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TEEKONNAKS VALMIS!
Vaatamata sellele, et 2012.aastal
Teadmiste päeva tähistati puhkepäeval, uuel õppeaastal kooli
uksed tradistsiooniliselt avanesid
1.septembril.
Teadmiste päev on selline tähtpäev, mida ei saa ülekanda teisele
päevale. Ja mis veel on väga tähtis, see on see, et lapsevanemad
saavad olla sel päeval oma lastega ja jagada nendega selle päeva
rõõmu ja sära.
2012./13.õppeaastal meie kooli
astusid sisse 150 õpilast, sh esimese klassi õpilasi, kelle haridustee
osutub kõige pikemaks, tervelt
10.
Kool – see on suur laev, mis õppeaasta alguses on valmis pikaks
teekonnaks. Pedagoogiline kollektiiv on täielikult komplekteeritud ning koosneb oma tööle vastavat kvalifikatsiooni omavatest,
loovatest ja nutikatest inimestest,
kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi oma õpilastele,

on valmis õpetama ja õppima,
kuna meie kiiresti muutuvas maailmas õpetaja ei tohi lubada endale mitte areneda.
Juba teist aastat meie kool koos
kõikide teise Eesti koolidega töötab uue õppekava põhjal, mille
raames on õpetatakse selliseid
aineid nagu „Karjääriõpetus”, „Ettevõtluse alused” ja palju muid
kaasajast tingituid huvitavaid aineid, mis annavad õpilastele veel
õppides koolis tegema tähtsaid
otsusi ja planeerida oma tulevikku.
Sellest õppeaastast läheb üle
eestikeelsele õppele rida õppeaineid esimeses ja kolmandas
kooliastmes. Selliseid õppeaineid
nagu muusika, tööõpetus ja kehaline kasvatus õpilased hakkavad
omandama riigikeeles.
Õpilasi, kes õpivad kooli gümnaasiumi astmes, jätkavad õppetööd
Eesti-Soome projektis, mis näeb
ette teadmiste ja kogemuste saa-

mist nende poolt valitud turismi
valdkonnas. Loengud, praktilised
tunnid,õppereisid, tihe koostöö
projekti partneritega – see kõik
osutub olla põnev ja kasulik.
Alates 3.septembrist meie kooli
õpilased võtavad vastu külalisi
Soomest Imatra linnast, kellega
veedavad mitu päeva koostöös ja
suhtlemises.

Ametlik info

Me oleme valmis!
1.septembril pidulikul 2012/13
õppeaasta avamise aktusel kõlas
lõbus koolikell, mis tähistas uute
teadmiste omandamise teekonna algust. Sellel teekonnal ei teki
mingeid tõkkeid kui me tegutseme kõik koos – õpilased, õpilased
ja nende vanemad ning kõik, kes
on huvitatud meie edukusest.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
ja Linnavalitsus
õnnitlevad õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid uue kooliaasta alguse puhul.
Soovime Teile rõõmsat ja töökat aastat!

Narva-Jõesuu linnavalitsus

• toimus mittetulundusühingute linnaeelarvest toetamise uue korra projekti esimene lugemine. Planeeritakse
kehtiva korra muutmist, jagades toetuse saamise võimaluse neljaks: mittetulundusühingu tegevuse toetus,
noorsootöö ja sporditegevuse toetus, projektide kaasfinantseerimise ja ürituste korraldamise toetusteks. Uue
korra projektis on määratletud summad, millega linn
võib mittetulundusühinguid toetada. Uus on ka see,
et toetuste taotlusi hakatakse koguma üks kord aastas
ja toetust eraldatakse samuti üks kord aastas, kuid see
võib olla suunatud mitme ürituse või projekti teostamisele. Kuna toetuste eraldamise korra muutmine puudutab kõiki mittetulundusühinguid meie linnas, on uue
korra projekt tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks
välja pandud linna kodulehel aadressil www.narva-joesuu.ee ja kuni 18. septembrini võib esitada selle kohta
oma arvamusi ja ettepanekuid.
• võeti vastu Narva-Jõesuu linna esindamise kord;

• kehtestati Jõe tn 18 maaüksuse detailplaneering;

Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 63.91 eurot koolitoetust.

Koolitoetuse avalduse blanketi saab linnavalitsuse III korrusel infosekretäri käest. Avaldusele tuleb
lisada lapse ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning tõend koolist.

• võeti vastu 2013-2016 eelarvestrateegia aastateks;

• otsustati taotleda munitsipaalomandisse riigivara – tulevase Hirve tänava alune maaüksus;

Lugupeetud lapsevanemad,
kelle laps läheb sellel sügisel 1. klassi!

Taotlusi koolitoetuse saamiseks võetakse vastu kuni 14. septembrini.

Istungil tehti järgmised otsused:
• võeti vastu 2012.a teine lisaeelarve;

• tunnistati kehtetuks linnavolikogu 24.03.2004.a määrus
nr 45 “Veotranspordi (registrimassiga üle 3,5 t) liikumine linnas” . Sellega lõppes nõue veotranspordile linna
sissesõiduks lubade võtmiseks.

Narva-Jõesuu linnavalitsus

Koolitoetus määratakse lapsevanemale, kui üks
vanematest (või eestkostja) ning laps on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanikud.

