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8.aprillil tähistas kristlik maailm Kristuse Ülestõusmise püha
Kristus ütleb: ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti
ning minu käes on surma ja surmavalla
võtmed! Ilm.1:18
Selles maailmas oma alati oma rõõme
ja oma muresid. Elus on oluline näha
mitte üksnes selle pahupoolt, vaid märgata ennekõike head ja ilusat. Ülestõusmispühad annavad selle hea märkamiseks palju põhjust.
Pikk ja külm talv, mil kogu loodus on
otsekui välja surnud, on seljataga ja
võime märgata, kuidas ilm läheb iga
päevaga üha soojemaks ja kogu loodus
ilusamaks. See on kevadpühade märk
elu võidust. Olgu talv ükskõik kui pikk,
kord tuleb jälle kevad ühes tärkamise ja
elu võiduga.

sumusi: neljapäeval oli tema viimne
söömaaeg ühes õpilastega, reedel ootas ees piinarikas surm ristil. Kuid kõik
need kannatused saavad pühapäevase
ülestõusmise valguses uue tähenduse.
Viimse sõna ütleja polnud surm, vaid
hoopis elu.
Kristus kandis meie patu, et me võiksime olla vabad. Kristus kannatas, et
meie võiksime saada oma kannatustes
lootust. Kristus suri, et meie võiksime
kord oma surma järel igavesse ellu saada ja kohtuda seal eelnevalt läinutega.
Elu pahupool on võidetud ja võime
vaadata lootusrikkalt tulevikku. Kristus
on surnuist üles tõusnud ja toonud nii
meilegi võidu!

Kuid nagu looduses, nii on ka inimese
elus oma raskused ja nende ületamised. Meie ellu kuulub omajagu muret
ja kannatusi ning vahel peame kokku
puutuma surmagagi. Ülestõusmispühade sõnum on selles, et mitte raskused ja surm ei võida selles maailmas,
vaid Jumal ja elu.
Ülestõusmispühadele eelnevasse nädalasse mahub palju Jeesuse elu kat-

Kaido Soom
Eesti Kirik

Ülestõusmispühade nädal Liikuv teater kogus
Narva-Jõesuus
Narva-Jõesuusse
maakonna koolilapsi
8.aprillil pühitseb kogu kristlik
maailm üht tähtsaimat püha
aastas – Kristuse ülestõusmise
püha. Narva-Jõesuu Kesk tn 3
Valges saalis toimus sel puhul
ülestõusmispühade-teemalise
käsitöönäituse avamine. Eksponeeritud on Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe käsitöömeistrite
erinevates tehnikates valminud
looming – pärltikand, ristpiste,
puulõige, dekupaaž, jne.
Lihavõttepühade näituse raa-

mes korraldavad käsitöömeistrid
õpitubasid, kus soovijad saavad
asjatundjate toel oma oskusi ja
teadmisi laiendada. Neile, kes
pole jõudnud näitust külastada
ütleme lohutuseks, et veel on
aega – näitus jääb avatuks kuni
kuu lõpuni.
15. aprillil tähistavad ülestõusmispüha
õigeusklikud.
Sel
puhul ootab vene naiskoor
«Реченька» kõiki linnlasi ja külalisi oma soolokontserdile, mis

algab Kesk tn 3 Valges saalis kell
14.00. Tähistab ju «Реченька»
sel aastal oma loomingulise tegevuse soliidset, kahekümnendat aastapäeva. Kollektiiv on
ülestõusmispühade kontserdiks
ette valmistanud spetsiaalse
programmi soojadest, südamlikest kevadelauludest.
Jekaterina Gritskova

Õnnitleme pensionäre, veterane
ja kõiki Narva-Jõesuu elanikke
Ülestõusmispühade puhul ning
soovime head tervist, õnne, rõõmu ja edu elus.
Narva-Jõesuu pensionäride ühendus
Naistearsti

Ljubov Niinimäki
vastusvõtt toimub

Aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu, 2.korrus
Kell 10.00-14.00 järgmistel päevadel
13.04.2012, 11.05.2012, 15.06.2012, 13.07.2012, 07.09.2012, 05.10.2012, 19.11.2012
ja 07.12.2012
Eelregistreerimine Narva Haigla naistekliini registretuuri kaudu

tel. 35 61 144

13-16. märtsini toimus NarvaJõesuus tuntud dramaturgi
Urmas Alliku juhitava loomingulise ühenduse “Teine Laine”
lasteetenduste seeria. Esinemiskohtadeks olid valitud
Narva-Jõesuu
sanatooriumi
saal, kus etendus eestikeelne
lavastus “Aga kui me ei kasvagi
suureks?” ning Narva-Jõesuu
koduloomuuseum, mille territooriumil toimusid venekeelse
etenduse «Достал Расмуса
достаток» etendused.
Etendused toimusid, kui nii
võib öelda, ”ühe hingetõmbega” ning ebatavalises vormis nn “liikuva teatri” kujul.
Iga etendust sai korraga näha
mitte rohkem kui 60 vaatajat. Etendust ei mängita ühes
saalis, vaid see liigub ühest
ruumist ja kohast teise. Möödunud aastal vaatas etendust
«Достал Расмуса достаток»
rohkem kui 10 tuhat PõhjaEesti koolilast. Siis oli etenduse kohaks valitud Vääna mõis
Tallinna lähedal.
Lavastuste
sihtauditooriumiks on Ida-Virumaa koolide
ja kutsekoolide õpilased. Selle
mõne päeva jooksul, käis neid
Narva-Jõesuust läbi väga pal-

