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Teadmistepäev Narva-Jõesuus

„Algajad“ kooli ridades

Gümnasist ja esimese klassi õpilane: uue õppeaasta
start on antud.

Vanemad ja nooremad klassid lahkusid
kooliruumidesse, andes piduliku koolikella direktori kätesse.

Linna sümboli - „Päikese“ kehastus

Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Raivo Murd ja linnapea Andres Noormägi õnnitlevad Margarita Koort uues ametis.

Lasteaia „Karikakar“ kasvandikud õnnitlevad oma vanemaid sõpru Teadmistepäeva puhul.
Narva-Jõesuu Keskkooli vapper pedagoogiline koosseis pidulikul aktusel.

Foto: Jevgeni TIMOŠTŠUK
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Teadmistepäev Narva-Jõesuus
Lennates möödus koolivaheaeg suve päikeseliste päevade,
sooja mere ja pidude möllus,
nagu ikka liiga kiiresti on kätte
jõudnud Esimene September.
Kooliaasta stardipakul on
kohad sisse võtmud puhanud
ja päevitunud õpilased ning
narva-Jõesuu keskkooli pedagoogide kollektiiv.
Teadmistepäeva pidulikul rivistusel on tulnud asjaosalisi õnnitlema
linnavolikogu esimees, Raivo Murd,
linnapea Andres Noormägi, linnavolikogu liige Tatjana Pagajeva. Tüüpilisele Baltikumi-ilmale vaatamata
säravad pidulikule rivistusele kogunenute silmad – mine tea, kas rõõmust armsa õpetaja ja vanade klassikaaslastega kohtumise üle peale
pikka ning sündmusterohket suvepuhkust või õnnest võimaluse üle
taas uusi teadmisi saada.
Pidulikku rivistust juhivad keskkooli
uus direktor proua Margarita Koor
ja huvijuht Tatjana Barabanova.
Narva-Jõesuu linna värske maskott
Päike ilmus piduliku sündmuse algul ja koolilapsed tervitavad teda
innuka kilkamisega, igaüks püüab
teda puudutada või tal kätt suruda.
Juba tekkida jõudnud legendide järgi toob see õnne: Üksainus Päikese
puudutus kindlustab eduka õppeaasta!

Esimest korda
esimesse klassi
Esmakordselt üle kooliläve astuvaid
pisipoisse ja –tüdrukuid koheldakse
erilise tähelepanuga: lasteaia “Karikakar” lapsed saadavad endisi mängukaaslasi teele luuletustega, AS
Sanatooriumi “Narva-Jõesuu” direktorKarina Küppas kingib neile tasuta
piletid “Saunamaailma”, linnavalitsuselt saavad lapsed kingituseks linna sümboolikaga suveniire, koolilt
– fotoalbumid ja akvaariumi kuldkalakesega, kes, nagu muinasjuttudest
teada, täidab iga soovi.
Sel aastal asub Narva-Jõesuu keskkooli esimeses klassis õppima 16

last, mis on tegelikult hea näitaja
selle kohta, et elu linnas on saanud
uue jõu, on noorenenud ja energiat
täis.

Uus direktor
Uue kooliaasta algust valgustab veel
üks tähtis sündmus: kooli asus juhtima Margarita Koor, kes on töötanud
koolis ligi viis aastat riigikeele õpetajana.
Uuel direktoril on haridutöös aastatepikkune kogemus, ühtekokku
kakskümmend viis aastat. Sellest
õppeaastast algava diretoritöö kõrval huvitub pr Koor tantsust, armastab tervisesporti, huvitub juriidikast
ja majandusteadusest.
Selleks, et jõuda koolidirektori ametisse, tulikandideerijal läbida karm
konkurss ja esitada linnavõimudele
oma nägemus kooli aregust. Peale
igapäevaste ülesannete, millesse
Margarita Koor suhtub erilise tähelepanuga, esitas ta teesid kooli
konkurentsivõime tõstmisest teiste
hulgas, piiratud võimalustega laste
õpetamisest, pedagoogide riigikeeleoskuse tõstmisest jms.
Pidulikul rivistusel kinnitas uus direktor õpilastele ka kolleegidele,
et”head uudised Narva-Jõesuu keskkooli kohta levivad mitte ainult IdaVirumaa regioonis, vaid üle kogu
riigi”.
Nagu selgus piduliku ürituse järgsetest vestlustest, panevad õpetajad uuele koolijuhile suuri lootusi,
usuvad temasse, lubavad toetada ja
soovivad edu.

Koduseinad toetavad
Natuke aega anne esimest septembrit saatsid 2009.aasta lõpetajad kooli elektronaadressile liigutava kirja,
milles praegused üliõpilased tervitavad soojalt endisi õpetajaid ja
luubavad kindlasti tulla veebruaris
toimuvale vilistlaste õhtule.
Kooli arhiivi andmetel on tubli pool
2009.a.narva-Jõesuu keskkooli lõpetajastest läinud edasi õppima kõrgematesse õppeasutustesse, mileest

olgu mainitud StPeterburi Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool,
Eesti-Ameerika Äriakadeemia, Eesti
Sisekitseakadeemia, Kirde-Venemaa
Tehnikaülikool. See võib tähendada
ainult ühte: meie koolis antava hariduse kvaliteet ei jää teistestmaha,
oleks ainult tahtmist õppida.
Tänastest andmetest rääkides on
kõige suuremad klassid algkooli
osas: 13-16 õpilaseni klassi kohta.
Noor põlvkond juhib. Teises astmes
(5-9. klassini) on klassides 9-14 õpilast.
Juba teist aastat osalevad meie kooli lapsed vabariiklikus internetiprojektis “Miksike”. Seda programmi
kasutatakse paljudes Eesti koolides.
Hariduskeskuse poolt väljatöötatud
programm aitab omandada teadmisi interneti kaudu. Internet omakorda annab võimaluse kasutada kõige
kaasaegsemat õppematerjali, viia
ellu koolidevahelisi ühisprojekte,
võimaldab õpilastel läbida õppeprogrammi arvuti kaudu. Internetimaterjale võivad kasutada nii õpila-

sed kui õpetajad. Selline õppimisviis
ei nõua suuri kulutusi, ei pane vähekindlustatud peresid muretsema
uute kooliõpikute või muude materjalide pärast.
Koolitöö kõrval saab tasapisi hoogu
juurde ka klassiväline töö. Praegu
töötab kooli juures ühtekokku 11
ringi ja sektsiooni, mille hulgas on
kunsti- ja käsitööring, sporttantsu
tunnid, jalgpalli ja judotreningud,
informaatikakursus, tantsukollektiiv
“Kullerkupp”, laulukoor, vehklemistreeningud, tervisevõimlemine ja
inglise keele kursus. Tubli pool ringidest töötab täiesti tasuta, osades
võetakse sümboolset “vanematasu
“. Informaatikakursus näiteks on
täiesti tasuta, mis on lausa õnnistus
neile huvilistele, kes soovivad meie
arvutiseeritud mailmas vabalt elada
ja hingata.
Tuleb märkida, et mõned ringid ootavad ka täiskasvanuid tööst osa
võtma.Kooli juhtkond kutsub: “Kallid lapsevanemad! Tulge koos lastega. Õpid, kuni elad!”
Sama printsiipi järgivad ka kooli pedagoogid, osaledes süstemaatiliselt
kvalifikatsiooni tõstmise kursustel
ja võttes osa erialastst konverent-

sidest. Mõnedel neist on seljataga
väga soliidne tööstaaž. Sel aastal
on isegi juubilare. Vahetult enne
esimest septembrit võttis narvaJõesuu keskkool kümne-liikmelise
delegatsiooniga osa iga-aastasest
pedagoogilisest konverentsistteemal: “Kvaliteet: võti eesti hariduse
edule”, mille sel aastal korraldas tartu Ülikooli Narva kolledž.

Lõpetuseks
Esimene koolikell on kõlanud. Koolimaja vaiksetes koridorides kõlab
jälle lõbus naer, klassides valitseb
tõsine töömeeleolu. Järjekordne
õppeaasta on alanud. Rooli hoiab
sihikindel kapten, meeskond on end
aastatega õigustanud. Kooli maine
potentsiaalsete õpilaste hulgas kasvab, nagu näitab statistika.
Pole sugugi vajalik saata oma lapsi
kooli õppima teistesse linnadesse,
kui oma kodulinna koolis toimub nii
palju huvitavat.
Jekaterina Gritskova.

