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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

• Ametlikult

Narva-Jõesuu lastekodul
täitus 60 tegevusaastat!

26.novembril toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
korraline istung:
• 2009.a. linna eelarve läbis esimese lugemise.
Eelarve kogumahuks on planeeritud 33,4 milj,
krooni, mis on 14% vähem kui 2008.aastal.Eelarve tulude kasvuks on planeeritud 3,3 %. Kuludeks on arvestatud 33,3 milj, krooni. Tulude osas
on veel täpsustamata laekumine riigieelarve tasandusfondist investeeringuteks ja jooksvateks
kuludeks. Kuludesse on planeeritud kommunaalkulude tõus.
• Kinnitati linnavalitsuse uus struktuur alates
01.01.2009.a.;

Kuuskümmend aastat tagasi avas Narva-Jõesuus
oma uksed maja, kus leidsid omale kodu sõjas vanemad kaotanud lapsed. 21. novembril tähistas
lastekodu oma juubelit.
Tegutsemisaja jooksul muutis lastekodu mitu korda oma profiili. Esialgselt, alates 1048.aastast, oli see
varjupaik, seejärel muutus koduks

kooliealiste lastele. Möödunud sajandi 60-ndatest aastatest alates
kasvatati siin ainult koolieelikuid
ja alles viimased üheksa aastat on

lastekodu olnud jälle nn segatüüpi
– kuni 18-aastaste laste ja noorukite kodu.
Juubelipeo avas piduliku kõnega
lastekodu direktor pr Erika Tambi. Direktor soovis kollektiivile ja
kasvandikele aastapäeva puhul
uusi kogemusi ja võimalusi ning
palju-palju õnne. Pidulikku õhtut
viisid läbi õpetajad ja juhendajad.
Alustuseks räägiti natuke lastekodu ajaloost. Loeti ette õnnesoove,
deklameeriti luuletusi, lauldi laule.
Õnnesoove jätkus igale lastekodu
töötajale.
Kasvandikud võtsid samuti peost
osa. Lapsed esitasid endi lavastatud miniatuure, deklameerisid luuletusi, laulsid ja tantsisid.
Piduõhtule kogunes palju kutsutud
külalisi, kes soovisid lastekodu tähtsal päeval õnnitleda. Narva-Jõesuu
linna nimel õnnitles lastekodu aselinnapea Tatjana Pagajeva, linnavolikogu liikmed Aili Sepp ja Svetlana
Moissejeva ning linnavalitsuse liige
Enely Kullamäe. Külalised kinkisid

lastekodulastele ja nende kasvatajatele linna poolt Meresuu SPA Hotelli kinkekaardid.
Narva Linnavalitsuse nimel õnnitles lastekodu juubeli puhul delegatsioon aselinnapea Aleksandr
Ludvigiga eesotsas, kes kinkis lastekodule kodukino.
Lastekodulapsi ja –töötajaid saabusid pidupäeval õnnitlema ka külalised Norrast. Nad vaatasid üllatuse
ja rõõmuga laulvaid ja tantsivaid
lapsi, aplodeerisid esinejatele püsti
seistes ja jäid peoga väga rahule.
Peoõhtu lõpetuseks tõid lapsed
saali tohutusuure tordi 60 põleva
küünlaga. Külalised kutsuti teed
jooma, soovijatele korraldati lastekodu majas ekskursioone.
Anna Semjonova,
Narva-Jõesuu LV infosekretär

