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Kallid kaaslinnlased!
Võidupüha ja Jaanipäev, kaks Eestile
tähtsamat püha. Võidupühal vastu jaanipäeva isegi öösel lippu ei langetata.
Eesti rahvaväe võit 94 aastat tagasi
Võnnu lahingus baltisaksa maakaitseväe üle andis meile Võidupüha. Vabadusõda, kus eesti rahval tuli oma
vabaduse eest sõdida kahel rindel, oli
lõpule jõudmas. Kuigi 1919.aastal oli
Tartu Rahuni (2.02.1920.a) veel aega,
oli Eesti selleks ajaks omale sisuliselt
vabaduse kätte võidelnud.
Meie suurim võit on enesemääramisõiguse selge äratundmine ja tahe seda
õigust lõpuni kaitsta. Vajaduse korral

elu hinnaga.
Eesti riik ei ole isiklik asi, Eesti riik on
meie ühine kodu, olenemata rahvustest, kes siin elavad. Eesti saatus ja
edusammud on kõik meie kätes.
Jaanipäev suvise pööripäevana, on
Eesti rahvale tähtsaim püha. Võib olla
tähtsamgi, kui jõulud.
Kõige pikema päevaga ja lühema ööga
aeg on meile oluline, kui rahvale kes
suhteliselt vähe päikest näevad. Inimlikult tähistame seda aega, kui perioodi, kus üle Eesti algavad puhkused. Mis
võiks inimesi veel õnnelikumaks teha?

ON IKKA SUPER, ET MEIL ON SELLISED PÜHAD KESK SUVE JA KÕRVUTI
HEAD VÕIDUPÄEVA JA ILUSAT JAANIPÄEVA
Raivo Murd
Linnapea

Ametlik info

29 mail 2013.a toimus
Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
7. koosseisu
44 istung
Istungist võtsid kutsututena osa Kuursaali omanike
esindajad Tõnis Seesmaa ja Kalev Kangur, kes arutasid
volikogu liikmetega Kuursaali taastamise võimalusi,
hindasid tekkinud olukorda ja otsisid koos võimalusi
ummikseisust välja jõudmiseks. Arutelu käigus jõuti üksmeelsele otsusele korraldada juuni kuu jooksul
konsultatsioone, et leida kõiki osapooli rahuldav lahendus.
• võeti vastu määrus maamaksu määra ja maamaksust
vabastamise tingimuste kohta Narva-Jõesuu linnas.
Kõik varem vastu võetud maamaksu puudutavad
määrused koondati sellega ühte dokumenti. Maamaksu määr ja soodustuse andmise kord sisuliselt ei
muutunud.
• kinnitati linna juhtimisstruktuur;
• otsustati taotleda munitsipaalomandisse Karja tn 3
asuv maaüksus;
• volikogu rahanduskomisjoni esimees andis aru
2012.a tehtud tööst.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja määrustega on
võimalik tutvuda linna kodulehel internetis: http://
www.narva-joesuu.ee linnavalitsuse dokumendiregistris aadressil: avalik.amphora.ee/njlv, linnaraamatukogus (Kesk tn 3) või linnavalitsuse kantseleis (Koidu 25,
III korrus).
Veronika Stepanova
Narva-Jõesuu linnasekretär

Inge Muškina
Linnavolikogu eesimees

Ujumine Narva jões on ohtlik ja keelatud
Austatud linlased ja külalised!
Käes on taas suvi, mis oma päikesepaiste
ja suvekuumusega meid kõiki rõõmustab.
Loodus on kinkinud Narva-Jõesuule pika
ja kauni mereranna ning ka Narva jõe, mis
kõrvalt läbi voolab. Kahjuks on olnud suvi
ka see aeg, mis mõnele inimesel kas siis
teadmatusest, hoolimatusest või rumalusest viimaseks jääb. Vesi nõuab oma aga
kõik inimelud on olulised ja hindamatud!
Tahan juhtida teie tähelepanu sellele, et

ujumine Narva-Jõesuus Narva jões on
ohtlik ja rangelt keelatud. Kuna linn ei ole
kehtestatud Narva jõe ääres eraldi avalikku
ujumiskohta ja ainuke ujumiskoht on avalik
mererand, siis ei tohi ka jões ujuda.
Mujal Narva jões on lubatud ujuda ainult
selleks ettenähtud kohtades, päevasel ajal
ning kaldast tohib eemalduda kuni vastava märgistuseni. Ujumine mitteettenähtud
kohas Narva jões on piirirežiimi eeskirja
punkt 69 alusel keelatud ning karistatav

rahatrahviga 3 kuni 200 trahviühiku (kuni
800 eurot) ulatuses.
Tänades ja kõigile ilusat suve soovides!
Andrus Tint
Narva-Jõesuu kordoni juht
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Sellel pildil on midagi valesti!
Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
soetas ja istutas 12. mail Narva-Jõesuu linna lilleamplitesse
lilled.
Õues on ilus ilm, linnud laulavad, kõikjal käivad koristustööd. Igaüks soovib luua enda
ümber korda ja ilu. Nii ka Narva-Jõesuu linn - et rõõmustada
linnlasi ja linna külalisi. Peale
pikka talve on kevad ärkamise ja uue loomise aeg. NarvaJõesuu linnal seisab ees suur
sünnipäev – 20. aastat linnaõiguste saamisest. Linnapea,
Raivo Murd, on korduvalt oma
pöördumistes linnlaste poole juhtinud tähelepanu enda
ümbritseva keskkonna korrastamise vajadusele. Paljud Narva-Jõesuu kodud on pälvinud
nii presidendi kui ka maakondliku kauni kodu tiitli. Me oleme nende inimeste üle ühked,
nende kodude ümbrus on ees-

Narva-Jõesuu soojatrasside
vahetamine jätkub
AS Adven jätkab Narva-Jõesuu
soojatrasside väljavahetamist.
Töid teostab AS Magma. Projektijuhid: Maksim Korobov,
tel. 53406111 ja Artur Kravtšenko – tel 53064146;
e-post info@magma.ee

kujuks ja kõikide rõõmuks.
Sellel pildil on midagi valesti.
Lilled, mis olid istutatud amplitesse varastati 13. mai öösel.
Kallid linnlased ja linna külalised, me oleme tänulikud kõikidele, kelle jõupingutused on
suunatud meie ühise elukeskkonna parandmisele ja kaunistamisele. Kui teie ise ei taha või
ei ole suutleised midagi ette
võtma, palun ärge rikkuge teiste tehtut.
See üleskutse puudutab kõiki
asju, mitte ainult amplitest lillede varastamise lubamatust.
Meil on valmimas uus rannaala infrastruktuur, kus on ettenähtud kohad puhkamiseks ja
meeleleahutuseks. Hoidkem
oma ümbrus, korras ja ärge
lõhkuge teiste tehtut.

