
13. septembril 2013.a regist-
reeris linna valimiskomisjon 
kandidaadid, kes 20.10.2013.a 
toimuvatel kohalike omava-
litsuste volikogude valimistel 
kandideerivad Narva-Jõesuu 
Linnavolikogusse. 

5. septembril  registreeriti lin-
nas kaks valimisliitu:  «Lemmik 
linn» (valimisliitu esindavad 
Viktor Istratov ja Olga Paga-
jeva) ja «Ühtne Narva-Jõesuu»  
(esindajad Raivo Murd ja Inge 
Muškina). 

Oma nimekirjad esitasid neli 
erakonda: Isamaa ja Res Pub-
lica liit, Eesti Keskerakond, 
Sotsiaaldemokraatlik erakond 
ja Eesti Reformierakond; kaks 
valimisliitu – valimisliit “Lem-
mik linn”  ja valimisliit “Ühtne 
Narva-Jõesuu” ning sõltumatu 
üksikkandidaat Sergei Mišt-
šuk.

Valimised toimuvad  20.ok-
toobril 2013.a. Samal päeval 
võib valimiskasti koju kutsuda 
ja hääletada kodus. 
Kohaliku omavalitsuse vali-
mistel saavad hääletada Eesti 
kodanikud, teiste Euroopa Lii-
du liikmesriikide kodanikud, 
samuti välismaalased (pikaaja-
lise elaniku elamisloa või ala-
lise elamisõiguse olemasolul), 
kes on valimispäevaks saanud 
18-aastaseks ja kelle rahvasti-
kuregistrijärgne elukoht asub 
vastavas vallas või linnas.

16. septembrist algab aktiivse 
valimisagitatsiooni periood,  
sellest kuupäevast on polii-
tiline välireklaam keelatud. 
Aktiivse agitatsiooniperioodi 
ajal on keelatud sõltumatute 
kandidaatide, erakondade ja 
erakondade või valimisliitude 
nimekirjades kandideerivate 
isikute, nende logode, tun-
nusmärkide ja programmide 
reklaam hoonetel, ehitistel, 
üldkasutatavate transpordiva-
hendite ning taksode sise- ja 
välispindadel.

Peale 20.septembrit 2013.a 
saadab Siseministeerium hää-
letamisõiguslikele isikutele 
valijakaardid. Kui hääletamis-
õiguslik isik ei ole 5. oktoob-
riks 2013.a saanud valijakaarti 
või kui kaardile kantud and-
med on ebaõiged, võib pöör-
duda linnasekretäri poole 
selgituste saamiseks või pa-
randuste tegemiseks. 
Alates 10.10.2013 kuni 
16.10.2013 toimub elektroon-
ne hääletamine.
Eelhääletamine algab 
14.10.2013 ja kestab kuni 
16.10.2013.a. Nendel päeva-
del on valimisjaoskond avatud 
kella12.00 kuni 20.00.  Eelhää-
letamise ajal saab hääletada 

väljaspool oma valimisring-
konda. (Näiteks on valija re-
gistreeritud Valgas, kuid ei saa 
valimispäevaks sinna kohale 
sõita. Eelvalimiste ajal võib ta 
hääletada talle sobivas Eestis 
asuvas valimisjaoskonnas). 

Narva-Jõesuu valimisjaoskond 
asub Kesk tn 3 Valges saalis. 

Hääletamisele minnes peab 
olema kaasas isikut tõendav 
dokument.

Narva-Jõesuu 
Valimisrinkonnas 

kandideerivate 
isikute nimekiri

Eesti Reformierakond
nr 101 MAIJA JOUTSI
nr 102 JEKATERINA JOUTSI

Valimisliit 
«Lemmik linn»

nr 103 IRINA SELETSKAJA
nr 104 JELENA VALME
nr 105 TATJANA PAGAJEVA
nr 106 ALEKSANDR MELNIKOV
nr 107 IRAIDA TŠUBENKO
nr 108 JELENA LOHMATOVA
nr 109 JEVGENI FEDORENKO
nr 110 TATJANA ANISSIMOVA
nr 111 REIN PEIKER
nr 112 OLGA BOLTOVSKAJA
nr 113 ANDRANIK DANIELJAN
nr 114 MEELIS SONG
nr 115 ANNA TIMOFEJEVA

nr 116 ÜLLE SAHAROV
nr 117 NIINA ASTAPOVA
nr 118 VITALI VINOGRADOV
nr 119 OLGA NESTERENKO
nr 120 NIKOLAI SMIRNOV
nr 121 SERGEI SUPONENKO
nr 122 JULIA OSSIPOVA
nr 123 ANDREI IVANOV
nr 124 AIME LOGATŠOVA
nr 125 LJUDMILA RAKOVA
nr 126 OLGA PAGAJEVA
nr 127 ARVI PERTMAN

Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit

nr 128 ARLES PERTMAN

Valimisliit 
Ühtne Narva-Jõesuu

nr 129 INGE MUŠKINA
nr 130 RAIVO MURD
nr 131 LARISSA GOLT
nr 132 ANDRES NOORMÄGI
nr 133 SVETLANA MOISSEJEVA
nr 134 KALLE KEKKI
nr 135 TIIU TOOM
nr 136 NATALJA KAURSON
nr 137 NATALJA MJATŠINA
nr 138 VALERIA LAVROVA
nr 139 KIRILL KAIDALOV
nr 140 VADIM KRONK
nr 141 LENNART LEPAJÕE
nr 142 LADA ŠVAN
nr 143 RIINA JOHANNES
nr 144 ALEKSANDR MASLENNI-
KOV
nr 145 VALERI MJATŠIN
nr 146 VIKTOR GOLOVNJA
nr 147 ALEKSANDR ŽIGNOVSKI
nr 148 OLGA BARANOVA
nr 149 TOOMAS PRUUL

nr 150 AILI SEPP
nr 151 LJUDMILA BEREZINA
nr 152 KONSTANTIN PETROV
nr 153 VALERI MAASIK
nr 154 IGOR MOŠKOV
nr 155 AIME ZAHHAROV
nr 156 NATALJA MOŽANSKAJA
nr 157 METŠISLAVAS TAMBERG
nr 158 VEERA PUTAN
nr 159 VJATŠESLAV LUKIN
nr 160 ANDREI PALMBERG
nr 161 JURI BARAJEV
nr 162 LAURA RUGAIS

Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond

nr 163 HEIKI JOHANNES
nr 164 RIHO KANGUR
nr 165 INGE KÄÄPA
nr 166 ALEKSANDR SALTÕKOV
nr 167 JELENA ARU
nr 168 JURA TINER
nr 169 ANNE LASSIKOV
nr 170 NIKOLAI BOITSOV
nr 171 KRISTEL KÄÄPA
nr 172 NINELLA SHILOVA
nr 173 UNO ESHOLTS
nr 174 KATRIN GAVRILINA
nr 175 JULIANA FJODOROVA
nr 176 ALEKSANDR ALEKSEJEV

Eesti Keskerakond
nr 177 VLADIMIR FADEJEV
nr 178 IVAN POLJAKOV
nr 179 ALEKSANDR ILUS
nr 180 INNA ROOSI
nr 181 DMITRI MAKAROV
nr 182 JURI ANDREJEV
nr 183 AGO LAINE

Üksikkandidaat

nr 184 SERGEI MIŠTŠUK

Veronika Stepanova
Narva-Jõesuu linna 

valimiskomisjoni esimees
Tel. 35 99 587, 

e-post veronika.stepanova@narva-
joesuu.ee

Kohaliku omavalitsuse 
valimised 2013

Lugupeetud linnaelanikud!
Valimised peavad olema au-
sad! Häälte ostmine ja müü-
mine on keelatud ja karista-
tav seaduse kohaselt. Kui te 
teate midagi häälte ostmi-
sest, palun teatage sellest 
linna valimiskomisjonile või 
politseisse. Lisaks korraldab 
politsei hääletamisperioodil 
linnas regulaarselt reide. 
Täpsemat informatsiooni ko-

halike omavalitsuste valimis-
te kohta võib saada aadressilt 
vvk.ee või linna valimiskomis-
jonilt  (Koidu 25, Narva-Jõe-
suu 3 korrus, kabinet 302). 

KOV valimiste Narva-Jõesuu 
linnakomisjon töötab töö-
päevadel alates 9.00 kuni 
12.00 ja  alates 13.00 kuni 
16.00. 

Narva-Joesuu
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28.augustil 
2013.a 
toimus 

Narva-Jõesuu 
Linnavolikogu 
VII koosseisu  

46.istung

Ametlik info

Istungil võeti vastu linna IV 
lisaeelarve. Linna tulud ja ku-
lud suurenesid 17 692 euro 
võrra. Lisavahendid suunati 
kultuuri-, haridus- ja sotsiaa-
lsfääri. Koos lisaeelarvega 
on nüüd linna aasteelarve 
tulude osa  2  592  522 eurot, 
kulude osa -  2 575 855 eurot. 

Võeti vastu eelarvestrateegia 
aastateks 2014-2017. Stratee-
gia koostamisel võeti aluseks 
Rahandusministeeriumi ke-
vadine majandusprognoos. 
Strateegias on välja toodud 
eeldatavad kulud ja tulud  
2014-2017. aastal. Eeldatavad 
kulud on arvestatud nii, et 
põhitegevuse tulem (põhi-
tegevuse tulude ja kulude 
vahe) kataks krediidi kustuta-
miseks mineva summa ja sel-
le intressid ( tänaseks on sõl-
mitud laenu võtmise leping 
üldkasutatava veevarustuse 
ja kanalisatsioonisüsteemi 
renoveerimise projekti oma-
finantseerigu katmiseks).   
Arvestatud on investeerimis-
võimalusi. 

