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Ilusat
emadepäeva!
Ema kätes on hellust, seda ammugi tead.
Ema kätest saad leiba, sooja, muredat, head.
Sooja leiba, mis lõhnab nagu põld, nagu maa.
Ema kätest sa alati leiba saad.
Ema kätest on leival kõige magusam maik.
Ema lävel, leib laual - lapse kasvamispaik.

• Ametlik

Volikogu istungi info
Narva-Jõesuu linnavolikogu VII koosseisu 8. istungil
28.04.2010. a võeti vastu järgmised otsused:
- võeti vastu Narva-Jõesuu linna 2010.a. eelarve assigneeringute ümberjaotamist summas 30 000.- krooni. Keskkooli tulekindlate uste paigaldamiseks ette nähtud summa suunati
artiklile «Inventari soetamine ja renoveerimine» õppeklassidesse uue mööbli ja õppevahendite soetamiseks.
- otsustati taotleda munitsipaalomandisse 44 ha suurune osa
supelrannast.
- seoses tungiva vajadusega otsustada ära veevarustuse ja
reoevee ärajuhtimise teenustasu küsimus soovitas linnavolikogu linnavalitsusel reguleerida veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind Narva linnas vastuvõetud tariifide tasemele, kuna Narva-Jõesuus on vee hinna reguleerimise õigus
volikogu poolt 27.01.2010.a vastu võetud Vee hinna reguleerimise korra järgi Linnavalitsuse kompetents.

Õnnitleme
Suure
Isamaaasõja
veterane
Võidupäeva
puhul.

Tasuline parkimine Narva-Jõesuus
2010.a suvehooajal
Tasuline park imine Nar va -Jõe suus algab 15. mail ja lõpeb
15. septembril ning kehtib iga
päev kella 8 .0 0 kuni 20.0 0.
Linnas on ainult ük s park i mistsoon, mis hõlmab kõik i linna
tänavaid, välja ar vatud Jüri, Lii va, Tuletorni, Vabriku ja Vaik ne
tänav.
Alates 15.05. 2010. a kehtivad
järgmised park imishinnad:
•
Ühe päeva park imispilet – 35
k rooni
•
Kuu park imispilet - 170 k roo ni;
•
Hooaja park imispilet (keh tib ostmise momendist kuni
15.09. 2010) – 60 0 k rooni.
•
Hooaja park imispilet Nar va Jõesuu elanikule, kelle elu koht on olnud rahvastikure gistri andmete järgi avaliku
tasulise park imisala piires
vähemalt 1 aasta enne tasu lise park imisperioodi algust
(15.05. 2010) - 50 k rooni.
•
Nagu ik ka, on park imistasu
võimalik mak sta ka mobiilte lefoni teel.
01.maist kuni 21. maini toimub

hooaja park imispiletite müügi
80% - line sooduskampaania. Ai nult sellel ajavahemikul on või malik osta 60 0 - k roonine hooaja
park imispilet 120.- k rooni eest.
Sel aastal on õigus osta park imi se hooajapilet kõigil soovijatel.
Nar va. Jõesuus on park imiskaardid müügil:
• M a xima X (lillepood ja va luutavahetuspunk t) - Vaba duse 16, Nar va -Jõesuu
• SPA & HOTE LL ME R ESUU Aia 4 8a, Nar va -Jõesuu
• AS Nar va -Jõesuu Sanatoo rium - Aia 3, Nar va -Jõesuu
• OÜ Kuldne Kala - Sepa 12,
Nar va -Jõesuu
• Hostel
LIIVAR AND
L . Koidula 21, Nar va -Jõesuu
• Reisibüroo E K AVID - Koidu
25, Nar va -Jõesuu I korruse
fuajees
• Nar va -Jõesuu Apteek OÜ Koidu 25, Nar va -Jõesuu
• Кohvik Traf f ik - K iriku 2,
Nar va -Jõesuu
• Hostel ALGUS - Rahu 7, Narva -Jõesuu