Tööde teostamise aeg:
27.05.2013 - 27.09.2013
Sel ajal renoveeritakse soojatrasse
Karja ja Rahu tänavate ristmikult
kuni J.Poska tn majadeni 45, 47
ja 51;
Peatrassist kuni Karja 26, J.Poska
49 ja Sepa 14 majade keldriteni;
Karja ja Kudruküla tänavate ristmikult kahes suunas:
Kuni Mäe ja Karja tn ristmikuni;
Kuni Metsa tn 5 majani.
Peatrassist kuni Karja 26, Karja
26a, Kudruküla 13, Kudruküla 15,
Vilde 12 majadeni ning Vilde tä-

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

nava majade liitumispunktideni
peatrassiga.
Peatrassist kuni Kudruküla 10a,
Karja 25, 32,34, Vilde 13a ja Metsa 5 majade keldriteni;
01.07.2013-27.09.2013 - Mäe
tänavalt kuni J.Poska 36 hooneni.
Tööde käigus vahetatakse vanad
keskküttetorud uutega. Kogu
tööde käigus nende teostamise
kohas kannatada saanud muru,
haljastus ja asfalt taastatakse.
Palume kõigil linnale vajalike
tööde teostajatesse mõistvalt
suhtuda.
Vabandame Teie ees ehitustöödega seotud liikluskorralduse
muudatuste tõttu tekkiva ebamugavuse pärast.
Vaata skeem lk. 5.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuu linn ja Töötukassa

alustasid ühisprojektiga

«Elu-see on kõige põnevam raamat. Kirjutage üles kõik, mis toimub teie ümber. Iga inimene
peaks kirjutama oma eluloo, kas või oma laste jaoks».
Virve Orav
7 juunil lahkus 83. eluaastal meie hulgast Virve Orav,
teenekas kodu-uurija, Eesti
Genealoogiaühingu
auliige,
EV Valgetähe ordeni kavaler,
Narva-Jõesuu linna esimene
aukodanik.
Virve Orav sündis 11. detsembril 1930.aastal Narva-Jõesuus.
Kogu tema elu möödus selles
linnas, vanaisa ehitatud majas.
Selles väikeses majas Karja tänaval elas ja töötas kodu-uurija kuni viimase hingetõmbeni,
kasvatas üles neli põlvkonda.
Lõpetanud Tallinna Draamastuudio, töötas Virve Orav
pikka aega Narva-Jõesuu kultuurimaja draamaringi juhina,
hiljem – Narva-Jõesuu sanatooriumi raamatukoguhoidjana. Sealt läks ta väljateenitud
pensionile.
Genealoogiaga
hakkas Virve Orav tegelema
47-aastaselt. Kogu oma vaba
aja veetis ta arhiivides.
Virve Orav oli laialt tuntud
koduloouurija, ta oli Eesti Ge-

nealoogiaühingu ja Eesti Kodu-uurijate ühingu liige. Tema
tööd hõlmavad peamiselt
Narva-Jõesuu, Jõhvi ja Vaivara
valdade ajalugu.Ta on koostanud üle kaheksakümne graafilise sugupuu. Tema uurimuste
tulemusi eksponeeriti NarvaJõesuu koduloomuuseumis,
Narva muuseumis, Iisaku ja
Rakvere koduloomuuseumides, Teatri- ja Muusikamuuseumis, Eesti Rahva muuseumis,
Eesti
Genealoogiaühingus,
Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis, Eesti Kodu-uurijate ühingus.
Ajalooliste andmete kogumise
kõrvalt on Virve Orav avaldanud oma uurimuste tulemusena mitmed raamatud: «Narva
ümbruse matkarajad ehk Vaivara radadel” (1991.a), «NarvaJõesuu kodu-uurija pilguga»
(1993.a), «Vaivara kodu-uurija
pilguga» (1998.a), «Narva-Jõesuu-mu kodu» (2000.a). Tema
algatusel paigaldati Ida-Vi-

rumaal süninud või elanud
kultuuritegelastele 15 mälestuskivi. 23.vebruaril 2001.a autasustasti pr Oravat kui teenekat Narva-Jõesuu kodu-uurijat
Valgetähe ordeniga. Autasu
andis isiklikult üle EV president
Lennart Meri.
2010.a nimetas Narva-Jõesuu
linnavolikogu Virve Orava Narva-Jõesuu linna aukodanikuks.
Nimetus anti esmakordselt linna ajaloos.
Oma tegevusega tutvustas
Virve Orav Narva-Jõesuu ajalugu ja inimesi nii oma kaaslinlastele kui ka laiemale publikule. Ajaloolisi fakte vajades
haarame ikka veel kodu-uurija
publikatsioonide järele. Tema
töö on kantud armastusest ja
huvist oma kodukoha ja perekonna vastu.
Virve Oravat jäävad leinama
abikaasa ja tütred peredega.

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

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja
Töötukassa ühendaisd oma
jõud ja vabatahtliku töö programmi raames alustasid täna
linnas elavad töötud tööd Narva-Jõesuu heakorrastamisel.
Kell kümme hommikul kogunes esimene grupp – 20 töötut
jõe ääres asuvale mänguväljakule, et alustada kaldaala
korrastustöödega. Märkimist
nõuab asjaolu, et kogunenutest oli suur enamus naisi.
Narva-Jõesuu linnapea, Raivo
Murd, tänas aktiivseid inimesi, kes tulid antud üleskutsega
kaasa, ja märkis ära, et see töö,
on selline töö, mida meie ei tee
mitte kellegi teise jaoks, vaid
ainult ise enda heaks. Samuti

Raivo Murd kutsus üles kõiki
linnlasi korrastama ja kaunistama oma kodu – majade hoove
ja selle ümbrust, avalike kohti.
Tänavu tähistab Narva-Jõesuu
oma linnaõiguste saamise 20
aastapäeva ja kõigil nii linna
külalistel kui ka elanikel on hea
vaadat ja meele teeb rõõmsaks
ilus, korras elukeskkond.
Eesti Töötukassa Ida-Virumaa
osakonna Narva büroo juhataja Alla Ojavere innustas kõiki
aktiivselt võtma osa vabatahtlke tööst, sest see on see töö
mida me teeme enda ja oma
lähedaste heaks. “Vabatahtliku töö otsene eesmärk ei ole
majandustegevus, tulu saamine ega tööjõukulu kokkuhoid.