29.augustil
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
7. koosseisu
35. istung

Seoses Narva-Jõesuu postkontori kolimisega uuele aadressile on postkontor suletud 13.09. ja 14.09. 2012 . ja avab uuesti
oma uksed klientidele Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone fuajees 17.09.2012
aadressil Koidu 25 .

• kooskõlastati Narva linna üldplaneering. Naaberlinna
üldplaneeringut kooskõlastades tegi linnavolikogu Narvale ettepaneku kajastada oma üldplaneeringus Narva
sadama ehitisi ning pikendada kergliiklusteed kuni linna piirini; jalgrattateed saaks edaspidi pikendada läbi
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna maade piki Narva
jõge kuni Narva laheni ning see oleks kajastatud Vaivara
valla ja Narva-Jõesuu linna üldplaneeringutes.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja määrustega saab tutvuda linna kodulehel: www.narva-joesuu.ee, linna dokumendiregistris: avalik.amphora.ee/njlv, linnaraamatukogus
ja linnavalitsuse kantseleis (Koidu tn 25 Narva-Jõesuu, III
korrus).

Postkontori lahtiolekuajad on järgmised:

Esmapäev-Neljapäev 9.00-17.30,
Reede 8.30-16.30,
lõuna 12.00-13.00

Valmistas ette:
Veronika Stepanova, linnasekretär
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Soome kooliõpilased
on Narva-Jõesuus
turismi suvekoolis

Naaberlinnad:
Narva-Jõesuu ja Ivangorod

Koolitusprojekt AVE jätkab
Tartu Ülikooli Narva Kolledži
abiga ja korraldas suvekooli .
Eelmisel aastal käivitunud

ri alguses korraldatav suvekool.
Suvekooli saabuvad ka soome
partnerid – Imatra Lütseumi 8

projektis osalevad noored nii
Eestist kui ka Soomest.
Narva –Jõesuu Linnavalitsuse juhtimisel läbi viidava

projekt AVE ehk Atraktiivne kutseõpe keskkoolis on
saanud uue partneri - Tartu
Ülikooli Narva Kolledži. Tartu Ülikooli Narva Kolledž on
Ida-Eesti juhtiv kõrgkool,
mis taotleb haridusolude
parandamise kaudu tõsta ka
regiooni elukvaliteeti. Käesolevas projektis saavad Narva-Jõesuu Keskkooli õpilased
teadmisi turismi ja teeninduse alustest, turismialast keele-ja giidiõppest. Narva Kolledi poolt õpetatavad ained on
asetatud kohalikku konteksti,
keskkooli õpilased saavad
teadmisi just Narva-Jõesuu
piirkonnast ja selle eelistest.
Samm sel teel on ka septemb-

tüdrukut, kes saavad projekti raames koolitust Saimaa
Rakenduskõrgkooli käe all.
Suvekoolis tutvustati turismi sihtkohti Narva-Jõesuud
kui ka Narvat ning tutvustati
Narva -Jõesuu SPA ja Meresuu
hotelli võimalusi ja töökohti.
Projektis osalejad said ka ise
„ käe valgeks“ ehk proovida
toateenindaja või vastuvõtu
tööd, seda küll kogenud töötaja käe all. Suvekooli kulminatsiooniks oli kolmapäeval,
5.septembril Meresuu SPA
konverentsisaalis
toimuv
pressikonverents „Milline on
Narva-Jõesuu
potentsiaal
noore turisti jaoks?“, kus
saaksid oma muljeid jagada

AVE projekti eesmärgiks on
suurendada
Narva-Jõesuu
ja Imatra keskkooli õpilaste
seas teadlikkust turismiõppe võimalustest ja kasvatada
kohalike õppeasutuste võimekust lülitada turismiõpet
kooliellu. Projekti rahastatakse Kesk-Läänemere Interreg
IV A programmi 2007-2013
Lõuna-Soome –Eesti alaprogrammist.
Ivika Maidre
Projektijuht

Narva-Jõesuu avas uksed
vanale ja uuele
Juulis 2012.a sai Narva-Jõeuus alguse uus ja hea algatus, mis avas uksed, õigemini
väravad vanale. Nimelt sel
päeval avas sõbralikult oma
uksed, õigemini väravad Narva-Jõesuu J.Poska tn autoparkla, Kirbuturu jaoks.
Kirburugude
korraldamise
traditsoon on tänapäeval
laialt levinud nii Euroopas
kui ka Ameerikas. Ühelt poolt
on sea hea võimalus peatada
ületarbimist ja süvendada
säästliku ning keskkonda
hoolivat suhtumist. Teselt
poolt on see hea võimalus
vabaneda üleliigsest kraamist – olgu see siis väikeseks
jäänud riided ja jalanõud
või äratüüdanud majapidmisesemed. Ühele inimesele
kasutu asi võib teisele olla
väga vajalik ese. Kirbuturul
vahetavad asjad kiiresti omaniku, hind on ju soodne ja kui
tundubki mõni asi pisut kallis, siis turu heale tavale on
kauplemine ja tingimine alati
lubatud.
Juulikuus toimunud Kirbu-

