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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Narva-Jõesuu linna päev
Narva-Jõesuu elanike ja külaliste jaoks on linna päevaks
ette valmistatud mitmekülgne programm.
Linna sadamasse tuleb Kaitseliidu lipulaev, mis on külalistele avatud alates kella
11.00 kuni 16.00.
Spordisõprade meeleheaks
toimub rannavolle turniir.

Kutsume kõiki kella 10.00 ranna keskosale turniirist aktiivselt osa võtma või võistlustele kaasa elama.
Kell 12 .00 alustab Kuursaali juures tegevust laat, kus
saab osta nii suveniire kui
söögikraami. Laadal hoiavad
meeleolu üleval rahvuskultuuride seltsid oma eeska-

vaga. Heledas pargis saavad
lapsed samal ajal meelt lahutada karussellil, batuudil või
kvadronidega, süüa suhkruvatti.
Kell 17.00 kulgeb piki peatänavat ehtne karneval, mille
teemaks on sel aastal “NarvaJõesuu – looduse ime”. Võite
osa võtta parima kostüümi

konkursist ja võita auhinna!
Selleks tuleb teha endale
meelepärane ja teemakohane
kostüüm, registreerida end
kell 15.00 linnakail konkursile ja oletegi karnevalist osa
võtja! Žürii valib kõigi kostüümide hulgast välja parimad,
kellele antakse autasud.
Heledas pargis avavad sõ-

navõttudega Linna päeva
piduliku osa linnavolikogu
esimees ja linnapea. Autasustatakse kingitustega konkursi
“Narva-Jõesuu kauneim kodu
2014” võitjaid. Samas toimubja parimate kostüümide omanikke autasustamine. Kogu
õhtu esinevad laval tantsijad
ja muusikakollektiivid, mao-

taltsutaja, keemialaboratoorium ja tuleshow. Külalisesinejaks on «OLYMPIC BRASS»
Sankt-Peterburgist ja Ivetta
Trio.
Kell 23.00 toimub Heledas
pargis ilutulestik

Kalurite päev 2014
Narva-Jõesuu linnakail toimus traditsiooniline kalurite ametipäeva tähistamine
– Kalurite päev.
Päeva muutis mitmekülgsemaks võimas laat, kus võis
osta kõike alates maasikatest ja meest kuni muidugi
kala ja kalast valmitatud toitudeni.
Laadal esines eksootiline
ansambel Ameerikast, kes
esitas rahvuslikel instrumentidel indiaanlaste rahvamuusikat.
Laste jaoks oli korraldatud
atraktsioonide nurk, kus
olid üles seatud batuudid ja
karussellid, noored kunstnikud said käsitsi liivale
maalida ja kõik soovijad
suhkruvatti süüa. Palju rõõmu valmistasid lastele elusuuruses nukud- suslikud,
kõige väiksemaid peokülalisi ootas poni, kes kõiki oma
vankris sõidutas.
Lavalt kõlasid kõigile tuntud
laulud kaluritest ja meremeestest, esinesid tantsukollektiivid ning muidugi ei

unustatud õnnitleda kõiki
kalureid pidupäeva puhul.
Omavahel mõõtu võtta soovijate jaoks korraldati mänge, konkursse ja loteriid.
Sergei Gordejevi pakutud
uhhaa maitsmiseks moodustus traditsiooniliselt pikk

järjekord. Oma töid-tegemisi ja tehnikat tutvustasid
ning asjast huvitatute küsimustele vastasid Päästeameti, piirivalvurite ja tolli
esindajad.
Kalurite päeva üritust toetasid: Narva-Jõesuu SPA &

Sanatoorium, Noorus SPA &
Hotel, Meresuu SPA & Hotel,
surfikool Manitoq, Hotel Yes,
võõrastemaja Europe, Astri
Keskus, Fama Keskus, Saku
läte, Bike Fest, Fish Sport,
kohvik “Lemmik” ja teised.
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Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri
renoveerimise projekt on jõudnud lõpule
Narva-Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri
renoveerimisprojekt kiideti heaks 2011. a
veebruaris.
2012.a sügisel jagati projekt
üheksaks osaks ja kuulutati
välja 9 hanget. 2012-2013 aastatel toimusid hanked projekti realiseerimise ehitustööde
teostamiseks ja 2013.a sügisel
algasid ehitustööd projekti
elluviimiseks.

