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Head Naistepäeva!

• Ametlik

Küll oleks maailm siis igav ja vaene,

Narva-Jõesuu linnavolikogu
VII koosseisu 6. istung
toimus 26.02.2010.a.

kui teda ei ehiks, ei ilustaks naine,
kui naisi ei oleks, kes mehi siis toetaks,
kes tüli ja põnevust maailma soetaks?

Linnavolikogu istungil võeti vastu järgmised
otsused:

Eesti Vabariik 92.aastapäeva tähistamine
Narva-Jõesuus
Eesti Vabariigi 92.aastapäeva tähistamine narva-Jõesuus algas hommikul vara: täpselt 7.30 toimus linnaraamatukogu
juures Kesk tn 3 pidulik riigilipu heiskamine riigihümni helide saatel.
Peale lipu heiskamist suundus elanike delegatsioon eesotsas linnavolikogu esimehe Raivo Murd ja linnapea Andres
Noormägiga kalmistule, kus süüdati küünlad ja asetati lilled
Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile.
Kell 11 toimus sanatooriumi “Narva-Jõesuu” suures saalis
pidupäevakontsert. Kontserdil esinesid linna isetegevuskollektiivid vene naiskoor “Retšenka”, tütarlaste tantsurühm
“Kullerkupp”, eesti naisansambel, samuti Narva tuntud jazzsaksofonist Boris Paršin sooloprogrammiga.
Piduliku ürituse käigus andsid hr Murd ja hr Noormägi üle
linna aukirjad teenekatele kaaslinlastele pr Zoja Drozdovale,
kes juhtis Narva-Jõesuu keskkooli 60-70-ndatel aastatel ja hr
Gennadi Kuprijanovile, Vene õigeusu kiriku Moskva patriarhaadi Narva-Jõesuu Püha Vladimiri koguduse vaimulikule.
Linna esimest aukodanikku pr Virve Oravat õnnitlesid linna-

isad juba kell 10 hommikul tema kodus Karja tänaval. Nüüd
loeti kokkutulnutele ette kõik pr Orava tiitlid ja tema teened
linna ees.

- Algatati Lydia Koidula 19c kinnistu ja lähiala detailplaneering ja otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine planeeringualale.
Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu,
mis praegu koosneb 30% ulatuses ärimaast ja 70%
ulatuses üldmaast, jagamine kaheks maatükiks.
Ühe loodava kinnistu sihtotstarbeks saab olema
mitmekorteriliste elamute maa, teisel ärimaa.
Mitmekorterilise maakasutusega krundile määratakse ehitusõigus kuni 16-korruselisele elamule;
ärimaa krundile määratakse kuni 8-korruselise
SPA-hotelli ehitusõigus. Planeeringuga määratakse kindlaks liikluskorraldus - juurdesõidud, kvartalisisesed teed ja parklad, samuti heakorrastuse
ja haljastuse üldised printsiibid ning kommunikatsioonivõrkudega liitumise tingimused.

Jekaterina Gritskova
- Planeeringuala suurus on 4,1 ha, see hõlmab
Lydia Koidula tn 19c kinnistu (katastritunnus:
51301:011:0006, pindalaga 24 161 m2) ja kinnistust
kagu suunas jääva reformimata riigimaa kuni Lydia
Koidula tänavani, kinnistust edela suunas oleva reformimata riigimaa kuni Lydia Koidula 21 kinnistu
piirini ja kuni Narva lahe veepiirini, st planeeringualale ulatub 200-meetrine ranna. Ja kalda kaitseala ehituskeelu vöönd.
- Vaivara valla üldplaneeringu kooskõlastamise
küsimust läbi vaadates tegi volikogu ettepaneku
muuta üldplaneeringut, mille tulemusena arvatakse Vaivara valla üldplaneeringuga rohevõrgustiku hulka Narva-Jõesuu linnaga piirnev ala Lageda maaüksus;
- viidi sisse muudatus kehtivasse linna ehitusmäärusesse. Muudatus puudutas mõiste “supelrand”
formuleerimist, selleks, et ehitusmääruses kasutatav mõiste oleks kooskõlas Looduskaitseseadusega;
- otsustati muuta teede nimekirja riiklikus teederegistris. Lisandusid uus tänav Piiri ning Karja tänava pikendused Männi ja Hoole;
- võeti vastu 2010.aasta eelarve, mis on möödunud
aasta eelarvest 11% väiksem. Vastuvõetud eelarvega on planeeritud tulusid 30 274,2 tuhat krooni,
kulusid 33 573,3 tuhat krooni, finantstehinguid 3
299,0 tuhat krooni. Linnavalitsuse ja linna allasutuste palgafond on vähenenud 5%. Suurenenud
on matusetoetus kuni 1500.- kroonini, teised sotsiaaltoetused on jäänud endisele tasemele;
- võeti vastu linnavolikogu uus reglement.
Veronika Stepanova,
linnasekretär

Narva-Jõesuu
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Kuidas me talve ära saatsime

Pühapäeval, 14. veebruaril toimus Narva-Jõesuu keskkooli hoovis selle talve
kõige kirevam pidu – Vastlapäev. Rahvariides inimesed, talvised meelelahutused, pannkookide söömine, hobused,
spordivõistlused – lõunaks oli plats
peomeeleolus rahvast puupüsti täis!
Ilm oli kui tellitud, kerge külmaga sinavast
taevast särav päike lõi muinasjutulise mee-

leolu - harva oleme me sellel talvel nii ilusat ilma nautida saanud!
Kontsertprogrammi täitis Narva vokaalstuudio “Šanss” oma talvise repertuaariga,
meie oma tantsukollektiiv “Kullerkupp”
esitas kokkutulnutele seeria rahvatantse
ja püüdis auväärsele publikumile kadrilli
õpetada.
“Publik ei reageerinud meie kutsele kahjuks nii, nagu vaja. Kadrill on nagu korru-

tustabel – seda peab igaüks oskama. Loodame, et järgmiseks aastaks on inimestel
armastus rahvatantsu vastu kasvanud,”
kommenteeris Natalja Petrova, üks peo
korraldajatest.
Peo käigus toimus veel esmakordselt Narva-Jõesuus naiskondade vaheline köievedu, kus eriti aktiivselt astusid üles vene
naiskoori “Retšenka” daamid. Ja kuigi köieveos osalesid ainult naised, jätkus mehi
see-eest raskusi tõstma, sest hinnaliseks
raskuseks olid naised: raskus kinnitus kaela, võistleja ülesanne oli koos raskusega
võimalikult palju kordi lükata.
Talve ärasaatmise peo lõppakordiks oli talve kujutavale tondile tule otsa panemine.

