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Puškin Narva-Jõesuus
Soojal ja päikesepaistelisel
märtsikuu pühapäeval toimus
Narva-Jõesuus ilma liialdamata
tõeliselt unikaalne sündmus.
Valges saalis võtsid vene kultuuriselts Allikas, luuleselts,
Narva ja Sillamäe külalised ja
lihtsalt kõik osaleda soovijad
vastu Aleksandr Aleksandrovitš
Puškinit ja Maria-Madlen Aleksandrovna Puškina-Durnovo’t
– suure vene poeedi Aleksandr
Sergejevitš Puškini järeltulijaid.
Kohtumine toimus linnapea
Iraida Tšubenko toetusel, selle
korraldasid koduloomuuseumi
juhataja Ljubov Nikkar ja vene
kultuuri seltsi Allikas esimees
Niina Astapova.
Belgias sündinud ja seal elav
Aleksandr Aleksandrovitš Puškin on vene poeedi lapselapselapselaps ja viimane otsene
järeltulija meesliinis. Ta on

metseen ja ühiskonnategelane, vene aadlike liidu esimees Belgias, rahvusvahelise
A.S.Puškini-nimelise heategevusfondi esimees. Tema abikaasa, Prantsusmaal sündinud
Maria-Madlen Aleksandrovna
Puškina-Durnovo, kuulub samuti Puškinite suguseltsi, kuigi
see sugulus on kauge. Lisaks
Puškinile on Maria Aleksandrovna sugupuus ka teine suur
vene kirjanik – Nikolai Vassiljevitš Gogol: Maria-Madlen
Aleksandrovna ema, A.Puškini
pojatütar, oli abielus Gogoli
õepojaga. Maria Aleksandrovna juhib samuti rahvusvahelist
Puškini fondi ning ta on valitud
assotsiatsiooni “Euroopa Naised” pealaekahoidjaks.
Abikaasad on aktiivselt tegevad
heategevuslikes aktsioonides
Venemaa puuetega laste ja haigete laste heaks, nad olid aukülalised Aleksandr Sergejevitš
Puškini 200 ja Sankt-Peterburgi
300. aastapäevale pühendatud
üritustel. Aktiivse kultuurisidemete loomise eest Venemaaga
anti abikaasadele Vene Föderatsiooni kodakondsus.
Alates 2008. aastast käivad
Aleksandr Aleksandrovitš ja
Maria Aleksandrovna igal aastal Tallinna, et üle anda Eesti
Puškini preemia. Preemia on
loodud 2008.a Puškini instituudi poolt ning määratakse ja antakse vene keele ja kirjanduse
aktiivseimale ja andekaimale
õpetajale. Sellest ja samuti oma
abikaasaga tutvumise ja armastuse loost rääkis lühidalt Alek-

sandr Aleksandrovitš ise.
Mitte vähem huvitav oli Narva
elaniku Niina Jossifovna Golikova jutustus, kes osutus Aleksadr
Aleksandrovitši tädiks emapoolses liinis. Nimelt perekondlike sidemete taastumise kaudu
sai võimalikuks Puškini järeltulijate sõit meie kanti. Niina Jossifovna lapsed ja lapselapsed, kes
alles väga hiljuti said teada oma
sellisest sugulusest, tutvustasid poeedi järeltulijaid Narva ja
Narva-Jõesuuga.
Ka kohtumise pererahvas püüdis endale mitte häbi teha.
Eelkõige kõlas muidugi Puškini
luule ja luuletused temast. Neid

lugesid kohaliku A.Hahni- nimelise luuleseltsi liikmed (muu
hulgas ka eesti keeles) ning
külalised Narva haridusseltsist
“Sofia”, Narvas korraldatava
Puškini lugejate konkursi võitjad. Vene romansse esitas Tamara Fedorovskaja, minikontserdiga esines ka tuntust koguv
trio “Senjo”.
Kõik see, samuti soe ja sõbralik
õhkkond saalis ei lubada nimetada kohtumist formaalseks ja
ametlikuks, vaid annab lootust
edaspidistele kohtumistele.
Irina Moltšanova
A.Hahni- nimelise luuleseltsi liige

Linnavolikogus ja Linnavalitsuses
Linnavolikogu 25. veebruari
istungil arutati järgmised küsimused:
• Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia
2014-2025
• Kinnitati Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate koosseis
• Kehtestati
Narva-Jõesuu
Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna
ja õpetajate töötasu alammäärad ning töötasustamise
alused
• Muudeti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, loodud
arengu-ja planeeringutespetsialisti koht

• Muudeti Narva-Jõesuu linna
parkimistasu korda
• Algatati Narva-Jõesuu linna L.
Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP
• Algatati Narva-Jõesuu linna
Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP
Linnavalitsuses märtsi kuu
jooksul toimus neli istungit,
olulisemad käsitletud küsimused:
• Anti taksoveoluba FIE Sergei
Svitin
• Anti kirjalikud nõusolekud
vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks
• Väljastati ehitusload (Koidu
19, L. Koidula 94,)
• Tunnistati hanke „Välikäim-

late rent 2015.a. rannahooajaks“ OÜ KEMMERLING
pakkumus edukaks kui kõige
madalama hinnaga pakkumus maksumustega 5400
eurot.
• Kinnitati Narva-Jõesuu linna
2015. aasta eelarve alaeelarvete majandusliku sisu järgi
vastavalt raamatupidamise
klassifikaatorile
• Eraldati linnavalitsuse reservfondist 3 735 eurot AS Narva
Vesi raha taotluse koostamiseks ja 1 620 eurot Spin TEK
AS Narva-Jõesuu kalmistukaardi korrastamiseks ja konverteerimiseks üle-eestilisse
kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi.
• Määrati Narva-Jõesuu linnas
L. Koidula tänaval kinnistu L.

