas linnaelanike nimel vene kollegi
ja märkis, et praegu toimub
Kroonlinnas aktiivne areng

KÜLALISED

Linnavalitsuse elektronpostile saabuvad sageli küsimused, mis on adresseeritud linna administratsioonile. Lihtsustamaks suhtlemist ja tegemaks info
kättesaamist maksimaalselt lihtsaks,
on vastu võetud otsus avada „NarvaJõesuu lehes“ rubriik „Küsimus-vastus“.
Kuu aja jooksul on Teil võimalik saata
oma küsimused linnavalitsuse töötajatele e-mailile: narvajoesuu@gmail.
com. Vastamisele võetakse esmalt kõige aktuaalsemad teemad. Vastused
avaldatakse „Narva-Jõesuu lehe“ värskes numbris. Tungiv palve: formuleerige oma küsimus täpselt ja selgelt.

?

Tere! Puhkas Teie linnas juba
teist aastat. Suured probleemid on parkimisega. Kas on
teisi variante osta piletit, kui
linnavalitsus. Kas linn kavatseb tulevikus
paigaldada parkimisautomaate? Ja kui
kiiresti see võib juhtuda? Aitäh!

!

Jah, me tahtsime paigaldada
parkimisautomaadid juba sel
aastal, kuid majandussurutisest tulenevalt otsustasime
siiski anda võimaluse teenida inimestele ja firmadele-edasimüüjatele.
Samas on parkimispileti ost väga lihtne. Müügipunktide asukohad: Maxima
pood, kauplus Sepa 12, linnavalitsuse
fuajees asuv firma Ekavid, apteek ja
muidugi linnavalitsus. Ööpäevaringselt müüvad pileteid majutusasutused:
YES, Meresuu, Narva-Jõesuu Sanatoo-

rium, Liivarand, Veagles ja Algus.
Kuu- ja hooajapileteid müüvad ka Narva kaubakeskuksed Astri ning Fama.
Tahaks anda autojuhtidele väikese,
kuid väga tähtsa soovituse: peatuge
tihedamini infotahvlite juures igas linnas, samuti kiigake linna internetilehele.
Meie netilehel www.narva-joesuu.ee
on olemas kõik vajalik informatsioon
tasulise parkimise kohta ja ka muude
linna reeglite ja kordade kohta. Ootame teid kõiki meie suurepärasesse ja
hubasesse linna!
Lugupidamisega
Andrei Palmberg, Narva-Jõesuu
linnavalitsuse

?
!

Tere päevast! Suvehooaega
hakkab paraku läbi saama.
Kas tähendab see, et aktiivne kultuurielu vaibub? Kas
plaanitakse ka sügisel midagi suuremat.

Narva-Jõesuu on kalurite asula. Kohalike kaluritega tulime
järeldusele, et ühest peost
aastas, mis on tervenisti pühendatud kalandusele on vähe. Kultuurikalender täieneb veel ühe üritusega- „Silmu Päevad“, mis toimub
septembris.
Kalurite sõnutsi on silmukala meie linna „sümbol“ ja september on just see
kuu, mil on algamas silmupüügi tipphooaeg. Seega otsustasime pikendada
turismihooaega ja rõõmustada linnaelanikke ning külalisi veel ühe kultuurisündmusega.
Lugupidamisega,
Valeria Lavrova,
Peaspetsialist kultuuri alal

?

Tere, lugupeetud linnavalitsus! Milline on tänasel päeval seisukord inglise keele
õpetamise kaadriga linnas?
Kõrgkooli õppejõud. Tänan vastuse eest.

!

Antud momendil vakantsi ei
ole. Koolis on kaks keeleõpetajat: üks põhikooli ja üks
gümnaasiumi tasandil.

Parimate soovidega,
Margarita Koor
Tulevane Narva-Jõesuu keskkooli
direktor (võitis hiljuti kooli direktori
konkursi)

?
!

Kas linnal on plaanis ehitada
Noortekeskus? Aitäh! NarvaJõesuu noored.

