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Värvide Meri linna sünnipäevaks
Sel aastal toimuvad Narva-Jõesuu linnapäevad 27. juulist kuni 10. augustini
deviisi all «Värvide Meri». Linn tähistab oma 19. sünnipäeva.
Aastapäevale pühendatud ürituste
sarja avas tuntud vene helilooja Viktor Pleštšaki kontsert, mis toimus 27.
juulil Kesk tn 3 Valges saalis. Koos heliloojaga esinesid kontserdil tema pojad ja lapselaps.
28. juulil toimus projekti «Suvemuusika 2012» raames Aia ja Pargi tänavate
ristmikul Päikese monumendi juures
(Aia tn 13) järjekordne puhkpilliorkestri kontsert, kus seekordseteks esinejateks oli Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise puhkpilliorkester, kes
esitas muusikat klassikast jazzini.
Samal päeval toimus Narva-Jõesuu
koduloomuuseumis (Nurme 38) arvult juba kolmas fotofestival «Päikeselinn». Kõik soovijad oli oodatud sellest osa võtma. Konkursil osalemiseks
oli vajalik valmistada ette kas värvilised- või mustvalged fotod suurusega
20x30 (A4). Tingimuseks oli, et fotol
peab olema kujutatud Narva-Jõesuud
ja pilt ei tohi olla vanem kui kaks aastat. Fotode arv, teema, aastaaeg – selle otsustas autor. Laupäeval pannakse
kõik esitatud tööd vaatamiseks välja
koduloomuuseumi aias. Žürii valis välja parimad, millest koostatakse näitus
eksponeerimiseks samas, muuseumi
aias, augustis. Näitusekülastajad said
mõjutada parimate fotode valimise
tulemusi.
29. juulil toimus iga-aastane liivakujude valmistamise konkurss. NarvaJõesuu rand on tuntud oma peene
kuldse liiva poolest, millest juba kaheksandat aastat järjest ehitavad linnlased ja külalised, puhkajad ja lapsed
liivaskulptuure ja –losse. Igal aastal on
konkursil ka etteantud teema, milleks
sel aastal oli «100 aastat kuursaali».
Samal päeval oli võimalus proovile
panna ka oma füüsilised võimed. Endise muusikakooli hoone (Metsa 7)
taga metsas toimus traditsiooniline

kogupere jalgrattamaraton.
1. augustil toimub Narva-Jõesuu Heledas pargis sündmus erivajadustega
inimeste jaoks. Üritus, mille nimi on
«Võrdsete võimaluste päev», algab
kell15.00 ja kestab kella 18.00.
2.augustil (kell 18.00) on kõik oodatud
Kesk tn 3 Valgesse saali, kus avatakse
näitus «Portreed linna taustal». Kuna
2012.a täitub Narva-Jõesuu kuursaali 100 aastat, on näitus pühendatud
just sellele sündmusele. Näitusel võib
näha «portreesid» ja kuulata inimeste
lugusid, kelle elutee on olnud tihedalt
seotud kuurordi kunagi kõige tuntuma ja uhkema hoonega.
3.augustil kell 17.00 saab rannas vetelpääste torni juures stardipaugu viiendat aastat toimuv ülevabariigilist huvi
äratanud spordisündmus «Meremiili
jooks». Jooksu omapäraks on see, et
kõik osavõtjad, nii asjaarmastajad kui
elukutselised sportlased, läbivad distantsi, mis kulgeb põlvini vees, seejärel pehmel liival joostes. Võidab see,
kes esimesena finišisse jõuab.
2012.a linnapäevade võtmesündmuseks on nagu igal aastal värvikirev
karnevalirongkäik läbi linna peatänavate ja pidupäevakontsert Heledas
pargis, mis toimub 4. augustil.
Karnevalirongkäik algab kell 18.00
Narva-Jõesuu Keskkooli juurest. Ka
karnevali teema on sama – «Värvide
Meri». Osa võivad võtta kõik, samuti
võivad kõik soovijad konkureerida parima karnevalikostüümi kandja tiitlile.
Sel aastal on võitjatele auhinnad välja
pannud Narva-Jõesuu SPA, Meresuu
SPA, hotell Valgis ja kohvik «Lemmik».
Rongkäik suundub värvide säras ja
muusika meres läbi linna Heledasse
parki, kus annab uue programmiga
kontserdi nimega «Dve zvezdõ» Eestis tuntud laulja Sergei Maasin, kes
esitab kontserdil laule eesti ja vene
keelses.

laat, laste jaoks on lõbusad atraktsioonid. Peopäeva lõpetab fantastiline tulevärk ja vabaõhudisko.