Koidula 19a juures asuva uus
bussipeatuse nimeks «Noorus SPA».
• Otsustati korraldada hooajaliste parkimispiletite müük
(maksumus 75 eurot) soodustusega 80%, s.o. 15 eurot alates 13.04.2015 kuni
17.05.2015 ning (maksumus
75 eurot) soodustusega
66,67%, s.o. 25,00 eurot alates
18.05.2015 kuni 07.06.2015
• täiendavaid sotsiaaltoetusi
linna 2015 eelarvest makstakse summas 169,90 eurot.
Marina Sorgus
Linnasekretär
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Erasektori korruptsioonist
Korruptsioon on ametialase positsiooni ärakasutamine isikliku
kasu saamiseks. Üldlevinud on
arvamus, et korruptsiooni kohtame avalikus sektoris, kuid tegelikult võib korruptsioon aset leida
ka era- ja kolmandas sektoris,
kus samuti saab ametikohta ja
isikule antud volitusi kuritarvitada omakasu eesmärgil.
Eestis on seni päevavalgele ilmunud vaid üksikud erasektori
korruptsioonijuhtumid.
Meediast meenub ehk nii mõnelegi
juhtum kaubandussektoris, kus
hulgifirma Haljas juhid mõisteti
süüdi pistise pakkumise katses.
Samuti kajastati ajakirjanduses
hiljuti altkäemaksu nõudmist
ehitusettevõttes, kus ehitustööde probleemideta kulgemiseks
nõudis ehitusjärelevalve ehitajalt 50 000 eurot altkäemaksu.
Mõlema toodud juhtumi puhul
on heameel tõdeda, et need
teod tulid ilmsiks just tänu inimeste enda sisemisele õiglustundele ja soovile korruptsiooni
välja juurida.
Edu on korruptsioonivastases
võitluses keeruline saavutada,
kui ettevõtete juhtkonnad ja
otsustuspädevusega isikud ei
teadvusta korruptsiooniga kaasnevaid negatiivseid tagajärgi.
Põhimõtteliselt ei saa korruptsiooniohtu välistada ükski ettevõte, kuna keelatud tehingute
tegemise võimalus eksisteerib
kõikidel ettevõtte nimel tegutse-

vatel töötajatel, kellel on avaliku
ülesande täitmiseks ametiseisund.
Kõige olulisem on, et ettevõtetel
oleks paigas oma väärtushinnangud, rakendataks sisekontrollimeetmeid ja jagataks informatsiooni kõige kahtlase osas.
Selleks, et üheskoos võidelda tulemuslikult nii avaliku sektori kui
ka erasektori korruptsiooniga,
tuleb igal inimesel, olenemata
tema positsioonist või ametikohast, anda oma panus ausama
ja läbipaistvama riigi kujunemisele.
Ebaausatest ametnikest ja ettevõtjatest ei võida pikas perspektiivis keegi, sest sellised inimesed ei too head asutuse või
ettevõtte mainele ega asutuse
teenust soovivale kliendile, teenust pakkuvale ettevõtjale või
konkurendile. Seetõttu on oluline, et korruptsioonivastases
võitluses annaks iga inimene
vääritutest tegudest politseile
teada.

Olulised muudatused
karistusseadustikus
Aasta alguses jõustusid karistusseadustikus mitmed muudatused korruptsioonikuritegusid
käsitlevates paragrahvides.
Esimene oluline muudatus on
see, et enam ei tehta vahet pis-

tisel ja altkäemaksul. Igasugune
ametiisiku poolt talle endale või
kolmandale isikule vara või muu
soodustuse lubamisega nõustumine või vastuvõtmine vastutasuna oma ametiseisundi kasutamise eest on nüüd karistatav ja
käsitletav altkäemaksuna. Seda
sõltumata sellest, kas ametiisik
pani hüve saamiseks toime ebaseadusliku või õiguspärase teo.
Teise olulise uuendusena on
seadusandja uute kuriteokoosseisudena karistusseadustikus
sätestanud erasektori korruptsioonikuriteod - altkäemaksu
võtmise- ja andmise erasektoris.

Öös on muusikat
neile iseloomuliku programmiga.
Muuseumibussi esimene peatus Kukruse Polaarmõis

Selline on käesoleva aasta 16. mail
toimuva üle-eestilise muuseumiöö teema.
See väga eriline päev ühendab
kord aastas kõik muuseumid ja
mäluasutused (arhiivid, galeriid,
kirikud jt teadmiste, ajaloo ning
mäluga tegelevad organisatsioonid) ühesse ettevõtmisesse.
Paljud muuseumid avavad muuseumiööl oma uksed tasuta külastamiseks kõikidele soovijatele.
Ida-Virumaa muuseumid üllatavad - 10h seiklust Muuseumibussiga!