kujundatud ajaloolises stiilis.
Teine ala, mis jääb Meresuu
Spa lähedal, on kujundatud
modernses stiilis. Kolmas ala
– Nooruse ja hotell Liivaranna
juures- on kujundatud loodusliku rannana. Kõiki kolme
ala ühendab 3 km pikkune
puitrada. Raja lähedale on
ehitatud terrassid, lõkkeplatsid grillimiseks ja puhkekohad.

Projekti teostamist rahastas
Regionaalarengu fond Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmi raames. Projekti kogumaksumus
moodustas 2 928 589 eurot 42
senti, millest 85% oli Ettevõtluse arendamise SA toetus,
ülejäänud 15% oli Narva-Jõesuu linna omaosalus projektis.

Projekti raames varustati Aia
tänav vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga, supelranna jaoks
paigaldati uued riietuskabiinid ja pingid, trenažöörid,
avalikud tualetid ja prügikastid.

Projekti raames heakorrastati Narva-Jõesuu rannaa-ala ja
sellega piirnev territoorium.
Rand jagati kolmeks erinevaks alaks.
Esimine ala linna keskosas on

Meretare lähedale ilmus uus
laste mängukoht. Ehitati uued
müügikohad suvekaubanduse tarbeks Kiriku tänaval ja
teisaldatavad müügikohad –
triibulised supelvankrid.
Korrastati 1,2 km Aia tänavat,
ehitati nõuetele vastav tee,
jalakäijate tee ja parkimisko-

had. Kokku sai projekti abil

loodud ja korrastatud 128
parkimiskohta, paigaldatud
uued liiklusmärgid ja märgistatud tänavad. Aia tänava
valgustuse rekonstrueerimise
käigus vahetati kaabelliinid,
seati üles uus tänavavalgustus ja prožektorid ranna valgustamiseks.
Aia tn 13 linnamaale Päikesekivi ümber loodi uus valgustatud park paviljonide,
kiikede ja elektrivarustusega
ürituste korraldamiseks.
Tänaseks saab hinnata projekti looja arhitekt Kersti
Lootuse (arhitektuuribüroo
Lootusprojekt) ideed ja loomingut täies mahus.
Uus rannapromenaad on väga
tähtis objekt Narva-Jõesuu
linna jaoks, see muudab kardinaalselt kuurordi ranna-ala,
tehes selle palju ilusamaks,

Ametlik info

27.juulil 2014.a
toimus
Narva-Jõesuu linnavolikogu
VIII koosseisu
erakorraline
istung

Päevakorras oli üks küsimus.
AS Narva Vesi valmistab ette
projekti seitsme puurkaevu
renoveerimiseks finantseeringu saamiseks. Projekti raames ehitatakse puurkaevudele uued pumbajaamad. AS
Narva Vesi tegi Narva-Jõesuu
linnale ettepaneku osaleda
selles projektis omafinantseeringuga, mis on arvestuslikult 359 836 eurot.
AS Nava Vesi esitas kaks omafinantseerimise ettepaneku
varianti: kas linna eelarve va-

henditest või AS Narva Vesi
arvelt.
Narva-Jõesuu linna kinnitatud eelarvestrateegia analüüs näitab, et linn ei saa
lähiaastatel oma krediidikohustust suurendada, ning
seepärast otsustati linnavolikogu istungil, et palutakse
vee-ettevõtjal leida projekti
omafinantseeringu summad
oma vahenditest.
Narva-Jõesuu
linnavolikogu otsusega saab tutvuda

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

linna kodulehel internetis
aadressil www.narva-joesuu.
ee, linnavalitsuse ja volikogu
dokumendiregistris
avalik.
amphora.ee/njlv või linnavalitsuse kantseleis aadressil
Koidu 25 Narva-Jõesuu, kab.
301.
Koostas: Veronika Stepanova
linnasekretär

mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks.
Narva-Jõesuu linn on tõeliselt
tänulik, et Ettevõtluse arendamise SA toetas 2011.aastal
linna projekti, tunnistades
selle konkurentsivõimeliseks.
Projekt aitab palju kaasa linna kui tuntud kuurordi arengule.