Narva-Jõesuu Linnavoliko-
gu otsuste ja määrustega on 
võimalik tutvuda linna kodu-
lehel internetis:  www.narva-
joesuu.ee;  linnavalitsuse do-
kumendiregistris aadressil: 
avalik.amphora.ee/njlv; lin-
naraamatukogus (Kesk tn 3) 
või linnavalitsuse kantseleis  
(Koidu 25, III korrus).

Kokkuvõtte koostas: 
Veronika Stepanova

Narva-Jõesuu linnasekretär 

24.01.2013.a  otsusega kooskõ-
lastas Konkurentsiamet AS EG 
Võrguteenus-le uue maagaasi 
võrguteenuse hinna 32.70 €/tuh.
m³ (seni 17.66 €/tuh.m³). EG Võr-
guteenus hakkas rakendama uut 
hinda alates 01.05.2013.a. 
Seoses eelnevaga kooskõlastas 
Konkurentsiamet 08.05.2013.a 
otsusega Alfatom Gaasi ja Soo-
juse OÜ-le uue maagaasi võr-
guteenuse hinna 80.29 €/tuh.

m³ (seni 49.00 €/tuh.m³). Alfa-
tom Gaasi ja Soojuse OÜ hak-
kas rakendama uut hinda alates 
01.08.2013.a.
30.08.2013.a otsusega kooskõ-
lastas Konkurentsiamet Adven 
Eesti AS-le uue soojuse piirhin-
na 81.35 €/MWh. Sellest hinnast 
4.29 €/MWh moodustas maa-
gaasi võrguteenuse hinnatõus. 
Adven Eesti AS saab uut piirhin-
da rakendada mitte varem, kui 

01.10.2013.a.
Soojus hind on tõusnud oluliselt 
AS EG Võrguteenus võrguteenu-
se hinnatõusust 15,04 €/tuh.m³ 
ja Alfatom Gaasi OÜ ning Sooju-
se OÜ võrguteenuse hinnatõu-
sust 31,29 €/tuh.m³  , kuna need 
ettevõtted vahendavad maa-
gaasi müüki soojuse tootjale

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

AS Adven teatab, et maagaasi võrguteenuse 
hinna muutusest tingituna Narva-Jõesuu võr-
gupiirkonnas kooskõlastatud uus soojuse piir-
hind.

Alates 01.10.2013 on soojuse piirhind 81.35  
eurot/MWh. Hind käibemaksuga 97.62 eurot/
MWh.

Info hindade ja nende muudatuste osas on kät-
tesaadav AS Adven kodulehel www.adven.ee 
või klienditeeninduse tel. 775 1755

Miks tõuseb soojuse hind 
Narva-Jõesuu linnas

Narva-Jõesuu Kuursaali saatuse küsimus 
on kerkinud ja kadunud mitmeid kordi, 
viimastel aastatel aga ikka rohkem ne-
gatiivses võtmes. Lehtedes on kirjutatud 
linna keskuses laguneva hoone haledast 
välimusest ja võimude tegvusetusest. Nii 
kohalikud kui turistid on hukkamõistvalt 
ohanud, nähes unustatud, kuid siiski suur-
suguselt mõjuvat arhitektuurimälestist.  
Alles 2013.aasta on pannud linnapea Rai-
vo Murd initsiatiivil puhuma muutuste 
tuuled ning juba mais teatasid murelapse 
Kuursaali omanikud ja linnavõimud oma 
valmisolekust liikuda surnud punktist 
edasi. Pooled leppisid kokku alustada 
Kuursaali uus detailplaneerig finantseeri-
mist ja kogu edasist tegevust reguleeriva  
kokkuleppe väljatöötamine ja sõlmimi-
ne. 
Taasalanud koostööd päädis 26. juunil 
2013.a toimunud linnavolikogu istungil 
vastu võetud otsus algatada Kuursaali lä-
hiala detailplaneering ja selle finantseeri-
mine. Olles võrrelnud saadud pakkumisi, 
sõlmis linn  augusti lõpus detailplaneerin-
gu koostamise kokkuleppe osaühinguga 
Zoroaster.
10. septembril toimus kolmepoolne koh-
tumine, kus omanik esitas Alver Arhitek-
tid OÜ arhitektide koostatud Kuursaali 
eskiisprojekti, Zoroaster OÜ ja Narva-Jõe-
suu Linnavalitsuse esindajad tegid oma-

poolseid ettepanekuid ja pakkusid ideid 
Kuursaali taastamise ja lähiala planeerimi-
se jaoks. Kohtumisel arutati koostöö või-
malusi  Muinsuskaitseametiga Kuursaali 
säilinud osa kohta eksperthinnangu tege-
miseks ning võimalusi kaasaegse arhitek-
tuuri elementide kasutamiseks nüüdseks 
lagunenud Kuursaalikompleksi osade 

projekteerimisel ja ehitamisel.  
Alver Arhitektid OÜ arhitektide sõnul on 
nende eesmärgiks leida optimaalseid 
lahendusi Kuursaali taastamiseks täies 
mahus, mis lubaks Narva-Jõesuu, kuna-
gi auga Põhjamaa Riviera tiitlit kandnud  
kuurordi keskse arhitektuurikompleksi 
ajaloolise atmosfääri. Projekteerijad mõis-

tavad, et rahva kultuurimälestiste säilita-
mine on rahvusliku identiteedi toetamise 
vaieldamatu tingimus, arenevas multikul-
tuurses ühiskonnas nii Eestis kui terves 
Euroopa Liidus.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Jää on murtud

Navesco OÜ juhatuse liige Tõnis Seesmaa annab Narva-Jõesuu linnapeale Raivo Murd üle tellijate poolset 
ettepanekut.