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

Samuti ei või vabatahtlikuna
teha tööd, mille tegemiseks tavaliselt kasutatakse peamiselt
palgalist tööjõudu. Vabatahtlikul tööl osalemise ajal maksab
töötukassa stipendiumi 3,84
eurot päevas.” Ütles Alla Ojavere.
Raivo Murd ütles, et Narva-Jõesuu linn on tänulik kõikidele
vabatahtlikele, kes täna ja ka
tulevikus võtavad osa linna
hekorrastamisest ning aitavad
viia läbi üritusi.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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«Be active. Use your body and mind!»

Esimesel juunil startis koos
rannahooaja avamisega noorteprojekt “Ole aktiivne. Kasuta
oma keha ja vaimu!”
«Meie, Narva-Jõesuu Keskkooli
noorte meeskond, viisime ellu
oma idee ja lõime programmi
«Euroopa Noored» toel projekti «Be active. Use your body and
mind!» Me korraldame mitmesuguseid sportlikke ja meelelahutuslikke üritusi. Me ei lase
päikesepaistelisi päevi mööda
internetis istudes!!!”
Projekti peaeesmärgiks on:
1. Hõivata noori aktiivse ja
sportliku eluviisiga nii, et tulevikus võiks nad seda iseseisvalt
jätkata.

2. Viia miinimumini arvuti taga
istutud aeg.
3. Leida oma regioonis võimalusi vaba aega aktiivselt veeta.
Juunis korraldasid noored mitu
treenigjooksu mere ääres klubi
«MyFitness» kutselise treeneri
Pavel Borovkovi juhtimise all.
Treener rääkis kõigile jooksmise ja hingamise tehnikatest.
Kõik osavõtjad said jagu viiekilomeetrisest distantsist. Esimestena startinud tulid tagasi
ja toetasid teisi jooksjaid. Korraldajatel on plaanis distantsi
järk-järgult pikendada ning võtta Energiajooksust meeskonnana osa.
Projekti peaeesmärgiks on

Linna bussipeatused
saavad uue näo

noorte internetivõrgust välja
tõmbamine. 12-13. juunil elas
grupp noori kaks päeva metsas,
kus läbis algajate ellujäämiskursuse. Matka nimetus räägib ise
enda eest - „Fire. No WiFI“. Matka ajal oli keelatud kasutada telefone, arvuteid ja muid tehnikavidinaid. Lõkke ääres rääkisid
noored interneti-sõltuvusest ja
töötasid välja oma isiklikud seadused metsas ellujäämiseks.
Suvehooajaks on plaanis järgmised üritused:
Iganädalased jooksutreeningud mere ääres.
Rannavolle (luuakse meeskonnad ja korraldatakse võistlusi)
Ühepäevane matk orienteerumisega looduses «Terve ja aktiivne eluviis».
Fotojaht linnas. Parimad fotod
saavad osaleda ka linna konkursil.
Suve lõpetuseks korraldame
rannal flasmob-aktsiooni, kus
projekti organisaatorid ja osavõtjad võitlevad tantsuliste vahenditega oma halbade harjumistega.

Kalurite päeval
“Lauluga maale”
Narva-Jõesuu linn tähistab
traditsiooniliselt juulikuu teisel pühapäeval kalurite päeva. Sel aastal suuremalt kui
tavaliselt, sest kalurite päeva
raames lindistab Eesti Televisioon populaarse laulusaate
“Lauluga maale” järjekordse
ülekande. Koos Narva-Jõesuu
rahvaga laulavad kaluritest
merelaule Gerli Padar ja Getter Jaani instrumentaalansambli saatel.
Meelelahutusprogrammi on
planeeritud veel Ida-Virumaa
kultuurikollektiivide esinemi-

Suvise koolivaheaja eel kuulutas
meie kool õpilaste hulgas välja
konkursi linna bussipeatuste korda tegemiseks: korraldati ideekavandite võistlus kõige huvitavama
kujunduse saamiseks. Parimate
kavandite järgi värvitakse üle linnas olevad busside ootepaviljonid.
Konkurss kandis endas ka kasvatuslikku iva, kaasates õpilasi
ühiskondlikult kasulikku loomingulisse tegevusse; oma kätega
värvitud bussipeatus ja oma idee
praktikas ellu viiduna nägemine aga kujundab lapses varakult
ühiskondlikult aktiivset hoiakut
ning uhkustunnet oma töö ja oma
linna üle.
Kavandite võistlusest võisid osa
võtta kõik soovijad esimesest
kuni 12. klassini, esitada tohtis nii
grupitöid kui individuaalseid nägemusi. Eskiiside temaatika pidi
hõlmama linna elu.
Kompetentne žürii koosseisus
Joel Guljavin, Galina Vlassova,
Andrei Kuzmin ja Tatjana Baraba-

nova valis üle viiekümne esitatud
töö hulgast välja 12 parimat. Noored kujundajad, kelle ideekavandid hakkavad kaunistama meie
linna ja kelle töö ehib nüüdsest
bussipeatusi, on: Aleksei Kruglov,
5.kl, Artjom Jermilov, 2.kl, Anna
Pankeviciuite, 5.kl, Stas Iljin, 4.kl,
Jekaterina Gorskaja, 6. kl, Jevgeni
Šmidt, 2.kl, Aleksandr Barabanov,
7.kl, Inessa Karai, 9.kl, Aleksandra
Serpuhhina, 11. kl, Alina Jakonen,
6. kl, Anfissa Fanfora, 10 kl ja Daniil
Zadõr, 2. klass.
Lisaks aule olla oma kodulinna kujundajad said ideekonkursi võitjad mälestuseks diplomi ja meeleheaks magusaid kingitusi.
Loodame, et meie algatus on millegi suure ja hea algus, kasvatades
linna noortes heaperemehelikku
suhtumist ühisvarasse ja ümbritsevasse keskkonda.
Tatjana Barabanova
huvijuht

Ootame kõiki, kõiki, kõiki!!!!
See on kasulik ja kindlasti
väga lõbus!!!
Ürituse „Be Active. Use your
body and mind!“ korraldajate

ne, käsitöö-õpitoad, batuut
ja mängud lastele. Kalurite
päeval toimub ka suve suurim
laat.
Erikülalisena esineb kalurite
päeval
retro-popansambel
«Olgaklyosh», ansambli repertuaaris on originaalselt ümber
tehtud möödunud aegade hitid.
Ootame elanikke ja linna külalisi kõige rahvalikumale ja
lõbusamale peole!

ja osalejatega saab lähemalt
tutvuda projekti lehel Facebookis aadressil: https://www.facebook.com/BeActiveUseYourBodyAndMind

Registreerimise ja täiendava
info e-mail: useyourbodyandmind@gmail.com

Narva-Jõesuu linna
20. linnapäevadel

on peasponsor
AS Astri Narva, OÜ Fama Invest ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus kirjutasid 3. juunil
alla sponsorlepingule, mille
kohaselt AS Astri Narva ja
OÜ Fama Invest said endale
Narva-Jõesuu linnpäevade
peasponsori tiitli.
Sel aastal tähistab NarvaJõesuu linn oma 20. sünnipäeva.

