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Hea linlane!
Aasta kõige valgemal ajal vaatame tagasi minevikku ja meenutame tänutundega meie esivanemate ja kaasmaalaste
võitlust ja ohvreid Eesti Vabariigi vabaduse teel. 95 aastat tagasi Võnnu ( Cesis ) linna all saavutas Eesti armee võidu
Landeswehri vägede üle.
Võidupüha kui Võnnu lahingu võidu aastapäeva hakati tähistama alates 1934.aastast, see sümboliseeris rahva ennenägematut ühtsust, erakordset vastupanutahet.
Igapäevaselt ei mõtle aastatagustele ohvritele. 23. juunil meenutame asutusega suurimat sõjalist võitu ja toodud
ohvreid, mis on olnud oluliseks verstapostiks meie vabaduse teel. Ehk polegi meil vaja sangarlikkust, piisab ka, kui me
väärtustame oma riiki ja vabadust, võtmata seda iseenesestmõistetavana.
Soovime teile ühtehoidmist, armastust üksteise ja riigi vastu, oskust väärtustada ja tahet kaitsta kallilt kättevõidetud vabadust.
Heiki Johannes									
Linnavolikogu esimees										

Iraida Tšubenko
Linnapea

23.06.2014.a kell 10.00 – Pärgade asetamine Vabadussõja asusmba jalamile – Narva-Jõesuu kalmistu
23.06.2014.a kell 20.00-01.00 Jaanipäeva tähistamine - Linnakai

23.juunil süttivad kõikjal Laulupeo tuli
Eestis Jaaniöö lõkked! on 22. juunil Narva-Jõesuus
See on püha, millel on omad traditsioonid....
Jaanilaupäeval käiakse kindlasti
saunas ja kalmistul lahkunud lähedaste haudadel küünlaid süütamas. Kuna Janipäev oli tähtis
püha, said vanasti palgalised juba
vähemalt poolest päevast vabaks.
Eriliselt suur pidupäev oli Jaanipäev noorte jaoks: sai lõkke ümber tantsida, laulda ja jaaniööl tulevikku ennustada – oli ju jaaniöö
imede öö, sõnajalg õitses ..... lastel
oli jaaniööl luba üleval olla ja koos
vanematega koitu tervitada.
Narva-Jõesuus algab Jaanipäeva
vastuvõtmine 23.juunil kell 20:00,
kui linnakai juures läheb lahti
tõeline rahvapidu: tantsitakse ja
lauldakse, toimuvad ringmängud
ja pärgade punumine, üle lõkke hüppamine ja ravimtaimede
korjamine. Ja muidugi otsitakse

sõnajalaõit, sest on täiesti kindel
uskumus: kui tütarlaps leiab Jaaniööl sõnajalaõie, saab ta kindlasti
veel sel aastal mehele!
Õhtul kell 21:00 süüdatakse Jaanituli, mis on kõige tähtsam ja
kogub enda ümber kokku terve
linna.
Mitmed rahvad on seostanud
tule süütamist Päikese kultusega.
Tavaliselt süüdatakse see pööripäeval, 23 öösel vastu 24 juunit,
kui on aasta kõige lühem öö. Jaaniööl tule süütamise traditsioon
on püsinud elus meie ajani, olles
küll kaotanud oma endise tähenduse, kuid luues enda ümber uusi
tavasid.
Lõkke juures mängib tantsuks ansambel «Laviin».
Sergei Rõmar

Ametlik info

28.mail 2014.a
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
8. koosseisu
kaheksas istung.
Istungil võeti vastu otsus linna
üldplaneeringu ülevaatamisest.
14.09.2000.a otsusega nr 33,
kinnitatud Narva-Jõesuu linna
Üldplaneering on vananenud
ning linn vajab uut üldplaneeringut. Seoses sellega otsustati
algatada uue üldplaneeringu ja
selle keskkonnamõju hindamise
koostamine.

18. juunil 2014.a
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
kaheksanda
koosseisu
9. istung.
Istungil võeti vastu linna
kolmas lisaeelarve, millega
jagati sihtfinantseeringud.
Narva-Jõesuu
Keskkoolile
eraldas SA Innove 2260 eurot
koostöö arendamiseks teiste
koolidega ning lasteaed sai
Ettevõtluse arendamise SAlt 23120 eurot lasteaia hoone
elektrisüsteemide renoveerimise lõpetamiseks.

Neljandast kuni kuuenda juulini toimub Tallinnas XXVI Üldlaulupidu ja XIX Tantsupidu
“Aja puudutus. Puudutuste
aeg”.
See on üldrahvalik pidu, millest võtavad osa kümned tuhanded lauljad ja tantsijad üle
kogu Eesti, see on üritus, mis
liidab rahva ja sümboliseerib
Eesti ühtsust.
Esimene laulupidu toimus
1869.a Tartus ning sellest ajast
alates kordub laulupidu iga
viie aasta järel. Tantsupeo ajalugu sai alguse 1934.aastal.
2003.a. kandis UNESCO Üldlaulu- ja tantsupeo inimkonna
suulise ja vaimse pärandi nimistusse
Sel aastal ühendab Laulu- ja
tantsupidu rekordarvu esinejate oskused ja püüdlused

– kokku esineb 42 tuhat inimest.
Traditsiooni kohaselt süüdati
Laulupeotuli pidulikult 15.juunil Tartus. Tuli läbib seejärel 7
Eesti maakonda ja jõuab Tallinna. Tuld kannavad jalgratastel edasi Laulupeol osalejad –
tantsukollektiivide, kooride ja
orkestrite liikmed.
22. juunil kella 12-paiku toovad Laulupeotule jalgratastel
Narva-Jõesuusse Narva tantsukollektiivide esinejad. Läbi
Narva-Jõesuu kuni Utriani viivad peotule jällegi jalgratastel
Narva-Jõesuu tantsukollektiivi
“Kullerkupp” tantsijad. Niiviisi, käest kätte, südamest südamesse rändab laulupeotuli
läbi suvise Eestimaa.
Narva-Jõesuu linna esindab
XXVI Üldlaulupeol Narva-Jõe-

Kinnitati 2013.a majandusaasta aruanne. Audiitorite
koostatud kokkuvõtte kohaselt toimus majandustegevus 2013.a juhindudes EV
seadusandlust ja kohalikest
õigusaktidest

kodulehelt või Narva-Jõesuu
Linnavalitsusest.