Nar vas:
•
•
•

OÜ FAMA INVEST (infopunktis ja kaupluses Milena) - Tal linna mnt 19C , Nar va,
AS ASTR I - NARVA (infopunktis) - Tallinna mnt 41, Nar va
M a xima X X (Lillepood) K reenholmi 52, Nar va

Sillamäel:
•
•

Maxima X (Lillepood) - V iru
pst 35, Sillamäe
Tank la OLERE X - Tallinna mnt
9, Sillamäe

Hooaja park imispiletit Nar va Jõesuu elanikule, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmete järgi
on olnud avaliku tasulise park imisala piires vähemalt 1 aasta
enne tasulise park imisperioodi
algust (15.05. 2010) mak sumuse ga 50.- k rooni saab osta ainult
Nar va -Jõesuu linnavalitsuse in fosek retärilt.

- Narva-Jõesuu Linnavolikogu vaatas üle kehtiva Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu, mis on kehtestatud Linnavolikogu
14.09.2000.a. määrusega nr 33 ning asus järgmisele seisukohale.
Planeeringu kehtestamisest möödunud aastatega on oluliselt muutunud Narva-Jõesuu linna majanduslik olukord. Nimelt on lõpetanud või oluliselt vähendanud oma tegevust osa
tootmisettevõtetest Narva jõega piirnevatel tööstusaladel.
Jõekaldal paiknevad laevaremonditehase varemed reostavad
oluliselt jõeäärset miljööd. Volikogu on seisukohal, et olukorra muutmiseks tuleb leida jõeäärsetele maa-aladele uus funktsioon. Maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine eeldab kas uue
üldplaneeringu või seda muutvate detailplaneeringute koostamist, mille käigus tuleb kindlasti viia läbi ka keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus sätestab üheselt, et KSH tellijaks ja rahastajaks on kohalik omavalitsus.
Narva-Jõesuu linnavalitsus on teinud ettevalmistusi Narva jõekalda osa üldplaneeringu algatamiseks ning võttis hinnapakkumisi planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise maksumuse
kohta, millele tuginedes jõuti järeldusele, et omavalitsuse eelarve ei võimalda vajalike tööde rahastamist käesolevas majanduslikus olukorras.
Üldplaneeringu kehtestamisele järgnenud aastatel puudus
majanduslik nõudlus ulatuslike teenindus ja tervisehoiu maaalade järgi. Nõukogude ajal püstitatud puhkekodud seisavad
jätkuvalt ilma kasutuseta. Samas nõudlus uute korruselamute maaalade osas on rahuldamata, mida näitab maa-omanike
surve detailplaneeringute koostamisel.
Tasakaalu saavutamiseks ei ole mõistlik koostada uut üldplaneeringut kuna vastavad alad on suhteliselt lokaalsed. Rahaliste võimaluste piires, ning kaasates huvitatuid isikuid planeeringu koostamise rahastamises, tuleb jätkata üldplaneeringut
muutvate detailplaneeringute koostamist.
- Muudatused planeerimisseaduses (RTI, 04.06.2009, 28, 170)
tekitasid olukorra, kus Narva-Jõesuu linna ehitusmäärusega
määratud maakasutus- ja ehitustingimused muutusid õigustühisteks. Linna ehitusmäärusega on reguleeritud minimaalsed
elamumaa kruntide suurused, kruntide täisehituse piirmäärad,
hoonete korruselisus ja kõrgus, hoonete arv krundil, hoonete paiknemiskaugus krundipiiridest, piirdeaedade kõrgused
ja välisilme. Kuna kehtiv üldplaneering loetletud teemasid ei
käsitle, siis olukorra parandamiseks on omavalitsus sunnitud
asuma uue üldplaneeringu koostamisele. Kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni tuleb planeerimisel, projekteerimisel ja
ehitamisel lähtuda Narva-Jõesuu linna ehitusmääruses sätestatud maakasutus- ja ehitustingimustest.