Kooli ajaloost
1862.aastal avati HungerburgisWilhelm Rotchkirchi juhtimisel algkool, kus õppis 22 last.
1887.a. luuakse neljaklassiline
vabriku- ja õigeusukool, hiljem
avatakse koolis ka viies klass.
Kooli juhatas Ernst Martinson.
1908.aastal õppis koolis 137
õpilast. Õppimine oli tasuline.
31.augustil 1945.aastal peale
II maailmasõja lõppu avatakse
kool Narva-Jõesuus uuesti. Koolis alustas 9 õpilast, õppeaasta

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

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

lõpuks kasvas õpilaste arv 29ni. Kool asus Nurme tn 68.
1968.aastal viidi kool üle kaasaegsesse hoonesse Jaan Poska
tn 36.
1995.a. sai kool loa avada 10, 11
ja 12 klass.
2000.a. lõpetasid esimesed
gümnasistid.

Toimetaja: Jekaterina Gritskova
tõlk: Liina Piirisalu
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Head soovid
vanadelt sõpradelt.
Andres Noormägi,
Narva-Jõesuu linnapea:
Kallid õpilased, lapsevanemad ja õpetajad! Täna on Narva-Jõesuu keskkoolis jälle
pidupäev- 1.september, Teadmiste päev.
Puhkus on lõppenud, käes on aeg teha
tööd, ammutada teadmisi. Soovin õpilastele indu õppida, sest see, kes on õppinud,
on elus edukas.
Õnnitleme ka Narva-Jõesuu keskkooli uut
diretorit Margarita Koort teadmistepäeva
puhul. Juhtida kooli on suur vastutus. See
vastutus on nüüdsest pandud tema õlgadele – edu ja kannatust plaanide elluviimisel!

Raivo Murd, Narva-Jõesuu
linnavolikogu esimees:
Lugupeetud lapsed, vanemad, õpetajad!
1.september on pidupäev kõikide jaoks,
eriti nende jaoks, kellel on lapsed, kes viibivad praegu siin pidulikul rivistusel. Väga
tähtis on tänane päev esimesse klassi ja kaheteistkümnendasse klassi minejatele. Esimesed alles alustavad oma teed teadmiste
juurde. Soovin neile olla eeskujulikud õpilased: ees on pikk tee.
12. klass lõpetab varsti kooli, algab nende täiskasvanu-elu. Soovin neile osutada
väärilist tähelepanu viimasele õppeaastale
koolis, sooritada edukalt küpsuseksamid ja
astuda kõrgkooli. Meie riigile on vaja oskuslikke käsi ja tarku päid.
Lapsevanemad saavad töötasu üks kord
kuus, lapsed saavad seda iga päev. Nende
tasu – see on teadmised, mis on väga hinnalised. Soovin, et iga päev uute teadmistega oleks niisama rõõmus kui oma tehtud
töö eest tasu vastu võttes.
Pidage lugu oma uuest direktorist, siis seisab ta seinana, nagu ema, igaühe eest teie
seast. On ju kool üks ühine perekond!

Tatjana Pagajeva, Narva-Jõesuu
Linnavolikogu liige:
Narva-Jõesuu on merelinn ja sstõttu on
ka kool minu silmis kui laev, mis peale suvist puhkust suundub täna jälle ringreisile
teadmiste järele. Meie meeskonda on imunud noored jungad, esimese klassi õpilased. Loodan, et nad sulanduvad sujuvalt
meeskonda ja moodustavad ühtse sõbraliku pere. Oma viimasele reisile läheb 12.
klass. Ka kapten on laeval vahetunud: rooli
on enda kätte võtnud Margarita Koor. Soovin talle igati edu juhtida meie koolilaev
läbi võimalikest tormidest. On tal ju ka kaks
kogemustega tüürimeest: Õppealajuhataja
Irina Anatoljevna Lebedeva ja huvijuht Tatjana Borissovna Barabanova.
Soovin teile jõudu, edu ja kordaminekuid!

Karina Küppas, AS Narva-Jõesuu
sanatooriumi direktor:
Armsad lapsed, õppige hästi. Teadmised
on kõige kallim asi, mis elus on. Kui te õpite
hästi, oskate keeli, kuulate õpetajaid ja vanemaid, lahkute te sellest koolist teadmistepagasiga, mis aitab teid kogu elu.

Narva-Jõesuu

Sisemine hääl
Irina Lebedeva,
õppealajuhataja:
1. september – see on suur päev.
Tähtis mitte ainult lastele, nende
vanematele ja õpetajatele, vaid ka
neile, kellel pole kooliga midagi
ühist.
Eelkõige tahaks soovida kannatust, kannatust üksteisega suheldes, kannatust õpetajatele,
taluvust. Edu ja õnne, tõusu ja
mõõnasid (ilma nendeta ei saa) ja
jõudu, et langused üle elada, tõusta ja edasi minna.
Mis puutub uude direktorisse, siis
on seda inimest raske uueks nimetada , oleme temaga mitu aastat
koos töötanud. Margarita Koor
võttis aktiivselt osa kooli lähema
kolme aasta arengukava koostanud töögrupi tegevusest, talle on
tutav kõik, mida me plaaneerime
teha. Arvame, et ta kasutab kindlasti koostatud plaani ja lisab sinna omaltpoolt uut ja väärtuslikku.
Selleks soovime talle kõigest südamest edu!

Inna Lukaševa,
eesti keele õpetaja:
Kallid õpilased, meil seisab ees
teiega tutvumine sel õppeaastal.
Tahan soovida teile edu ja rõõmu
õppimisest. Kui selline rõõm on
olemas, on tulemused ikka positiivsed.

Õnnitlen Margarita Koort, oma endist kolleegi, uue ametikoha puhul. Ta on energiline, alati täis uusi
ideid. Uus ametikoht sobib talle
hästi. Ta oskab tuua uuendusi kollektiivi ja tööprotsessi. Soovin, et
ta saavutaks selle kõrge eesmärgi,
mille ta on enesele seadnud.

Irina Osko, vene keele ja
kirjanduse õpetaja:
Minu soovid ei ole originaalsed.
Eelkõige soovin ma meie õpilastele tervist. Statistika näitab, et aasta-aastalt suureneb laste arv, kelle
tervis koolis veedetud aja jooksul
halveneb. Meie koolis tehakse kõik
laste tervise eest hoolitsemiseks,
sest hea tervis on eduka õppeprotsessi alus.
Meie lapsed võtavad aktiivselt osa
maakondlikest ja vabariiklikest
olümpiaadidest ja konkurssidest.
Meie tantsijad, maletajad, sportlased on tuntud üle kogu Eesti, mina
soovin neile, oma õpilastele, loomingulist edu.
Mida veel soovida? Häid õpetajaid: sõbralikke, õiglaseid, abivalmis juhendajaid.
Ja mis kõige tähtsam – uusi huvitavaid avastus uuel õppeaastal!
Ma loodan, et meie traditsioonid
säilivad. Kool – õpetajad, õpilased, lapsevanemad – see on üks
suur pere. Me tunneme üksteist ja

Vilistlaste
õnnitluskiri
Viimane koolikell on helisenud, küpsustunnistused on kätte saadud. Seljataga on kaksteist
pikka aastat. Me tahtsime nii väga kiiremini
suureks saada, kooli lõpetada.
Nüüdseks on sisseastumiseksamid seljataga,
oleme juba üliõpilased. Unistused täituvad.
Miks siis 1. septmbril järsku nii kurb hakkas?
Võib-olla sellepärast, et kõrval ei ole vanu
klassikaaslasi, õpetajaid, armsaid tuttavaid
kooliseinu?
Kaksteist pikka aastat. Esimene koolikell ja
esimene õpetaja, esimene hinne ja esimene
edu, esimene kurvastus, esimene armastus...
Terve elu. Ja kogu aeg olite te meie kõrval
armsad, kallid vanemad ja õpetajad! Teie jagasite meiega võidurõõmu ja lüüasamise
kurbust, teie õpetasite meile sõprust ja kaastunnet, ausust ja arukust. Teie õpetasite meid
uskuma endasse, oma võimetesse.
Suur tänu teile teie hoole ja töö, teie unetute
ööde eest!
Oleme nagu linnud laiali lennanud mööda erinevaid linnu ja maid. Kuid igal aastal veebruaris tuleme me tagasi oma klassi, istume oma
pinkidesse ja meenutame, kuidas kõik algas
ning ütleme Teile, meie õpetajad, üha uuesti
ja uuesti tänusõnu.

