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• Ametlikult
Registreerimata matmiskohtade arvelevõtmine NarvaJõesuu kalmistul
Narva-Jõesuu linnavalitsus lõpetas septembris linna kalmistu inventeerimise. Inventuuri käigus tuli päevavalgele
palju piirdeaiaga ääristatud, kuid linnavalitsuse registrisse kandmata vabu matmiskohti. Linnavalitsuses olevate
andmete ja inventuuri tulemuste vastavusse viimiseks
palub Narva-Jõesuu linnvalitsus isikuid, kellel on piirdega märgistatud vabad matmiskohad Narva-Jõesuu kalmistul, kinnitada nenede olemasolu ametliku broneeringu saamiseks. Andmed tuleb esitada kuni 31.12.2008.a.
Kontaktisik: Andrei Palmberg, tel. 35 99 585; e-mail: andrei.palmberg@narva-joesuu.ee

Prügi väljaveo kohustusest
vabastamisest

Narva-Jõesuu Päästeteenistus on 89-aastane!
Septembris sai Päästeteenistus Narva-Jõesuus 89aastaseks. Enne aastapäeva,
esimest korda kahekümne
viie viimase aasta jooksul, sai
meie päästekomando ka uue
päästeauto.
Päästekomandot tuli soliidse
aastapäeva puhul õnnitlema
Ida-Virumaa
Päästeosakonna
juhataja Mati Väljaots, samuti
oli kohal Narva-Jõesuu linnapea
Andres Noormägi.
Narva-Jõesuu Päästekomando
pealik Ruslan Zakilov tänas toimunud kohtumisel linna koostöö ja meelespidamise eest.
Pealik Zakilov rääkis, et möödunud aastal aitas linn pääste-

Oleme rõõmsad ja
rahul, et Narva-Jõesuu areneb, kasvab
ja teeb ennast korda. Päästekomando aitab ka edaspidi
igakülgselt oma kodulinna
elanikke ja kaitseb neid!
Narva-Jõesuu Päästekomando
pealik Ruslan Zakilov

komandol soetada kõrgsurvepesuri, et tulekahju kustutamas
olnud tehnikat oleks võimalik
kvaliteetselt ja kiiresti puhastada. Enne kõrgsurvepesuri soetamist oli tehnika puhastamise
palju aega nõudev töö tulekah-

Päästekomandot tuli soliidse aastapäeva puhul õnnitlema Ida-Virumaa Päästeosakonna juhataja Mati Väljaots, samuti oli kohal Narva-Jõesuu linnapea Andres
Noormägi.

ju kustutamiselt tulnud meeskonnale.
Sel aastal kinkis linn päästekomandole televiisori.

Uus tehnika tõstab efektiivsust
Peale avakõnet näitas Ruslan
Zakilov külalistele päästekomando ruume ja demonstreeris
ka uut päästeautot, mis on üle
kahekümne viie aasta esimene
täiesti uus tehnika Narva-Jõesuu päästekomandos. Senini on
meie päästekomando töötanud
juba kasutuses olnud tehnikaga.
Uus “Skania” päästeauto on kõik
rattad vedavad, mis on päästjate
sõnul eriti tähtis metsatulekahjude kustutamisel: Narva-Jõesuu päästekomando teeninduspiirkonda kuulub peale linna ja
Kudruküla aianditerajooni ka
suur tükk metsa. Metsateed on
aga tavatranspordi jaoks kehva
läbitavusega. Varem tuligi psellepärast kahte masinat käigus
pidada: ühte linna territooriumil kasutamiseks, teist suvila- ja
metsatulekahjude kustutamiseks. Nüüd on narva-Jõesuu
päästjatel üks nn “kiirreageerimisauto” nii linnas kui metsas
kasutamiseks.
Uus auto on varustatud laia valiku päästeseadmetega. Näiteks
on võimalik kvaliteetsemalt ja
kiiremini osutada abi autoavariide puhul. Masinas on olemas
hüdrauliline tõsteseade, metallilõikamisse ja laialisurumise vahendid. Nende abil on võimalik
kiiremalt ja ohutumalt päästa