Rõõmsa kisaga “põle, põle!” saatsid linlased 14. veebruaril talve teele – on teine sel
aastal juba küllalt kaua siin olnud!

Jekaterina Gritskova
PS. Narva-Jõesuu kultuuritöötajad tänavad
keskkooli töötajaid, õpilasi ja kooli direktorit pr Margarita Koort abi eest 2010.a vastlapäeva korraldamisel.

Käsitöömeistrite Lihavõttepühade teemaline näitusmüük
Sel aastal tähistavad õigeusklikud ja katoliiklased Kristuse ülestõusmispühi ühel ja samal
päeval: 4.aprillil.

hind. Samuti on võimalus töid vahetada. Osta või vahetada soovijatel on võimalik seda teha näituse
viimasel päeval 3.aprillil. Meeldima hakanud eksponaadid võib ostmiseks enne kinni panna.

Ülestõusmispühade hommikul lõhnab köögis maitsvalt kulitš, silmi rõõmustavad värvikirevad munad laual kausis.
Rõõmsateks pühadeks valmistudes ehime oma kodud endatehtud kaunite lihavõttepärgadega, paneme lauale tikitud linad, valmistame kõikvõimalikust materjalist lihavõttekompositsioone.
Kutsume kõiki soovijaid osa võtma Ülestõusmispühade-teemalise käsitöö näitus-müügist 21.märtsist kuni 3.aprillini Kesk 3 saalis.
Tööde üleandmine ja näituse kujundamine toimub 18. märtsil kella 16.00 kuni 18.00.
Näitusele antavate tööde juurde tuleb panna sildike autori nimega ja müügisoovi korral ka eseme

Tähelepanu! Näitusmüügi avapäeval 21. märtsil kell 12.00 on avatud meistriklass teemal
“Kuidas kaunistada oma maja Ülestõusmispühadeks”.
Armsad naised, käsitöömeistrid, kulinaarid! Te saate demonstreerida oma oskusi ebatavaliste lihavõttekingituste valmistamisel, osaleda meistriklassis. Selleks on võimalik eelnevalt kuni 15. märtsini
registreerida telefonil 5105448 (projekti koordinaator Jelena Lugina).
Aitame materjalide kogumisel.
Rõõmsaid kevadpühi!

Suusapäev Narva-Jõesuu Hooldekodus

9.veebruaril toimus Narva-Jõesuu Hooldekodu territooriumil
suusapäev.
Ilm oli nagu valitult ilus ja päikesepaisteline, tuju oli kõigil hea – ees
ootas meelelahutus, mida iga päev ei toimu.
Suusapäeva korraldamise mured ja sõitjate suuskadega varustamise
võttis enda kanda Narva-Jõesuu elanik Aleksandr Ljamin, spordiklubi
“Ski Team” juht.
Spordiklubi suusabaas asub SA Narva-Jõesuu Hooldekodu territoo-

riumil ja pakub oma teenust kõikidele, kes soovivad oma vaba aega
aktiivselt värskes õhus liikudes veeta.
Hooldekodu suusapäevast võttis võistlejatena osa neliteist hoolealust. Hooldekodu majakondsetele, kellele suusatamine juba üle jõu
käis, oli teiste tegutsemise jälgimine mõnus meelelahutus.
Suusatamisele, soome kelkudega ja lumesaaniga sõitmisele kulus
oma poolteist tundi. Kõik osavõtjad said autasuks suveniiri ja reipa
tuju aktiivsest liikumisest.

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

Toreda päeva lõpetas teejoomine omatehtud pirukatega. Teetassi
taga vahetati muljeid ja tehti plaane edaspidiseks.
Suusapäeva jäävad meenutama pildid, mida võivad kõik vaadata
Hooldekodu kodulehel internetis aadressil: www.njhooldekodu.ee

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

M.Ranneva
A. Lassikov
Foto SA Narva-Jõesuu Hooldekodu arhiivist

Toimetaja: Jekaterina Gritskova
tõlk: Liina Piirisalu
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Narva-Jõesuu linna esimene aukodanik on koduloolane Virve Orav

Narva-Jõesuu esimene aukodanik on selgunud.
Selleks sai teenekas kodu-uurija, 79-aastane Virve
Orav. Eesti Vabariigi 92.aastapäeval 24.veebruaril
anti proua Oravale tema kodus pidulikult üle linna
aukodaniku rinnamärk ja õnnitlused.
Virve Orav sündis 11.detsembril
1930.aastal Narva-Jõesuus. Tema
lapsepõlv möödus vanaisa ehi-

tatud majas 1887.a ostetud maal.
Vara kannatas rängalt 44.aastal,
kuid järel on majake, kus proua

Virve siiani elab koos abikaasaga ja
kassiga, kelle nimi on Muhv. “Minu
mehest paremat ei ole! Ei joo, ei
suitseta, ei vaata võõraid naisi. Ja
niiviisi kogu elu!” kiidab pr Orav
ja tunnistab, et Karja tn 20 majast
on täiskasvanuks saanud juba neli
põlvkonda. Proua Orava kaks täiskasvanud tütart elavad oma peredega Tallinnas. Kokku on perekonnas 11 inimest.
Virve Orav õppis Narva keskkoolis
nr 2, 1964.aastal lõpetas ta Tallinna
Draamastuudio. Ta töötas NarvaJõesuu kultuurimaja draamaringi
juhina ja sanatooriumi “Narva-Jõesuu” raamatukoguhoidjana, kust ta
teenelise töötajana ka pensionile
läks.
Sugupuude uurimisega hakkas pr
Orav tegelema 47- aastaselt. Tubli
poole oma puhkustest ja kõik vabad päevad saatis pr Virve mööda
arhiivides. Täna on ta Eesti Genealoogia Seltsi ja Kodu-uurijate
ühingu liige. Tema uuringud hõlmavad peamiselt Narva-Jõesuu,
Jõhvi ja Vaivara valdu. Üle 80 tema

koostatud sugupuu on graafiliselt
kujundatud. Pr Orava uurimused
on olnud eksponeeritud nii NarvaJõesuu kui Narva muuseumis, Iisaku ja Rakvere koduloomuuseumis,
Eesti rahva muuseumis, Teatri- ja
Muusikamuuseumis, Eesti Geneoloogia Seltsis, Kohtla-Järve Kaevandusmuuseumis, Kodu-uurijate
Ühingus.
Peale genealoogia-alaste uurimuste on Virve Orav mitme raamatu
autor: “Matkateed Narva lähistel
ehk Vaivara radadel” (1991.), “Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga”
(1993.), “Vaivara kodu-uurija pilguga” (1998.), “Narva-Jõesuu, mu
kodu” (2000.)
Tema algatusel on Ida-Virumaal
paigaldatud 15 mälestuskivi.
23.veebruaril 2001.a. autasustati
proua Virve Oravat Valgetähe Ordeniga. Ordeni andis üle EV president Lennart Meri isiklikult.