12-21.augustini toimus Narva-Jõesuus selli-
se nimetuse all noortele suunatud projekt. 
Projektis osalesid noorsootöötajad ja noored 
kokku  14 Euroopa Liidu riigi  noorteorganisat-
sioonist ning EL naaberriikidest: osalejaid oli 
Armeeniast, Aserbaidžaanist, Gruusiast, Lätist, 
Itaaliast, Hollandist, Rumeeniast, Tšehhist, Ser-
biast, Horvaatiast, Bosnia-Hertsegoviinast ja 
Türgist. 
Vestluste ja treeningute peateemaks oli EL 
kodakondsus ja euroopalikud väärtused. Pro-
jekti korraldanud MTÜ Mitra otsustas kasuta-
da lähtealusena fakti, et 2013.a on kuulutatud 
Euroopa kodanike aastaks. Vaba õpinguvor-
mi meetodeid kasutades arutlesid noored ja 
noortejuhid treeneritega noorte ja noorteor-
ganisatsioonide võimaluste üle Euroopa Lii-
dus,  vesteldi EU tulevikust. Projektis osalejad 
tegid oma ettepanekud, millega oleks võima-
lik meelitada turiste Narva-Jõesuusse: võiks 
paigaldada jõe kaldale sildi  teatega, et selles 
kohas lõpeb Euroopa Liit  ning lisaks soovita-
sid nad arendada suusaturismi Narva-Jõesuu 
linna ümbritsevas metsas.
Projekti raames toimus 16.augustil kohtumine 

Narva-Jõesuu linna juhtidega, millest võtsid 
osa linnavolikogu esimees Inge Muškina, lin-
napea Raivo Murd ja linnavalitsuse töötajad.  
Vestluse teema puudutas Narva-Jõesuu mi-
nevikku ja olevikku, seda, kuidas omavalitsus 
lahendab kohalikke probleeme Euroopa Liidu 

võimalusi arvestades, millised on suhted teis-
te EL liikmesmaadega, kas Euroopa Liidust on 
abi kohaliku omavalitsuse töös. Tähelepanuta 
ei jäänud suhted Venemaaga ja sügisel toimu-
vad kohaliku omavalitsuse valimised. 
Projektis osalejad võtsid aktiivselt osa linnava-

litsuse poolt korraldatud üritustest: osalesid 
rannavolle võstlusel ja tantsumaratonil, abis-
tasid poeesiaõhtu ja küünlavalgusõhtu kor-
raldamisel Narva-Jõesuu  Heleda pargi tiigil.

Foto: Leonid Smulski.

EL kodakondsus: tähendused, arusaamad ja tegevused
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Juba kolmkümmend aastat igal sügisel õn-
nitlevad tuleval kevadel lasteaia lõpetavad 
lapsed keskkooli esimese klassi õpilasi nen-
de uue ja huvitava eluetapi alguse puhul. 
See on natuke kurb ja samas ka rõõmus, 
kuid  pöördumatu protsess: kooli läinute 
asemele tulevad lasteaeda uued lapsed, 
kelle jaoks meie uks on alati avatud. Meil on 
hea meel kohtuda uute kasvandikega, kes 
on valinud meie lasteaia ja käivad siin aas-
taid rõõmuga mängimas ja õppimas.   Meie 
loome neile arenemiseks parimad tingi-
mused, peame lugu nende isiksusest ja 
võtame omaks laste eesmärgid ning huvid. 
See on meie lasteaia muutumatu tingimus, 
mis on saanud võimalikuks tänu meie pe-
dagoogilise kollektiivi kõrgetasemelisele ja 
loomingulisele tööle. 
Traditsiooniliselt ootab ka sel aastal lapsi 
ees tutvumine kunstimaailmaga: me kü-
lastame Kunstigaleriid, Hermanni kindlust, 
Narva ja Narva-Jõesuu raamatukogusid. 
Meie laste aktiivne osavõtmine Narva las-
teaedade spordipäevadest arendab nende 
füüsilisi võimeid, sihikindlust ja soovi võita. 
Esteetiliselt arendavad lapsi laulmine, tut-
vumine klassikalise muusika ja muusika-
teaduse alustega muusikatundides. Oma 
annet saavad lapsed realiseerida Narvas 
toimuval “ Noore laulja” konkursil, esitades 
eesti- ja venekeelseid laule.  Meie lapsed on 
tõelised teatraalid! Nad on Jõhvi, Sillamäe 
ja Narva lasteteatrite vaimustunud publik. 
Ka sel aastal ootavad mudilasi ees toredad 