Ramm Ehituse OÜ, AS Terrat,
TÜ Riivas, Tiptiptap OÜ.
Täname südamest kõiki linnaelanike mõistva ja kannatliku
suhtumise eest ebamugavustesse, mis neil tuli üle elada
seoses ranna-ala projekti elluviimise ehitustöödega.
Narva-Jõesuu linnavalitsus

4. juunil 2014.a toimus promenaadi pidulik avamine.
Avamisüritusel tänas NarvaJõesuu linnavolikogu esimees
Heiki Johannes ja linnapea
Iraida Tšubenko kõiki, kes
projekti elluviimisele kaasa
aitasid, andes projekteerijatele ja ehitajatele üle linna
tänukirjad: need on eelkõige
projekti juht Tallinna Linnaehituse AS ning ehitajad AS
Merko Infra, AS Vant, Lemminkäinen Eesti AS, AS Irbistero,

Koostöö
sõpruslinnaga
17. juulil külastas Narva-Jõesuu
linnavalitsuse delegatsioon sõpruslinna Kroonlinna.
Visiidi raames tutvusid linna
esindajad Kroonlinna rajooni administratsiooni uue juhi Vassili
Anatolievitš Ponidelkoga ja arutasid kahe linna vahelise koostöö võimalusi lähiajaks. Linnade
esindajad kinnitasid oma soovi
jätkata väljakujunenud sõprussi-

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

demeid ning luua ja ellu viia uusi
ühiseid projekte.
Täna on Kroonlinnal üle kolmekümne rikkalikku ajaloopagasit
ja mitmekesist kaasaegset elu
omavat ning kindlalt tuleviku
vaatavat sõpruslinna, kelle hulgas on Narva-Jõesuu linnal ja
selle elanikel oma kindel ja eriline koht.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes

3

August 2014

Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu Balletifestival 2014
Suvitushooaja alguse kõige suuremaks kultuurisündmuseks kujunes Narva-Jõesuu rahvusvaheline balletifestival. Publik tervitas
soojalt nii noorte baleriinide kui
ka tuntud balletiartistide esinemist.
Sellise suurejoonelise festivali
korraldamise idee pakkus aasta
tagasi välja Irina Ivaštšenko, kes
õigustatult arvas, et Narva-Jõesuu, kus 19 saj algul puhkasid
ja esinesid mitmed tuntud balletitantsijad, võiks jätkata unustuse hõlma vajunud traditsioone: Kuursaali laval on esinenud
Anna Pavlova ja Tamara Karsavina, Jelena Luko ja Marius Petipa,
Aleksandr Gorski ja Pavel Gert.
20 sajandi 60-70 aastatel, vene
balleti uuel tõusuperioodil, valisid Narva-Jõesuu oma suvepuhkuse veetmise kohaks mitmed
balleti suurkujud. Siin puhasid
Leonid Jakobson, Olga Zabotkina ja Pjotr Gussev; siin elasid
pikka aega ja omasid suvilaid
Boriss Bregvadze ja Emma Mintšenok, Oleg Sokolov ja Nadežda
Taarna.
Idee korraldada Narva-Jõesuus
suvine balletikool sai jalad alla
ja 14-20 juuliks sõitsid siia Läti,