rinnamärgi andsid üle volikogu esimees Raivo Murd ja linnapea Andres Noormägi.
Oma tegevusega on proua Orav
avanud meie kõigi jaoks NarvaJõesuu ajaloo ja on vaieldamatult
linna aukodaniku nimetust väärt.
Paljud ajaloolased kogu maalt
pöörduvad siiamaani kodu-uurija
poole andmete saamiseks. Tema
töö – see on selge näide armastusest oma kodukoha ja oma pere
vastu.
Lahkudes proua Virve Orava külalislahkest kodust saime me teele
kaasa hinnalise soovituse: “Elu –
see on kõige huvitavam raamat.
Pange kirja kõik, mis teie ümber
toimub. Iga inimene peaks kirjutama üles oma eluloo. Kasvõi oma
laste jaoks.”
Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov

Aukodaniku nimetus antakse meie
linnas esmakordselt. Aukodaniku

Kuidas vähendada küttekulusid?
Kevadiselt särav päike ja tilkuvad
räästad on pannud kergendatult ohkama Narva-Jõesuu korterelamute
elanikud, sest möödunud oktoobri-veebruarikuu kohutavad küttearved vajuvad minevikku. Kuid ärgem
unustagem, et koos uue kütteperioodiga tulevad tagasi ka vanad
probleemid, kui kortermajade kaasomanikud ei võta kasutusele efektiivseid meetodeid energiasäästuks.
Elamumajanduse energiakuludest
2/3 kuni ¾ kulub elamute kütte ja
kuuma veega varustamisele, kusjuures kortermajad on energia kokkuhoiu osas kõige probleemsemad.
Energia kokkuhoiu võimaluseks korterelamutes on eelkõige soojakadude vähendamine välisseinteseinte,
lagede, põrandate soojustamisega.
Siia hulka kuulub veel ebaefektiivse küttesüsteemi ümbertegemine
selliseks, mis kulutab minimaalselt
energiat, rikkumata sealjuures elamistingimuste mugavust.

Kui 2006-2007.a olid mitte ainult
kinnisvaraturul, vaid ka korterelamute renoveerimise tippaeg, siis viimastel aastatel on korterelamutelt
laekuvad
renoveerimistaotlused
tuntavalt vähenenud. Sealjuures on
tööde hinnad käesoleval ajal tippajaga võrreldes langenud 20-30%,
mis tähendab kulude tuntavat kokkuhoidu.

kasutada näidetena energiasäästu
meetmete juurutamise kogemusi
meie linnas (korteriühistute Karja
18, Koidu 14 ja teiste erinevaid energiasäästu meetodeid kasutusele
võtnud korteriühistute näidete va-

ral).
Juba täna võib täie kindlusega kinnitada, et teatav positiivne tulemus
selles valdkonnas on saavutatud.
Kredex, meiekodu.ee jt andmed

Soojusenergia kasutamise aastane kogusumma 2009.a arvestusega ühele ruutmeetrile elamispinnale

2.Energiakandjate hinnad.
Viimastel aastatel on kütusehinnad
kõikunud mõlemais suunas, kuid
vaevalt keegi kahtleb selles, et tulevikus saab kütus ainult kallineda.
Kortermajad, mis on Eestis ühed
suuremad kütusetarbijad, on täpselt see koht, kus on võimalik saavutada arukate investeeringutega
energiakulu kokkuhoidu. Mida kõrgemad on küttekulud, seda lühem
saab olema investeeringu tasuvusperiood ja seda vähem suurenevad
krediidiga parandatud eluasemete
kommunaalkulud.

Enamus kortermajadest ei vasta
energia- ja ressursisäästu kaasaegsetele nõuetele, kuna on ehitatud
vananenud ehitusnormide järgi.
Amortiseerumise ja energiakadude tõttu vajavad meie kortermajad
investeeringuid. Mida kaugemale
edasi lükatakse hädavajalikud tööd,
seda suurem saab olema investeeringu summa ja seda kauem tuleb
elanikel maksta soojuse eest, mis
lendab välja läbi välisseinte ja jaguneb ebaefektiivselt korterite vahel
vananenud küttesüsteemide tõttu.

3.Soodsad krediiditingimused.
Swedpank pakub sooduskrediiti
Kredex, mille laenuprotsent on 4,5
% (fikseerituna 10.aastaks) ja tagasimakse tähtaeg 20 aastat. Pidevalt
muutuva majandusolukorra
tingimustes annab fikseeritud laenuprotsent laenajale vajaliku kindlustunde. Kredexi antavat krediiti võib
kasutada energiasäästu andvateks
või elamu kasutusaega pikendavateks töödeks. Minimaalne omafinantseering on 15% laenusummast,
mida võib katta eraldi pangakrediidiga.

Miks just nüüd on õige aeg investeerida energiasäästu?
1.Renoveerimistööde
maksumus.

Narva-Jõesuu linnavalitsus planeerib energiasäästule pühendatud
artiklite seeria. Materjalide ettevalmistamise käigus kavatsetakse

Tabel näitab soojusenergia faktilist kulu
2009.a (jaanuar-aprill ja oktoober-detsember) arvestusega 1 m2 elamispinnale.
Soojuse hind aastas 1 m2 on arvestatud
tinglikult arvestusega 1068,60 EEK/ MWh
(Narvas faktiliselt 508.- EEK/MWh).
Narva-Jõesuu majad Kudruküla 13, 15,
Mäe 17, Karja 26. 18b, Narvas Vestervalli 4,
Daumani 15, 17 – soojustamata majad,
küttesüsteem renoveerimata, soojaarvestust korterite kaupa ei peeta.
Narva-Jõesuu maja Pargi 18 – soojustatud
2009.a oktoobrist, küttesüsteem renoveerimata, soojaarvestust korterite kaupa ei
peeta.

Narva majad aadressil Puškini 53, Rahu 30
– soojustatud, küttesüsteem renoveerimata, soojaarvestust korterite kaupa ei peeta.
Narva-Jõesuu majad Kesk 11, koidu 14 –
soojustatud, küttesüsteem renoveeritud,
toimub soojaarvestus korterite kaupa.
Narva maja Oru tn 11 – soojustatud, küttesüsteem vahetatud kuid reguleerimata,
soojaarvestust korterite kaupa ei peeta.