Noortekeskuse ehitamine on
kindlalt linna arengukavas.
Kindlasti nii mõnigi on märganud, et aadressil Kesk tn 3
paiknevale raamatukogu- ja keskkoolihoonele on tekkinud üks tiib juurde.
See ongi tulevane noortekeskus. Kahjuks ei õnnestunud meil tänavu seoses
majandusraskusega sisetöid teha, kuid
hoonekarp on valmis ja loodame ehituse jätkumist järgmine aasta.
Veel noortekeskusest (minu mõtted)
– olen alati olnud seda meelt, et maja
ise, ilma aktiivsete tegijateta ei hakka
tööle. Ja Narva-Jõesuus on ikka veel
tegijate puudus (kuigi viimase aastaga
on neid jälle märgatavalt lisandunud).
Ehk- vaatamata sellele, et puudub veel
noortekeskuse valmis hoone- noored
ja noorsootöötajad – linnavalitsuse uksed on teile alati valla, tulge oma ideedega ja arendame noorsootööd juba
täna.
Lugupidamisega,
Andres Noormägi
Linnapea
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TÄHESADU NARVA-JÕESUUS

Võluv ja kütkestav Irina Muravjova
Narva-Jõesuus on suvi meeldivate
kohtumiste aeg. Mitte iga linn Eesti
ei saa uhkustada sellise külalistega.
See kord viibisid linnas, kus alati
paistab päike, teatri- ja filminäitleja,
Vene rahvakunstnik, riikliku preemia laureaat, Irina Muravjova (filmid
„Moskva pisaraid ei usu“, „Karneval“, „Kõige veetlevam ja kütkestavam“, „Ära sünni ilusana“ jpt) ning
tema abikaasa, režissöör Leonid
Eidlin („Siberiaad“, „Lenin Pariisis“,
„Uue õnnega“, „ Pääsetee valgete
kaskede all“ jpt).
„Narva-Jõesuu“ lehe korrespondendil
õnnetus vestelda legendaarse näitlejannaga.

riumi kohal. Mäletamist mööda olid
praeguste sanatooriumihoonete kohal
väikesed puumajakesed.
K.G: Millised on Teie muljed käesolevast reisist?
Irina Muravjova: Imeline linn, suurepärane loodus… Ja peab ütlema, et oli
väga meeldiv tutvuda teie linnapeaga,
kes osutus haruldaselt intelligentseks
inimeseks (me mehega oleme palju linnapeasid näinud) ja kuulda tema plaanidest, mis võtavad lihtsalt hinge kinni.
K.G: Kas on Teil juba tekkinud linnas
mingi lemmikkoht, kuhu tahaks jälle
tagasi tulla? Võib olla olete siin leidnud
loomingulise vaimu allika?
Irina Muravjova: Narva-Jõesuu on tervikuna üks suur allikas. Siin inspireerib
absoluutselt kõik: alates maastikust ja
lõpetades merega… Võib olla isegi alates merest.. Kuna kõige tähtsam vaatamisväärsus linnas on meri ja rand.
K.G: Kuidas Te paari sõnaga, ühe lausega iseloomustaksite meie linna?
Irina Muravjova: Nizza, Karvovy Vary,
Krimm – on need, milleks Narva-Jõesuu
peab saama ja mille poole püüdlema.
K.G: Kuidas arvate, mida peaks tegema
selleks, et Narva-Jõesuu saaks Eesti Nizza-ks?
Irina Muravjova: Narva-Jõesuus on
kõik suurepärane, välja arvatud üks –
rand, mis on kahjuks nutuses seisukorras. Esmalt , nagu mulle näib, on vaja
uuendada rand, teha see tasuliseks
nagu on tavaks kõigis tsiviliseeritud
maades. Ka palju väiksema mastaabiga
kuurortides on väga hästi organiseeritud rannad: on lamamistoolid, päikesevarjud jms. Ja kõige eest tuleb võtta
tasu, et koht õitseks. See on seda väärt!
K.G: On meeldiv kuulda, et räägite nii
emotsionaalselt linna tulevikust. On teil
plaanis sõita meile külla ka tuleviks?
Irina Muravjova: Loomulikult on. Tuleme Eestisse näidendiga. Toome kohale
väga lõbusa vodevilli „Naine-intrigant