kohtumised armastatud muinasjutukan-
gelastega nende linnade teatrites.  
Lasteaia pedagoogid kasutavad õppe-
protsessis uusimat tehnoloogiat: projekti-
tegevust, metakognitiivset koolitust, infor-
maatilis-komunikatiivset tehnoloogiat. See 
avab täiendava võimaluse arendada lastele 
omast huvi ja uudishimu õppimise vastu.
Laste ja täiskasvanute ühisloomingu ja 
koostöö tagamise unikaalseks vahendiks 
on isiksusele orienteeritud lähenemine 
projektitöö tehnoloogiale rajatud õppele.  
«Ma tean, milleks on mulle vajalik kõik see, 
mida ma teada saan ja ma oskan neid tead-
misi kasutada ” – See on kaasaegse projek-
timeetodile rajatud õppe põhitees, alus 
paljudele haridussüsteemidele, mis püüa-
vad leida mõistliku tasakaalu akadeemiliste 
teadmiste ja pragmaatiliste oskuste vahel 
Projektitegevuses, kus suurt tähelepanu 
osutatakse riigikeele kasutamisele, osale-
vad gruppide pedagoogid  ja lasteaia spet-
sialistid.
Et lastel tekib huvi ja soov laulda ja lugeda 
luuletusi eesti keeles – see on eesti keele 
õpetaja Irina Tarakanova ja muusikaõpeta-
ja Inna Fefilova teene.  Sel aastal teostavad 
pedagoogid ühisprojekti “Reisime koos 
läbi Euroopa Liidu maade”.
Ka kõige väiksemad meie lasteaia kasvan-
dikud (1,5-3-aastased) võtavad projektite-
gevusest aktiivselt osa. Nad võitsid joonis-
tusvõistluse „Kirgas päikene“ , mille eest 
Narva linna Kultuuriosakond autasustad 

grupi pedagoogi Tatjana Tšudajevat dip-
lomiga. 
Lasteaias pööratakse suurt tähelepanu 
gruppide pedagoogide koostööle logo-
peedi Marina Vetšeriga laste kõne aren-
damiseks. Meie lasteaiast kooli minevatel 
lastel on kõnelemisoskus hästi arenenud. 
Vanema grupi pedagoogidel on alati kan-
da suur vastutus.  

Teostatud monitooring näitab, et koolieel-
se grupi laste areng vastab nende vanusele 
ning nende ettevalmistus kooliks on küllal-
dane.  See on suuresti pedagoogide Žanna 
Šendrikova ja Raissa Drozdova teene. 
Alanud on uus, huvitav ja vaimustav koo-
liaasta. Meie pedagoogid teavad oma töö 
tähtsust: Eesti riik on meile pannud tähtsa 
ja  vastutusrikka kohustuse kasvatada ja 
õpetada täiesti uut põlvkonda: aktiivset, 
mõtlevat, loovat, uut ühiskonda ehitavat 
põlvkonda. Lasteaed on esimene aste 
sellise põlvkonna kasvamise teel ning me 
teame, et meie lapsed täidavad meie loo-
tused. 

Natalja Kaurson
Lasteaia “Karikakar” direktor

Narva-Jõesuu lasteaed 
“Karikakar” tänab  

AS-i Magma  sponsorabi eest.

Uus, kaasaegne põlvkond kasvab lasteaias

Kooli, kuhu oma laps õppima pan-
na, valivad vanemad alati ette val-
mis. Tänapäeval on see teema eriti 
aktuaalne: koole on palju ning ras-
ke on leida see üks, kus laps saaks 
võimaliku parima hariduse.
Kooli valikust sõltub, kui edukad 
saavad meie lapsed olema õpin-
gutes ja elus, millised inimesed 
neist kasvavad, millise panuse an-
navad nad oma kodukoha ja kogu 
meie riigi arengusse. 
Millega siis Narva-Jõesuu kool võ-
lub juba pikki aastaid lapsi ja lap-
sevanemaid? Selle mõistmiseks 
piisab vaid, kui tunnetada meie 
kooli atmosfääri, tunda end osana 
ühtsest organismist, saada tutta-
vaks õppeasutuse töörežiimiga.
Meie kool tagab oma õpilastele 
kõrgetasemelise hariduse mu-
gavas ja ohutus keskkonnas. Me 
kutsume tööle parimaid õpeta-
jaid. Klassis on keskmiselt viisteist 
õpilast, tänu sellele on õpetajatel 
võimalik pöörata tähelepanu igale 
õpilasele ning töötada nendega 
vajaduse korral individuaalselt, 
arutades koos läbi arusaamatuks 