Veronika Stepanova,
linnasekretär
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Hind veele ja kanalisatsioonile tõuseb

Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse
infoteatmik

Vee- ja kanalisatsiooni probleemidest – ausalt
Kevadel juba kirjutas ük s naaberlinna ajaleht, mis ka meie postkastidesse tasuta jagatak se Narva-Jõesuu vee -ja kanalisatsiooni
problemaatikast. Nii nagu tavaliselt meie käest kommentaare muidugi ei võetud. Seepärast peame
selgitusi andma nüüd – ja nii nagu
see tegelikult on.
Jah tõsi on see, et Nar va-Jõesuus
kehtiv hind 12,6 kr elanikule ja
17,05 ettevõttele pole muutunud
juba 10 aastat. Kas see on normaalne? Ilmselt mitte olukorras, kus
kõik aina kallimak s läheb.
Selge on see, et hinda on vaja tõsta. Kuid kui suur on põhjendatud
hind? Linnavalitsus on kohustatud
hinna kehtestamisel seda põhjendama.

Siinkohal avaldame meie näge muse asjast.
2008 aastal esitas AS Nar va Vesi
esimese hinnataotluse – ligikaudu
18 kr. Küsisime täiendavat infot,
vastust ei tulnudki.
2009 aastal esitas AS Nar va Vesi
uue hinnataotluse, - üle 31 kr, küsisime täiendavat infot, vastust ei
tulnud. Vastupidi - kaevati õiguskantslerile. Kantsler vastas et ta
menetlema ei hakka, kuna AS Narva Vesi ka talle andmeid ei esita.
Edasi kaebas AS Nar va Vesi linna
kohtusse.

mitteesitamine.
Ilma eurorahadeta aga me vee- ja
kanalisatsioonisüsteeme korda ei
saa.
Seepärast olime sunnitud kehtestama hinna samal tasemel, kui uus
hind Nar vas lootuses, et suve jooksul ühiselt teostatav f inantsmajanduslik analüüs annab õige pildi
Nar va –Jõesuu hinnast nii praegu
kui ka tulevikus.
Lähitulevik näitab, kas väikese venna samm teineteisele vastu paneb
suur t venda kohtlema väikest võrdselt endaga või mitte.

Olime aetud tupikusse – ühelt
poolt AS Nar va vesi nõukogu otsus, et kui me hinda ei tõsta, siis
europrojek ti ei tee ja teiselt pool
totaalne jõupoliitika ja andmete

Andres Noormägi,
linnapea

Narva-Jõesuu linavalitsus teatab, et 04.05.2010 määrusega nr 7 kehtestas AS Narva Vesi
tegevuspiirkonnas Narva-Jõesuu linnas järgmised veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinnad
Tarbija klass

Abonenttasu,
kroonides

Elanikkond
Juriidilised
isikud

Tasu võetud Tasu reovee ja
vee eest
ärajuhtimise ja
3
(krooni/1 m ) puhastamise eest
(külm vesi) (krooni/1 m3)
(kanalisatsioon)

0,00
0,00

8,97
11,04

11,31
13,05

Veevarustuse ja Veevarustuse ja
reovee
reovee
ärajuhtimise
ärajuhtimise
teenuse hind teenuse hind
(ilma
(koos
käibemaksuta, käibemaksuga,
krooni/1 m3) krooni/1 m3)
20,28
24.34
24,09
28.90

Siseminister

Marko Pomerants Narva-Jõesuus
30.aprillil külastas meie linna siseminister Marko Pomerants, keda saatis sel visiidil maavanem
Городская
управа сообщает,
04.05.2010 постановлением № 7 установила цены на
Riho
Breivel. Ministriga
kohtumiselчто
osalesid
услугу по водоснабжению
и отводу
сточных вод в регионе деятельности АО Нарва
linnavolikogu
esimees Raivo Murd,
linnapea
Andres
linnavalitsuse liige Lennart
Веси Noormägi
в городеjaНарва-Йыэсуу
Lepajõe. Arutluse all olid selle aasta juunis valitsuses vastu võetava nn Ida-Viru memorandumi
Класс NimetatudАбонентная
Плата
за Плата за отвод Плата за услугу Плата за услугу
aspektid.
dokumendi alusel
plaanib
потребителя
в tähelepanu
воду (крон/
сточных вод и по
по
riik
senisest rohkemплата,
pöörata
IdaVirumaale. Muuhulgas
tähendab see
кронах
1 м3Euroo)
очистку воды водоснабжения водоснабжения и
pa Liidu järgmisel eelarveperioodil ehk alates
(холодная (крон/1 м3)
и отводу
отводу сточных
2013 olulisemalt rohkem investeeringuid meie
вода)anda (канализация) сточных вод (без вод
regiooni. Meie linna juhtidel oli võimalus
НСО, крон/1 м3) (с НСО, крон/1
selle tegevuskava kohta oma arvamusi ja ettepanekuid.
м3)