turg oli omamoodi katsetus
või proovikivi, et vaadata,
kas Narva-Jõesuu elanikele
ja külalistele selline laupäeva veetmise ja kauplemise
võimalus sobib. Korraldajate
üllatuseks osutus esimene
turupäev küllaltki aktiivseks,
oli kümmekond müüjat, kellele jätkus ka ostjaid.
Järgmisena seisis Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ees küsimus, millal võiks järgmine
või järgmised turupäevad
toimuda. Küsimust, kas veel
kord Kirbuturgu korraldada
enam ei olnud, sest vastus
oli ilmselge. Nii saigi kriitilise pilguga vaadatud üle ja
kainelt hinnatud oma võimalused. Lahendamist vajasid
korralduslikud
küsimused
nagu näiteks reklaam, liikluskorraldus, heakord, avalik
kord jms. Tulenevalt meie
linna kasinastest võimalustest otsustati, et Kirbuturud
toimusid augustikuus.
Augustis Kirbutirg oli oma
mõõtmetelt pea kaks korda
suurem, kui tema juulikuine

eelkäija.
Kirbuturgude heaks tavaks
on, et seal pakutavaks kaubaks, on vanavara ja antiik,
eraisikute isiklikus kasutuses
tarbetuks muutunud esemed ja käsitöö. Kauplemine
laia massitoodanguga ei ole
Kirbuturul tavaliseks nähtuseks.
Kõik Narva-Jõesuu elanikud
ja külalised on oodatud 25.
augustil toimuvale järjekordsele Kirbuturule, mis leiab
aset J.Poska tn 26 autoparklas kella 10.00 kuni kella
16.00. Narva-Jõesuu Kirbuturul ei ole osalustastu ega
sissepääsutasu. Kõik on oodatud kauplema ja ostlema.

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

Riina Johannes

28. juulil 2012.a allkirjastati
koostöö kavatsuste kokkulepe Narva-Jõesuu ja Venemaa
Ivangorodi linnade vahel.
Kokkulepe sõlmiti Ivangorodi
linna päevade raames toimunud kohtumisel.
Narva-Jõesuu linna nimel kirjutas kokkuleppele alla linnavolikogu esimees hr Raivo
Murd, Ivangorodi esindas linna administratsiooni juht hr
Mihhail Kornejev.
Sõlmitud kokkulepe võimaldab laiendada koostööd kultuuri- ja spordivallas, vahetada delegatsioone ja koos
osaleda
rahvusvahelistes
programmides. Lepingus on
ära märgitud ühisprojekti, Narva jõel praamiliikluse
avamise kavatsuse elluvii-

mine marsruudil Narva-Jõesuu-Ivangorod-Narva-Jõesuu,
mis tunduvalt parandaks
koostööd turismi arendamise
valdkonnas, vahendite ja võimaluste otsimine ning NarvaJõesuu Heleda ja Tumeda pargi ja Ivangorodi Štiglitsi pargi
renoveerimisel ja Narva jõe
kaldapealse väljaehitamisel
koostöö tegemine.
Nagu teatas Ivangorodi esindaja, on ühe taolise projektiga juba algust tehtud – see
on legendaarsele kindlusele
juurdepääsu rekonstrueerimine.
Mida rohkem on käigus taolisi programme naaberlinnade
vahel, seda kiiremini leiavad
meie riigid ka valitsuste tasandil ühiseid kokkupuute-

punkte, märkis Raivo Murd
oma kõnes Ivangorodi linna
päevadel. Üheks selliseks
perspektiivseks
projektiks
peab Raivo Murd kunagi majanduslikult tulusa laevaliikluse avamist kahe linna vahel.
Hr Mihhail Kornejevi sõnul
tõstavad naaberlinnade vahelised partnerlussuhted usku
Ivangorodi kui tulevasse sadamalinna.
Peale kokkuleppe allkirjastamist külastasid Ivangorodi linna administratsiooni
esindajad Narva-Jõesuud ja
osalesid Narva-Jõesuu 2012.a
Linnapäevadel.

Kas võib teha korteri
ümberplaneerimist
ilma kooskõlastuste ja ehitusloata?
Viimasel ajal on tihti üles kerkinud küsimus korteri remondi
kooskõlastamise vajadusest.
Siinkohal pakume mõned
soovitused, millal on vajalik
kooskõlastada korteris toimuv
remont naabrite ja linnavalitsusega.
Kooskõlastust ei vaja korteris
tehtav kosmeetiline remont,
sisseehitatud mööbli uuendamine või väljalõhkumine,
seadmete vahetamine (veevarustus, kanalisatsioon, keskküte, elektrijuhtmestik jne)
samaväärsete vastu samas kohas, pesumasina või nõudepesumasina paigaldamine, vanni
vahetamine (kuid mitte mullivanni või duššikabiini vastu),
ukselehtede vahetamine ukseava muutmata või ukseava
suurendamine või vähendamine ilma seinu puutumata.
Kui planeeritavad tööd ei puuduta kandekonstruktsioone,
näiteks kergete vaheseinte
lammutamine või vastupidi,
paigaldamine, mille käigus ei
suurendata kandvate konstruktsioonide koormust, uute
ukseavade tegemine kergetesse vaheseintesse jne, tuleb
korteri ümberplaneeriminse
kooskõlastada.
Esmajärjekorras tuleb korteri
ümberehitus kooskõlastada
korteriühistuga (piisab valitseja või KÜ esimehe allkirjast, kui

