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Kalurite päev!
Mitmed inimpõlved, peredünastiad,
on tegelenud ja tegelevad kalapüügiga Narva jões suudmel. See on fakt,
mis ei vaja tõestamist. Seepärast kalurite austamise traditsioon ja Kalurite Päeva tähistamine on toimunud
kaugemal minevikus ja elab edasi tänapäevalgi.

Järjekordset kalurite päeva
Narva-Jõesuus tähistati rahvapeoga.
Peo alguses tervitasid sõnavõtu, õnnitluste ja soovidega kalureid , linnakodanikke ja külalisi volikogu esimees Raivo
Murd ja linnapea Andres Noormägi. Kaluritele, keda NarvaJõesuus täna on ligi 100, anti
tänutäheks kingitused.
Taevasse seilama lasti „ime-kala“ – rikaste saakide sümbol.
Ja pidu võis alata. Igaüks leidis
sel päeval meelelahutust vastavalt oma maitsele.
Laval alustas kontsertprogrammi Narva-Jõesuu Linnavalitsuse loominguline kollektiiv
minietendusaega. Tegelased
olid Jemelja, Tsaar, Kuri Haug,
Näkk ja muidugi – kalurid.
Seejärel esinesid vaheldumisi
tantsukollektiiv „Anfas“ (Sillamäe) ja „Teni“ (Narva), vokaalstuudio „Ekspromt“, akoridonist Viktor Tarasov. Teater
„Ilmarine“ esitas spetsiaalselt
meie peoks valminud muinasjuttu kaluritest.
Linnakai lähedal keetsid kohalikud kalurid uhhaad ja pakkusid kõigile soovijatele tasuta.
Jõe akvatooriumil pakkusid
Noorte Meremeeste Klubi
(Narva) võimalust teha tasuta
ringreis aerupaadi ja purjekaga. Ei jäänud peost kõrvale
ka Piirivalve. Nemad näitasid
veeetendust, pakkusid võimalust kõigil külastajatel piirivalvekaatreid kaeda ja siinsamas
kail rääkisid huvilistele oma
tööst.
Huvilistel oli harukordne võimalus ronida majaka tippu

ja kõrgelt imetleda imeilusat
vaadet merele ja linna.
Mõni piduline seadis end sisse
mererannas, keegi jõekaldal
või päevitas, ujus, võttis õhuvanne ning laadis end positiivsete emotsioonidega. Või
keegi, kes päikesest juba väsinud, võttis hubaselt koha sisse
kohvikus.
Rõõmustas pidulisi ja laat, mis
paiknes vaid mõne sammu
kaugusel pealavast. Laadast
võtsid osa pakkudes oma kaupu käsitöölised mitmest Eestimaa nurgast, oli isegi Novgorodist Venemaalt.
Õhtu lähenedes kõlas jälle laval muusika – esines „Tsõvarev
ja Co“, esitades kõigile tuntud

• Ametlik

laule, mis olid spetsiaalselt
ümber tehtud meie linna ja
peo tarbeks.
Lõppes pidu diskoga, millest
võttis osa nii noor kui vana ja
oli meeldiv jälgida, kui muusika tõi kaasa aina rohkem ja
rohkem tantsijaid.
Terve päev kuni hiliste õhtutundideni oli linnakai ümbruses inimrohke, kõlas naer ja
naljad, kuuldus välismaa keeli.
Aina rohkem on meie linnake
muutumas jälle kuurardiks,
kus igaüks võib tunda end mõnusalt ja mugavalt.
Ka see pidu näitas, et NarvaJõesuul on tohutu potentsiaal

selleks, et 2013 aastaks saada
Eesti suvepealinna tiitli. Usume, et see läheb korda.
Suur tänu peo organisaatoritele, Narva-Jõesuu kultuuriosakonnale, kõikidele osalejatele,
ettevõtjatele, piirivalvuritele ja
teistele asjaosalistele. Eriliselt
tahaks tänada „taevast kantseleid“ , mis rõõmustab meid
sooja päikese ja helesinise taevaga.
Näkka kala, suur ja väike! Uute
kohtumisteni, sõbrad NarvaJõesuus, järgmistel Kalurite
Päevadel.

