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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Talve ärasaatmine
26. veebruaril kogunesid linlased Narva-Jõesuu Keskkooli
juurde platsile, et saata minema pikk, külm ja pime talv.
Vastlapäev – see on rõõmus
pidupäev, täidetud kevade ja
sooja päikese ootusest. Isegi
pannkoogid, vastlapäeva traditsiooniline maius, omavad
rituaalset tähendust – kuldsete
ja ümarikena sümboliseerivad
nad päikest, mis särab kevade
üha pikenevates päevades.
Vastlapäeva
meeelelahutusprogrammi valmistas ette Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
Kõiki talve ära saatma tulnud
pidulisi kostitati pannkookide
ja teega. Nii suurte kui väikeste
jaoks korraldati spordimänge ja
konkursse. Noorteteatri «Triple

Bounce» esinejate eredavärvilised rahvuslikud kostüümid ja
vallatud tantsud ning kuumade pannkookide lõhn meelitas
keskpäevaks kohale kõik, kes
tahtsid talvega hüvasti jätta ja
kevadet vastu võtta.
Vastlapäeva kontserdi avas
tantsukollektiiv Kullerkupp.
Peo lõpuks süüdati talve kujutav hirmutis. Rõõmsate hüüetega “Põle, põle heledalt!” saatsid
linlased talve ja võtsid vastu
kevade.
Jekaterina Gritskova

Eesti Vabariigi aastapäevakontsert

23. veebruaril toimus Narva-Jõesuu
sanatooriumi saalis Eesti Vabariigi
94. aastapäevale pühendatud pidulik
kontsert.
Vabariigi sünnipäevapeo avas kõnega
Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Raivo Murd. Traditsiooniliselt anti kontserdi
eel üle tänukirjad ja kingitused linnale
osutatud teenete eest, mille vääriliseks

olid sel aastal tunnistatud Aili Sepp,
Ljudmilla Bolšakova ja Lembit Veeber.
Pidupäevakontserdil
esines
eesti
naisansambel, vene koor “Retšenka”,
Narva-Jõesuu Muusikakooli koor. Tantsukollektiivi Kullerkupp täiskasvanute
tantsutrupp esitas uue programmi eesti
rahvatantsudest, oma esimese esinemiskogemuse sai kontserdil debüteerinud

Kullerkupu kõige noorem, nelja-aastaste
laste tantsurühm.
Pidupäevakontserdi külalisesinejaks oli
puhkpilliorkester Pritsu Brass.
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Ametlik info

29. veebruaril
2012.a
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
7 koosseisu
30 istung
Istungil võeti vastu järgmised
otsused:
• kinnitati linna eelarve reservfondi kasutamise uus kord;
• täiendati linna aukodaniku nimetamise korda. Nüüd kaasneb tänukirjale veel ka hinnaline kingitus;
• otsustati anda kõik kuus perekodu maja üle MTÜ SOS Lasteküla juhtimise alla. Mittetulundusühing hakkab osutama
linna nimel asenduskoduteenust ja rendib selleks linnalt
tasuta kõik kuus peremaja
kuni 31.12.2036.aastani.SOS
Lasteküla on rahvusvaheliselt
tuntud organisatsiooni SOS
Kinderdorf International filiaal. SOS Lasteküla on alternatiivne võimalus kasuperede
kõrval, selleks, et tagada lastele püsiv perekond ja kodu.
Lastekülas on lapsel võimalik
elada ühes peres oma bioloogiliste õdede-vendadega
ning hoida sidet ka pärisvanematega. Eestis on tänaseks
sellised lastekülad Keilas ja
Põltsamaal. Lastekülal on lisavahendeid laste ülalpidamiseks ning nende arvelt on
võimalik parandada osutatavat teenust ja tõsta töötajate
töötasu.