ju. Projekti eesmärk oli noorte silmaringi laiendada. Peale
lavastuse vaatamise pakuti
neile mitmesugust tegevust
ja üritustes osalemist – mängud, konkursid, ekskursioonid
Narva-Jõesuus, mille raames
lapsed tutvusid kuurortlinna
ajalooga, ratsutamine, kringlitega teejoomine ja palju
muud.
Koduloomuuseumi juhataja
Ljubov Nikkar jagas oma muljeid ajalehe “Narva-Jõesuu”
korrespondendiga:
“Selline
formaat on meie regiooni
jaoks suur haruldus. See oli
esimene kogemus ja võib öelda, et küllalt edukas. Meeldis
kompleksne lähenemine: vaatamata sellele, et projekt oli
nö teatraalne, õnnestus seda
seostada teiste kultuurivaldkondadega”.
Etendus «Достал Расмуса
достаток» räägib sellest, kuidas rikkus võib muutuda ohtlikuks. See on lugu tavalisest
eesti perekonnast, kelle kätte
sattub juhuslikult palju raha.
Pere ostab autod, lennukid,
laevad, lossid, sõidab kaks
korda ümber maailma, kuid
õnne ja eesmärke ei ole.

Projekt nägi ilmavalgust EV
Kultuuriministeeriumi
Integratsiooni ja migratsiooni
sihtasutuse “Meie inimesed”
rahalisel toel. Kokku toimus
Narva-Jõesuus 16 etendust.
Etenduse lavastaja Urmas Alliku sõnul realiseerus projekt
Ida-Virumaal suures osas tema
ammuste
tuttavate, Narva
teatri “Ilmarine” juhtide Irina
ja Juri Mihhaljovide, NarvaJõesuu linnapea Andres Noormägi ja paljude teiste toredate
inimeste jõupingutuste tulemusena.
Narva teatri “Ilmarine “ kunstiline juht Juri Mihhaljov oli
etenduse «Достал Расмуса
достаток» venekeelse versiooni redigeerija. Teatri direktor Irina Mihhaljova tegi
ära suure töö vaatajate kaasamisel. Tema sõnul oldi projektist väga huvitatud. Nädala
jooksul osteti ära piletid 16-le
etendusele. Niiviisi said liikuvat teatrit näha Kohtla-Järve,
Jõhvi, Sillamäe Narva ja NarvaJõesuu koolilapsed.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu
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Olmejäätmetest
nii ja teisiti
Jäätmeseadus ja Narva-Jõesuu
linna
jäätmehoolduseeskiri
näevad ette võimaluse vabastada majaomanikud kohustusliku korraldatud jäätmeväljaveoga ühinemisest. Vabastuse
aluseks on hoonete puudumine kinnistul või kui omanik
ei kasuta kinnisvara või ei ela
selles.
Jäätmeseaduse § 69 lg 5 sätestab, et korraldatud jäätmeveoga
liitumisest
vabastatud jäätmevaldaja on
kohustatud esitama linnavalitsusele järgmise aasta 20.
jaanuariks vormikohase kinnituse, et kinnistul ei elatud ja
seda ei kasutatud aasta jooksul.
Juhul kui nimetatud tähtajaks
kinnitust esitatud ei ole, loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks
alates 21. jaanuarist.
20.01.2012.a seisuga ei ole
Veel kord tahaks linlastele südamele panna, et kesklinna paigaldatud neli kollast konteinerit on
mõeldud siiski ainult puhastatud segataara kogumiseks, mitte
olmejäätmete ja seda enam mitte katkise aknaklaasi tarbeks!
Linnaelanike jaoks on see teenus
täiesti tasuta, kasutage seda sihipäraselt! Sest kõigest hoolimata
täidetakse konteinerid olmejäätmetega, aeg-ajalt koguneb nende ümber katkise olmetehnika
ja ära visatud mööbli hunnikuid,
mida tuleb utiliseerida juba linna
eelarve arvelt.
Aasta alguses valasid kenade
kollaste konteinerite peale oma
viha välja vandaalid, rikkudes ja
lõhkudes neid. Kas nendel tundmatutel märatsejatel oli isiklik
viha MTÜ ETO vastu, kes kollaseid konteinereid teenindab, või
näitasid nad välja oma rahulolematust riigiga, mille eelarvest
konteinerite hooldamise eest
tasutakse, pole toimetusele teada. Jääb üle ainult oletusi teha ja
kasutada nüüd juba enam mitte
nii kenasid kollaseid konteine-

mitte ükski Narva-Jõesuu majaomanik esitanud linnavalitsusele nõutavat kinnitust ja
seega ei ole alates 21.01.2012.a
mitte ühtegi majaomanikku,
kes oleks vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumise
kohustusest.
Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirjaga on alates
2010.a sisse viidud mõiste “suvine pakett”. See tähendab, et
majaomanikel, kes kasutavad
oma kinnisvara ainult suveperioodil, on võimalus sõlmida olmejäätmete veoleping
tähtajalisena. Kuid kahjuks on
linnavalitsus kokku puutunud
olukorraga, kus majaomanikud, kes on teenindava firmaga sõlminud jäätmeveolepingu 2-3 kuuks, elavad oma
peredega kinnisvaras aastaringselt, st esitavad teadvalt
ebaõigeid andmeid.
Selle aasta algusest kasutuse-

Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab ka sel aastal tasuta suuregabariidiliste jäätmete väljaveo.
Ajavahemikus alates 16-21 aprillini paigaldatakse linna suuregabariidilise olmejäätmete kogumise konteinerid alljärgneva graafiku kohaselt:

le võetud uus jäätmevaldajate ja Jäätmeseaduse täitmise
üle kontrolli teostamise programm võimaldas taolised juhtumid kindlaks teha.
Jäätmeseadus näeb ette petistest majaomanike korralekutsumiseks trahvi eraisikute
kuni 800 euro ja juriidiliste isikute kuni 2000 euro ulatuses.
Palume kõigil majaomanikel pöörada sellele asjaolule
eriliselt tähelepanu ja kuni
01.05.2012.a vormistada ettenähtud korras olmejäätmete
väljaveolepingud
olmejäätmete vedajafirmaga OÜ Ekovir.
Olmejäätmete
väljavedu
Narva-Jõesuu territooriumil
teostab OÜ EKOVIR, kontakttelefon 3366726, e-posti aadress: ekovir@hot.ee.

Konteineri paiknemise koht

Seisuaeg

Väljaveo aeg

Karja 18v ja Mäe 17
majade vahel

16.04.12.
09.00-12.00

17.04.12.
09.00-12.00

Vabaduse 18, 20 ja 22
majade hoovis

16.04.12.
09.00-12.00

17.04.12.
09.00-12.00

Karja ja Kudruküla
tänavate ristmikul

17.04.12.
09.00-12.00

18.04.12.
09.00-12.00

Sepa 14 ja J.Poska 49
majade vahel

17.04.12.
09.00-12.00

18.04.12.
09.00-12.00

Rahu 7 maja vastas
(hostel Algus)

18.04.12.
09.00-12.00

19.04.12.
09.00-12.00

Vilde ja Pargi tänavate
ristmikul

18.04.12.
09.00-12.00

19.04.12.
09.00-12.00

L.Koidula 46 juures oleval
parkimisplatsil

19.04.12.
09.00-12.00

20.04.12.
09.00-12.00

Raja ja Kiriku tänavate
ristmikul

19.04.12.
09.00-12.00

20.04.12.
09.00-12.00

Vilde ja Sulevi tänavate
ristmikul

20.04.12.
09.00-12.00

21.04.12.
09.00-12.00

Aia ja Vabriku tänavate
ristmikul

20.04.12.
09.00-12.00

21.04.12.
09.00-12.00

Linnavalitsus juhib eriti tähelepanu sellele,
et konteineritesse ei tohi panna ehitusjäätmeid (telliseid, segu, kipsplaati, aknaklaasi
jne).
Juhul, kui te näete, et konteinerisse ladustatakse

ehitusprahti või ohtlikke jäätmeid, palume teid
teatada sellest e-posti aadressile: andrei.palmberg@narva-joesuu.ee või telefonil 35 99 585,
533 35 147. Võimaluse korral fikseerige nähtud
tegevus.

Narva-Jõesuus, Kalda tn 45 võib tööpäevadel tasuta ära
anda keskkonnale ohtlike jäätmeid: ilma elektrolüüdita vanad autoakud ja kummid, laki- ja värvijäägid, aegunud ravimid jms.
Palun tooge need Kalda 45 ja andke tasuta ära, pole vaja
keskkonnale ohtlike jäätmeid visata metsa alla või põõsastesse!
Ametlik info

reid, kodus kõikjale kogunevast
taarast tasuta lahti saamiseks.
Kõik teavad, et on rangelt keelatud koguda prahti olmejäätmete
konteinerite juurde, sellest on
palju räägitud ja kirjutatud. Siiski kogunevad pimeduse varjus
ja ka päevavalgel prügikuhilad
konteinerite kõrvale.
Korteriühistute juhatustele on
tehtud kirjalikke hoiatusi ja märkusi, kuid kortermajade elanikud
jätkavad vana viisi. Kõrvalolev

foto demonstreerib näitlikult,
kuidas Kesk tn 7 maja elanikud
teadlikult panevad oma ükskõikse suhtumisega korteriühistu
trahvisaamise ohtu.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor
tel 35 99 585, 533 35 147
e-post:
andrei.palmberg@narva-joesuu.ee

28.märtsil 2012.a toimus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
seitsmenda koosseisu 31 istung
Volikogu istungil otsustati:
•