Linnavolikogu istung
30 juunil 2009.a.
Linnavolikogu võttis 30 juunil 2009 aastal vastu järgmised
otsused:
- kinnitati linna 2008 aasta aruanne. Revisjonikomisjonil ja
audiitoril polnud linnaeelarvele mingeid märkusi.
- Seoses tulevate kohalike omavalitsuste valimistega kinnitati
saadikute arv Narva-Jõesuu linnavolikogus. Selleks on 13
inimest. Tegutseb üks valimisjaoskond, mis katab kogu NarvaJõesuu territooriumi, samuti kinnitati uus valimiskomisjoni
koosseis.
- Kehtestati L. Koidula 17 ja lähiala detailplaneering.
L. Koidula kinnistu paikneb edelas, umbes 2 km linna
keskusest. Planeeringuala suurus ca 0,8 ha, sh L. Koidula
kinnistu ja reformimata maa L. Koidula ning Auga tänavate
all. Planeeringuga nähakse ette L. Koidula 17 kinnistu
jagamine 3-ks kinnituks, mille keskmine pindala on 2100
m2 ja sihtotstarve elamumaa ning määratud ehitusõigus
individuaalelamute
ehitamiseks
järgmiselt:
suurim
ehitusalune pind 250 m2, maksimaalne kõrgus 9m. Lisaks
elamumaakruntidele moodustatakse 2 krunti sihtotstarbega
transpordimaa L. Koidula ja Auga tänavatel, mis antakse linna
omandisse. Planeering ei muuda üldplaneeringut.
Algatati Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneering
ja strateegilise mõju hindamine. Planeering näeb
ette üldplaneeringu muutmist maa sihtotstarbe osas:
maatulundusmaa muudetakse elamumaaks ja määratakse
ehitusõigused individuaalelamute, paaris- ja ridaelamute
ehitamiseks; Lageda kinnistu jagamise elamumaa- ja
sotsiaalmaa kruntideks; tehnovõrkude ja –rajatiste aluse
maa , trassikoridoride, tarnspordimaa kruntide määramist
planeeringu alusel maal. Planeeringala suurus on ca 20 ha ja
hõlmab Lageda, Lalli, Lepa, Laane , Liini kinnistuid ja nendega
piirnevat katastrisse kantud riigimaad (nr AT0603010018 ja
nr AT030729067)
- Algatati Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe
rajajoonega piirneva maa-ala detailplaneering ja otsustati
mitte algatata strateegilise mõju hindamist. Planeering näeb
ette linna üldplaneeringu muutmist Aia 35a , uue sotsiaalmaa
krundi moodustamist riigiomandis oleva maa arvelt,
mereranna ehituskeelu vööndi vähendamine, ehitusõiguse
ulatuse ning arhitektuuriliste tingimuste määramine; teemaa
kruntide moodustamine Supeluse, Aia ja Lennuki tänavatele;
tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Planeeritava
ala suurus on ca 4,6 ja see hõlmab Supeluse 11, Aia 29, Aia
31, Aia 33, Aia 35 ja Aia 35a kinnistuid ja nendega külgnevat
riigi omandis olevat maad tänavate all ning rannaga piirnevat
haljasala.
- Võeti vastu otsus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek
muuta käibemaksuseaduse paragrahvi 15 ja vähendada
alates 2010. aasta 1. jaanuarist füüsilisele isikule, elamu- või
korteriühistule, kirikule või kogudusele, haiglat pidavale
isikule või riigi-, valla- või linnaeelarvest finantseeritavale
juriidilisele isikule või asutusele oma tarbeks müüdava
soojusenergia ning füüsilisele isikule müüdava kütteturba,
briketi, kivisöe või küttepuidu käibemaksumäära seniselt
18 protsendilt 5 protsendile. See otsus saadetakse ka Ida-Viru
Omavalitsuste Liitu ja Eesti linnade Liitu.
- Võeti vastu otsus teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku tõsta
alates käesoleva aasta 1. oktoobrist toimetulekupiiri määr
üksi elava isiku või pere esimese liikme kohta 1000 kroonilt
1200 kroonini.
- Linnasekretär Veronika Stepanova luges ette vastused
arupärimisele, mille esitasid saadikud Kalle Merilai ja Tatjana
Pagajeva ja mis puudutas volikogu otsuste tõlkimist vene
keelde.

Narva-Jõesuu
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„Noorendavad
õunad»
Narva-Jõesuu
sanatooriumis

Viimasel ajal on Narva-Jõesuu elanikud, külalised ja turistid kindlasti
märganud kultuurilist elavnemist
Narva-Jõesuu SPA hotellis.
Selleks on nii «maailma saun «avamine, kui ka pidude korraldamine oma
patsientidele, milles võivad osaleda ka
linnaelanikud. Ja tekkinud on veel üks
teenus, mida on kaua oodanud õrnema soo esindajad.
Nimelt alustas sanatooriumis tegevust
«Elitar Kliinik», mis on tegutsenud iluturul juba 12 aastat. Kui muinasjuttudes tuli ära süüa» noorust andev õun»,
siis noorust ja ilu aitavad selles salongis luua kaasaegne tehnoloogia ja
kosmeetikaaparaadid. Kõik need aparaadid võimaldavad kiiresti ja kvaliteetselt teha kindlaks teie probleemid:
loobuda kortsudest, naha lõtvusest,
kaksiklõuast, teha kindlaks tselluliiti
ja samas noorendada tervet organismi. Kliiniku arstid omavad teadmisi
kosmeetika-, dermatoloogia-, füsioteraapia alal ja ultraheli diagnostikas.
Osaletud on mitmetel rahvusvahelistel kongressidel, peale selle on käidud
kogemusi saamas Itaalias ja Soomes.
Paljudele peaks huvi pakkuma RF-lifting-uus tehnoloogia vananemise vastu. Viimasel ajal on populaarsust kogunud fotoepilatsioon, mis võimaldab
mõne protseduuri järel loobuda ebavajalikest karvakestest kehaosadel.
Lisaks sellele on efektne antitselluliidi programm «Elagu bikiinid!». Nende
jaoks, kes soovivad anda oma nahale
kompleksvitamiine pole vaja karta
valulike süste, neid asendab valutu
mezoteraapia. Kontuurplastika harrastajatele soovitatakse Botox, Restline.
Niisiis valik on Teie! «Elitar Kliinik» garanteerib Teile kõrgekvaliteetse teeninduse, valutud protseduurid, individuaalse programmi vaatamata kõigi
Teie probleemidele.
Mis puudutab hinnaklassi, siis need
üllatavad Teid meeldivalt. Kui kogu
kompleksile lisada veel puhkus mere
ääres ja noorendavad protseduurid
«Elitar Kliinik» poolt, siis muinasjutt
«nooruseõunast» saabki teoks.
Täpsemat informatsiooni saab
telefonil:+3725527917