jäänud materjali.  Kooli program-
mis on palju fakultatiiv- ja lisaai-
neid, suur valik spordi-, keele- ja 
huvialaringe. Meie koolis on kor-
ralik, maitsva toiduga söökla, ka-
binettides kvaliteetne mööbel ja 
hea valgustus. Mitmes klassis on 
projektorid, mille abil saab ellu viia 
uusimat interaktiivset  õpet – see 
muudab õppeprotsessi noorte 
jaoks huvitavamaks ja kaasahaa-
ravamaks. Narva ja Narva-Jõesuu 
vahel on käigus tasuta koolibuss. 
Meie kooli atmosfäär on tervem 
kui suurtes koolides, kuna lastesse 

suhtutakse paremini, austatak-
se nende arvamust ja toetatakse 
nende algatusi. Lapsed viibivad 
reaalses sotsiaalses keskkonnas, 
saavad kogemusi suhtlemisest 
erinevatest ühiskonnakihtidest 
pärit  ellusuhtumisega inimestega. 
Pannes lapse meie kooli õppima, 
ei pea te tundma muret lapse ohu-
tuse pärast. Siin jälgitakse korda, 
sissepääs koolihoonesse on ran-
gelt piiratud, lapsed on pidevalt 
täiskasvanute vaateväljas. Õpilaste 
tervise eest kannavad hoolt kooli 
medõde ja toitumisspetsialist. 
Mõnikord arvavad vanemad, et 
lapse kooli minekuga väheneb pe-
rekonna osakaal lapse kasvatami-
ses, sest suurema osa ajast veedab 
laps kooliseinte vahel. Tegelikult 
on olukord vastupidine: perekon-
na mõju ei vähene, vaid suureneb. 
Ja nimelt sellepärast töötab meie 
kooli juures juba mitu aastat aktiiv-
selt lapsevanemate klubi “Oleme 
koos”, mida juhendab psühho-
loog-praktik Svetlana Jakson, aida-
tes vanematel ja lastel omavahel 
ühist keelt leida. 
Narva-Jõesuu kool avas 2013.a 

keelekümblusklassi. Kooli 1, 2 ja 3 
haridusastme õpilased alustasid 
terve rea ainete õppimist riigi-
keeles. Tuleb ära märkida, et meie 
kooli pedagoogid võtavad arvesse 
õpilaste erineval tasemel olevat 
keelelist ettevalmistust  ja nende 
võimalust suhelda väljaspool kooli 
eesti keeles.   See annab õpilastele 
võimaluse kasutada aktiivselt eesti 
keele tunnis omandatud teadmisi 
ja täiustada võõrkeeles suhtlemise 
oskust. Juurutatud süsteem muu-
dab meie lapsed edukamateks 
ja  konkurenstsivõimelisemateks 
kaasaegses multikultuurses maa-
ilmas. 
Sel õppeaastal avasime Arengu-
kooli esimese klassi õpilaste jaoks. 
Lastel on seal peale tundide lõppu 
võimalus huvitavas, mängulises 
vormis õppida inglise keelt, tegel-
da loomingu ja joonistamisega, 
mängida malet või kasutada spor-
disaali.  2014.a kavatseme avada 
täieliku keelekümbluse klassi. Juba 
sellest sügisest alustab tegevust 
ettevalmistusklass õpetaja Aime  
Onno käe all.  Kogu õppeaasta 
jooksul saavad vanemad lastega 
koos külastada tunde, tutvuda pe-
dagoogide ja kooli võimalustega. 
Lapsed leiavad omale uusi sõpru 
ning saavad mängides siseneda 
eesti keele maailma. Järgmisel aas-
tal esimesse klassi minevate laste 
vanemate esimene koosolek, kus 
arutatakse lastega töötamise tak-
tikat ning võetakse arvesse kõik 
vanemate ettepanekud, toimub 
25.septembril kell 18.00.
Narva-Jõesuu kool kutsub teid ja 
teie lapsi meiega ühinema!

Irina Lebedeva

Narva-Jõesuu kool kutsub!

2013-2014 õppeaastal tegutsevad Nar-
va-Jõesuu Keskkoolis järgmised ringid:

Narva-Jõesuu Keskkooli 
 tantsurühm « Kullerkupp” 

võtab vastu  klassikalise tant-
su, tänavatantsu, jazz ja mo-
derntantsu  ning kaasaegse 
tantsu huvilisi.

Tantsimine aitab kaasa Teie 
lapse igakülgsele arengule!