Sel aastl annab «Puhkpillilahingu» erikülalisena kontserdi Narva-Jõesuus
populaarne Eesti laulja Uku Suviste.

Järgmisel päeval, 5.augustil algusega
kell 17.00 toimub samas Heledas pargis iga-aastane «Puhkpilliorkestrite lahing». Lahing on selle sündmuse kohta tinglikult öeldud, kuna orkestrid
võtavad omavahel mõõtu, esitades
oma muusikalisi võimeid ja oskusi.
Sel aastal on lahinguväljal taas kolm
orkestrit: Avinurme Puhkpilliorkester,
Koeru ja Järva-Jaani Priitahtlike pritsumeeste orkester «5P» ja puhkpilliorkester «Forte» Tartust.
Võistlevate orkestrite muusikalisi võimeid, repertuaari ja oskust publikut
võluda hindab žürii. Üritus toimub
IVOL-i ja «Kultuurkapitali» toel.

Uku Suviste soolokontsert toimub samal päeval algusega kell 19.30 NarvaJõesuu Sanatoorium AS suures saalis
(Aia tn 3).

Kella 12.00 kuni 20.00 töötab suur

te sarja lõpetab 10.augustil Leader
programmi toel projekti «Suvemuusika 2012» raames toimuv puhkpilliorkestri kontsert. Kontserdil esineb
puhkpilliorkester «Pärnu Poisid», kes
mängivad oma lugusid alates kella
16.00 SPA sanatooriumi Narva-Jõesuu
juures (Aia tn 3).

7. augustil on algusega kell 18.00 Meresuu SPA-s traditsiooniline heategevusõhtu. Õhtu teema on otseselt
seotud linna päevade teemaga – «Värvide Meri». Oma loomingust räägivad
kunstnikud, disainerid, arhidektid ja
muud kunstiinimesed. Heategevusliku loteriiga kogutud raha annetatakse uue arvuti ostmiseks Narva-Jõesuu
Linnaraamatukogule.

Jeaterina Gritskova
Jevgeni Timoštšuk

Linna päevadele pühendatud üritus-

Armsad Narva-Jõesuu linna elanikud ja kuurordi külalised!
Narva-Jõesuu linnavalitsus ja
2012. a. Linnapäevade korraldajad kutsuvad teid osa
võtma karnevalirongkäigust,
mis toimub 4. augustil ja liigub piki linna peatänavaid.
Kutsume teid näitama oma
oskusi ja fantaasiat parima
karnevalikostüümi loomisel!
Kompetentne žürii valib välja
parimad kostüümid ja võitjad
saavad hinnalised autasud!

Konkursi tingimused:

Karnevali teema 2012: “Värvide
Meri”. Osa võivad võtta linna ela-

nikud ja külalised, puhkajad, ettevõtjad, loomingulised kollektiivid, korteriühistud - kõik, kes
tahavad ennast näidata;
Kostüümid võivad olla valmistatud vabalt valitud tehnikas ükskõik millisest materjalidest, on
lubatud kasutada kõikvõimalikke aksessuaare;
Konkursist ei või osa võtta üldiseid moraalinorme rikkuvad või
poliitilist agitatsiooni kandvad
kostüümid;
Kõikide osavõtjate registreerimine toimub karnevalipäeval,
4.augustil kella 15.00 kuni17.00

Narva-Jõesuu keskkooli juures
J.Poska tn 36;
Karnevalirongkäigust osavõtjate
kolonni moodustamine algab
kell 17.00 keskkooli juures;
Karnevalirongkäigu start antakse 18.00 Narva-Jõesuu keskkooli
juurest;
Võitjaid autasustatakse linnapäevade pealaval Heledas pargis
orienteeruvalt kell 19.30.
Kõik konkursist osa võtjad peavad jääma oma kostüümidesse
kuni autasustamiseni!