Kinnitati avalike ürituste korraldamise nõuded, seoses 01.
juulist jõustuva uue Korrakaitse seadusega.
Alates 1. juulist väljastab
Narva-Jõesuu linnavalitsus
avalike ürituste korraldamise
load vastava avalduse alusel,
mis tuleb esitada hiljemalt
kui 14 päeva enne ürituse
toimumist ning mis peab
olema kooskõlastatud Narva
Politseiosakonnaga. Täpsemat informatsiooni avaliku
ürituse korraldamise tingimuste kohta võib saada linna

Otsustati osaleda Microsoft
tarkvara ühishankes. Hanke korraldab Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liit ning selle
raames on võimalik soetada
litsentseeritud tarkvara kõigi
haridusasutuste jaoks.
Viidi sisse muudatus linna
eelarvest
sotsiaaltoetuste
eraldamise korda. Muudatuse sisu seisneb selles, et
matmise ja sünnitoetuste
avaldused saaksid kiiremini
rahuldatud. Kui varem vaatas
komisjon nimetatud avaldused läbi üks kord kuus, siis
nüüd vaadatakse avaldused
läbi nende laekumise järel.
Otsustati taotleda munitsi-

suu laste muusika- ja kunstikooli koor Inga Samusseva
juhtimisel.
Soovime meie lastele edu

ja toredaid elamusi suurelt
peolt!

paalomandisse sotsiaalmaad, ehitisteta riigimaa tükid
aadressidel Aia 43a, Olevi L1,
L.Koidula L1-L10.

narva-joesuu.ee, linnavalitsuse ja volikogu dokumendiregistris avalik.amphora.ee/
njlv või linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25 Narva-Jõesuu, kab. 301.
Määrustega saab tutvuda ka
Riigi Teatajas.

Juunikuu algul esitas linnapea Iraida Tšubenko avalduse lahkumiseks linnapea
ametikohalt omal soovil.
Enne linnavolikogu istungi
algust avaldas linnapea soovi
oma lahkumisavaldus tagasi võtta ning esitas volikogu
istungil linnaelanike juuresolekul
oma seletuse asja
kohta. Linnavolikogu võttis
linnpea vabastamise ja kohusetäitja määramise küsimuse
päevakorrast maha.
Narva-Jõesuu linnavolikogu
otsuste ja määrustega saab
tutvuda linna kodulehel
internetis aadressil www.

MTÜ Kullerkupp

Koostas: Veronika Stepanova
linnasekretär

Narva-Jõesuu
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Ohutu puhkus
Narva-Jõesuus

Muudatused
avalikus korras
Alates 01. juulist k.a jõustub
uus korrakaitseseadus, mis
muudab kohaliku omavalitsuse tegevust avaliku korra ja
sellest kinnipidamise kontrolli osas. 1. juulist alates teostab komtrolli avaliku korra üle
ainult politsei.
Korrakaitseseadus
määrab,
et avalik koht – see on territoorium, ehiti, ruum või selle
osa, mis on mõeldud kasutamiseks määratlemata arvule
inimestele; avaliku ruumi alla
kuulub ka ühiskondlik transport.

Läheneb kuurordihooaja algus. Läheb veel natuke aega
ja koos soojade päevadega
tulevad Narva-Jõesuu kuurortlinna tavalised suvised
tegemised. Nagu ikka loodame, et meile tuleb palju külalisi Eestist ja välismaalt. Peale uute tutvuste meeldivate
hetkede toob selline suure
koguse inimeste juurdevool
kuurortlinna ellu kaasa ka
mõningaid ebamugavusi.
Selleks, et linnaelanikud ja
külalised võiksid veeta suve
mugavalt ja ohutult, korraldab Narva politseiosakond
oma ametnike tööd linna
ürituste plaanidega arvestades. Politseile teadaolevad
probleemsed kohad võetakse kindlasti korrakaitsjate tugevdatud kontrolli alla.
Liikluseeskirjadest kinnipidamise kontrollimisel pöörame erilist tähelepanu eriti
vähem kaitstud osalejatele
liikluses – jalgratturitele ja
jalakäijatele. Nagu ikka, on
kõige suurem jalakäijate ja
jalgratturitega seotud risk
see, et neid on raske õigeaegselt märgata õhtusel ja
pimedal ajal. Paigaldades
jalgrattale taha punase ja
ette valge tule teete investeeringu oma julgeolekusse.
Ei tasu unustada ka jalgratturikiivrite kandmist. Kuigi seadus ei nõua kiivri kandmist
täiskasvanud jalgratturitelt,
soovitab politsei jalgratturitel kiivrit kanda, sest kukkumise või kokkupõrke korral
kaitseb see teid täiendavalt.
Jalakäijatel on vajalik pimedal ajal kanda helkurit või
andma endast märku taskulambiga.
Mootorsõidukite
juhtidele
tuletame taaskord meelde
vajadust pidada kinni kiirusepiirangutest ja juhtida autot ebakaines olekus. Lisaks
on autojuhtidel vaja teada

meie linna liikluse eripära,
sest suur osa ristmikest on
samaliigilised ja seal kehtib
eelisõigus juhtidel, kellel ei
ole segavat faktorit paremalt
poolt.
Kui rääkida parkimisest, siis
on vaja teada, et olemasolev
parkimiskaart ei anna õigust
ignoreerida liiklust reguleerivaid märke linna tasulise
parkimise alal. Tasulise parkimisega tegelevad linnavõimud. Politsei tegeleb liiklusmärkidega reguleeritud
liiklusreeglite
rikkumisega
Liiklusseaduse järgi.
Alkohoolsete jookide tarbimine avalikus kohas võib
toimuda ainult seal, kus see
on lubatud, see tähendab alkoholi müügiluba omavates
restoranides, kohvikutes ja
baarides. Parkides ja supelrannas on alkoholi tarbimine
rangelt keelatud.
Narva-Jõesuu
konstaablipunkt asub nüüd uuel aadressil: Suur-Lootsi 1a, NarvaJõesuu.
Vastuvõtuaeg on esmaspäeval kell 11:00 kuni 12:00;
neljapäeval kell 17:00 kuni
18:00.
Ees ootab kuum suvi, soovime selle veetmisel linnarahvale ja külalistele ainult
meeldivaid elamusi meie
kuurordi külastamisest.
Igor Kruglov
Vanemkomissar
Narva politseiosakond