•

•

•

•

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

anda linnavalitsusele õigus korraldada
kirjalik enamopakkumine linnavara müügiks. Volikogu otsustas müüa Narva-Jõesuus, Vabaduse tn 81 asuva korteriomandi nr 3 ja Narva-Jõesuus Pargi tn 3 asuva
kinnistu.
lisaks eelmisel istungil vastu võetud otsustele perekodu majade MTÜ SOS Lastekülale rendile andmise kohta otsustati, et
rendilepingute ja perekoduteenuse osutamise lepingute allakirjutamise momendist peatakse linnaasutuse Narva-Jõesuu
Perekodu tegevus. Linnalehe trükki minemise momendil olid need lepingud veel
allkirjastamata.
anti Narva-Jõesuu linnavalitsusele õigus
osaleda MTÜ-s Virumaa Rannakalurite
Ühing
taotleda maa-ala Jaan Poska 44 munitsiplaiseerimist (maa-ala Jaan Poska ja Kalda
tänavate vahel).
kinnitati linnavolikogu revisjonkomisjoni
töö plaan 2012.a.

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

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 (Narva-Jõesuu, Koidu 25
III korrus).

Koostas Veronika Stepanova,
Linnasekretär

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Perespordi päev
Tasuline parkimine
Narva-Jõesuus
2012.a suvitushooajal
heselt viivistasu otsus. Viivise
suurus on 30,68 €.
Ärge unustage parkimiskella
õigesti kasutada!

Narva-Jõesuu

kond), auväärsele teisele kohale jõudsid “Mustad Välgud”
(Ivanovid, Sidorovid). Pronksmedalit jagasid omavahel
ühesuuruse punktiarvu saavutanud meeskond “Kevad”
(perekond Skopinid) ja turniiri alaline osavõtja perekond
Tsaar Narvast. Kõige noorem
võistkonnaliige oli kolmeaastane Alina Baranova.
Kõik osavõtjad said kingitusi.
Jekaterina Gritskova

Parkimise
2011.a kohtustatistika

Alates 01. maist 2012.a algab
Narva-Jõesuus uus parkimishooaeg, mis kestab kuni 15.
septembrini.
Parkimispiletite hinnad on:
päevapilet 2,50 €;
Kuupilet 11.-€ ja kogu hooaja
pilet 40.- €.
Nagu möödunud aastal, nii ka
sel aastal korraldab Narva-Jõesuu LV hooajapiletite soodusmüügi. Kui ostate parkimispileti kogu hooajaks ajavahemikus
20-30.aprillini, maksab see
10.-€ ning alates 1.maist kuni
3.juunini maksab 40-eurone
hooajapilet 12 .-€.
Parkimise sooduspileteid võivad osta kõik soovijad piiramatus koguses Narvas Astri ja
Fama kaubanduskeskuste infopunktidest ning Narva-Jõesuu
Maxima kaupluses kosmeetika
müügiboksist.
Narva-Jõesuu alalised elanikud, kes on kantud linna elanikeregistrisse rohkem kui 1 aasta enne parkimishooaja algust,
saavad osta Narva-Jõesuu linnavalitsusest hooajapileti hinnaga 3.50 €.
Pileteid
müüakse
alates16.04.2012.a tööpäevadel kella 9.00-12.00 ja 13.0016.30.
Alates 2012. aastast on uus võimalus osta parkimispilet interneti teel läbi Narva-Jõesuu LV
kodulehe http://narva-joesuu.
ee, alajaotus “parkimine” ja
edasi programmiviidete järgi. Sel viisil hoiate kokku oma

aega ja kiirendate parkimispileti soetamist.
Tuletame meelde, et parkimispilet ei anna õigust parkida
oma autot parkimist keelavate
liiklusmärkide mõjupiirkonda.
Liiklusseaduse § 187 lg 4 sätestab, et mootorsõiduki ja selle
haagise juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult
pärast parkimise alustamist.
Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või
parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu
maksmise kohustus 15 minuti
möödumisel parkimise alustamise hetkest, kui kohaliku
omavalitsuse volikogu ei ole
kehtestanud pikemat tähtaega.
Kui transpordivahendil puudub parkimise eest tasumist
kinnitav dokument või kui parkimise alguse aeg ei ole millegagi näidatud, koostatakse ko-

- Kaks mootorratturit vaidlustasid viivistasu määrava Linnavalitsuse otsuse, viidates
rahvusvahelisele praktikale, et
mootorrattur ei ole kohustatud parkimistasu maksma. Tartu Halduskohus ei nõustunud
nende seisukohaga ja selgitas
oma otsuses, et mootorratas
on liiklusseaduse mõttes mehhaaniline transpordivahend,
mille parkimise eest tuleb samuti tasuda kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud määral.
- Autojuht arvas, et talle on
põhjendamatult
määratud
viivis parkimispileti ebaõige
täitmise eest ja vaidlustas viivistasu otsuse kohtus. Tartu
Halduskohus ei nõustunud
kaebaja seisukohaga ning
jättis tema avalduse rahuldamata, kuna kaebuse esitaja ei
täitnud parkimispileti pöördel
olevaid nõudeid parkimispileti täitmiseks. Täitmisnõudes
on öeldud, et juht on kohustatud kirjutama parkimispiletile
oma transpordivahendi riikliku autoregistri registrinumbri.
Antud juhul otsustas autojuht
kasutada ühte piletit mitme
masina tarbeks ning pani pileti
juurde paberitüki auto numbriga.
Parkimispilet kehtib sellele
transpordivahendile,
mille
number on kirjutatud pileti
peale. Palun lugege tähelepanelikult parkimispileti täitmise
nõudeid!