Narva-Jõesuus on viimasel ajal teravalt päevakorda tõusnud olmejäätmete kohustusliku väljaveo ja sellest vabastuse saamise probleem. Hr Andrei Palmberg, Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist-korrakaitseametnik, kirjeldab
olukorda järgmiselt:
“Alates 01.01.2008.a. kehtib olmejäätmete sorteerimise
kohustus. Suurem osa kortermajadest on paigaldanud
täiendavad konteinerid paberi ja kartongi kogumiseks.
Siiski hoiavad mõned korteriühistud veel sellest kohustusest kõrvale.”
Linnavalitsuse poole on pöördunud korterite ja eramajade omanikud palvega vabastada nende omand talveperioodil olmejäätmete väljaveo kohustusest, põhjendades
taotlust asjaoluga, et omanikud talvel Narva-Jõesuus ei
ela.
Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri (kehtestatud
kooskõlas Jäätmeseaduse § 11 KOV §6 lg 3 p 2 alusel Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.04.2005.a määrusega nr 64,
muudetud LVK 30.01.2008.a määrusega nr 78) ei näe ette
ükskõik millist perioodilist vabastamist jäätmekäitluse
kohustusest.
Erandi moodustavad aimult need omanikud, kelle krundil ei ole elamut ning auto- ja paadigaraažid, kus olmejäätmeid ei teki.

kannatanut avariis oleva auto
rusudest. Autol on olemas pneumaatilised padjad, et korrapidajad saaksid konstruktsiooni tõsta
või liigutada. Samuti on seadmete hulgas elektrigeneraator
öise tulekahju ajal valgustuse
tagamiseks ja soojendussüsteem õnnetuses kannatanute
hooldamiseks talvel.
Tulem (kasum) parkimise korraldamise kohta 2008.a. moo-

Parkimise hooaeg 2008
Narva-Jõesuus

Ekskursioon lastele
Ruslan Zakilov rääkis veel, et
päästjad korraldavad igal aastal
lahtiste uste päeva lasteaia- ja
lastekodulaste ning kooliõpilaste tarbeks, sageli sõidavad
ise lasteasutustesse kohale või
korraldavad lastele ekskursioone päästekomandos. Septembris oli just korraldatud päev, kus
päästjad demonstreerisid oma
uut tehnikat. Lapsed olid sellise üritusega väga rahul, seda
enam, et lõpuks kostitati neid
kommidega “112”. Lapsed olid
üllatunud, et sellisel väikesel
linnakesel nagu Narva-Jõesuu
on kasutada uus ja kaasaegne
tehnika.
“Oleme rõõmsad ja rahul, et Narva-Jõesuu areneb, kasvab ja teeb
ennast korda. Päästekomando
aitab ka edaspidi igakülgselt
oma kodulinna elanikke ja kaitseb neid!” lubas pealik Ruslan ja
avaldas soovi korraldada NarvaJõesuu Päästekomando ja tehnika “demonstratsioonesinemise”, et kõik soovijad saaksid uue
tehnikaga tutvuda.

dustas 250 800 krooni ehk 52,0 % brutto-tuludest. Võrreldes
2007.a. on tulem (kasum) suurenenud 60,8 % võrra. 2007.
aastal tulem oli 156 000 krooni. Parkimistasu eest on laekunud Narva- Jõesuu linna 2008.a. eelarvesse kokku 334,8 tuh
krooni. Perioodil 15.05. –15.09.2008.a. oli müüdud 8 641 tk
parkimispileteid summas 341 800 krooni (2007.a. oli müüdud
10 376 parkimispiletit), sealhulgas:
• Narva- Jõesuu linnas registreeritud elanikele 957 tk summas
47 900 krooni;
• Hooajapiletid (600- kroonine) – 49 tk summas 29 400 krooni;
• Narva- Jõesuu linna külastajatele I tsoon- 1 661 tk summas
33 200 krooni;
• Narva-Jõesuu linna külastajatele II tsoon- 5 794 tk summas
202 800 krooni;
• Kuupiletid (170- kroonine)- 180 tk summas 28 500 krooni;
Välja kirjutatud viivistasuotsuste arv on vähenenud 202 tk.
ehk 41 % võrra. 2007.aastal oli välja antud 493 viivistasuotsust. Perioodil .15.05.-15.09.2008.a on arvestatud parkimistasu tasumata jätmise või tasutud aja ületamise eest viivistasu
139 200 krooni (290 tk). Sellest on laekunud Narva-Jõesuu
linna eelarvesse kokku 125 000 krooni (261 tk). 27.10.2008.a
seisuga on tasumata viivistasu otsuseid 29 tk summas 13,7
tuh krooni.
Narva- Jõesuu linnas parkimise korraldamise kulud perioodil
15.05.-15.09.2008.a. moodustasid 230 200 krooni. Võrreldes
2007.aastaga kulud on vähenenud 43 600 krooni (2007. aastal kulutati 273 800 krooni).