Jaanipäev
Jaanipäeva tähistamise traditsioon on säilinud tänaseni. Kaasaegne küll erineb vanast paganlikust, kuid pidu
kestab ikkagi terve öö.
Laulud, tantsu ja loomulikult
heledalt põlev lõke – kõik see
elab edasi rahvakultuuris. Elab
see pidu ka meie linnas.
Tõrvik Narva-Jõesuu jaanitule
süütamiseks toodi maakonnakeskusest Jõhvist, kuhu see
toodi Jõgevalt võidupüha paraadilt.
Volikogu esimees Raivo Murd
õnnitles kõiki jaanipäeva puhul ja vabandas eelmise aasta
vihmase ilma pärast, mis tegi
tookord omad korrektiivid ja
jaanituld põlema ei saadudki.
Üleüldiste juubelduste saatel
süüdati lõke ja taevasse tõusvad leegid peegeldusid Narva
jõe vetes.
Kontserdiüritused
toimusid
nii laval, kui vahetult linnakai
juures. Tantsukollektiiv „Kullerkupp“ (juhendaja Irina Seletskaja) sütitas kohalviibijaid oma
optimismi ja energiaga ning

rõõmustas oma kõrge meisterlikkusega.
Lõbusalt möödusid konkursid
ja spordivõistlused, aktiivselt
võtsid osa nii linnaelanikud kui
külalised.
Naisansambel „Pesenka“ (juhendaja Irina Zubkova) esitas
linnakail Jaaniööle pühendatud kompositsiooni.
Kontserdiprogrammi
jätkas
tastukollektiivi „Kullerkupp“
(Narva-Jõesuu),
ansambli
„AveNue“ (Narva) ja folklooriansambel „Suprjadki (Narva). Seda programmi oli kaua
ettevalmistatud esinemiseks
mai lõpus Tallinnas toimunud

„Slaavi Pärjal“ ja nüüd me ei
saanud seda jätta näitamata
Narva-Jõesuu elanikele ja külastajatele. Seejärel „Avenue“ ja
„Suprjadki“ kaasabil algas veel
üks lõbus kontserdiosa – publik laulis koos artistidega, tantsiti, mängiti ringmänge.
Öine disko ei jätnud ükskõikseks ühtki tantsulõvi.
Õhtu hakkas jõudma oma loogilise lõpuni, lõke aga muudkui lõõmas, soojendades oma
soojusega lähedalseisjaid ning
tundus, et tuli on kõige tugevam ja puhastavaim stiihia.

TÄHELEPANU!

sinine-kollane värv (Narva-Jõesuu
lipuvärvid).

Kallid Narva-Jõesuulased, külalised, puhkajad! Saage osaliseks
värvikast karnevalirongkäigust,
mis toimub Linna Päevade raames
08.augustil!
Kiirustage osalema parima karnevalikostüümi konkursil! Parimad
kostüümid valitakse kompetentse
zürii poolt ja saavad hinnalised
auhinnad.
Seekordne karnevalitemaatika on
seotud kuurordi uue tunnuslausega – „Narva-Jõesuu – linn kus
on alati päike“. Seoses sellega on
eelistatud kostüümide loomisel

Konkursi tingimused:
•
Osa võtta võivad kõik;
•
Kostüümide kujunduses
peaks kasutama muu hulgas
linna lipuvärve – kollast ja
sinist;
•
Kostüümid võivad olla valmistatud igasugustest materjalidest ükskõik, millises tehnikas
kõikvõimalikke aksessuaare
kasutades;
•
Konkursist ei või osa võtta
korporatiivset sümboolikat,
kaubamärki või brändi reklaamivad kostüümid;

•

Konkursist ei või osa võtta moraali ja eetikanorme
rikkuvad kostüümid ning
valimisagitatsiooni kandvad
või kandidaate reklaamivad
kostüümid.

Hindamiskriteeriumid:
•
Sobivus karnevali temaatikaga;
•
Originaalsus;
•
Fantaasia;
•
Huumor;
•
Tehniline meisterlikkus;
•
Kunstiline kujundus ja hea
maitse

Kompetentne źürii valib välja
parimad autasud, nende autoreid
ootavad hinnalised autasud.
Konkursil osaleda soovijad peavad
ennast registreerima 08.08.2009,
üks tund enne rongkäigu algust
(Narva-Jõesuu Keskkooli juures).
Täpsemat informatsiooniosavõtu kohta saab küsida meiliaadressil jevgeni.timostsuk@gmail.
com või telefonil + 372 58 41 45
34.