Hindamiskriteeriumid:
• Karnevali teemale vastavus
• Originaalsus
• Fantaasia
• Humoorikus
• Tehniline meisterlikkus
• Kunstilise maitse ja kultuuri
tase

Autasud parimatele
kostüümidele:
Elamine kahele Narva-Jõesuu
SPA sanatooriumis;
Elamine kahele hotellilt Veagles;
Romantiline õhtusöök kahele
kohvikus Lemmik;

Vekeskuse külastamise kahele
Meresuu SPA-s.
Täiendavat
informatsiooni
konkursi kohta saab telefonil
35 99 594 või elektronposti
aadressil: kultuur@narva-joesuu.ee

Narva-Jõesuu
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Ametlikud teated

Kalurite päev Narva-Jõesuus

27. juunil
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
7. koosseisu
34. istung

Istungil võeti vastu järgmised otsused:

8. juulil tähistas Narva-Jõesuu
traditsiooniliselt Kalurite päeva.
Rahvapidu algas keskpäeval ja
kestis kuni hilisõhtuni, kogudes
pühapäevasele päevale vaatamata suure hulga pidulisi, linnast ja väljastpoolt. Eeldades
rahva suurt huvi pidustuste vastu otsustas linnavalitsus avada
autoga tulnute jaoks täiendava
parkla, mida rahvas sel päeval ka

usinalt kasutas.
Lisaks meelelahutusprogrammile, mille raames esines tantsukollektiiv “Varjud“ (Narva),
vokaalansambel „Šanss“ (Narva), breiktantsu showgrupp „No
Fear Family“ (Sillamäe) ja vokaalansambel „Kapell“ (Sillamäe),
oli peoplatsil võimalik avardada
oma silmaringi ja tutvuda Politsei- ja Piirivalveameti eriteh-

• Muudeti linna Põhimäärust. Kõik muudatused
Põhimääruses on seotud
Kohaliku
omavalitsuse
korralduse seaduse muudatustega ning kohaliku
omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kehtima
hakkamisega.

nikaga. Ameti esindajad rääkisid oma teenistuse ja jagasid
flaiereid kasuliku infoga; Narva
Noorte meremeeste klubi liikmed sõidutasid soovijaid kaatritel ja korraldasid meresõlmede
sidumise õpitoa.
Erikülalisena esines peol Tallinna tuntud ansambel PX Band
Lavanda valitud hittidega läbi
aegade ja erinevatelt  rahvastelt.

Pidupäeva lõpetas vabaõhudisko.
Kogu päeva jooksul töötas
peoplatsi juures käsitöölaat. Siit
võis igaüks leida meelepärast
kodu või aia tarbeks, maitsta
kalaroogasid või osta suveniire.

Kauplejate seltskond on eelmiste aastatega võrreldes laienenud
ja muutunud lausa rahvusvaheliseks: lisaks meie omade Lõuna-Eesti  ja saarte kaupmeestele
olid kohal ka naabrite Läti ja Leedu esindajad.
Muidugi ei saanud läbi ka ilma
erilise peoroata: otse lugupeetud publiku silme all valmistasid
kohalikud kalurid maitsva uhhaa, millega kostitati kõiki kokku
tulnud külalisi. Lisaks olid kontserdiplatsi kõrval koha leidnud
söögikohad, kus sai maiustada
šašlõkiga  ja proovida mitmesuguseid kalaroogi.
Narva-Jõesuu kalurid ja linnavalitsus tänavad Sergei Gordejevit, Andrei Abuškevitšit, Viktor
Batšinit, Valentin Germanovitšit,
Sergei Klesarevi, Igor Aleksandrovit ja Jegor Jadrinit maitsva
uhhaa ja aktiivse abi eest pidupäeva korraldamisel!
Jekaterina Gritskova

• võeti vastu otsus taotleda Jaan Poska tn 96
(lagunenud hoone linna
Narva-poolsel sissesõidul) sundvõõrandamise
menetluse algatamist linna kasuks, kuna omanik
ei täitnud 2010.a NarvaJõesuu linnavalitsusega
sõlmitud lepingut ehitis
korda teha.
• Võeti vastu otsus taotleda munitsipaalomandisse maatükk asukohaga
Liidya Koidula 107a;
• Kinnitati 2011.a aruanne,
millele eelnes revisjonikomisjoni aruanne tehtud tööst.
Narva-Jõesuu linnavolikogu
otsuste ja määrustega saab
tutvuda linna kodulehel:  
www.narva-joesuu.ee, linna
dokumendiregistris:
avalik.
amphora.ee/njlv,
linnaraamatukogus ja linnavalitsuse
kantseleis (Koidu tn 25 NarvaJõesuu, III korrus).