Kallid mehed!
Õnnitleme teid isadepäeva puhul!
Palju õnne,armas isa,
Ole ikka vapper, visa.
Kui mind sinu lapseks loodi,
Tahan olla sinu moodi!
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Linna aukodaniku statuudi väljatöötamine
Narva-Jõesuu Linnavolikogu on asunud
välja töötama Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise korda.
Aukodaniku nimetus antakse eriliste
teenete eest linna hüvanguks või sügava lugupidamise väljendamiseks linna
poolt.
Aukodaniku nimetusega koos omistatakse aukodaniku tiitli kandjale linna
vapimärk ja rahaline preemia, mille
suuruse määrab linnavolikogu eraldi
otsusega.
Aukodaniku nimetamise korra projektiga on võimalik tutvuda linna raamatukogus või linna kodulehel internetis
aadressil: www.narva-joesuu.ee
Oma ettepanekud ja arvamused palume esitada kirjalikult linnakantseleisse
või meilitsi aadressidel: njlv@narva-joesuu.ee; sirje.neeme@narva-joesuu.ee.

Haljastame linna
Narva-Jõesuu Linnavalitsusel õnnestus osta linna
haljastamiseks “Revino” aiandist suure allahindlusega dekoratiivsete puude ja põõsaste istikuid.
Olemasoleva haljastuse täiendamine ja
uuendamine toimus linna allasutuste Hooldekodu, Lasteaia “Karikakar”, keskkooli, linnaraamatukogu ja muuseumi
territooriumil.
Lisaks linnaasutustele said istikuid ka selleks soovi avaldanud korteriühistud: Vabaduse 18, 20, 22; J.Poska 45, 49, 51; Kesk
9, 11; Sepa 14; Karja 17, 18, 18v, 18b; Pargi
12; Kudruküla 13.
Haljastamistöid juhtis Irina Toome – linna
haljastusspetsialist. Tema tähelepaneliku kontrolli all istutasid linna ettevõtete
töötajatest ja korteriühistute elanikest

koosnev aktiivsete inimeste grupp lilli, ilupõõsaid ja –puid. Nüüdsest kasvavad korterelamute ja linnaasutuste juures ning
rõõmustavad meid oma iluga väikesed
kadakad ja kuslapuud, maranid ja enelad,
forsüütiad, roosid, dekoratiivsed õuna- ja
ploomipuud ning sirelid.
Irina Toome sõnul on kevad ja sügis istutustöödeks kõige sobivam aeg: õhk on
küllaldaselt niiske ja loomulik sadametehulk välistab vajaduse regulaarse kastmise eest hoolt kanda.

Jõulutoetuse ja juubelitoetuse maksmine
Narva-Jõesuu linnavalitsus maksab
2008.a Jõulutoetuseks ja juubilaridele
järgmised summad:
2008.a. juubilaridele – 200.- krooni;
Jõulutoetused:
Vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni
ja töövõimetuspensioni saavatele isikutele – 150.- krooni;
Puudega lastele – 400.- krooni lapsele;
Paljulapselistele peredele kolme alaealise lapsega – 400.- krooni lapsele;
Paljulapselistele peredele nelja alaealise lapsega – 400.- krooni lapsele.