Linnapäevad
toimuvad
21.juulist kuni 15.augustini.

Pidulik lõpuaktus meie koolis
des, kes klassiruumis maiustusi
nosides. Nooremate klasside
õpilased veetsid meelsasti koos
vanematega aega tradisioonilisel koolilõpupeol “Isa, ema
ja mina - oleme sõbralik perekond”: lapsed koos vanematega jooksid, hüppasid, vastasid
konksuga küsimustele, püüdes
välja teenida peaauhinda – projektorit, mille oli koolile kinki-

Neljandal juunil toimus meie
koolis 2012/2013.õppeaasta lõpetamise pidulik aktus. Aktusele
olid tulnud Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Inge Muškina ja linnapea Raivo Murd, kes
õnnitlesid parimaid õpilasi kingituste ja aukirjadega. Soojade

sõnadega saatis lapsed koolivaheajale koolidirektor Joel Guljavin.
Peale aktust toimus traditsiooniline klassijuhataja tund, mille iga
klass saatis mööda oma moodi:
kes tegi kokkuvõtteid lõppenud
kooliaastast õues pikniku pida-

nud sponsor, AS NTT president
Oleg Uglov.
Eriti täname me linna kultuuritöötajaid, Narva Noorte meremeeste Klubi, Narva-Jõesuu
Päästekomandot ja nende pealikut Aleksei Vinogradovit, kes
kõik aitasid kaasa peo kordaminekule. Pidu oli tore!
Irina Lebedeva
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Eesti Vabariigi riigilipp
Eesti riigilipul, ühel olulisemal
omariikluse sümbolil pikk ja käänuline ajalugu. Sini-must-valge
värvikombinatsiooni idee sündis
1881.a septembris Tartus “Vironia”
üliõpilaaseltsi osakonna astamiskoosolekul. Sini-must-valge värvikolmiku esimene avalik esinemine
leidis aset 7. aprillil 1882, kui “Vironia” liige Aleksander Mõtus paneb
pähe “Vironia” sinimustvalge mütsi ja sõidab sellega läbi Tartu kesklinna. Saksa korporandid peatavad
ta ja nõuavad värvimütsi äraandmist. Tekib rüselus, sakslastel õnnestub müts enda kätte saada ja
minema sõita. “Vironia” ametliku
tegevuse kinnitus puudus, seega
ka värvide avaliku kandmise õigus
jäi see tähelepanuta.
Esimese sinimustvalge lipu valmistamise idee algatas dr. Karl August
Hermanni abikaasa Paula Hermann 1884.a, lipp valmis Tartus
tõenäoliselt 26. märtsil 1884.a.
Esimese sini-must-valge lipu pühitsemine otsustati Eesti Üliõpilasseltsis teoks teha 3.-5. juunini
1884. aastal Otepää koguduse
õpetaja, seltsi vilistlase Burchard
Sperrlingki kutsel korraldataval
väljasõidul. Väljasõit algas Tartust
3. juuni hommikul. Sõit toimus
suurel kaheksa -hobuselisel kollasel toolvankril, kuhu mahtusid
lisaks kahele kutsarile ka kõik selle
hetke Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed. Uus ja ilus sini-must-valge
lipp oli esialgu peidetult vankris.
Umbes 6 km enne Otepää kiriklat,
päästeti lipp varjukatte alt ja pandi
sõidutuulde lehvima. Nii jõuti kella
nelja paiku Otepää kiriku ette. See
oli sini-must-valge lipu esimene
avalik esitlus.
Lipu pidulik pühitsemine toimus
4. juuni õhtul Otepää pastoraadi
saalis.
20. sajandi esimesel aastakümnel
süvenes ja levis sini-must-valge
rahvuslik tähendus. Võimud ei
tunnustanud veel sini-must-valget
lippu täielikult. Järgnev kümnend
andis eesti rahvale kauaoodatud
võimaluse võõrvõimust vabanemiseks ning iseseisvuse saavutamiseks. Esimeseks tähtsündmuseks sai 26. märtsil 1917. aastal
toimunud suur eestlaste meeleavaldus ja rongkäik Petrogradis,
kus nõuti Eestile autonoomiat
Vene riigi koosseisus.
24. veebruaril 1918. aastal kuulutati
sini-must-valgete lippude lehvides
välja esimene iseseisvuse põhidokument - Eesti Maapäeva Vanematenõukogu «Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele». Peagi alanud
Saksa okupatsioon surus lipuvärvid küll mõneks ajaks jälle põranda
alla. Omariikluse ja eestluse võimutähisena heisati sini-must-valge lipp 12. detsembril 1918. aastal
Tallinnas Toompea lossi Pika Her-

manni torni.
Peale pikki arutelusid kehtestas
Eesti Vabariigi Riigikogu 27. juunil
1922. aastal sini-must-valgele lipule seadusandlikul teel riigilipu
staatuse.
Eesti Vabariigi rahuliku elu ja arengu katkestasid 1940.aastal juunikuu sündmused. Muu hulgas
kõrvaldati 21. juunil 1940. aastal
sini-must-valge lipp Pika Hermanni tornist Toompeal. Kuid järgmisel
hommikul, s.o. 22. juunil, lehvis sini-must-valge lipp siiski taas omal
kohal. Lõplikult kõrvaldati see sealt
Eesti NSV moodustamise ning
Nõukogude Liitu inkorporeerimisega 6. augustil 1940. aastal.