Veebruari
spordiüritused
Narva-Jõesuus
20.veebruaril toimus muusikakooli lähedal metsas suusakross, millest võttis osa
kahjuks ainult seitse inimest.
Kodanike sportliku passiivsuse peapõhjuseks oli arvatavalt kõva külm, mis meil kuni
viimase ajani valitses. Siiski
pidas kohale tulnud väikesearvuline meeskond koosseisus D. Sugrobovi, S. Trubini, R. Dejanovi, J. Põhtina,
S.Suponenko, J.Suponenko ja
M.Ranneva vastu kõigile katsumustele. Kõik krossist osa
võtnud said ergutusauhinnad.
Suusapäeva
organiseerijad
kinnitavad, et üritus oli puhtalt tervisespordile orienteeritud.
Tõelise võistluse tunnet said
meie linlased nautida 27.
veebruaril, kui toimus 5. talvine karikavõistlus “Kogu pere
start”.
Üritus “Kogu pere start” on
traditsiooniline, mida korraldatakse juba mitu aastat. “Kui
me alles alustasime talvist
karikavõistluse korraldamist,
oli osavõtjaid rohkem. Tuldi
tervete peredena, vanaisadvanaemadki toodi kohale,”
rääkis Maia Zahharašvili, üks
ürituse korraldajatest.
Selle aasta, 5. Talvekarika
võitja on perekond Helaja.
Kokku võttis võistlustest osa
4 perekonda.

Jekaterina Gritskova
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Narva- Jõesuu
linna veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lg 1, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 ja Konkurentsiseaduse § 17 lg 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Käesolev kord reguleerib
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) kaudu
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenustele hinna
kehtestamist ÜVK-ga kaetud
alal vee-ettevõtja teeninduspiirkonnas.
§ 2. Mõisted
Kõik selles korras kasutatavad mõisted on samastatud ÜVK seaduse ning Narva- Jõesuu Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise
eeskirjas kasutatavate mõistetega.
Lisaks viidatud mõistetele kasutatakse käesolevas korras
järgmisi mõisteid järgmises
tähenduses:
1)Finantsvisand- tabelarvutusfail, mis seob omavahel
tarbimise, tariifid, tegevuskulude jaotuse, kasumiaruande, bilansi, rahavoogude
aruande, investeeringud ja
laenud vähemalt viie aasta
prognoosina aasta lõikes
alates taotletavast tariifi
korrigeerimisest ja samas
vormis viimase 6 kvartali
eest tagasiulatuvalt.
2)A r e n d us - i nve s te e r i m is -
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plaan- vee-ettevõtte tegevuskava investeeringuteks
nii tootmisefektiivsuse parendamiseks, asendusinvesteeringuteks kui ka ÜVVK
kaetud alal süsteemi laiendamiseks
3)Kumulatiivne rahavoogfinantsvisandi prognoosides arvutatav vee-ettevõtte
rahavoo aruande lõppsaldo
aastate lõikes.

(4) Käesoleva paragrahvi lõige 3 alampunkt (4) põhjendatud tulukuse suuruseks
on ettevõtte poolt arvutatav ja taotletav tariifi osa,
mis katab kehtiva arengukava raames tehtud investeeringud ja võimalike laenude tagasimaksed, juhul kui
amortisatsioonieraldised ei
ole nende finantseerimiseks
piisavad.

§ 3. Teenuse hind

(5) Kui vee-ettevõtte on
teinud(teeb) kinnitatud finantsvisandi väliseid, KOV
iga kirjalikult kooskõlastatud olulisi kulutusi jooksval
aastal, siis järgmises tariifi
korrigeerimises puhul arvestatakse tehtud kulutuste kompenseerimisega. Kui
jooksval aastal vabanevad
rahalised vahendid, kas siis
kulude kokkuhoiu või investeerimisplaanide muutumisel, siis arvestatakse vabad
vahendid tulevaste perioodide kulude katteks. See
tähendab, et tariifid kalkuleeritakse mitmeaastase rahavoo põhised.

(1) Veevarustus ja reovee
ärajuhtimise teenuste (edaspidi teenuste) hind moodustub:
1) tasust võetud vee eest;
2) tasust reovee ärajuhtimise eest;
3) abonenttasust.
(2) Ettepaneku teenuste
hinna kehtestamiseks teeb
veeettevõtja, kes peab arvestama ühisveevärgi
ja
–kanalisatsiooni seaduses
kõiki teenuse hinna kujundamiseks sätestatud tingimusi.
(3) Käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud teenuse
hind kujundatakse selliselt,
et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1. tootmiskulude katmine;
2. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
3. keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
4. põhjendatud tulukus
5. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine
vastavalt ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50
protsenti elamuid, mille
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22.
märtsi.

(6) Ettepaneku teenuse
hinna muutmiseks esitab
vee-ettevõtja 5 kuud enne
kehtestatud teenuse hinna
kehtivuse planeeritavat lõppu
(7) Veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinda
ei tõsteta sagedamini kui
üks kord 12 kuu jooksul. Tariifi tõus planeeritakse alates 01 jaanuarist.
§ 4. Teenuse hinna kehtestamise taotlus
(1) Teenuse hinna kehtestamiseks esitab veeettevõtja Narva- Jõesuu
linnavalitsusele
täielikult
riigikeelse kirjaliku taotluse. Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatud ddoc

konteinerina, mis sisaldab
finantsvisandit ods formaadis, taotlust ja vee-ettevõtte soovi korral esitatavaid
täiendavaid
lisamaterjale
pdf formaadis.

le.

(2)Taotlus peab sisaldama
(ainult ja täielikult NarvaJõesuu kohta):
1. tariifi tõstmiseks vajalikud põhiandmed, arvutused ja aruanded vastavalt Finantsvisandile;
2. eelneva 6 kvartali tegevusaruande, mis sisaldab
vähemalt
arendus-investeerimis plaani täitmise ja hetkeolukorra
kirjeldust ning kulude
sisemist jaotust vastavalt
kasutatavale jaotusele;
3. vastavuses
käesoleva
paragrahvi punktiga 1,
prognoosid
vähemalt
järgmiseks viieks aastaks
taotletavates teenuste
hindades, säilitades miinimumina positiivse kumulatiivse rahavoo;
4. taotletava hinna kalkulatsioon ja erinevate hinnakomponentide
määramise
ning diferentseerimise alused;
5. eraisikutest
klientide
maksevõime analüüs;
6. arendus-investeerimisplaan;
7. tegevuskulude korrigeerimise põhjendused kuluridade kaupa;
8. kehtestatava
teenuse
hinna soovitud rakendamise aeg;
9. vajadusel muud linnavalitsuse ja vee-ettevõtja
vahelises halduslepingus
sätestatud hinnakujundamist otseselt mõjutavad andmed.