K.G: Sellise suurusjärgu loomeinimestel on tihtilugu väga tihe töögraafik.
Siiski on meie linnas kuulsad inimesed
sagedased külalised. Kui tihti on Teil
võimalu sõita puhkama?
Irina Muravjova: Kahjuks saame harva
endale puhkust lubada. Näiteks juba
homme oleme abikaasa Leonidiga sunnitud tagasi minema Peterburgi. Sealt
otse Svetlogorskisse festivalile „Balti
debüüdid“. Seal laulan ma avamisõhtul.
Narva-Jõesuu sõit, võib öelda, tuli ekspromptina.
K.G: Kas olete esimest korda Narva-Jõesuus?
Irina Muravjova: Jah, esmakordselt.
Ma ei teadnud midagi mitte ainult
Narva-Jõesuuse, vaid ka venekeelsest
nimest Ust-Narva polnud ma kuulnud.
Ütlen enamat: ma ei tahtnud siia sõita.
Mees käis peale. Nüüd ma ihal hommikul räägin talle: aitäh, et mind siia tõid!
Loodus on siin lihtsalt imeline! Mulle
tundub, et see koht peab olema palverännakute paigaks. Siin on kõik selleks,
et turiste meelitada. Minu mees puhkas
siin 1969 aastal ning on endaga siiani
kandnud väga häid mälestusi. Puhkas
ta praeguse „Narva-Jõesuu“ sanatoo-

Ballett lahtise taeva all
02.augustil täitus Hele park igavese klassika kütkestavate meloodiatega. Linna päevade raames ja linnavalitsuse toel toimus
ballettigaala-kontsert. Mozarti, Minkuse
ja Paganini muusika järgi särasid laval
„Estonia“ tetri tõusvad tähed ja Tallinna
Balletikooli vilistlased. 11 noort tantsijat
rõõmustasid vaatajaid elegantsete „plie“de ja „batman“-itega. Programm sisaldas
nii traditsioonilist, klassikalist balletižanrit, kui ka lavastusi stiilis „modern“. „Klassikat“ oli rohkem: vaatajad nägid variatsioone kuulsatest ballettidest nagu „Don
Quiote“, „Korsaar“, „Armiida Paviljon“.
Vaatamata vihmasele ilmale oli elitaarse
kunsti nautijaid Heledasse parki kogunenud palju.. Nagu oleks „Suures“ käinud –
jagasid oma muljeid vaatajad.
Selle sündmuse organisaatoriks, kunstiliseks juhiks ja hingestajaks oli Irina Seletskaja, tantsustuudio „Kullerkupp“ juht,
Narva-Jõesuu „balletidünastia“ pea. Tantsupere oli laval esindatud tütarde Asja,
Ksenia ja väikese Jevgenia näol. Vanem
tütar Maria, keda meie vaataja sai üsna
hiljuti näha Jõhvi balletifestivalil, ei saanud kahjuks kontserdist osa võtta. Antud

momendil on primadonna Šveitsis ning
valmistub lavastusteks. Siiski oli tema
vaimne kohalolek tunda: Mozarti muusikal esitati imelise tantsu, mille koreograafiks oli Maria Seletskaja.
Irina Seletskaja sõnade kohaselt on sellist
sündmust juba korraldatud 2007 aastal.
„See on kohtumine. Soe kohtumine sõpradega, kes juba on olnud Narva-Jõesuus
ja meie kodus. Noored, kes täna laval olid,
on minu tütarde sõbrad ja kursusekaaslased.“: rääkis meile Irina Seletskaja. „Kahjuks on meie regioonis selline kunstižanr
nagu ballett väga vähe esindatud, millest
on väga kahju. Sel aastal tuli initsiatiiv
linnavalitsuselt ja me tegime selle kohtumise Heledas Pargis.“ Peab märkima, et
kohtumise asemel toimus täisväärtuslik
kultuurisündmus. Ning annaks jumal, et
Narva-Jõesuu elanikud ja külalised kohtuksid sel moel igal aastal.