Käesoleval aastal on muuseumiöö programmiks „ühte heitnud“
Iisaku muuseum, Vaivara Sinimägede Muuseum ja Kukruse
Polaarmõis. Nende koostööna
sõidab maakonnas juba kolmandat aastat järjest muuseumibuss.
Muuseumibussi marsruut algab
Narva-Jõesuust ning lõpeb samas
kohas. Muuseumibussiga sõidu
osalustasu on 2 EUR, selle saab
tasuda bussi sisenemisel. Üritust
toetab Eesti Kultuurkapital.
Kõik nimetatud koostööpartnerid
üllatavad külastajaid lisaks just

Põhjalat tutvustav polaarmõis
pakub muusikat nii noorele kui
vanale, nii pop-muusika- kui süvamuusika austajaile. Ägedat
pop-muusikat teevad ja esitavad
meie oma maakonna noored,
kes on tuntud juba üle Eesti. Süvamuusika austajaile pakume
kontserti   „ Muuseumiöö eel“.
Veetilgas sätendab...“, kus kuulete
Eesti heliloojate looduse- ja kevadeteemalisi palasid klassikast kuni
tänapäevani. Esineb eesti üks silmapaistvamaid flötiste Eleonora
Palu, keda saadab klaveril pianist
Diana Liiv. Polaarmõisa külastus
on küll tasuta, kuid kontserdid on
tasulised 1.00/2.00EUR.
Muuseumibussi teine peatus:
Iisaku Muuseum

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

Kuigi ka varem oli olemas võimalus võtta eraõigusliku juriidilise isiku nimel tegutsevat isikut
vastutusele altkäemaksu võtmise eest, on käesolevast aastast
sellised kuriteokoosseisud selgelt välja toodud. Kuriteokoosseis seisneb eraõigusliku isiku
huvides
majandustegevuses
tegutsemiseks pädeva isiku, samuti vahekohtuniku poolt talle
või kolmandale isikule vara või
muu soodustuse küsimises, selle lubamisega nõustumises või
vastuvõtmises vastutasuna tema
pädevuse kuritarvitamise eest.

tud päris omaette kuriteokoosseisudena, viitab riigi soovile
tagada aus ja läbipaistev konkurents ka erasektoris.
Kui seni on õiguskaitseasutused
panustanud valdavalt avalikus
sektoris (kohalikud omavalitsused ja nende allasutused ning
riigiasutused) korruptsioonijuhtumiste tuvastamisele, siis üha
rohkem laekub teavet korruptsioonist erasektoris ning rääkida
saab ka juba konkreetsetest menetlustest.

Asjaolu, et korruptsioon erasektoris on nüüdsest kriminaliseeri-

Kõik vihjed võimalike korruptsioonijuhtumite kohta on väga
teretulnud ning iga informat-

Rahvale esinevad Iisaku regilauljad. Rahvapille tutvustab ning
kontserdiga esineb rahvamuusik
Ervin Lember, kes viib läbi toreda
töötoa, kus iga külastaja valmistab oma kätega endale isikliku
muusikainstrumendi – roopilli.
Peale püsiekspositsiooni saab
vaadata veel ajutist näitust „Kalevipoeg Ida-Virumaal“

osalenud kõigis Eestis viimastel
aastatel valminud filmides, kus
mundrimehi on vaja läinud. Just
nii võisid sõjamehed kunagi välja
näha ja sõdida.
Õnneks on see relvade muusika
Sinimäel vaid mäng ning meenutab meile, kui habras on joon
rahuaegse vaikuse ja kahurite kanonaadi vahel.

Muuseumibussi kolmas peatus: Vaivara Sinimägede muuseum

MUUSEUMIBUSS
laupäeval, 16.05.2015

Muuseumi väljapanek on pühendatud 1944.aasta lahinguile Narva jõel ja Sinimägedes.
Muuseumis eksponeeritakse relvi, mundreid, sõdurite isiklikke
esemeid, sõjaaegseid fotosid,
vaenupoolte propagandaplakateid jms. Suurelt ekraanilt saab
vaadata ajaloolisi filme ja dokumentaalkaadreid.
Muuseumiööl elustub korraks
sõjakära MTÜ Front Line esituses.
Tegu on taasesitajatega, kes on

kell 13.40 Narva-Jõesuu kaugliinide bussipeatus
kell 14.00 Sinimäe alevikus
bussipetus
kell 14.10 Sillamäe bussipeatus
kell 14.35 Jõhvis bussipeatus
apteegi juures
kell 15.00-16.00 programm
Kukruse polaarmõisas
kell 17.00-19.30 programm Iisaku muuseumis
kell 20.45-21.45 programm  
Sinimäe asulas

