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Austatud linnakodanikud!

Taas on ööd valged ja õitsevad sõnajalad. Rahvakalendris on tähtpäevi ju rohkesti, kummatigi on jaanipäev nendest kõige erilisem, kaua südamevärinaga
oodatud. Jaanipäev on nagu murdepunkt — siis algab suvi, see nõnda lühike
põhjamaine imede aeg.
Jaanitulesid on aga mitmel aastal taas võidutulest süüdatud. Tähistades võidupüha ja jaanipäeva, oleme neist esimese tegeliku tähenduse pea täiesti unustanud. Kuigi seda hoitakse meeles võidupüha paraadi ning presidendi kõne ja
võidutuledega.
Ärgem siis mõelgem jaanipäeval tulesid süüdates ainult aasta lühimale ööle
ega sõnajalaõiele, vaid ka neile, kes 1919. aastal Eesti vabaduse eest elu andsid.

Soovime teile ilusat jaanipäeva!
Raivo Murd					
Volikogu esimees					
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Andres Noormägi
Linnapea

23. juuni – Võidupüha
Võidupühal meenutame otsustavat lahingut Vabadussõjas Võnnu (Cesis) linna all Põhja-Lätis, kus 23. juunil 1919 Eesti väed koos liitlastega saavutasid otsustava võidu saksa Landeswehri üle, kelle eesmärk oli taastada baltisaksa kontrolli piirkonnas. Tänapäeval austatakse Võidupühal ka kõikide eestimaalaste
panust iseseisvuse taastamisel ja säilitamisel.

Patrull - laev Ristna külastas Narva-Jõesuud

11. juunil külastas NarvaJõesuud mereväe patrulllaev Ristna Kaitseliidu meredivisjoni väljaõppe raames.
Eesti Mereväe Laev Ristna
koos kaitseliidu meeskonnaga oli mereõppusel Põhja-Eesti rannikul. Ülesõidul
korraldati meeskonna treenimiseks
mitmesuguseid
harjutusi. Muuhulgas viidi
läbi erinevad navigatsiooni
harjutusi (sõit kitsustes ja
pimeda ajal), tegevused tulekahju ja «mees üle parda»
häirete korral jpt. Ristna on
Soome päritolu patrulllaev,
mida Kaitseliidu meredivisjon kasutab aktiivselt reservväelaste väljaõppeks.
Patrull-laev Ristna sildus
Narva-Jõesuu sadamas ning
avas külalislahkelt oma uksed linnlastele ja linna külalistele. Laeva käis vaatamas
üle 300 huvilise.

„Mul on hea meel, et huvi
riigikaitse ja mereväe vastu on Narva-Jõesuus eriti
noorte seas kõrge, sest Narva-Jõesuu oli Eesti Vabariigi
iseseisvuse
saavutamisel
oluline tugipunkt“ ütles
mereväe ülem mereväekapten Igor Schvede. Mereväe ülem lisas, et riigikaitse
seisukohalt on tervitatav
merekaitseliitlaste aktiivne
panus reservväelaste väljaõppesse.
Ristnat külastasid laupäeval lisaks mereväe ülemale
maaväe ülem kolonel Indrek Sirel ja Kirde Kaitseringkonna ülem kolonelleitnant
Martin Herem, kes kohtusid
ka linnavalitsuse liikmetega.
Narva-Jõesuu aselinnapea
Kalle Kekki ütles oma tervituskõnes: “Me hindame kõrgelt, meile osutatud usal-

dust ja oleme rõõmsad, et
mereväe patrull-laev oma
väljaõppe käigus leidis võimaluse silduda Narva-Jõesuu sadamas. Peame vajalikuks riigikaitse seisukohalt,
et ka edaspidi sellised väljasõidud leiaksid aset tutvustamaks meie noortele mereväe väljaõppe võimalusi
ning loodame edaspidisele
tõhusale koostööle.”
Samuti külastasid Ristnat
kohaliku Politsei-ja Piirivalveameti esindajad, kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad.
Esimene
Ristna-nimeline
mereväe laev külastas Narva-Jõesuud koos allveelaev
Kaleviga 1937. aastal.
Riina Johannes
Foto: Riina Johannes
ja Jevgeni Timoštšuk

2010.a märtsis sai heakskiidu Narva-Jõesuu
finantseerimistaotlus projektile “Narva-Jõesuu keskküttevõrgu renoveerimine”.
Projekti esitamise eel kirjutasid Narva-Jõesuu linnavalitsus ja linna soojatarnija AS
Fortum Termest alla kavatsuste protokolli,
millega AS Fortum Termest võttis endale kohustuse tasuda projekti omafinantseeringu
summa. Juhindudes sellest kokkuleppest ja
asjaolust, et linna trassid on antud rendile
soojatootjale AS Fortum Termest, esitas linnavalitsus SA-le Keskkonnainvesteeringute
Keskus taotluse muuta toetuse saajat. Pikaajaliste läbirääkimiste tulemusel koostati lepingu projekt AS-iga Fortum Termest
finantseerimise teostamiseks, kuid SA KIK
nõudis finantseerimislepingu sõlmimist mitte hiljem kui 15.06.2011.a.
Erakorralisel istungil võeti vastu kolm
Narva-Jõesuu soojatrasside renoveerimise projekti alustamiseks vajalikku dokumenti:
• Linnavolikogu kiitis heaks SA-ga KIK sõlmitava “Narva-Jõesuu keskküttevõrgu
renoveerimine” projekti finantseerimislepingu eelnõu ning andis linnapeale volituse see leping allkirjastada;
• Kiitis heaks “Narva-Jõesuu keskküttevõrgu renoveerimine” projekti ehituse organiseerimise lepingu eelnõu AS-iga Fortum
Termest ning andis linnapeale volituse
see leping allkirjastada;
• Pikendas Narva-Jõesuu linna soojatrasside rendilepingut veel 10. aastaks. Peale
seda otsust on linna soojatrassid antud
rendile kuni 23.07.2036.aastani.
Linnavara müük
16. mail 2011.a müüs Narva-Jõesuu linnavalitsus Karja 16-7 asuva korteriomandi korteri
kasutamiseks üürilepingut omavale üürnikule. Munitsipaalvara kasutamise ja käsutamise korra kohaselt on üürnikul eelisõigus eluruumi soetamisele, kus ta üürilepingu alusel
elab.
Veronika Stepanova
Linnasekretär
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Saage tuttavaks:
uus Narva-Jõesuu kordoni juht