Jekaterina Gritskova

või näitlejad omavahel“. Oleme gastrollidega Narvas, Jõhvis ja võimalik, et
Tallinnas („Naine-intrigant või näitlejad
omavahel see on vana vene vodevill
uues kuues. Kaks „imperaatorlike teatrite“ näitlejat otsustavad najal visata kolmanda, oma lavakaaslase üle. Viimane
ootamatult nende jaoks abiellub, millega rikub „poissmeeste vendlust“. Kuid
riukasse sekkub kaaslase naine, kes rikub vennikestel kõik kaardid, mõeldes
välja oma „näidendi“…)(Toim.) Loodame kiigata ka Narva-Jõesuusse. Siin
peaks talvisel ajal olema väga ilus.
K.G: Lõpetuseks lubage küsida veel
ühe küsimuse. Teie filmidega on üles
kasvanud mitu põlvkoda. Millist kinohitti Teie osalusel saavad vaatajad vaadata lähiajal?
Irina Muravjova: Meeldiv kuulda. Ausalt öelda on „kinohitt“ liiga kõvastu
öeldud. Iga film võib saada hitiks ainult
ajaga. Näiteks „Moskva pisaraid ei usu“
sai positiivseid retsensioone alles 2 aastat peale kinolinale jõudmist. Mis puudutav minu tänast „hõivatust“ kinos, siis
olen hiljuti osalenud kahe filmi võtetel:
möödunud aastal komöödias „Kõige
parem vanaema“ ja sel aastal „ Hiina
vanaema“. Mõlemad filmid on väga südamlikud. Tahaks loota, et nad leiavad
vaatajates positiivset vastukaja.
„Kõige parem vanaema“ jõuab selle
aasta sügisel venemaa 1 telekanalil
ekraanile. Film on liigutav komöödia
sellest, kuidas kaks vanaema võitlevad
ema surma järel isaga jäänud lapselapse armastuse eest. „Parima vanaema“
tiitli eest on nad valmis kõigeks. Kuid
avastades, et poisi isal on tekkinud
„uus“ , suunavad vanaemad kogu oma
energia tema vastu. Teist vanaema
mängib näitleja Irina Kuptśenko (Toim.)
Vestles Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu
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Viktor Strelkov:

Elu pikkune
romaan „Portree“

Bardakk kunsti nimel
ehk „Kohtumispaika ei saa muuta“
01.augustil toimus hubases rannakohvikus Raggae Beach Bar „Relax“, mis asub
hotelli „Liivarand“ läheduses, ebatavaline üritus: ühes kohas kohtus Ida-Virumaa
loominguline noorus eesmärgiga meeldivat veeta aega omasuguste seltsis. Üritus
kandis tagasihoidlikku, mitte millekski
kohustavat pealkirja „ Omavahelik B-ARTAK „ („art“ – ingl kunst, meisterlikkus,
oskus) . „Bardaki“ meeleolu lõid osalejad
ise : iga artist võis sulanduda publikuga,
millal hing igatses, iga külaline võis demonstreerida oma loomingulisi võimeid
improviseeritud laval.
Üritusel olid esindatud kaasaegse kultuuri
mitmed suunad: rollimängude austajad Narvast näidislahingu mõõkadega, KVN-i meeskond „Iva“ Kohtla-Järvelt lõbustas publikut
kõige aktuaalsemate naljadega ümbritsevast
tegelikkusest, narva duett „Tam i Tut“ kinkis

koosolnutele mitu laulu akustilise kitarri saatel, iga soovija sai proovida tõrviku (küll mitte põleva“ keerutamise kunsti, laulda lõkke
valgel, usaldada kunstnikule enda portree
maalimist ja lihtsalt suhelda mõttekaaslastega. Programmi lõpetas tuleshow noorte
narva tõrvikukeerutajate esituses.
Noorte „kreatiivide“ kohtumise initsiaatoriteks olid Vene Teatri näitleja Aleksander Kutśmezov, tuntud narva kunstnik-dekoraator
Tatjana Sonina ja Śtśukini teatrikooli esimese
kursuse tudeng Dmitri Pastuhov.
„Bardaki“ korraldajate sõnul sündis taolise
kohtumise korraldamise idee spontaanselt.
„Sõitsin Narva-Jõesuusse tassikest kohvi
jooma, peatusin „Liivaranna“ juures ja nägin
reggae-baari“- meenutab Aleksander Kutśmezov. „Koht tundus mulle absoluutselt fantastiline. Selle paiga kujundus ja atmosfäär
juba iseenesest soodustavad seda, et siin
loodaks kunsti. Tekkis idee, et siin võiks ko-

guneda loominguline, hea noorus kogu teie
regioonist, et koos hästi aega veeta. Ideed
arendasid edasi Tatjana Sonina ja Dima
Pastuhov. Hiljem inimeste arv „aktiivis“ kasvas märgatavalt. Selle läbi tegime peo enda
jaoks. Loodame, et ka juhuslik läbiastuja leidis enda jaoks midagi.
Jekaterina Gritskova