korteriühistu põhimääruses ei
ole sätestatud teisiti). Seejärel
tuleb esitada linnavalitsuse
ehitusosakonnale kooskõlastamiseks korteri eskiis (plaan).
Piisab, kui otse plaanile on
värviliselt joonistatud ehitusprojekti tähiseid kasutades
kõik soovitavad uuendused ja
muudatused. Muudatustega
leht peab olema kooskõlastatud korteriühistu juriidilise
esindaja allkirjaga.
Kui planeeritud tööd on seotud:
- Hoone kandekonstruktsioonide või hoonele tugevust
andvate seinte (eriti puudutab
see paneelmaju) mõjutamisega,
- Rõdude kokku ehitamisega
tubade või köögiga rõdule mineva ukse- või aknaaluse seina
lammutamise kaudu,
- Väliste avatäidete (aknad,
uksed) vahetamisega korteri,
trepikoja, keldri piires mitmekorterilistes elamutes,
- Katuse konstruktsiooni või
olemasolevast erineva katusekatte materjali vahetamisega
(näiteks eterniitkatus metallist
või mõnest muust materjalist
katte vastu),
- Hoone fassaadi muutmine,
so välisseinte soojustamine
sellele järgneva viimistlusega,
siis
- Tuleb pöörduda Narva-Jõe-

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

suu linnavalitsuse ehitusosakonda
planeeritavatele
töödele projekteerimistingimuste saamise taotlusega. Lisaks peab olema eluruumide
ümberehitamise alustamisel
olemas järgmised alusdokumendid:
Linnavalitsuse ja vajalike teenistuste poolt kinnitatud projekt;
Linnavalitsuse poolt välja
antud ehitusluba või kirjalik
nõusolek (taotluste plangid
on saadaval ehitusregistri kodulehel www.ehr.ee.
Ehitustööde käigus tekkinud
ehitusprahi on remonditava
korteri omanik kohustatud
iseseisvalt välja vedama ja utiliseerima sellega tegeleva teenistuse kaudu. Ehitusprahi utiliseerimist kinnitav dokument
on soovitav säilitada.
Ilma loata tehtavate tööde
eest on karistuseks rahatrahv.
Füüsiliste isikute ühekordne
trahvimäär on kuni 1300 eurot, juriidilistel isikutel kuni
6400 eurot.
Irina Voišnis
Ehitusjärelevalve inspektor

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju sai 20. aastaseks
20. augustil tähistame Eesti
Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva ja meie seltsi
aastapäeva. Seltsi asutamine
20. 08.1992.a. on seotud Eesti
iseseisvuse taastamisega, kuid
asutamise üldkoosoleku kuupäeva sattumine 20. augustile
pigem kokkusattumus. Narva-Jõesuu inimesed osalesid
varem Narva Eesti Seltsi tegemistes. Selleks, et teadvustada
eestlaste olemasolu laiemalt,
otsustati luua Narva-Jõesuu
eestlaste selts. Seltsi nimeks
pandi Kalju kunagise karskusseltsi eeskujul.
Põhikiri määratleb seltsi eesmärgiks Narva-Jõesuus elavate eestlaste ühendamise
kultuuriliste ja vaimsete vajaduste rahuldamiseks ning
eesti kultuurikeskkonna arendamiseks. Kui algselt tuli teha
avaldusi ka eestluse toetuseks,
siis elu edenedes oleme piirdunud seltsielu ja kultuuriüritustega. Piirivalve õppekeskuse loomisel Narva-Jõesuusse
asus siia elama arvukalt eesti
peresid, toimusid rahvarikkad
peod, tantsuks mängis seltsi
ansambel. Seoses õppekeskuse likvideerimise ja piirivalve
reformiga on paljud eesti pered lahkunud, ka kooli eesti
osakond suleti. Kinnisvara liigub valdavalt Venemaa elanike kätte. Omavalitsusel tuleb
midagi ette võtta, et eestlased
ei jääks Jõesuus harva esinevaks erandiks.
Mida on selts teinud 20 aasta
jooksul eestluse edendamiseks? Oleme astunud Eesti
Kultuuriseltside Ühenduse ja
Ida-Viru maavanema juures
tegutseva rahvuskultuuriseltside ümarlaua liikmeks, tutvustanud oma seltsi ja kutsunud teisi seltse külla, tehes sel
viisil reklaami ka Narva-Jõesuule. 1996.a. avasime koguduse majas Koidu 19 teabetoa
Euroopa Liidu Komisjoni Pha-

re demokraatiaprojekti raames. Teabetuba tegutses kuni
2000.aastani, kuni polnud
enam sobilikku vabatahtlikku
sinna tööle võtta ja hiljem
avas juba linn ise infopunkti.
Koos Piirivalve Õppekeskusega taastasime 1996.a. NarvaJõesuu kalmistul Vabadussõja
mälestusmärgi tahvli. Võidupühal ja Vabariigi aastapäeval
käivad entusiastid sinna lilli
viimas. 1997.a. saime Jakob
von Uexkülli Eesti Taassünni
auhinna. Seltsi preemia kulus töö eest tunnustuse jagamisele ja kultuuriüritusteks.
1998.a. andsime koos Vello
Keppartiga välja Narva-Jõe-

suu parke tutvustava brošüüri
„Hele ja pime park. Looduse
õpperada“. Teeme koostööd
Sillamäe Eesti seltsiga, Vaivara valla Vanatare seltsiga
ning kõige tihedamalt Narva
Eesti Seltsiga, koos Vaivara
vallaga käisime 2002.a. Soomes Virolahtis sõbralaadal.
EELK Narva-Jõesuu Niguliste
kogudusega kattuvad paljud
liikmed ja ühised tegemised,
2008.a. käisime külas sõpruskogudusel Soomes. Koos Narva-Jõesuu vene kultuuriseltsiga Allikas ja lauluansambliga
oleme korraldanud mitmeid
ühiseid üritusi. Osaledes linna LEADER projektis kuurordi