Valmistas ette:
Veronika Stepanova, linnasekretär

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

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar”
on paigaldatud uus kaasaegne
tuletõrjesignalisatsiooni seade
Kandes hoolt meie laste elu ja
tervise eest, on lasteaia “Karikakar” ruumidesse üles pandud
uus tulekahju valvesignalisatsioon. Praeguseks on kõik tööd
lõpetatud. Projekti kogumaksumuseks oli 26 800 eurot. Selle
eest paigaldati lasteaia hoonesse automaatne tulekahju valvesignalisatsioon, vahetati välja
evakuatsiooniuksed, instrueeriti
personali.
Suurema osa projekti kuludest,
85% ehk 22 777 eurot, kandis
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus regionaalsete investeeringute toetamise programmi raames
oma fondist, Narva-Jõesuu Linnavalitsus eraldas tööde teosta-

täidetud. On meeldiv, et EAS
kolmandat korda finantseerib
lasteaia jaoks nii tähtsat projekti.
Püüame luua laste ja töötajate
jaoks võimalikult meeldivat ja
ohutut keskkonda», - ütles lasteaia direktor Narvalja Kaurson.

miseks omaosalusena 4019,31
eurot.  
«Olles selle projekti lõpetanud,
võin julgelt öelda, et nüüd on
kõik Päästeameti nõudmised

Lasteaia administratsioonil on  
plaanis veel lõpetada valgustuse
vahetamine ruumides, kus lapsed viibivad, et kõik koolieelse
lasteasutuse ruumid vastaksid
Euroopa standartitele. Osa ruumidest on juba korda tehtud, on
jäänud lõpetada teine etapp.
Jekaterina Gritskova

Lasteaed tänab toetajaid
Lasteaed “Karikakar” tänab südamest sponsoreid: Hotell Expert OÜ-d laste mänguvahendite remontimise eest lasteaia mänguväljakul ning Aksel Drozdovi abi eest lasteaia

territooriumi heakorrastamise finantseerimisel. Suur aitäh!
Lasteaia “Karikakar ” kollektiiv

Päikesefestival

Suvi on suurepärane aeg
inimeste jaoks, kes suudavad vaadata maailma natuke teistmoodi, märgata tavalises midagi ebatavalist,
oskavad värvida argipäevad
eredaks, luua oma maailma
lõuendil, romaanis, fotodel,
aias.
Narva-Jõesuu koduloomuuseum ja fotoklubi “Narva”
kutsuvad kõiki loomingulisi
inimesi osa võtma kolmandat
korda toimuvast fotofestivalist  «Päikeselinn 2012».
Sel päeval (28.juulil) muutub koduloomuuseumi territoorium fotogaleriiks vabas
õhus. Loomulik looduslik
keskkond sobib suurepäraselt fotodega, täites tükikese
paberit õhu, ruumi, valguse

ja liikumisega.
Festivalist võivad osa võtta
kõik Narva-Jõesuud armastavad inimesed: linnlased
ja mittelinnlased, külalised,
puhkajad ja mittepuhkajad,
linnapea, ametnikud, peterburglased, moskvalased, lapsed, eakad, narvakad. Teema
on ainus ja lihtne: fotodel
peab olema kujutatud NarvaJõesuu kaasaegne elu ja loodus. Ja ainult Narva-Jõesuu.
Selline piiratud teema ei piira kuidagi kasutamast oma
loomingulises
lahenduses
kõiki fotograafia võimalusi:
looduspilti, portreed, reportaaži, natüürmorti, öiseid
fotod, veealused võtted, pulmapildid, sport, etüüdid.

Narva-Jõesuu

Euroopa Liidu fondidest
Narva-Jõesuule
Käesoleva aasta märtsist kuni
juunini toimus Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse hoones väljaõpe Narva-Jõesuust, Sillamäelt ja Narvast pärit töötutele.   Koolitus sai võimalikuks
tänu projektile, mida rahastas
Euroopa Sotsiaalfond.
Õppeprogrammis olid psühholoogilised treeningud, juriidiline moodul, käsitöö, välimus ja stiil – dokumentide
paketi ettevalmistamine töökohale kandideerimiseks.
Õpingute ajal korraldati ekskursioon Oonurme, kus õppurid tutvusid selle kohakese
ajaloo ja kultuuriga.