17.märtsil toimus Narva-Jõesuu keskkooli saalis iga-aastane, traditsiooniline perede
spordipäev, millest võtsid osa
õed ja vnnad, emad ja isad,
vanaisad ja vanaemad ühtse
meeskonnana.
Üritus on toimunud sellisel
kujul juba seitse aastat. Selle aasta tingimused lubasid
meeskondi natuke “segada”
– isade-emade asemel võisid
võistelda vanaisad – vanaemad, ka võisid pered kasutada nn “sissetoodud” sportlaste
abi.
Võistluseks registreeris kaheksa perekonda, kuid kahjuks
kaks nendest ei saanud osa
võtta haigestumise tõttu just
enne turniiri.

Kuus võistelnud peretiimi
läbisid kaheksa erineva raskusastmega etappi. Esimese
koha võitis meeskond «ТPP»
(Tahtujevi ja Peterselli pere-

Ülemaailne Tervisepäev Narva-Jõesuus
Juba alates 1950. aastast tähistatakse igal aastal 7. aprillil
Ülemaailmset Tervisepäeva.
Tervisepäeva eesmärk on juhtida rahva tähelepanu oma
elustiilile ning tõsta inimeste
teadlikkust toitumisest ja liikumisest. Tervisekaitse organisatsioonid korraldavad sel
päeval mõttetalguid leidmaks
mida teha, et kogu planeedi
inimeste tervis ja koos sellega

ka nende elukvaliteet paraneks.
Narva-Jõesuu elanike jaoks
toimus tervisepäeva puhul
üritus Kesk tn 3 Valges saalis,
kus perearst Larissa Golt andis
nõu, kuidas õigesti tervistuda,
mitte ravida.
Paljud meie seast on juba väikese terviserikke puhul valmis
sööma tablette selle asemel,
et muuta kaardinaalselt oma

harjumusi. Päeva teemaks oli
pühendumine tervislikule eluviisile.
Lisaks loengule toimus erinevate füsioteraapia preparaatide ja aparaatide esitlus.
Jekaterina Gritskova

Jüriöö jooks ootab osavõtjaid!
stardipauk kõlab 18.00, samal
ajal algab ka üliõpilaste teatejooks. Kepikõnni harrastajad
lähevad 6 - kilomeetrisele rajale oma kiirust ja vastupidavust
mõõtma kell 18.00.
Parimate autasustamine toimub kõigi distantside lõppedes.

27.aprillil korraldatakse Narva-Jõesuu Heledas pargis selle
kevade tähtsaim spordiüritus
– Jüriöö ülestõusu aastapäevale pühendatud Jüriöö jooks.
Korraldajateks on lisaks Narva-Jõesuu LV veel Narva Äkke

spordiklubi, Eesti Akadeemiline Spordiliit ja TÜ Narva Kolledž.
1 kilomeetri pikkune Lastejooks algab kell 17.00. Sel aastal 6 km pikkuse Jüriöö jooksu

Jüriöö jooksule saab end eelnevalt registreerida, kirjutades
oma osavõtusoovist elektronposti aadressile maraton@akkesport.net. Registreerida saab
ka ürituse toimumise eel alates
kella 16.00 Heledas pargis.
Osavõtutasu on 2 €, pensionäridele ja kuni 18-a lastele on
soodustasu 1.50 €.
Jekaterina Gritskova
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Narva-Jõesuusse tekib
uus vene õigeusu kirik
Sinodi ukaasiga 7. oktoobril
1893.aastal.

28. märtsil kohtus Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormä-

gi Narva ja Peipsiveere piiskopi Lazariga. Kohtumise käigus

kirjutati alla leping Narva ja
Peipsiveere
piiskopkonnale

Narva-Jõesuus, Koidu tn 6 asuva hoones (hüdrometeoroloo-

gijajaama maja) osa ruumide
tasuta kasutusse andmise kohta. Plaanide kohaselt hakkab
siin paiknema kodukirik. Juba
teisel päeval peale ruumide
üle andmist toimus tulevase
kiriku kohas palvus, kus paluti
Jumala õnnistust heale teole.
Kiriku jaoks valitud koht ei
ole juhuslik. Just sellel kohal
asus kuni 1944.aastani imeilus
Püha Vladimiri kirik, kuurortlinna vaimulik keskus.
Vladimiri kirikul on pikk ja
imeline ajalugu.
Pühakoja pidulik nurgakivi panek toimus 5. augustil 1890.a
Riia ja Miitavi piiskopi Arseni
(Brjantsev) poolt imperaator
Aleksandr III ja Maria Fjodorovna ning teiste tsaari perekonna liikmete juuresolekul.
Kirik pühitseti sisse 17. augustil 1893.a püha apostlitesarnase Vladimiri nimega.Viie
lööviga kirik kõrgus Narova
vaskul kaldal, loodud arhitekt A.V.Ivanovi projekti järgi
vene stiilis, kivist kellatorni ja
sisegaleriidega ristikäikudeks
halva ilma korral. Pühakoja
sisemine kaunistus oli kooskõlas hoone välimise iluga. Narva-Jõesuu kogudus loodi Püha