ajaloost, saime omale uued
rahvariided. 2011.a. esinesime
ETV saates „Ilus maa“, kus tutvustati raamatut „Narva-Jõesuu maitsed“. Tänapäeval ongi
seltsi tuumikuks jäänud 8-liikmeline naisansambel.
2015.a. tähistatakse eestlaste
seltsiliikumise 150. aastapäeva. Soovime edu kõikidele
kohalikele seltsidele ja kodanikualgatusi heade mõtete elluviimiseks.
Tiiu Toom
Narva-Jõesuu
Eestlaste Seltsi Kalju vanem

Narva-Jõesuu
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Liivakujude konkurss

Noore kunstniku päev
Laupäev, 18.august oli Narva-Jõesuus noore kunstniku
päev. Sündmusel osalejateks
olid igas vanuses lapsed, nende vanemad, vanaisad-vanaemad. Heledas pargis kõlasid
laulud lastefilmidest ja multikatest, ning nende saatel
joonistasid lapsed üheskoos
asfaldile suure linna. Pidupäeval oli avatud Narva kunstniku Irina Sopina õpituba, kus
meister jagas soovijatele algteadmisi voolimisest. Nagu

rentsil ettekandega “Projekt
kui lasteaias õpetamise meetod”. Nad jagasid teiste pedagoogidega oma projektipõhise töö tulemusel möödunud
aastal saadud positiivseid kogemusi ning omandasid uusi
teadmisi teistes regioonides
töötavatelt kolleegidelt.

selt, kuigi kõike me avaldama
veel ei hakka. Õpetajad on täis
jõudu, energiat ja entusiasmi.
Planeerime ka edaspidi arendada lasteaias mitmesuguseid
projekte. Olen rõõmus, et meil
on toetajaid, kes aitavad lasteaeda materiaalselt juba pikemat aega. Juhust kasutades
tahan kogu hingest tänada
Aleksandr Broki ja Oleg Uglovi”.
Uuel õppeaastal lisandus lasteaia “Karikakar” kasvandike
ridadesse kümme uustulnukat. Pr Kaursoni sõnul on selline juurdekasv eelnevate aastatega võrreldes võrdlemisi
stabiilne.

Jekaterina Korotajeva

Lasteaia “Karikakar” direktor
Natalja Kaurson on innustunud uue õppeaasta algusest:
“Plaane, ideid ja mõtteid, mida
me tahame 2012-2013 õppeaastal realiseerida, on massili-

nägemuse “Kuursaal peale restaureerimist”. Auväärse teise koha
saavutas samuti Peterburi meeskond skulptuuriga “Tulilind”. Kolmandaks jäi Narva, Narva-Jõesuu
ja Stokholmi võistkond liivainstallatsiooniga “Meie Kuursaal”. Originaalsuse eest said auhinna moskvalased tööga “Klaver põõsas”,
kõige humoorikama töö “100 kur

zalu” auhinna pälvis Aleksandr
Duhopelnikov Peterburist. Murmanski meeskonna töö märgiti
ära kui omapärane tulevikunägemus.
Kõiki konkursist osavõtnuid autasustati.
Foto: Irina Kivimäe
(Narvskaja Gazeta)

Meremiili jooks

ikka, valmistasid lapsed oma
kätega käbidest loomi ja fantastilisi kujusid, lastes käiku
kogu oma fantaasia. Kõige
väiksemad
kunstihuvilised
õppisid värve segama ja pintsliga esimesi jooni tõmbama.
Kõige andekamat kunstniku ei
õnnestunudki välja selgitada,
seega autasustati kõiki märkide ja kommidega.

Lasteaed Karikakar võtab
uue õppeaasta vastu
eelmisest kokkuvõtteid tehes
27.augustil võttis lasteaia
Karikakar
pedagoogiline
kolletiiv osa iga-aastasest
pedagoogilisest konverentsist teemal «Uute riiklike
õppeprogrammide realiseerimise esimesed tulemused
(gümnaasium,
põhikool,
koolieelne lasteasutus», mis
toimus Jõhvi Kontserdimajas.
Konverents oli suunatud eelkõige vene õppekeelega õppeasutuste ja koolieelsete
lasteasutuste juhtidele. Konverentsi eesmärgiks oli teha
kokkuvõtteid ja arutada võimalusi realiseerida kvaliteetselt uusi riiklike õppeprogramme läbi õppe korraldamise
kaasaegse tõlgenduse.
Konverents toimus ühise loengu ja temaatiliste arutelude
vormis töögruppides. Ürituse korraldaja oli Tartu Ülikooli
Narva Kolledž EV Haridus- ja
Teadusministeeriumi toel.
Lasteaia “Karikakar” õpetajad
Raissa Drozdova ja Ljubov Olhovetskaja esinesid konve-