Saage tuttavaks:
Narva-Jõesuu uus
aselinnapea

Andrus Tint

Kalle Kekki

Kust pärit olete?
Sündinud olen Ida-Virumaal,
Kiviõlis, 23.02.1966. Põhikooli
lõpetasin Sondas ja keskkooli
Lääne-Virumaal Väike-Maarjas.
Alates 1992-st aastast elan Narva-Jõesuus. Abielus, peres on
poeg ja neli tütart.
Kes Te erialalt olete?
Taasloodud piirivalve teenistusse asusin, 11. November 1990.a.
Enne piirivalvesse teenistusse
asumist töötasin Väike-Maarja
kolhoosis elektrikuna. 2008-l
aastal lõpetasin TÜ Narva kolledži kohaliku omavalitsuse
korralduse erialal. 2009-l aastal
omistati mulle kutsekvalifikatsioon „Piirivalveametnik V“, mis
on ühtlasi ka kõrgem piirivalveametniku kutsekvalifikatsioon.
24.02.2011.a. omistati mulle piirivalvemajori teenistusaste.
Miks otsustasite kandideerida Narva-Jõesuu kordoni juhi
ametikohale?
Olen arvamusel, et oma karjääri

jooksul tuleb läbida erinevaid
etappe ning võtta vastu uusi
väljakutseid. 20 aasta jooksul
olen teeninud Koidula piiripunktis, Narva-Jõesuu Piirivalve
Õppekeskuses, Narva maanteepiiripunktis ning viimased 10
aastat Narva raudteepiiripunktis
piiripunkti juhina. Kuna aga ma
ei ole veel teeninud jõe ja merepiiri kordonis, siis otsustasingi
kandideerida Narva-Jõesuu kordoni juhi ametikohale, võtta vastu uue väljakutse, rakendada siin
oma piiripunkti juhi kogemusi
ning õppida juurde uusi oskusi.
Boonuseks selle asja juures on
see, et on võimalus teenida Eesti
riiki oma kodulinnas.
Missugune on teie esmamulje
linnast, töökohast, töökaaslastest?
Minu esmamulje Narva-Jõesuu
linnast jääb aastasse 1992. Kuna
olen jäänud siia pidama, siis järelikult oli esmamulje positiivne.
Loodan väga, et majanduskrii-

sist tingitud väike seisak jääb
ruttu seljataha ning Narva-Jõesuu linna suur areng seisab lähiaastatel ees ning me suudame
seljatada Pärnu linna ja napsata
neilt suvepealinna lipp ja tiitel.
Mis aga puudutab töökohta ja
töökaaslasi, siis saan öelda, et
olen õnnelik inimene. Mul on
nendega alati vedanud. Töökoht
ise asub loodukaunis kohas ning
aknast avaneb tõeline miljonivaade. Ja loomulikult on ka kollektiiv väga hea.
Missugune on teie nägemus
kordoni ja linna koostööst?
Ma julgen väita, et koostöö linna
ja piirivalvekordoni vahel kestab
juba kaua ja on viljakas. Seda
koostööd tuleb edasi arendada
ja leida uusi ühisosi linna huvide
ja kordoni igapäevase teenistuse vahel.
Piirivalvekordon on sisejulgeolekut ning turvalisust tagav
struktuuriüksus. Seetõttu on
piirivalve, kohaliku omavalitsu-

se ja kohalike elanike koostöö
ja vastastikune usaldus väga
tähtis. Kuna Narva-Jõesuu linn
asub vahetult piiri ääres ning
kahelt poolt piirneb linn ka veega (Narva jõgi ja Soome laht),
siis on Eesti Vabariigis kehtivate
seadustega siin kehtestatud ka
teatud tegevustele piirangud.
Siinjuures tahaksin kindlasti rõhutada, et piirivalve eesmärk ei
ole kedagi karistada või „taga
kiusata“, vaid ennetada õnnetusi ning püüda kõigi oma võimaluste piires tagada, et kõik
kalurid merelt elusatena tagasi
tuleksid ja jões suplejad tagasi
kaldale jõuaksid. Ja loomulikult
teha oma põhitööd, milleks
on ebaseadusliku piiriületuse
ja salakaubaveo tõkestamine.
Kindlasti tahan rakendada oma
piirilõigus integreeritud piirikontrolli koostöös Narva politseijaoskonnaga.
Jekaterina GRITSKOVA
Foto: Sergei STEPANOV
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25. mail 2011.a toimus Narva-Jõesuu
linnavolikogu 7. koosseisu 20. istung
Istungil võeti vastu järgmised
otsused:
• asutati munitsipaalasutus
Nar va-Jõesuu Perekodu;
• kinnitati Hangete korraldamise kord Nar va-Jõe suu linnas;
• kinnitati
Nar va-Jõesuu
linna parimate spor tlaste valimise ja toetamise
kord;

• toimus
Nar va-Jõesuu
arengukava 2011 - 2025
eelnõu teine lugemine;
• otsustati mitte esitada
kahjunõuet kriminaalasja
menetlemise raames;
• toimusid rahvakohtuniku
kandidaatide valimised.
Rahvakohtuniku
kandidaatidek s kinnitati Iraida
Tšubenko, Riina Johannes

ja Liina Piirisalu;
• muudeti
linnavolikogu
spordi- ja kultuurikomisjoni koosseisu. Komisjo ni esimehe ettepankul
kutsuti komisjoni koosseisust tagasi J.Gavrilov,
A.Perman ja T.Golovnja.
Nende asemel kinnitati komisjoni liikmetek s
L.Nikkar, R.Drozdova ja

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

N. Astapova.
• viidi sisse muudatus linna
2011.a eelar vesse.
Veronika Stepanova
Linnasekretär

Tere! Kust pärit olete?
Sündinud olen Kiviõli linnas,
elanud olen Lüganuse vallas,
Kiviõli linnas, Aseri vallas,
Sonda vallas. Kogu aeg IdaVirumaal.
Kes Te erialalt olete?
Viimane õppeasutus oli Era
Kõrgkool
Audentes,
kus
omandasin
õigusteaduste
magistri kraadi, sellest tulenevalt loen end juristiks.
Kuidas kujunes teie karjäär
pärast kõrgkooli lõpetamist?
2006 aastal asutasin oma kinnisvara ja õigusbüroo, tegeleda tuli kinnisvara arenduse
ja õigusabi teenuse osutamisega. Büroo töötab ka käesoleval ajal.
Miks otsustasite kandideerida Narva-Jõesuu aselinnapeaks?
Kandideerisin, kuna leidsin,
et uus ja huvitav väljakutse
tuleb igati kasuks enda arengule. Praeguseks hetkeks olles töötanud pea kaks kuud
võib öelda, et tööd on palju
ja see on huvitav.
Millised on need Teie tugevused ja kogemused, mis
sellel ametikohal töötamisele kaasa aitavad?
Omandatud haridus, mida
saab rakendada mulle usaldatud ülesannete lahenda-

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

misel. Kogemus kohaliku
omavalitsuse
tegemistest
ja tegevusest Vallavolikogu
liikmena.
Mis on teie esimesed ülesanded uuel ametikohal?
Katseajal mis kestab kolm
kuud tegelen linna üldiste
probleemidaga. Õigusalaste
lahendite saamisega tekkinud probleemidele. Heakorra ja korrakaitsega.
Missugune on Teie esmamulje Narva-Jõesuu linnast?
Olles ida virulane, olin ka
enne sage linna külastaja,
meeldib rand ja arenev hotellimajandus spa keskustega. Projektid, mida tuleb ellu
viia, nende hulgas rannaala
projekt, vee ja kanalisatsiooni projekt ja kaugkütte projekt. Kõigile projektidele on
antud rahastus ja tööd algavad lähiajal.
Missugune peaks olema
ideaalne suvepealinn?
Ideaalne suvepealinn on selline, kuhu suvitaja tuleb kohale ja saab hea teenenduse,
tunneb ennast turvaliselt ja
hästi, soovib alati siia tagasi
tulla, kuna valitseb kord ja
puhtus.

Jekaterina GRITSKOVA
Foto: Sergei STEPANOV

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Valges saalis on avatud noore kunstniku
Anna Tšainikova näitus
3. juunil toimus Kesk tn 3 Valges
saalis noore Moskva kunstniku
Anna Tsainikova personaalnäituse
pidulik avamine.
Näitusele pandud 36 eksponaati on
Anna Tšainikova teinud kolme aasta
jooksul. Näituse pidulikule avamisele
olid tulnud kunstniku lähedased sõb-

rad, sugulased ja tema kunsti hindajad.
Näituse avas tuntud vene estraadilaulja Irina Ponarovskaja. Nagu selgus,
seovad lauljat noore kunstnikuga ka
sugulussidemed. Linnavõimude poolt
olid tulnud noort debütanti näituse
puhul toetama ja õnnitlema linna-

volikogu aseesimees Inge Muškina
ja peaspetsialist kultuuri alal Valeria
Lavrova.
Oma kõnes märkis Anna Tšainikova,
et Narva-Jõesuu on linn, kus aidatakse
noortel talentidel avaneda ja areneda.
Saalis valitsenud harmoonilises õhkkonna taustal, pakkuti suupisteteid,
ja pokaali veini. Arenes kerge vestlus
Narva-Jõesuu viimastest uudistest,
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kvarteti saatel.
Näitus jääb avatuks kuni 23 juunini.
Sissepääs näitusele on vaba. Näitusel olevad tööd ei ole müügiks, kuid
kunstnik Anna Tšainikova on valmis
võtma soovijatelt vastu tellimusi.
Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov

Noorte

kultuuripäev
28. mail moondus Narva-Jõesuu park teist aastat järjest
korraldatava ürituse “Noorte
kultuuripäev” raames
Kultuurikülaks.
Noortele kultuurihariduse
omandamise
võimalusi tutvustava ürituse
korraldajateks olid Narva-Jõesuu linnavalitsus, Tartu ülikooli Narva kolledž ning TÜ
Viljandi
Kultuuriakadeemia.
Sel aastal oli noorte kultuuripäevaga liitunud ka Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, kes
korraldas kultuuripäeva raames noorte disainerite festivali
“Noored+disain”.
Kultuuriküla elanikud lahutasid publiku meelt õhtuni välja.
Kõige väiksemate pidulistega
tegeles kloun. Pargis töötas tasuta noortekohvik, kus pakuti
kõigile soovijatele küpsiseid
ja kuuma jooki. Kultuuripäeval
olid tegevad ka Narva-Jõesuu
SPA & Sanatoorium и Meresuu
SPA & Hotel, kelle majakeses sai
soovija nautida tasuta massaaži või teha ekspressmaniküüri.
Igal asustatud punktil on olemas kohalik võim. Nii juhtis
kultuuriküla tegevust Narva
kolledži üliõpilastest (koha-

liku omavalitsuse juhtimise
eriala) koosnev külanõukogu.
Külanõukogus said aktiivsed
noored jagada oma mõtteid ja
esitada küsimusi linna kultuurielu ja noorsootöö korralduse
kohta.
Kultuuriküla avas väravad kell
16.00 piduliku avamistseremooniaga. Punase lindi lõikasid läbi Narva-Jõesuu linnapea
Andres Noormägi, TÜ Viljandi
kultuuriakadeemia
direktor
Anzori Barkalaia, TÜ Narva kolledži direktor Katri Raik ning
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Jõhvi osakonna juhataja
Anneli Bogens. Lindilõikamise
järel tutvustati lähemalt õppimisvõimalusi kõrgkoolides
ning istutati nelja kõrgkooli
sümboliseerivad sidrunipuud,
et näha, kelle puu hakkab kõige varem vilju kandma.
Läbi päeva kõlanud non-stop
kontserdi kavas oli duett Margarita Margarjan ja Nikolai
Rjabini esituses plastilise tantsu seaded, Narva showtrupp
“Teni” tantsukava, jazzmuusika
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
jazziosakonna teise kursuse
õpilastelt, etendus trupilt “Nar-

va Balagantšiki”, sütitav soolo
Ro-Ro trummaritelt. Sportlikku
meelelahutust pakkus seiklusrada.

Disainifestival “Noorus+disain”
korraldas kultuurikülas vanadest asjadest valgustite koostamise õpitoa. Külalistele esit-

leti näitust noorte disainerite
auhinnatud töödest. Moedisainerid demonstreerisid mitmeid kollektsioone avangar-

distlikus ja vintage-stiilis, mida
hindas kompetentne žürii.
Jekaterina Gritskova
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Pärnu rannahotellist
Narva-Jõesuu sanatooriumiks