0,00
8,97
0,00 Andres Noormägi,
11,04
linnapea

11,31
13,05

Цены действует начиная с 5 августа 2010 года

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

20,28
24,09

24.34
28.90

•

kohta;
Informatsiooni Narva-Jõesuu linna sotsiaaltoetuste ja nende saamise võimaluste kohta.

Selle teatmiku koostamise eesmärk oli
rääkida kohalikele elanikele teenustest, mida Narva-Jõesuu linnavalitsus
võimaldab.
Teatmiku koostamise käigus toimus
küsitlus, milline informatsioon kõige
rohkem meie linnaelanikke huvitab
ja mida nad tahaksid selles teatmikus
näha.
Infoteatmik on saadaval linnaraamatukogus ja linnavalitsuse sotsiaaltöötaja juures.

12 miljoniline investeering
sotsiaalsfääri
Aprillis algas lastekodu pe r e m a j a d e e h i t u s . Ve i d i ü l e
12 m i l j o n i k r o o n i e e s t e h i t a b
sotsiaalministeerium
NarvaJõesuusse 6 ühekorruselist
elamut, milles praeguse last e k o d u l a p s e d h a k k av a d p e redena elama. Sügisel, peale
majade valmimist, antak se
u u e d m a j a d k o o s v a s t av a k u lueelar vega üle linnale. Samu-

ti antak se üle ka vana lasteko duhoone, mille baasil käivitud
p r o j e k t „ Ku l t u u r i k a t e l “.

Andres Noormägi,
linnapea

Naudi puhkust
Kirde-Eestis
15. mail toimub SPAHotellis Meresuu seminar “Naudi puhkust KirdeEestis”.

Hinnad kehtivad alates 5. augustist 2010

Население
Юридические
лица

Narva-Jõesuu Linnavalitsus on andnud Euroopa kolmandate riikide
kodanike Intergratsioonifondi, Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni
ja migratsiooni sihtasutuse “Meie inimesed” toetusel välja Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse infoteatmiku.
Projekti sihtgrupiks on meil elavad
kolmandate riikide kodanikud.
Infoteatmik sisaldab:
•
Üldist infot linna kohta,
•
Informatsiooni linnas tegutsevate asutste kohta;
•
Informatsiooni
Narva-Jõesuu
linna volikogu ja linnavalitsuse
kohta;
•
Informatsiooni Narva-Jõesuu linnavalitsuses pakutavate teenuste

See on järjekorras teine üritus, mis
toimub ametlikult projekti “Narva-Jõesuu – suvepealinn 2013”
raames. Kohtumisel planeeritakse
arutada maakondliku turismi perspektiivi.
Seminarist võtavad osa Eesti, Vene
Föderatsiooni ja Soome turismitööstuse esindajad, samuti IdaVirumaa kohalike omavalitsuste,
ettevõtluse arendamise struktuurfondi EAS ja SA IVEK (Ida-Virumaa
Ettevõtluskeskus) inimesed.