Korrakaitseseaduse § 55 ja 56
sätestavad üldised käitumisnormid avalikus kohas.
Avalikus kohas on keelatud
teisi segada või neile oma
käitumisega ohtu tekitada
ja nimelt:

1) lüüa või tõugata teisi inimesi, kakelda, loopida teiste
inimeste asju tekitades ohtu
teistele või käituda muul lubamatul viisil;
2) solvata, hirmutada või ähvardada teisi isikuid sõnade,
žestide või muul viisil;
3) olla alasti, kui see häirib
tuntavalt teisi isikuid;
4) pakkuda kaupa või teenust
või kerjata viisil, mis häirib
juuresolevaid isikuid;
5) tarbida alkoholi ühiskondliku transpordi peatustes,
ühiskondlikus
transpordis,
lasteaedades, koolides, noortelaagrites,
polikliinikute,
haiglate, hooldekodude ruumides nende töötamise ajal,
ning lastele mõeldud üritustel.
6) magada või paigaldada telki niiviisi, et see segab teistel
inimestel kasutada kohta eesmärgipäraselt;

7) määrida, rikkuda, hävitada
või segada üldises kasutuses
olevaid asju või kasutada neid
muul mitte sihipärasel viisil,
seal hulgas ladustada jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohas, reostada veekogu
või purskkaevu.
8) viibida lagunevaks märgitud või muul viisil ohtlikus kohas ilma omaniku või valdaja
loata välja arvatud juhud,
kui sellises kohas viibitakse
ohu kõrvaldamiseks või korra
kaitsmiseks.
Avalikus kohas on keelatud:
- lärmata ja kasutada teisi segavaid valgusefekte;
- lärmata ja kasutada valgusefekte alates 22.00 õhtul kuni
6.00 hommikul, ööl vastu
puhkepäeva alates 00.00 öösel kuni 7.00 hommikul.
Need piirangud ei laiene

Päästetöödele ja avariimasinatele,
Kohaliku omavalitsuse loa
olemasolu korral ja
Ööl vastu
1.jaanuari, 25.
veebruari või 24. juunit.
Seadus sätestab, et käitumise
või tegevuse ohtlikuse hindamine sõltub objektiivsetest
põhjustest ja eesmärkidest,
mida kasutatakse antud avalikus kohas antud ajal.
Käitumisreeglid ei ole uued,
tähtis on suhtuda lugupidamisega teistesse inimestesse
ja mitte lõhkuda kõike seda,
mis paistab huvitav ja ilus.
Veronika Stepanova
Linnasekretär

Suvi? Suvi! Suvi...
Rannaprojekti raames on ehitatud Aia tänavale neli parkimiskohta, mis on liiklusmärkidega märgistatud.
Juhime Teie tähelepanu sellele, et Aia tänaval on J.Poska ja
Mere tänava vahel peatumine
keelatud. Jälgige hoolega liiklusmärke!
Parkimiseks on avatud Vabaduse ja J.Poska tn nurgal
J.Poska 26 maa-ala. Sellel parkimisalal kehtivad linna parkimiskaardid (kaasa arvatud
mobiilne parkimine).

Suvi on käes! Meie linnas on
jälle palju külalisi. Ja linnas on
palju uut.
Lõpeb ranna-ala korrastamise
projekt. Rannal on palju uut
ja huvitavat. Aia tänav näeb
hoopis teisiti välja: paigaldati
kiiged, uued pingid, tualetid,
paviljonid, avati purskkaev.
Läheneb lõpule vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimine.
Selleks, et kõik mis on ehitatud, säiliks ja teeniks meid
veel hulga aega, on vaja väga
vähe – austada oma linna, pidada lugu teiste inimeste töövaevast ja mitte lõhkuda kõike
ilusat ja uut.

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

Lugupeetud külalised ja linnaelanikud!
Lilled avalikes kohtades on
istutatud selleks, et nad seal
kasvaksid ja kaunistaksid meie
linna!
Prügiurnid on tänaval selleks,
et visata sinna kommi- ja jäätisepabereid,
suitsukonisid,
mittevajalike poetšekke või
tühje väikesi joogipudeleid.
Ei ole vaja tuua urni olmeprügi oma kodust. Kodus on Teil
oma prügikast, majaomanikul on selleks oma konteiner
ja olmejäätmete väljaveo leping.
Ka Teie kodusel krundil peab
valitsema puhtus ja kord,
muru tuleb niita mitu korda

suve jooksul. Linnavalitsus
teeb majaomanikele ettepaneku kuni 01.07.2014.a niita
muru nii oma territooriumil
kui sellega piirneval linnamaal
(3. meetrit aiast ).
Kui Teil on plaanis korraldada
ilutulestikku, pidage meeles,
et kell 22.00 lapsed juba magavad. Te segate nende und.
Avaliku ürituse korraldamiseks on vaja saada Linnavalitsuse luba.
Kahjuks, parkimiskontrollidel
ei ole võimalik kontrollida
auto kindasahtlis või istmete
all olevaid parkimispileteid.
Tuuletõmbus autos või juhi
hooletus parkimiskaardi välja
panekul võivad lõppeda trahviga.