(1) Teenuse hinna muutmise
taotlusele hinnangu andmiseks võib linnavalitsus moodustada komisjoni. Komisjoni võib kaasata ka volikogu
liikmeid ja väliseksperte.
Taotlusele palutakse hinnangut volikogu rahanduskomisjonilt.
Linnavalitsus
võib ettevõtjalt hinna muutmise ettepaneku läbivaatamisel nõuda täiendavaid
andmeid, mis on otseselt
seotud ettevõtte finantsvisandiga ja tariifide korrigeerimisega.
(2) Veeettevõtja on kohustatud küsitud andmed esitama
hiljemalt 15 päeva jooksul
alates päringu laekumisest.
(3) Veeettevõtja võib kooskõlas Linnavalitsusega korrigeerida taotluses esitatud
informatsiooni ja Linnavalitsus võib teha ettepanekuid
taotluses sisalduvate info
täiendamiseks või uue lisamiseks.
(4) Linnavalitsus teeb otsuse
teenuse hinna kehtestamise
või taotluse tagasilükkamise kohta 30 kalendripäeva
jooksul pärast vee-ettevõtja
taotluse esitamist. Täiendavate andmete esitamise
vajaduse korral võib linnavalitsus vee ja heitvee hinna
kehtestada või taotluse tagasi lükata 60 päeva pärast
taotluse esitamist.
(5) Juhul kui vee-ettevõtja
poolt esitatud hinnataotlus ei ole piisavalt põhjendatud, vee-ettevõtja ei ole
esitanud
linnavalitsusele
tähtaegselt käesoleva korra
§ 4 lõige 2 nõutud andmeid,
kui see ei vasta käesolevas
korras või muudes õigusaktides kehtestatud nõuetele,

(3) Linnavalitusel on õigus
avalikustada kogu taotlus ja
sellega seonduvad materjalid veebilehel alates selle
esitamisest Linnavalitsuse-

§ 5. Teenuse hinna kooskõlastamine ja kehtestamine

lükkab linnavalitsus taotluse tagasi. Tagasilükkamise
detailselt motiveeritud põhjendused esitatakse veeettevõtjale kirjalikult.
(6) Vee-ettevõtjal on õigus
esitada uus hinnataotlus,
kuid mitte varem kui 3 kuu
möödumisel linnavalitsuse
poolt tagasilükkamise otsuse vastuvõtmisest.
§ 6. Teenuse hinna avalikustamine
(1) Linnavalitsus avalikustab
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad
vähemalt kolm kuud enne
nende kehtima hakkamist,
avaldades teate veebilehel
ja vähemalt kaks korda nädalase vahega kohaliku või
maakondliku levikuga ajalehes.
(2) Vee ja heitvee hinna
muutmisest peab vee-ettevõtja kliente teavitama kirjalikult vähemalt kolm kuud
ette.
§ 7. Rakendussätted
(1)Käesolev määrus jõustub
01.02.2010.a.
(2)Käesoleva määruse peale
võib 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest pöörduda kaebusega
Tartu Halduskohtu poole.
§ 8. Avalikustamine
Avaldada käesolev määrus
Riigi Teataja elektroonilises
andmebaasis, kohalikus ajalehes ja linna veebilehel.

Raivo Murd
Linnavolikogu esimees

Narva-Jõesuu turismimessil TOUREST 2010
12-14.veebruaril toimus Tallinnas turismimess TOUREST 2010,
üks suuremaid turismile pühendatud sündmusi Eestis. Paviljon,
kus kolmepäevane üritus toimus, oli jagatud teemade järgi
kolmeks sektsiooniks.
Saalis teemal “Puhka Eestis” olid
esindatud Eesti maakonnad Pärnumaast Ida-Virumaani kogu oma
ilus; laste saal korjas oma katuse alla kõige väiksemad turistid,
peasaalis olid koha sisse võtnud
hotellide ja turismifirmade esindajad. Sealsamas oli üles seatud
suur lava. Messi külalised ja osalejad võisid nautida lavalt pakutavat kontsertprogrammi ja osaleda
korraldatavates loosimistes.
TOUREST-i raames toimus tuusiku-

te müük sõna otseses mõttes: pakuti turismireise ainult kõige parema hinna eest ja kõigis võimalikes
suundades. Seepärast järgmine
kord, kui te olete otsustanud veeta
oma puhkuse kevadel, hoidke oma
raha kuni veebruari keskpaigani ja
suunduge siis TOUREST-ile. Kindlasti leiate midagi teile sobivat.
Kõrvuti turismituusikutega toimus
elav kauplemine igasuguse talukaubaga: põdralihast vorsti ja suitsutatud juustu haarati lennult.
Maakondade saal rõõmustas silma interaktiivse tegevuse – rahvamuusikute, rahvuslike toitude
degusteerimise võimaluse ja erksates värvides rahvariietega.
ТOUREST-i alaliste külaliste sõnul
oli turismimess sel aastal üks edukamatest: rohkem “leiba ja tsir-

kust”, rohkem külastajaid.
Narva-Jõesuu oli turismimessil
esindatud mitmeti: ühisesse boksi
olid koondunud SPA hotell “NarvaJõesuu ja linna turismiinfo punkt,
samal “tänaval” asus ka eraldi boksiga SPA hotell “Meresuu”.
“Narva-Jõesuu” boksis oli võimalik
saada üksikasjalist informatsiooni
linna turismialase tegevuse, ööbimisvõimaluste, meelelahutuste
ja ajalooliste vaatamisväärsuste
kohta.
Linnavalitsuse liige, AS Narva-Jõesuu sanatooriumi juhatuse liige
Karina Küppas arvab, et sellistel
üritustel osalemine on linna imidžile väga tähtis: “Messil selgus, et
paljud inimesed teavad Narva-Jõesuud kui kuurorti. Kuid oli ka neid,
kes polnud meil kordagi käinud.