Erikülalisena esineb ettekandega
EV regionaalminister Siim-Valmar
Kiisler.
Kõik ettekanded on varustatud
sünkroontõlkega eesti, vene ja
soome keelde. Ürituse moderaatoriks on Jõhvi Kontserdimaja direktor Piia Tamm.
Seminari
toetavad
Meresuu
SPA&hotell, Investment Agency,
Sundstrand.
Jekaterina Gritskova

Romansi ajaloost kevade hakul
17.aprillil toimus Kesk tn 3 Valges
saalis temaatiline loominguline
õhtu “Romansi ajalugu”.
Kontsertprogrammis kõlasid vene
romansi parimad näited, mida esitasid vokaalansambli “Eleegia” (Narva-Jõesuu) ja Slaavi kultuuriseltsi
kammerkoori “Svjatogor” (Narva)
solistid. Kõlas tuntud heliloojate
kaunis muusika ja armastatud peetide luule.
Head tuju nauditavale õhtule lisas

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

Irina Zubkova ja Jelena Vassilenko
asjatundlik klaverisaade solistide
esinemisele.
Mahukas ekskurss romansi ajalukku, mida juhtis Slaavi kultuuriseltsi
kammerkoori “Svjatogor” solist Jelena Kukkur, haaras vaatajad-kuulajad
täielikult endaga kaasa vana vene
romansi kaunisse kirglikku maailma.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu

Jelena Gritskova
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“Näkka, kalake”

ehk veerandsajandi pikkune ujumisdistants.

30.märtsist kuni 3.aprillini
toimus Narvas 19. vabariiklik kooliteatrite festival “Kuldkalake 2010”.
Kultuurikeskus “Rugodiv”
koondas oma katuse alla
35 kolektiivi Eestimaa erinevatest nurkadest, kohtunikele ja vaatajatele
hindamiseks esitati 40 lavastust.
Tantsukollektiivi “Kullerkupp” autasustati ühega
kahest festivali kõrgeimast hinnangust – Grand
Prix.
Lavastajate Irina ja Asja
Seletskajate etendus osutus kõige paremaks nooremas vanusekategoorias
(1-6 klassid) samuti nomineeriti etendus kui “parim
plastiline ja koreograafiline lahendus”.
Lisaks märgiti eriauhindadega ära neli lavastuses
osalenud tantsijat: Lumivalgeke - Sonja Morozova,
Võlur - Ženja Seletskaja,
kuninganna - Ksenja Jegorova ja kuri võlur - Asja
Seletskaja.
Võit festivalil oli suurepäraseks põhjuseks vestelda
kollektiivi juhi Irina Seletskajaga. Olgu öeldud, et “Kullerkupp” tähistab tänavu
küllalt soliitset juubelit.
Kuid kõigest järgemööda...
Tere! Millised on festivalimuljed?
Irina Seletskaja: Ma olen
ka varem “Kuldkalakesest”
osa võtnud, kuid kunagi
pole see olnud nii mastaapne, nagu sel aastal.
Kuidas te võidu “üle elasite”?
Irina Seletskaja: Võit tekitas palju rõõmu, kuid me ei
oodanud, et saame Grand
Prix.
Peale etendust olin ma isegi natuke tujust ära: laval ei
läinud kõik täpselt nii, nagu
oleks tahtnud. Pealegi oli
festival väga suurejooneline: palju osavõtjaid, vähe
aega “üles soojeneda”. Kartsime väga laste pärast, kes
polnud harjunud nii suurel
laval esinema.
Pole saladus, et lavastuse
loomine on meeskonnatöö. Kuidas teil tööjaotus
toimus?
Irina Seletskaja: Lõviosa
“Võlupeegli “ lavastamisest
kuulub Asja Seletskajale.
Kogu koreograafia oli tema
peal. Mina tegelesin rohkem
režii ja organisatsiooniliste
küsimustega. Etenduse idee