Vana narvalanna märkmed

Viktor Strelkovi võib julgelt
nimetada Narva-Jõesuu teeneliseks kultuuritegelaseks:
tänu tema jõupingutustele tekkis 1992 aastal linas
koduloomuuseum, mida ta
juhatas ligi kümme aastat.
Viktor on üks neist vähestest
giididest, kes teab igat nurgakest Narva-Jõesuus. Ta on
üks nendest, kes fanaatiliselt suhtub oma linna ajaloolisesse pärandisse.
05.augustil avati Valges saalis,
Kesk tn3, näitus „Portree linna taustal“ autoriõhtuga, mille peamiseks temaatikaks oli
õhtu „kangelase“ nooruspõlve
meenutused. Ürituse käigus
avanes ilmselt paljudele mõnevõrra „teine“ külg Viktor
Strelkovi loomingulisest isiksusest: nimelt teatraalne külg.
Näitusel oli eksponeeritud vanad fotod näidenditest, ajaleheväljalõiked 60-ndate aastate
„Narva Töölisest“, „Nõukogude
Eestist“, „Leninskaja Pravdast“,
teatriplakatid ja –kavad (artikli
autori loetles ligi kolmkümmend- toim.), mõned stendid
dokumentidega, mis pühendatud Viktorile ja tema perele.
Viktor Strelkov on lapsepõlvest peale unistanud saada
näitlejaks, osales isetegevuses. Lõpetas Leningradi riikliku
teatri- ja kunstiinstituudi „rahvateatrite režissuuri“ erialal .
Peale diplomilavastuse kaits-

mist tuli tagasi Eestisse ja mitu
aastat töötas režissöör-lavastajana Narva, Kohtla-Järve ja Kiviõli kultuurimajades.
Ürituse esimeses osas esitati
vaatajale dokumentaalne minifilm fragmentidega Viktor
Strelkovi näidenditest. Esitlus
toimus vana tummfilmi õhustikus: must-valged kaadrid ja
must-valged
klaveriklahvid,
mida järjepannu ja oskuslikult
puudutasid
klaverimängija
peened sõrmed.
Teine osa sarnanes rohkem
kontserdile: Viktor esitas isiklikult mitu laulu ja kogu muu aja
pajatas lugusid oma tormiliselt
möödunud noorusest: esimestest lapsemälestustest, oma
perest, tudengietenduste gastrollidest, eredast kohtumisest
Marlene Dietrichiga Leningradi
muusikalise komöödia teatris,
tõusmistest ja langustest, mida
ta elus on olnud palju.
Viktor Strelkov pühendas selle kohtumise neile, kes koos
temaga on tähistanud ühiseid
võite ja üle elanud kaotusi,
kõigile neile, kelle nimesid võib
lugeda näitusel esitatud plakatitel ja kavadel, kõigil neile, kes
enam elavate kirjas pole – oma
näitlejatele.
Jekaterina Gritskova

Linna päevad lõppesid 11.augustil heategevusõhtuga. Valges saalis, Kesk tn 3, toimus V.M.
Kruglova raamatu „Zapiski staroi
narvitjanki“ ( „Vana narvalanna
märkmed“) presentatsioon. Kõlasid Severjanini luuletustele
seatud romansid ja loeti ette
katkeid memuaaridest. Meeldiv
kohtumine, mis ühendas sõbrad,
tuttavad ja Kruglova õpilased,
toimus sugulaste initsiatiivil.
Vera Krugloval olid soojad tunded humanitaarainete ja ilukirjanduse vastu juba lapsepõlvest.
Saades väga hea humanitaarhariduse, hakkas ta tööle saksa
keele õpetajana. Ta oli NarvaJõesuu loomingulise intelligentsi eredaks esindajaks. Oli uhke

sõpruse üle Igor Severjaniniga,
soojalt võttis oma kodus vastu
kunstiinimesi.
„Vana narvalanna märkmed“
– see on kogumik Vera Mihhailovna päevikute parimatest
lõikudest. Raamat sisaldab huvitavaid fakte ennesõjaaegsest
Narvast, mälestusi abikaasast
– silmapaistvast kuurordi doktorist Aleksei Kruglovist, muljeid
kohtumisest suure poeedi Igor
Severjaniniga. Raamatu valmimiseks kulus pea 20 aastat.
Esimene trükk nägi ilmavalgust
1999 aastal ja väikese tiraažina
sõprade jaoks. Nüüdne raamat
sisaldab endas mitut uut peatükki ning tiraaž on juba hulga
muljetavaldavam.