Meil oli kaasas palju reklaammaterjali linna kohta ja Narva-Jõesuu suveniire, mis teiseks päevaks
olid lõppenud. See tunnistab, et
huvi on turistidel olemas. Meie
põhiülesanne on meelitada turiste
linna, olla alati nähtav ja kuuldav.
Selles plaanis on TOUREST-i taolised üritused vajalikud, toonuse
hoidmiseks,” märkis pr Küppas.
Samuti avaldas pr Küppas linna-

valitsuse ja SPA hotell “Narva-Jõesuu” nimel tänu meeldiva koostöö
eest ТOUREST 2010-nel osalemisel
linna puhkeasutustele: külalistemajale Veagles, puhkekodule Liivakell, pansionaadile Valentina,
hostelile Algus.
Jekaterina Gritskova
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Keskkooli õpilased
ühinevad projektiga
1. veebruaril startis Narvas farmaatsiafirma MSD toetusel ja
Narva Rehabilitatsioonikeskuse
juhtimisel programm “Sa ei jää
üksi”, mille läbivaks teemaks on
AIDS-i ja HIV-i probleemid meie
regioonis.
Projekti peaülesandeks on töö
kõige suurema riskifaktoriga
elanikegrupiga vanuses 14 – 35
aastat, kellele korraldatakse erinevaid üritusi (seminarid, konverentsid, rollimängud), millede
teemaks on inimeste informeerimine AIDS-i viirusega nakatumise viisidest, aga samuti ka
nakatumisest hoidumise võimalustest ja viiruse eest kaitsmise
vahenditest.
Projekt on suunatud eraldi kolmele vanusegrupile: 14-18, 1925 ja 26-35 aastastele.
Projekt kestab täpselt aasta,
kuni 31. jaanuarini 2011.a.
Selle aja jooksul planeeritakse kaasata projekti 80 aktiivset
noort, samuti 300 kaasosalejat
meie regiooni koolidest ja kut-

seõppeasutustest.
Esimese grupi koordinaatorid
loodavad linna noorte aktiivsele osavõtule ning arusaavale
suhtumisele koolide ja kutseõppeasutuste administratsiooni
poolt.
Täiendavat
informatsiooni
saab telefonil 56 240 807.
Meeskondade registreerimine.
1.Meeskonnaliikmete
nimed
ja perekonnanimed (iga meeskond koosneb kolmest inimesest, ühe inimese taotlus jäetakse kõrvale)
2.Kooli nimetus (mitte number,
vaid nimetus)
3.Osalejate vanus
4.Meeskonnaliikmete kontaktandmed (telefon, elektronposti
aadress, linn)
Võetakse vastu avaldusi 14-19
aastaste vanusegrupis
Registreerimisandmed
saata
aadressile rusdebates@mail.ru
Tatjana Barabanova

On alanud uute õpilaste
vastuvõtmine I klassi
Narva-Jõesuu keskkool on alustanud
õpilaste vastuvõtmist
I klassi 201/2011 õppeaastaks.
Meie garanteerime:
• Kvaliteetse hariduse
• Vene- ja eestikeelse õppimisvõimaluse
• Osalise õppe eestikeelses
keskkonnas
(eestikeelse
aineõppe koos kooli eesti
osakonna õpilastega)
• Arendava õppe (osalemine
projektis “Miksike”, maletunnid)
• Logopeedilise abi
• Laste sisemise potentsiaali
arendamise läbi loovtegevuse (muusika, tantsud,
voolimine, kujutav kunst)
• Lastesse tähelepaneliku ja
mõistva suhtumise, koduse
õhkkonna,
• Ohutu õppekeskkonna

• Ekskursioonid ja harivad
reisid
• Õppetöö pikapäevarühmas
koos jalutuskäikudega värskes õhus
• Väikesed klassid ja individuaalse töö lastega
• Kvaliteetse tasuta toitlustamise
• Palju muud, mis teeb teie
lapse õppetöö huvitavaks
ja kaasahaaravaks tegevuseks.
Esimene kohtumine tulevaste esimese klassi õpilaste ja
nende vanematega toimub
06.03.2010. kell 10.00 NarvaJõesuu keskkoolis.
Keskkooli administratsioon

Lasteaed “Karikakar”
tähistab sünnipäeva.
13. märtsil täitub lasteaial “Karikakar” 25 tegevusaastat. Selle
aja jooksul on koolieelse lasteasutuse ukselt suurde ellu astunud palju inimesi.
Juubeli puhul toimub 19, märtsil
pidu, millest osa võtma oodatakse kõiki lasteaiast elluastunuid, nende vanemaid, endiseid
ja praegusi lasteaia “Karikakar”
töötajaid. Piduliku ürituse raames austatakse teenekaid töötajaid, toimub kontsert ja kaetakse
teelaud.
“Lasteaia kollektiivi nimel õnnitlen ma kõiki ümmarguse täht-

Narva-Jõesuu

päeva puhul! Lastele soovin edu
ja soovide täitumist, vanematele
– kannatlikkust ja rõõmu, töötajatele tervist ja pikka iga, meie
lasteaiale aga õitsengut ja väärikaid lõpetajaid. Kohtumiseni 19.
märtsil!
- nii jagas meiega oma emotsioone telefonivestluses Natalja
Kaurson, lasteaia ”Karikakar” juhataja.

Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.01.2010 määrusega nr 12 kinnitas uued toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude
arvestamise alused vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse §
22² lõike 5 alusel.
Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta.
Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike
arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Kahetoalises korteris üksielavatele
pensionäridele võetakse aluseks üldpind ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 m². Eluasemekulud
kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linn.
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse järgmised alalise eluruumiga seotud alalised kulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus
või arve.
*Mis on alalise eluruumiga seotud alalised kulud? Need
on järgmised:
- tegelik korteriüür või hooldustasu kompenseeritakse normpinna ulatuses, kuid mitte üle 10 krooni m² kohta kuus.
- kaugkütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kompenseeritakse vastavalt esitatud arvele.
Kaugkütteta (gaasi-ja elektriküte) majades ja eluruumides
kompenseeritakse soojusenergia maksumus kütteperioodil
(oktoober kuni aprill) kuni 10 krooni 1 m² kohta kuus. Ahikütte (juhul, kui puudub keskküte) olemasolu korral kompenseeritakse kütte (brikett, puud) maksumus sissetulekuid mitteomavatele peredele kord aastas esitatud maksekviitungite
alusel, kuid mitte rohkem kui 5000 krooni. Sissetulekut omavatele peredele jaotatakse esitatud arves olev summa (kuid
mitte rohkem kui 5000 krooni) 7 kuu peale.
- tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus: külm
vesi ja vee soojendamine. Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kompenseeritakse mitte rohkem kui 4 m³ (sh
kuni 2 m³ kuuma vett) üheliikmelise pere kohta kuus ning
kuni 3 m³ (sh kuni 1,5 m³ kuuma vett) iga järgneva pereliikme
kohta kuus. Kompenseerimisel võetakse arvesse ka abonenttasu ja vee jaotamisteenuse maksumus.