23. märtsil 2005.a on võetud vastu
Eesti Lipu Seadus. Eestis on ainult
13 päeva aastas, mil riigilipu heiskamine on kohustuslik. Nendeks
on:
3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev;
2. veebruar – Tartu rahulepingu

23. juuni – võidupüha;
24. juuni – jaanipäev;
20. august – taasiseseisvumispäev;
1. september – teadmistepäev;
novembrikuu teine pühapäev –
isadepäev.
Samuti heisatakse riigilipp Riigikogu või kohaliku omavalitsuse

heisatakse lipumasti. Heisatav lipp
peab olema puhas ja terve.Hoone
küljes olevasse lipuvardasse või
hoone katusel olevasse lipumasti
heisatava lipu minimaalne suurus on 105×165 sentimeetrit. Eesti
lipu heiskamisel vertikaalselt asub
lipu sinine värvilaid vaataja poolt
nähtuna vasakul.Lipu heiskamisel
lipumasti on mast ligikaudu kuus

Jälle olid sini-must-valged värvid
Eesti avalikust elust kadunud. Kuid
oma lipp jäi kindlalt ja kustumatult
eesti rahva hinge ning südamesse.
Paljudes Eestimaa peredes hoiti
vaba eesti sümbolit – sini-mustvalget lippu salajastes peidupaikades, lootes kunagi taastada vaba
Eesti.
Riigikord muutus, saabus sula,
1988. a. aprillis Eesti Muinsuskaitse Seltsi kokkutulekul, 17. aprillil
toimunud miiting Raadil, kus toimus ka Eesti rahvusvärvide vabanemine mitmekümneaastasest
täielikust varjust. Järgnesid Tartu
levimuusikapäevad, kus kõlasid
viis kuulsat isamaalaulu ning sinimust-valge lipp lehvis juba üsna
julgelt.

aastapäev;
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti
Vabariigi aastapäev;
14. märts – emakeelepäev;
maikuu teine pühapäev – emadepäev;
mai – Euroopa päev;
4. juuni – Eesti lipu päev;
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);

volikogu valimiste päeval, rahvahääletuse toimumise päeval ja Euroopa Parlamendi valimise päeval.
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00
ja langetatakse päikeseloojangul,
kuid mitte hiljem kui kell 22.00.
Eesti lippu ei langetata jaaniööl.
Lipp koos vardaga kinnitatakse
hoonele või hoone katusele või

korda pikem lipu laiusest. Üleriigilise leina tähistamiseks heisatakse
Eesti lipp leinalipuna. Kui Eesti lipp
heisatakse leinalipuna, kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa must
lint või heisatakse lipp poolde
masti. Lipupäevadel heiskavad
Eesti lipu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud

Igaühel on õigus heisata ja kasutada Eesti lippu, peab järgima vaid
head tava. Iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval
heisatakse Eesti lipp elu-, äri- ja büroohoonetel
Lipud tuleb paigutada nii, et lehviv
lipp ei ulatuks vastu katust, seina
või läheduses asuvaid teisi objekte
(puud jms).
Vaadates tagasi tänavuaastastele
lipupäevadele peame kurbusega
tõdema, et kahjuks ei ole NarvaJõesuu elanikud eriti varmad kasutama riigilppu. Meil seisavd ees
suured pidupäevad – see on võidupüha ja jaanipäev, taasiseseisvumise päev. Samuti tähistame
augustikuus Narva-Jõesuu linnaõiguste saamise 20 aastapäeva. Küll
on ilus vaadata kui meie kallis linn
oleks lipuehtes. Palume pöörata
tähelepanu iga kodaniku, avalikõigusliku institutsiooni kohustusele heisata riigilpp. Me ei pea seda
tegema vaid kohustuses, see peab
tulenema meie seest sügava tänutundega, kõikide nende inimeste
eest, tänu kelle jõupingutustele
elame täna vabas Eestis.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub
üles kõiki linnlasi heiskama ka linna
sünnipäeval, 10. augustil, riigilipp.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
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Narva-Jõesuu linna kaugküttevõrgu
rekonstrueerimine 2013. a.
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Niguliste koguduse aastapäevapidu
2. juunil tähistas Narva-Jõesuu Niguliste kogudus iseseisva kogudusena tegutsemise
110. ja koguduse taastamise
20.aastapäeva. Narva-Jõesuu

koguduse iseseisvumisest ja
taasloomisest kirjutasime me
pikemalt linnalehe eelmises
numbris. Tähtsa sündmuse
puhul toimus koguduse ma-

jas Koidu tn 19 pidulik jumalateenistus. Teenistuse viisid
läbi EELK piiskop Einar Soone, Viru praostkonna praost
Peeter
Kaldur,
koguduse

tegijad ja partnerid. Ida-Viru maavanem, varem Narva-Jõesuu linnapea ametis
olnud Adnres Noormägi
märkis oma sõnavõtus, et
täpselt viis aastat tagasi kui
Meresuu SPA hotell avas
uksed turistidele, avanes
ka Narva-Jõesuu kuurordi
ajaloos uus peatükk. Päris
uue spa-kompleksi avamine andis linnale vaieldamatult uue hingamise

Seejärel andis oma head soovid kogudusele üle EELK piiskop Einar Soone. Järgmisena
tervitasid kogudust aastapäeva puhul Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees Inge Muškina ja linnapea Raivo Murd,
kes oma sõnavõtus andis kogudusele teada lootustäratava sõnumi: linna ja koguduse
juhatuse ühise töö tulemusena on alla kirjutatud kolmepoolne leping projekteerijatega Vabaduse-Aia-Kiriku
ja Lennuki tänavate vahelise
kvartali
detailplaneeringu
koostamiseks. See on ala, kus
kogudus soovib taastada
peale sõda lammutatud Niguliste kiriku. Lühidalt kõnelesid veel ka sõpruskoguduse
esindaja Kalle Saastamoinen
Soome Jokioise kogudusest
ning Narva Aleksandri koguduse õpetaja Villu Jürjo.
Mitmed
koguduseliikmed,
kes ise kohale ei saanud tulla, on oma kodukogudust
kingitusega meeles pidanud.
Samuti toetas koguduse aastapäevapidu
Narva-Jõesuu
Linnavalitsus. Oleme väga tä-

nulikud kõikide heade soovide, palvete ja annetuste eest,
mis aitavad meie kogudusel
edasi tegutseda ja oma suurt
unistust, kiriku taastamist,
ellu viia.
Peale teenistust kostitas pererahvas kokku tulnud külalisi
kohvilauas. Kristiina Govard
oli koostanud vana kiriku piltidest ning koguduse tegemisi meenutavatest fotodest
huvitava slaidiesitluse, mida
kohvi kõrvale võis nautida.
Maie tehtud maitsvat kringlit
süües ja selle kõrvale vanade sõpradega juttu puhudes
möödus pidupäev linnulennul.
Täname kõiki häid inimesi,
kes aitasid kaasa meie pidupäeva kordaminekule!