Vera Kruglova raamatus kajastatud mälestused on väärika koha
leidnud Narva-Jõesuust tehtud
filmis „Datśniki“ (suvitajad) , mis
linastus vene televisiooni esimesel kanalil. Katkeid sellest „ühe
linna“ haaravast ajaloost näidati
ka selle õhtu raames. Mõned kohalolijatest said olla tunnistajaks
oma kinodebüüdile.
Kontserdi avas kuulus lauljanna
Irina Ponarovskaja, esinedes patriootilise kõnega Narva-Jõesuu
kohta. Kohtumise finaalis võttis
näitlejanna enda peale ka heategevusloterii läbiviimise, kus
loositi välja presenteeritavat raamatut. Vera Kruglova lapselaps
Ljudmilla luges ette liigutava
katke raamatust, kus vanaema

kohtab esimest korda vanaisa.
Noor baleriin Ksenia Seletskaja
esitas elegantse tantsu. Sel õhtul oli Valges saalis „täismaja“ –
meenutamaks vana narvalannat
tulid paljud, „vaba mikrofon“ ei
vaikinud.
„Vana narvalanna märkmed“ on
mittetulunduslik projekt, mille
juhiks Jekaterina Kruglova, Vera
Kruglova minia. Kõik teenitud
vahendid raamatute ja heategevusliku loterii eest lähevad Narva-Jõesuu koduloomuuseumi
arenguks. Muide just seal (aadressil Nurme 38) saab juba praegu soetada seda suurepärast
memuaaride kogumikku.
Jekaterina Gritskova

Andke kaluritele subsiidiume!
11.augustil külastas meie piirkonda põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder koos
MTÜ „Virumaa Rannakalurite
Ühing“ esindajatega (ühing
koondab enda alla Ida- ja
Lääne Virumaa rannakalurid).
Kohtumine leidis aset meie linna FIE-dest kalurite initsiatiivil
ja linnapea Andres Noormägi
toel.
Kohalikud kalanduse asjatundjad kirjutasid ministrile kirja küsimustega, mille põhiline temaatika oli erinevate dotatsioonide/
soodustuste saamine. Sama,
mida omavad põllumehed, kuid
mis puuduvad kaluritel (kehtivate seaduste järgi võrdsustatakse
ettevõtjatest kalurit põllumeestega, kes omavad õigust saada
erinevaid subsiidiume – toim.).
Kirjale vastuseks oli härra ministri ja rannakalurite ühingu ametlik visiit Narva-Jõesuusse.
Kohtumine toimus kalurite töökohas- kail, kus nad näitasid
kõrgetele külalistele, millega

tegelevad. Ja lõpuks kostitati
ministrit ehtsa Narva-Jõesuu uhhaaga.
Nagu selgus, on soodustuste
saamine mittevastav seepärast,
et kalandus jaguneb täna kahe
ametkonna - põllumajandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi vahel. Siiski lubas härra
Seeder teha kõik võimaliku, et
reguleerida tõstatatud probleemid: küsimuse maksuvabast
miinimumist (põllumeestel on
see 45 tuh kr, aga kaluritel seda
pole), doteerida kütusekulusid
(põllumeestele
võimaldatakse aktsiisivaba diiselkütet, kuid
lood bensiinil töötavate paadimootoritega on lugu teine:
raskus on selles, et pole mingit
selget nägemust, kuidas oleks
võimalik värvida bensiini, et see
erineks autokütusest), lahendada olukord, mis otseselt seotud tööprotsessiga (sadamad
on erastatud, rannakalurid on
sunnitud maksma suurt renti ja
olema ebakindlad on tuleviku
suhtes). Virumaa rannakalurite

liit omalt poolt lubas hoolitseda
dotatsioonide eest, mis seotud
kalavõrkude rikkumisega (näiteks hüljeste poolt).
Üks Narva-Jõesuu ettevõtjatest
kalurite esindaja Jegor Jadrin
jäi kohtumisega rahule:“ Oleme
rõõmsad, et meid kuuldi. Veel
enam, tekkis konstruktiivne dialoog, aga see nagu mulle tundub
on tõsine samm kalanduse arenguks meie linnas“. Teised hiljuti
loodus kutseliste kalurite mittetulundusühingu liikmed on ot-

sustavad: järgmiseks külaliseks
saab tõenäoliselt keskkonnaminister. Kui lahendada probleemi,
siis ikka lõplikult.