Kirik lasti õhku saksa vägede
lahkumisel 1944.a ja kohaliku koguduse ees seisis vana
kiriku taastamise või uue ehitamise küsimus. Alates 1945.a
augustist peeti teenistust Lutheri kogudusele kuuluvas majas. Teenistust pidasid harva
Narvast kohale sõitnud Issanda Ülestõusmise kiriku vaimulikud.
1945.a detsembris toimus õigeusu koguduse üldkoosolek.
Peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimist otsustati paluda luba Mereküla külas oleva Kaasani kiriku
ületoomiseks lõhutud pühakoja asemele. 1946.a alguses
andis selleks loa Tallinna ja
Eesti peapiiskopp Pavel (Dmitrovski), kuid võimud lubasid
paigaldada kiriku teise kohta
–linna uue turu juurde, kus see
senini ka seisab.
1947.a vedasid koguduse liikmed, enamuses naised, kiriku
vankrite ja rullikute peal uuele
kohale. Kahjuks ei õnnestunud kõike ära vedada: kaduma läks nikerdatud puidust
kuppel, osa nikerdatud puust
katusekaunistusi ja pühakoda
sai natukene madalam.
Esimene jumalateenistus toimus ületoodud kirikus 21.
juulil 1948.a Püha Kaasani Jumalaema ikooni päeval, teenistust pidas vaimulik Jakov
Timofejev.
28.augustil 1948.a pühitses
Tallinna ja Eesti peapiiskopp
Isidor (Bogojavlenski) kiriku
apostlisarnase Püha Vladimiri
nimele lõhutud kivikiriku mälestuseks.
Sellest ajast alates on Püha
Vladimiri puukirik ainus õigeusu pühakoda linnas. Oma
kaugevõitu asukoha ja vähese
ruumi tõttu ei suuda puukirik
rahuldada koguduse vajadusi,
eriti suvisel ajal.
Seega on linna poolt uue pühakojale ruumi andmise fakt
iseensest tähtis samm vaimuliku elu elavdamiseks linnas.
Uues ruumis käib juba remont.
Tahaks uskuda et Jumala armust algavad uues koguduses
teenistused juba väga varsti ja
sellest saab tugipunkt kaotatud pühakoja taastamisele.
MPEÕK Narva ja Peipsiveere
piiskopkonna pressiteenistus
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Teguderohke varakevad muusikakoolis
õpilaste ja lasteaialaste jaoks
Kesk tn 3 Valges saalis.
Teise kontserdi korraldamise
võttis enda peale Narva koorikool.
Kolmas kontsert oli külalisetendus Aseri muusikakoolis.
Muusika ja tantsu abil rändasid
projektis osalejad koos vaatajatega läbi gootik, renessansi,
baroki, klassitsismi, romantismi ja XX sajandi, tunnetades
selle aja esinemiskunsti omapära ja iseärasusi.
Projekt teostus Kultuurikapitali
finantstoel.
26. märtsil toimus Ivangorodis 17. korda noorte talentide konkurss
«Принаровье
2012». Traditsiooniline üritus

Veebruari lõpp ja märtsi algus - see on festivalide ja
konkusside aeg. Narva-Jõesuu
muusikakoolis on see samuti

tulikiire aeg: üks üritus ei jõua
veel lõppeda, kui juba teine on
algamas.
28.veebruaril võitis noorte
keelpillimängijate piirkondlikul konkusil Narvas teise koha
viiuldaja Darina Šuparskaja,
õpetaja Irina Kosova õpilane.
3. märtsil võtsid Tallinnas Vene
kultuurikeskuse kooli “Allegro” baasil toimunud konkurssfestivalist “Võluhelid” osa vanamuusika ansambli “Olor”
muusikute vanem ja noorem
koosseis
koos
solistidega
blokkföödi klassist.
“Võluhelid” toimus sel aastal teist
korda. Konkursandid tõid koju
medalid ja kingituseks saadud

toimub legendaarse Mariinski
teatri egiidi all. Konkurss on
suunatud laste muusikalise
meisterlikkuse arendamisele,
Venemaa ja Eesti muusikakoolide pedagoogide kogemuste
vahetamisele.
Narva-Jõesuu
muusikakool võtab selles tõeliselt kõrgetasemeliset üritusest
osa juba mitmendat korda.
Selgi aastal saavutasid meie
lapsed mitu tähtsat võitu. Oma
vanuseklassis saavutas kolmanda koha Lea-Teele Saltõkova (blokkflööt) ja Vladislav
Švani (kitarr) duett. Vladi edu
konkursil on tema õpetaja Natalja Masjukova suurepärase
töö tunnustus: poiss õpib alles
teist aastat kitarriklassis ning