Kuurordisport Narva-Jõesuus

Meie linnakese loodus sobib hästi tervistava liikumise harrastamiseks, nagu seda on kepikõnd,
rattasõit võiks lihtsalt jalgsirännakud. Selliseid inimesi näeme üha
rohkem õhtul ja hommikul rannas
või metsadüünidel.
Kuurordilinnas on kujunemas mitu
spordiürituste traditsiooni. Need, kes
on osa võtnud teavad, et meie üritused on arvestatud igale soovijale.
Organisaatorite prioriteediks jäävad võistlused kohtadele, sest need
loovad vaatemängu ja hasardi. Kuid

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

ükski võistlus ei saa läbi ilma nendeta, kellele on tähtis osavõtt. Paljud
osalejad tulevad selleks, et veeta
sportlikult aega koos seltskonnaga ja
õppida üht-teist proffidelt.
Tahame tänada kõiki, kes on osalenud Narva-Jõesuu kultuuriosakonna
ja Narva spordiklubi «Narva Fitness
outdoor active» poolt organiseeritud
üritustel. Sest oma eeskujuga aitate
meil saavutada püstitatud eesmärki:
see on eeskuju neile , kes pole veel
tajunud spordi sügavat filosoofiat.
Eriti puudutab see kasvavat põlv-

konda. Tänu teile hakkavad inimesed
avastama enda jaoks Narva-Jõesuu
looduse võimalused, erinevaid paiku
spordi harrastamiseks.
Meie linna selle aasta spordikalender
sisaldab üritusi, mis annavad võimaluse võistelda või lihtsalt osa võtta
oma tervise kasuks.
24.juulil antakse muusikakooli metsaväravate juures start kogupere
rattavõistlusele.
Registreerimine
algab kell 16.45. Esimene sõit mudilastele algab 17:40. Nende järel laste
ja lõpuks täiskasvanute sõidud. Iga
osaleja saab rattaroolile numbri ja
stardib trassile võisteldes oma vanusegrupis. Võistlusel on palju vanusegruppe, alates 11 aastat ja nooremad
ning lõpetades veteranidega 41 aastat ja vanemad. Igal vanusegrupil on
oma distants. Eraldi toimub arvestus
perede kohta. Võistluse reeglite kohaselt peab registreeritud perel olema 3 inimest. Kõiki osalejaid ootab
huvitav trass ja kaasahaarav võistlusvaim. Igal võistlejal peab olema

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

jalgrattakiiver.
Järgmiseks spordiürituseks saab
olema 07.augustil „Meremiili jooks“
. See toimub rannal vetelpäästetorni läheduses. Möödunud aastal tuli
võistlejatel ületada ka mõned looduslikud takistused – trass kulges
ositi ka vees ja mööda erinevat liiva.
Sel aastal lisavad organisaatorid veel
mõne uuendused. Jooksuks registreerumine algab kohapeal kell 17:00.
Eraldi tähistatakse trass ka kepikõndijatele, ka neile on auhinnad. Täpsemate reeglitega mõlema ürituse
kohta saate tutvuda linna veebilehel
ja kuulutustest. „Meremiilist“ ja jalgrattavõistlusest osavõtt on tasuline,
so 10 kuni 15 kr sõltuvalt vanusekategooriast.
Igatahes üritused tulevad põnevad,
nendest võtavad osa Narva-Jõesuu
külalised. Nendega võistlema kutsume ka kohalikke elanikke!

Toimetaja ja tõlk: Andres Noormägi
tel: +372 359 9588
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Narva-Jõesuu linna Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome
lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneeringu algatamine ja
detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine.
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et vastavalt Narva-Jõesuu linnavolikogu 30.06.2009 otsusele nr 210 algatakse Narva-Jõesuu linna
Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneering ja jäetakse detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.
Detailplaneeringu eesmärgid on: Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu
muutmine maakasutuse osas – Aia 35A kinnistu ulatuses haljasalade maa muudetakse väikeelamute maaks; uue sotsiaalmaa krundi
moodustamine riigiomandis oleva katastrisse kandmata maa arvelt,
kavandatava krundi maakasutuse sihtotstarve on üldkasutatav maa;
mereranna ehituskeeluvööndi vähendamine ajalooliselt väljakujunenud joonele; ehitusõiguse ulatuse ning arhitektuursete tingimuste
täpsustamine planeeringualal olevate elamumaa kinnistute ulatuses;
planeeringuala ulatuses uute teemaa kruntide moodustamine riigiomandis oleva katastrisse kandmata maa arvelt olemasolevatele
Supeluse, Aia ja Lennuki tänavatele;
tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.
Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha ning see hõlmab Supeluse 11, Aia
29, Aia 31, Aia 33, Aia 35 ja Aia 35A elamumaa kinnistuid ja nendega
külgnevat riigi omandis olevat katastrisse kandmata maad Supeluse,
Aia ja Lennuki tänavate all ning rannajoonega piirnevat haljasala.
Narva-Jõesuu linna Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe
rannajoonega piiratud ala detailplaneeringu algatamise ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu
Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu linn tööpäeviti kella 9.0016.00.
TEADE

Narva-Jõesuu linna Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja planeeringu realiseerimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et vastavalt Narva-Jõesuu linnavolikogu 30.06.2009 otsusele nr 209 algatakse Narva-Jõesuu
linna Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneering ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise
hindamine.
Detailplaneeringu eesmärgid on: Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas – maakasutuse juhtfunktsioon muudetakse planeeringuala piirides haljasalade maast väikeelamute maaks ning määrakse ehitusõigused üksik-, paaris- või
ridaelamute ehitamiseks; Lageda kinnistu jagamine elamumaa
kruntideks ja üldkasutatava sotsiaalmaa kruntideks; tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade ning trassikoridoride määramine;
teemaa kruntide moodustamine planeeringu alal.
Planeeritava ala suurus on ca 20 ha ning see hõlmab Lageda,
Lalli, Lepa, Laane ja Liini kinnistuid ning nendega külgnevat riigi
omandis olevat katastrisse kandmata maad (piiriettepanekud nr
AT0603010018 ja AT030729067).
Narva-Jõesuu linna Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
algatamise ja planeeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu linn tööpäeviti kella 9.00-16.00.
TEADE

Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 17 kinnistuja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linnavolikogu
30.06.2009 otsusega nr 208 kehtestati Narva-Jõesuu linna Lydia
Koidula tn 17 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
L.Koidula tn 17 maa-ala paikneb Narva-Jõesuu linna keskusest ca
2 km edelasuunas. Planeeringu ala on ca 0,8 ha ning see hõlmab
L.Koidula 17 kinnistut ning katastrisse kandamata riigimaad
L.Koidula ja Auga tänavate kohal. Käesoleva detailplaneeringuga
on ette nähtud L.Koidula tn 17 kinnistu jagamine kolmeks
elamumaa sihtotstarbega krundiks keskmise suurusega 2100
m² ja on määratud ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks, mille
suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m² ja maksimaalne
kõrgus 9m. Ühtlasi moodustatakse planeeringuga kaks uut
liiklusmaa krunti L.Koidula ja Auga tänavate osas.
Antud detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringuga.
Planeeringu avaliku väljapaneku ajal ei esitatud proteste ega
ettepanekuid planeeringu lahenduse muutmiseks.
Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 17 kinnistuja lähiala
detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda NarvaJõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu linn tööpäeviti
kella 9.00-16.00.

Narva-Jõesuu

«Sun Diva»- noorte initsiatiivil avatud kohvik
Suvi on haripunktis. Kuidas
veedab tavaline tudeng oma
vaba aega peale sesside lõppu?
See tähendab, millega tegeleb
tudeng suvel ehk koolivaheajal?
Minnakse välismaale või pealinna «taskuraha « teenima.
22 aastane Narva-Jõesuu elanik Artur Sulojev otsustas sellel
suvel jääda kodulinna. Antud
hetkel töötab noormees välibasseini administraatorina Narva-Jõesuu SPA hotellis.
Kuidas „Sun Diva“ tekkis? Otsustasime isiklikult huvi tunda ja
uurisime seda Arturilt.
Artur, räägi palun kõik algusest peale, kuidas Sa sattusid
SPA hotelli?
Kõige alguses otsustasime
sõpradega avada suvekohviku
mere ääres. Käisime oma idee
välja ja Narva-Jõesuu linnapea
Andres Noormägi oli igati päri
ja linnavalitsus kiitis selle heaks.
Meile anti kohake mere ääres, just nimelt sinna, kuhu me
soovisime. Kahjuks aga tekkis
hiljem probleeme, sest polnud
võimalik muretseda vajalikku
varustust ja seadmeid. Kuid me
ei kaotanud lootust ja idee jäi
alles. Märkasime Narva-Jõesuu SPA hotelli ees suurepärast
avatud basseini, mida ei kasutatud eriti. Kuigi seadmed olid
sanatooriumil olemas, puudus
basseini juures müügikoht, kus
inimesed saaksid peale suplust
kosutada end värskendava kokteili või õllega. Edasised läbirääkimised toimusid SPA hotelli

direktoriga Karin Küppasega.
Idee võeti positiivselt vastu.
Nõnda sündiski «Sun Diva».
Praktika näitab, et kõik tormavad teenistust otsima pealinna või piiri taha. Miks Sina
otsustasid sellel suvel koju
jääda?
Ma ei tahtnud pealinnas aega
veeta. Mulle aitab selleski, kui
ma peaaegu aastaringselt seal
õpin ja olen (nimelt on Artur
Sulojev Eesti Mereakadeemia
tudeng, seal omandab ta sadama ja meretranspordi juhtimise
eriala). Välismaal olin eelmisel
aastal Londonis. Töötasin mererestorani köögis. Praktiseerisin
inglise keelt, teenisin raha, nägin kuulsusi ja üldse oli põnev.
Aga sel suvel tahaksin kodus
olla, siin on kodusem ja soojem
Kuidas hindad Londonis veedetud aega ja samas saadud
kogemusi?
Sain tunda Londonis klienditeeninduse raskusi, aga ka rõõme, mis selle tööga kaasnevad.
Valmistusime väga põhjalikult
restorani avamiseks ette, kolme nädalaga omandasin tiitli
«noor võitleja”. Meile avaldati ka
mõningaid «restorani saladusi».
Londonist sain pisiku, mis pani
mind unistama sellest, et kord
avada päris oma restoran.
Kujutame ette, et kõik trumbid on Sinu käes: vajalikud
otsused on tehtud ja Sinu
kasuks langetatud, stardikapital käes ,jäänud on vaid
mõelda loomingulisele konseptsioonile, siis kuidas võiks

välja näha Sinu restoran.
Kujutan teda ette nii: õlgedest
katusealused, eksootilised kokteilid, havai tüüpi menüü, teenindav personal erksatesse värvidesse riietatud, lillevanikud,
kaasahaarav muusika kitarri
saatel.
Arvan, et sul edeneb kõik hästi. On ju «esimene pääsuke»
lendu lastud ja Sa sammud
oma eesmärgi poole- suvekohvik «Sun Diva» Narva-Jõesuu SPA hotelli välibasseini
juures töötab edukalt. Kasutades juhust, mida Sa sooviksid ütelda oma potentsiaalsetele klientidele?
Bassein ja kohvik «Sun Diva»