Leedu ja Eesti balletikoolide kasvandikud ning rahvusvahelise
heategevusfondi “Avatud maailm” kaudu noored balletiartistid
USA-st ja Venemaalt.
Nädala jooksul oli laval nii kaunis ja kerge, kuid treeningusaalis raske ja keeruline balletitants
festivali peakangelane. NarvaJõesuu
koduloomuuseumis
koostas juhataja Ljubov Nikkar
balletile pühendatud näituse:
nendest kellest sai alguse kaasaegne klassikaline ballett, meie
linnaga seotud inimestest, selle
kunsti korüfeedest. Näitus hõlmas tervet balletitantsu ajajajärku, välja pandud olid mitmed
vähelevinud fotod tuntud balletikunstnikest.
Festival – see on alati mingi
saavutuse, oskuse jagamine
teistega. Noortele artistidele
jäävad kindlasti kauaks meelde
Maria Seletskaja, meie kaaslinlase, nüüd Antverpenis töötava
baleriini meistriklassis saadud
nõuanded. Õppimise juures on
väga tähtis, kui meister seisab ise
treeninguruumis käsipuu juures
ja näitab tuttavaid harjutusi ette.
Ja kuidas näitab! Maria valdab
suurepäraselt nii klassikalist

balletti kui moderntantsu. Ühte
klassi kogunenud noored balletiartistid erinevatest koolidest
jälgisid huviga oma kolleege
teistest koolidest. Kogemuste jagamine koolide vahel on balletis
hindamatu väärtusega. Selle tulemusel luuakse uusi kompositsioone, kuhu on sisse pandud ka
siin, Narva-Jõesuus saadud teadmised ja oskused.
Festivali kõige huvitavam osa
on vaieldamatult esinemine
publikule. Kiirimprovisatsioonid
Narva-Jõesuu rannal või Narva
kaubanduskeskustes – see on
kingitus vaatajale ja kogemus
tantsijale. Lühikeses tantsus
põimuvad klassika ja moderni
elemendid, tavaline kauplus
muutub omapäraseks lavaks.
Mererannal oli tants eriti menukas, paljud filmisid selle videosse, ma isegi vaatasin seda meelsasti veel kord õhtul kodus.
Heledas pargis toimunud kontserti vaatas suur hulk inimesi.
Kusjuures kõige noorem publik,
lapsed, kogunesid lava ette ja
tantsisid kaasa, olles vaimus ise
balleriinid. Koolid ja etteasted
järgnesid üksteisele. Mulle jäi
kõige rohkem meelde leedulan-

na Sofia Belkina tema esitatud
kaasaegse tantsuga. Kõige soojema vastuvõtu osaliseks said
ootsuspäraselt Maria ja Ksenia
Seletskajad. Mitte ainult sellepärast, et nad sündisid ja kasvasid
siin, Narva-Jõesuus, vaid et nad
on tõeliselt suurepärased balleriinid.

“Be aktive” fotovõistlus
Narva-Jõesuu keskkooli „BE ACTIVE“ meeskond korraldas traditsioonilise juulikuu viimasel
nädalal Narva-Jõesuu koduloomuuseumi territooriumil toimuva fotofestivali “Päikeselinn”
raames fotovõistluse.
Võistluse põhimõte seisnes selles, et meeskonnad fotografeerivad, täites sealjuures teatud
ülesannet. Osavõtjad võisid
varem koguneda meeskondadesse või kohapeal gruppidesse
organiseeruda.
On meeldiv märkida, et fotovõistlusele, mida noored korraldavad teist aastat, tuli palju
möödunudaastaseid osavõtjaid.
Igale meeskonnale jagati viis
ümbrikku, igas kolm ülesannet.
Osalejad pidid kordama neile

antud fotot, täitma lõbusa ülesande ja fantaseerima etteantud
teemal. Määratud tähtajaks pidi
iga meeskond esitama 15 fotot.
Ülesanded olid väga erinevad ja
lihtsateks neid küll nimetada ei
saa – näiteks oli osavõtjatel vaja
teha foto, mille peal oleks vähemalt üks meeskonnaliige ja lind,
või teha “selfie” kogu meeskonnast koos tuntud inimesega või
foto “kalli” (mida rohkem inimesi
kallistavad, seda rohkem sai foto
hindamisel punkte). Väga huvitavaid fotosid esitasid meeskonnad teemal “Siin toimub suve
kõige tähelepanuväärsem sündmus”; pildistati palju parki, merd
ja sadamat.
Tulemused on sellised:
«Belõe tigrõ» võitsid teema