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

Lugupeetud ettevõtjad! Korraldades oma hooajalist tegevust, juhiduge Kaubandustegevuse seadusest ja linnas
kehtivatest kordadest ja eeskirjadest. Jälgige, et Teie müügikoha ümbrus oleks puhas ja
korras ning ärge müüge seda,
milleks Teil luba ei ole! Taimi,
puu- ja köögivilju soovitame
müüa ainult turul. Valmisriideid, ka siis, kui need on käsitöö, müüa ainult kaupluses!
Hoiame oma linnaruumi
korrastatud ja ilusa!
Meeldivat suve soovides
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Elamute
soojustamisest
Lõppes 2013 - 2014.a kulukas
kütteperiood.
Eesti linnade seas on meie linn
soojuse hinna poolest esimesel kohal, uhkust pole millegi
üle tunda sest kujunenud olukord ei ole kadestamisväärne.
Meie kulutused oleksid võinud olla veel suuremad, aitas
küllalt pehme talv. Saades aru
kujunenud olukorra tähtsusest
linlaste jaoks, püüab uus linnapea mõjutada soojamüüjat
hindu alandama. Ülesanne ei
ole kergete killast. Soovime
uuele linnapeale selleks edu.
Kuid sealjuures on rida ületamatuid asjaolusid, mille vastu
ei saa: need on elektrienergia,
vee ja gaasi kallinemine. Mida
siis meil, tarbijatel-maksjatel
teha jääb selles keerulises olukorras? Kas me saame mõjutada kütmise hinda madalama
suunas, aidata ennast ise?
Alustuseks lihtne analoog soojuse säilitamisest: kodunt väljudes paneme ilmale vastavad
riided selga. Kui on külm, riietume soojemalt. Lihtne.
Mis puudutab meie elamuid,
siis praktiliselt kõik nad ei ole
soojuspidavuse suhtes kaugeltki ideaalsed. Soojusvahetus ruumide ja õue vahel on
erineva temperatuuri korral

pidev ning mida suurem on
temperatuuride vahe, seda
intensiivsem on soojusvahetus. Elamut tuleb soojustada,
võttes aluseks kõige madalam
võimalik temperatuur meie regioonis.
Head eeskuju soojustamisel
näitasid Mäe tänava viiekordse
maja elanikud. Ettenägelik ja
mõistlik. Sest soojahinna alanemist võib ootama jäädagi,
ennem võib oodata hinnatõusu.
Maja soojustati penoplastiga,
mille järel langes tunduvalt
soojusele kuluv tasu. Kulutused soojustamisele tasuvad
end kiiresti. Ja soojustusmaterjal on valitud õigesti, penoplast, mille soojusvahendus
60 mm paksuse kihi juures on
võrdne 850 mm paksuse tellisekihiga!
Kuid tuleb öelda, et seinte soojusisolatsioon ei ole ainus vahend majas sooja hoidmiseks,
soojus eraldub ka läbi akende,
rõdude, uste jne. Mõnevõrra
keerulisem on soojust kokku
hoida 9-korruselistes majades.
Suured ja laiad aknad ning
16m2 pinnaga rõdud on avatud kõigile tuultele. Korteri ja
rõdu vaheline sein on peaaegu
täielikult klaasist. Külm ja tuul

saavad sellisest tõkkest kergesti jagu ning tuult ja külma on
meie kliimas rohkem kui küll.
Sellise arhitektuuriga majad
on sobivad lõunapoolsematel, soojematel laiuskraadidel,
kindlasti mitte aga Baltikumis.
Kuid kui me ei saa laiuskraadi vahetada ega maja ümber
ehitada, tähendab see, et me
peame elamut rohkem soojustama. Esmajärjekorras tuleks
sulgeda rõduavad. Kõige paremini sobivad õue ja rõdu vahele plastikaknad ja penoplast.
Paljud on sellist soojustust kasutanud ja tulemuseks on, et
ka kõige külmema ilmaga on
temperatuur soojustatud rõdul
välistemperatuurist 12-14 kraadi võrra soojem. See näitab selgelt esiteks taolise soojakaitse
efektiivsust ning teiseks kinnitab omakorda korteri seinte
soojusläbilaskvust, tänu millele rõdu ilma küttekehadeta
soojenebki...
Mitte kõik ei ole oma rõdusid
soojustanud ja see toob kaasa soojakao kasvu, mille tõttu
tõuseb ka kasutatava sojusenergia hulk. Tegelikult köetakse avatud rõdu kaudu ümbritsevat keskkonda ja sellise
õue kütmise eest tuleb tasuda
kõigil elanikel nende kasutu-

ses oleva korteri ruutmeetrite
arvu järgi. Näiteks kui ühetoalises korteris on soojustamata
rõdu, tasuvad selle rõdu kaudu õue eralduva soojuse eest
kahe-või kolmetoalistes korterites elavad naabrid nende
kasutuses oleva korteri pindala
pealt. Mõned meist ei soojusta
rõdusid ja põhjendavad seda
sooviga värsket õhku hingata.
Sellele on selge vastus olemas: esiteks käivad aknad kõigil ju lahti ning teiseks ei tohi
taoline värske õhu nautimine
toimuda naabrite arvel. Palun
väga, hingake terviseks värsket
õhku, kuid oma raha eest.
Mitte kõik ei ole nõus oma rõdusid soojustama. Positiivsete
tulemuste saavutamine agitatsiooni teel on praktiliselt
olematu.
Milline oleks siis lahendus, et
saavutada naabritest sõltumatud maksed?
Ainus ja kõige õigem lahendus
oleks korteritesse soojamõõturite paigaldamine, teguviis,
mida juba ammu kasutab kogu
tsiviliseeritud Euroopa.
Ja, seal ei ela sugugi rumalad inimesed, nende jaoks on
antud juhul stiimuliks terve
mõistus ja sellele vastu käivaid
arvamusi, isegi kui need on

enamuses, ei arvestata.
Soojusarvesti on meie soojahindadega võrreldes külalt
mõistliku hinnaga. See võimaldab reguleerida ruumi soojataset käsitsi. Sealjuures on ette
nähtud automaatne piirang, nii
et temperatuuri saab vähendada ainult kuni 16 kraadini. Kasutatud soojusenergia kogus
antakse samuti automaatselt
ilma välise sekkumiseta edasi
arvestuskeskusse. Seade annab teada sanktsioneerimata
sekkumisest oma töösse. Selline arvesti tõstab vaieldamatult korteriomanike huvitatust
oma eluruumi soojustamiseks.
Esialgu võib soojakulu soojusarvestitega arvestamine toimuda ka osades, mitte kõigis
maja korterites. Maja soojakulude jagamine on matemaatiline ülesanne... Soojusarvestite
olemasolu vähendab tarbijate
sõltuvust soojavarustuse reguleerijatest, seega on ka vähem
pretensioone.
Talveperioodil on paljud korterid tühjad ja nendes minimaalse, 16-kraadise temperatuuri
hoidmine on omanike huvides.
Aga kui tühjas korteris on avatud rõdu, puudutab see juba
kõigi elanike huve.
Meie linn on oma unikaalsete