Narva-Jõesuu SPA hotelli juures
on avatud kõikidele Narva-Jõesuu elanikele ja ka lähinaabritele Narva ja Sillamäe elanikele,
mitte ainult hotelli külastajatele. Soome Laht ei rõõmusta
meid eriti tihti sooja veega, seetõttu otsustas hotelli juhtkond
lubada kasutada basseini kõikidele soovijatele.
Sissepääs maksab 25 krooni.
Niisiis tahan Teile öelda «Tere
tulemast!» ja samas julgen Teile
väita - Te ei kahetse!
Ekaterina GRITSKOVA

TEADE

Suur-Lootsi tn 9 ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
Narva-Jõesuu Linnavalituse 10.07.2009.a korraldusega nr 223 on vastu võetud
Suur-Lootsi tn 9 ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.08.-31.08.2009.а. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, kab 301.
Planeeringu ala suurus on ca 1,7 ha ja ala paikneb Suur-Lootsi, Vana ja Uus tänavate
vahelises kvartalis.
Planeeringuga kavandatakse kruntide moodustamist ja kruntidele ehitusõiguse määramist alljärgnevalt:
Krunt 1 (olemasolev Suur-Lootsi tn 9 kinnistu) suuruseks on 10 060 m². Krundile on
lubatud ehitada üks kuni neljateistkümnekorruseline hoone, mille maksimaalne lubatud ehitusalune pind on 9150 m². Hoone maksimaalne kõrgus on 60 m.
Krunt 2 (elamu Suur-Lootsi 5 alune maa) suurus on 1265 m² ja sihtotstarve 100%
elamumaa (001;E).
Krunt 3 (elamu Suur-Lootsi 7 alune maa) suurus on 1285 m² ja sihtotstarve 100%
elamumaa (001;E).
Mõlemal elamumaa krundil on lubatud ehitada üks kuni kahekorruseline elamu ja
kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalne lubatud ehitusalune pind kokku on 250
m² ja maksimaalne kõrgus on 10 m elamul ja 4,5 m abihoonel.
Krunt 4 (Suur-Lootsi tänava ala) suurus on 1644 m2 ja sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L). Hooneid krundile ehitada pole lubatud.
Krunt 5 (alajaama ala) suurus on 185,7 m² ja sihtotstarve 100% tootmismaa (003;T).
Ehitada on lubatud kuni kaks ühekorruselist hoonet (alajama), mille maksimaalne lubatud ehitusalune pind on kokku 185 m². Hoonete maksimaalne kõrgus on 4 m.
Krunt 6 (Suur-Lootsi tn 9 ja Vabriku tänava vaheline ala) suurus on 1249,1 m² ja sihtotstarve 100% sotsiaalmaa – üldkasutatav maa (017;Üm). Hooneid krundile ehitada
pole lubatud. Krundil on kavandatud üldkasutatav haljasalaga.
Krunt 7 (Vabriku tänava ala) suurus on 648,3 m² ja sihtotstarve 100% transpordimaa
(007;L). Hooneid krundile ehitada pole lubatud.
Planeeringuga nähakse olemasolevate tehnossüteemide ümberpaigutamine ja uute
ehitamine ning selleks vajalike servituutide määramine.
Detailplaneering sisaldab kehtiva Narva-Jõesuu üldplaneeringu muutmise ettepanekut: perspektiivne tehnorajatiste maa muudetakse Suur-Lootsi tn 9 kinnistu ulatuses
ärimaaks.

Hotellis YES on avatud
ravimassaži kabinet
tööaeg 10.00-20.00
päikestel päevadel massažist
töötab rannal

info tel. 58 244240
Vladimir Sirus
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Lihtne sõna – Kodu!
Iseäralik pidu toimus 20.juunil
2009.a. Sünnipäev oli majal
aadressiga Karja 17.

Linnavalitsus
õnnitleb
juunikuu
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad

Genrikh Karpovskiy
Evdokia Filippova
Zoya Afanasieva
75-aastaseks said:

Rimma Doronina
Liudmila Telyatnikova
85- aastast juubelit tähistavad:

Uljana Pervenenok
Irina Petrova
Ljubov Vinogradova

Veidi statistikat.
Mais 1984 aastal anti ekspluatatsiooni elumaja Karja 17 ja sinna
kolisid sisse elanikud. Läksid
aastad ja koos elanikega möödusid ka aastad majal. 2002.a.
moodustati majas korteriühistu
(KÜ), mille esimesteks juhatuse
liikmeteks said Raisa Oleinik,
Albina Ivanova, Lidia Volkova,
Aleksandr Ivanov, Zoja Eidemiller. Ja nad kõik koos said tunda
KÜ juhtimise „teadust „.
Vitalil Pitsugin, Igor Śiran, Igor
Gerassimov on olnud KÜ juhatuse liikmed viimased 4 aastat.
Inimesed saavad sõnast kodu
aru erinevalt. Kellele on see soe
ja armas paik, kus teda oodatakse ja armastatakse, kus on tema
pere. Keegi võtab seda lihtsalt
kui eluruumi.
Kuid sellel peo ajal oli pidevalt