29. juulil toimus vetelpääste torni
juures rannal iga-aastane liivakujude valmistamise konkurss. Kuldse liivaranna, Balti mere ja ereda
päikese imeline kooslus lisas sellele üritusele täiendavat koloriiti.
Käesoleval aastal toimus konkurss
juba kaheksandat korda ja ei näita
sugugi kalduvust välja surra, vaid
kogub iga aastaga ikka rohkem ja
rohkem osavõtjaid ja publikut.
Sel aastal oli osavõtjatele käsitlemiseks antud ajalooline teema:
“100 aastat Kuursaali”. Parima liivaskulptuuri nimel astus võistlustulle 63 osavõtjat, kes omakorda
jagunesid 20 erineva ea ja tüübiga meeskonnaks. Võistlejaid oli
Tallinnast, Tartust, Narvast, Narva-Jõesuust, Kohtla-Järvelt, Moskvast, Peterburist, Murmanskist ja
Stokholmist.
Esimese koha saavutas vene
kultuuripealinna Peterburi võistkond, kes esitas publikule oma

3. augustil toimus linnapäevade raames Narva-Jõesuu
rannal viies, juubelihõnguline
“Meremiili jooks”. Jooks kogub tuure ja populaarsust: sel
aastal oli osavõtjaid eelmise
aastaga võrreldes üle kahe
korra rohkem, osales ligikaudu
kolmsada elukutselist ja asjaarmastajat sportlast Eestist ja
Venemaalt.
Jooksu omapäraks on see, et
sportlased peavad läbima distantsi põlvini vees, seejärel

jooksma pehmes liivas. Kes
esimesena finišisse jõuab, ongi
võitja.
Meremiili trass kulges mööda
vett ja pehmet liiva. Võistlus
toimus erinevate pikkustega
distantsidel: 300 meetrit kõige
väiksemate sportlaste tarbeks,
500 m, 1 ja 2 kilomeetrit. Need
numbrid võib julgelt kahega korrutada, sest pehme liiv,
düünid ja vesi teevad võistlemise topelt keeruliseks.
2012.a Linnapäevade raames

toimunud “Meremiili jooksu” korraldaja oli Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Narva Äkke
Spordiklubi ja noortekoondis
“Zebra.ee”.
Võistluste tulemustega võib
tutvuda Äkke spordiklubi kodulehel internetis aadressil
www.akkesport.net.
Foto: Xinhua/NPA
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Linlased ja külalised suplesid kaks nädalat värvide meres
Narva-Jõesuu linnapäevad toimusid sel
aastal 27 juulist kuni 10 augustini deviisi
all “Värvide meri”. Selle sündmuse raames toimus terve seeria linna 19.aastapäevale pühendatud toredaid üritusi.
27. juulil esitles tuntud vene helilooja
Viktor Plešak publikule Kesk tn 3 Valges
saalis uut programmi, mille ta kandis
ette koos oma kahe poja ja lapselapsega. Päev hiljem helisesid Päikese monumendi juures Aia tänaval aegumatud
hitid klassikast jazzini Tallinna trammija trollibussikoondise puhkpilliorkestri
esituses. Kontsert toimus “Suvemuusika 2012” raames, mida toetab rahaliselt programm «Leader». Kuurortlinnas
puhkpilliorkestrite kontsertide traditsiooni taaselustada üritava programmi
viimane kontsert sel suvel toimus 10
augustil, siis esines publikule puhkpilliorkester “Pärnu poisid”.
28. juulil toimus arvult kolmas fotofestival “Päikeselinn”. Kompetentse žürii
poolt välja valitud fotodest korraldati eraldi näitus, mis avati 15. augustil.
Ekspositsioon koosneb ligikaudu 50-st
Narva-Jõesuud kujutavast tööst. Koduloomuuseumi juhataja Ljubov Nikkar juhib asjast huvitatute tähelepanu
sellele, et näitus on mobiilne. Kuni
08.septembrini on näitus üles pandud
koduloomuuseumi baasil, edasi läheb
ekspositsioon rändama. Kui kellelgi on
soovi näitus oma saali üles panna (lugupeetud ettevõtjad, need võivad olla ka
teie ettevõtte saalid!), siis tarvitseb kontakteeruda koduloomuuseumi juhata-

jaga, kes ootab teie telefonikõnesid.
Võrdsete võimaluste päev viidi halva
ilma tõttu 1. augustilt üle 9. augustile.
Üritus toimus Heledas pargis, kus esines vokaalansambel “Šlaager” ja toimus
Hooldekodu meistrite poolt valmistatud käsitööesemete näitusmüük.
Linnapäevade enim tähelepanu köitev
üritus on vaieldamatult karnevalirongkäik, mis sel aastal liikus linna peatänaval 4.augustil. Narva-Jõesuu linnavalitsus tänab ettevõtjaid, loomingulisi
kollektiive, aktiivseid linnakodanikke ja
turiste, kes ei pidanud paljuks kostüümi
selga tõmmata ja rongkäiguga ühineda. Parima kostüümi konkursi võitis sel
aastal narvalanna Natalja Hozjainova,
kes oli kehastunud Zmeja Gorõnõtšiks.
Auväärsele teisele kohale tuli Moskva-Peterburi koondis, kostüümiga nimetuse all «Ust-Narovskaja palitra».
Kolmanda koha vääriliseks tunnistati
Tatjana Oleinitši pilkupüüdev tsirkuseartisti kostüüm. Eriauhind originaalseuse eest omistati Narva-Jõesuu hooldekodu seltskonnale Punamütsikese
eest. Karnevalikostüümide auhindade
annetajateks olid sel aastal Meresuu
SPA & Hotel, Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium, külalistemaja Veagles ja
kohvik Lemmik. Samal päeval toimus
Heledas pargis non-stop-kontsert, kus
esinesid maakonna loomingulised kollektiivid ja poplaulja Sergei Maasin, kes
esitles publikule oma uut programmi
«Dve sveztõ». Keskpäevast kuni õhtuni tegutses käsitöölaat. Laste rõõmuks