looduslike tingimustega alati
pakkunud huvi turistidele, kes
soovivad puhata ja ennast ravida. Praegu on selline võimalus kasvanud. Mida suurem on
linna külastatavus, seda suuremad on linna sissetulekud.
Linna külastatavusele aitavad
kindlasti kaasa elamute ja ehituste korrastatud välisilme
ja muu selline, mille loomine
on linnaelanikele jõukohane.
Kuidagi ei saa öelda, et kõige
suurema transpordi läbilaskega Jaan Poska tänava äärsete
9-korruseliste majade fassaadid oma rõdude kujunduse
mitmekesisuses ja erineval
tasemel koleduses on linnale
heaks reklaamiks.
Varem on linnavalitsusele
tehtud ettepanekuid osaleda
rahaliselt nende majade fassaadide korrastamisel, et need
oleksid välja ehitatud ühtses
stiilis. Kahjuks ei ole selleks
raha leitud. Nüüd on juba raske
seda heastada. Jääb loota, et
ka see küsimus leiab lahenduse
korteriomanike ja linnavalitsuse koostöö kaudu.

L.Dembo

Kui igaüks oma majaesise puhtaks pühiks, olekski kogu tänav puhas

Hiina vanasõna

Koidula tänava alguse kvartal ei ole mulle võõras. Ma
käin seal küllaltki tihti. Mu
tähelepanu köitsid muudatused riigimetsa ja linnamaa
vahel oleva kraaviga. Kaks
aastat tagasi oli seal nagu
midagi korrastada püütud.
Eelmisel aastal oli kraav puhas ja nüüdseks vaatan, et ka
metsaalune on puhas. Mitte
mets, vaid rohkem nagu park.
Nii tekkiski huvi uurida, mis
mees see on, kes nii suure töö
on ette võtnud ja seda hästi
teinud. Leidsin ta üles Koidula 10b majast, kus elab Vitali

Trotsak, kes ongi see mees.
Vitali, palun rääkige meile
endast.
Meie perekond elas Kiievis.
1984. aastal lõpetas tütar
instituudi ja ta määrati tööle
Narva. 2011. aastal abikaasa
suri ja ma jäin täiesti üksi. Lähedasi mul ei olnud ja ka tervis hakkas halvenema. Tütar
kutsus mind enda juurde ja
nii ma siia tulingi. Töötanud
olen ma mitmetel ametikohtadel, viimane oli teadusliku
töötaja amet Petšerski Lavra
koobaskloostris. Tööstaaži on
mul kokku 55 aastat.

Petšerski Lavra koobasklooster on ukraina rahva uhkus.
Rajatud on ta 11. sajandil.
Koobas koopa haaval tekkis
kaks koopasüsteemi, milles
kummaski on kolm maa-alust
kirikut. Koobasklooster kuulub UNESCO maailmapärandi
nimistusse.
Kas Narva-Jõesuu on kodune ja kena koht?
Jah, on küll, kuigi alati võib
leida mida veel paremini
teha. Kuid üks asi on soovid,
teine asi on võimalused. Kui
siia tulin oli mul tervis päris

halb, aga kogu see ümbrus –
meri, õhk ja ka jõukohane töö
väljas, on mulle hästi mõjunud. Tervis on taastunud.
Kogu lugu algas sügistormist
2011. aastal. Ennegi umbes
olnud kraav ei lasknud enam
vett läbi, vesi aina tõusis. Esmalt puhastasin kraavikaldad,
siis juba kraavi enda. Nii see
asi liikus. Nüüd on endalgi
hea vaadata, aga tegemist
veel jätkub. Kõige suurem
mure on truubiga, mis on vajunud ja umbes, vaevaliselt
laseb vett läbi. Eelmisel su-

vel paaril korral pöördusime
abi saamiseks ka kommunaalimeeste poole, kuid abi jäi
tulemata. Jah, vaatamas käidi
küll.
Kui Teie käsutusse antakse
suurem summa raha, kuidas kasutaksite seda linna
hüvanguks?
Minu arvamus on, et kõige vajalikum oleks kergliiklustee.
Suvekuudel elanike arv suureneb, autoliiklus tiheneb ja
ka jalgrattad on välja toodud.
Pluss jalgsi liiklejad, kes vaja-

vad ohutuks liiklemiseks ruumi. Praegune olukord on väga
ohtlik ja ohtlik on see kõigile.
Teine asi oleks kaubanduse
korraldamine. Kui mul on vaja
naela või nõela osta, siis pean
selleks Narva sõitma. Selle
teema ma pakuksin linnavalitsusele mõtlemiseks.

Heiki Johannes

Narva-Jõesuu
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Hüvasti, kool! Tere, suvi!
Kooliaasta lendas mööda kiiresti
ja märkamatult. Tundub, et alles
hiljuti oli september, aga juba on
suvi ukse ees. 5. juunil oli NarvaJõesuu Keskkoolis õppeaasta
lõppemise puhul pidulik aktus.
Õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid õnnitlesid õppeaasta lõppemise puhul linnapea Iraida
Tšubenko, linnavolikogu liige,
kooli hoolekogu esimees Tatjana Pagajeva ja kooli direktor Joel
Guljavin. Pr I.Tšubenko märkis ära
õpilaste ja pedagoogide aktiivse
osalemise linna elus ning soovis,
et lõpetajad teeksid tulevase
elukutse ja edasiste õpingute
suhtes õige valiku. T.Pagajeva
tänas olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel osalenud
õpilasi. J.Guljavin avaldas lootust,
et ees ootav suvevaheaeg on täis
aktiivset tegevust, et õpilased
vallutavad uusi horisonte ning
jagavad sügisel kooli tulles oma
kogemusi kaaslastega.
Pidulikul aktusel autasustati
möödunud õppeaastal silma
paistnud õpilasi. Kooli tantsuansambel «Infiniti» kinkis oma sütitava tantsuga kõigile külalistele
hea tuju. Peale aktust kogunesid
kõik koolimaja trepile ühise foto
tegemiseks. Selline traditsioon
näitab, kui sõbralik ja perekondlik on meie kooli atmosfäär. Ka
aastate möödudes võib iga õpilane leida kooli arhiivist pildid oma
suureks kasvamise kohta.
Kooliaasta lõpetasid lõbusad
stardid, millest võtsid osa nii lapsed kui vanemad. Tihedad ja sõbralikud suhted lapsevanematega
on veel üks meie koolile iseloomulik joon. Võistlused võitnud
II klassi meeskond sai autasuks
hinnalise kingituse – lauajalgpalli mängu, millega saavad lapsed
järgmisel õppeaastal vahetundides koos lõbusasti aega veeta.
Üritust aitasid korraldada linna
kultuuritöötajad, Maksu- ja tolliamet ning Päästeamet. Täname