tunne, et siin on kokku saanud
naabrid, sõbrad, mõttekaaslased. Ja isegi vihmane ei takistanud pidu.
Pisipere osales erinevatel konkursitel, suuremad laulsid, tantsisid ja võtsid uhkusega vastu
õnnitlusi sõpradelt, tuttavatelt,
naabritelt. Keegi ei jäänud ilma
auhinnast või kingitusest. Kõigest õhkus rõõmsat meeleolu,
ühtsustunnet. Kaks tundi möödusid märkamatult ja lõpetuseks
kutsuti kõik teed jooma ja ilutulestikku vaatama. Osaledes sellistel üritustel saab tõelise rahuldustund ning tabad end mõttelt,
et nende inimeste selline algatus
saab heaks traditsiooniks ka teiste Narva-Jõesuu elanike seas.
Ikka nii edasi! Olete tublid!
KÜ Karja 17 esimehe (20032009) Zoja Eidemilleri sõnavõtust:
Meil täitus 25 aastat!

Narva-Jõesuu
linnavalitsus
õnnitleb
Eva Barmakova
vanemaid lapse sünni
puhul!

Meie majas elab palju elanikke,
kellele pole ükskõik maja saatus,
seepärast osalevad nad aktiivselt
maja elus. Tahaks ära märkida
Sergei Toropovi, Ljudmilla Bolśakovat, Nadezda Butuzovat, Ljudmilla Makarovat, Eevi Rebmani ja
teisi.
KÜ eksisteerimise jooksul on juhatus koos aktiivi ja korteriomanikega viinud maja korda: katus on
vahetatud, soojendatud otsaseinad, renoveeritud elektrisüsteem,
tehtud kosmeetiline remont trepikodades ja vahetatud välisuksed, korrastatud soklikorrus, lävi

On vaid üks soov;
On kõiges vaja püüdlemist,
Ükskõik mis tee Sa valind poleks.
Sa lapsepõlvega jätnd hüvasti
Nüüd leida vaid võiks vahendi,
Et peamist mõtet elus tabada.
On valmisolek eluks,
Teadmised…,
Ja pole Jumal mõistusega liiga teind On tervis ja ka jõud,
Kuid oleks õnne vaid,
Sa seda saavutama tööga pead.
Töös – elu alus on
See hüvanguks me Isamaale
Ja küll siis küllus Sindki leiab.
Kas töötada või õppida,
sihiks aina olgu – olla ligimesele kasulik.
Ja teostuda iseenda saatuses,

kes elavad meie majas. Täname
majaelanikke, kes on suhtunud
mõistmisega meie tegemistesse,
on osutanud abi ja usaldanud.
Las juubeliaasta tuleb meie majja
rahus, kokkuleppes ja headuses,
õnneküllaselt. Mul on olnud õnn
töötada koos vastutustundlike juhatuse liikmetega, suur tänu neile.
Aitäh linna juhtidele ja -teenistustele, kes on aidanud probleemide
lahendamisel, tänud linnavalitsuse kultuuriosakonnale piduliku
ürituse korraldamisel.

Laste loomingupäevad!
Hotellis ”Liivarand”

Hüvasti, lapsepõlv!
Tere – uus elu!
Soojas ja sõbralikus õhkkonnas möödus Narva-Jõesuu keskkooli 12 klassi lõpuõhtu. Lapsi tervitati õnnitlustega ja heade soovidega.
Linnavalitsuse poolt said kõik lõpetajad mälestuseks kingituse. On juba kord nii seatud,
kui tiivad kannavad tuleb minna, jätta kodu
ja otsida oma rada. Jäävad maha armsad lähedased ja kodud. Tahaks väga loota, et mõnigi lõpetajatest saades heaks spetsialistiks
otsustab koju tagasi tulla ja siin rakendada
oma teadmisi ning tarkusi linna hüvanguks
ja edasi viia meie linna traditsioone. Tahaks
väga loota ,et meie kallid lõpetajad armastaksid oma linna ja suudaksid seda armastust edasi anda oma lastele, kes uhkusega
räägiksid: «Ma olen Narva-Jõesuu elanik ja
meil paistab kogu aeg päike!»

viidud energiaaudit jpm.
Elades suures majas oleme paremini üksteist tundma õppinud,
jagades rõõme ja muresid. Me
püüdsime, et majaelanikel oleks
mugav ja võimalusel ka säästlik
elada.
Majas elavad erinevate erialade
ja põlvkondade inimesed: arstid,
raamatupidajad, kalurid, ehitajad, elektrikud, linnavolikogu
liikmed; vanimal majaelanikul
Valentina Usoval on juba 92 eluaastat, kõige noorem Jevgeni
aga 5 kuune. Pole me unustanud
Leningradi blokaadi veterane,

Olla õnnelik, edukas.
Las mitte kõiges patuta,
Kuid armastada elu ja ka usus
Südamesse elada.
Sa oled õnne väärt!
Vaid ole valmis alati
Kõik takistused võitma!
Pärituult ja nooruse purpurpurjeid soovides