• Kinnitati munitsipaalomandis olevate ruumide
rendi hinnad. Kinnitati munitsipaalasutuste ruumide rendi tunni- ja päevahinnad.
• Kinnitati korteriühistute ja korteriomanike ühisuste toetamise kord prügikonteinerite majade
ehitamiseks. Linnavalitsus planeerib eraldada
korteriühitsutele toetust prügimajade ehitamiseks kuni 50 % ulatuses nende hinnast, kuid mitte rohkem kui 10 000.- krooni toetust ühe taotleja
kohta. Toetust kavatsetakse eraldada järgmisel
aastal, peale 2009.a. eelarve vastuvõtmist. Linnavalitsus töötab välja konteinerimajade tüüpprojekti, mida KÜ-d saavad kasutada sõltumata sellest, kas nad tellivad konteinerimajade ehitustöö
või teevad ise.
• Kehtestati Mäe tn 26 maaüksuse detailplaneering (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.11.2008.a.
otsus nr 182). Planeeringu eesmärk on kahe iseseisva elamumaa krundi moodustamine ja kahe
elamu ehitusõiguse määramine.
• Raja tn 6d maa sihtotstarbe muutmine tööstusmaast elamumaaks, tuginedes 2002.a. kehtestatud detailplaneeringule;

Linna kultuuriasutuste reorganiseerimine
Viimasel ajal on linnas palju olnud juttu sellest, nagu likvideeriks mina
kultuuri. Kinnitan teile, et see ei ole nii. Muudatused, mille sisseviimiseks olen ma volikogule ettepaneku teinud, järgivad tegelikult ainult ühte eesmärki – tõsta linnas toimuva kultuurielu koordineerimise
kompententsust.
See tähendab nii pädevat planeerimist, finantside otsimist ja rahastamise korraldamist, suhtlemist erinevate asutuste ja ettevõtetega ning
kohalike kultuurikollektiivide arendamist nii, nagu need seda väärt on.
Kõik see on vajalik, et taastada Narva-Jõesuu kui kunagise kultuurse
kuurordi maine.
On tavapärane ja loomulik, et linna kultuurielu aluseks on kohapeal tegutsevad loomingulised kollektiivid ning et nende arengust sõltub meie kultuurielu tase.
Linnaasutuste praegust struktuuri muutes püüame me võimalikult vähe häirida tegelikult toimuvat kultuuritööd.
Siin linnas töötatud aja jooksul olen ma tähele pannud, et ametnikud, kes juba üle üheksa aasta järjest vastutavad kultuurisfääri

• Kinnitati linna allasutuste uus struktuur. Alates
01.01.2009.a. on keskkool, lasteaed, muuseum,
raamatukogu ja muusikakool linna allasutuste
struktuuris. Linnavolikogu kohustas linnavalitsust esitama linnavolikogu järgmisele istungile
käesoleva aasta 17.detsembril Kultuurikeskuse
reorganiseerimise plaani;

toimimise eest, ei jõua tänapäeva kiirelt areneva ja muutuva eluga sammu pidada. Just selline olukord vajabki muutmist.
Linnavolikogu kinnitas käesoleva aasta 26.novembri istungil linna
allasutuste uue struktuuri ja tegi linnavalitsusele ülesandeks esitada
volikogu järgmisele istungile 17.detsembril Kultuurikeskuse reorganiseerimise konkreetse kava koos finantseerimisplaaniga.
Alates 2009.a. 1.jaanuarist kuuluvad linnaasutuste koosseisu keskkool,
lasteaed, muuseum, muusikakool ja raamatukogu.
Kinnitan teile, et mitte keegi, kes soovib töötada linna heaks, ei
jää ilma tööta. Kõik kultuurikeskuse raames tegutsenud kultuurikollektiivid jätkavad oma tegevust.
Andres Noormägi
Linnapea

• Võeti vastu linna aukodaniku nimetamise kord.
Linna aukodaniku nimetuse annab linnavolikogu
esitatud nominentide hulgast valitutele üks kord
aastas EV aastapäeval. Aukodaniku nimetuse võib
anda isikutele, kes on tihedalt seotud Narva-Jõesuuga, kelle eluviis on kooskõlas üldtunnustatud
moraaliprintsiipidega ja kes on kaua ning tulemuslikult töötanud linna heaks, kelle tegevus on
toonud linnale tuntust või kes oma tegevusega
on toetanud linna arengut. Aastas antakse linna
aukodaniku nimetus mitte rohkem kui kolmele
inimesele. Linna aukodanikuks nimetatule antakse rinnamärk ja tunnistus.
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Sotsiaalkindlustusameti Teatis