Liina Piirisalu
Narva-Jõesuu Niguliste kogudus

Päikeselinn
sinimere kalda peal

Rannahooaeg on avatud!
Narva-Jõesuu avas 1.juunil ametlikult järjekordse
suvitushooaja. Päev oli
sündmusi tihedalt täis,
sest tähistati rannahooaja
avamist, Lastekaitsepäeva,
Meresuu SPA 5. aastapäeva
ja ülemaailmset Piimapäeva, kõiki üksteise järel.
Meresuu SPA ees väljakul
algas keskpäeval mitmekesine kultuurikava kogu perele: esinesid kultuurikollektiivid, töötasid õpitoad,
kus pidulised said arendada oma oskusi suveniiride
valmistamises.
Laste ja noorte eriliseks huviobjektiks oli Narva-Jõesuu Päästekomando ning
Politsei- ja Piirivalveameti
poolt tutvumiseks kohale
toodud massiivne eritehnika. Maanteeamet korraldas õppestendi “Pöörlev
auto”, mille abil tutvustasid spetsialistid kõikidele
soovijatele liiklusreegleid.
Külalised Lätist esitasid
hingematvalt ekstreemse,
keeruliste trikkidega veloshow spetsiaalset selleks
ettevalmistatud väljakul.
Päeva
kulminatsiooniks
kujunes sümboolsete “suvevõtmete” üle andmine
kohalike
“turismihaide”,
majutus- ja toitlustusäriga
tegelevate ettvõtjate kätesse.
Õhtul tähistas Meresuu
SPA hotell esimest väikest
juubelit, kutsudes oma katuse alla vanad sõbrad, erinevate maade turismiala

hooldajaõpetaja Avo Kiir ning
diakon Ralf Alasoo. Teenistuse alguses ja lõpus laulis mitu
ilusat laulu Voka naisansambel “Siuru”.

- uute turistide voog suundus vastset spa-d proovima-nautima. Meresuu SPA
sünnipäevapidu
toimus
kitsas pea “perekonnaringis” erinevatest maadest
koostööpartnerite ja turismivadkonnas tegelevate
inimeste osavõtul.
J. Korotaeva

Juba neljandat aastat järjest
alustavad Eesti ja Venemaa
fotograafid ettevalmistusi suviseks fotonäituseks “Päikeselinn”, mis traditsiooniliselt
toimub Narva-Jõesuu koduloomuuseumi territooriumil.
Nagu ikka, on näituse korraldajateks koduloomuuseum
ja fotoklubi “Narva”. Oma
osavõtuga toetavad festivali
Narva-Jõesuu, Narva, Kohtla-Järve, Sankt-Peterburgi ja
Moskva elanikud. See tähendab, et kõik, kes armastavad
päikeselinna Narva-Jõesuu,
võivad eelseisvast festivalist,
mis toimub 27.juulil kella 12
kuni 16 muuseumi territooriumil, osa võtta.
Festivalil võib osaleda nii vaatajana kui fotograafina. Vaatajaid ootame kella 12-16 vaa-

tama-hindama väljapandud
pilte. Fotograafidelt ootame
pilte, mis kajastavad meie armastatud kodulinna kaasaegset elu-olu.
Konkursile võib esitada nii
must-valgeid kui värvifotosid,
mis ei ole osa võtnud eelmistest festivalidest ja mis pole
tehtud varem kui 2011.a. Fotode formaat on 20x30 (A4),
fotode arv ei ole piiratud.
Žürii valib päeva jooksul välja
parimad tööd (kuni 40 fotot)
näituse korraldamiseks.
Žürii poolt välja valitud tööd
pannakse festivali lõppedes
välja Narva-Jõesuu koduloomuuseumis, need osalevad
rändnäituses
“Päikeselinn”,
mida eksponeeritakse (kokkuleppel) Narva-Jõesuus ja
Narvas mitmetes kohtades.

Fotosid võib festivalile tuua
samal laupäeval, 27 juulil.
Programm on väga lihtne:
toote hommikul fotod kohale ja riputate need korralikult nööridele üles, suhtlete
kolleegide ja vaatajatega
sundimatult tassikest teed
nautides. Vabal ajal päevitate, suplete, jalutate metsas,
ühesõnaga, puhkate. Kella 16
tulete tagasi koduloomuuseumi juurde, et kuulata žürii
arvamust tööde kohta, saada
kingituseks meene ja korjata
kokku oma ülesriputatud fotod, mida näituse jaoks välja
ei valitud.
«Narvskaja Gazeta»

Seitsme linna muusika jälle Narva-Jõesuus
ka ise rõõmu tuntakse ning samas pakkutakse publikule mitmekülgset humoorikat etendust. Ansambli enda
poolt koostatud kava maailmakuulsatest hittidest paneb kindlasti märksa suurema hulga inimesi vaskpillide
muusikat imetlema. Brassicali liikmed pole ainult suurepärased pillimehed ,vaid nende etendus on täis ka lavalist liikumist ja isegi laulmist.

3. juulil toimub järjekordne kontsert Seitsme linna muusika festivali raames. Heleda pargi tiigi ääres esineb sellel aastal brass-septett Brassical. Maailmakuulsa Mnozil
Brassi eeskujul loodud koosseisu peamiseks eesmärgiks on esitada vaskpillidel muusikat, mille mängimisest

Ansambli koosseis:
Märt Metsla, Norman Verte, Mihkel Kallip (trompetid)
Margus Toompere, Ingvar Leerimaa, Jüri Leek (tromboonid)
Lauri Levistu (tuuba)
Kontsert toimub 3. juulil, aglusega kl 19.00 Heledas pargis. Pääs on tasuta
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Ametlik info
Narva-Jõesuu
linna
Koidu 4, Koidu 6 kinnistute
ja
katastrisse
kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026
ja AT0607270034) detailplaneeringu lähteseisukohti ja
eskiislahendusi tutvustava
arutelu tulemused.

Jaanuar –aprill 2013.a toimusid Ida-Virumaa erinevates
kohtades Ida-Virumaa Meistrivõistlused
mälumängus.
Parimate väljaselgitamisel arvestati kolme parema vooru
tulemusi, mille põhjal saavitas

1 koha Mäetaguse võistkond
ja 2 koha võistkond KARRU
koosseisus Raivo Murd, Kado
Kooga ja Rein Pärna. Palju
õnne võitjatele.