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

sioonikild loeb. Esmapilgul tähtsusetuna näivad vihjed   aitavad
kaasa probleemide ilmsikstulekule ja ebaausa töötajate vastutusele võtmisele. Korruptsioonikuritegude büroole on võimalik
saata vihjeid kirjutades: korruptsioonivihje@politsei.ee või helistades vihjetelefonil automaatvastaja numbrile 612 3657.
Indrek Vikkat
Korruptsioonikuritegude büroo
Ida talituse juht

buss sõidab tagasi Narva-Jõesuusse   
Bussisõidu hind 2.-eurot
registreerimine ja marsruudil
lisapeatuste soovist teatada:
muuseum@vaivara.ee
või
56474552
registreerimisel palume ära
märkida bussipeatuse nimi ja
kontakttelefon
Muuseumibussi toetab Eesti
Kultuurkapital

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Projekt

Uuenenud koostöö

“Noorte kohtumised”

2015.a alustas Euroopa programm Archimedes pilootprojekti “Noorte kohtumised”,
mille eesmärgiks on Eestis
elavate erinevatest kultuuridest pärit noorte koostöö.
Projekti väljatöötamisega tegelevad noored ise. Täiskasvanute roll on abi ja toetus
taotluste esitamisel.
Julia Šaldova ja Amina Košelenko on initsiaatoriteks Narva-Jõesuu kooli osalemisel
selles projektis. Koos õpetaja
K.Samuiloviga läbisid tütarlapsed kolmepäevase koolituse Tallinnas, kus tutvusid
eneseanalüüsi, eesmärkide
seadmise ja projekti planeerimise alustega.
“Ideede laadal” Tallinnas
esitlesid Julia ja Amina oma
projekti “Suvelaager” veneja eesikeelsete laste jaoks vanuses 11-16.aastat. Projekti
eesmärgiks on kultuuridevaheline õpe valitud teema tunnetamise kaudu läbi noorte
inimeste aktiivse osalemise
ühises tegevuses. Praegu on
projekt lihvimisjärgus. Julia ja Amina ees seisab raske
ülesanne mõelda välja tegevus, mis aitaks kaasa kultuu-

Narva-Jõesuu

ridevahelisele suhtlemisele,
aitaks lõhkuda müüte ning
avalikkuses juurdunud stereotüüpe, et erinevate kultuuritaustadega inimesed ei
suuda üksteist mõista. Meie
ülesanne on tõestada, et keel
ja traditsioonid ei sega suhtlemist, vaid teevad selle huvitavamaks.
Noorte kohtumiste jaoks on
vajalik partner, sest hea partnerlus on edu tagatis! Selles
projektis teeme me koostööd
kooliga Sillamäelt, mille eestikeelsed õpilased sõidavad
laagrisse koos meie lastega.
Me laiendame õppehorisonte ja väljume kooliseinte
vahelt, sellepärast et meie
maa olevik ja tulevik – see
on aktiivse ellusuhtumisega
lapsed, kes oskavad suhelda
ning on tolerantsed ümbritseva maailma suhtes.

Sel õppeaastal alustas meie kool
taas tihedat koostööd Sinimäe
põhikooliga. Mõned aastad tagasi meie õppeasutused juba
tegutsesid edukalt koos. Mingiks
ajaks see side katkes, et nüüd
taas tekkida juba mõnevõrra teisel kujul.
Esimesena läksid Sinimäele külla
meie kooli kõige väiksemad lapsed, 1. ja 2. klassi õpilased. See
sõit toimus 9.aprillil. Meie lastel
oli võimalus veeta Sinimäe uues
koolihoones terve koolipäev.
Toimusid ühised tunnid Sinimäe
kooli õpilastega, tutvumine eakaaslaste, õpetajate ja muidugi
ka hiljuti valmis saanud kaasaegse koolihoonega, mis avas oma
uksed õpilastele alles mõni kuu
tagasi.
Õppetundide ajal said meie
lapsed näha ja tunda, kuidas
toimub õppimine täieliku keelekümbluse programmi järgi,
kui kõiki õppeaineid õpetatakse
ainult eesti keeles. Just sellist
keeleõppe metoodikat kasutatakse Sinimäe koolis. Lapsed said
võrrelda, kas nende teadmised

on erinevad eakaaslaste teadmistest, täitsid mitmesuguseid
ülesandeid, mängisid, tantsisid
ja laulsid eesti keeles. Tuleb märkida, et meie lapsed ei sattunud
tundides üldse segadusse ning
püüdsid kõigest aktiivselt osa
võtta. Kõigile lastele meeldis
väga uus koolimaja, selle sisseseade ja muidugi klassid uute ja
originaalsete koolipinkidega.