kuulub meie vanemale grupile.
Väga konstruktiivselt lähenesid asjale lasteaia “Karikakar” muusikaõpetaja Marina
Skopina, kes väga täpselt
korraldas kõik proovid lastega ning aitas dekoratsioonide ja kostüümidega
ja keskkooli huvijuht Tatjana
Barabanova. Võib öelda, et
keskkooli lapsed tegid kogu
lavakujunduse “Võlupeeglile”. Veel tahaks tänada neid,
kes aitasid meid nö sündmuskohal: Natalja Petrovat
helitehnilise töö eest, Jevgeni Timoštšukki valgustuse
eest ja muidugi kogu “Kullekupu” täiskasvanute gruppi,
kes oli lausa suurepärane:
tekkisid raskused peaproovi
korraldamisega kultuurimaja laval. Seda ei õnnestunud
teha. Tuli 15 minutit enne
etenduse algust üles panna
kogu etenduse lavakujundus, seadistada valgus. Ilma
nende inimeste abita seda
poleks jõudnud.
Kas te planeerite lähemas
tulevikus veel teha selliseid suuri projekte?
Irina Seletskaja: Arvan, et
ei. Vähemlt mitte praegu,
kuna Asja sõidab tööle Jaapanisse.
Sel aastal saab “Kullerkupp” 25-aastaseks. Kas te
ütleksite kllektiivi ametliku sünniaja?
Irina Seletskaja: 2010.aasta septembris saame me
25-aastaseks. Kuigi see on
mõnevõrra vaieldav, kõik
sõltub sellest, millisest tähtajast arvestust alustada.
Tegelikult tekkisid mul esimesed tantsijad 29 aastat
tagasi, kui ma veel koolis
õppisin. Mul oli kaks gruppi – noorem ja vanem. Siis
sõitsin ma õppima. Peale
õpinguid kogunes kollektiiv uuesti ja arvestus algas
algusest peale. Sellepärast
nimetaksin ma seda juubelit
25+4.
Nimetage palun kolm kõige tähtsamat sündmust
“Kullerkupu” ajaloost.
Irina Seletskaja: Parem ma
nimetan kaks tähtsat ajajärku “Kullerkupu” eluloos.
Kõigepeal tuleb ära märkida 1993.aasta: nimel siis
töötasime me välja eesti
rahvatantsude programmi,
samuti tegelesime me aktiivselt etenduse “Junona i
Avos” lavastamisega. 1993194.aastatel töötas stuudios
väga tugev tantsukollektiiv.
Lapsed töötasid nagu täis-

kasvanud. Proovid toimusid
ka hommikuti. Peale selle oli
lapsevanemate kuldaeg, nad
võtsid aktiivselt kollektiivi
elust osa. Vladimir Runin,
Jelena Lisitsa, Natalja Malmõga olid see osa “Kullerkupust”, kelleta loomingulise
kollektiivi elu oli mõeldamatu.
Teine
tähtsündmus
oli
2004.a kollektiivis täiskasvanute grupi tekkimine. Minu
unistus sai teoks. Kahjuks
pole isetegevuslik tantsimine venekeelse elanikkonna
hulgas, eriti meie regioonis, veel küllalt populaarne.
Eestlastel on selles suhtes
teisiti. Seda võib näha vabariiklike tantsufestivalide
osavõtjate nimekirju lugedes. Tegelikult on ju huvitav
töötada nö “eakate” entusiastidega. Täiskasvanul on
hoopis raskem leida aega
tantsimisega tegelemiseks
kui lapsel.
Kuidas te kavatsete juubelit tähistada?
Irina Seletskaja: Kindlasti
planeerime me korraldada
juubelikontserdi. Peale selle
saime me loa Linnavalitsuselt erikalendri välja andmiseks.
Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov

Maikuu üritused
08. mai, kell 17.00
Pidulik kontsert veteranidele, Narva-Jõesuu Sanatoorium
09.mai
Pidulik rongkäik suures Isamaasõjas langenute mälestuseks!
11.00 - Narva-Jõesuu Keskkooli juurest (J.Poska 36)
15. mai
Meretindipäev
Kultuurinoorte päev
Küünlavalgusõhtu
20.mai
Klassikalise muusika kontsert, XVI Rahvusvahelise J. Mravinski nimelise muusikafestivali
raames