Narva-Jõesuu sai tunnistuse
investoritega töötamise
kursuse läbimise kohta
28.veebruaril sai Narva-Jõesuu linnapea
Andres Noormägi isikus EV Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi tunnistuse selle kohta, et linn on läbinud
erikursuse investeeringute kaasamise
ja investoritega töötamise programmis.
Meie maakonnas pole sellist tunnistust
mitte ühelgi omavalitsusel. Koolitus
kestis pea kaks aastat ja oli linna jaoks
tasuta, kui sõidukulusid mitte arvestada.
«Meie jaoks on see tunnistus vära kaaluv argument. Saame aktiivselt tegeleda
investorite otsimisega, mitte ainult istuda ja oodata, kuni kellelgi meie vastu
huvi tärkab», – ütles Andres Noormägi
maakonnalehele «Põhjarannik» antud
intervjuus.
Kursusel tutvustati kolme rahvusvahelise üldsuse tasandil arvesse tulevat
standarti: informaatiline, mille kaudu
antakse edasi informatsioon regiooni
eelistest; kinnisvara standard, mis an-

nab edasi andmete kogumi potensiaalsete füüsiliste objektide kohta ning
turusituatsioon, mille puhul linn peab
aitama leida finantshuvi ja tegema vajaduse korral investorile täiendavaid ettepanekuid.
Investoritega töötamise kursuse vastu tundis huvi kokku 69 omavalitsust.
Õppe korraldas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS).
Projekt viidi ellu Euroopa sotsiaalfondi
finatstoel.
Meentuagem, et möödunud suvel vastu
võetud järgmise 15 aasta arengukavas
on plaanis uue bussiliini ja Narva – Narva-Jõesuu vahelise jõeliikluse avamine,
turistide autokaravanide parkla väljaehitamise 2014.a ning kasiino ja surfikeskuse rajamine 2025.aastaks.

Jätkub Narva-Jõesuu Hooldekodu hoone remont

• tunnistati kehtetuks Narva-Jõesuu
linnavolikogu
28.03.2007.a otsus nr 103
„Kuursaali, Heleda pargi, Tumeda pargi ja lähiala detailplaneeringu algatamine”, mille algatamise taotleja ei ole
käesoleva ajani realiseerinud
ning planeeringu koostamist
alustanud.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste ja määrustega on võimalik
tutvuda linna kodulehel www.
narva-joesuu.ee kataloogis Kohalik võim, dokumendiregistris
aadressil:
avalik.amphora.ee/
njlv, linna raamatukogus ja linnavalitsuse kantseleis (NarvaJõesuu, Koidu 25 III korrus).

Koostas Veronika Stepanova,
Linnasekretär

Jätkuvalt paranevad hooldekodu elanike elamistingimused. Jaanuaris lõppes
elamukorpuse kolmel korrusel asuvate
vannitubade remont.
Esimese ja teises korruse vannituppa paigaldati uksega vannid, et puuetega inimestel ja vanuritel oleks mugavam vanniskäiku nautida, esimesele korrusele ehitati
täiendavalt kaks dušikabiini, põrandad said
elektrikütte. Projekti toetati hasartmängumaksu Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist 31956 euroga,
hooldekodu vahenditest omafinantseering 13 400 eurot. Ehituse peatöövõtjaks
oli Ferdmaster OÜ.
Vabariigi Valitsuse ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud CO2 kvootide müügi
kokkuleppe arvel soovitakse vähendada
üldkasutatavates hoonetes soojakadusid.

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

Ka Narva-Jõesuu Hooldekodu esitatud
projektil õnnestus toetust saada. Tööde
korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS. Praegu toimub riigihange ehitaja valimiseks.
Hooldekodu soojakadude vähendamiseks
on investeeringute kavas järgmised tööd:
fassaadi ja vundamendi soojustamine,
kolmanda korruse lodžade klaasimine,
välisuste vahetus, katuse soojustamine ja
rullmaterjaliga katmine, köögiploki ventilatsioonisüsteemi soojusvaheti rekonstrueerimine, päikesepaneelide paigaldamine kütteperioodi välisel ajal sooja vee
tootmiseks. Ehitustööd peavad lõpetatud
olema 31. augustiks.
Tiiu Toom
Arendusjuht