Juulis toimus veel üks integreeriv ekskursioon mööda
Eestit tutvumiseks kohalike
kommete ja kultuuriga.
Peale koolituse lõppemist
algas õppuritel tööpraktika
Ida-Virumaa ettevõtetes, organisatsioonides ja firmades,
mis kestab kuni septembrini.
Peale praktika lõppemist saavad õppurid diplomid ja soovituskirjad töökohtadele kandideerimiseks.
Tahame siinjuures tänada sõitude organiseerimisel, grupppide formeerimisel ja praktika
läbiviimisel aktiivselt abiks olnud Narva-Jõesuu linnavoliko-

gu sotsiaalkomisjoni liikmeid
Jelena Luginat ja Svetlana
Moissejevat.
Projekt jätkub ning aasta lõpuks planeeritakse moodustada veel üks grupp, mille
õpingud toimuvad samuti
Narva-Jõesuus.
Tahaks loota edasisele tulemuslikule koostööle NarvaJõesuu Linnavalitsusega.

Selgituseks:
A.Gvozdikov on sündinud 1942.a
Moskvas. On töötanud ekskursioonijuhina,
ajakirjanikuna,
näitlejana jms. Oli üks Adolf Hahni nimelise Narva-Jõesuu luuleklubi loojatest 2001.a ja selle
juht.

2003.a kolis lõplikult elama
Narva ja hakkas tegelema maalimisega. Tema 1981.a tehtud
söejoonistused on Narva-Jõesuu
koduloomuuseumis säilitamisel.  
Alates 2008.a on Narva kunstnike ühenduse “Vestervalli” liige.

Irina Oleinitš, projektikuht
MTÜ Tugikeskus Power

Luuleõhtu
25.juulil toimus Narva-Jõesuu
koduloomuuseumis (Nurme 38)  
Adolf Hahni nimelise Narva-Jõesuu luuleklubi juhataja ja poeedi
Andrei Gvozdikovi loominguline
õhtu. A.Gvozdikov esitab oma
luulet.
Sissepääs oli vaba.

“Seitsme linna muusika”
helises Narva-Jõesuus

Konkursile võib esitada nii
must-valgeid kui värvifotosid, mis ei ole osa võtnud
2011.a festivalist ja mis pole
tehtud varem kui 2008.a. Fotode formaat on 20x30 (A4),
fotode arv ei ole piiratud.
Žürii, mille koosseisu kuulub
fotoklubi “Narva” esimees
Valeri Boltušin, “Narvskaja Gazeta” fotokorrespondent Irina Kivimäe, Narva
kunstikooli pedagoog Veera
Lantsova ja Narva-Jõesuu
koduloomuuseumi juhataja
Ljubov Nikkar , valib päeva
jooksul välja parimad tööd
(kuni 50 fotot).
Festivali lõppedes pannakse
parimad tööd välja NarvaJõesuu koduloomuuseumis.
Niisiis, festivali «Päikeselinn
2012» korraldajad ootavad
fotoaparaati klõpsutada armastavaid ja teiste tehtud
fotosid huviga vaatavaid inimesi 28. juulil Narva-Jõesuu
koduloomuuseumi
hoovis
kell 12-16 kohaliku aja järgi.
Irina Kivimäe

Iga-aastane festival “7 linna
muusika” kõlas ka sel aastal
Ida–Virumaal 6-17. juulini
neliteist korda. Kontsertide
seeria toimus kõikjal maakonnas: mõisades, kirikutes,
kontserdisaalides, laululavadel ja mujal kaunites paikades, mille poolest meie regioon nii kuulus on.
12. juulil toimus Kesk tn 3
Valges saalis kontsert intrigeeriva nime all “1001 ööd”.
Kontserdil kõlasid armastuslaulud kogu maailmast tuntud eesti laulja Helin-Mari Arderi esituses   Ethno Groove
Bandi saatel Sven Kullerkupu
juhtimisel.
Vaatamata sellele, et kontsert toimus ilmastikuolude

tõttu Heleda pargi paviljoni asemel Valges saalis, kogunes kuulajaid siiski terve
saalitäis.   Helin-Mari Arderi  
hingestatud esituses kõlasid
armastuslaulud ja ballaadid
erinevatelt rahvastelt ning
ajast, laulud kõlasid eesti,
prantsuse, iiri, keldi ja araabia keeles. Meisterlikult ja
kaasakiskuvalt helises muusika Ethno Groove Bandi esituses.
Jekaterina Gritskova
Foto: Piret Almiste

Selgituseks:
Festival “7 linna muusika” on
Jõhvi kontserdimaja, Eesti Kontserdi ametliku esindaja Ida-Virumaal, suveprojekt. Festivali
omapäraks on selle formaat
– kontserdid toimuvad IdaVirumaa regiooni erinevates
linnades vabas õhus. “7 linna
muusika” festivali raames on
esinenud nii tuntud jazz-grupid,
rahvusooperi solistid kui ka Eesti estraaditähed: Metsatöll, Siiri
Sisask, Hedvig Hanson, Tanja
Mihhailova, Uku Suviste,   Estonian Dream BigBand, Gerli Padar, Lenna Kuurma, Helin-Mari
Arder ja paljud teised.