Peale koolipäeva lõppu toimus
meie koolide õpetajate ja administratsiooni kohtumine Sinimäe
koolimaja seinte vahel, et jagada muljeid möödunud päevast,
teha ettepanekuid ja arutada
edaspidist ühistegevust. Vestluse käigus pandi paika uute
kohtumiste kohad ja tähtajad,
nende eesmärgid ja ülesanded.
Otsustati, et järgmine kohtumine toimub juba meie koolis ning

see on hoopis teises formaadis:
Narva-Jõesuu õpetajad korraldavad Sinimäe kooli õpetajatele ja
õpilastele spordipäeva, mis toimub selle aasta mais.
Loodame, et meie koolide koostöö on kasulik eelkõige meie
õpilastele, sest just nende jaoks
on taolised projektid mõeldud.
Andrei Akimov, Aime Onno

Eesti keel kõlab
ka koolist vabal ajal

Kristina Samuilov

„Linn vajab
SIND!“

15.mail 2015.a toimub Valges
saalis (Kesk tn 3) algusega kell
17.00 esimene Narva-Jõesuu
linna noortefoorum.
MTÜ Narva-Jõesuu Noored
on uus noorteühendus meie
linnas, mille eesmärgiks on
toetada noorte ekspressiooni
ning luua meie linna aktiivsete
noorte initsiatiivgrupp!
MTÜ Narva-Jõesuu Noored
kutsub endaga ühinema noori, kes on valmis realiseerima
linnas aktiivse tegevuse projekte. Jagage oma ideid meie-

ga – ja me koos muudame
meie linna paremaks!

Saa osaks
meeskonnast!
Tatjana Miroškina
Juhatuse liige
MTÜ Narva-Jõesuu Noored
miroshkinatatiana@gmail.com

Narva-Jõesuu kool osaleb juba
teist aastat projektis, mille on
korraldanud hariduskeskus INNOVE.
Projekti raames võtsid NarvaJõesuu kooli õpetajad osa 7.aprillil toimunud konverentsist
teemal: „Eestikeelsele õppele
ülemineku laiendamise tingimused ja edusammud põhikoolis”.
Kõik selles programmis osalejad
märkisid ära eestikeelsele õppele ülemineku järgmised positiivsed momendid:
Koolid pakuvad eesti keele õpet
suuremas mahus kui õppeprog-

rammis on minimaalselt ette
nähtud;
Keele valdamine ja just selle kasutamine elus ja edasi õppides
kujuneb eesti keele kui aine õppimisest ja osade õppeainete
õppimisest eesti keeles;
Mitut keelt valdaval õpilasel on
eesti ühiskonnas perspektiivselt
paremad võimalused.
Grupitöö käigus märkisid koolid
ära ka ühised probleemid, millega praktikas kokku puutusid:
kompetentsete eesti keelt valdavate pedagoogide vähesus, lap-

sevanemate võimetus finantseerida igasugust klassivälist tööd,
pedagoogide koormatus.

mängud.
Teatrifestival. Õpilased valmistavad ette eesti autorite lavastusi.

Meie kooli pedagoogide esindus
määratles konverensil osalejate
ees esinedes klassivälised üritused, mis toimuvad õppeaasta
jooksul ja arendavad õpilaste
keelekasutuse oskusi. Need on:
Lugejate võistlus. Tegevus aitab
arendada oraatorlike oskusi ja
parandab hääldust.
Eesti kohvik. Õpilaste kohtumised külalistega, mitteametlik
vestlus määratud teemal, laua-

Taoline klassiväline tegevus annab õpilastele võimaluse kuulata
ja vastu võtta eestikeelset kõnet;
õpilased kasutavad vajaduse ja
võimaluse korral eesti keelt ürituste korraldamisel.
Natalja Mjatšina
Narva-Jõesuu kooli õpetaja
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Reaalseks saanud unistus
Tahaksin väga jagada kõigi
A.S.Puškini kirjandusliku ande austajate ja armastajatega rõõmusõnumit, et tema järeltulija Aleksandr
Aleksandrovitš koos abikaasa Maria Aleksandrovnaga külastas selle
aasta märtsis Eestit, viibis Ida-Virumaal ning vaatas Narova kaldal
seistes Venemaad! Lisaks tahaksin
jagada Teiega oma rõõmu, et ta
nõustus andma mulle lühikese intervjuu Narva kindluses.
Esiteks kõige aktuaalsem küsimus: Mis tõi Teid Eestisse?
See ei ole esimene ja loodame,
et ka mitte viimane visiit. Me Mariaga külastame Teie maad igal
aastal, meil on suured sõbralikud
suhted Puškini instituudiga Tallinnas ning, järgides juba väljakujunenud traditsiooni, külastame
me igal kevadel Tallinna selleks,
et osaleda Puškini loomingule pühendatud konverentsil ja muudel
sellega seotud üritustel ning, mis
on kõige tähtsam, selleks ei anda
üle Puškini preemia erinevates
nominatsioonides Eesti õpilastele
ja õpetajatele. Meile on see väga
meeldiv ja suur au, et meid kutsutakse taolistele üritustele. Lisaks on
Maria Aleksandrovna Puškini fondi
president Brüsselis ja ta korraldab
aktiivselt haridustööd.
Selgub, et see pole esimene visiit. Kuid mis toob Teid Mariaga
sel juhul Narva ja Narva-Jõesuusse?
Esiteks oleme me palju kuulnud
Ida-Virumaast ja Narvast kui kõige
idapoolsemast ja kõige venelikumast linnast Eestis ning meil on
juba ammu olnud soov sõita kõige piiripealsemasse punkti ning
vaadata jõe kaldalt Venemaad.
Me püüame olla kirjandusliku pärandi kandjad ning mitte siduda
seda poliitikaga ning meie jaoks oli
väga tähtis ja huvitav vaadata oma
silmadega venekeelse kogukonna
reaalset olukorda ja elu Eestis. Kuid
kõige tähtsam, mille pärast me
Narva-Jõesuusse sõitsime – see on
minu perekonna lugu. Ma ei hakka
seda jutustama algusest peale, ütlen vaid, et aasta tagasi õnnestus
mul saada informatsiooni selle
kohta, et Teie linnas elab minu ema
lihane õde ja minu õde. Kohtusime
esimest korda möödunud aastal
Tallinnas, sel aastal otsustsime korraldada oma perekondliku kokkusaamise Narva-Jõesuus.
Väga huvitav, tuleb välja, et see
on perekondlik visiit? Kas sellel
saab olema ka järg?
Jaa, visiit Ida-Virumaale oli rohkem
perekondliku iseloomuga ja kõik,
mis selles oli, jättis hinge väga sooja tunde, kuigi oli ka rida kohtumisi
koolides ja Narva kolledžis. Muidugi jätkame me oma kohtumisi
nüüd juba sagedamini, järgmine
on planeeritud korraldada Brüsselis.
Millal Te järgmine kord planee-