lepingule ja kehtestatud tariifidele alljärgnevalt:
elektripliidi kasutamisel:
1. üheliikmelise perekonna kohta kuus 100 kWh;
2. kaheliikmelise perekonna kohta kuus 120kWh;
3. kolmeliikmelise perekonna kohta kuus 140 kWh;
4. neljaliikmelise perekonna kohta kuus 160 kWh;
5. alates viiendast perekonnaliikmest lisandub iga pereliikme kohta 10 kWh;
elektripliidi ja soojaveeboileri kasutamisel:
1. üheliikmelise perekonna kohta kuus 150 kWh;
2. kaheliikmelise perekonna kohta kuus 170kWh;
3. kolmeliikmelise perekonna kohta kuus 190 kWh;
4. neljaliikmelise perekonna kohta kuus 210 kWh;
5. alates viiendast perekonnaliikmest lisandub iga pereliikme kohta 10 kWh valgustuseks 50 kWh korteri kohta gaasipliidi ja soojaveeboileri kasutamisel koos valgustusega
150 kWh
- tarbitud majapidamisgaasi maksumus. Balloongaasi olemasolu korral kompenseeritakse gaasiballooni maksumus üks
kord kahe kuu jooksul vastavalt esitatud maksekviitungile.
- maamaksukulud kompenseeritakse kolmekordse elamualuse normpinna ulatuses.
- hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale
eluruumile kompenseeritakse ainult perekonnale vajaliku
normpinna kindlustamiseks, kuni 1,5 krooni 1 m² kohta kuus.
- tegelik olmejäätmete veotasu
Valmistas ette Sirje Neeme,
Narva-Jõesuu linnavalitsuse sotsiaalabi inspektor,
tel. 35 99 589

- tarbitud elektrienergia maksumus kompenseeritakse igakuiselt vastavalt VKG Elektrivõrgud ja taotleja vahel sõlmitud

TEADE
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo vedaja leidmine Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil
Ainuõiguse õiguse andja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus (Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu, tel
3599599, faks 3599590, e-post: info@narva-joesuu.ee)
Ainuõiguse õiguse nimetus ja iseloomustus Korraldatud jäätmeveo ainuõigus Narva-Jõesuu
linna haldusterritooriumil. Elanike arv jäätmeveo
piirkonnas on 3000; Veetav jä ätmeliigid: Segaolmejäätmete (kood 200301), paber ja kartong
(kood 20 01 01). Eeldatav aastane kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete kogus piirkonnas on: paberi ja kartongi (20 01 01) osas ca 150
tonni; segaolmejäätmete (20 03 01) osas ca 1 000
tonni.
Ainuõiguse kestus on 5 (viis) aastat alates NarvaJõesuu Linnavalitsuse ja vedaja
vahelise lepingu sõlmimisest ja korraldatud jäätmeveoloa jõustumisest.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused:
- ettevõtja peab olema registreeritud vastavalt
kehtivatele õigusaktidele;
- ettevõtja ei või olla karistatud keskkonnavastase
kuriteo eest või vastavad karistusandmed on karistusregistrist kustutatud;
-ettevõtja peab olema maksevõimeline, tema
suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
- ettevõtja peab olema täitnud kõik riiklike ja kohalike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete
tasumise kohustused;
- ettevõtja peab omama Eestis kehtivat jäätmeluba olmejäätmete veoks majandusja
kutsetegevusena;

- ettevõtjal peab olema ainuõiguse kestel võimalik kasutada jäätmeveokeid,
millede vanus ei tohi ületada 10 aastat;
- juhul, kui ettevõtja ei ole pakkumise esitamise
hetkel pakkumiskutse dokumentide punktis 15.6.
nimetatud jäätmeveokite omanik, peab tal olema
sõlmitud
leping(ud) korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks vajalike jäätmeveokite
ostmiseks või kasutamiseks, arvestades, et ettevõtja saab jäätmeveokid oma kasutusse
vähemalt kaks (2) nädalat enne ainuõiguse jõustumist. Ettevõtjal peavad olema
lepingu(te) täitmiseks vajalikud rahalised vahendid.
- alates ainuõiguse jõustumisest peab selle saanud ettevõtja tagama ja võimaldama Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuvatele klientidele vastavate
jäätmeveo lepingute sõlmimise.
- ettevõtja peab tagama tema pakkumise edukaks tunnistamisel tsiviilvastutuskindlustuslepingu sõlmimise (kindlustatavad riskid: kolmandatele isikutele varalise kahju tekitamine ja
keskkonnakahju põhjustamine, hüvituspiir vähemalt 300 000 Eesti krooni);
- ettevõtjal ei tohi viimase kuue kuu jooksul alates
pakkumise esitamisest olla olnud maksevõlgnevusi jäätmekäitluskoha ees ulatuses, mille korral
on jäätmekäitluskohal õigus võlgnevuse tõttu
peatada ettevõtjalt jäätmete vastuvõtmine;
- ettevõtjal peab olema korraldatud jäätmeveole
üleminekuks teostatavate tööde
kava, milles on muuhulgas kirjeldatud jäätmevaldajate teavitamise ning jäätmekäitluslepingute
õigeaegse sõlmimisega seotud tegevused ja
ajagraafik ning
mahutipargi paigaldamise ja väljavahetamise

ajagraafik;
- Ettevõtja peab rakendama keskkonnajuhtimismeetmeid ISO14001 või sellega samaväärsele
standardile vastavalt.
- ettevõtja peab olema suuteline andmevahetuseks ainuõiguse andja jäätmevaldajate registri ja
jäätmevedaja infosüsteemi vahel vastavalt ainuõiguse andja poolt etteantud formaadile.
- ettevõtja peab vastama pakkumis kutse nõuetele ja olema esitanud tähtaegselt kõik nõutud
dokumendid.
Pakkumiskutse dokumentide väljastamise koht ja
tingimused
Pakkumise kutsedokumente väljastatakse tasuta
ainuõiguse andja poolt
taotlejatele alates 26.02.2010 ühes eksemplaris
aadressil: Koidu 25, 29023 NarvaJõesuu või e-posti teel kolme tööpäeva jooksul
vastava taotluse saamisest arvates aadressile epost: info@narva-joesuu.ee.
Märge tagatise nõutavuse kohta
Pakkumise tagatiseks on 50 000 (viiskümmend
tuhat) krooni, mis deponeeritakse ettevõtja poolt
Narva-Jõesuu linnavalitsuse arvelduskontole
1120187750 Swedpangas.
Pakkumuskutse vormistamise keel: eesti keel.
Pakkumine tuleb esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsuse linnakantseleisse aadressil Koidu 25,
29023 Narva-Jõesuu, III korrus, ruum 301, hiljemalt: 29.03.2010. kell 15.00.
Selgitusi saab Narva-Jõesuu Linnavalitsusest,
Andrei Palmberg, keskkonna-korrakaitseinspektor, telefon 53 335 147, 35 99 585, e-post: andrei.
palmberg@narva-joesuu.ee.