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 06.
juunil 2013 kell 15:00 Valges
saalis aadressil Kesk tn 3. Avalikul arutelul osalesid Narva
piiskop Laatsarus, planeeringu
koostajad, Narva-Jõesuu linnapea Raivo Murd, Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse ehitus-ja pla-

neerimisteenistuse töötajad
ja huvitatud isikud. Arutelu
käigus esitatud ettepanekute
ja vastuväidete tulemusena
korrigeeritakse planeeringulahendust eelkõige parkimislahenduse osas ja kirikuhoonet
ümbritsevate ehitiste ning rajatiste arhitektuurse lahenduse
osas.
Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata
riigimaa
(piiriettepanekud
AT0607270026
ja
AT0607270034) detailplaneeringuga kavandatakse Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu
Kiriku Püha Vürst Vladimir kirikuhoone taastamist ajaloolisel

asukohal ja kujul ning vaimuja palvekeskuse rajamist Narva-Jõesuu linnas kinnistutel
Koidu 4 ja Koidu 6 ning haljasala rajamist riigimaal (piiriettepanekud AT0607270026 ja
AT0607270034).

Lisainfo: Olga Batluk, olga.
batluk@narva-joesuu.ee, 35
99 598

Noore kunstniku päev – Narva-Jõesuu sanatoorium

laste loomingu päev ootab külalisi

Suvi on värskes õhus aja veetmiseks kõige sobilikum aeg.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
kutsub lastega peresid osa
võtma Noore kunstniku päevast. Esmakordselt toimus
selline üritus 2012.a augustis, ning sai sellel osalenutelt
väga kõrge hinnangu.
Sel aastal avab Noore kunst-

niku päev Narva-Jõesuu linna
20.aastapäevale pühendatud
ürituste sarja. Ootame kõiki
21. juulil kell 12:00 Heledasse
parki. Päevakavas on lõbusad
mängud, silmaringi laiendavad õpitoad, maiustused ja
batuut ning kindlasti asfaldijoonistuste võistlus.

Narva-Jõesuu
Sanatoorium
tähistab 3. augustil oma aastapäeva. Kell 10:00 avab sanatooriumi parklas uksed
käsitöömeistrite laat, kus iga
külaline saab omale osta nii
suveniire kui majapidamisasju. Laat töötab kuni õhtuni
välja.
Laste ja nende vanemate käsutuses on mitmesugused
atraktsioonid: vibulaskmine,
elektrimobiilid, hobused ja
ponid, ronimise ja hüppamise
vahendid. Kell 12 päeval algab
väikesel laval kontsert kõige
väiksematele külalistele: esi-

nevad lastekollektiivid, trikke teeb illusionist, toimuvad
võistlusmängud mängujuhtide juhtimisel.
Kell 16:00 algab pealaval IdaVirumaa isetegevuslike kollektiivide kontsert. Peakülalisena
esineb sel aastal tuntud eesti
lauljanna Anne Veski. Estraaditäht tuleb lavale kell 19:00.
«Sanatooriumi 50. aastapäeva
tähistades saime me aru, et
taoline formaat on küllaltki
edukas ja otsustasime traditsiooni kinnistada. Sel aastal on
erikülaliseks valitud Anne Veski ja see valik ei ole mitte ju-

huslik. Anne Veski loomingust
vaimustuvad nii kohalikud kui
ka Venemaa turistid, kes moodustavad hotellikülalistest sel
suvel enamuse. Me peame arvestama igaühe maitsega, sest
meie pidu – see on teie pidu!
Pidu nii hotellis elavate turistide kui iga Narva-Jõesuu elaniku jaoks, kelle ees on meie
uksed alati avatud”, ütleb Narva-Jõesuu Sanatooriumi direktor Karina Küppas.
Olgu siinkohal öeldud, et 3.augustiks hotellis numbrit saada
pole enam võimalik – kõik on
välja müüdud. Sanatooriu-

mi direktor rõhutab, et kõik
aastapäevapeo üritused on
külastamiseks täiesti tasuta.
Erandiks on ainult Anne Veski
kontserdi ajal väike laudadega lavaesine VIP-persoonide
ala, kuhu pääseb piletite või
kutsetega. Väljaspool VIP-ala
võib kontserti aga täiesti tasuta nautida!
Peale värviküllast ilutulestikku, mis toimub kell 23:00,
ootab kõige vastupidavamaid
külalisi grill-terrass, kus esineb
ansambel “Positiiv”.
J. Korotaeva

Käitumisreeglid paika!
TÄHELEPANU!
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
esimesel korrusel, postkontori kõrval on kinnitatud postkast, kuhu saab tuua avaldusi

ja teateid politseile. Postkasti
haldab Ida Politseiprefektuuri
Narva Politseiosakond.

Lugupeetud
linnaelanikud
Kellel on huvitavaid fotosid
Narva-Jõesuu ettevõtetest,
hoonetest,
sündmustest
ja soov neid Narva-Jõesuu
reklaamraamatus avaldada,
palun tuua kuni 10. juulini
fotod oma nimelises ümbrikus linna infosekretäri kätte.
Fotode tagaküljele kirjutage, mis on kujutatud, millal
ja kelle poolt pildistatud või
kelle koduarhiivist.

Fotodest tehakse valik ja
digitaliseeritakse. Augustikuus tagastatakse teile fotod infoletist.
Teid tänades,
Tiiu Toom
Reklaamraamatu projektijuht

Kätte on jõudnud suur suvi, mida
kannatamatult oleme oodanud.
Peale pikka kooliaega algab suvevaheaeg ja lapsed saavad
rohkem aega õues veeta. Noorte
jaoks on see puhkuse aeg, kuid
politsei jaoks on suvi väga pingeline tööaeg. Sellepärast tahamegi
veel kord pöörduda lapsevanemate poole nõuandega, millest
tuleb rääkida oma lastele, milliste
ohtude eest hoiatada, kui te jätate lapsed üksinda koju või lubate
õue ilma täiskasvanud saatjata.
Väga sageli on lapsed jäetud suvel iseenda hooleks seetõttu, et
vanemad käivad tööl. Tuleb meeles pidada, et iga laps peab teadma oma nime ja perekonnanime,
kodust aadressi ja vanemate telefoninumbrit, et vajaduse korral
saaks nendega ühendust võtta.
Kui laps jääb koju üksinda, peab
ta teadma, et korteri ust ei tohi
avada ka tuttavatele inimestele.
Samuti ei tohi kutsuda endale
külla võõraid või vähe tuttavaid
inimesi ja lapsi, kui täiskasvanuid
ei ole kodus. Selgitage oma lapsele, et ka telefoni teel ei ole vaja
võõrastega rääkida ning kindlasti
ei tohi vastata küsimustele kes on
kodus, kus vanemad on ja millal
nad tulevad.