Armastusega,
2009.aasta lend

peame lugu, jagame rõõme ja muresid. Selles on meie väikese kooli
unikaalsus.
Meid ootab ees 2012.aasta haridusreform, seetõttu peab töö olema suunatud kooli säilitamisele ja
gümnaasiumi arendamisele. Me
peame aktiivselt osalema vabariiklikes ja üleeuroopalistes programmides – ilma selleta on XXI
sajandi kool mõeldamatu.
Tahaks rohkem ja aktiivsemalt
teha koostööd teiste koolidega.
Meid juba seovad sõprussuhted
Sillamäe ja Kroonlinna koolidega.
On aeg vallutada uusi kõrgusi!
Ja muidugi soovime me Margarita
Koortile edu uuel töökohal ja taluvust!

Tatjana Anufrieva,
kolmanda klassi
klassijuhataja, logopeed:
Tahan soovida meie lastele se õppeaastal suurt õpihimu, loomulikult häi hindeid, head tervist,
palju naeru ja rõõmu, et kool oleks
laste jaoks tõesti teiseks koduks.
Vanematele soovin suurt kannatust ja jõudu. Tahaks, et nad
oleksid mingil määral õpetajate
abilised, et me leiaksime ühiseid
otsuseid ja kompromisse, kui lastega probleemid tekkivad. See
on väga tähtis, kuna lapsi kasvatatakse eelkõige kodus, pere-

konnas. Kui toimib täisväärtuslik
koostöö laste, õpetajate ja vanemate vahel,leiavad lahenduse kõik
probleemid.
Uuelt juhtkonnalt ootan samasugust meeldivat koostööd mida ma
olen näinud eelneva kolme aasta
jooksul siin koolis töötades. Oli
väga tore töötada koos eelmise direktoriga, loodan, et uus direktor
Margarita Koor jätkab sõbralike
omavaheliste suhete toredat traditsiooni kollektiivis. Loodan, et ta
toob ka midagi uut. Margarita on
traditsioonilise direktori mõistega
kõrvutades noor, energiline spetsialist. Soovin talle tervist ja jõudu. Võtta enda peale kooli juhtimine – see on julge tegu. Loodan, et
tal kõik ka laabub.

Neda Karaulnõh, 1. klassi
klassijuhataja:
Ütlen väga lühidalt: Soovin lastevanematele tarkust ja kannatust,
rõõmustage sagedamini oma lapsi!
Lastele soovin: rõõmustage sagedamini oma vanemaid ja ärge kunagi kurvastage neid!
Õnnitlen Margarita Koort uue ametikoha puhul, soovin vastupidavust
ja jõudu!

Kooli omavalitsuse uudised
Esimesel septembril toimus Narva-Jõesuu
keskkooli kõigis klassides kooli õpilasomavalitsuse liikmekandidaatide valimine. Teisel septembril toimus Õpilasomavalitsuse
esimene istung, kus jagati kandidaadid
sektorite kaupa:
1.Õppesektor: Alla Pirogova, Alina Jakonen,
Anastassia Klever;
2.Kultuuritöö sektor: Olga Suponenko, Diana
Glavatskaja, Aljona Daineka;
3.Informatsioonisektor: Katrina Korban, Karolina Kudelina, Inessa Karai, Inga Karai, Darina
Karpenko, Karina Krahmaljova, Tatjana Miroškina;
4.Sporditöö sektor: Polina Ogirtšuk, Nikita
Puzakov, Grigori Minonen.
5.Majandussektor: Nikita Pavlov, Maksim Sinitsõn, Kirill Morenko.

Õpilasomavalitsuse esimeheks valiti üldisel
hääletusel enamushäältega Anna Geran, tema
asetäitjaks Artjom Spiridonov.
Esimese istungi päevakorras oli:
1.Kooiõpilaste toit
2. Jalgrataste parkimine.
Nende küsimuste lahendamiseks pöördus õpilasomavalitsus kooli direktori Margarita Koor
poole, kes kuulas õpilasomavalitsuse esindajaid suure arusaamisega ja lubas lähimal ajal
küsimuste lahendamisega tegeleda.

Valmitas ette:
Katrina Korban
Nikita Pavlov

KOOLIÕUEL
Karolina Kudelina, 6.klassi õpilane:
On tõsi, et 1. september on kõige parem pidupäev. Ta on kõige meeldejäävam ja lõbusam.
Esimene september on minu armastatuim pidupäev.
Darja Karpenko, 5. klassi õpilane:
1. september – see pole lihtsalt kooli algus, see on koolilapse pidupäev. Pidulikul rivistusel õnnitleti õpilasi ja õpetajaid Teadmiste päeva puhul. See on tore päev, eriti nende jaoks, kes tulid
kooli esimest korda.
Nikita Pavlov, 8. klassi õpilane:
Mul oli hea meel kohtuda oma koolisõprade ja õpetajatega, kelle järel ma suvel igatsesin. Jälle
õpikud ja kool, kuid, nii imelik kui see ka pole, me ootasime seda väga. Suvel oli vist väga igav
paljudel, minul küll oli.
Vestles Karina Korban

Narva-Jõesuu

4

September 2009

Õnnitlused
Narva-Jõesuu linnavalitsus ja Narva-Jõesuu keskkooli juhtkond õnnitlevad esimese klassi õpilasi ja
nende vanemaid õppeaasta alguse puhul

Õnnitleme südamest:
Daniil Marokinit,
Roman Stulnikovi,
Bogdan Iljini,
Ksenia Vorobjovat,
Roman Kutõrinit,
Aleksei Andrejevit,
Vjatšeslav Aleksandrovit,
Darja Pogodinat,
Anastassia Semtšonoki
Anna Jerjomitševa
Artjom Hassi
Sergei Laidineni,
Aleksandra Koronovat
Ksenia Orlovat,
Julia Šaldovat
Veronika Paramonovat

Andres Noormägi:

“Jalgpalliklubi FC Narva-Jõesuu tegutseb edasi”
27.augustil sõlmis linnapea Andres Noormägi
linnavalitsuse nimel koostöölepingu vastloodud mittetulundusühinguga, jalgpalliklubiga
FC Narva-Jõesuu.
Lepingu eesmägiks on arendada üheskoos jalgpalli
kui sporti Narva-Jõesuus. Seatud eesmärgi saavutamiseks võtsid lepingupooled endale kohustuseks
korraldada üheskoos spordiüritusi ja luua jalgpalli
arenemiseks korralik materjaalne baas, mis sisaldab
muu hulgas ka Raja tänava staadioni korrastamist.
Linnavalitsus lubas omaltpoolt soetada staadioni
korrashoidmiseks murutraktori, klubi esindaja võttis endale kohustuse mänguväljakut teenindadaja
korras hoida.
Andres Noormägi väitis, et vastsõlmitud koostöölepingul on ka oma tagamõte: “Leian, et leping sobib
hästi vabariikliku tähtsusega tähtsündmusega: sel
aastal tähistab riik eesti jalgpalli sajandat juubelit.
Mõned ajalooallikad viitavad, et kõigist Eesti linnadest kõige esimesena mängiti tennist ja korraldati
turniire just Narva-Jõesuus. On täiesti võimalik, et
ka esimesed jalgpalliväljakud ilmusid siia koos välismaa turistidega. Täna elustuvad need traditsioonid
tänu meie sportlaste aktiivsusele,” kommenteeris
linnapea, kes, muuseas, peab ennast suureks jalgpallifanatiks.

Peale ajalooliste faktide tõlgendamise pidas linnapea väga tähtsaka ka sportlaste entusiasmi: “ Kodanikualgatus on alati tervitatav, nii meie riigis kui
ka Euroopa Liidus. Meie jalgpallimeeskond võistleb
edukalt turniiridel, neil on potentsiaali. Olen väga
rahul sellega, et jalgpalliklubi on nüüdsest regist-

reeritud ühendus, millel on juriidilised õigused. Linn
toetab maksimaalselt jalgpalliklubi tegevust”.
Jekaterina Gritskova
Foto: Jevgeni Timoschuk

Palju õnne sünnipäeval, Sepa 14!
Õpetajad-juubilarid:
Narva-Jõesuu
linnavalitsus
ja
Narva-Jõesuu keskkooli juhtkond
õnnitleb oma õpetajaid, kellel sel
aastal täitub ümmargune arv tööaastaid:
Tamara Kovrigina, ajalooõpetaja, 30
aastat;
Irina Lebedeva, õppealajuhataja, 25
aastat
Aime Onno, eesti osakonna juhataja,
15 aastat.