juba sai rahvusvahelisel konkursil auhinnalise koha.
Hästi esines ka vanamuusika
ansambli “Olor” noorem koosseis: Erik Pihlak, Mark Pihlak ja
Anastassia Olevitš võitsis oma
vanuseklassis esimese koha.
Õnnitleme siinkohal laste muusikakooli pedagooge J Vassilenkot (klaver), N.Masjukovat
(kitarr) ja L.Švani (blokkflööt)
õpilaste eduka esinemise puhul ning täname neid tehtud
töö eest.
Jekaterina Gritskova

suveniirid - armsad viiulivõtmed.
16 -18. märtsil esindasid linna
regionaalsel konkurss-festivalil
“Noor laulja” Inga Samusseva
õpilased. Konkurss toimus Narva koorikoolis. Veronika Kuznetsova tunnistati hõbedase
diplomi vääriliseks, Narva-Jõesuu muusikakooli ansambel
hinnati kolmandale kohale.
17. ja 21. märtsil realiseerus
projekt “Muusika läbi aegade”. Selles osalesid NarvaJõesuu muusikakool, Narva
koorikool ja tantsukollektiiv
“Kullerkupp”. Projekti raames
anti kolm kontserti, üks nendest Narva-Jõesuu Keskkooli

“Kasside kontsert” ja “Kuldkalake” Armastuse leidmise lood Rakvere Teatrilt

Eelmisel nädalal toimus Narvas kooliteatrite festival “Kuldkalake”, kuhu kogunes üle neljakümne kooliteatri Eestist ja
Peterburist.
Narva-Jõesuu keskkooli õpilased osalevad sellel festivalil juba mitmendat korda. Sel
aastal valmistasid teise klassi õpilased ette eestikeelse
muusikali «Kasside kontsert”.
Etenduse stsenaariumi kirjutas meie koolis esimest aastat
töötav noor eesti keele õpetaja Kristina Samuilov. Lavastaja
raske töö võttis enda kanda
klassijuhataja Tatjana Anuf-

rieva.
Etenduse
ettevalmistamine
algas juba 2011.a novembris.
Meie koolis on traditsiooniks
saanud lavastada nooremates
klassides klassijuhatajate abiga jõulumuinasjutte ning sel
aastal oli meie klassil parim
lavastus. Seda märkasid kõik
- vaatajad olid vaimustuses
meie lauluhäältest, muusikast
ja lavastusest. Oleme oma
etendusega olnud külas lasteaias “Karikakar”, näitasime
seda 4-5 klasside õpilastele ja
planeerime esitada lavastust
projekti “Ettevõtlik kool” raa-

mes ka meie linnas puhkajatele.
Kõige suuremaks ja erutavamaks debüüdiks oli meile aga
esinemine “Kuldkalakese” festivalil kultuurimaja “Rugodiv”
suurel laval. Meid olid toetama tulnud vanemad, meie
kooli õpilased ja õpetajad.
Publikuks olid veel Narva, Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve
koolide õpilased.
Meie esinemine meeldis kõigile. Žürii märkis meid ära
diplomiga festivalil osalemise
eest ning ühte meie hulgast,
Ksenia Zakilovat, autasustati
diplomiga parima naisosatäitmise eest.
Muljeid ja emotsioone kogunes kuhjaga. Me oleme väga
tänulikud oma õpetajatele,
kes aitasid meil muusikali lavastada. Kindlasti tahame me
oma loomingulist tööd jätkata
ja miks mitte ka järgmisel aastal kooliteatrite festivalist osa
võtta!
Narva-Jõesuu keskkoooli
II klassi õpilased

Rakvere Teater ootab kolmapäeval, 2. mail Narva kultuurimajja
„Rugodiv“ vaatama koguperelavastust „Tuhkatriinu“ ning lüürilist
komöödiat „Armastus tööpostil“.
Päeval kell 12 etenduva „Tuhkatriinu“ lavastaja Toomas Suuman
usub, et muinasjutud pole vana
aja väljamõeldised, vaid toimuvad
meie kõigiga siin ja praegu. Nii on
Tuhkatriinu emata jäänud tüdruk,
kes peab õppima end suhetes
kehtestama, Prints aga armastab
lennukitega lennata ja asju omal
moel toimetada. Ja kui tavaliselt
öeldakse, et õnnetus ei hüüa tulles,
siis õnn ei hüüa hoopiski. Tuhkatriinu osas astub lavale Natali Lohk.

Õhtul kell 19 astuvad Narvas lavale tegelased Rakvere Teatri uusimast komöödialavastusest – Eldar
Rjazanovi ja Emil Braginski legendaarsest „Armastusest tööpostil“,
mille Rakveres seadis lavale Peeter
Tammearu.
Statistikaameti peadirektor Kalugina (Tiina Mälberg) valitseb oma
asutust raudse käega. Pealtnäha
on ta ainult ülemus ning naine temas on kadunud... kuni talle tekib
ootamatu kavaler sama asutuse
statistiku Novoseltsevi (Velvo Väli)
näol. Ning kuivikust saab kuninganna, sest armastus on igal pool,
isegi tööpostil. Nii võibki öelda “ka
ülemus on inimene...”, kuigi sama