Narva-Jõesuu
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Miss Bikini Narva-Jõesuu 2012
21. juulil toimus NarvaJõesuu rannas Meresuu
SPA & Hotelli juures traditsiooniline konkurs «Miss
Bikini Narva-Jõesuu 2012»
finaal. Sel aastal võistlesid
selle suve esikaunitari tiitli
pärastkuus finalisti.
Lisaks 21. juulil toimunud
kirevale showprogrammile
äratas suurt huvi ka finaaliks
valmistumise protsess: viie
päeva jooksul elasid tütarlapsed linnast väljas omaette
majas. Ürituse peasponsori
Vitali Sozonovi sõnul näitas
möödunud aasta kogemus,
et tütarlapsi on küllalt keeruline proovideks kokku koguda. “Nii sündiski maja idee,”
ütles ta “lisaks sellele tekkis
meil võimalus kaasata tütrlapsi ka mujalt kui Ida-Virumaalt”.
Elamist “Majas” võisid jälgida
kõik soovijad, kuigi internetikaameraid, nagu suurtes reality-showdes, ei olnud. “Igal
inimesel peab olema võimalus isiklikule ruumile!” ütles
ürituse peakorraldaja Vladimir Izotov. Kuigi Facebookis
saime me jälgida projekti
võtmesündmusi: monteeriti
videoklipid, mis pandi välja
kõigile vaatamiseks. Lisaks
olid tütarlastel sageli külas
ka pressi esindajad.
Lisaks võtetele töötasid tütarlastega viie päeva jooksul
oma ala meistrid: lavastajad, fotograafid, meikijad,

koreograafid jne. Näiteks
oli tütarlaste rahvusvahelise standarti järgi konkursiks
ettevalmistamisel üheks võtmeisikuks moestuudio ROSA
juht Alena Kordas, mitmete
välismaiste iludusvõistluste,
teiste hulgas   ka «Top Model
Universe», võitja.    
Esimeseks printsessiks ja
«SKY Radio» missiks sai Jekaterina Rõndina. Soliidse Eesti
modelliagentuuri MJ Models
fotosessiooni võitsid Diana
Laknovskaja ja Sofia Petertšuk.
«Miss Bikini Narva-Jõesuu
2012» tiitli võitis 17-aastane
Diana Laknovskaja. Tema valiti ka «MyFitness» missiks.
Peagi suundub suve esikaunitar nädalaks Milaanosse
ostutuurile. Sõidu juurde
kuulub elamine heas hotellis ja mõningane rahasumma
ostudeks.
Jekaterina Gritskova
Foto Xinhua/NPA
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Tamperes tantsiti “Vennas sümfoonia”
13 – 17. juunil toimus Soomes
Tamperes suure rahvusvahelise folkloorifestivali   Tanssipidot 2012 raames EestiSoome ühise tantsulavastuse
“Vennas sümfoonia” etendus.
“Ratina” staadionile oli kokku
kogunenud ligikaudu 5000
tantsijat Eestist ja Soomest,
nende hulgas seitse Ida-Virumaa kollektiivi, kaasa arvatud
Narva-Jõesuu tantsukollektiiv
“Kullerkupp”.
“Kullerkupu” naisrühma jaoks
oli see esimene taoline esinemine suure kollektiivi osana. Senini olid ainult laste- ja
noorterühmad
osalenud
noorte- ja üldtantsupidudel.
Möödunud aasta sügisest kujunes välja “Kullekupu” naisrühm, kes alustas kohe tõsist
ettevalmistust
tantsupeol
osalemiseks. Pooltele kaheteistkümnest tantsijast oli see
esimene taoline kogemus,
nemad polnud senini   üldse
kokku puutunud tantsimise-