Informatsioon telefonil  
53032365  Margarita Rõmar

Judo,  
ringijuht  Nikolai   Novitski
Esmaspäev 15.30 - 17.00   noo-
rem rühm, keskmine rühm 
17.30- 18.15 - koolieelne rühm
Kolmapäev 15.30-17.00 - noo-
rem rühm
17.00-18.30 -keskmine rühm
Reede 15.45-17.00- ühisrühm
Laupäev 11.00-13.00- mängude 
päev

Male, 
ringijuht Mihhail  Tsereshuk
Teisipäev 10.20.25-13.15 

Break-tance, 
ringijuht Aleksandr   Kljus-
tenkov
Kolmapäev  18.00-19.30
Pühapäev 14.00-15.30

Kunstiring, 
ringijuht Galina Vlassova
Teisipäev 14.15-15.15    
(keskkool)
Reede 12.30-13.15    (algkool)

Laulukoor,
ringijuht -Irina  Zubkova
Esmaspäev 13.15-14.15
Teisipäev 13.15-14.15
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Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

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

Pangabussi peatused:

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

IV kvartalis
7. oktoobril

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

21.09/20:00 IV Küünlavalgusõhtu-
Belgia kitarrist, Hele park
28.09/12:00 V SilmuFestival, linnakai
01.10/12:00 Rahvusvaheline muusi-
kapäev – Kolme koori turniir, Narva-Jõe-
suu SPA ja Sanatoorium
05.10/19:00 V Küünlavalgusõhtu-In-
na Lai, Hele park

12.10/13:00 Liikumispäev, start Valge 
saali juurest
13.10/13:00 Retšenka ansambli konr-
sert, Valge saal 
20.-30.10 Raamatukogupäevad, 
Linna raamatukogu
26.10/13:00 Ida-Virumaa Rahvamaja-
de tuur - 24H, Valge saal

Kultuurikalender 
SEPTEMBER-OKTOOBER

04.10, 18.10.2013 kell 20:30 - ELAV MUUSIKA, 
kavas on ”Positive” & Mikhail Shans 
(Kohtla – Järve)
Sissepääs on tasuta!
05.10.2013 kell 20.00 - ELAV MUUSIKA, kavas on 
JULIA & KIRILL (Narva)
Sissepääs on tasuta!
11.10, 25.10.2013 kell 21.00 - ELAV MUUSIKA, 
kavas on ”Revansh” (Narva)
Sissepääs on tasuta!

12.10.2013 kell 20.00 ELAV MUUSIKA, kavas on 
ANATOLI BÄND (Tallinn)
Sissepääs on 5 EUR (TERVITUSJOOK ON HIN-
NA SEES)!
19.10.2013 kell 21:00 – KARAOKE!  Raul Räitsak 
(Kohtla-Järve)
Sissepääs on tasuta!
26.10.2013 kell 20.00 SAKUPÄEVAD, LIMMIK EES-
TI HITID! Kavas on  ansambel JAFF (Kiviõli)
Sissepääs on 5 EUR (TERVITUSJOOK ON HIN-
NA SEES)!

Aasta romantilisemaks ürituseks 
võib julgelt nimetada küünlaval-
gusõhtuid, Heledas pargis. Möö-
dunud on kolm kontserti selleks 
sügiseks planeeritud viiest ja 
vaatajate-kuulajate rohkuse jär-
gi võib nentida, et taas on leitud 
kultuuriüritus, mis sobib kokku 
Narva-Jõesuu kuurordi imago-
ga ja Heleda pargi romantilise 
atmosfääriga. «Meie linn tundis 
juba ammu puudust üritusest, 
kus inimesed oleksid saanud 
kuulata pargis jalutades ilusat 
muusikat või laulu professionaal-
ses esituses. Seetõttu sündis mul 
uue ürituse idee küllaltki rut-

tu» - räägib Linnavalitsuse liige,  
küünlavalgusõhtute idee autor 
Valeria Lavrova. «On väga tore, 
et kontserdid on saanud hea-
ka traditsiooniks. Et inimesed 
tulevad mitte üksnes esinejaid 
kuulama, vaid võtavad ka ise ak-
tiivselt korraldamisest osa, lastes 
kogu perega süüdatud küünlaid 
tiigile ujuma».
Sel hooajal on Heledas pargis 
esinenud Trio Romance, «Sak-
sofon ja tuuba» ning ansambel 
Senjo. 
Järjekordne, 21. septembril al-
gusega kell 20.00 Heledas pargis 
toimuv kontsert on selle poolest 

eriline, et esmakordselt esineb 
Narva-Jõesuus küünlavalgel rah-
vusvaheliselt tuntud Belgia ki-
tarrist Myrddin De Cauter. 
Hooaja viimane kontsert toimub 
5. oktoobril algusega kell 19.00. 
ebatavaliselt kauni ja tõeliselt 
virtuoosse mänguga inglise kel-
ladel rõõmustab Narva-Jõesuu 
muusikaarmastajaid Inna Lai, an-
sambli Campanelli juhataja.