• Ametlikult

Toetus üksikvanematele
Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab ajavahemikus 01.12. kuni 31.12.2008.a ühekordset toetust üksinda lapsi kasvatavale
vanemale tingimusel, et tema tulud peale
kommunaalkulude mahaarvamist ei ületa
ühe pereliikme kohta ½ minimaalpalgast.
Toetuse saamiseks on vajalik esitada taotlus
(standartplank on saadaval internetis linna
kodulehel www.narva-joesuu.ee või Linnavalitsuse infosekretäri juures Koidu tn 25
kab.310).
Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
•
isikut tõendava dokumendi koopia;
•
lapse sünnitunnistuse koopia;
•
korteriühistu tõend korteris elavate inimeste arvu kohta;
•
kommunaalkulusid tõendavate dokumentide koopiad;
•
sissetuleku suuruse tõend;
Taotlusi võetakse vastu kuni
15.12.2008.a. Toetust sularahas välja ei
maksta.
TEADE

Detailplaneeringu Mäe tn 26 maa-alale
kehtestamine

Alates 1. veebruarist 2009 muutub
pensionide, toetuste ja hüvitiste
väljamaksmise kord. Postkontorist
enam pensioni, toetusi ja hüvitisi
välja võtta ei ole võimalik. Edaspidi
on Teil raha kättesaamiseks alljärgnevad võimalused, mille hulgast valige endale kõige sobivam variant.

teel kojukandena Teie enda kulul võite valida siis, kui olete pensionär või
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
saaja või vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud

riigi kulul, tuleb avalduses täiendavalt
märkida konkreetsed asjaolud, mis
takistavad pangateenuse kasutamist
ning asjaolud, mis on seotud liikumistakistusega või asjaolu, et elate haja-

Täiendava info saamiseks palume pöörduda elukohajärgse pensioniameti
klienditeenindusse või helistada infotelefonil 16106. Infotelefoni tööaeg on
tööpäeviti 9.00-17.00. Pensioniametite
klienditeenindused on avatud tööpäeviti 8.30-16.30.
Märkused

Raha kantakse panka riigi kulul
Teie arveldusarvele
Kui Teil juba on arveldusarve, saate
oma pensioni, toetuse või hüvitise olemasolevale arveldusarvele kanda. Kui
Te arveldusarvet ei oma, siis on seda
võimalik avada pangakontorites, postkontorites töötavates postipankades
või pangabussides. Te saate pangakaardi, millel on palju kasutusvõimalusi – sellega saab tasuda ostude eest
kauplustes, teha pangaautomaadis
makseid, võtta välja sularaha, sõlmida
otsekorralduslepinguid jpm.
Teise isiku arveldusarvele
Raha kantakse teise isiku arveldusarvele (ka juriidilise isiku arveldusarvele).
See on sobiv variant siis, kui Te mingil
põhjusel ei saa oma arveldusarvet kasutada või kui Teil oma arveldusarve
puudub. Enne otsuse tegemist kaaluge seda valikut põhjalikult ja soovi
korral paluge pangas endale selgitada sellega kaasneda võivaid tagajärgi.
Avalduse, milles soovite summade
väljamaksmist teise isiku pangakontole, saate vormistada isikut tõendava
dokumendi ettenäitamisel pensioniameti klienditeeninduses üksnes Teie
ise. Avalduse võite saata ka posti teel,
kuid sel juhul peab see olema tõestatud notariaalselt.
Kui Teie arveldusarve asub välisriigis,
siis kantakse raha panka Teie enda kulul.

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu linnavolikogu 26.11.2008 otsusega
nr 182 kehtestati Mäe tn 26 maa-ala detailplaneering. Planeeringu ala pindala on 2125
m².
Detailplaneering näeb ette Mäe 26 kinnistu
jagamist kaheks võrdseks elamumaa krundiks (Mäe 26 ja Mäe 26b). Uuesti moodustatud krundile Mäe 26b antakse õigus ehitada
uus kahekorruseline elumaja. Krundil Mäe tn
26 säilitatake ja renoveeritakse olemasolev
elumaja. Detailplaneeringu avaliku väljapa- Posti teel kojukandena Teie enda
neku ajal ei esitatud muudatusettepanekuid kulul
Võimaluse raha kättesaamiseks posti
ega vasuväiteid.

Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja
temaga koos Eestisse elama asunud
abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse saaja.
Kui otsustate käesoleva variandi kasuks, siis teadke, et Eesti Postil on õigus
võtta iga isiku kohta tehtava kojukande eest tasu 60 krooni. Nimetatud tasu
määr on Eesti Posti poolt kehtestatud
ajavahemikuks 01. veebruar 2009 kuni
31. detsember 2009.
Posti teel kojukandena riigi kulul
Pensioni või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kojukannet riigi kulul
võite taotleda juhul, kui olete sügava
puudega töövõimetuspensionär või
sügava puudega töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saaja või vanaduspensioniealine isik ja kui lisaks
nimetatuile on teil liikumistakistus või
kui te elate hajaasustusalal (asulatest
ja bussi- või rongiliiklusteedest kaugel)
ja teile on pangateenus raskesti kättesaadav.
Juhul, kui soovite posti teel kojukannet

asustusalal. Nende andmete põhjal
langetab pensioniamet otsuse, kas kojukande kulu kannab riik.
Kui Teile makstakse pensioni või puuetega inimeste sotsiaaltoetusi posti teel
kojukandega ja samal ajal on Teil õigus
ka peretoetustele või elatisabile, siis
tuuakse ka need Teile postiga koju.
Eeltoodust tulenevalt palub Sotsiaalkindlustusamet Teil valida endale sobivaim väljamakseviis ning täita avalduse vorm, mis on lisatud käesolevale
kirjale ja saata see postiga hiljemalt 15.
detsembriks 2008 elukohajärgsele
pensioniametile või tuua see isiklikult
pensioniameti klienditeenindusse.
NB! Kui Te ei esita eespool nimetatud
avaldust pensioniametile soovitud
ajaks, siis me ei tea, missuguse raha
kättesaamise viisi Te valisite ning seetõttu ei ole meil võimalik pensioni,
toetusi või hüvitisi õigeaegselt välja
maksta. Oma rahast Te ilma ei jää - pärast vastava avalduse ja isikut tõendava
dokumendi esitamist pensioniametile
makstakse saamatajäänud summad
välja tagantjärele.

Kui kodanik kurdab, et ta ei ole mingisugust kirja saanud, kuigi oma pensioni, toetuse või hüvitise saab posti teel,
siis peaks ta KINDLASTI võtma ühendust elukohajärgse pensioniametiga
või helistama kliendiinfo lühinumbrile
16106. Vastasel juhul ei saa tema avaldust õigeaegselt kätte ja ei tea, missuguse raha väljamakseviisi ta valib. See
aga viib selleni, et amet ei saa veebruaris talle ettenähtud riiklikku pensionitoetust-hüvitist välja maksta, ta saab
selle hiljem.
Võib juhtuda ka vastupidi - isik võib
imestada, et miks talle see kiri saadeti,
kui ta äsja kirjutas pangaga liitumise
avalduse. Sel juhul on tegemist ajalise
ühtelangevusega (kod. tegi pangaavalduse ja samal lühikesel ajalvahemikul SKA postitas kirjad). Siis läheb
arvesse pangaga liitumise avaldus ja
uut avaldust täita ei ole vaja.
Kui isik soovib raha kojukannet riigi
kulul, siis on tal soovitav täita avalduse
blanketil olevad vabad read üsna põhjalikult, sest mida täpsemalt kõik asjaolud kirjeldatud on, seda kindlamalt
oskab pensioniamet õiglase otsuse
langetada.
Lisainformatsiooni saamiseks võite
pöörduda ka Narva-Jõesuu linnavalitsuse poole:
sotsiaalabi inspektor Sirje Neeme, tel.
35 99 589
linnasekretär Veronika Stepanova, tel
35 99 587