«Narva-Jõesuul ei ole piire»
«MA-MI» võitsid teema «kõige
uhkem selfie»
«Irina Blau» võitis teema «foto
linnuga»
«Bõvalõe karasi» - III koht
«Veteranõ» - II koht
«Tjuleni» - I koht.
Meeskond, mille koosseisus
oli fotovõistluse kõige noorem
osavõtja esitas kõige omapärasemad, soojemad ja loomingulisemad fotod.
Fotovõistlusest osa võtjad veetsid lõbusalt ja kasulikult sooja
päikeselise suvepäeva: arendasid loomingulisi oskusi, tutvusid
lähemalt linnaga ja selle varjatud nurgakestega. Suur tänu „BE
ACTIVE“ meeskonnale!
Natalja Mjatšina

Arvan, et balletifestival oli NarvaJõesuus 2014.a suve märkimisväärne kultuurisündmus. Suurim tänu festivali korraldajatele
ja toetajatele, pedagoogidele ja
noortele artistidele. Loodan, et
see muutub meie linna traditsiooniks, sest tegemist on suurepärase üritusega, mis taastab

Hungenburgi unustusehõlma
vajunud traditsioonid ning muudab Narva-Jõesuu kaasaegse
kuurordi suviste meelelahutuste
skaala mitmekülgsemaks.
Veera Lantsova,
kohalik elanik
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

75-aastast juubelit tähistavad:
Genrikh Karpovskiy
Evdokia Filippova
Zoya Afanasieva

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Veera Illipe
Raisa Kulikova
Galina Kruglova

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Rimma Doronina
Liudmila Telyatnikova
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Irina Petrova

Kultuuriüritused augustis

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Lugupeetud lapsevanemad,
kelle laps läheb sellel sügisel
1. klassi!
Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi
õpilasele 63.91eurot koolitoetust.
Koolitoetus määratakse lapsevanemale,
kui üks vanematest (või eestkostja) ning
laps on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanikud olnud 1 aasta.

01.08 – Meremiili jooks - 15.30, rand Meresuu
juures
03.08 – Liivakujude konkurss – 10.00, ranna
keskosa
05.08 – Vassili Pleštšaki kontsert – 19.00, Valge
saal
07.08 – 31.08 – Potree linna taustal, Valge saal

09.08 – Linna päev
10.08 – Puhkpillilahing 17.00 – 19.00, Hele park
14.08 – Aleksandr Dediku kontsert – 19.00, Valge
saal
16.08 – Aleksandr Bolotini kontsert– 19.00, Valge
saal
23.08 – Küünlavalgusõhtu Heledas pargis – 22.00

Taotlusi koolitoetuse saamiseks võetakse
vastu kuni 12. septembrini.
Koolitoetuse avalduse blanketi saab
linnavalitsuse III korrusel infosekretäri
käest.
Avaldusele tuleb lisada lapse ja vanema
isikut tõendava dokumendi koopia ning
tõend koolist.
Narva-Jõesuu linnavalitsus

Tantsukollektiiv “Kullerkupp”
(juhendaja Irina Seletskaja)

Pangabuss

võtab lapsi vastu
nooremasse gruppi (4-6 a)
ja keskmisesse gruppi (7-9 a).

Võrdsete võimaluste päev

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.00–15.00
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.00–17.00

III kvartalis
11. augustil
8. 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.

04.07.2014 toimus Nar va –Jõesuu Heledas pargis juba traditsioonilisek s saanud
SA Hooldekodu Nar va-Jõesuu võrdsete
võimaluste päev . Tahame tänada selle
päeva läbiviimisel abi osutanud linnavalitsuse töötajaid Maija Zaharashvilit, Sergei Rõmarit, Stanislav Gluhovit ja Andrei
Kuzmini. Samuti suur tänu Nar va-Jõesuu

linnapeale Iraida Tšubenkole, volikogu
esimehele Heiki Johannesele ja volikogu
liikmele Tatjana Pagajevale, kes osalesid
ürituse läbiviimisel.
SA Nar va-Jõesuu Hooldekodu