Narva-Jõesuu Linnavolikogu ja Linnavalitsus

Möödunud puhkepäevadel toimus Narva-Jõesuus hotell “Liivarand”
territooriumil laste loomingupäev.
Vaatamata tuulisele ilmale tegelesid lapsed meeleldi oma kunstiga:
joonistati kividele, puutükkidele,meisterdati piraadikirste kuni ikebanadeni välja. Värvid, kriidid ja teised käepärased materjalid anti
kõikidele soovijatele, kes tahtsid osaleda loomingulises protsessis.
Oma meisterdatud kunstiteosed võis ka koju kaasa võtta või jätta
need territooriumile. Meeldiv oli vaadata, kuidas lapsed koos vanematega teostavad oma julgeid ideid ja viivad neid ellu.
Kõik osavõtjad said auhinnad, organiseerijatelt hotell ”Liivarand ja
“Relax beach”. Ajalehe “Narva” toetusel-hakatakse teavitama regulaarselt terve suvi, et puhkepäeviti kella 12.st toimuvad laste loomingupäevad.
Aeg lendas märkamatult: lauajuppidest valmisid piraadikirstud, ja
kasetohust valmis suurepärane vaas, dekoreeritud stiilsed kärbseseened.
Tööde autorid pildistasid meelsasti oma meisterdatuid töid. Mõned
vanemad olid lausa ”vangis”oma loomingulises töös ja võtsid konkurssi väga tõsiselt ja valmistasid end selleks täie tõsidusega ette.
Meeldiv on tunnistada, et selline tore algus saab lõpuks traditsiooniks.
Tore ja meeldiv on veeta pereringis puhkepäeviti üks ilus ja kena
päev!
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Narva-Jõesuu
Linnapäevad 2009
5-st kuni 11. augustini 2009.a. tähistab Ida-Virumaa suvepealinn
Narva-Jõesuu oma täisealiseks saamist. Linna Päevade 16. aastapäeva pidustusi korraldab Narva-Jõesuu Linnavalitsus koostöös
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia spetsialistidega.
Traditsiooniliselt pidutsetakse mitu päeva. Programm sisaldab eredaid sündmusi igale vanusele ja maitsele.
Sel aastal saab pidu alguse 05.augustil, mil avatakse Valges saalis
(Kesk tn 3) Viktor Strelkovi näitus „Meie linna inimesed“. Samuti kutsub Viktor Strelkov 6.-10. augustil elanikke ja puhkajaid tasuta ekskursioonidele mööda Narva-Jõesuud.
06.augustil on Valges Saalis muusikalis-poeetiline õhtu „ Narva lahe
laulikud“ Ljudmilla Tokereva ettekandes kõlavad Narva-Jõesuus puhanud poeetide I. Severjanini, K.Balmonti, K.Slutśevski jt loomingule seatud laulud.
07.augustil toimub rannas traditsiooniline „Meremiili jooks“. Start
antakse 18:00 vetelpäästetorni juures. Registreerimine 17:00 kuni
17:45.
Reede õhtul, 07.augustil, kutsume teid autoriõhtule, millel teevad
kaasa helilooja, 106 vene mängufilmi muusika autor („Gardemariinid –edasi“, „Õnne järele“, „Olge mulle meheks“ jt), professor, Peterburi Riikliku Kultuuri- ja Kunstiülikooli muusikalise estraaditeaduskonna dekaan, Riikliku preemia laureaat, Venemaa teeneline
kunstitegelane Viktor Lebedev ja Loomingu autor, mida esitavad
pea kõik vene estraadi humoristid, sh Gennagi Hazanov, Klara Novikova, Jefim Śifrin, tuntud kirjanik-humorist – Semjon Altov.
Pidustuste peapäev 08.augustil algab värvika karnevalirongkäiguga. Karnevali temaatika on sel aastal määratud kuurordi tunnuslausega – „Narva-Jõesuu –linn, kus on alati päike“ Seoses sellega
on karnevali värvideks valitud kollane ja sinine, sümboliseerimaks
päikest ja merd – linn-kuurordi ainuke ja lõpmatu rikkus.
Karnevalirongkäik stardib Piirivalve puhkpilliorkestri saatel ja eestvedamisel Narva-Jõesuu Keskkooli juurest mööda peatänavat ja
lõpeb Heledas Pargis, kus kuni keskööni kestab non-stop kontsert
Ida-Virumaa kultuurikollektiivide esitamisel ja mitte ainult. Õhtu rosinaks saab tuleshow Heleda Pargi tiigikaldal.
Kogu päeva kestel toimub kontserdiplatsi vahetus läheduses laat,
kus on võimalik soetada suveniire, õhupalle, eksklusiivset riietust,
aksessuaare, mööblit jne. Laadaplatsi kõrval paikneb lasteplats batuut, sky-jump , noorelaskmine jms. Nagu on näidanud eelmine aasta on laadaplatsil ja atraktsioonid kutsunud esile elavat huvi
peokülaliste seas. Peoprogramm lõpeb keskööl värvika tulevärgiga
mererannal.
Pühapäev, 09.august, on pühendatud pereväärtustele. Lapsed ja
nende vanemad saavad osa võtta spordiüritustest rannal, külastada teater „Ilmarine“ etendust vabas õhus. Päeval on aga Heledas
Pargis Eesti esimene „Puhkpillilahing“. Kuna taoline üritus toimub
esmakordselt, siis ootame suurt külastajate arvu arvestades fakti, et
puhkpillimuusika on olnud kuurordielu lahutamatu osa Narva-Jõesuus juba sadakond aastat.

Narva-Jõesuu