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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“TourEst 2012” oli Narva-Jõesuu esindatud

oma stendiga
17-19. veebruaril toimus Tallinna
Näituste paviljonis 21. rahvusvaheline turismimess TourEst 2012, mille
avas pidulikult EV välisminister Urmas Paet. Kolme päeva jooksul käis
näitusel 26 080 külastajat – arv, mis
on rekordiline kogu ürituse toimumise ajaloos. Eksponeerijate arv oli
468. Lisaks kodumaistele turismiäri haidele olid näitusel esindatud
Araabia Ühendemiraadid, Austria,
Belgia, Gruusia, Hispaania, Iisrael,
Indoneesia, Itaalia, Jaapan, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Mauritius,
Namiibia, Poola, Rootsi, Rumeenia,
Saksamaa, Soome, Tai, Tšehhi, Tuneesia, Türgi ja Valgevene.
Peahoones paiknesid suured eestimaised turismioperaatorid ja
väiksemad turismifirmad, bussi-,
lennu- ja veetranspordi ettevõtete esindused ja Eesti SPA-hotellide
esindused. Peahoone laval toimus
kolme päeva jooksul kokku 13 loosimist, 6 oksjoni, 7 tantsu- ja muusikaetendust. Lisaks oli väga tihe
kultuuriprogramm ka eksponeerijate boksides. Näiteks esines Hiiumaa
boksis koos Kärdla kooriga laulja
Ott Lepland, kes tänavu esindab
Eestit
Eurovisiooni lauluvõistlusel.
Kõige populaarsemaks boksiks oli
näitusehallis “Puhka Eestis”, kus
olid esindatud kõik maakonnad.
Messil tutvustati külastajatele kohalikke traditsioone, vaatamisväärsusi, kultuuriüritusi ja turismiobjekte. Lisaks korraldas iga maakond
oma loterii ja viktoriini ning meelelahutusüritusi. Lastemajas lõbustas

vallatu Pipi Pikksukk kõige väiksemaid näitusekülastajaid.

Narva-Jõesuu linn oli sel aastal väljas oma stendiga. AS Narva-Jõesuu

Sanatooriumi direktor, linnavalitsuse liige turismivaldkonnas Karina
Küppas jagas oma muljeid näituselt: «Kuna me esindame NarvaJõesuud juba mitmendat korda,
võime julgelt öelda, et meie linna
teatakse ja armastatakse. Seda saab
hinnata küsimuse põhjal: “Aga mis
teil sel aastal uuemat on? ”. Boks ei
olnud kordagi tühi. Oli palju külalisi, nii neid, kes on korduvalt NarvaJõesuus käinud kui ka neid, kes on
palju kuulnud meie liivarannast ja
soovivad kindlasti siia tulla”. Küppase sõnul oli kõige populaarsem
trükis Narva-Jõesuu kaart - inimesi huvitab, kus konkreetselt miski
asub ja kuidas sinna saab. Suveniiridena jagati külalistele linna
logoga rannakotte, mille sees olid
materjalid informatsiooniga linna
vaatamisväärsuste ja majutusasutuste kohta. «Kingituse peaeesmärgiks oli pikaajaline reklaam – buklet
võib kohe prügikasti rännata, kuid
kott on kasulik ka praktilises mõttes: suvel on see kõikjal kaasas ja
tõmbab endale möödakäijate pilke», - märkis Küppas.
Küsimusele, kas linn kavatseb lähitulevikus oma stendi ümber kujundada, nagu seda teevad teised
linnad ja maakonnad, vastas Küppas: «Linnale on vajalik reklaami
lähtepunkt, milleks, nagu me loodame, kujuneb promenaad. Peale
promenaadi väljaehitamist saame
me välja töötada uue reklaamikontseptsiooni. Muidugi saab see olema täiesti uus stend: sisekujundus,
bukletid jms. Ma ei saa nimetada

veel kedagi konkreetset, kes selles
suunas töötaks. Kõigilt on midagi
õppida!».
Linn kavatseb jätkata turismimesside külastamist, sest see on suurepärane moodus teatada endast
sihtauditooriumile. «Kindlasti oleme ka järgmisel aastal «TourEst»
turismimessil esindatud. On võimalik, et teistel näitustel osaleme koos
Narvaga. Koostöökogemus on meil
olemas ning see näitab, et siseturule orienteerudes on mõistlikum esineda koos, kaks linna koos kui üks
regioon torkavad rohkem silma. Me
täiendame teineteist suurepäraselt:
Narva-Jõesuu meelitab looduse ja
supelrannaga, Narva – meelelahutuste, ajaloo-obbjektide ja shopinguga” ütles Karina Küppas.
Jekaterina Gritskova

Milliseid tööturuteenuseid pakume?
•
•
•
•

Tööharjutuse kursust (kuni 460 tundi)
Tööturu koolitust: Eesti keel, Arvuti, säästlik majandamine (kuni 100 h)
Nõustamine (kuni 10 h)
Tööpraktika (66 päeva)

Millist ainelist tuge pakume projektis osalemiseks?