Jevgen Timoštšuk

Küünlavalgusõhtud Heledas pargis

Narva-Jõesuu laste muusika- ja 
kunstikoolis algas uus õppe-
aasta. 
Sel aastal on koolis 54 õpilast, 
nendest 12 alustajat. Selgus, et 
kõige populaarsem uute õpi-
laste jaoks on klaverimängu eri-
ala, mida asus õppima neli last. 
Lisaks on Narva-Jõesuu lapsed 
huvitatud veel ka akordioni-
mängust ja laulmisest. 
Kõiki uusi õpilasi ootab 1.ok-
toobril, rahvusvahelisel muusi-
kapäeval, pidulik pühitsemine 

“Nooreks Muusikuks” – selline 
traditsioon on muusikakoolis 
juba kümme aastat kestnud. 
Lisaks toimub 1. oktoobril veel 
üks tähtis sündmus: Muusika-
päeva auks korraldab Narva-
Jõesuu muusikakooli kollektiiv 
“Kolme koori turniiri”, millel 
esinevad Narva-Jõesuu, Aseri 
ja Narva koorikooli koorid, kes 
laulavad laule muusikast ja me-
rest. 
Kooli tegutsemise 25.a, juubeli-
aastal, valmistuvad kooli lõpu-

eksamiteks neli vanema klassi 
õpilast. 
Koolis jätkub “Juubeliaasta 
õpilase” konkurss. Juunikuu 
parima õpilase nimetuse pälvis 
Lea-Teele Saltõkova, vanamuu-
sika ansambli solist, kes selle 
aasta mais lõpetas kooli blokk-
flöödi eriala ainult parimate 
hinnetega. 
                                      

Lada Švan
Direktor

Sügisesed noodid muusikakoolis

Kolmapäeval, 11.septembril 2013.a kirjutas lin-
napea Raivo Murd alla notariaalsele lepingu-
le, millega riik andis tasuta Narva-Jõesuu linna 
omandisse Hirve tänava. Tänava kinnistu (maa) 
maksumus on   20 300 eurot.  
Hirve tänava ehitamine oli detailplaneeringuga 

kindlaks määratud juba 2010.a. Praegu on Hirve 
tänav veel asfaltkatteta, kuid seda juba kasuta-
takse üldkasutatava teena, mis ühendab Jaan 
Poska ja Metsa tänavat. 

Nar va-Jõesuu Linnavalitsus

Hirve tänav anti linnale üle

Õppeaasta alguses kuulutas Narva-Jõesuu Keskkooli 
noortemeeskond ametlikult lõppenuks, läbi kogu suve 
kestnud projekti «Be active. Use your body and mind». 
Projektis osalenud noored töötasid terve suve, korralda-
des noortele ja linna külalistele aktiivset meelelahutust ja 
täites  sellega projekti peaeesmärki - tutvustada noortele 
aktiivset eluviisi vabas õhus ilma arvutita.
Programmi «Euroopa Noored»  poolt toetatava projekti 
teeb ainulaadesks see, et noored ise algatavad, töötavad 
ürituse välja ja viivad selle ellu. Noortel tekkib võimalus 
muuta ümbritsevat maailma, teha seda paremaks ja ilu-
samaks. Võib öelda, et see on heade tegude projekt. 
Noorteüritusi korraldavad ja nendes osalevad inimesed 
teavad, et nende kaudu omandavad noored hinnalisi 
elukogemusi. Nad saavad teada,  milliseid võimalusi an-
nab ettevõtlikus, kuidas tegusalt suhelda, kuidas töötada 
meeskonnana ja võtta endale vastutust, kuidas lahenda-
da konfliktsituatsioone, kuidas juhtida projekti ja palju 
muud eluks kasulikke teadmisi.
Mida tehti? 
- terve suve kestel igal reedel  jooks rannas;
- kahepäevane matk «Fire! Wi-Fi puudub»
- Spordipäev Toila pargis
- Fotokvest Narva-Jõesuu koduloomuuseumi korralda-
tud fotofestivali raames;

- Rannavolle
- Flashmob. See üritus kogus noori tantsima sütitavate 
ladina-ameerika rütmide saatel. 

Mis saab edasi?
Noored otsustasid mitte piirduda ühe projektiga ja töö-
tava praegu välja uut ideed. Kooli administratsioon toe-
tab oma õpilaste algatust ning eraldas noorsootöö jaoks 
kabineti. Ja kui kellelgi linnaelanikest on soovi koostööd 
teha  või mõni hea idee, mida teistega jagada – noored 
ootavad teid koolis rõõmuga!

Natalja Mjatšina
Projekti «Be active. Use your body and mind» konsultant

Koolinoorte algatatud 
süveürituste sari sai läbi
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Linnavalitsus õnnitleb 

juubilare:

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Vjatšeslav Antipenko
Guntis Žagars
Vladimir Sükkiläinen
Nadežda Anissimova

80-aastast juubelit tähistab:
Aleksandr Tsarjov

90-aastast sünnipäeva tähistab:
Zoja Meileh 

Narva-Jõesuu linnavalitsus 
õnnitleb vanemaid

 Jelizaveta Kirjuškina
sünni puhul

Endised kolleegid ja sõbrad Narva-Jõesuust 
õnnitlevad  

Meeta-Henriette Tõnissoni, kellel täitus 
7.septembril  94 eluaastat.

Tervist ja rõõmu igasse päeva!

NARVA-JÕESUU  SPA 
& SANATOORIUMI  

OKTOOBRIKUU  
ÜRITUSTE  KAVA:


