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Sanatoorium “Narva-Jõesuu” – 50 aastat
kogemust kuurortravi valdkonnas !

25. juulil Narva-Jõesuu SPA &
Sanatoorium tähistab oma 50
tegutsemisaastat. Peo erikü-

laliseks on legendaarne Eesti
ansambel “Laine”, solisti Vello
Orumetsaga eesotsas. Õhtu-

se programmi õhtujuhina astub üles näitleja ja showmees
Meelis Sarv.

Organisaatorite sõnutsi tuleb
see päev väga tiheda kultuuriprogrammiga. Peo pidulik
avamine toimub kell 13.00.
Kella 13.00 kuni kella 17.00 tuleb esitamisele päevane programm, mille käigus astuvad
üles tantsustuudio “Varjud
(Narva), idamaise tantsu showduett “Idamaa süda” (Narva)
ning vokaal-instrumentaalansambel “Jolly” (Jõhvi), kelle repertuaaris on nii kaasaegsed
hitid kui ka möödunud aastate
šlaagrid, vene, inglise, itaalia
ja eesti keeles. Kella 13.00 kuni
kella 15.00 tulevad kõige noorematele juubelipidustustest
osavõtjatele külla Käsna-Kalle
ja Jänes Roger.
Vaatamata asjaolule, et juubilar on sanatoorium, ei lahku
peolt ükski külaline tühjade
kätega. Hea tavakohaselt or-

ganiseeritakse grand-loterii,
mille peaauhinnaks on öö
kahele.— kõrge mugavusega
toas “suite“. Samuti loositakse
välja perepiletid Saunamaailma külastamiseks ning muid
hinnalisi auhindu. Õnnelikud
võitjad selgitatakse välja päevaprogrammi lõppedes. Loteriist osavõtt on – tasuta. Peale
selle toimub hotelli peasissekäigu ees loterii, kus iga pilet
võidab: ostes sümboolse hinnaga pileti võidab iga osaleja
garanteeritult protseduuri.
Õhtune programm algab kell
19.00. Eesti estraadilegend,
ansambel “Laine” tuleb lavale kell 20.00 ja esitab 3 plokis
oma kõige kuulsamad ja armastatumad hitid. Peo lõpetab hotelli territooriumil läbiviidav värviküllane ilutulestik
Kõige visamaid külalisi ootab

järelpidu ja elav muusika grillterrassil “Grill & Chill”, mis algab kell 23.00 ja kestab hiliste
öötundideni.
Kõikidele juubeliüritustele on
sissepääs – tasuta. Lisaks sellele juubelipäeval kella 13.00
kuni kella 23.00 on kõikidele
külastajatele parkimine hotelli
territooriumil tasuta. Plaanitavate ürituste põhjaliku kirjelduse leiate hotelli ametlikul
kodulehel.
Jekaterina Gritskova

Autotranspordi parkimise muudatused Narva-Jõesuus
Narva-Jõesuu linnavalitsus
teatab, et Maanteede amet

on linna ja puhkajate palvele vastu tulles muutnud

transpordi liikumisskeemi
Nar va-Jõesuu- Hiiemetsa
teel.
Uue liikluskorralduse kohaselt
on alates 2011.a juulist keelatud autotranspordi parkimine
teelõigul alates Šiškini männist (Meriküla mäe alt) kuni
L.koidula tn 100 kinnistuni
(endine piirivalvekordon).
Meenutame, et alates 2010.a
maist on peatumine keelatud samuti:
• Hahni tänava vasakul teepoolel Vabaduse ja Aia tänavate vahelisel lõigul;

• Aia tänaval Mere ja Pargi tänavate vahelisel lõigul.
Parkimine on keelatud:
• Aia tänaval Pargi ja Kiriku tänavate vahelisel lõigul;
• Pargi tänaval Vabaduse ja
Koidu tänavate vahelisel lõigul.
Parkimispileti pöördel oleva
instruktsiooni kohaselt ei garanteeri parkimispilet vaba
parkimiskoha olemasolu Teile
sobivas kohas ega ei anna õigust ignoreerida liikluseeskirju.
Kahjuks ei loe autojuhid parkimispiletil olevaid juhiseid ega

liikluseeskirju.
Kuna liikluseeskirjade rikkujad
ei reageeri parkimisjärelevalve töötajate suulistele märkustele parkida oma sõiduk
selleks lubatud kohas, on linnavalitsus olnud sunnitud aktiviseerima oma tegevust liikluseeskirjade rikkujate korrale
kutsumiseks.
Alates 09.07.2011.a on linnavalitsus alustanud koostööd
Politsei- ja Piirivalveametiga
parkimiseeskirjade rikkumise
vähendamiseks Narva-Jõesuu
linnas.
Tulemused ei ole lasknud end
kaua oodata: juba esimesel tu-

gevdatud kontrolli päeval fikseeriti ligikaudu 60 parkimiskorra rikkumist. Osa nendest
rikkumistest vaatab läbi linnavalitsus, osa antakse menetlemiseks üle liikluspolitseile.
Lugupeetud autojuhid, NarvaJõesuu Linnavalitsus palub teil
liikluseeskirjadest kinni pidada, siis ei varjuta teie puhkust
meie linnas mitte miski.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor
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Kalurite päev

10. juulil tähistasid Narva-Jõesuu kalurid oma pidupäeva
Alates kella 12.00 kuni õhtuni
töötas laat, kus iga peokülaline võis leida midagi enda
maitsele ja soovile vastavat:
müügiks oli kaupa majapidamis- ja aiatarvetest kuni
värske ja vinnutatud kalani,
kohalike käsitöömeistrite valmistatud ehteid ja suveniire.
Aktiivse puhkuse pooldajad
said osaleda mitmesugustel
konkurssidel ning sõita mootorpaadiga.
Kõiki peolisi ootas tradit-

Kalameheuhhaa on juba kolmandat aastat populaarne nii linna külaliste kui kohalike elanike hulgas

Kass Bajun. Hetk enne seda, kui ta suundub koos uue perenaisega
St.Peterburgi

siooniline kalurite külakost:
Narva-Jõesuu kutseliste kalurite poolt publiku silme all
valmistatud maitsev uhhaa.
Kontserdiväljaku kõrval olid
koha leidnud toitlustuskohad, kus pakuti soovijatele
mitmesuguseid kalatoite ja
sašlõkki.
Politsei- ja piirivalveamet oli
huvilistele vaatamiseks too-

nud eritehnikat, ameti esindajad jutustasid huvilistele
oma teenistuse eripärast.
Kell 15.00 algas non-stopkontsert. Programmi tähtedeks olid Juulia Kuusemets,
popgrupp Lucky Jeans ja
noorlaulja Dimmy Rocks.
Meie oma tähtedest esines
tantsukollektiiv Kullerkupp,
kes sel aastal tähistab oma 25.

tegevusaastat ning kes andis
kalurite päeval oma juubelikontserdi.

Jekaterina Gritskova
Autori fotod

Narva-Jõesuu linna päevad on tulekul
Narva-Jõesuu linna päevad
2011- see on terve nädal kuurortlinna erinevates paikades
toimuvaid üritusi.
Traditsiooniliselt avab linnapäevadele pühendatud üritustesarja liivafiguuride konkurss,
mis toimub vetelpääste torni
lähedal mererannas 31. juulil
algusega kell 10.00. Fantaseerimiseks on aega kuni kella kaheteistkümneni. Sel aastal on
konkursi teemaks “Loomade
maailm”. Kõik on kutsutud osa
võtma, tulge kogu perega liivafantaasiaid ellu viima!
4. augustil avatakse iga-aastane näitus “Portree linna taustal”. Sel aastal esitleb linlastele
ja külalistele oma töid Larissa
Golt.
Narva-Jõesuu selle suve tähtsaim spordiüritus – Meremiili
jooks – stardib 5.augustil vetelpääste torni juures mererannal. Osavõtjate eelregistreerimine toimub meiliaadressil
meremiilijook s@gmail.com;
täiendav info osavõtjatele on
linna kodulehel.
Samal päeval, 5.augustil toimub Meresuu juures rannal
esmakordselt „Miss Bikini Narva-Jõesuu“ valimine. Sissepääs
sellele üritusele on tasuline.
Kogu informatsioon ürituse
kohta on kättesaadav veebile-

kohtuvad muusikatandril, et
omavahel mõõtu võtta ning
vaimustada publikut oma virtuoosse mänguga.

hel www.disco.ee .
Linnapäevade põhipäevaks on
laupäev, 6.august.
Narva-Jõesuu linna päevad
2011 avatakse traditsioonilise
karnevalirongkäiguga. Rongkäik algab kell 18.00 Narva-Jõesuu keskkooli juurest (J.Poska
tn 36) ja liigub piki linna peatänavaid.
Sel aastal on linnapäevade
teemaks suvitajad ja suvitajate
elu. Rongkäiku oodatakse kõiki, eriti sooja vastuvõtu leiavad
Hungenburgi aegadest kuni
tänapäevase Narva-Jõesuu suvitajate kostüümides osalejad.
Nagu ikka, saavad paremad/
lõbusamad/huvitavamad kostüümid auhinnatud.
Lisaks sellele võib igaüks luua

või dekoreerida juba olemasoleva suvitaja liiklusvahendi,
on selleks siis jalgratas, tõukeratas või senitundmatu transpordivahend. Nobedad näpud
ja loov vaim saab samuti auhinnatud. Ainus tingimus on
karnevali teemast kinni pidada.
Käsitöölaat Kuursaali juures
töötab 6.augustil kella 12.00
kuni 18.00, samas esinevad ka
Eestist pärit loomingulised kollektiivid.
Kohe peale karnevalirongkäigu
parki jõudmist algab pidupäevakontsert. Pidupäeva lõpetab
tulevärk ja disko.
7.augustil kell 18.00 algab
Heledas pargis “Puhkpillilahing”. Mitu puhkpilliorkestrit
Eestimaa erinevaist paigust

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

9. augustil algusega kell 18.00
toimub iga-aastane heategevuslik üritus «Усть-Нарва.
Истории». Esmakordselt on
ürituse toimumiskohaks Meresuu Spa & Hotel konverentsisaal.
Heategevusürituse
eesmärgiks on linna ajaloo säilitamine ja uute traditsioonide
loomine. Aastast-aastasse on
sündmuse ideeliseks innustajaks ja talismaniks Venemaa
estraadilauljatar Irina Ponarovskaja.

Armsad sõbrad!
Narva-Jõesuu linnavalitsus ja
Linnapäevad 2011 korraldajad
kutsuvad teid osa võtma karnevalirongkäigust, mis toimub
6. augustil ja liigub piki linna
peatänavaid. Kutsume teid
näitama oma oskusi ja fantaasiat parima karnevalikostüümi
loomisel! Kompetentne žürii
valib välja parimad kostüümid
ja kingib võitjatele hinnalised
autasud!
Karnevali teemaks on suvitajad
ja suvitajate elu.
Osa võtma kutsutakse linna
elanikke ja külalisi, puhkajaid,
ettevõtjaid, loomingulisi kol-

lektiive, korteriühistuid - kõiki,
kes ei karda end näidata!
Rongkäik algab laupäeval,
6.augustil kell 18.00. Kogunemine on kell 17.00 Narva-Jõesuu keskkooli juures.
Rongkäigust osavõtjate eelregistreerimine on kuni 4.augustini telefonil (+372) 58 41 45 34
Igal aastal toimub konkurss
rongkäigu kõige parema kostüümi leidmiseks. Konkursil
osalejad on rongkäigus eraldi
grupina ja nende jaoks on erilised tingimused.
Kostüümid peavad vastama
karnevalirongkäigu teemale,
milleks sel aastal on suvitajad
ja suvitajate elu. Näidake oma
fantaasiat ja loomingulisust
ning olge karnevalirongkäigus
suvitaja rollis!

• Humoorikus
• Tehniline meisterlikkus
• Kunstilise maitse ja kultuuri
tase

Parima karnevalikostüümi
konkursi tingimused.
• Konkursist võivad kõik osa
võtta
• Kostüümid võivad olla valmistatud ükskõik millises tehnikas
suvalisest materjalist erinevate
aksessuaaridega dekoreeritult
• Konkursist ei või osa võtta üldiseid moraalinorme rikkuvad
või poliitilise agitatsiooni sõnumit kandvad kostüümid
Hindamiskriteeriumid:
• Karnevali teemale vastavus
• Originaalsus
• Fantaasia

Parima
karnevalikostüümi
konkursist osa võtjate registreerimine toimub rongkäigu
toimumise päeval, 6.08.2011.a.
kuni 17.00 Narva-Jõesuu keskkooli hoone juures J.Poska tn
36. Kõiki konkursil osalevaid
kostüüme fotografeeritakse ja
selle kandja kontaktandmed
märgitakse üles.

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

Parima suvitaja liiklusvahendi konkurss
Millega suvitajad liiklevad? On
see tõukeratas, jalgratas, paat,
supelmaja, segway? Aga võibolla hoopis seni veel tundmatu
liiklusvahend?
Looge või dekoreerige suvitaja
liiklusvahend ja demonstreerige seda karnevalirongkäigus.
Parimate liiklusvahendite leiutajaid autasustatakse hinnaliste kingitustega.

Konkursile
registreerimine:

Täpsemat
informatsiooni
konkursi kohta saab telefonil + 372 58 41 45 34

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes

3

Juuli 2011

Narva-Jõesuu

Tantsukollektiivi “Kullerkupp” loomingulise tegevuse 25. aastapäevale pühendatud juubelikontsert
“Kullerkupul” täitus 25 tegutsemisaastat juba 2010. aastal,
kuid sellele tähtündmusele
pühendatud kontsert sai toimuma alles sel suvel Kalurite
päeva tähistamise raames.
Jutud juubelikontserdi korraldamisest liikusid juba pikka
aega, ent täie hooga läks juubelikontserdiks ette valmistumine käima alles kaks nädalat
enne selle toimumist, sest esimene poolaasta oli tantsukollektiivi jaoks väga pingeline:
“Kullerkupp” läbis karmi valikusõela ja võttis osa sel suvel
Tallinnas toimunud Laulu- ja
Tantsupeost ning kohe selle
järel korraldatud slaavi kultuuri festivalist “Slavjanski venok
2011”.
Kuni 2. augustini on Kesk tn
3 Valges saalis avatud NarvaJõesuu tantsukollektiivi “Kullerkupp” 25 tööaastale pühendatud fotonäitus. Sissepääs
näitusele on tasuta.
Juubelikontserdi kava koostamisel oli küsimärgi all täiskasvanute grupi mitmete tantsude esitamine, sest kollektiivi
ainus meessoost tantsija Dmitri Drozdov on seotud oma
tööga välismaal ja pikka aega
ei olnud teada, kas tal on võimalik juubelikontserdist osa
võtta. Õnneks laabus kõik ning

tantsukollektiiv sai näidata
koos oma meessolistiga publikule kõiki soovitud numberid.
Tantsukollektiivi endised tantsijad, kes nüüdseks on lahkunud Narva-Jõesuust mujale
kes kooli, kes tööle, kogunesid
kõik, kel vähegi oli võimalus,
samuti kollektiivi juubelikontserdile. Tulid isegi viie aasta
tagused tantsijad. Nädalaga
tuletasid nad meelde vanad
seaded ning jõudsid ka kaks
uut, Laulu- ja Tantsupeo kavas
olnud eesti rahvatantsu ära
õppida.
Kollektiivi juht, Narva-Jõesuu
linna aukodaniku nimetuse
pälvinud pr Irina Seletskaja
tunnistas, et oli liigutatud endiste tantsijate kohaletulekust:
“Me kutsusime küll kõiki juubelikontserdil osalema. Põhiliselt
suhtles Asja teistega interneti
kaudu. Mind liigutas noorte
valmisolek organiseeritult tegutseda, kiiresti kogunesid
nad kokku ja tulid tantsima,
mõni lausa otse bussi pealt, kodunt läbi käimata. Juubelikontserdi eelsetel päevadel veetsime me palju aega proovisaalis.
Tantsukollektiivis “Kullerkupp”
tantsivad erinevas eas lapsed.
Endised ja praegused tantsijad
leidsid väga kiiresti ühise keele
ja rütmi”.

Kauaoodatud
kohtumisest
endiste tantsijatega saadud
positiivsetele emotsioonidele
lisandus juubelikontserdi korraldamisel siiski ka tilk tõrva
meepotti, sest korraldajate
valitud aeg ei olnud kõige sobivam:
“Natuke kurb on, 10. juulil toimus korraga kaks suursündmust, mis kippusid teineteist
varjutama – meie juubelikontsert ja Kalurite päev. Mul ei ole
midagi kalurite vastu, ma tean,
kus ma elan ja suhtun sügava
lugupidamisega kaluritesse ja
nende raskesse töösse. Nad on
oma tähtpäeval väärt täit tähelepanu.
Teisalt on 25 aastat ühe tantsukollektiivi jaoks soliidne iga
ning väärib samuti tähistamist.
Ma arvan, et rõhuasetused
oleks pidanud olema täpsemad, kui juba kaht sellist suursündmust meie linna elus ühel
ja samal päeval tähistada. Kõigele vaatamata olen ma väga
tänulik neile, kes meie juubelikontserti ette valmistada
aitasid; endistele tantsijatele,
kes said kontserdile tulla; praegustele tantsijatele - lastele,
kes on väärikalt vastu pidanud
kogu selle pingelise aasta, andes üle neljakümne kontserdi;
ning samuti täiskasvanud tantsijatele ja laste vanematele,

Peretoetuste maksmine 16-aastastele
ja vanematele õppuritele

kes puhkuseid unustades on
kõiges toetanud oma lapsi ja
kogu tantsukollektiivi”, rääkis
Irina Seletskaja.
Aasta tähtsaimaks esinemiseks
ja tugevuse proovikiviks võib
tantsukollektiivi jaoks julgelt
lugeda sel aastal toimunud
Laulu- ja Tantsupidu. Meie
tantsukollektiivi
lasterühm
esines osalejana Lauluväljakul.
Suurüritus kestis kolm päeva,
kuid selleks ettevalmistumine
kestis pea terve aasta: proovid,
valikesinemised žürii ees ning
enne peo algust neli päeva

pidevaid proove kuumava päikese all hommiku kella 9 kuni
õhtu kella 9 Lauluväljaku murul
ja Tallinna staadionitel.
Sel aastal osales Laulu- ja Tantsupeol 7554 tantsijat, 22 239
lauljat ja 2111 pillimeest.
Kommenteerib Veronika Stepanova, tantsukollektiivi “Kullerkupp” täiskasvanute rühma
tantsija, Narva-Jõesuu linnasekretär: “Elasin 25 aastat Tallinnas ja nägin neid pidusid
kõrvalt. Alles sel aastal tajusin
ma ürituse kogu mõjujõudu.
Kõigi tantsijate ja lauljate raske

Lapsel, kes õpib põhikoolis,
gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta
ja õpib kutseõppeasutuses,
on õigus lapsetoetusele kuni
19-aastaseks
saamiseni.

Jekaterina Gritskova

29. juunil 2011.a toimus Narva-Jõesuu l
innavolikogu 7. koosseisu 22. istung
Istungil otsustati:

16 aastastele ja vanematele
lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele
järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses
õppeasutuses, kus õppimine
annab õiguse peretoetustele, siis makstakse suvekuudel
saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse
igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere
esimesele ja teisele lapsele
2011. aastal on 19,18 eurot
kuus ning pere kolmandale ja
igale järgmisele lapsele 57,54
eurot kuus.

töö tulemuseks on sõnades kirjeldamatu ilu, tunne, millele on
võimatu nime anda. Tantsijad
koostasid lauluväljakul lillemustreid, rahvuslikke motiive.
Koorid esitasid kauneid rahvalaule. Kõige rohkem vapustas
mind koreograafide töö, kes
suutsid koguda ligikaudu 8 tuhat tantsijat ühte kohta ning
nad kõik sama tantsu tantsima”.

• Võtta vastu Narva-Jõesuu linna arengukava
2011-2025. Arengukavaga saab tutvuda NarvaJõesuu linnavalitsuse kantseleis, linna raamatukogus ja kodulehel www. narva-joesuu.ee;
• kinnitada Narva-Jõesuu linna 2010.a majandusaasta aruanne;
• Kinnitada Avaliku korra eeskirja, Narva-Jõesuu
linna supelranna eeskirja ja Heakorra eeskirja

uued redaktsioonid. Kinnitatud dokumentidega
saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse kantseleis, dokumendiregistris ja kodulehel www.
narva-joesuu.ee
Veronika Stepanova
Linnasekretär

5. augustil valitakse
Miss Bikini Narva-Jõesuu 2011
19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks
saamist ei õpi, siis ei ole tal ka
õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga
paljudele tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal
kalendriaastal õppeasutuses,
kus õppimine annab õiguse
peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist
õpingute jätkamise kohta

andmete saamist makstakse
suvekuudel saamata jäänud
toetus välja tagantjärele ning
jätkatakse igakuist maksmist
kuni õppimise lõpetamiseni
või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse
Eestis elav perekonnaliige
esitama pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse
tõendi, millest selguks, et
laps jätkab õpinguid.

5.augustil toimub Meresuu
Spa & Hotel juures oleval rannal «Miss Bikini Narva-Jõesuu
2011» valimine! Konkursi võitja
peaauhinnaks on tuusik kahele Hispaaniasse (peaauhinna
annetajaks on hr Vitali Sozonov), esimese ja teise asemissi
auhinnaks on sõit Rootsi.
Miss Bikini Narva-Jõesuu 2011
tiitli nimel hakkavad 5.augustil Meresuu rannal võitlema
kaheksa finalisti: Jekaterina
Rõndina, Natalja Tšernetskaja,
Valeria Zorina, Maria Rebnik,
Jekaterina Vassiljeva, Karina
Mastakova, Alina Raud ja Jekaterina Levihhina. Tütarlaste
fotod on vaatamiseks üleval

veebiaadressil: www.holly.ee.
Juba praegu võib anda oma
hääle seal enim meeldima hakanud kandidaadile.
Programm koosneb viiest põhikonkursist, mille hulgas on:
tervitus ( individuaalne talendinumber ja enesetutvustus)
tants (tantsunumber kõigi
“Miss Bikini” kandidaatide
osavõtul), suvekokteili valmistamine (individuaalme loominguline etteaste ja kokteili
tutvustamine), rannakleitide
defilee (osavõtjate disainitud
rannakleitide esitlemine) lõpudefilee rannariietes ning
žüriiliikmete küsimustele vastamine.

Kogu ettevalmistusaja tegelevad tütarlapsed spordiga
spordiklubis MyFitness. Täiendavat informatsiooni konkursi
kohta võib leida veebiaadressil: www.disco.ee. Üritust toetavad Narva-Jõesuu linnavalitsus, inernetiportaal Holly, SK
MyFitness, Astri, Fama, Ecostroi, Forum Cinema, Viru Prospekt, CosmeticLina, Katerine
Boutique ja paljud teised.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu

4

Juuli 2011

Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

«Episoodid»

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Gennadi Sizov
Aili Sepp
Nadezda Savicheva
Vera Nazarova
Nina Ryzhova

Sellist nimetust kannab Pärnu tekstiilikunstniku Ljudmilla Svartševskaja näitus,
mis avatakse 5.augustil Koduloomuuseumis. Tõelised episoodid, sest vaatajad
näevad ainult väikest osa paljudest unikaalsetest gobeläänidest, mida autor
on loonud oma ametialase tegevuse aja
jooksul.

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Heido Annus
Jelena Proosaselts

Tekstiilikunstnik Ljudmilla Svartševskaja on
Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti tekstiilikunstnike Liidu liige, selle kunsti üks huvitavamaid
esindajaid riigis.

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Valentina Fjodorova
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Maria Krynberg
Aleksei Ivanov

veel ka Poolas, Venemaal, Leedus.
Ljudmilla Svartševskaja gobeläänid on Disaini ja dekoratiivkunsti Eesti Muuseumi kogudes, olnud kasutusel Pärnu spordikompleksi, Tallinna kunstnike maja ja mitmete teiste
avalike ruumide kujunduses. Suur osa tema
töödest on Eesti, Rootsi, Soome, Venemaa,
Prantsusmaa ja Itaalia erakogudes.
Näituse avamine toimub 5. augustil kell
16.00. Näitus on avatud kuni 27.augustini.

Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

Ta on lõpetanud Moskva Kunstikooli ning
Eesti Kunstiinstituudi, töötanud tekstiilikunstnikuna Kreenholmis, olnud mitmetes
Eesti kõrgkoolides pedagoogiks ja diplomiprojektide juhiks. Viimasel kümnendil on
tema isikunäitused toimunud Pärnus, Tartus,
Tallinnas, Itaalias. Grupinäituste osalisena
on tema tööd olnud välja pandud peale Eesti

Päikeselinn

Õues on juuli – suve kõige kuumem ja päikeselisel
kuu. See tähendab, et fotohuvilistele linnaelanikele
ja külalistele on jõudnud kätte aeg näidata teistele
oma jäädvustatud nägemust päikeseliset kuurordist.

31.07.2011
organiseeritakse
ekskursioon sõit Palamusele ja Alatskivile (Jõgevamaa, Tartumaa) Koolimuuseumi (Oskar Lutsu “Kevade“ raamatu järgi) ja eesti luuletaja Juhan Liivi muuseumi külastamine

Hind - 6 eurot

Väljasõit - kell 9.00 Kesk 3 linnaraamatukogu juurest
Eelnev registreerimine linnaraamatukogus
Vene kultuuriühing „Rodnik“
Info tel. 5554483

23.juulil korraldab koduloomuuseum koos fotoklubiga “Narva” järjekordse fotofestivali “Päikeselinn”. Kutsume kõiki fotograafiahuvilisi sellest osa
võtma!
Ootame näitusele fotosid päikeselisest Narva-Jõesuust suurusega 20x30 cm (formaat A4). Festivalile
võib esitada fotosid, mis pole varem näitustel osalenud ning mille valmistamisaasta pole varem kui
2008.a.

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

III kvartalis
11. juuli
8. august
5. september

III kvartalis
4. ja 18. juuli
1., 15. ja 29. august
12. ja 26. september
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.

Täiendavat infot saab telefonil 58 050 448.
Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

Festival toimub Koduloomuuseumi territooriumil
Narva-Jõesuu linna keskosa detailplaneeringu avalik väljapanek

Pangabuss peatub:

23. juulil kella 12.00-16.00. Töid võib tuua ja näitusele üles panna kohe samal päeval. Näitus toimub
koduloomuuseumi territooriumil, kus näitusel osalejad saavad kohapeal vaatajatega suhelda, vahetada arvamusi ja muljeid nähtust. Žürii valib samanimelise rändnäituse “Päikeselinn” jaoks paremad
tööd välja.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikus
8.08.2011.a. kuni 6.09.2011.a. toimub Narva-Jõesuu linna keskosa detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeringuala
hõlmab
järgnevaid
katastriüksusi:Vabaduse 16, Vabaduse 31, Vabaduse
33, Vabaduse 35, Jaan Poska 21a, Karja 1, Koidu 10;
piiriettepanekuid AT 0905290026 (Vabaduse 31a) ja
AT0608210056; lisaks jääb planeeringualasse maakatastrisse kandmata reformimata riigimaad. Detailplaneeringuala pindala on ca 7 ha.
Detailplaneering sisaldab Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmise ettepanekuid maakasutuse osas.
Planeeringuga on kavandatud:
- reformimata riigimaa arvelt üldkasutatavate haljasalade kruntide koos nendel kavandatavate spordirajatiste, lastemänguväljakute ning kergliiklusteede asukohtade ja ehitamise põhimõtete määramine;
- reformimata riigimaa arvelt tänavatealuse liiklusmaa
kruntide moodustamine planeeringu maa-ala piires;
- ärimaa krundi moodustamine J.Poska ja Vabaduse
tänavate ristmikul (piiriettepanek AT0608210056) ning
ehitusõiguse määramine elamu- ja ärihoone püstitamiseks;
- Vabaduse 31a sotsiaalmaa krundi moodustamine piiriettepaneku AT0905290026 alusel maa-alal;
- Vabaduse 31 krundi kasutusotstarbe muutmine (elamu ja ärimaa) ning ehitusõiguse määramine;
- Vabaduse 33 ja Vabaduse 35 ärimaa kruntide kasuta-

mise otstarbe muutmine (elamu ja ärimaa) ning ehitusõiguse täpsustamine;
- Karja 1 elamumaa krundi ehitusõiguse määramine
elamu- ja ärihoone püstitamiseks;
- Koidu 10 ja Jaan Poska 21a ärimaa kruntide ehitusõiguse määramine.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud Keskkonnaametiga, Ida-Eesti Päästekeskusega, Terviseametiga, Muinsuskaitseametiga ja Maa-ametiga.
Planeerimise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja naaberkinnistute omanikega. On toimunud detailplaneeringu eskiise tutvustavad avalikud
arutelud.
Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Linnavalitsuse tööaegadel ajavahemikus 08.08. - 06.09.2011.a.
aadressil Koidu tn 25, III korrus, kabinet 301. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ka Linnavalitsuse
koduleheküljel aadressil www.narva-joesuu.ee lõigus
„Arengu ja planeeringud“ alalõigus „Detailplaneeringute avalik väljapanek ja avalik arutelu“.
Avaliku väljapaneku ajal saab Linnavalitsusele esitada
kirjalikud ettepanekuid või vastuväited detailplaneeringu lahenduse osas.