Elanikud arvavad:
Zoja Eidemiller, KÜ Karja 17:
“Kõigepealt tahaksin korteriühistu Karja
17 elanike nimel tänada Narva-Jõesuu linnavõime sellise haljastusvõimaluse eest.
Olime meeldivalt üllatunud asjaolust, et
linnavõimud organiseerisid mulla ja istikute ostu oma territooriumi haljastamiseks
ning ei unustanud ka kortermaju. Minu
arvates oli see väga ilus ja ootamatu tegu.
Nüüdsest näevad meie majaümbrused ja
linnaterritoorium natuke meeldivamalt
välja. Korteriühistu hindab väga haljastusspetsialisti abi haljastuse tegemisel: Irina Toome käis ümber meie maja ühelt ja
teiselt poolt, vaatas üle sisehoovi ja andis
nõu. Istutuskoht sai kohe ära määratud.
Kokkuvõttes kulus kogu töö peale kolm
päeva. Kõigi meie maja elanike ja korteriühistu juhatuse poolt tahan siiralt tänada
linna juhtkonda sellise teo eest, mis näitab
suurt tähelepanelikkust linnaelanike suhtes. Korteriühistutele oli see suureks toeks

Narva-Jõesuu ranna-ala
arengu uus etapp

Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Parandus
Artiklis pealkirjaga “Rauta rege suvel…” oli faktiviga väljaandja süül.
Artiklis oli kirjutatud, et tööde kogumaksumus oli 2,3 milj. krooni.
Tegelikult oli summa suurus 2.0 milj.
krooni.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Ljudmilla Berezina ja Aleksandra Linno (KÜ J.Poska 51 esimees ja juhatuse
liige):
“Istikute soetamise ja istutamise idee on
väga positiivne, sest kõik korteriühistud
on sellest tõsiselt huvitatud. Kevadel on
põnev näha, millises seisus on puud ja
põõsad, kuidas nad talve üle elasid ning
mis saab järgmisel aastal. Ainus probleem
on selles, et tööst võttis osa miinimum,
3-5 inimest, kuid see on juba korteriühistu
mure”. Korteriühistu J.Poska 51 esindajad
tänasid Narva-Jõesuu linnavalitsust mulla
ja istikute eest ning tegid ettepaneku osta
järgmisel aastal suuremas koguses kvaliteetset mulda.

TEADE

L.Koidula tn 105 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse 09.10.2008 otsusega nr 310 võeti vastu
L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Maksmine toimub Linnavalitsuses III
korrusel alates 10. novembrist kuni
18.detsembrini 2008.a.
10.novembril kell 13.00 kuni 16.00;
Alates
11.novembrist
kuni
18.detsembrini alates kell 9.00 kuni
12.00 ja 13.00 kuni 16.00.
Toetus makstakse välja sularahas või
toetusesaaja pangaarvele, mille võib
teatada kohapeal või telefonidel: 35 99
597; 35 99 589.

nii materiaalses kui moraalses mõttes:
teadmine, et linn toetab, millega saab.
Tahaksime, et selline initsiatiiv linna poolt
kestaks ka tulevikus. Teema järelemõtlemiseks: üks meie elanik istutas ja kasvatas
üles kastanipuu. Meie ettepanek linnale:
istutame kastaniallee!”

L.Koidula tn 105 kinnistu paikneb Narva-Jõesuu linna
edelaosas, tervikuna 200m-s ranna ehituskeeluvööndis.
Planeeringu ala pindala on ca 0,4 ha.

Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormägi, volikogu esimehe Raivo Murd,
volikogu liikmete ja Narva-Jõesuus
tegutsevate ettevõtjate initsiatiivil
moodustati 25.septembril 2008.a Mittetulundusühing Hungerburg Arendus,
mille põhitegevus keskendub turismi
arendamisele ja keskkonnakaitsele
Narva-Jõesuus.
MTÜ Hungerburg Arendus eesmärgiks on
sadamate ja juuresolevate maa-alade väljaarendamine, et muuta kõnealune piirkond
avaliku-, turismi-, elamu- ja ärifunktsioone
täitvaks linnakeskkonnaks.
MTÜ Hungerburg Arendus liikmeks saab
astuda juriidiline isik kirjaliku sooviavalduse põhjal. Avalduse vaatab läbi MTÜ tegutseva juhatuse liikmeskond. MTÜ liikmeks
astumiseks on vajalik vähemalt kahe asutajaliikme soovitus.