Lugupeetud lapsevanemad, kelle laps läks
sellel sügisel 1.klassi!
Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 1000 EEK
koolitoetust. Ootame nendelt
lapsevanematelt, kes ei ole
veel avaldust toetuse saamiseks esitanud, avaldusi kuni
25.septembrini 2009.
Avalduseblanketi saab linnavalitsuse III korrusel infosekretäri käest. Avaldusele
tuleb lisada tõend koolist.

20.augustil tähistas Korteriühistu Sepa 14 oma juubelit
– maja ehitamisest möödus
30 aastat. Aastapäeva tähistati majaelanike algatusel ja
Narva-Jõesuu kultuuritöötajate
toetusel.

Juubilare tulid õnnitlema naabrid,
sõbrad ja tuttavad, samuti NarvaJõesuu linnavalitsuse ja volikogu
esindajad. Pidulitele sooviti õnne
ja jagati kingitusi, peo lõpetuseks
nauditi möödunud aastate hittlugusid Leonid Ivanovi esituses.

Pidu oli perekondlik ja südamlik:
maja hoovis oli püsti pandud telk,
kus pakuti koduseid pirukaid ja kuuma teed, telgi ees aga tehti teatrit:
etenduse stsenaarium oli kirjutatud
“Punamütsikese” motiividel, mängisid Sepa 14 majaelanikud ise.

Vaatamata peo “perekondlikule”
iseloomule ei saanud ka siin läbi
ilma tseremooniata: maja, mille
seinte vahel elavad koos neli põlvkonda, sai omale “Küpsustunnistuse”: hinnati maja fassaadi, hoovi
disaini, parkimisvõimalusi. Kõigi
kolme kriteeriumi järgi sai Sepa 14
hindeks “väga hea”.

Korraldajate sõnul on meie linnas
üks taoline üritus juba toimunud,
kuid väga ammu. “Mõned kuud
tagasi Karja 17 maja aastapäeval
üritasime elustada kommet maja
aastapäeva peoga tähistada. On
tore, et see on õnnestunud ja täna
pidutseme juba teist korda maja
sünnipäeval”, jagas ona rõõmu kultuuritöö metoodik Natalja Petrova.

Sepa 14 majapeo keskseteks figuurideks kujunesid kaks majas elavat
abielupaari, kes sümboliseerisid kodurahu ja väärtustatud perekonda:
peokülalised õnnitlesid hiljuti oma
abielu registreerinud noorpaari ja
“teenelist” abielupaari, kes sel astal
tähistab kuldpulmapäeva. Sel pu-

hul märkis Narva-Jõesuu linnapea
Andres Noormägi vestluses ajalehe
Narva-Jõesuu korrespondendiga:
“ Perekonna loomine ja seaduslik
abielu on suur vastutus. Mul on
hea meel, et meie linnas on sellised
teadlikud inimesed: noor paar eelistas klassikalist abielu vabale suhtele, mida tänapäeval elunormiks
peetakse. See on kiiduväärt. Kõige

sügavamat lugupidamist väärivad
aga need, kes on osanud oma abielu hallide juusteni, kuldpulmapäevani säilitada. Nimelt see paar näitas täna kõigile väärikat eeskuju.”
Jekaterina Gritskova
Foto: Jevgeni Timoschuk

Narva-Jõesuu keskkooli huviringide septembri tunniplaan
Kuupäev ja aeg		

Ringi nimetus		

Ringijuht		

Asukoht 			

Tasumine

14.09 kell 13.00		
14.09 kell 18.00		
16.09 kell 15.00		
16.09 kell 15.00		
16.09 kell 16.00 		
16.09 kell 16.00 		
17.09 kell 15.00		
17.09 kell 19.00		
18.09 kell 15.00		
18.09 kell 15.00		
06.10 kell 18.00		

vehklemine		
Tantsurühm “Kullerkupp”
segakoor			
informaatika		
judo			
käsitöö			
kunstiring		
sporttantsud		
tervisevõimlemine		
inglise keel		
jalgpall			

A.Larjušin		
I.Seletskaja		
I.Zubkova		
A.Zabolotnõi		
N.Novitski		
G.Bogdanova		
G.Vlassova		
O.Dovnar			
J.Ogirtšuk		
O.Poljak			
M.Zahharašvili		

keskkooli spordisaal		
III korruse auditoorium		
muusikakabinet I korrusel
High-Tech kabinet
spordisaal
II korruse kunstikabinet		
II korruse kunstikabinet
keskkooli spordisaal
keskkooli spordisaal
III korruse kabinet			
keskkooli spordisaal

vanematasu
osaline vanematasu

vanematasu

vanematasu

* huvirigid on avatud kõikide linnaelanikke jaoks
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KUSIMUS-VASTUS

Lugupeetud Narva-Jõesuu elanikud ja külalised!
Linna elektronposti aadressile tulevad sageli küsimused, mis on adresseeritud linna juhtidele. Selleks,
et lihtsustada suhtlemist ja teha
teid huvitav informatsioon kättesaadavaks võimalikult paljudele,
otsustas toimetus avada ajalehes
“Narva-Jõesuu” küsimuste-vastuste rubriigi.
Kuu jooksul võite te saata oma küsimused elektronposti aadressile
narvajoesuu@gmail.com . Avaliku vastuse saavad ainult kõige
aktuaalsemad teemad. Vastused
trükitakse ajalehe “Narva-Jõesuu”
värskes numbris. Oma küsimused
palume teil formuleerida täpselt ja
selgesti arusaadavalt.

?
!

kas linnas on ette nähtud
koduloomade
kalmistu?
Kas selline koht on olemas?
Kui on, siis kus see asub?
Küsib suvitaja.
Väga hea mõte, kuigi selline küsimus on esmakordne.
Linnavalitsus võtab endale
ülesandeks
koduloomade
kalmistu loomise. Samas soovime
hoiatada kõiki elanikke ja külalisi:
koduloomade matmine linna kalmistule on keelatud.

!

Praegu linna omandis olevad
eluruumid on väga halvas seisus. Uute munitsipaalkorterite loomine on üks linna prioriteetidest: on vajalik parandada
rentnike elamistingimusi ja luua
tingimused siia tööle tulevatele
uutele noortele spetsialistidele.
Valmisolek ühineda PPC (Private Public partnership) projektiga,
mida on realiseerinud ja jätkavad
realiseerimist suured linnad, on
Narva-Jõesuul olemas.Partnerite
leidmise korral algab ehitustöö
õige varsti.

Andrei Palmberg,
keskkonnaspetsialist-korrakaitseametnik

?

kas linnal on munitsipaaleluruume? kas on võimalik saada sellist korterit ja
mismoodi?

Andres Noormägi,
linnapea

?

Tere päevast! Mida on vajateha, et kandideerida linnavolikogu liikmeks? Ette
tänulik vastuse eest.

!

Selleks on vajalik esitada linna valimiskomisjonile avaldus
linnavolikogusse kandideerimiseks. Kandideerida võib nii
partei või valimisliidu nimekirjas
kui ka üksikkandidaadina. Täpset
informatsiooni
kandideerimise
kohta võib lugeda Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt aadressil
www.vvk.ee või tulla küsimusega
linna valimiskomisjoni.

?

Veronika Stepanova,
linnasekretär

Tere! Elame perega ammu
Narva-Jõesuus. Viimastel
aastatel on märgata tugevat arengut. Varsti on
valimised. Kui mitu korda võib linnapead tema ametisse tagasi valida?

!