rite Narva, Eestisse tulla ?
Meil on suured plaanid ja laiaulatuslikud programmid. Augustis
näiteks planeerime me sõita siia
oma Belgia sõpradega selleks, et
tutvustada neid Baltikumi , täpsemalt Eesti kultuuri ja ajalooga.
Peale Narva ja Narva-Jõesuu külastamist saime me teada, et siin
on samuti, mida näidata ja vaadata
ning juba teeme plaane tulla siia
tagasi suurema seltskonnaga, inimest 15. Eriti suurt muljet avaldas
meile Teie suurepärane kuurort
Narva-Jõesuu. See on imline paik,
suurepärase loomuliku loodusega ja unikaalse asukohaga! Meil
oli suurepärane võimalus jalutada
piki promenaadi mere ääres ja
olla jõe kaldal, näha piiritut sinetavat avarust ja päikeseloojangut.
Imeline merevaiguvärvi rand uhkete mändidega avaldab muljet,
sellepärast plaanime me tulla siia
tagasi koos sõpradega, kuid juba
suvisel ajal. Loodame väga, et
augustis seisab loodus meie ees
uutes värvides ja see saab olema
suurepärane puhkus. Mida veel
ära märkida? Kohalike elanike vastuvõtt oli väga soe, tundsime seda
linnapea korraldatud kokkusaamisel. Nii palju hingesoojust ja lilli,
mis täiel määral aitas meil tunda
“vene külalislahkust”! Meeldiva
mulje jättis visiit koduloomuuseumi, mis on küll väga väikene, kuid
demonstreerib linna ajalugu ning
tutvustab siin viibinud andekaid ja

tuntud inimesi. Peale meie kolmepäevast siinviibimist sai täiesti selgeks, miks kõik kuulsused tahtsid
külastada Teie kuurorti! Linnapea
kutsus meid Teie linna päevadele –
püüame jõuda!
Tuleme tagasi Aleksandr Sergejevitši ja tema loomingu juurde.
Kui tähtis on Teie jaoks isiklikult
Puškini poeesia?
Meie jaoks Mariaga on see palju
rohkem kui poeesia. See on kogu
minu perekonna ajalugu ja see
kultuuripärand, mis ta jättis kõigile venekeelsetele inimestele, me
edendame ja toetame seda.
On huvitav, et kui me koolis käisime, mina Belgias ja Maria Pariisis,
ei olnud meie kooliprogrammis
Puškini loomingut ning me lugesime ja kuulasime tema loomingut
ainult kodus ja meie kirjanduslikel
kohtumistel, mis toimusid sageli
meil kodus. Ma mäletan, kui palju tuntud ja kuulsaid inimesi käis
meil külas ning kõik nad lugesid
A.S.Puškini luulet.
Kas Teie loete tema loomingut?
Millises keeles?
Kindlasti loeme, loeme kõigis keeltes. Loomulikult leiame me kõige
ilusama kõla ja mõtte vene keeles.
Ja kuigi tõlkeid on suures koguses ning kõik need on omamoodi
head, siis meie arvates kõlab originaalkeel nagu muusika.
Kas Teil ei ole tekkinud soovi ise
kirjandusega tegeleda?
Meil Mariaga on kõrgem tehniline