neid südamest ja loodame edasisele koostööle.
Kokkuvõtteid tehes tahaks ära
märkida, et möödunud õppeaasta oli sündmusterohke.
Koolis toimus järjekorras juba
kahekümnes iga-aastane Jõuluetenduste festival. Mitmed meie
õpilaste vanemad mäletavad,
kuidas nad ise tegid esimesei
samme koolilaval. Jõulupühade
üheskoos vastu võtmine kingib
lastele, nende vanematele ja
õpetajatele võimaluse üksteisest
paremini aru saada ja tunda ennast ühise perena.
Lõppes kaks aastat kestnud

projekt COMENIUS, mille käigus
õpetajad ja õpilased said tutvuda õppeprotsessi korraldusega
Poolas, Hispaanias, Saksamaal
ja Türgis ning õppida tundma
euroopa rahvaste traditsioone.
Meie õpilased esindasid väärikalt meie kooli, linna ja riiki, seda
kinnitavad vaimustatud vastukajad meie projektipartneritelt
ja nende tänu sooja vastuvõtu
eest. Meie lapsed said endale
uusi sõpru, kellega jätkavad suhtlemist.
Meie võtsime oma koolis vastu
külalisi Tartust, Sillamäelt, Tallinnast, Illukalt ja St.Peterburist.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 27.05.2014.a. korraldusega nr 161 on algatatud
L. Koidula 99 krundi ja lähiala detailplaneering.
L.Koidula 99 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks olemasoleva
krundi jagamiseks kaheks, ehitusõiguse määramiseks: ühel krundil säilitatakse olemasolev
üksikelamu, teisele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks.
Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine ning arhitektuursete
tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja
parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ning see hõlmab L. Koidula 99 elamumaa krunti pindalaga 2500 m2 katastritunnusega 51301:012:0037 ning katastrisse kandmata maa-ala kuni
L. Koidula tänava asfaltkatteni.
Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Meie kool ühines sel aastal riikliku programmiga, mille käigus
alustati põhikooli osas mõnede
õppeainete õpetamist eesti keeles. Aasta kokkuvõtted näitasid,
et see algatus osutus edukaks.
Täname südamest Tartu Annelinna gümnaasiumi, Tallinna
Lasnamäe gümnaasiumi ja Kehra gümnaasiumi pedagooge ja
juhtkonda, kes jagasid meiega
oma kogemusi ja metoodilisi leide, mis aitavad meie õpetajatel
alustatut edasi viia.
Uued uurimistegevusega seotud
õppeprojektid lubasid õpilastel
kontrollida praktikas oma teo-

reetilisi teadmisi ning teadvustada, et õppeprotsess võib olla
huvitav, koolist kaasa saadavaid
teadmisi aga kasutada ka igapäevases elus.
Meie kooli õpilased näitasid oma
edukust loomingulistel konkurssidel, spordivõistlustel, matemaatikaolümpiaadidel....
20. ja 21. juunil toimuvad kooli
9 ja 12 klassi lõpuõhtud. Eraldi tahame õnnitleda 12.klassi
õpilaste K.Korban, A.Volkovi ja
A.Glavatskaja vanemaid: nende
lapsed lõpetasid kooli kuldmedalitega.
Kool tänab kõiki organisatsioone,

kes meiega 2013/2014.õppeaastal edukalt koostööd tegid: linna
kultuuritöötajaid, muusikakooli,
lasteaeda “Karikakar”. SOS lasteküla, Päästeametit ja Maksu- ja
tolliametit.
Me täname lapsevanemaid, kes
kogu õppeaasta jooksul olid pedagoogide ja oma laste peamised abimehed.
Soovime oma õpilastele ja sõpradele päikeselist suve ja meeldivat
puhkust!
Kohtumiseni järgmisel õppeaastal!
Tatjana Barabanova
Keskkooli huvijuht

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 27.05.2014.a. korraldusega nr 160 on algatatud
Raja 6a krundi ja lähiala detailplaneering.
Raja 6a kinnistu omanik, Irina Fjodorova, esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks
olemasoleva krundi jagamiseks kolmeks, ehitusõiguse määramiseks: ühel krundil säilitatakse olemasolev üksikelamu, teistele määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete
ehitamiseks.
Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine ning arhitektuursete
tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja
parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha ning see hõlmab Raja 6a elamumaa krunti pindalaga
12272 m2 katastritunnusega 51301:007:0008 ning katastrisse kandmata maa-ala kuni kohaliku läbisõidu asfaltkatteni.
Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301
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Muusikaga suvele vastu
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikoolis suve alguse märgiks
on, et kooli seinte vahele kogunevad kokku kolme traditsioonilise konkursi osalejad: akordionimägijate muusikasündmuse
“Hurraa! Homme on suvi!”, “Suvise klaverikontserdi” ja “Võluflöödi” , kus esinevad puhkpillidel
mängijad, kontsertidel osalejad.
Iga selline üritus koondab lavale
peoperemehed, Narva-Jõesuu
muusikakooli õpilased ja õpetajad ning külalised – Ida-Viru
maakonna muusikakoolide õpilased ja pedagoogid. Igast muusikasündmusest võtab osa 25-40
ja rohkemgi noort muusikut, kes
tutvustavad kontserdi kuulajaid
oma oskustega.
2.juunil kogunesid Narva-Jõesuu Valgesse saali akordionistid,
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli, Narva Koorikooli
ja Sillamäe muusikakooli õpilased ja õpetajad. Esitati lugusid
N.J.Tšaikini “Lastealbumist”, lavale astusid õpetajatest ja õpilastest koosnevad ansamblid ja
solistid, lõpuks aga esines koondorkester, mida saatis Narva-Jõesuu muusikakooli õpetaja Jelena
Vassilenko ja meie kooli 6. klassi
õpilane Diana Stepanova (Maria
Zrajeva klass).
“Sellel kontserdil esitati paljusid lugusid eksprompt, muusika
sündis lausa vaatajate silme all.