Narva-Jõesuu
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Kooli uudised

Külaskäik Kroonlinna

“Seoses läheneva Suure Võidu 65 aastapäevaga, aga samuti kooskõlas Kroonlinna
rajooni administratsiooni ja
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
vahel sõlmitud koostöölepinguga kutsume õpilaste delegatsiooni külastama Kroonlinna 23-25.aprillini 2010.a,
et osaleda rahvusvahelises
koduloolises noorteturniiris
“Kroonlinn: step by step”
olles lugenud St.Peterburi
Kroonlinna rajooni administratsiooni juhi hr A.Goroško
kutse
kuupäevi, alustasime me kohe
aktiiselt ettevalmistustega turniiril osalemiseks.
Meie kooli esindus, mis koosnes viieliikmelisest grupist
(A. Nemuškin, D. Koroljov, D.
Glavatskaja, A. Rõmar, P. Ogirtšuk), valmistas ette oma kooli

esitluse ja kontsertprogrammi.
Külastuse programm oli mitmekülgne ja tihe: toimus kohtumine St.Peterburi Kroonlinna rajooni administratsiooni
juht hr A. Goroškoga. Lapsed
külastasid Leningradi blokaadi
muuseumi ja Piskarjovi kalmistut.
Osalesime ettevõtlusmängus
“Õigus mälule” ja muidugi turniiril.
Kokku osales turniiril neli
võistkonda. Meie jäime Sevastoopoli võistkonnale alla ja tulime auväärsele teisele kohale
(eda enam, et esimesel kohal
olime me juba möödunud aastal).
Tatjana Barabanova
Korraldaja

Reaalainete nädal

Möödunud nädal 19-24. aprillini oli meie koolis reaalainete nädal. Nädal oli mõeldud
põhi- ja gümnaasiumiastme
õpilastele. Üritusi toimus sel
nädalal “igale maitsele”.
Kümnenda klassi noored selgitasid välja, kes on nende seast
“nõrgim lüli”. Saadud matemaatika-alased teadmised aitasid neil seda teha. Tuli vaeva näha ja lausa viienda klassi
materjalid meelde tuletada.
Kõige “tugevamaks lüliks”
osutus Aleksei Sokolov. Tema
sai autasustatud kingitusega.
Seitsmenda klassi õpilased
kontrollisid samuti oma matemaatika-alaseid teadmisi ja
võistlesid omavahel. Mängu
nimi oli “Lõbusate matemaatikute klubi”. Võistlus oli lõpus
ja tuline. Kõige leidlikumateks
matemaatikuteks
osutusid
Tatjana Miroškina ja Olesja Tumilovitš.
Kahes vanuserühmas, 4-6
klassid ja 7-8 klassid, toimus
geograafia-matemaatikaalane

orienteerumine. Siin tuli kasuks oskus asukohas orienteeruda ja ümbritsevat keskkonda jälgida. Meid ümbritsevast
loodusest võib seda tähelepanelikult jälgides palju huvitavat teada saada, mida me
sageli lihtsalt ei märka. Selgus,
et endise pansionaadi “Irena” territooriumil oli kunagi
purskkaev, sirelipõõsaste all
on roheline sammal, kastanipuu tüval kasvab aga seen.
Iga mängust osa võtnu tegi
enda jaoks mingi avastuse ja
sai uusi teadmisi. Silma paistsid selles võistluses 4, 7. ja 8.
klassi õpilased. Kõik osavõtnud said lõbusa autasu – rõngassaia.
Reaalainete nädala lõpetasid
viktoriinid keemias ja bioloogias.
Tatjana Klever
Geograafiaõpetaja

Projekt “Miksike”
Juba teist aastat võtab meie
kool osa vabariiklikust õppeprogrammist “Miksike”, mille
kaudu on võimalus saada kasulikku inormatsiooni mitmesuguste õppeainete kohta ja osaleda erinevates viktoriinides,
konkurssidel ja võistlustel.
Sel aastal oleme me aktiivselt
osalenud matemaatika-alasel
võistlusel peastarvutamises.
Tuleb märkida, et meie kooli
laste üldised tulemused olid
head, kuid eriti paistsid silma
Katrina Korban 8.klassist, kes
sai Ida-Virumaa kaheksandate
klasside õpilaste hulgas teise
koha ja 7-13-ndate klasside
(13. klass on õpetajad, kes samuti saavad sellest võistlusest
osa võtta) grupis samuti teise
koha.