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

MTÜ Hungerburg Arendus asutajaliikmed on:
Narva-Jõesuu linnavalitsus, mida esindab
põhimääruse alusel linnapea Andres Noormägi;
Termak Real Estate OÜ, mida esindab juhatuse liige Artur Pärnoja;
Contempora Consult OÜ, mida esindab juhatuse liige Jüri Moor;
Subdstrand OÜ, mida esindab volikirja alusel projektijuht Hardi Murula;
Taisto Kinnisvara OÜ, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Tarmo Villems,
Commodore OÜ, mida esindab põhikirja
alusel juhatuse liige Aare Kööp;
Freeland Property OÜ, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Valeri Mjatšin;
Heino Tours OÜ, mida esindab põhikirja
alusel juhatuse liige Oiva Veikko Kalervo
Pohjaranta.

Detailplaneeringu eesmärgid on linna üldplaneeringu
muutmine ranna ehituskeeluala osas, olemasoleval elamumaa kinnistul ehitusõiguse määramine üksikelamu
ehitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete ja liikluskorralduse määramine.
Elamukrundile on lubatud rajada kolm hoonet: üks kuni
kahe korteriga elamu kõrgusega kuni 9m ja kaks abihoonet kõrgusega kuni 4m. Lubatud suurim hoonete ehitusalune pind 352m² sh elamualune pind max 300m².
Krundi sihtotstarve ei muutu – 100% elamumaa.
Detailplaneeringu L.Koidula tn 105 kinnistu ja lähiala avalik väljapanek toimub ajavahemikus 27.10.08 –
09.11.2008.a. Planeeringu lahendusega saab tutvuda
Narva-Jõesuu linnavalitsuse linna kantseleis aadressil
Koidu 25, 3 korrus кеll 09.00-12.00 ja 13.00-16.00.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 13. novembril
2008 kell 14.00 Narva-Jõesuu linnavalitsuse saalis, aadressil Koidu 25, 3 korrus.

tel. + 372 35 99 599 info@narva-joesuu.ee
fax + 372 35 99 590 www.narva-joesuu.ee
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“Kullerkupp” osales festivalil
Jõhvi kontserdisaalis toimus 25.oktoobril Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud Ida-Virumaa rahvuskultuuride seltside festivali galakontsert. Festivali
patroneeris Maavanem, kontserdil esines ka NarvaJõesuu tantsukollektiiv “Kullerkupp” Irina Seletskaja
juhtimisel.
Käesoleva aasta märtsist alates on toimunud ühtekokku
kuus kontserti Kiviõlis, Aseris, Narvas, Narva-Jõesuus, Avinurmes ja Sillamäel. Lõppkontsert toimus Jõhvis, kus esinesid maakonna parimad kollektiivid, sealhulgas ka meie
“Kullerkupp”. Kõik meie tantsijate, nii täiskasvanute kui laste, esinemised lõppesid kõikjal tormilise aplausiga.
Ida-Virumaa intergatsioonikeskuse projektijuhi Heli Feršeli
arvates oli antud ürituse mõte näidata rahvale maakonna
kultuuri mitmekesisust. Kui mitmerahvuseline on tegelikult meie maakond, võis järeldada fesativalil osalenud
kollektiivide arvu järgi.

“Kullerkupp” proovil enne galakontserti Jõhvis.