TEADE

TEADE

Kalda tn 73, 73a ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 01.07.2008 korraldusega nr 177
võeti vastu Kalda tn 73, 73a ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Kalda tn 73 kaheks võrdseks krundiks jaotamine ning ehitusõiguse ulatuse määramine väikeelamute ehitamiseks. Projektiga on ettenähtud igal krundil väikelamu
(hoone kõrgus on 10m) ja abihoonete ehitust. Krundi sihtotstarve on 100% elamumaa.
Kalda tn 73a kinnistu kaheks võrdseks krundiks jaotamine ning maakasutuse sihtotstarvet olemasolevast elamumaast tulundusmaaks ja üldmaaks muutmine.
Planeeringuala suurus on 13 432m².
Kalda tn 73, 73a detailplaneeringuga on ettenähtud kalda ehituskeeluvööndi vähendamine 25
meetrini, mis on kooskõlastatud Keskkonnaministeeriga.
Ajavahemikus 8.12.08 – 21.12.2008.a. toimub Kalda tn 73, 73a ja lähiala detailplaneeringu avalik
väljapanek. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse infolauas aadressil
Koidu 25, 3 korrus.
Juhul, kui avaliku väljapaneku ajal laekuvad kirjalikud ettepanekud või vastuväited planeeringu lahenduse suhtes, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 23. detsembril 2008 kell 11.00 Narva-Jõesuu linnavalitsuse saalis, aadressil Koidu 25, 3 korrus.

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

Vabaduse tn 72 detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algamata jätmine.
Narva-Jõesuu linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.10.2008 otsusega nr 179 kooskõlastakse Vabaduse tn 72 detailplaneeringu lähteülesanne ja jäetakse keskkonnamõju strateegilise hindamise algamata.
Vabaduse tn 72 detailplaneeringu eesmärk on jagata olemasolev kinnistu neljaks elamumaa kinnistuks
järgmiste aadressidega: Nurme tn 37 – krundil näha ette kahekorruselise kuni 6 boksiga ridaelamu püstitamine; Nurme tn 41 – krundil näha ette kuni 7 korteriga elamu või pansionaadi tüüpi puhkehoone
rajamist (korruste arv kuni 2); Vabaduse tn 72 – maakasutuse sihtotstarve määrata proportsiooniga:
korterielamumaa – 85%, ärimaa – 15%, krundil näha ette olemasoleva hoone rekonstrueerimist korterielamuks ning laiendamist, krundil on lubatud kaks hoonet: olemasolev 6 korruseline hooneosa, mille
mahtu on lubatud suurendada kuni 50% olemasoleva hoone mahust ning uus 4 korruseline hoone
kõrgusega kuni 14m; Vabaduse tn 74 – maakasutuse sihtotstarve määrata proportsiooniga: korterielamumaa – 80%, ärimaa – 20%, krundil näha ette uue kuni 4 korruselise korterielamu püstitamine
kõrgusega kuni 14m.
Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 ha.
Otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu Linn tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 16.30. a

tel. + 372 35 99 599 info@narva-joesuu.ee
fax + 372 35 99 590 www.narva-joesuu.ee
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“Vuntsidega lapsehoidja” meie lasteaias.
6. oktoobril algusega kell12.00
toimus Narva-Jõesuu lasteaia
“Karikakar” “Tähekese” rühmas üritus nimetusega “Vuntsidega lapsehoidja”.
Ürituse viis läbi Sergei Okunev,
hooldekodu töötoa töötaja. Sellest võtsid koos lastega osa veel
ka lasteaia juhataja Natalja Kaurson, Narva-Jõesuu aselinnapea
Tatjana Pagajeva ja Narva 1.kooli
lastepsühholoog Irina Krot.
Lasteaia üritust filmis telekanal
1.Baltiiski.
Lapsed koguti gruppidesse ja
neile anti kätte mitmesuguste
suveniiride toorikuid: suveniir
“Vurr” (puust vurrkann), suveniir
“Saa pihta” ja puidust minipildid
magnetiga. Lapsed valmistasid
neile kätte antud toorikutest
suveniire grupi kasvataja Žanna Šendrikova ja Sergei Okunevi hoolsa juhtimise all. Üritus
toimus rõõmsameelselt, lapsed
võtsid sellest aktiivselt osa: kleepisid puidust alustele kleepse,
värvisid neid pliiatsite ja värvi-