haridus ning kogu elu oleme töötanud inseneri suunitlusega. Noortena kirjutasime me teineteisele
luuletusi ja saatsime postiga. Nii
lendasidki meie kirjakesed Pariisist
Brüsseli ja tagasi, sel ajal elektronkirju ei olnud, kuid luulega tõsiselt
tegeleda me ei proovinud.
Räägitakse legendist, et A.S.Puškin
keelas kõigil oma lastel luuletuste
kirjutamise? Kas Teie teate sellest?
Olen kuulnud sellest, aga mitte
oma vanematelt, vaid samamoodi,
intervjuul. Mulle esitatakse sageli
seda küsimust! Tegelikult nõuab
luuletuste kirjutamine ja nende
lugemine suurt oskust ja andekust. Seda ei ole kõigile antud. Ja
sellepärast jätame me loomingu
lugemise neile, kes seda oskavad
teha. Ise tegeleme aga rohkem
maisemate küsimustega.
Millega tegeleb Teie fond ning
millised on selle peaülesanded?
Nagu ma juba varem rääkisin,
on Maria fondi president, mille
peamiseks ülesandeks on vene
kirjanduse ja kultuuri igakülgne
toetamine, loomingulise võimekuse toetamine noortel ja andekatel
lastel ja noorukitel. Meil on suured
sõbralikud sidemed Venemaa ja
Venemaa presidendiga. Me reisime palju ja külastame sageli Moskvat ja Sankt-Peterburgi. Brüsselis ei
olnud Puškini mälestusmärki ning
meie Mariaga otsustasime selle
paigaldada. Meie tegevust märkas

ja toetas hr Putin ning kinkis meile
Venemaa kodakondsuse; praegu
oleme me Euroopa Liidu (Belgia
ja Prantsusmaa) kodanikud ning
Venemaa aukodanikud. Tänu ja lugupidamise märgiks teostab meie
fond heategevuslikku tegevust
ning aitab laste onkoloogiahaiglat
Sankt-Peterburis. Korraldame igal
aastal heategevuslikke aktsioone,
kontserte ja lõunaid ning kogutud
raha kasutame eriseadmete soetamiseks, mis me toome kohale ja
anname lastehaiglale.
Tuleme tagasi teie visiidi juurde. Millieid huvitavaid kohti
olete Te meie ringkonnas külastanud?
Meil on olnud väga vähe aega,
kokku kaks ja pool päeva. NarvaJõesuus olime me Puškini õhtul,
mis korraldati linnavalitsuse ja kultuuriseltsi initsiatiivil. Tuli välja väga
tore, siiras ja kodune muusikalise ja
poeetilise sisuga õhtu selle kuurortlinna elanikega. Mulle jäi meelde üks seal öeldud lause. Ütles
seda Narva Puškini seltsi juht: “Me
ei julgenud unistadagi, et saame
Teiega kohtuda meie Valges saalis.
Aga, nagu näete, unistused täituvad!”  On väga liigutav ja meeldiv,
et me aitasime ka sel unistusel
täituda. Veel külastasime me Narva-Jõesuu koduloomuuseumi, kus
me tutvusime linna ajaloo ja seda
külastanud ning linnas elanud inimestega. Kui rääkida Narvast, siis
me käisime Pähklimäe gümnaasiu-

mis ning vestlesime gümnasistide
ja vene keele õpetajatega. Meil vedas, sest koolis kohtasime me vaatamata vaheajale gümnasiste, kes
valmistasid oma peoks näidendit.
Meilegi demonstreeriti osa sellest.
Peale seda rääkisime me noortega
elust ja haridusest Eestis ja Belgias.  
Veel käisime me Narva kolledžis,
kus meile korraldati huvitav ekskursioon majas raamatukogu ja
Narva ajaloolise osa külastamisega. Lisaks võttis meid vastu Narva
Kreenholmi muusikakooli noorteansambel, kes laulis meile ilusaid
vene romansse. Ja muidugi Teie
linna visiitkaart – Narva kindlus
– see on ilus ja suursugune! Võibolla kõige tähtsamaks avastuseks
oli meie jaoks see, et Teie linnas on
mälestusmärk Aleksandr Sergejevitšile ning meil oli võimalus seda
külastada ja lilli panna!
Ühe sõnaga: meie visiit õnnestus,
nii et meil ei jäänudki peaaegu
aega oma sugulastega suhelda.
Parandame selle vea järgmine
kord! Suur tänu kõigile näidatu ja
nähtu eest! Õnne ja õitsengut Teie
linnadele!
Loodan, et see visiit oli tähtis ning
õnnestunud nii meie külaliste kui
meie linna jaoks. Suur tänu Aleksandrile selle eest, et ta veel kord
tegi meile selgeks: peab olema
unistus, siis see täitub kindlasti!
Artikliga töötas:
Andriana Tšupova
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Kuidas ennast kaitsta garaaživarguse eest?

Narva linnas ja selle lähiümbruses registreeriti 2014. aasta
jooksul 41 vargust, mis olid toime pandud garaažist. Selle aasta
jooksul on selliseid juhtumeid
fikseeritud juba kolm. Garaažis
olevad asjad on suhteliselt lihtne
saak varastele. Seda põhjusel, et
üldjuhul asuvad garaažiühistud
pigem inimtühjades piirkondades, kus need on kergemaks saagiks kurjategijatele.
Oma vara kaitseks oleks mõistlik
paigaldada garaaži lähedusse

valgustus. See vähendab võimalust, et kurjategija hakkab
garaaži sisse tungima, kuna tal
on raskem varju jääda. Järgmiseks sammuks võiks olla garaaži
ühistute poolt ühine videokaamerate ja turvasüsteemi paigaldamine, mis võib ennetada varguskatset. Kui siiski aga vargus
pannakse toime, siis on võimalik,
et salvestiselt on näha, kes pani
varguse toime. Väga oluline on
mitte hoida raha kokku kvaliteetsete lukkude pealt. Tähtis on
lukke perioodiliselt kontrollida.
Vaid ühiselt on meil võimalik
oma vara kaitsta. Seega kui Te
märkasite, et Teie või kõrvaloleva garaaži murti sisse, või näete
territooriumil võõraid inimesi,
kes käituvad kahtlaselt, teavitage sellest kindlasti politseisse,
helistades numbrile 112.
Edgar Kesvatera
Sisekaitseakadeemia Politsei- ja
piirivalvekolledži kadett
Narva politseijaoskonna praktikant