ESF projekt:
Pikaajaliselt tööle – toetavate teenuste pagasiga:
Tööturu ja individuaalsetele vajadustele vastav
Tööharjutus + Tööturukoolitus + Nõustamine
+ Tööpraktika
1.3.0102.11-0362
Kellele?

60 pikaajalisele töötule tööotsijale Tallinnas ja Harjumaal ning
30 Narva-Jõesuus ja selle lähiümbruses (Narva, Sillamäe, Vaivara vald)
Kokku 90 inimesele

Eesmärk?

Luua otseühendus Tööandja ja Tööotsija vahel ja
pakkuda mõlema vajadustele kohandatud tööturuteenuste kaudu tuge sobiva ja vajaliku rakenduse leidmiseks tööturul.

Kuidas me seda teeme?

Töötades Tööandjate ja Tööotsijatega personaalselt
Analüüsime tööturu ja töökohti pakkuvate Tööandjate ootusi ning Tööotsijate võimalusi
Kohandame ja integreerime tööturuteenuseid
Võimaldame Tööotsijatele pikema aja jooksul pidevat ja süsteemset
Konkurentsivõimet tõstvat, isiksust arendavat ja tööle motiveerivat tegevust ning kasvu
Kaasame pikaajaliste töötute töölerakendamise juhendamise ja
Säästlikule majandamisele suunatud rahvusvahelise kogemuse

• Pikaajalistele töötutele Tööotsijatele: Sõidutoetust ja Stipendiumi
• Töötajaid otsivatele Tööandjatele: Tööpraktika juhendamistasu

Tallinn:

Millal?

I grupp – detsember 2011
II grupp – juuni 2012
III grupp – november 2012
IV grupp – veebruar 2013

Narva-Jõesuu:

I grupp – märts 2012 NB! Algus 19.03.2012 kell 10.00, Koidu 25, Narva-Jõesuu
II grupp – jaanuar 2013

Kes on läbiviijad?

Rakendaja: MTÜ Tugikeskus POWER
Partnerid: MTÜ LootusPluss,
MTÜ Tugi- ja koolituskeskus USALDUS,
SALO Baltic International OÜ
Koostööpartnerid: Tallinna Linnavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Eesti Töötukassa, Medway Council/
UK

Kus registreeruda ja saada rohkem informatsiooni?
Võtke ühendust projekti koordinaatoriga Irina Oleinitš, Tel.: 5069028,
e-post: irina@powertugi.ee; www.powertugi.ee

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Valeria Maasik

70-aastast sünnipäeva tähistab:
Tatjana Kalinka
Tiia Johannes
Endla Pihlak
75-aastast juubelit tähistavad:
Alexey Anichkin
Aleksandra Makokina
Liudmila Rogaleva
Alvina Makarova
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Matrjona Djukanova
90-aastast sünnipäeva tähistab:
Antonina Šerpitis

sünni puhul

Lugupeetud Narva-Jõesuu pensionäride ühingu liikmed

4. aprillil 2012.a algusega kell 14.00 toimub Kesk tn 3 Valges saalis
PENSIONÄRIDE ÜHINGU LIIKMETE
ne
ÜLDKOOSOLEK
3. Tegevuskava koostamine 2012.a
4. Muud
Päevakord
1. Juhatuse aruanne 2011.a tööst
Narva-Jõesuu pensionäride ühingu juhatus
2. 2011.a finantsaruande kinnitami-

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Joesuu Linnavalitsus

• vene ja eesti keele valdamine suhtlustasandil,
kasuks tuleb võõrkeelte (inglise, soome voi
saksa ) valdamine suhtlustasandil.
• korrektsus ja korralikus

pakub tööd
parkimisjärelvalve ametiisikutele
alates 01.05 kuni 15.09.2012.