dega. Lapsed jäid üritusega väga
rahule.
Korraldaja S.Okunev selgitas:
“Suveniir “Vurr” – see on puust
vurrkann ja tennisereketi-kujuline alus, kaetud fotode ja joonistustega, linnade vaadetega,
firmade logodega. Erinevad
vahendid annavad lastele võimaluse ise osaleda mänguasja
kujundamisel: lapsed kleebivad
või joonistavad toorikule erinevate teemadega pilte, kirjutavad
oma allkirja või õnnesoovi, kasutades selleks värve, pliiatsit või
vildikat.
Suveniir on heaks treeninguvahendiks nägemise parandamisel - vurri loopides on vaja
seda pidevalt vaateväljas hoida,
reguleerides pöörlemist ja suunates liikumist. Mänguasi arendab lastel, noortel, invaliididel ja
pensionäridel reageerimiskiirust
ja motoorikat, mis on aktuaalne
probleem kaasaegsetel väheliikuva eluviisiga inimestel.
Suveniir “Saa pihta” kujutab endast tennisereketi-kujulist alust,

milles on väikene auk. Seda
peab tabama 20-25 cm pikkuse
nööri otsas rippuva väikese kadakapuust kuuliga. Reketit käes
hoides püüab laps kuuliga ava
tabada. Mäng arendab samuti
laste motoorikat ja osavust.
Magnetiga minipildid, mida valmistatakse koostöös lastega, on
praegusel ajal väga levinud suveniirid.
Meie poolt välja töötatud uus
tehnoloogia lubab valmistada
selliseid suveniire erinevatest
materjalidest: puidust, keraamikast, nahast.
Programm, mille me välja töötasime, sai nimeks “Vuntsidega
lapsehoidja”. Oleme pakkunud
seda lasteaedades ja koolides,
mitmesugustel lastega seotud
üritustel – ajaliselt mitte väga
mahukad meistriklassid erinevate puidust suveniiride valmistamiseks, kus me oleme andnud
lastele võimaluse ise oma kätega
teha ilusaid ja kasulikke asju ning
kus me oleme õpetanud lapsi
töövahenditega ümber käima.

Kahjuks on lastel sünnist kuni
kooli lõpetamisi väga vähe kokkupuuteid füüsilise tööga”, rääkis
meile Sergei Okunev.
Lapsed saavad valmistada õpetaja või juhendaja juhtimise all

suveniiri või mänguasja omale
või teha kingituse oma vanematele või lähedastele. Omavalitsused kasutavad heal meelel selliseid suveniire oma külalistele
kinkimiseks.

Vastus kollektiivsele kirjale
Pensionäride sõidusoodustust
ja toetusi puudutavatele küsimustele vastavad linnavolikogu esimees Raivo Murd ja linnapea Andres Noormägi.
Küsimus: miks müüdi pensionäridele alates 2008.a. oktoobrist
ainult kaks bussisõidu soodustalongi, mitte aga 12, nagu lubati?
Vastus: läbirääkimised AS-iga
Narva-Bussiveod 2008.a. teiseks
poolaastaks
soodustalongide
ostmiseks ebaõnnestusid. Bussifirma juht põhjendas, et oli juhuseid, kus pensionärid petsid
bussijuhte ja sõitsid ühe piletiga mitu korda. Samuti andis ta
mõista, et mõningad Narva lin-

navolikogu liikmed on solvunud,
et nad ei saanud Narva-Jõesuu
linnavalitsuselt parkimise sooduskaarte. Lõppkokkuvõtteks
keeldus Narva Bussiveod meile
2008.a. teiseks poolaastaks 31
bussiliinile soodustalonge müümast. Leian, et kõik need põhjused on absurdsed ning on tunda
Narva poliitikute surveavaldust.
Viimane kord pöördusin ma AS
Narva Bussiveod poole oktoobri alguses, et vähemalt jooksva
aasta lõpuni pileteid saada. Vastust siiani ei ole.
Küsimus: kuidas lahendatakse
soodustalongide küsimus 2009.
aastal?