Eriti meeldejääv oli Sillamäe bajaanimängija Vladisav Virtoneni
esinemine. Tema, Tatjana Danilova õpilane, on 2014.a vabariikliku
konkursi võitja. Kõikide koolide
koondorkester on meie festivalil
väga hea leid. Ühine musitseerimine on tõeline rõõm ja rahuldus”, jagas oma muljeid ürituse
initsiaator ja akordioniklassi juhataja Margaretta Kišuns.
Kontserdi kuulajate seas tervitasid ürituse korraldajad heameelega Narva-Jõesuu keskkooli õpilasi, õpetajaid ja direktorit.
Kõike, mida on võimelised tegema kümme sõrme 88 must-valge klahviga, näitasid kuulajatele
“Suvise klaverikontserdi”
esinejad 3. juunil. Narva-Jõesuu ja
Narva Koorikooli noored pianistid esinesid nii üksi kui ansamblitena, saates viiulit ja blokkflööti.
Nagu ütles oma kommentaaris
klaveriklassi õpetaja Jelena Vassilenko, on taolise kontserdi kõige
suurem väärtus see, et esineda
saavad kõik noored muusikud, nii
noored, kes teevad alles esimesi
samme muusikas kui ka vanemate klasside õpilased, nii mitmesuguste konkursside laureaadid kui
need, kelle saavutused muusikas
pole veel ära märkimist leidnud.
Peale kontserti saatsid kõik sellel
osalejad taevasse sooviõhupalli.
Kindlasti oli lendulastud soovide hulgas heade hinnete soove

Perekondlik
jalgrattamatk
Narva-Jõesuu
ümbruses
Kui sa armastad seiklusi, sulle
meeldib matkata ja sa ei saa
ilma reisimata elada, on see
informatsioon mõeldud sulle!
21.06.2014.a toimub jalgrattamatk ümber Narva-Jõesuu.
Valida võib 10, 15 või 35 kilomeetri pikkuse ringi. Osavõtjaid registreeritakse alates kella 10.00 Metsa 7 juures. Start
on täpselt kell 11.00!
Peale matka lõppu oodatakse
kõiki osavõtjaid Kesk 3 Valgesse saali, kus kell 15:00 loositakse välja auhinnad.
Jalgrattamatkaja meelespea:
Iga jalgrattamatkast osa võtja
peab tundma liiklusreegleid ja
täitma nende nõudeid.
Jalgrattamatk on vastunäidustatud vereringe häiretega ja
hiljuti alkoholi tarvitanud inimestele.
Iga matkatee sisaldab ka asfalteerimata radu: liivaseid ja
killustikuga kaetud teid või

metsaradu. Kui te olete senini
sõitnud ainult asfaldil, proovige enne matkateele asumist
sõita metsas või pargis.
Enne matkama minekut kontrollige hoolikalt oma jalgratta
olukorda, eriti pöörake tähelepanu rataste kinnitustele,
juhtrauale ja piduritele. Igat
tüüpi jalgrattal peavad töötama mõlemid pidurid.
Teie riietus ei tohi takistada liigutusi, tuulise või külma ilma
korral peab riietus kaitsma
tuule ja vihma eest.
Soovitame tungivalt kanda
jalgratturikiivrit. See kaitseb
teie pead kukkumise korral.
Kohtumiseni stardis!
Sergei Rõmar

erialaeksamil, kuid miks ka mitte
laureaadidiplom rahvusvaheliselt konkursilt?
“Võluflöödi” kontserdi kõige
tähtsam osa on kindlasti esimese
klassi õpilaste eksam. Päris hiljuti
vee õppisid kaks poissi tegema
flöödiga “tuulehoogu”, “vihmapiisku” ja “kägu” (algajatele
mõeldud esimesed harjutused),
kuid 4. juunil toimunud kontserdil esitasid nad juba kaks lugu,
täpselt nagu nende vanemad

kaaslased puhkpilliklassist.
“Miks võluflööt?” küsivad alati
väikesed ettevalmistusklassidest.
Kolme muusikakooli - Narva-Jõesuu, Narva ja Ahtme õpilaste esinemist kuulates saate teada, et
flööt võib vilistata nagu vallatu
poisike, kuid võib laulda linnuviisil või ehitada võlulossi, nagu
ansambli “Olor” vanema rühma
esinemise ajal. Flöödimuusika
saatel võib tantsida vanaaegset
tantsu või meenutada meloodiat

Konkurss
“Narva-Jõesuu
kaunis kodu”
Narva-Jõesuu linnavalitsus
ootab ettepanekuid konkursile “Narva-Jõesuu kaunis kodu”.
Ettepanekute
esitamise
tähtaeg on 21.juuli 2014.a.
Valitakse terviklikult paremini kujundatud objekt. Auhinnaks on kinkekaart. Parim
objekt valitakse eramajade,
kortermajade, asutuste ja ettevõtete hulgast.
Eraldi autasud on ette nähtud omapäraste väikevormide või huvitavalt kujundatud
aia, parima lillekompositsiooni, ilusa piirde, stiilse
fassaadi jms eest.
Võitjate autasustamine toimub Narva-Jõesuu linnapäevade ajal.
Igaüks võib ise konkursile
registreeruda. Ettepanekud
tuleb esitada kirjalikult Narva-Jõesuu linnavalitsusse või
elektronposti aadressil info@
narva-joesuu.ee.
Ümbrikul
või e-kirja pealdises peab
olema märge “Narva-Jõesuu

kaunis kodu 2014”.
Konkursi korraldamiseks
on koostatud komisjon,
kes vaatab läbi kõik ettepanekud ja hindab objekte. Hindamisel võetakse
arvesse:
1) terviklikku ruumimõju
(ühtset ansamblit, kooskõla või kontrastsust, ideede
originaalsust,
praktilisust,
maastiku omapära kasutamist, territooriumi jagunemist kasutusalade järgi);
2) hooldust (maja, teede jms
seisukord);
3) haljastust ja selle seisundit
(muru, lilled, puud ja põõsad);
4) väikevormid (skulptuurid,
lipumast, piire ja väravad,
väikeehitised, lehtlad, mööbel, viidad, plakatid, reklaam, logo, laste mänguplatsid, basseinid jne).