• Lasteaia uudised

L.Koidula 19g korterelamu on valmis
14.oktoobril toimus endise
puhkekeskuse “Noorus”
territooriumile L.Koidula tn
19g ehitatud uue korterelamu
pidulik avamine ja esitlus. See
on neljas uus kortermaja, mis
viimase kümne aasta jooksul
on meie linna ehitatud.
Elamukompleks koosneb kahesektsioonilisest
neljakorruselisest kahe liftiga majast. Sektsioonid on sarnased: kummaski
neis on seitseteist korterit. Maja
soklikorrusel on 19 parkimiskohta, lisaks on majal 25-kohaline
üldkasutatav parkla. Sissepääs
parklasse on sõidutee poolses
küljes.
Maja ja territooriumi ohutust
jälgib videovalve, mis on ühendatud lähimasse valvepunkti.
Sissesõitu territooriumile piirab

tõkkepuu. Kõikides korterites
on olemas rõdu ja veranda,
abiruumid, külaliste tualett,
magamistoad on riietumisruumiga. Mitmete korterite vannitoakomplekti kuulub luksklassi
moodulsaun.
Soklikorrusel on keldriboksid.
Maja on täiendavalt soojustatud, sellel on iseseisev gaasikatlamaja.
Maja juures on laste mänguväljak.
Elamu ehitamisel on kasutatud
uusimaid materjale ja tehnoloogiat. Maja harmooniline välisilme
sulandub ideaalselt linnaruumi.
Endise rahvusvahelise noortelaagri “Noorus” omanik Termak
Real Estate OÜ planeerib lähimas
tulevikus ehitada naabrusesse multifunktsionaalse puhkekompleksi, hotelli ja kotedžid.

Helikopteriga
Narva-Jõesuust Helsinki

Esimene katse avada lennuühendus meie linna ja Soome pealinna Helsinki vahel luhtus halbade ilmastikutingimuste tõttu.
Kuid Tõnis Lepp, Copterline Estonia OÜ juht, on lootusrikas ja
arvab, et uus marsruut lähemal ajal kindlasti avatakse.
Septembri alguses toimunud Soome ärimeeste kohtumisel linnapea Andres Noormägiga tuli jutuks ainus ebamugavus, mis nende
tegevust regulaarselt häirib: nimelt tuleb Soome ärimeestel t kulutada palju aega koju ja tagasisõiduks. Siis tekkiski idee organiseerida
helikopteriühendus Helsinki ja Narva-Jõesuu vahel. Asjale tuli kasuks
ka see, et firma, kes teenindab Tallinna ja Helsinki vahelist helikopteriliini, on seotud endise “Baltiietsi” tehase territooriumil asuva soome
ettevõttega.
Esimene reis pidi toimuma 27.oktoobril; helikopteri maandumispaigaks oli valitud Raja tn lõpus olev jalgpalliväljak. Kahjuks segasid
ilmastikuolud esimest reisi ja helikopter maandus Tallinnas. Copterline Estonia juhtkonna sõnul realiseerivad nad kõnealuse projekti
siiski lähimal ajal.
Itaalia päritolu helikopteri Augusta Westland 139, mis mahutab 12
reisijat, lend üle Soome lahe Helsinkist Narva-Jõesuusse kestab arvestuste järgi ligikaudu 45 minutit. Selle lennuaparaadi kiirus on 280
km/h. Samasugune helikopter teenindab ka Tallinn-Helsinki reisijateliini.

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb Aleksei Anissimovi
(29.09.2008) vanemaid
pisipoja sünni puhul!