Balalaikavirtuoos kogus
Heledasse parki üle
kolmesaja kuulaja-vaataja
19.augustil toimus Heledas pargis traditsiooniline küünlavalgusõhtu muusikaga. Seekord
esines kokkutulnutele kõige
tuntumat ja rahvalikkumat vene
instrumenti balalaikat virtuoosselt valdav muusik Ilja Lunin.
Ilja töötas vene rahvapillide orkestris tuntud dirigendi
V.P.Dubrovski juhtimise all, samuti Riiklikus Akadeemilises
vene rahvapillide ansamblis
“Rossija” sel ajal, kui ansambli
solistiks ja juhiks oli vene rahvalaulude tuntud esitaja, Nõukogude Liidu rahvakunstnik
Ljudmilla Zõkina. Ilja Luninil on
esinemiskogemusi kogunud,
esinedes USA-s, Hiinas, Austrias ja Venemaa lugematutel
lavadel ning kõige uhkemates
kontserdisaalides Moskvas ja
Peterburis.
Ilja Lunini esituses kõlasid Heleda pargi vastselt renoveeritud paviljonis vene rahvalikud
meloodiad ja maailmaklasika
hitid. Küünaldega illumineeritud paviljoni juurde oli I.Lunini

esinemist kuulama kogunenud
üle 300 inimese. Meloodiline muusika voogas üle tiigi ja
hääbus ümberkaudsete põliste
pargipuude all. Muusikat nautima tulnud inimesi ei seganud
kergelt tibutama hakanud vihm
– seisti salguti puude all ja imetleti küünalde peegeldust mustaval tiigiveel.
Küünlavalgusõhtud
Heledas
pargis on mõne aasta tagune
tore traditsioon, mis on leidnud poolehoidu rahva hulgas.
Üritus paistab silma eriliselt romantilise atmosfääriga – rahvas
jalutab Heleda pargi kitsastel
radadel, naudib mere ja männimetsa värskendavat hingust ja
pargipaviljonist kõlavat kaunist
muusikat.
Järgmine küünlavalgusõhtu Heledas pargis toimub 25 augustil.
Siis kõlab pargipaviljonist puhkpillimuusika
Pärnu-Jaagupi
puhkpilliorkestri esituses.

olid üles pandus mitmesugused atraktsioonid, soovijad said nii ratsutada kui
hobusid silitada. Pidupäeva lõpetas
tõeliselt fantastiline tulevärk tiigi ääres
ning vabaõhudisko.
5. augustil toimus Heledas pargis igaaastane “Puhkpillilahing”, kus võistlesid
Avinurme puhkpilliorkester, Koeru ja
Järva-Jaani Priitahtlike Pritsumeeste orkester “5P” ja puhkpilliorkester “Forte”
Tartust. Iga koosseis esitas publikule

ja žüriile hindamiseks spetsiaalse konkursiprogrammi. Kontserdi lõpuks esines ühendorkestri saatel poptäht Uku
Suviste kolme lauluga. Samal õhtul oli
noore poptähe soolokontsert täissaalile Narva-Jõesuu sanatooriumi suures
saalis.
7.augustil oli Meresuu SPA hotellis
traditsiooniline nn “Narva-Jõesuu suvitajate eliidi” heategevusõhtu, kus
kuurordi suvised elanikud meenutasid

kurioosseid lugusid suvitajate elust.
Heategeva loteriiga koguti 350.- eurot,
mis otsustati annetada Narva-Jõesuu
linnaraamatukogu lugemissaali uue arvuti ostmiseks. Olgu siinkohal öeldud,
et Narva-Jõesuu raamatukogul täitub
sel aastal 130 aastat tegevuse alustamisest!
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu Keskkool
haridusprogrammis
“Ettevõtlik kool”
Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad,
geopoliitiline situatsioon kui
globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peab kool
suutma õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel
ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme, mida me ei oska täna
veel ettegi kujutada.
Narva-Jõesuu Keskkooli kui
üldharidusliku kooli põhiülesanne ongi sellise eesmärgi
saavutamine, kuna meie vilistlased peavad olema konkurentsivõimelised nii edasiõppimises kui ka tulevases
tööelus. Lähtudes kaasaegse
maailma nõudlusest leidsime
väga hea võimaluse ülalmainitud eesmärgi saavutamiseks.
Tänu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse toetusele liitus meie
Narva-Jõesuu Keskkool alates
2012.aastast haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool”. See
programm on alguse saanud
Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtlikku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et
tõsta hariduse kvaliteeti ja
seeläbi noorte edukust elus.
Ettevõtlikus õppes on hari-