Piirkonnapolitseinikud

Jelena Roos-Metsma – Narva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem
Vastuvõtuaeg: esmaspäev 10:00-12:00 Narva politseijaoskond, Vahtra tn 3.
Telefon 357 6005

Igor Kruglov – piirkonnapolitseinik
Teeninduspiirkond: Narva-Jõesuu linn
Vastuvõtuaeg: esmaspäev kl 11:00-12:00 Narva-Jõesuu piirivalvekordon (Suur-Lootsi
1a)  Telefon 333 1576; 3576183

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Maksim Rõzakov

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Vassili Vorobjov
Jaroslav Krõlov

sünni puhul

TEADE

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Alexander Roshchupko
Raissa Piller

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 25.03.2015.a Linnavolikogu otsusega nr 58 on algatatud Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering ning on algatamata
jäetud detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamine.

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Galina Kokareva
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Margarita Guseva

Mai üritused:
09.05.2015 11:00-14:00 Rahupäev (Mälestussammas 12 km)

24.05.2015 17:00-18:30 Kontsert Mravinski festivali
raames (Valge saal)

10.05.2015 11:00-13:00 Emadepäev (Narva-Jõesuu
SPA)

30.05.2015 Ilona Matsoni näituse avamine (Valge
saal)

16.05.2015 Severjanini lugemised (Koduloomuuseum)

31.05.2015 11:00-15:00 Suvehooaja avamine ning
lastekaitse päev (Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi juures)

16.05.2015 18:00-20:00 Muuseumide öö (Koduloomuuseum)

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Takso
Narva-Jõesuus

TEL. 58 07 07 05

4-8 kohta

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.00–15.00
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.00–17.00

II kvartalis
11. mail
8. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: moodustada haljasala maa krunt reformimata riigimaa
arvelt;
krundile ehitusõiguse määramine uue -1/3 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritav ala on ca 0,2 ha ning see hõlmab Vana 5 kinnistut pindalaga 933 m2 katastritunnusega 51301:001:0026 ning kinnistuga piirnev reformimata riigimaa kuni Vana tänavani
pindalaga ca 1500 m2. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Vana 5 krundi maakasutuse juhtotstarbeks
kavandatud väiketootmismaa 100%. Planeeringuga kavandatakse muuta see korruselamute maaks (korterelamu maa EK).
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis
aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

TEADE
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 25.03.2015.a Linnavolikogu otsusega nr 57 on algatatud
L.Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneering ning on algatamata jäetud detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu eesmärkideks on: muuta olemasoleva L.Koidula 14 tootmismaa kinnistu piire
ning moodustada selle arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 2000 m2; moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud L.Koidula 14
krundile; krundile ehitusõiguse määramine uute 1-3 korruseliste korterelamute püstitamiseks
ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritav ala on ca 0,6 ha ning see hõlmab L.Koidula 14 kinnistut pindalaga 4680 m2 katastritunnusega 51301:010:0023 ning kinnistuga loode poolt piirnev reformimata riigimaa kuni
L.Koidula tänavani pindalaga ca 1300 m2. Katastriüksuse sihtotstarve on tootmismaa 100%
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse
osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L.Koidula 14 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud tootmismaa 100%. Planeeringuga kavandatakse muuta see korruselamute maaks (korterelamu maa EK).
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse mõistes.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 või linna kodulehel www.narva-joesuu.ee

TEADE
04.05.2015.a kell 16.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub NarvaJõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.
Narva-Jõesuu Linnavalitus võttis nimetatud detailplaneeringu vastu 21.01.2015 korraldusega nr
8.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 02.03.2015 kuni 27.03.2015.a.
Detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus üks vastuväide J.Poska 58 kinnistu omanikult.
Planeeritava ala pindala on 2023 m2 ning see hõlmab J.Poska 56 kinnistut katastritunnusega
51301:004:0040, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks krunti: korterelamumaa EK100% pindalaga 1987m2 ja tootmishoone maa krundi TT100% pindalaga 36m2
Planeeringuga määratakse ehitusõigus J.Poska 56 krundil kolmekorruselise korterelamu püstitamiseks ja J.Poska 56a – alajaama püstitamiseks.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse
osas.
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Jaan Poska tn 56 krundi maakasutuse juhtotstarbeks
kavandatud haljasalade maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see elamumaaks 100%.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25,
III korrus kabinet 301 ja Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