Vastus: Töös on mitmed variandid küsimusele lahenduse leidmiseks. Üks variantidest võiks
olla ühekordse aastatoetuse
suurendamine, et katta pensionäridele osaliselt ka sõidukulud.
Küsimus saab lahenduse 2009.a.
eelarve vastu võtmisega.
Küsimus: Miks linnavalitsuse
ostetud kuuekroonise hinnaga
talonge müüdi pensionäridele
hinnaga 7.50?
Vastus: Soodustalongid, mida
müüdi teisel poolaastal hinnaga
7.50, olid ostetud aasta alguses.
Sellepärast oli piletitel näidatud
hind, mis kehtis nende soetamise momendil AS-ilt Narva Bussi-

Narva-Jõesuu kultuuriüritused detsembris
Teisel advendil 07.detsebrilkel 15.00 avatakse Jõulunäitus “Talvefantaasia” linnamuuseumis Nurme tn 38. Näitus on avatud kuni 10.
detsembrini;
Kolmandal advendil 14.detsembril alates 14.00 kell toimub NarvaJõesuu keskkooli ruumides Jõululaat;
Jõulutöötoad lastele on avatud linnamuuseumis 11., 13., 18. ja 20.
detsembril;
Muusikakooli juubeli tähistamine toimub 13.detsembril Kesk tn 3 Valges saalis;
Ajalehe “Viru Prospekt” korraldatav üritus “Lugejapäev” toimub
14.detsembril algusega kell 14.00 Kesk tn 3 saalis;
Heategevuslik Jõulukontsert toimub 21.detsembril Narva-Jõesuu
keskkoolis;
30.detsembril toimub Kuursaali juures aastavahetuse talvepidu lastele: teater “Ilmarine” etendus 15.00 ja saluut 16.00;
Aastavahetuse saluut ja 2009.a vastuvõtupidu toimub Kuursaali
juures. Tulevärk algab kell 01.00.a

veod. Bussifirmaga sõlmitud lepingust lähtudes kompenseeris
linn bussifirmale soodustalongide hinnavahe, kuna sõidupiletite hind muutus. Busssipiletite
hinna tõusu tõttu teisest poolaastast oli linnavalitsus sunnitud tõstma ka soodustalongide
maksumust.
Küsimus: Miks oli pensionäride
Jõulutoetus 150.- krooni, mitte
aga 300.- krooni nagu naabrlinnas Narvas ?
Vastus: Jõulutoetuse suurus
määratakse linna eelarvest ja
linna tuludest lähtudes. Linnavolikogu arutab võimalust tõsta
jõulutoetust järgmisel aastal.

Nende valmistamine ei vaja tööpinke ega seadmeid.
Anna Semjonova
Narva-Jõesuu LV infosekretär

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb Anastassia Jurtsenki (31.10.2008) vanemaid
tütre sünni puhul!
Linnavalitsus õnnitleb novembrikuu juubilare!
70-aastaseks said
Tatjana Vilentšis
Natalja Komar
Boriss Korabljov
75-aastaseks said
Leonid Makarov
Galina Jermilova
80-aastaseks said
Galina Mihhailina
85-aastaseks said
Anna Žilkina
Elfriida Kahk
Uljana Sereda
90-aastaseks said
Juri Gallant

Kiriklikud teated
EELK Narva-Jõesuu Niguliste koguduse teenistused toimuvad koguduse majas Koidu tn 19
Detsembris:
07.12. algusega kell 16.00 ja
24.12. algusega kell 12.00.
Koguduse kantselei on avaltud enne ja pärast
teenistust.