Kultuurikalender
Märts
17.03/12.00 – Start kogu perele / Narva-Jõesuu
keskkooli spordisaalis (J.Poska 36)
25.03/13.00 – Poeesia päev / Valge saal (Kesk 3)

Aprill:
07.04/12.00 – Tervisepäev / Valge saal (Kesk 3)
08.04-29.04 – Ülestõusmispüha näitus / Valge saal
(Kesk 3) kell 12.00 – Näituse avamine / töötoad
15.04/14.00 – Ülestõusmispüha kontsert (vene
naisansambel) / Valge saal (Kesk 3)
27.04/12.00 – Jüriööjooks / Hele park

Pangabuss peatub:
Voka
olmehoone juures
kell 12.30–13.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 15.00–17.00
Kohtla-Nõmme
Kohtla Põhikooli juures
kell 16.30–18.00

II kvartalis
2. ja 30. aprill
28. mai
25. juuni

II kvartalis
9. ja 23. aprill
7. ja 21. mai
4. ja 18. juuni
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Nõudmised kandidaadile:
• vähemalt 20 aastane,
• tunneb hästi digitaalkaamerat, arvutit ja mobiiltelefoni,
• auto markide tundmine
• loetav käekiri,
• inimestega suhtlemise oskus

CV koos fotoga palume esitada hiljemalt
26.03.2012 e-postile
parkla@narva-joesuu.ee,

Taiendav info telefonil

3599585

Nimi

Kontakt

Vastuvõtuaeg

Andres Noormägi
linnapea

35 99 588
andres.noormagi@narva-joesuu.ee

N 14.00 -16.00
eelregistreerimisel

Kalle Kekki
aselinnapea

35 99 593 mob. 5 20 34 13
kalle.kekki@narva-joesuu.ee

T 14.00 - 16.00
N 10.00 -12.00

Veronika Stepanova
linnasekretär

35 99 587
veronika.stepanova@narva-joesuu.ee

E 10.00 - 12.00
K 09.00 - 12.00
N 10.00 - 12.00
ja 13.00 - 16.00
R 10.00 - 12.00

Anžela Jakutova
finantsjuht

35 99 580
anzela.jakutova@narva-joesuu.ee

Tööpäeviti

Valeria Lavrova
peaspetsialist kultuuri alal

35 99 594
valeria.lavrova@narva-joesuu.ee

K 09.00-12.00
ja 13.00-16.30

Andrei Palmberg
keskkonna-korrakaitse
inspektor

35 99 585
andrei.palmberg@narva-joesuu.ee

R 09.30-12.00
ja 13.00-17.00
N 09.00-12.00
ja 13.00-16.00

Andres Toome
linnaarhitekt

35 99 596
andres.toome@narva-joesuu.ee

N 09.00-12.00
ja 13.00-17.00

Irina Voišnis
ehitusjärelvalve inspektor

35 99 584
irina.voisnis@narva-joesuu.ee

E 09.30-12.00
ja 13.00-17.00
N 09.00-12.00
ja 13.00-16.00

Olga Batluk
maakorraldaja

35 99 598
olga.batluk@narva-joesuu.ee

E 09.30-12.00
ja 13.00-17.00
N 09.00-12.00
ja 13.00-16.00

Jelena Šabanina
pearaamatupidaja

35 99 580
jelena.sabanina@narva-joesuu.ee

Tööpäeviti

Nadežda Krutõhh
raamatupidaja

35 99 583
nadezda.krutoh@narva-joesuu.ee

Tööpäeviti

Irina Kornilova
raamatupidaja

35 99 583
irina.kornilova@narva-joesuu.ee

Tööpäeviti

Sirje Neeme
sotsiaalabiinspektor

35 99 589
sirje.neeme@narva-joesuu.ee

T 09.00-12.00
ja 13.00-16.00
K 09.00-12.00
ja 13.00-16.00
N 09.00-12.00
ja 13.00-16.00

Liina Piirisalu
sekretär-kassiir

35 99 599 Fax: 35 99590
liina.piirisalu@narva-joesuu.ee
info@narva-joesuu.ee

Tööpäeviti

Riina Johannes
infosekretär

35 99 597
riina.johannes@narva-joesuu.ee

Tööpäeviti

35 99 597

E 09.00 - 12.00
ja 13.00 - 17.00
K 08.30 - 12.00
ja 13.00 - 17.00
R 08.20 - 12.00

Registripidaja

Surma registreerimine toimub ka väljaspool vastuvõtuaega.