Üksinda, ilma täiskasvanuta välja
jalutama minnes peab laps täpselt teadma käitumisreegleid: ei
tohi võõrastega rääkida, ei tohi
istuda võõraste või vähetuttavate inimeste juurde autosse, ei

lapsed jalgrattaga sõites kohustuslikus korras kaitsekiivrit. See
peab saama teie ja teie lapse jaoks
elementaarseks reegliks, mis kaitseb teie lapse elu ja tervist.
Rannahooaja alguse tõttu juhime

tohi võõraste käest kingitusi vastu võtta ning jalutada võib ainult
seal, kus vanemad lubavad. Iga
laps peab täpselt teadma, et ei
tohi kodu juurest kaugele minna,
eriti üksinda, et on ohtlik jalutada
tühermaal, garaažide või keldrite
läheduses.
Iga lapsevanem peab teadma, et
Eestis kehtiva Liiklusseaduse kohaselt kannavad alla 16-aastased

teie tähelepanu sellele, et üha
rohkem hakkavad noorukid suvel
alkohoolseid jooke ja tubakatooteid proovima, kuigi Eestis on see
seadusega karistatav. Soovitame
vanematel rohkem oma lapsi
kontrollida, lastele aga soovitame
mitte veeta aega kahtlastes kampades vähetuntud inimeste seltsis
ja seadust mitte rikkuda.
Vanemad peaksid võtma arves-

se seda suurt negatiivset mõju,
mida lastele avaldab tänapäeval
internet. Noored ei pööra internetist lähtuvale ohule tähelepanu,
teevad oma profiilid suhtlemisvõrgustikus üldiselt kättesaadavaks, näidates võõrastele ka oma
isikuandmeid, aadressi ja telefoninumbrit. Vanemad lihtsalt peavad teadma, kui palju aega tema
laps veedab internetis, vajalik on
kontrollida lapse suhtlemist foorumites, jälgida, milliseid fotosid
ja andmeid enda kohta paneb
laps üleilmsesse võrgustiku kõigile teadmiseks, hoiatama lapsi
petturite, huligaanide ja spämmide eest.
Lugupetud lapsevanemad! Püüdke rohkem suhelda oma lastega,
siiralt nendega koos rõõmustada
ja nende muredele kaasa elada,
teadke alati, mis teie last huvitab,
kellega ta suhtleb ja kus ta veedab
aega väljaspool kodu. Meenutage
oma lastele isikliku julgeoleku
reegleid, sest just vanemate tark
ja vastutustundlik kasvatus koos
isikliku eeskujuga annab lastele
oskuse ebameeldivusi vältida.
Natalja Burjakova
Narva politseiosakonna
noorsoopolitseinik
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistab:
Hillar Illipe
Aleksandr Titus
Juri Zuev
Antonina Karpovskaya

75-aastast juubelit tähistavad:
Galina Volkova
Valve Aas
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Evelina Bryum
Zinaida Burlakova

Juulikuu ürituste kalender
03.07.2013/19:00 - Seitsme linna
muusika (Hele park)
06.07.2013/12:00 - Suvine spordipäev (Hele park)
13.07.2013/17:00 - 85 aastat vene
kirjaniku Valentin Pikuli sünnist (Raamatukogu)
14.07.2013/14:00 – Kalurite päev
(Linnakail)
18.07.2013/17:00 - 80 aastat vene
luuletaja Jevgeni Jevtušenko sünnist
(Raamatukogu)
19.07.2013/16:00 - 120 aastat Vladimir
Majakovski sünnist (Raamatukogu)

21.07.2013/12:00 - Noore kunstniku
päev (Hele park)
27.07.2013/12:00 - Suvine spordipäev (Hele park)
27.07.2013/12:00 - Fotofestival «Päikeselinn» (Koduloomuuseum)
28.07.2013/12:00 - Ranna-ragbi turniir (Meresuu SPA & Hotelli juures mererannal)

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Võidupüha ja Jaanipäeva
pidustuste ajakava
Sillamäel
14.15 – kaitsejõudude rivistus ja paraad
Sillamäel
14.50 – Haapsalust saabuva Võidutule üleandmine omavalitsuste juhtidel

Narva-Jõesuus
17.00 – Pärgade asetamine Vabadussõjas
langenute ausamba jalamile ( Narva-Jõesuu )
20.00 – Meelelahutusprogramm
21.00 – Jaanitule süütamine
21.30 – 01.00 jätkub meelelahutusprogramm

Sulle meeldib laulda ja tantsida?
Tule muusikatundi!
Koostatakse laste suvise muusikaõppe
grupid vanuses 1-2 aastased,
2-4 aastased, 4-7 aastased lapsed
Lapsed tegelevad muusikatundides
laulmise, liikumise ja improvisatsiooniga ning mängivad lihtsaid muusikainstrumente
Tunid toimuvad kolmapäiviti keskkooli
(Jaan Poska 36) ruumides:
10.00 1-2 aastased
11.00 2-4 aastased
12.00 4-7 aastased

Ühe tunni maksumus on 3 €.
Esimene tund on juba 19. juunil!

Eelregistreerimine tundidesse telefonil 5289109 või elektronkirja teel aadressil
asjutka@hot.ee (Anastassia Obili)

OÜ REACILVIA

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

III kvartalis
8. juulil
5. augustil
9. septembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

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

Pakutavad teenused:

Saab igaüks meis kingiks aja,
Ta kestvust keegi mesit ei tea.

• Puude võra kujundus
• Puude ja heki raie ning hooldu lõikus
• Muru niitmine
• Haljasalade planeerimine, muru rajamine
• Aiakujundus, haljasalade projekteerimine,
hooldus, nõuanded
• Drenaažitööd ( kraavide puhastus, torude,
truupide paigaldus jne )
• Õuealade ja majade koristus ja prügi äravedu
• Ehitustööd
• Katuste remont
• Transporditeenused

Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Linnavalitsus mälestavad leinas,

VIRVE ORAV
ja avaldavad sügavat kaastunnet lahkunu omastele.

Meie kontaktid: 5511082 või 55950277
e-mail: reacilvia@gmail.com