Jekaterina Gritskova
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Liivast ime

Linnavalitsus õnnitleb juulikuu
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Georgi Polunin
Valeri Sikorski
Lidia Triputko
Irina Ivanova
Tamara Roschupko
Raisa Tokmatseva
75-aastaseks said:
Yury Sobolev
Aleksandr Karu
Liliya Kotelkina
Lidia Martynova
80-aastast juubelit tähistavad:
Kalju Lassik
Antonina Šumilova
85 aastaks said:
Maria Kapralova
Lidia Abramidze

Narva-Jõesuu
linnavalitsus
õnnitleb
Alisa Suhneva
Ärni Kõrts
Jaroslav Ogarõšev
Angelina Lukina

vanemaid lapse sünni puhul

Lugupeetud füüsilisest isikust ettevõtja
Käesoleva aasta jooksul on
kõik juba tegutsevad või
alles alustavad FIEd kohustatud end arvele võtma äriregistris. Registreerimist on
võimalik tasuta teha portaali
http://ettevotjaportaal.rik.ee
vahendusel, registreerimise
juhend asub aadressil http://
www.rik.ee/fie. Samuti on
võimalik esitada notariaalselt kinnitatud avaldus. Lisainfo ning juhendid ümberregistreerimise ning avalduse
koostamise kohta leiab ka
aadressilt http://www.just.
ee/fie.
Edu soovides
Justiitsministeerium

Narva-Jõesuu Linnapäevad startisid
traditsiooniliselt Liivakujude konkursiga, mis toimus 01.augusti hommikul rannas. Võistlused toimusid
spordiinstruktori Maia Zahharaśvili
valvsa pilgu all ja linnavalitsuse toel.
Konkursi peateemaks sai hiljuti sündinud tunnuslause: Narva-Jõesuu –linn,
kus on alati Päike“. Võistlusest võttis osa
16 eri vanuses meeskonda. Źürii jagas
nad „täiskasvanuteks“ ja „segavõistkondadeks“ (segavõistkonnas osalesid ka
lapsed). Konkurss oli rahvusvaheline,
esindatud olid sellised linnad nagu Tallinn, Narva-Jõesuu, Kohtla-Järve, Moskva, Sankt-Peterburg; Tśerepovets ja
Turku. Tasub meenutada, et liivaskulptuuride konkursil on pikk traditsioon,
mis on meie linnas toimunu juba 6 aastat järjest. Ja iga aastaga muutub üritus

suuremaks.
Võistluste tulemusena jagati auhinnalised kohad järgmiselt: esimese koha
„täiskasvanute“ kategoorias saavutas
skulptuur „Narva-Jõesuu vapp“ (autorid: Lada Junga, Asja Naumova, Madina Gabibova; Sankt.-Peterburg), teine
koht läks Kuursaali liivast installatsiooni
eest Narva-Jõesuu kultuurivaldkonna peaspetsialistile Valeria Lavrovale;
kolmanda koha sai Ljudmilla Kruglova
Moskvast liivast tehtud Narva-Jõesuu
majaka koopia eest. „Segavõistkondade“ seas saavutasid esikoha külalised
Tśerepovetsist Maksim Kotelkin ja Lera
Jankovskih esitades kohtunikele skulptuuri „Neptun“; peterburlased Ivan
Fjodorov, Nadeźda Mihhailova ja Maria
Fjodorova tulid teisele (liivakuju „Kindlus“) ja „Krokodill“ kaheksaaastase Vitja

Nikitini esituses (St-Peterburg) kolmandale kohale. Kõik teised osalejad said
ergutusauhindu.

Jekaterina Gritskova

Meremiili jooks
Juba teist aastat toimub
meie rannas ühe meremiili
jooks- jooksuvõistlus, mis
erineb teistest Eestis korraldatavatest. 2008 aastal,
kui jooks toimus esmakordselt, ei pööranud korraldajad tähelepanu selle
ainulaadsusele.
Mis jooks see on, see meremiili jooks? Reeglid nagu
igal muul spordivõistlusel,
võidab see kes tugevam.
Seega võitja on see, kes
tuleb esimesena finišisse.
Jooksualades on mitmeid
distsipliine. Jooks staadionil, kross, maraton jm. Vähe
on neid, kes on näinud sellist eripära, mil osalejad
peavad jooksma põlvini merevees ja pärast jätkama muredal rannaliival. Võib-olla
tundub see paljudele imelik,
kuid asjatundja jooksumees
teab, et looduslike takistuste ületamine viivad hingamist rütmist välja ja sunnivad sportlast väsima topelt.
Sellisel alal pole veel kindlat
nimetust. Ja kõikidest eesti linnadest korraldatakse
seda ainult Narva-Jõesuus.
Seega meremiilijooksu saab
kindlalt nimetada meie linna
spordibrändiks.
Reede õhtul, 7 augustil kogus üritus kaks korda rohkem osalejaid kui eelmisel
aastal. Vjatšeslav Kośelev
Sillamäelt,
jooksumaratonide mitmekordne meister