Meile on saanud teatavaks, et meie linna elanikku Juri Andrejevit on 28.08.2009.a. kohtuotsusega mõistetud süüdi seaduse rikkumises ja karistatud nelja kuu pikkuse vanglakaristusega Meie
teame Juri Andrejevit kui kaabeltelevisiooni omaikku, linnavolikogu liiget, kes kaitseb istungitel
aktiivselt õigust ja elanike huve, kes regulaarselt informeerib telesaadete kaudu linna elu põhisündmustest: pidudest, demonstratsioonidest ja muudest üritustest. Millega on ta seadust rikkunud? Miks on vajalik teda neljaks kuuks ühiskonnast isoleerida? Mille tagajärjel võib ta ilma
jääda tööst, korterist, jätta lapsed isata, jääda ilma saadikumandaadist mitte ainult tegutsevas
linnavolikogus, vaid, võimalik, ka uues valitavas koosseisus, kuna ta kandideerib valitavasse
volikogusse keskerakonna nimekirjas? Kellele on vajalik valimiskampaania alguses küsimus
niiviisi lahendada?
Kuidas hindab meie võim seaduskuuleka, aktiivse võimuesindaja muutumist kurjategijaks?
Palume vastata meie küsimustele ajalehe kaudu, et peatada kuulduste lainet linnas.
Ja veel üks palve: aeg on meid, valijaid, tutvustada saadikukandidaatide ja valimisliitude programmide ja nimekirjadega, teatada, millal toimuvad kohtumised valijatega.
Narva-Jõesuu elanikud:
Jefremov,
Žamira,
Rodionova,
Proosaselts,
Gagarin,
Satalkina

Neljapäeval 10. septembil 2009 linna valimiskomisjon registreeris Narva-Jõesuu linnavolikogu saadikute kandidaadid ning määras nende nurmbrid liisuheitmise korral. Kandidaatide nimekirjad esitasid
Keskerakond ja Erakond Isamaa ja Res Publica Liit,
ning valimsiliidud - Lemmik Linn (moodustajad Olga
Pagajeva, Iraida Tšubenko ja Ivan Sjutkin) ja Ühtne
Narva-Jõesuu (moodustajad Raivo Murd, Inge Muškina ja Andres Noormägi). Kokku sel korral tuleb 69
kandidaadi (2005.a. valimistel oli 89 kandidaadi).
Nendest ainult 13 saavad Narva-Jõesuu linnavolikogu liikmeteks 4. aastaks.
КOV valimised toimuvad 18. oktoobril 2009. Alates
12.10.2009 kuni 14.10.2009 toimub eelhääletamine, alates 08.10.2009 kuni 14.10.2009 toimub ka
elektrooniline hääletamine. Narva-Jõesuu linna valimisjaoskond asub aadressil Kesk 3. Selle aadressil
asuvas iternetipunktis saab hääletada ka elektrooniliselt, milleks on vaja ID-kaart.
Narva-Jõesuu linnavolikogu kandidaatide konndnimekiri:

Eesti Keskerakond

Vastus.
Oma pöördumises esitate te küsimused, millele saab teile vastata kas härra Andrejev ise või
kohtuorgan, kes võttis vastu otsuse, millega, nagu teie väidate, hr Andrejev on süüdi mõistetud
ja vabaduse kaotusega karistatud.
Linnavalitsus ei ole see organ. Mis võib inimese süüdi mõista. Seda saab teha ainult kohus. Tänaseks on nii meil kui teil informatsioon hr Andrejevit süüdi mõistvast kohtuotsusest teada
ajalehtedest.
Hr Andrejevi volitused linnavolikogu saadikuna katkevad alles peale süüdimõistva kohtuotsuse
jõustumist. Esitades ennast eelseisvatel valimistel linnavolikogu liikme kandidaadikskinnitas ta,
et tema suhtes ei ole süüdimõistvat ja jõustunud kohtuotsust. Seega ei ole täna põhjust rääkida
hr Andrejevi saadikuvolitustest ilmajätmisest.
Vastuseks teie palvele tutvustada saadikukandidaatide ja valimisliitude programme ja nimekirju
ning teatada, millal toimuvad kohtumised valijatega: meie trükime ära Narva-Jõesuu linnavolikogu kandidaatide nimekirjad, kes kandideerivad 18.10.2009.a toimuvatel valimistel.
Ajalehe toimetus püüab järgmises lehenumbris avaldada kokkuvõtted valimistel kandideerivate parteide ja valimisliitude valimiseelsetest programmidest, kui nad esitavad toimetusele oma
programmid enne järgmise lehenumbri väljatulekut.

Veronika Stepanova, Narva-Jõesuu linnasekretä

Veronika Stepanova,
linnasekretär

?

kas hakatakse ehitama linna
tasulist mitmekordset(või
maa-alust) parklat, et laheneks autode parkimise
probleem majade juures ja trepikodade ees? Lugupidamisega, Narva-Jõesuu elanik.

!

Korrusparkla ehitamine on
täiesti reaalne. Sellest on
juba räägitud, ning kui linnale
tekkib partner selle projekti
ehitamiseks ja finantseerimiseks,
võiks juba homme plaani realiseerida.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 27 ütleb, et
linnapea valib ametisse volikogu kuni neljaks aastaks.

Valimised 2009

Kiri toimetusele.

Mitte üks seadus ei piira, mitu korda võib olla linnapeaks valitud.

nr 101 KALLE MERILAI
nr 102 VLADIMIR FADEJEV
nr 103 IVAN POLJAKOV
nr 104 JEVGENI MIHHAILOV
nr 105 DMITRI MAKAROV
nr 106 KONSTANTIN PETROV
nr 107 JURI ANDREJEV
nr 108 ALEKSANDR ŽIGNOVSKI
nr 109 VITALI VINOGRADOV
nr 110 OKSANA LOMAKINA
nr 111 PAVEL GRIGORJEV
nr 112 ALEKSANDR ILUS
nr 113 ANDRES VALME
nr 114 KARINA TSÕSS

Valimisliit Lemmik Linn
nr 115 IRINA KOCHUROVA
nr 116 HEIKI JOHANNES
nr 117 TATJANA PAGAJEVA
nr 118 JURI BARAJEV
nr 119 INGRID PENT
nr 120 IRAIDA TŠUBENKO
nr 121 JURI STULOV
nr 122 KRISTINA OSTYAK
nr 123 LAURA RUGAIS
nr 124 VALENTINA KARTAŠOVA

Andres Noormägi,
linnapea

nr 125 REIN PEIKER
nr 126 ALEKSANDR KOMPANIJETS
nr 127 JURA TINER
nr 128 IRINA KLIMTSOVA
nr 129 VLADISLAV KIRIJENKO
nr 130 JULIA DONTSOVA
nr 131 LJUDMILA RAKOVA
nr 132 NIINA ASTAPOVA
nr 133 OLGA NESTERENKO
nr 134 SILVIA REMMEL
nr 135 ARVI PERTMAN
nr 136 LADA ŠVAN
nr 137 ALEKSEI KUZMIN
nr 138 ALEKSANDR ALLIK
nr 139 VALERI MAASIK

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 140 TIIU TOOM
nr 141 JELENA KUULI

Valimisliit Ühtne Narva-Jõesuu
nr 142 RAIVO MURD
nr 143 LARISSA GOLT
nr 144 ANDRES NOORMÄGI
nr 145 INGE MUŠKINA
nr 146 SVETLANA MOISSEJEVA
nr 147 ALEKSANDR LUGIN
nr 148 VALERI MJATŠIN
nr 149 LIIDIA NIKKOR
nr 150 AILI SEPP
nr 151 LENNART LEPAJÕE
nr 152 VIKTOR GOLOVNJA
nr 153 TOOMAS PRUUL
nr 154 HELJO KIVASTIK
nr 155 JURI GAVRILOV
nr 156 JURI KORTŠAGIN
nr 157 ARTUR SULOJEV
nr 158 NIKOLAI JURONEN
nr 159 TATJANA KANTUROVA
nr 160 NATALJA KAURSON
nr 161 ARLES PERTMAN
nr 162 VJATŠESLAV LUKIN
nr 163 METŠISLAVAS TAMBERG
nr 164 RIINA JOHANNES
nr 165 LJUDMILA BEREZINA
nr 166 JEVGENI KLIMOV
nr 167 ANDREI PALMBERG
nr 168 IGOR MOŠKOV
nr 169 URMAS VESKE

Narva-Jõesuu
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TÄHED NARVA-JÕESUUS