hästi sobib “isegi alluv on inimene...”.
Eldar Rjazanovi film „Armastus tööpostil“ kogus Nõukogude Liidus 58
miljonit vaatajat ning kuulub kindlasti vene komöödiate kullafondi.
Lavastaja Peeter Tammearu: „Siin
on meisterlikult kirjutatud rollid,
mis võiksid olla iga psühholoogilist
teatrit austava näitleja unistuseks.
Kõik see, mis oli väärtuslik siis, kannab väärtusi ka täna. Nõukogude-aegsel tõrksa taltsutamise lool
on meile tänagi midagi õpetada.“
Mängivad Tiina Mälberg, Velvo
Väli, Anneli Rahkema, Erni Kask,
Kertu Moppel ja Marin Mägi.
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistab:
Valentina Deyneka
75-aastast juubelit tähistavad:
Viktor Nazarenko
Vello Terner
Anti Võip
Victor Kulin
Ilda Tokman

Ljubov Petšenenko
Valentina Lepistova
Liudmilla Bogdanova
Tamara Lisjanskaja

Narva-Jõesuu linnavalitsus

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Sara Petraš

Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja kinnistu aadressil Pargi 3, Narva-Jõesuu
(katastritunnus nr 51301:003:0098, üldpind 1732 m2, elamumaa) kirjaliku enampakkumise.

85-aastast sünnipäeva tähistab:
Peter Smolyakov

Enampakkumise alghind on 80eurot/m2.
Enampakkumise osavõtumaks on 100 eurot, mis tasutakse linnavalitsuse Swedpangas arvelduskontole 1120187750 hiljemalt 24.04.2012, selgitus „Enampakkumine Pargi 3, NarvaJõesuu”. Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on 13. märtsi 2012.a. korraldusega nr 46 algatanud Narva-Jõesuu
linna Kalevi tn 12 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub linna keskusest ca 1 kilomeetri kaugusel ida suunas, väikeelamute- ja suvilatega
hoonestatud piirkonnas. Planeeritava ala pindala on 2450 m2 ning see hõlmab Kalevi 12 kinnistut
katastritunnusega 51301:004:0030, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Planeeritav
ala piirneb Kalevi 10, Jõe 18a, Sulevi 23a ja Sulevi 25a kinnistutega ning Kalevi ja Sulevi tänavate maaalaga.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:
• olemasoleva Kalevi 12 kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa krundiks;
• planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine paariselamute (kahe sektsiooniga
ridaelamute) püstitamiseks ning nende arhitektuuriliste nõuete määramine;
• kruntide juurdepääsude, parkimise lahenduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõttete
ning tehnovõrkudega liitumise lahenduste määramine.
Ehitusalade suuruse, ehitiste korruselisuse ja kõrgus määrata detailplaneeringu koostamise käigus lähtudes piirkonna olemasoleva hoonestuse analüüsist ning Narva-Jõesuu linna ehitusmääruse tingimustest.
Narva-Jõesuu linna üldplaneering näeb ette Kalevi 12 kinnistu ulatuses väikeelamute piirkonda, mistõttu algatatav detailplaneering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringust huvitatud isik on AS Vant, kes on planeeritava kinnistu omanik.
Detailplaneeringu kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu.
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linna koduleheküljel asuvas dokumendiregistris, aadressil www.narva-joesuu.ee ja tööaegadel Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, aadressil
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25.

Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25,
Narva-Jõesuu 29023, ruum nr 301 kolmandal korrusel hiljemalt 26.04.2012 kell 11.00. Ümbriku peale peab olema märgitud « Enampakkumine Pargi 3, Narva-Jõesuu ».
Pakkumine peab sisaldama
• pakkuja nimi, elukoht ja isikukood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumiste avamine toimub 26.04.2012 kell 11.15. Pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumuste avamisel.
Lisa tingimused:
• Ostuhind tasutakse notariaallepingu sõlmimise päeval;
• Leping sõlmitatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;

Enampakumise objektiga tuvumine ja informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki,
tel 52 03 413, 35 99 593,
e-post kalle.kekki@narva-joesuu.ee

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja korteriomandi aadressil Vabaduse 81-3,
Narva-Jõesuu (katastritunnus nr 51301:010:0008, üldpind 35,1 m2) kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise alghind on 20 000 eurot.
Enampakkumise osavõtumaks on 100 eurot, mis tasutakse linnavalitsuse Swedpangas arvelduskontole 1120187750 hiljemalt 24.04.2012, selgitus „Enampakkumine Vabaduse 81-3,
Narva-Jõesuu”. Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele

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.

Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25,
Narva-Jõesuu 29023, ruum nr 301 kolmandal korrusel hiljemalt 26.04.2012 kell 10.00. Ümbriku peale peab olema märgitud « Enampakkumine Vabaduse 81-3, Narva-Jõesuu ».
Pakkumine peab sisaldama
• pakkuja nimi, elukoht ja isikukood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtumaksu tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumiste avamine toimub 26.04.2012 kell 10.15. Pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumuste avamisel.
Lisa tingimused:
• Ostuhind tasutakse notariaallepingu sõlmimise päeval;
• Leping sõlmitatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;

Enampakumise objektiga tuvumine ja informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki,
tel 52 03 413, 35 99 593,
e-post kalle.kekki@narva-joesuu.ee