toonitas selle jooksu tavapäratust, eksklusiivsust ja
ekstremaalsust.
Meremiilijooks , nagu ka
aasta varem, sai rahvusvaheline, eriti kõige nooremas
vanusegrupis. Stardijoonel
olid poisid ja tüdrukud Venemaalt, Soomest ja Eestist. Aitäh vanematele, kes
ei peljanud oma lapsi starti
lähetada. Lapsed vanuseklassis kuni 11 aastat jooksid
ühe ringi (500m). Tüdrukute
seas sai võidu Lada Rosljakova Narva-Jõesuust ( 1 minut
51 sek.). Poistest jõudis esimesena finišisse 10 aastane
Denis Selmijanov Sillamäelt,
tema aeg oli 500m distantsil
parim – 1 minut 32 sek. Lapsed võitlesid sarnaselt atleetidele olümpiamängudel, ei
saadud läbi kukkumiste ega
nututa: süüdlaseks selles
raske rada ja lapselike emotsioonide puhangud.
Vähem
emotsionaalselt,
tänu vanusele ja spordikogemusele, pingutasid võidu
nimel 1 km (2x500m) rajal ja
sitkel liival vanemad lapsed.
Ajaga 03:44 võitis 12-14a.
tüdrukute arvestuses kergejõustiklane Valeria Petrova
Sillamäelt.
Eriti tahaks ära märkida neljateistaastast Narva-Jõesuu
elanikku Tamta Helaja osalemist. Ta finišeeris kolmandana, jäädes võitjas maha
vaid 40 sekundit. Sama vanuseklassi poistest võitis

sillamäe suusataja Aleksander Hlobõstin (03:14). Ühte
kilomeetrit jooksid samuti
naised 19-41: Olga Gurova
Sillamäelt (33a) oli finišis
ajaga 05:10 ja edastas 1 minutiga oma ainsat konkurenti- Ljudmilla Semiljanovat
Narvast.
Peamisele,
kahekilomeetrisele meremiilidistantsile
kogunes sportlasi erinevatelt aladelt kogu maakonnast. Parima aja ja esikoha
kategoorias „mehed 19-40
aastat“ võttis Dmitri Fedin
(23a) , endine sõudja, paljude eesti jooksuvõistluste
osaleja. Tema ajale (06:18) ei
saanud vastu isegi kogenud
Vjatšeslav Kośelev, mitmete
ja erinevate jooksuvõistlus-

te võitja. Muide, Kośelev sai
samuti esimese koha oma
vanusegrupis- “mehed-veteranid 41 ja vanemad“. Noorukite arvestuses (15-18a)
võitis 2km distantsil Sillamäe suusataja Juri Lukinski,
tema aeg oli 06:42. Sama vanuse neidudest võitis sillamäekergejõustiklanna Anastasia Jeskina ajaga 08:29.
Samal ajal jooksuga toimus
kepikõnd. Osalejaid polnud
palju. Osalejate vahel korraldatud loosimises oli õnne
Narva-Jõesuu elanikel. Peaauhinna (kepikõnni kepid)
võitis meie kodulinlane, füüsilise tegevuse tuntud aktivist Aleksandr Malõśko.
On väga meeldiv, et sellist
laadi üritus meie rannas toi-

mub. Sellega propageerime
aktiivset eluviisi ja meie linna erakordseid looduslikke
tingimusi. Paljud vaatajatest
proovisid peale võistlusmärgistuse mahavõtmist ka ise
rajal joosta. Kes teab, võibolla keegi neist on teinuid
enda jaoks õiged järeldused
ja konkurents tuleb järgmisel aastal teravam
Kokku võttis jooksust osa 59
inimest , neist 11 meie linna
elanikku. Vanim osavõtja oli
Vladimir Malinin (72a). Tulemused ja fotod üritusest on
netilehtedel:
www.narvajoesuu.ee, www.narvaliigub.
ee, www.sportiv.ee.

Vladimir Vśivtsev

Narva-Jõesuu linnavalitsus palub abi isikute kindlakstegemiseks, kes 1-2 augustil 2009 aastal matsid narvaJõesuu linnakalmistule musta-valgekirju kassi nimega
“Šerhan”.
Kui teil on teada midagi sellenimelise kassi omanike
kohta, palume teatada sellest telefonil 35 99 597 või
elektronpostiga aadressile olga.kronk@narva-joesuu