NAERU EKSTRASSENTS
- SEMJON ALTOV
Narva-Jõesuu elanikel oli hiljuti võimalus kohtuda Venemaa humoristi Semjon Altoviga. Linna päevade raames
toimus sanatooriumi suures
saalis Semjon Altovi ja helilooja Viktor Lebedevi ühine
kontsert, kus nad esitasid
oma loomingut. Kaks nädalat
hiljem toimus hotellis “Liivarand” Altovi loomingu õhtu,
mis kestis üle kahe tunni.
Täna on “Tähtede” rubriigis peategelane Semjon Altov – tuntud satiirik, kes ise lugusid kirjutab, Peterburi intelligentsi esindaja.
J.G: Nagu mulle on teada, käite te
juba ammu Narva-Jõesuus puhkamas. Juba lapsepõlves kuulsin
ma tuttavatelt: “Kaupluse juures
nägime Altovit...Pargis nägime Altovit...” paljud mõtlesid, et teil on
teisik. Kuidas te avastasite enda
jaoks selle koha?
Semjon Altov: Veel Nõukogude ajal.
Meie sõpradel oli siin aiandites suvila. Nad vandusid, et parem kui
siin ei saa meil mitte kusagil olema.
Me uskusime neid. Elasime üle kahekümne aasta aiandis... Ja meil oli
tõesti parem kui ükskõik kus mujal.
Mulle on Eesti lähedane. Siinne elurütm langeb kokku minu omaga.
Olen nõus, see pole Piiter, kuid vapustava põhjamaise pealinna hullumeelse rütmiga ma enam sammu
ei pea, aga siin Narva-Jõesuus tunnen ma end inimesena. 90-ndatel,
kui hinnad langesid, püüdsime me
soetada maja Narva-Jõesuusse,
kuid meile kinnitati, et meil kui Peterburi elanikel pole selleks juriidiliselt õigust.
Kui aga see kriis möödus ja hinnad
kinnisvarale tõusid, selgus, et me
siiski võime osta maatüki. Ehitustööd kesstsid neli aastat. Paremat
maja meil pole olnud ja ei tule ka
enam. See maja on arhitekt Vladimir Orlovi, ehitaja Sergei Kokarevi
ning minu naise Larissa maksimalismi ja pisarate ühise pingutuse
tulemus.
J.G: Kas Maja on teie jaoks kodu
või suvila? Või on teil kaks kodu?
Semjon Altov: meil on kaks kodu.
Viisa lubab Eestis viibida kokku
kuni pool aastat. Siin on mul kerge
hingata ja töötada. Võib-olla elan
ma tänu Narva-Jõesuule paar aastat
kauem. Ma saan suurepäraselt aru,
et ma vaatan siinsetele asjadele sissesõitnu pilguga. Kindlasti on nendel, kes siin kogu aeg elavad, palju
probleeme. Nagu ka minul on Piiteris. Kuid kõik oma probleemid jätan
ma piiri ületades sinna maha.
J.G: Kas teil on Narva-Jõesuus
mingi oma, armastatuim koht?

Semjon Altov: Loodus, puud, vesi,
lõppematu autodevoolu puudumine rahustab, nagu stressivastane
tablett. Elu nagu pidi peal: park,
veel libisevad pardid, mängivad
lapsed, vankreid kiigutavad noored
emad. Tundub, et rahu on laskunud
üle kogu mailma.
Õhtul, kui on võimalust, läheme
me koos naisega mere äärde. Hea,
ligidal. Meri, männid, liiv, tühi rand.
Päike loojub just nagu ainult meie
jaoks. Vapustav vaatepilt!
J.G: Tegelikult käib suvel meie
rannalt läbi suur arv inimesi, teile
aga on rohkem meele järgi vaikus
ja rahu. Milline on teie lemmikaastaaeg Narva-Jõesuus?
Semjon Altov: Kõik on suhteline.
Kui öeldakse, et siin on rannas palju rahvast, meenutan ma oma lapsepõlve. Vanemad viisid mind kaks
korda Musta mere äärde. Seal oli
rannal tõeliselt kitsas. Juhtus, et
tuli nagu kurg ühel jalal seista, sest
teise jala võisid sa heal juhul kellegi
kõhule toetada.
J.G: Kuidas te arvate, kui tugev on
Narva-Jõesuu potentsiaal kuurordina?
Semjon Altov: Juba mitu aastat
olen ma osalenud Jurmala suvisel
huumorifestivalil, sellel, mida pärast Venemaa kanalil “Rossija” aasta jooksul näidatakse. Jurmalas on
umbes samasugune loodus, sama
Balti mere rannik. Kuid Jurmalas on
kõik rohkem näitamiseks, turistidele meelelahutuseks.
Muidugi tahaks säilitada NarvaJõesuu rahu ja vaikuse ning omada
Jurmala staatust, kuid ühte omades
kaotad teise, kahte head korraga
ei saa. Narva-Jõesuu on ammusest
ajast olnud vene aristokraatia, täpsemalt, Peterburi eliidi armastatud
puhkekoht ja tahtmine endast rääkima panna on täiesti arusaadav.
Siin on kõik tingimused selleks, et
loomeinimesed – kirjanikud, kunstnikud, muusikud looksid kunstiteoseid. Loominguline õhkkond on garanteeritud.
Arvestades siinset unikaalset loodust, peab Narva-Jõesuu endale
tagasi saama kuurordi staatuse
mitte ainult Eesti, vaid ka Venemaa
ja Skandinaavia mastaabis. Uskuge, ma olen palju reisinud mööda
ilma, LAV-ini jõudsin välja ning võin
veendunult öelda: igal pool on oma
vaatamisväärsused, kuid teist sellist
nurgakest maailmas ei ole.
Muidugi tahaks kõike ja kohe, kuid
on vaja varuda kannatust.
Ilma analoogiata: kuulus Las Vegas
on ehitatud kõrbe. Sõidad kuumuses, ümberringi on ainult liiv. Äkki
ilmub su ette nagu miraaž tuledest
särav linn kus naudid isegi kasiinos raha kaotamist. Mulle räägiti:
möödunud sajandi keskpaiku püü-

dis üks inimene kõigile tõestada, et
inimesed tulevad ka kõrbe, kui teha
seal midagi ebatavalist. Teda peeti hullumeelseks. Ümberringi liiv,
kuumus, kaktused... kuid inimene
nakatas kõiki oma ideega nii tugevalt, et kaardile ilmus see legendaarne meelelahutusele pühendatud linn. Ehkki läks veel hulga aega,
enne kui algas massiline rännak
ssellesse linna.
Kindlasti ei ole vaja muuta NarvaJõesuud Las Vegaseks. Kuid idee
luua midagi loomingulise töötoa
taolist loovinimeste tarbeks võib
saada Narva-Jõesuu jaoks kirsiks
tordi peal. Siin võiksid olla esindatud nii käsitöö kui rahvakunst. Kõik
see koos unikaalse loodusega meelitab kindlasti turiste kohale. See
omakorda tähendab uute töökohtade loomist ja seda, et kõigi elu läheb paremaks. Palju on selles suunas juba tehtud: “Linna päev” saab
aasta-aastalt hoogu juurde.
Loomulikult, kui raha on vähe aga
tahaks paljut, on keeruline midagi
ära teha. Mõnikord jälle kompenseerib tugev tahtmine vahendite
puudumise.
J.G:Kas teil on lähemal ajal plaanis külastada Eestit mitte kui oma
teist kodu, vaid kontserdiga?

Semjon Altov: aastate jooksul olen
ma mitu korda esinenud Narvas.
Samuti Jõhvis, Tartus ja Tallinnas.
Hiljuti esinesime me koos helilooja
Viktor Lebedeviga ka Narva-Jõesuu
vaatajatele: kui me juba kord siin
oleme, siis miks ka mitte? Viimasel esinemisel hotellis “Liivarand”
oli saal vaatamata sellele, et inimestele teatati kontserdist ainult
kümme päeva ette, ikkagi rahvast
täis: saalis oli täpselt sada tooli ja
sada vaatajat. Siin on teile täissaali saladus: mida vähem kohti, seda
rohkem on saal täidetud. Uskuge, ma olen töötanud väga suurtes saalides:Peterburi “Oktjabrski”
kontserdisaal mahutab neli tuhat
vaatajat. Kuid ka väikestel saalidel
on oma pluss: kõik me oleme lähestikku, rääkides tekkib usalduslik atmosfäär.
Koos helilooja Lebedeviga kavatseme me jätkata sellist “peterburi
kohtumiste” korraldamist. Võib-olla
õnnestub meil kaasata veel kedagi,
et venekeelsed inimesed ei tunneks
end kõrvalejäetuna.
J.G: On teil varuks veel mingid uued projektid lisaks traditsioonilistele
esinemistele
huumorifestivalidel,mida
meie

inimesed saavad näha teleriekraanidel?
Semjon Altov: Peale Jurmala festivali oli möödunud aastal televisioonis minu autoriõhtu “Sada põhjust
naeruks”. Võimalik, et saade tuleb
kordamisele. Esimesel korral näidati saadet pühapäevadel peale kella
kahtteist öösel. Telemehed leidsid,
et minu huumor on intelligentide
jaoks ja nemad on sellised, kellel
ei ole und. Kuid selgus, et saatel oli
kõrge reiting, ilmselt vaatas proletariaat samuti. Võib-olla valitakse
kordamiseks mugavam aeg.
Plaanis on veel üks asi, milles ma
praegu lähemalt ei räägiks. Sõidan
täna Piiterisse kohtuma Ilja Oleinikovi ja Juri Stojanoviga. Me mõtlesime välja ühe huligaanse projekti.
Loodan, et järgmine korrd tulles
saan ma teile juba millestki rääkida.