Meie ei igavle
25.septembril toimus Narva Pimeaias “Sügiskross”, millest
võttis osa 23 lasteaeda. Meie linna ja lasteaeda esindasid Liisa
Skopina, Diana Stepanova, Julia Šaldova, Saša Kotova, Daniil
Marokin, Veniamin Toropov, Bogdan Iljin ja Roma Saltun.
Lasteaia meeskonna hoiukarpi kogunes neli auhinnalist kohta.
Kurb ja muinasjutuline juhus segas Diana Stepanovat – Dianal
lendas nagu Tuhkatriinul tennis jalast ja see segas tal tulla oma
jooksus esimeseks. Kõik krossist osavõtnud said auhinnad. Ka
lasteaeda premeeriti, tulevaste olümpiavõitjate ettevalmistamise eest.
Narva-Jõesuu lasteaed “Karikakar” tänab pr Olga Kostinat ja
Narva LV kultuuriosakonda kutse eest “Sügismaratonist” osa
võtta.
29.septembril tähistati lasteaias Mihklipäeva, saagikogumise
ja sügiseste põllutööde lõppemise päeva. Lapsed kogunesid
saali, pidu viidi läbi kahes – eesti ja vene keeles. Lastele jutustati Mihklipäeva tähtsusest eesti rahvakalendris, pidudest ja
laatadest, mis sel päeval toimuvad.
30.septembril oli sünnipäevade päev. Meie “septembrilapsed” on Aleksandra Kotova, Darja Pogodina, Polina Rakova ja
Nikita Serov.
1. november on ülemaailmne muusikapäev. Lasteaias esinesid kontserdiga Muusikakooli lapsed ja pedagoogid. Kontserdi konferansjee Natalia Masjukova viis lapsed endaga kaasa
muusikamaailma: muusika on looduses kõikjal meie ümber,
on ainult vaja osata seda kuulda. Sügisel on see sadava vihma,
okstes laulva tuule ja langevate lehtede muusika.
Kontserdi avas vanamuusikaansambel. Tanja Metljova, Olesja
Tumilovitš ja õpetaja Lada Švan esitasid flöötidel ühe tšehhi ja
ühe itaalia muusikapala.
Lapsed kuulasid Raimond Valgre “Narva valssi” Nikolai Polunini esituses viiulil, õpetaja Irina Kosova. Marta Skopina (õpetaja
Margaretta Kišuns) esitas akordionil Raimond Valgre pala “Peagi tulen tagasi su juurde”. Muusikakooli pedagoog Jelena Vassilenko esitas S.Prokofjevi “Puusõdurite marsi”.
Esines ka muusikakoolis õppivatest lasteaialastest koosnev
“müraorkester” koosseisus Diana Stepanova, Liisa Skopina,
Saša Kotova, Sandra Tint. Nende õpetaja on Natalja Masjukova.
7.oktoobril toimus laste reis “raamatute linna” - Narva keskraamatukogu lasteosakonda, kus toimus lastekirjaniku Boriss Vladimirovitš Zahoderi juubelile pühendatud lõbus mäng “Zahoder ja kõik-kõik-kõik”. Lapsed tutvusid poeedi-kirjaniku-tõlkija
B.Zahoderi elu ja loominguga, kohtusid kirjaniku raamatutest
tuttavate ja armsate kangelastega, kuulasid luuletusi ja mängisid.
16.oktoobril käisid 30 lasteaialast Astri keeglisaalis, et treenida ja selgitada omavahelises võistluses, kes hakkab esindama
meie lasteaeda Narva lasteaedade võistluses.

Linnavalitsus õnnitleb oktoobrikuu juubilare!
70-aastaseks said
Juri Aljošin (16.10.1938)
Lev Šurupov (18.10.1938)
Liidia Volkova (08.10.1938)
75-aastaseks said
Arnold Pung (25.10.1933)
Zoja Saikina (25.10.1933)
85-aastaseks said
Nadežda Levtšenko (09.10.1923)
Zinaida Mihhejeva (19.10.1923)

Kiriklikud teated
EELK Narva-Jõesuu Niguliste koguduse teenistused toimuvad koguduse majas Koidu tn 19
Novembris:
16.11. algusega kell 16.00
Detsembris:
07.12. algusega kell 16.00 ja
24.12. algusega kell 12.00.
Koguduse kantselei on avaltud enne ja pärast
teenistust.
TEADE

Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab Tikmani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse
avaliku arutelu, mis toimub 20.11.2008.a. kell 15.00
Narva-Jõesuu linnavolikogu saalis aadressil Koidu tn
25, 3 korrus.
Planeeritav ala asub Narva-Jõesuu- Hiiemetsa maantee ja Vodava –Meriküla kõrvalmaantee ristmikul
Laagna oja kallastel ning piirneb Anela ja Liiviku
maaüksustega.
Planeeritava ala suurus on ca 18 ha ja see hõlmab
Tikmani kinnistu koos piirneva riigimaaga. Kokku
planeeritakse alale 36 uut kinnistut sh. 19 üksikelamu krunti ja 2 paariselamu krunti. Täiendavalt määratakse planeeritaval alal heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsude, parkimise lahendamine.
Käesolev detailplaneering muudab linna üldplaneeringut.