duse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine.
Mis tähendus on Ettevõtlikul
koolil ning milleks õpetada
koolis ettevõtlikkust? – see
küsimus huvitab kõiki, kes on
seotud meie kooliga.
Me kõik loodame, et meie
lapsed oma lähi- ja kaugtulevikus on edukad nii isiklikus kui ka ühiskondlikus elus,
on leidnud endale sobiva ja
meelepärase töö ning nende
üle võib rõõmu ja uhkust tunda. Kuid tihtipeale, olles lõpetanud kooli ning omades häid
teoreetilisi teadmisi, ei ole
koolilõpetajad valmis reaalseks eluks, see näib ellu astuvale noorele inimesele karmi
ja tundmatuna. Paljudel neist
puudub ettevõtlik hoiak, nad
on kartlikud algatustes, neil
puudub motivatsioon ning
kogemus tegutseda koos teistega, paljud ei ole võimelised
vastutada oma tegude eest
ning loodavad oma vanematele. Paljud noored ei oska
vastata väga lihtsale küsimusele – mida ma tahan?
Et kujundada õpilases ettevõtliku hoiakut, anda talle
julgust tema algatustes, õpetada teda leidma lahendusi,

tõsta noore inimese motivatsiooni, õpetada teda tegutsema koos teistega, püstitama
eesmärke ning saavutama
häid tulemusi, olema hooliv
inimene – kõike seda võib
saavutada vaid siis, kui noor
inimene on õppinud seda tegema. Ettevõtlik õpe annab
sellise võimaluse ning meie
koolil on olemas kõik selle
eesmärgi saavutamiseks. Meil
on tublid õpilased, kes on
valmis vastu võtma erinevaid
uuendusi, meil on õpetajad,
kes on positiivse minapildiga,
loovad ja innovatiivsed, meil
on ka partnereid, kes on valmis panustama koos meiega
õppeprotsessi, meil on ka piisavalt ressursse, et seda programmi ellu viia.
Kuigi liitusime selle programmiga üsna hiljuti, oleme jõudnud ellu viia mitu projekti,
millega on meie kooli noored
edukalt toime tulnud. Projektide hulgas oli mitu huvitavat
algatust: Teise klaasi õpilased
koos oma klassijuhataja Tatjana Anufrijeva ga viisid ellu
projekti “ Meie neljajalgsed
sõbrad ”, esimese klassi õpilased koos oma klassijuhataja
Larissa Kuznetsovaga õppisid

projekti raames “Leib on kõigele pea” leivalugu, neljanda
klassi õpilased koos oma klassijuhataja Inna Lukaševaga
tegelesid projektiga “Kooliõu
kaunimaks”, üheksanda klassi
õpilased korraldasid kevadlaada, kus kõik soovijad müüsid isekasvatatud istikuid ja
oma kätega tehtud tooteid.
Sellel õppeaastal on plaanis teostada seitse ainelist ja
kolm ülekoolilist projekti, mis
teevad õppimise põnevaks,
kaasahaaravaks ja huvitevaks.
Aga seda me ju kõik tahamegi, et lapsed käiksid koolis
huviga.
2012/13 õppeaastal on Narva-Jõesuu Keskkoolil plaanis
osaleda standardi hindamise
protsessis ja taotleda ettevõtliku õppe kvaliteeditunnust.
Inna Lukaševa,
“Ettevõtliku kooli”
programmi koordinaator
Narva-Jõesuu keskkoolis
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu linnavalitsus

70-aastast sünnipäeva tähistab:
Raimo Armulik

AS Adven (Fortum Termest АS) jätkab Narva-Jõesuu soojatrasside renoveerimistöid.

75-aastast juubelit tähistavad:
Liidia Huttunen
Victor Voronov

Tööd teostab: Маgmа АS, projektijuht Andrei Lipp, тел 5206195, andrei.
lipp@magma.ee

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid

Vabandame seoses renoveerimistöödega linna liikluses toimunud ajutiste
muudatuste pärast ja täname kõiki kannatliku suhtumise eest!

Nikita Abeli
Damir Lavrovi
Alisa Ginteri

Etapp 1b. Linna lõunaosa

sünni puhul

06.08.12- 25.09.12
- on liiklus suletud Sepa ja Kesk tänavate ristmikust kuni Sepa ja Karja tänavate
ristmikuni;

Kultuurikalender
September:

08.08.12-19.09.12
- on liiklus suletud Rahu ja Kesk tänavate ristmikust kuni Karja tänavani.

Narva-Jõesuu linnavalitsus

08.09/20.00 - Küünlavalgusõhtu
/ Hele park

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.08.2012.a. otsusega nr 115 kehtestati NarvaJõesuu linna Jõe 18 kinnistu detailplaneering.

22.09/17.00 - Küünlavalgusõhtu
/ Hele park
29.09/12.00 - Silmufestival
/ Linnakai juures

Planeeringu kohaselt jagatakse olemasolev Jõe 18 elamumaa kinnistu kaheks
ühesuuruseks väikeelamumaa krundiks (868,4 m2). Mõlemal krundil on määratud
ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks. Elamute suurim lubatud kõrgus on 8
meetrit (2 korrust), elamute suurim lubatud ehitisealune pind 200m2 ja 215m2.
Planeeringuga on lahendatud kruntide juurdepääsud ja liitumispunktid tehnovõrkudega.
Planeering viidi läbi lihtsustatud korras, asendades avaliku väljapaneku naaberkinnistute omanike kirjalike nõusolekutega. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega
saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalituse tööaegadel.

Pangabuss peatub:
Voka
olmehoone juures
kell 14.30–15.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.30–18.00

III ja IV kvartalis
10. september
8. oktoober
5. november
10. detsember

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.