Semjon Altoviga vestles
Jekaterina Gritskova.
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Narva-Jõesuu

Suvehooaja lõpetamine Narva-Jõesuu Sanatooriumi SPA-hotellis.
Järjekordne kuurordihooaeg NarvaJõesuus on jõudnud
lõpule.
Kutsutud külalistena esinesidhooaja lõpetamispeol Narva
Noorteteater N&JU laulu- ja
tantsuprogrammiga,samuti
tantsukollektiivid “Marrakeš”
ja “Azeiza”, kelle tantsiatarid
esitasid kogunenud publiku
ees idamaiseid tantse.
Hoone ees olevale platsile
oli kogunenud mini-laat, kus
sai osta kohalike käsitööliste
kaupa.
Laste ja täiskasvanute meelelahutuseks toimusid mitmesugused konkursid, kus
võis võita tasuta piletid
“Saunamaailma” külastamiseks, tasuta hapnikukokteili
või SPA-hotelli tuusikuid.
Hotelli fuajees oli korraldatud kosmeetikafirma “Mary
Kay” meistriklass, kus firma

spetsialistid aitasid soovijatel leida temale sobivat
nahahoolduse- või, dekoratiivkosmeetikat jms.
Väravate juures võis osa
võtta tänavabowlingu turniirist, mille korraldasid
Narva-Jõesuu linna kultuuritöötajad.
Korraldajate arvates oli kõige edukam vabaõhu-fotoateljee. Võtteid juhtisid Irina
Kivimäe ja Sofia Nazarova,
samuti Narvas tuntud kunstnik Tatjana Sonina.
Fotoateljee tööga paralleelselt toimus fotokonkurss
“Miss Narva-Jõesuu SPAhotell” nimetusele, millest võttis osa oma paarkümmend
modelli. Peale kuumi vaidlusi selgitati välja mitu auhinnalist kohta. Žürii hindas
kandidate järgmiste kriteeriumite põhjal:1) modelli artistlikus ja fotogeensus, 2)
Spahotelli positsioon fotol.

Spa-hotelli juhtkond palub
võitjatel endaga ühendust
võtta.
“Meie asutus on avatud kõigile, nii puhkajatele kui ka
kohalikele elanikele. Sel suvel korraldasime me edukalt
mitu avalikku üritust: lahtiste uste päeva 13.juunil,
tänase peo ja linna päevade
raames helilooja Viktor Lebedevi ja satiirik Semjon
Altovi loomingu õhtu, mille
eest tahaks eriliselt tänada
linnavõime: kultuuritöötajad tõid võõrastemaja ellu
legendaarseid inimesi, meie
puhkajad olid selle üle väga
õnnelikud” jagas oma muljeid Karina Küppas, NarvaJõesuu Spahotelli director.
“Suve jooksul oleme me
saanud mitmesuguseid ettepanekuid oma klientidelt,
kuidas aega veeta. Nagu
selgus, tunnevad inimesed
puudust meelelahutusest.

Vaatamata sellele, et suvehooaeg sai läbi, on Narva-Jõesuu SPA hotelli uksed külalistele alati avatud!
Foto: Anna Markova

Alates septembrist hakkavad meil puhkepäeviti toimuma stiilipeod. Meil on
juba olnud õhtud nimetuse
all “Kuumad 80-nendad” ja
“Vallatud 90-nendad”.
18.septembril, reedel, ootame teid kõiki meie baarrestorani
muusikaõhtule.
Sissepääs on vaba. Nädal
hiljem, laupäeval, 26. septembril toimub suures saalis tantsuõhtu “Eurovisiooni
parimad hitid”. Pileti hind
on sümboolne, lisaks kuulub selle sisse tervitusjook
- pokaal veini.
Need üritused on mõeldud
ka linnaelanike jaoks, mitte
einult puhkajatele. Kutsume
kõiki!

Tänavabowlingu turniiri võitja Irina Burunova (Narva) koos lähedastega. Otsustavad kuidas kasutada auhindaNarva-Jõesuu SPA hotelli kinkekaarti. Foto: Anna Markova

Täpsemat
informatsiooni
peoõhtute kohta võib leida

meie kodulehelt internetis
www.narvajoesuu.ee
või
linna ametlikult kodulehelt
www.narva-joesuu.ee.
Peale pidupäeva tunnistas
Karina Küppas tagasihoidlikult, et möödunud kuurorthooaja statistika rõõmustas
Narva-Jõesuu
Spahotelli
juhtkonda: “Täitumuse protsent oli muljetavaldav. Meie
jaoks möödus suvi liiga
ruttu. Vaatamata sellele, et
vaiksel hooajal on külastajaid suhteliselt vähe, jätkame me aktiivses tempos.
Tundub, et turismisfääris
töötajate jaoks puhkust ei
ole. Alates oktoobrist tahame me sisse viia mõned
uuendused: avada õues
jaapani sauna ja korraldada
SPA salongis ühe huvitava
asja daamidele.

Merekuninganna jätab inimestega
hüvasti kuni järgmise suveni:“ Meenutada sooje päevi ja lainekohinat
saab nüüdsest SPA hotelli saunakeskuses“.
Foto: Jevgeni Timoštšuk.

Terviseparanduse
vajajad
võivad tulla julgelt meie sanatooriumisse. Peaarsti konsultatsioonid on teisipäeviti ja neljapäeviti tasuta.
Kõigile raviprotseduuridele
kehtib allahindlus. Sooduskuponge võib saada administraatoritelt”.
Hooaeg on lõpetatud, suvi
läheneb lõpule, kuid see
pole põhjus laiali minna!”

Anna LOMOVA

Miss Narva-Jõesuu SPA hotell. Palume võtta ühendust
hotelli administratsiooniga.

II Koht. Palume võtta ühendust hotelli administratsioo- III Koht. Palume võtta ühendust hotelli administniga.
ratsiooniga.

3-Foto: Irina KIVIMÄE

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb Ametlik info Linnavolikogu istungilt
septembrikuu juubilare: Narva-Jõesuu linnavolikogu istungil 26.08.2009 võeti
vastu järgmised otsused:

70-aastast sünnipäeva tähistavad:

•

Aleksandra Karhu
Mikhail Belikov
75-aastaseks sai:

•

Margarita Shelomentseva
80-aastast juubelit tähistavad:
Alexander Shishalov
Nadezhda Samarina
Anastasia Vasilieva
Laine Müürsep
Zinaida Petuhhova
Nadežda Aus
Nadežda Jolkina
85 aastaks said:
Sofiya Novak
Antonina Gavrilova
Evdokia Rozenblium

Lugupeetud pensionärid!(vanadus-,
töövõimetus-, rahva-, toitjakaotuspensioni saajad)
Narva-Jõesuu linnavalitsus kavatseb maksta
pensionäridele oktoobrikuus ühekordset toetust.
Pensionäridel, kes ei ole sellel aastal esitanud
avaldust toetuse saamiseks, palume täita avalduseblankett linnavalitsuse III korrusel infosekretäri juures.
Võtke kaasa isikut tõendav dokument ja arveldusarve number, millele toetus üle kanda.
Palume neil, kes esitasid avalduse aasta alguses
ja avaldasid soovi toetuse ülekandmiseks teise
isiku arveldusarvele, kinnitada oma soovi.
Toetust on õigus taotleda isikul, kes on vähemalt
aasta olnud rahvastikuregistri andmetel NarvaJõesuu elanik.