Narva-Jõesuu

Linnavalitsus õnnitleb
veebruarikuu juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anatoly Sapunov
Valentina Rõmar
Maria Prussakova
Nelli Illarionova
Valentina Kobylyanskaya
Nelja Judina
75-aastaseks said:
Ivan Sukhorukov
Vladimir Belyaev
Alexey Stepanov
Raissa Gavrilova
80-aastast juubelit tähistavad:
Gennady Ivanov
Vaike Tomson
Ljubov Jakubauskas
Valeria Varavko
85 aastaks sai:
Jevdokia Tappi
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Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid

Naistepäevapeod suurtele ja väikestele:

Liiza Fjodorova (10.02.2010)

6. märtsil algusega kell 14.00

sünni puhul

toimub Narva-Jõesuu keskkooli ruumides Jaan Poska tn 36
laste kontsert “Meie ema on parim”.
Esinevad Narva-Jõesuu lastekollektiivid, toimub kokkuvõtete tegemine “Aasta naise” konkursist, ehete näitus ja müük.

6. märtsil algusega kell 18.00

toimub Kesk tn 3 Valges saalis laudadega puhkeõhtu “Kalleim aare maailmas on naine”.
Meelelahutusprogrammis on mängud ja breiktantsija Antonio etteaste,
kogu õhtu mängib instrumentaalansambel “Revanš” ja
laulab Leonid Ivanov.
Peopääsmeid, mida on piiratud koguses, saab osta eelmüügist linna raamatukogust.
Ühe pileti hind on 50 krooni.

Eelmise aasta lõpus oli teade , et linn võimaldab tasuta
küttematerjaliks langenuid ja kuivanud puid neile, kes
on nõus need omal jõul välja viima.
Paksu lumekihi tõttu ei ole praegu võimalik määrata
kindlaks raieks minevaid puid ja sellepärast on raieloa
avalduste läbivaatamine edasi lükatud.

TEADE
Narva-Jõesuu linna Vabaduse, Supeluse, Nurme ja Lennuki tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu vastuvõtmine

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 15.30–16.30
(8. märts, 12. aprill, 10. mai, 14. juuni)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.02.2010
korraldusega nr 19 võeti vastu NarvaJõesuu linna Vabaduse, Supeluse, Nurme
ja Lennuki tänavate vahelise kvartali detailplaneering.
Detailplaneeringuala ala suurus on ca
3,43 ha ja see asub Narva-Jõesuu linna
keskosas ja hõlmab Vabaduse tänava,
Supeluse tänava, Nurme tänava ja Lennuki tänava vahelist kvartalit. Detailplaneeringu alal paiknevad elamumaa kinnistud Vabaduse tn 40 (katastritunnus
51301:006:0042), Vabaduse tn 42 (katastritunnus 51301:006:0111), Vabaduse tn
44 (katastritunnus 51301:006:0118), Nurme tn 5 (katastritunnus 51301:006:0086)
ning kvartalis olev katastrisse kandmata
reformimata riigimaa.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt
moodustatakse Vabaduse, Supeluse,
Nurme ja Lennuki tänavate lõikudele
transpordimaa sihtotstarbega krundid
suurusega vastavalt 2565 m², 1418 m²,
9100 m² ja 1303 m².
Reformimata riigimaale Vabaduse tänava
servas on planeeritud kolm elamumaa
sihtotstarbega krunti pindaladega: 1356
m², 1520 m², 1512 m². Kõnealustele kruntidele on lubatud ehitada üks kuni 12
meetri kõrgune 300 m² suuruse ehitusaluse pindalaga kuni 12 korteriga elamu.
Nurme tänava servas olevale reformimata riigimaale on kavandatud ärimaa sihtotstarbega krunt pos. 9 (pindalaga 3200
m²). Krundil on lubatud ehitada viis kuni
6 m kõrgust puhkemajandusega seotud
hoonet summaarse ehitusaluse pindalaga kuni 400 m².
Supeluse tänava servas olevale reformimata riigimaale kavandatakse 50% ärimaa ja 50% ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarbega krunt pos. 8 pindalaga
3166 m², millele on lubatud ehitada kaks
kuni 12 m kõrgust hoonet ehitusaluse

pindalaga kuni 650 m².
Samuti moodustatakse Vabaduse tänava ääres olevale reformimata riigimaale
tootmismaa sihtotstarbega krunt pindalaga 64 m², millele on planeeritud alajaam.
Olemasolev Vabaduse tn 44 kinnistu
jagatakse kaheks elamumaa krundiks
pindalaga 1060 m² (krundil lubatud ehitada üksikelamu kõrgusega 9m ja üks
abihoone kõrgusega 4,5m, suurim lubatud ehitusalune pindala 220 m²) ning
pindalaga 1623 m² (krundil lubatud ehitada korterelamu ehitusaluse pindalaga
300 m² ja kõrgusega kuni 12m).
Vabaduse tn 40 ärimaa kinnistule on planeeritud majutushoone püstitamine ehitusaluse pindalaga 530m² ja kõrgusega
12 m.
Nurme tn 5 ja Nurme tn 7 elamumaa kinnistutel on kummalgi planeeritud ühe
üksikelamu ja kuni ühe abihoone püstitamine. Elamud on planeeritud kõrgusega
kuni 9,5 meetrit ja abihooned kuni 4,5
meetrit, iga krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 220 m².
Vabaduse tn 42 kinnistule kavandatakse
1800 m² suurune elamumaa krunt, kus
planeeritakse kuni 12 korteriga elamu
ehitamine, ehitusaluse pindalaga 300 m²,
lubatud hoone kõrgus 12m.
Detailplaneering sisaldab kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekud planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbe osas.
Ajavahemikus 15.03.2010 – 12.04.2010.a.
toimub Narva-Jõesuu linna Vabaduse,
Supeluse, Nurme ja Lennuki tänavate
vahelise kvartali detailplaneeringu avalik
väljapanek.
Planeeringu lahendusega saab tutvuda
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil
Koidu tn 25, III korrus, kabinet 301.