Narva-Jõesuu sanatooriumi peakorpuse (tänane Narva-Jõesuu
SPA hoone – Aia tn. 3) saamislugu on meie arhitektuuriloos
võrdlemisi ainulaadne ning huvitav. Tinglikult võiks hoone ajaloo
esimeseks verstapostiks lugeda
1930. aastaid ja seda mitte seoses
Narva-Jõesuu vaid hoopiski Pärnuga. Ilmselt on mitmedki nende linnadega tuttavad inimesed
täheldanud, et Pärnu rannahotell
sarnaneb paljuski meie sanatooriumihoonega. Sellel asjaolul
on vägagi konkreetne põhjus.
Nimelt sai nende kahe maja vaheline seos alguse 1934.-1935.
aastal toimunud Pärnu rannahotelli arhitektuurikonkursist. Teiste seas võttis konkursist osa ka
arhitekt Nikolai Kusmin, hilisem
Narva-Jõesuu sanatooriumihoone projekteerija. Kusmin pälvis
küll konkursil ühe esimestest auhindadest, kuid 1937. aastal val-

minud hoone lõpliku lahenduse
projekteerimine jäi arhitektide
Olev Siinmaa (toonane Pärnu linnaarhitekt) ja Anton Soansi kanda,
kes Kusmini lahenduse motiive
julgelt uue hoone kavandamisel
ära kasutasid (Kusmin on ise hiljem korduvalt väitnud, et teda tuleks samuti hoone kaasautorina
ära mainida). Pärnu projektist
kõrvale jäänud Kusmini võimalus
oma rannahotelli arhitektuurseid
ideid ise realiseerida saabus alles
paarkümmend aastat hiljem, kui
projekteerimisinstituudis
Eesti
Põllumajandusprojekt (hilisem
Eesti Maaehitusprojekt) töötades
sai ta võimaluse kavandada Narva-Jõesuusse põllumeeste puhkekodu hoone (hiljem nimetati
selles olnud asutus ümber sanatooriumiks). Narva-Jõesuu maja
projekteerimisel lasi Kusmin käiku

kõik oma Pärnu hoone kavandi
põhiideed, mille tulemusel moodustuski arhitektuuriajaloos selgelt aimatav sild ennesõjaaegse
ja pärastsõjaaegse perioodi ning
kahe kuurordi – Pärnu ja NarvaJõesuu – vahel.
Hoone projekt koostati aastatel
1954-1956 ning selle kaasautoriks
oli Kusmini kõrval Manivald Noor,
sisekujunduse kavandas Maimu
Plees. Olgugi et hoone ise valmis
alles 1961. aastal, teeb selle projekti huvitavaks asjaolu, et tegu
on ühe esimese Eesti Vabariigi
aegset funktsionalistlikku arhitektuuri jäljendava hoone kavandiga pärast üle Nõukogude Liidu
kehtinud stalinistliku klassitsismi
ainuvalitsust. 1930. aastatel Eesti
ehituses domineerinud funktsionalistliku stiili põhitunnusteks olid
kastjad hoonemahud, laiad kol-
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mepoolsed aknad, siledad valged
dekoorita seinad jpm. Toonastes
oludes mõjus säärase arhitektuuriga hoone rajamine peaaegu
et revolutsiooniliselt tähistades
ilmekalt stalinismiajastu lõppu ja
ennesõjaaegse traditsiooni taaselustamist Eesti arhitektuuriloos.
Sõjajärgse ajaga seob hoonet aga
tol ajal levinud nn. kunstide sünteesi idee, mille põhieesmärgiks
oli monumentaal- ja dekoratiivkunsti kasutamine arhitektuuris.
Sellest kantuna kavandas Valli
Lember-Bogatkina hoone esifassaadile suvitusteemalise sgrafiitomaali, samuti ehivad peasissepääsu kohal olevaid aknaid sama
autori poolt loodud klaasimaalikompositsioonid.
Nikolai Kusmin (1906-1994) oli üks
esimesi Eestis kutse omandanud
arhitekte. Sündis ta küll Riias, kuid
I maailmasõja päevist alates kuni
surmani elas ja töötas Eestis. Suure osa oma tööelust oli ta tegev
administratiivtööga Eesti Põllumajandusprojektis, lisaks sellele
on ta ka olnud viljakas projekteerija.
Tänaseks on hoone võrdlemisi
autentsel kujul säilinud. 2000.
aastatel rajati selle merepoolse
mahu pikendusena uus, vanema osaga igati tundlikult sobituv
juurdeehitis. Kuna tegu on stiilipuhta näitega funktsionalistliku
stiili taasesitamisest nõukogude
perioodil, on hoone võetud arhitektuurimälestisena riikliku kaitse
alla. Ühtlasi on tegu ka Narva-Jõesuu kuurordiajaloo ühe olulisima
maamärgiga. Samuti on hoonel
paljude kohalike jaoks sügavalt
sümboolne tähendus, kuna selles paiknenud asutus – peamiselt
tuntud kui kolhoosidevaheline
sanatoorium – toimis ühtlasi ka
eestikeelse kogukonna kooshoidja ning selle kultuurielu kandjana
Narva-Jõesuus.
Madis Tuuder
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Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi avatud uste päev
27 mail oli Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumis avatud uste päev. Kliendipäevana korraldatud üritus rõõmustas külalisi palude tervistavate
ja meelelahutuslike ettevõtmistega.
Grillterrassil kõlas non-stop-kontsert, kus esinesid tantsustuudio
«Stells», lauljanna Kristina ja särav
show-duett «Сердце Востока». Lapsed said meelt lahutada lõbusa orava
joonistamisklassis, kus kõige andekamaid noori kunstnikke autasustati
kingitustega.
Sanatooriumi peasissekäigu ees olid
koha leidnud mitmesuguste ehete,
käsitsi valmistatud nukkude, klaasist,
nahast ja heidest valmistatud kunstiesemete müüjad.
Kõige muu kõrval oli kliendipäeva
külalistel võimalus tutvuda spordiklubi MyFitness pakkumistega, saada
kosmeetikafirma Mary Kay spetsialistilt tasuta konsultatsiooni naha
hooldamise ja kosmeetika kasutamise kohta, teha kepikõndi instruktori
järelvalve all, külastada erihindadega
sanatooriumi Saunakompleksi. Kliendipäeva puhul oli parkimine sanatooriumi parklas kõigile külalistele
tasuta.
Päeva tipphetkeks kujunes kindlasti
GRAND-loterii, mille käigus
loositi välja hinnalised kingitused
Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumilt

ja partneritelt. Päeva lõpuks leidsid
kõik kingitused omaniku. Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi infopunktis toimus loterii, kus iga soovija sai
sümboolse tasu eest soetada garanteeritud protseduuri või mingi muu
Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi
teenuse.
Kliendipäeva toetasid: Espak Narva,
Bombey Bowling, Astri ja Fama kaubanduskeskused, «Kõlleste kommimeistrid», Saku Õlletehas, tehas Hortitsa, spordiklubi MyFitness.
Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi direktor Karina Küppas märkis, et sanatorium on suveks igati valmis: “Rõõmu teeb, et numbrid on praktiliselt
suve lõpuni välja müüdud. Sümbolse
tasu eest on võimalik kasutada vabaõhubasseini, kogu suve töötab grill
terrassil «GRILL & CHILL», kus külastajatele pakutakse šašlõkki ja kokteile.
Basseini ja grilli külastamiseks ei ole
vaja tuusikut osta”.
Karina Küppase sõnul ei ole kliendipäev ainus suursündmus sel suvel
– ees on sanatooriumi tegutsemise 50. aastapäev, mida tähistatakse
25.juulil. Aastapäeva peaesinejaks
on vana hea ansambel “Laine” koos
solisti Vello Orumetsaga. Üksikasjadest sanatooriumi direktor praegu
veel ei räägi, kuid lubab, et pidu tuleb 50.aastapäeva vääriline.

Narva-Jõesuu
suvekaubandus
Sel aastal on paljud ettevõtjad
avaldanud soovi avada suvekl
keskklinnas oma müügikohad.
Mõned nendest töötasid ka
möödunud aastal, kuid on lisandunud palju uusi.
Eriti rõõmustab see, et nende
hulgas on koha leidnud meie
oma noored ärimehed Aleksandr Tiner ja Roman Maksimov.
Sel aastal tegutsevad vahetult
mererannas ainult atraktsioonid (batuut, katamaraanid jms),
toitlustamise ja müügiga tegelevad kaubapunktid paiknevad
randa viivate tänavate ääres ja
vetelpääste torni vastas. Erandi
moodustab ainult Meresuu Spa
hotell, kes ehitas rannale laevakujulise kohviku ning pakub Kiriku tänava lõpus ja rannal lisaks
palju muud mitmekesist meelelahutuseks.
Skuutrite laenutus on linna keskosast kaugemale viidud ning
asub Lennuki ja Vambola tänavate lõpus.
Tööd jätkavad vanad tuttavad
kohad: kohvikud, baarid ja restoranid Lemmik, Barrakuuda,
Helesinine Laguun, EndoExo,
Yes, Famagusta, Meresuu baarid, Narva-Jõesuu sanatooriumi
terrassi baar, kohvik Traffik ning
baar linnakail.
Famagusta vastas üle tänava jätkub jäätise müük; hotelli Yes kõrval on avatud eraparkla.
Sel aastal avatakse veel müügikoht linnasauna kohal jõe ääres.
Hooaja uudiseks on, et Metsa

3 kinnistul (endine spordiklubi
Atlant territoorium) avatakse sel
suvel golfirada.
Linnavalitsus võtnud luubi alla
puhtuse ja korra rannal ja randa
viivate tänavate ääres olevate
müügikohtade ümbruses ning
kehtestanud ettevõtjatele müügikohtade koristamise eest tasu
1€/M2 päevas. Kuna linnas on
suvekaubandus järsult suurenenud, on suurenenud ka koormus
linna eelarvele olmeprügi väljaveo ja utiliseerimise eest tasumises. Ettevõtjatelt kasseeritav tasu
katab osaliselt prügi väljaveoks
ja rannas olevate tualettide puhastamiseks tehtavad täiendavad kulud.
Tuletan veel kord kõigile meelde,
et Narva-Jõesuu linna Avaliku
korra kohaselt on muusika tänaval lubatud kuni kella 23.00. Peale seda kellaaega võib muusika
kõikides baarides ja restoranides
kõlada ainult siseruumides.
Erandiks on ainult avalikud üritused.
Narva-Jõesuu on kuurortlinn,
kus meie tavaline elurütm muutub suvel hoopis teiseks.
Me oleme alati rõõmsad meie
linna külaliste üle, soovime, et
te naudiksite iga siin veedetud
hetke!
Veronika Stepanova
Linnasekretär

Selgituseks asjas huvitatutele:
Ansambli “Laine esimene suur edu
tuli 1966.a üleliidulisel laulukonkursil, kus tol ajal okdetina laulnud
“Lainet” autasutati hõbemedaliga. Sellest ajast alates on ansambel esinenud paljudes kohtades üle

endise Nõukogude Liidu ja välismaal; laulnud ülemaailmsel noorte
ja üliõpilaste festivalil Helsingis ja
”Expo”mailmanäitusel
Montrealis,
pea kõigis Eesti kultuurimajades ja
kontserdisaalides. 1980. aastal omistati ansamblile ENSV teenelise kuns-

Kohvikul “Lemmik”
on uus suveterrass!

Kätte on jõudnud puhkuste aeg, aeg nautida kaunist
suve ja tassikest kohvi värskes õhus. Jäädes truuks oma
traditsioonile igal aasta suveks mingi uuendus sisse
viia, on linna peatänava ääres
asuv kohvik “Lemmik” selleks
aastaks valmis saanud suveterrassi, mis lisab kohvikule
tunduvalt istekohti ja annab
külastajatele võimaluse nautida Narva-Jõesuu suvist elu
kohviku laua taga istudes.

Koos terrassiga, mis mahutab
36 inimest ja saaliga, kus on
50 kohta, on kohvik valmis
vastu võtma pea sadakond
külastajat korraga.
Kohvik pakub oma külastajatele ka täiesti uut suvemenüüd. On võimalus valida
mitmel viisil valmistatud šašlõkkide, erinevate õllesortide
ja mitmesuguste kiirtoitude
vahel. Tellimusi võetakse vastu nii kohvikus baarileti ääres
kui ka välisterrassil.

tikollektiivi aunimetus.
2000.a tähistati ansambli “Laine”
loomise 40.aastapäeva. Taasalustas
2000.a ansambel kontserttegevusega.
Jekaterina Gritskova
Foto: M.Aethel

Kohvik “Lemmik” tähistab 18.
juunil oma tegutsemise 22.
aastapäeva. Sel puhul ootab
külastajaid eriti sädelev meelelahutusprogramm loteriide
ja auhindadega, laulab Jelena
Aksjonova.
Kohvikupidajad lubavad lugupeetud publikut hellitada
soololauljate
esinemistega
rohkem kui kunagi: tantsuõhtud instrumentaalansambli saatel toimuvad seekord
neljal päeval nädalas - nelja-

päeviti ja pühapäeviti suveterrassil, reedel ja laupäeval
kohviku sisesaalis.
«Meil on sel suvel võimalus
võtta vastu rohkem külalisi. Kutsume kõiki nautima
värsket õhku, sooja päikest
ja muidugi maitsvaid roogi
meie kohviku suveterrassil
hubaselt koduses õhkkonnas!», - kutsub kohvikuomanik Valentina Kozlovskaja.
Jekaterina Gritskova
Foto:V. Lavrova

Narva-Jõesuu
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2010/2011 õppeaasta kokkuvõte
3. juunil toimus Nar va-Jõe suu keskkoolis pidulik ak tus
kooliaasta lõpetamise tähistamisek s.
Pidulikus õhkkonnas tehti
kokkuvõtteid
möödunud
õppeaasta tööst; õpilastele
anti kätte tänukirjad olümpiaadidel, loomingulistel ja
intellek tuaalsetel konkursidel, kohalikul, vabariiklikul
ja rahvusvahelise tasemel
spordivõistlustel osalemise
eest ja kingitused kooli lõpu
puhul:
Peastar vutamise võistlustel
“Pranglimine 2011” paistsid silma: Tatjana Miroškina
(8.kl) –2. koht, Dmitri Star tsev (8kl) – 9.koht, Katrina
Korban (9.kl) – 1. koht, Kirill
Rõmar (9.kl) – 9.koht. Need
õpilased võtsid osa isikulisest konkursist, mille tule muste põhjal pandi parimatest kokku Eesti koondis.
Pranglimise
meeskonnavõistlustel kaitsesid Nar vaJõesuu keskkooli au kaheksanda klassi õpilased, kes
saavutasid 2. koha, ja üheksanda klassi võistkond, kes
osutus pronk smedali väärilisek s.
Tatjana Miroškina saavutas
2011.a talvel Jõhvis toimunud Virumaa koolide matemaatikaolümpiaadil teise
koha.
Parimad lingvistid sel aastal olid Karolina Kudelina
(7.kl) – inglise keel, Mak sim
Filimonov (8.kl) – eesti keel
ja Grigori Minonen (5.kl) vene keel.
Aasta muusiku preemia väärilisek s osutusid regionaalse konkursi “Parim noor
instrumentalist ” võitjad Tatjana Mitljova (1.koht) ja 4. kl
õpilane Vlad Švan (2. koht).
Parima noore näitleja tiitli
vääris Sergei Tarasjuk, kes
sai vabariiklikul kooliteatrite festivalil “Kuldkalake
2011” parima meesosatäitja
peaauhinna.
Ak tiivse
osalemise eest
ühiskondlikus elus leidis
äramärkimist kooli õpilasomavalitsuse esimees Katrina Korban.
Sel aastal saavutasid paljud õpilased häid tulemusi
spordis. “Aasta spor tlase”
nimetuse pälvisid judokad

osalemise eest kooli elus
ning soovis kõigile meeldivat suvepuhkust.
Jekaterina Gritskova

2011.a parimad:
1. klass				
Ksenia Zakilova			
Jelizaveta Kuzmina
Angelina Baturina
2. klass
Roman Stulnikov
Roman Kutõrin
Ksenia Vorobjova
Julia Šaldova
Bogdan Iljin
3. klass				
Nikita Puzakov
Milana Sulemenkova
Darina Tšuparskaja
Anastasia Burkova
4. klass
Anton Baranov
Alek sandr Morozov

Nikita Serov, Daniil Moro kin ja Sergei Laidinen (laste
võistluste auhinnavõitjad),
K senia Orlova, rahvusvahelistel võistlustel osalenud
Bogdan Karu ja Lev Litvinov.
Küllalt edukalt esinesid
meie spor tlased ka sumos:
Jevgenia Kisseljova võitis Eesti meistrivõistlustel pronk smedali ja osales
rahvusvahelisel võistlusel,
Polina Ogir tšuk on Eesti
meister,
meistrivõistluste
kolmekordne võitja. “Aasta spor tlase” tiitel omistati
samuti Jekaterina Gorskajale, kes on karateka, Eesti
meistrivõistluste pronkme dali võitja.
Maletajatest olid nagu alati
tasemel kolmeteistkümne kordne Eesti meister Katrina
Korban, Nar va linna tütarlaste absoluutne meister
males Alina Trebunskaja (sel
aastal sai tütarlaps esikoha
vabariiklikul võistlusel kiirmales) ja Ar tjom Hass (esimene koht šokolaaditurniiril).
Nar va-Jõesuu
keskkooli

õpilased osalesid mitmetel meeskondlikel jäähokivõistlustel. Nikita Puzakov
ja Alek sandr Barabanov
said Eesti meistritek s. Maksim Puzakov mängis Eesti
koondise koosseisus jääho ki maailmameistrivõistlustel Rumeenia linnas Brasovis. Meeskond sai neljanda
koha.
Võimlejatest märgiti ära
Angelina Baturina (1. koht
mini-klassis) ja Jevgenia Seletskaja (ar vukate iluvõimlemise võistluste auhinnavõitja).
“Aasta spor tlase” tiitli pälvisid samuti iluuisutaja Mile na Sulemenkova ning Noorte Meremeeste Klubi liige
Alek sei Lukašev, kes saavutas esikoha EK-1250 klassis.
Keskkooli direk tor Margarita Koor märkis eriti ära eesrindlike õpilaste (sel aastal
on neid 26) ja kuldmedaliga
lõpetava Diana Glavatskaja
püüdlikuse ja tööarmastuse.
Diek tor tänas õpilaste vanemaid ja kolleege abi, toe tuse, tähelepanu ja ak tiivse

Viiel õpilasel oli seekord unikaalne võimalus sukelduda
pea ees linnavalitsuse töö atmosfääri:
linnapea Andres Noormägi varjuks oli Julia Panitševa, linnasekretäri Veronika
Stepanova varjuks muutus
Sergei Tarasjuk, keskkonnakorrakaitseinspektorit Andrei Palmbergi saatis varjuna

Aleksandr Nemuškin; kultuuritöö peaspetsialisti Valeria
Lavrova varjus liikus Semjon
Alpatov ja heakorratööde
koordinaatori Andrei Kuzmini
varju leiba proovis Aleksandr
Sokolov.
Töövarju projektis osalenud
jõudsid ühisele arvamusele,
et töö on hulga keerulisem,
kui nad seda ette kujutasid.

Juunis ootab koduloomuuseumi
külastajaid kohtumine nukumeistri Svetlana Vetrova autoritöödega.
Kohtla-Järvel elav Svetlana Vetrova
sündis 1958.a Kaliningradi lähedal
Baltiiskis (endine Pillau). Kunstialase hariduse omandas ta Moskva

ressaare elanikud. Kunstniku ühisnäituste geograafia on võrratult
laiem, ulatudes Saksa linnakesest
Norderstedt kuni Venemaa pealinna Moskvani.
Svetlana Vetrova nukud on esindatud Tartu Mänguasjamuuseumi

oblastis Noginski lähedal Dubrovo
kunstikoolis. Nukkude valmistamisega tegeleb Svetlana Vetrova
alates 1999.a ja on saanud lühikese ajaga sellel alal tuntud tegijaks.
Mis pole ka üllatav, sest meistril on
olemas kõik eeldused tähelepanu
võita: omanäoline stiil, huumor, sügavus ja elutarkus.
Nukumeistri tööde näitused toimuvad alates 2000.a, nendega on
tutvunud Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe, Aseri, Tallinna, Viljandi, Ku-

fondides ja Varvara Skripnikova
nukugaleriis Peterburis, aga samuti ka erakollektsioonides Eestis,
Saksamaal, Venemaal, Ameerikas,
Prantsusmaal, Šveitsis, Türgis, Norras ja Rootsis.
Kunstniku töödega saab tutvuda
tema kodulehel :
http://www.sv-vetrova.chat.ru/
Svetlana Vetrova nukkude näitus
ootab külastajaid kuni 30. juunini.

5. klass
Alek sandr Barabanov
Ilja Nikitin
Alina terebunskaja
Maria Rezanova
Grigori Minonen
6. klass
Gleb Kudajev
7. klass
Karolina Kudelina
8. klass
Tatjana Miroškina
9. klass
Katrina Korban
Polina Ogir tšuk
11. klass
Julia Panitševa
12. klass
Diana Glavatskaja, kuldme dal (fotol)

Töövarju päev Narva-Jõesuus
24.mail võtsid Narva-Jõesuu keskkooli 11. klassi õpilased osa üleriigilisest projektist “Töövarju päev”.
Juba rohkem kui 10 aastat toimib Eestis projekt “Töövarju
päev”, mille raames gümnaasiumiklasside õpilased saavad üheks päevaks muutuda
ühe või teise oma ala spetsialisti varjuks.

Suvi Svetlana
Vetrova nukkudega

Oli raske töötada eesti keeles,
kuid oli väga huvitav suhelda
isiklikult linnavalitsuse liikmetega.
Sergei Tarasjuk
Narva-Jõesuu keskkooli
11 klassi õpilane
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Meresuu uus suvekohvik - laev ootab, läki pardale!
Suvi on seiklusteaeg ning iga aasta me ootame, et juhtuks
midagi põnevat, mida hiljem pere või sõpradega meenutada.
Meresuu Spa & Hotel sai sel aastal hakkama ühe mõnusa asjaga!
Meie rannaliivale tekkis ainulaadne ja põnev
ehitis - laevakujuline rannakohvik.
Meresuu rannakohvik on avatud Meresuu
Spa & Hotel´i juures oleval rannaalal alates
juunikuust, iga päev 10:00 – 23:00. Reedeti
ja laupäeviti on kohvik avatud veidi pikemalt, kuni 02:00. Meresuu rannakohvik on
mõnus ajaveetmise koht, kus saab nautida
kerget einet ja karastavat jooki. Kohviku teisel korrusel pakutakse juba tõsisemat kõhutäidet. Reede ja laupäeva õhtutel saab rannas olemist nautida mõnusate diskorütmide
saatel.
Meresuu rannakohviku ümbruses on võimalus aktiivselt aega viita nii suurtel kui väikes-

Halloo, otsime talente «Междусобойчик Б-ART-АК»
koguneb kolmandat korda

20.augustil koguneb kolmandat
korda hostel “Liivarand” juures rannal «Междусобойчик
Б-ART-АК» («art» – ingl.k kunst,
meisterlikkus, oskus). Praegu
korjavad loominguliste noorte
kokkutuleku korraldajad sooviavaldusi potentsialseltelt osalejatelt-esinejatelt.
Kokkutulek toimub nagu ikka
väga vabas vormis: loominguline noorus (muusikud, näitlejad,
tantsijad, kunstnikud jne) ei ole
piiratud range reglemendiga,
kõigil soovijatel on võimalus ka-

sutada laval “vaba mikrofoni” õigust oma oskuste näitamiseks.
Vaid need, kes on kindlalt planeerinud näidata oma loomingulisi võimeid, peavad läbima
eelneva registreerimise. Stiilipiiranguid ei ole: on ju kokkutuleku
peaeesmärk ennast näidata ja
teisi vaadata. Nagu ikka, loovad
pidumeeleolu osalejad ise.
Eelmiste aastate kogemus on
näidanud, et kokkutulekul on
esindatud äärmiselt mitmekesiselt kaasaegse kunsti ja loomingulise ajaviitmise suunad.

Kahe aasta jooksul on kokkutulekul tegutsenud mõõgavõitluse
meistriklass rollimängude harrastajatelt, on toimunud KVN-i
meeskondade esinemised, tulešõu ja palju muud põnevat.
Kolmandast «Междусобойчик
Б-ART-АК» osavõtmise sooviga
kirjutage elektronposti aadressil art.bardak2011@gmail.com.
Kõik uudised ja uuendused avalikutatakse kokkutuleku koosluse sotsiaalvõrgus aadressil:
http://vkontakte.ru/art.bardak.
Jekaterina Gritskova

Käsitööpäev koduloomuuseumis
Juba päris varsti, 18. juunil,
muutub koduloomuuseumi territoorium Meistrite linnaks. See
pole juhuslik: muuseum kuulutas 18.juuni Käsitööpäevaks
ning kutsub selleks puhuks külla
meistreid-osavnäppe mitmelt
poolt Ida-Virust. Ja nüüd ootab
külla kõiki teid, linnaelanikud ja
külalised, lapsed ja suured, üksi
või mitmekesi koos perede ja
sõpradega.
Sest ka teie võite saada meistriteks: õmmelda oma kätega osa-

vate juhendajate õpetuse järgi
kena kaltsunuku, valmistada
mänguasja või ehte, tikkida või
joonistada kangale – on palju
võimalusi kaunistada ennast ja
oma kodu.
Kui te aga ei taha näputööga tegeleda, pole ka suuremat häda.
Alati on huvitav jälgida, kuidas
käsitöölised toimetavad, tutvuda nende töödega või lihtsalt
nautida päeva ja Käsitööpäeval
üles astuvate loominguliste kollektiivide esinemist.

Eelseisev Käsitööpäev on esmane katse korraldada muuseumi
territooriumil üheaegselt mitme
erineva suunitlusega meistriklasse ja töötubasid. Ootame
teie aktiivset osavõttu ning loodame, et siin leiab igaüks endale
meelepärase tegevuse.
Vaba sissepääs Meistrite linna on
avatud 18. juunil kella 12 kuni
16.00.
Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

tel: tegutseb lastebatuut, kasvatajaga lastetuba, laste atv, kaks rannavõrkpalli platsi,
minijõusaal värskes õhus, zorbing, kaatrisõit
ja veeatraktsioonid (veesuusad, banaan jne).
Kõik atraktsioonid hakkavad tööle juunikuu
jooksul. Lisaks pakub Meresuu Spa & Hotel´i
wellness keskus võimalust nautida erinevaid
kehahoolitsusi ja rituaale otse rannas.
Tere tulemast randa! Tere tulemast pardale!
Maria KULLAMÄGI

Elukutse – õpetaja
Millisele õpetajale me usaldame meelsasti oma
lapse? Kindlasti tahame, et õpetaja oleks hea,
sõbralik, intelligentne, kompetentne.... Kõik
need väärtused on olemas Rimma Ivanovna
Morozoval, suurepärasel pedagoogil ja imelisel
inimesel.
Olles 1973.aastal lõpetanud Pihkva Riikliku
Pedagoogilise instituudi, on Rimma Morozova jäänud truuks kord valitud elukutsele. Huvi
vene keele ja kirjanduse vastu äratas tookord
noorukese koolilõpetaja südames Dina Aleksejevna Kolesova (praegu Sillamäe Vanalinna
keskkooli õpetaja). Nüüdseks on Rimma Morozovalt innustuse saanud õpilased need, kes
Eesti ja Venemaa koolides ühist lemmikainet
õpetavad.
Olles sügavalt kiindunud vene keelde ja kirjandusse, püüab Rimma Morozova tundi andes
leida igas õpilases seda varjatud sädet, mille
paneb hõõguma oskuslik juhendamine ja mis
muudab keeletunnid loominguliseks ja loo-

vaks. Kooli näiteringis Rimma Morozova juhendamisel esinevad lapsed ületavad häbelikkuse
ja arguse, õpivad olema teadlikud lugejad, õpivad ilukirjandust armastama.
Energiline, kõigele uuele avatud ja kogemuste
edasiandmisele aldis Rimma Morozova osales
1998.a kaasautorina koos L.S.Baikovaga 9. klassi vene keele õpiku koostamisel, näidates ennast ka suurepärase teoreetiku-metodistina.
Narva-Jõesuu keskkoolis töötab Rimma Morozova juba 33 aastat, ta on andnud hariduse
meie linna elanike mitmele põlvkonnale, tõendades kogu oma eluga, et valitud elukutse on
tema kutsumus.
Narva-Jõesuu keskkooli kollektiiv, kõik tema
endised ja praegused õpilased õnnitlevad Rimma Ivanovna Morozovat juubeli puhul!
Irina Osko

“Tervishall” J.Poska tn 13
Narva-Jõesuu
linnavalitsusele laekus kollektiivne
avaldus linnaelanikelt, kes
on mures Jaan Poska tn 13
asuva Tervishalli seisukorra pärast.
Hoone omanik on OÜ EastEst. 2010. aastal tehti hoone
omanikule ettekirjutus teha
hoone korda ning hoida samuti korras hoone ümbrus,
omanikule saadeti mitu kirjalikku meeldetuletust vajadusest niita kinnistu territooriumil muru ja koristada
lehti.
Möödunud aasta sügisel tegi
omanik mõningaid töid hoone konserveerimiseks ja osa
territooriumist koristati lehtedest ja prahist selle aasta
mais, kuid hoone on ikka veel
ohtlikus olukorras.
15. mail 2011.a otsustas Narva-Jõesuu Linnavalitsus kohaldada hoone Jaan Poska 13

omaniku OÜ East-Est suhtes
sunniraha linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmise
tõttu; samuti on algatatud
väärteomenetlus Ehitusseaduse § 68 lg 2 (hoone omaniku kohustuste täitmata
jätmine) ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
66-2 lg 2 (heakorraeeskirjade

täitmata jätmine) järgi.
Linnavalitsus mõistab meie
linna elanike muret J.Poska
13 hoone seisukorra pärast
ning teeb seadusandluse piirides kõik endast sõltuva olukorra parandamiseks.
Andrei Palmber
Keskkonna-korrakaitseinspektor
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Konstantin Vasiliev
Valentina Hämäläinen
75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Zoya Kalenova
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Konstantin Anikin

Kultuurikalender
Juuni
18.06/12.00-16.00 – Käsitööpäev / Koduloomuuseum
(Nurme 38)
23.06 – Jaanipäev / Linna kai juures
26.06/13.00 - Näituse avamine Adelinа Sokolova / Valge saal (Kesk 3)

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Arina Saltun

sünni puhul

Salong

«Elina»
Pakub oma teenuseid:

• Juuksur: meeste ja naiste juuste lõikus, värvimine, triibutamine, toonitamine, keemilised lokid, soengud, patside põimimine;
• Maniküür: SPA, maiküür, pediküür, depileerimine, kulmude korrigeerimine ja värvimine, ripsmete värvimine, Gellak;
• Massaaž: ravimassaaž, laste massaaž, massaaž tselluliidi eemaldamiseks, lõdvestav
massaaž.
• Solaarium: 1 minut/ 0,30 €.

Meie aadress: J.Poska 51, Narva-Jõesuu
Tel.: 53 09 0030

Töötame ilma puhkepäevadeta!!

Juuli
01.07/15.00 – Võrdsete võimaluste päev / Hele park
02.07 – Spordipäev / Hele park
10.07 – Kalurite päev / Linna kai juures
15.07 – 7 linna muusika / Hele park

Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab eelläbirääkimistega enampakkumise linnavara
Tšaikovski paviljon, Narva-Jõesuu (Hahni tn 1) üürile andmiseks
Tšaikovski paviljon, Narva-Jõesuu (Hahni tn 1) - vallasvara, arhitektuurimälestis (Kultuurimälestiste riikliku registri nr 13991), üldpind – 23.9 m2
Kasutamise otstarve – ajalooline kaitse all olev eksponeeritav hoone
Ehitisregistri number 120637491
Üürialhind – 27,25 eurot kuus.
Pakkumise võitjal on õigus osutada hoones teenused, mis on seotud hoone sihtotstarbega.
Üürilepingu olulised tingimused on:
Tšaikovski paviljon on arhitektuurimälestis (Kultuurimälestiste riikliku registri nr 13991)
pakkumise võitjal on õigus osutada hoones järgmised teenused, mis on seotud hoone sihtotstarbega (ühiskondlikhoone).
Kirjalikud pakkumised esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu 29023, ruum nr 301 kolmandal korrusel hiljemalt 5.07.2011
kell 10.00. Ümbriku peale peab olema märgitud «Enampakkumine: Tšaikovski paviljon».
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
- pakkuja nime, registri- või isikukoodi, aadressi, kontaktandmeid;
- lühikirjeldus pakkuja eelnevast tegevusest;
- kinnitust, et pakkuja ei oma võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Narva-Jõesuu linna ees
- maksuameti õiendit riiklike maksude võlgnevuste puudumise kohta, mis ei või olla maksuja tolliameti maksukeskuse poolt väljastatud varem kui 10 tööpäeva enne pakkumise esitamist
- teavet pakutavate teenuste kohta, vajaliku investeeringute mahu ning hoone sanitaarremondi ajal tehtavate paranduste kohta.
pakutav üürihinda.
Pakkumisümbrikud avatakse 5. juulil 2011.a. kell 10.15.
Hoonega on võimalik tutvuda sellest eelnevalt teatades tel. 35 99 594 (ehitusinspektor Irina
Voišnis).
Lisa info Veronika Stepanova, linnasekretär, 35 99 587,
veronika.stepanova@narva-joesuu.ee