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

•

Kinnitati keskkooli pedagoogide
miinimumpalgamäärad ja töö tasustamise alused seoses pedagoogide miinimumpalga muudatusega,
mis on kinnitatud Vabariigi valitsuse 25.06.2009.a. määrusega nr 101;
Muudeti linnavolikogu 29.08.2007.a.
määrust nr 61 lapse kohamaksu ja
õppevahendite maksumuse kohta
Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar”.
Muudatus puudutas ainult lasteaia
toiduraha arvestamise korda. Kui
varem arvestati toiduraha avansina
kuuks ajaks ette, siis alates 2009.a.
1.septembrist arvestatakse toiduraha tegelik kulu ja see tuleb ära
maksta järgneva kuu 15. kuupäevaks.
Tühistati
volikogu
määrus
24.10.2007.a. linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste
ja korra muutmisest esimesse klassi
minevatele lastele koolitarvete ostmiseks toetuse maksmise osas. Sel
aastal saavad “ranitsatoetust” kõikide esimesse klassi minevate laste
vanemad, kes on kantud NarvaJõesuu elanike registrisse vaatamata sellele, millisesse (millises linnas

•

•

•

•

asuvasse) kooli lapsed lähevad.
- Võeti vastu otsus uute tänavanimede andmiseks Raja 12 kinnistul
olevatele tänavatele kooskõlas varem vastu võetud ja kehtestatud
detailplaneeringuga. Nüüdsest on
Narva-Jõesuus olemas uued tänavad Metsaraja, Männiku, Hoole, Piiri
ja Pähkli;
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse maatükk Kalda tn 45
Narva-Jõesuu. Krundi suurus on
5830 m2, maa sihtotstarve-tööstusmaa;
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse maatükk Aia tn 13,
Narva-Jõesuu (maa-ala, kuhu on
paigaldatud monument “Päike”).
Krundi suurus on 6137 m2, sihtotstarve – üldkasutatav maa;
Otsustati viia sisse muudatus Riiklikku Teederegistrise Narva-Jõesuu
territooriumil olevate teede ja tänavate pikkuse ja loetelu osas toimunud inventuuri põhjal, mille käigus selgus, et praegused andmed
erinevad registris olevatest andmetest (suurenenud on Kudruküla
ja Karja tänavate pikkus, lisandusid

Narva-Jõesuu “Silmupäev”
Narva-Jõesuu ajalugu on
alati olnud seotud kalapüügiga. Kõige tulusam
kala aga, nagu tunnistasid eakad kalurid, on
siinkandis silm. Seega on
ajalooline vajadus sundinud linnavalitsust kandma
linna kultuurisündmuste
kalendrisse uue pidupäeva
– “Silmupäev 2009”.
Ürituse korraldajatena astuvad üles mittetulundusühing
Narva-Jõesuu Kutseliste kalurite ühendus ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse kultuuritöötajad.
Silmupäev avatakse pidulikult 19.septembril kell 12.00
Linnakail. Kultuuri poole
pealt on kavas korraldada
lastele ja täiskasvanutele
mitmesuguseid teemakohaseid võistlusi, samuti esinevad Ida-Virumaa loomingulised kollektiivid.
Kindlasti korraldatakse kalalaat, mille sortimendis on
nii värske, vinnutatud kui ka
marineeritud kala. Kaluritel
ja asjaarmastajatel saab olema võimalus soetada püügivahendeid ja spetsiaalseid
kalapäeva suveniire.

Hungerburger, silmutäidisega hamburger (Hungerburg
– üks Narva-Jõesuu ajaloolistest nimedest- autori märkus).
Kaluriameti peensuste vastu
huvi tundjate tarbeks korraldatakse koos kaluritega
mootorpaadis spetsiaalseid
“õppereise” jõe voolusängi
keskele, et näha oma silmaga, kuidas toimub silmupüük.
Püütud kala saab kai juures
osta väga soodsa hinnaga.
Silmupäeva tippsündmuseks
on kahtlemata “Silmuralli”.
Nagu väidavad korraldajad,
pole mailmas sellist üritust
veel toimunud. “Silmuralli”
kujutab endast silmude võidulaskumist spetsiaalselt selleks valmistatud rennis. Võiduajamisteks
valmitatakse
viis kaheksa meetri pikkust
trassi, võisteda saab üheaegselt viis inimest. Võidab see,
kelle silm jõuab esimesena
finišisse. Võiduajamiste start
antakse kell 14.00.
Narva-Jõesuu linnavalitsus ja
MTÜ Narva-Jõesuu kutseliste
kalurite ühing kutsuvad kõiki
Narva-Jõesuu Silmupäevast
osa võtma, sest “silm on see,
mis meid kuulsaks teeb!”
Jekaterina Gritskova

Gurmanidele pakutakse korraldajate poolt
kalapäeva
erirooga: kapsa-silmusuppi.
Gastronoomilist huvi pakub
samuti selle suve uudis -

•

•

uued tänavad Männi ja Suvilate);
Lubati Narva.Jõesuu linnavalitsusel
sõlmida leping Narva-Jõesuu ranna
–ala arendamise projekti koostamiseks, kuna lepingusumma ei ole
käesoleva aasta eelarvesse sisse
pandud. Tellitav project on vajalik EAS-ilt Narva-Jõesuu ranna-ala
arendamiseks vahendite taotlemisel. Juhul, kui fond taotlust ei toeta, tuleb linnal ise maksta projekti
eest, kuid kahe aasta jooksul ja ilma
intressideta. Igal juhul saab linnal
olema ainuõigus projekti edasimüümiseks firmadele, kes soovivad
rannal oma tegevust arendada;
Esitati informatsiooni reservfondi
kasutamise ja teises kvartalis laekunud täiendavate sihtotstarbeliste laekumisteste kohta.

Suur-Lootsi tn 9 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
Käesoleva detailplaeeringu avaliku väljapaneku eelmine
teade, avalikustatud juulis 2009 on kehtetu.
Narva-Jõesuu Linnavalituse 15.09.2009.a korraldusega nr 314
on vastu võetud Suur-Lootsi tn 9 ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.10.-08.11.2009.а.
Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, kab 301.
Planeeringu ala suurus on ca 1,7 ha ja ala paikneb Suur-Lootsi,
Vana ja Uus tänavate vahelises kvartalis.
Planeeringuga kavandatakse kruntide moodustamist ja kruntidele ehitusõiguse määramist alljärgnevalt:
Krunt 1 (olemasolev Suur-Lootsi tn 9 kinnistu) suuruseks on 10
060 m². Krundile on lubatud ehitada üks kuni neljateistkümnekorruseline hoone, mille maksimaalne lubatud ehitusalune
pind on 9150 m². Hoone maksimaalne kõrgus on 60 m.
Krunt 2 (elamu Suur-Lootsi 5 alune maa) suurus on 1265 m² ja
sihtotstarve 100% elamumaa (001;E).
Krunt 3 (elamu Suur-Lootsi 7 alune maa) suurus on 1285 m² ja
sihtotstarve 100% elamumaa (001;E).
Mõlemal elamumaa krundil on lubatud ehitada üks kuni kahekorruseline elamu ja kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalne lubatud ehitusalune pind kokku on 250 m² ja maksimaalne
kõrgus on 10 m elamul ja 4,5 m abihoonel.
Krunt 4 (Suur-Lootsi tänava ala) suurus on 1644 m2 ja sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L). Hooneid krundile ehitada pole
lubatud.
Krunt 5 (alajaama ala) suurus on 185,7 m² ja sihtotstarve 100%
tootmismaa (003;T). Ehitada on lubatud kuni kaks ühekorruselist hoonet (alajama), mille maksimaalne lubatud ehitusalune
pind on kokku 185 m². Hoonete maksimaalne kõrgus on 4 m.
Krunt 6 (Suur-Lootsi tn 9 ja Vabriku tänava vaheline ala) suurus
on 1249,1 m² ja sihtotstarve 100% sotsiaalmaa – üldkasutatav
maa (017;Üm). Hooneid krundile ehitada pole lubatud. Krundil
on kavandatud üldkasutatav haljasalaga.
Krunt 7 (Vabriku tänava ala) suurus on 648,3 m² ja sihtotstarve
100% transpordimaa (007;L). Hooneid krundile ehitada pole lubatud.
Planeeringuga nähakse olemasolevate tehnossüteemide ümberpaigutamine ja uute ehitamine ning selleks vajalike servituutide määramine.
Detailplaneering sisaldab kehtiva Narva-Jõesuu üldplaneeringu
muutmise ettepanekut: perspektiivne tehnorajatiste maa muudetakse Suur-Lootsi tn 9 kinnistu ulatuses ärimaaks.