meeldejäänud filmist. Kontsert
“Võluflööt” annab kõigile osalejatele võimaluse tunda end mitte
lihtsalt õpilasena, vaid muusikuflöödimängijana.
Narva-Jõesuu muusika- ja kunstikooli kolmel varasuvisel kontserdil on palju suuri ja väikesi
eesmärke: kogemuste vahetamine pedagoogide vahel, koolide
loomingulise sideme hoidmine,
õpilaste loomingulise potentsiaali avamine ja nede silmaringi

laiendamine, kooliaastast kokkuvõtete tegemine.
Kuid peale tähtsa ja vajaliku töö
on kolm juunikuist kontserti
kolm muusikalist pidupäeva, hüvastijätt loomingulise ja huvitava
kooliaastaga enne suvevaheaja
algust. Üldiselt – hurraa! Homme
algab koolivaheaeg!
Lada Švan
Narva-Jõesuu laste muusikaja kunstikooli direktor

Loominguline
treening «ИгРа»
Korraldab Anna Zubkova (МА)
«ИгРа» – see on väljakutse neile, kes on valmis sundimatuks, sõbralikuks koostegutsemiseks, kes soovib
leida endale sõpru, kes tahavad uusi mänge tundma
õppida ja saada unikaalseid elamusi kontaktidest teiste inimestega.
Mänguga kaasnevad ja kujunevad välja järgmised
täiendavad efektid:
•
•
•
•
•
•

suhtlemiskogemused;
julgus;
oskus usaldada;
keskendumisvõime;
leidlikus;
loovus;

Osavõtjate vanus võib olla 7 kuni 99 aastani. Vajaduse ja
võimaluse korral koostatakse grupid vanuse järgi.

Tule mängi ja pane ennast proovile!
Projekti kestus:10 kohtumist
Eeldatavad toimumise kuupäevad: 28.06, 30.06, 01.07,
02.07, 10.07, 11.07, 12.07, 17.07, 18.07, 19.077
Koht: Kesk 3
Aeg: 11.00 – 12.00
Osavõtutasu: 1 üritus 2 eurot
Grupid 5 – 15 inimest
Eelregistreerimine ja täiendav info telefonil

55 668 479 – Anna.
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Diana Timina
Paul Kokk
75-aastast juubelit tähistavad:
Lyubov Lomakina

Tänuavaldus
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Klavdiya Razina
Tamara Aland
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Elena Moskvina

Kalender Juuni / Juuli:
21.06 kell 10.00 Pere rattamaraton, Metsa 7

08.07 kell Seitsme linna muusika, Hele park

22.06 ca kell 11-12 Üldlaulupeo ja tantsupeo tule
vastuvõtt J. Poska 26

13.07 Kaluritepäev, Linna kai

23.06 kell 10.00 Pärgade asetamine Vabadussõja
asuamba jalamile Linnakalmistu

19.07 kell 16.00 Balletifestival, Hele park

Helge maikuu on rikas pidupäevade poolest, kuid peamine on kindlasti ju “Mälestuspäev” – 9.mai. Kuigi ka Tööpäev ja Emadepäev on ära teeninud, et neid
mäletataks.
«Narva-Jõesuu Pensionäride Liit” tänab kõigest hingest neid, kes osutasid meile
jõukohast abi nende märkimisväärsete kuupäevade tähistamisel.
Tundliku südame ja terve mõistuse eest täname me linnavalitsust, kultuuritöötajaid, turvafirmat USS Security.
Eriline tänu O.Uglovile, N Maslovale, E.Roorile, S.Muškinile, T.Pagajevale, kohvikule “Lemmik”, firmale “Kinderand” ja teistele headuse ja tähelepanu eest liidu
pensionäridest veteranide, blokaadi ohvrite, alaealiste vangide vastu. Tervist Teile kõigile paljudeks aastateks ja õnnelikku elu laste ja lastelaste hulgas.

21.07 kell 12.00 Noore kuntsniku päev, Hele park

Narva-Jõesuu Pensionäride Liidu Juhatus

23.06 kell 20.00 Jaanipäev, Linna kai
23.06 kell 21.00 Jaanutule süütamine,Linna kai

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

05.07 kell Jooks Hawai stiilis, Meresuu

Teadaanne

Lugupeetud linnaelanikud ja külalised!
5. juulil 2014.a toimub Narva-Jõesuu rannas suurüritus East Beach Festival 2014.a.
Seoses sellega saab linnas olema palju külalisi ja autosid ning valju muusika supelrannas.
Selliseid üritusi ei toimu meil sagedamini kui kord aastas.
Vabandame Teile sellega seoses tekkida võivate ebamugavuste pärast ning palume
rannaüritusse mõistvalt suhtuda.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab:
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014.a. otsusega nr 25 on kinnitanud Narva-Jõesuu Linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused kokkuvõtega:
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000.a. määrusega nr 33, kehtestatud on Narva-Jõesuu Linna
Üldplaneering on vananedu ning linn vajab uut üldplaneeringut.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014.a. otsusega nr 26 on algatatud Narva-Jõesuu linna uue
üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuste terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301
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Pangabuss

НАРВА-ЙЫЭСУУ
ПЛЯЖ

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
7. juulil
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.

ВОРОТА ОТКРЫВАЮТСЯ 18.00