ga sellisel tasemel. Teine pool
naisrühmast, kes on juba mitu
aastat tantsinud Irina Seletskaja juhtimise all,   on rohkemate avalike esinemistega
lavakogemusi kogunud. Kuid
kõikide jaoks oli see tõsine
väljakutse, sest lühikese aja
jooksul 2011.oktoober kuni
2012 mai) tuli selgeks õppida
seitse tantsu.
Ka rahalisest küljest ei olnud
tantsupeol osalemine odav.
Siin tulid “Kullerkupule” appi
ja toetasid rahaliselt NarvaJõesuu Linnavalitsus, Marine
Auto OÜ ja VKG Elektrivõrgud.
“Vennas sümfoonia” põhiidee
on kahe, Soomes ja Eestis elava   sarnase ja samas erineva
vennasrahva   sõprus. Tegevus
toimub seitsmes osas, mis näitavad kahe kultuuri ja keele
ühiseid ja erinevaid jooni. See
on lugu kahest noorest – Kalevi Soomest ja Kalev Eestist,
kes kujutavad endast kaas-

aegseid, humaanseid ja haa-

vatavaid isikuid kahelt maalt.
“Vennas sümfoonia” lavastuse suuna, kontseptsiooni ja
tantsud valmistasid ette Petri
Kauppinen Soomest ja Kalev
Järvela Eestist. Peale nende
töötasid lavastuse juures veel
paljud lavastajad, koreograafid, muusikud ja tantsijad Eestist ja Soomest. Muusikalise
kujundamisega tegelesid Jari
Komulainen ja Jaan Sommer.
Lavastuse visuaalse projekteerimisega tegeles Minna
Kauhannen.
“Vennas sümfoonia” lavastuse algusest peale oli jälgitav
selge erinevus kahe kultuuri
vahel. Täiesti erinevad olid
nii rahvariided kui tantsustiil.
Kuid finaalis, kui kõik 5000
tantsijat sulasid kokku ühises
polkas, kadusid kõik erinevused.

Soome osavõtjate jaoks oli
lavastus tõeline katsumus.
Nagu märkis Petri Kauppinen
Soome televisioonile antud
intervjuus, tuli neil praktiliselt
unustatud rahvatantsud uuesti “välja kaevata”.
Erinevalt eestlastest ei ole
soomlased harjunud suurtel
pindadel esinema, Soome
folklooris ei ole massitantse.
Kui Eesti segatantsugrupid
hakkasid joonduma ja täitma
staadioniruumi, kutsus see
vaatajates, kes pole taolise
vaatepildiga harjunud,   esile
tormilise vaimustuse. Kui aga
staadionil hakkasid mustrid
kuju võtma, plahvatas ainus
vaatajatega täidetud tribüün  
vaimustatud ovatsioonidetulvas.
Kahjuks näitavad soomlased
taoliste üritust vastu üles vä-

hest huvi ning ka Tampere  
“Ratina” staadion oli vaatajatega täidetud kolmandiku ulatuses. Nagu märkis üks samuti
üritusel olnud Soome ajakirjanik: “Kui siin oleks toimunud
tango või salsafestival, oleks
sellest staadionist väheks jäänud”.
Eestis oleks aga sama üritus
kogunud kokku kümneid tuhandeid vaatajaid.
Soome-Eesti tantsupeo patroonideks olid kahe riigi presidendid, kes etendusel ka kohal viibisid.
See oli järjekorras kolmas Eesti-Soome tantsupidu. Esimene
toimus 2000.a Helsinkis, teine
– 2005.a Tartus.
Sergei Stepanov
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
75-aastast sünnipäeva tähistab:
Jelena Prokhorova
Liidia Komarova
Olga Kornilova

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid

Narva-Jõesuu linnavalitsus

Kristina Pugatšjova 06.07.2012

sünni puhul

Narva-Jõesuu linna Nurme tn 19 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikus 27.07.2012.a. kuni 10.08.2012.a. toimub NarvaJõesuu linna Nurme 19 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeringuala hõlmab Nurme 19 kinnistut pindalaga 2 948 m2 (elamumaa 100%).
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks väikeelamumaa
krunti pindaladega 1648 m2 ja 1300 m2 aadressiettepanekutega Nurme 17 ja Nurme 19 vastavalt.
Planeeringuga määratakse ehitusõigus olemasoleva üksikelamu (ehitisregistri kood 118001477) laiendamiseks ja uue abihoone püstitamiseks Nurme 19 krundil ning uue paarismaja püstitamiseks Nurme
17 krundil. Juurdepääsud kruntidele on kavandatud Nurme tänavalt.

80-aastast juubelit tähistavad:
Anatoly Parmenov
Victor Illarionov
Ingrid Kääpa
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Olga Butlers
Rufina Balmaks

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskuse Insenertehnilise
bürooga. Detailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega, kes on
väljastanud tehnilised tingimused ning kooskõlastanud lahendused kruntide liitumiseks tehnovõrkudega.
Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala
maakasutuse juhtfunktsiooniks väikeelamute maa.

“Meie Mees”
andis kontsert
Narva-Jõesuus

Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Linnavalitsuse tööaegadel ajavahemikus 27.07. 10.08.2012.a. aadressil Koidu tn 25, III korrus, kabinet 301. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ka Linnavalitsuse koduleheküljel aadressil https://narva-joesuu.kovtp.ee lõigus „Ehitus ja planeerimine“.
Avaliku väljapaneku ajal saab Linnavalitsusele esitada kirjalikud ettepanekuid või vastuväited detailplaneeringu lahenduse osas.

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja kinnistu aadressil Pargi 3, Narva-Jõesuu (katastritunnus nr
51301:003:0098, üldpind 1732 m2, elamumaa) kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise alghind on 60 eurot/m2.
Enampakkumise osavõtumaks on 100 eurot, mis tasutakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse arvelduskontole 1120187750
Swedpangas hiljemalt 31.08.2012, selgitus „Enampakkumine Pargi 3, Narva-Jõesuu”. Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele
Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu 29023,
ruum nr 301 kolmandal korrusel hiljemalt 03.09.2012 kell 11.00. Ümbriku peale peab olema märgitud « Enampakkumine Pargi 3, Narva-Jõesuu ».
Pakkumine peab sisaldama
pakkuja nimi, elukoht ja isikukood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.
•
Pakkumiste avamine toimub 03.09.2012 kell 11.15.
Pakkujal on õigus osaleda pakkumuste avamisel isiklikult või
volitatud esindaja kaudu.
Lisa tingimused:
• Ostuhind peab olema tasutud ostu-müügi lepingu sõlmimise päeval;
• Leping sõlmitatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;
Enampakumise objektiga tuvumine ja informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki, tel 5203413, 3599593, e-post HYPERLINK «mailto:kalle.kekki@narva-joesuu.ee» kalle.kekki@narva-joesuu.ee

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja korteriomandi aadressil Vabaduse 81-3, Narva-Jõesuu (katastritunnus nr
51301:010:0008, üldpind 35,1 m2) kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise alghind on 15000 eurot.
Enampakkumise osavõtumaks on 30 eurot, mis tasutakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse arvelduskontole 1120187750
Swedpangas hiljemalt 31.08.2012, selgitus „Enampakkumine Vabaduse 81-3, Narva-Jõesuu”. Osavõtumaks ei kuulu
tagastamisele

28. juulil tähistas Narva-Jõesuu sanatoorium
oma aastapäeva. Kavas oli suur kontsert, kus
esinesid loomingulised kollektiivid Jõhvist,
Kohtla-Järvelt ja Narvast. Narva-Jõesuud esinesid tantsukollektiiv “Kullekupp” Irina Seletskaja juhatusel.
Erikülalisena esines aastapäevapeol eesti estraadi täht ansambel “Meie Mees”, kes
ise sel aastal oma loomingulise tegevuse
15.aastapäeva tähistab. Muusikud tulid lavale kell 17:00.
Peale 19:00 oli külalistel võimalus külastada tasulist õhtut “Tropikana”, mis toimus
välibasseini juures. Tasuta kontsert toimus

Grill-terrasil, kus esines “Anatoli Bänd” ja ansambel “Positiv”. Peo lõpetas ilutulestik kell
23:00. Pidu Grill-terrassil kestas kuni 1:00.
Jekaterina Gritskova
Foto: ansambli Meie Mees arhiivist

Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu 29023,
ruum nr 301 kolmandal korrusel hiljemalt 03.09.2012 kell 10.00. Ümbriku peale peab olema märgitud « Enampakkumine Vabaduse 81-3, Narva-Jõesuu».
Pakkumine peab sisaldama
pakkuja nimi, elukoht ja isikukood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtumaksu tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.
• Pakkumiste avamine toimub 03.09.2012 kell 10.15. Pakkujal on õigus osaleda pakkumuste avamisel isiklikult
või volitatud esindaja kaudu.
Lisa tingimused:
• Ostuhind peab olema tasutud ostu-müügi lepingu sõlmimise päeval;
• Leping sõlmitakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;
Enampakumise objektiga tutvumine ja informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki, tel 5203413, 3599593, e-post kalle.
kekki@narva-joesuu.ee