Tatjana Miroškina 7. klassist sai
samuti teise koha Ida-Virumaa
maakonna koolide seitsmendate klasside grupis. Tatjana
Miroškina on sellel õppeaastal
paistnud silma ka maakondlikul matemaatikaolümpial, kus
ta sai oma vanuseklassis esimese koha.
Viiest õpilasest (K. Korban, K.
Rõmar, D. Lomakin, P. Ogirtšuk ja A. Zubkov) koosnev kaheksandate klasside võistkond
oli võistkondlikus arvestuses
maakonnas samuti teisel kohal.
Lapsi valmistas võistluseks ette
meie kooli matemaatikaõpetaja Juzefa Smirnova.
Irina Lebedeva
Õppealajuhataja

Leonardo da Vinci projekt

2009.a kevadel kirjutas meie
kool alla lepingu ühiseks projekttegevuseks Norra linnakese Trysil kooli õpetajate ja
õpilastega.
Terve aasta tegelesime Leonardo da Vinci fondile projekti
kirjutamise ja kinnitamisega,
kuid alles 2010.a märtsis projekt kinnitati.
Ootasime kannatamatult oma
külalisi. 26.aprillil sõitsid meile külla neli norra kolledži
tudengit koos kahe õpetajaga. Siiski mitte ainult tutvumiseks, vaid selleks, et koos
tööd teha.
Kohtumine algas külaliste
tutvustamisega: see oli esitlus, kus külalised rääkisid ja
näitasid materjale endast,
oma koolist ja linnast. Sellele
järgnes meie esitlus, mille olid

Külaliste muljeid
sõidust Eestisse
Meie, neli Norra üliõpilast,
saime Leonardo da Vinci Euroopa programmi kaudu võimaluse sõita kaheks nädalaks
Eestisse.
Esimese nädala veetsime me
Narva-Jõesuu lastekodus, kus
me aitasime personali nende
töös ja saime näha, kuidas
elavad seal nii mitmes raskusastmes puuetega kui ka
terved lapsed.
Teise nädala veetsime me
Narva-Jõesuu koolis. Koolis
viibimise ajal võtsime me osa
eesti keele ja inglise keele
tundidest. Meile anti võima-

ette valmistanud kümnenda
klassi õpilased.
Ees on veel terve programm:
ühised eesti keele ja inglise
keele tunnid, paberiga töötamise uue tehnika õpitöötuba,
mille valmistas koos käsitööringi õpilastega ette õpetaja
Galina Vlassova, tantsutund
kooli tantsukollektiivi juhtimisel ja palju muud huvitavat
tegevust.
Me loodame, et meie suhted
Norra kooliga arenevad edasi. Juba seekord ootab meie
poolt projekti tööst aktiivselt
osa võtvaid noori vastukülaskäik Norra kooli.
Irina Lebedeva
Õppealajuhataja

lus rääkida Norrast ja ennast
õpetajana proovile panna.
Me õpetasime lastele uusi
mänge, mis olid nende jaoks
põnevad. Veel tegime me
lauamänge neljanda klassi
jaoks.
Meile meeldis väga, kuidas
meid lastekodus ja koolis
vastu võeti. Meie jaoks oli
avastuseks, et polegi erilist
vahet norra ja eesti koolilaste
vahel.
Puhkepäevadel käisime Tartus ekskursioonil ja meile
meeldis väga see väike ajaloost tulvil linn.

Suure rõõmuga tuleme
me Eestisse tagasi.

Severjanini
õhtud
Õige varsti on 16.mai
– Vene poeedi Igor Severjanini
järjekordne
sünniaastapäev. Tuntud
luuletaja, kes on elanud
ka Narva-Jõesuus, sündis 16.mail 1887.a.
Narva-Jõesuu
koduloomuuseum tähistab tema
sünnipäeva juba traditsiooniks saanud “Severjanini õhtutega”.
Severjanini õhtud on kogunud tuntust mitte ainult
tema loomingu austajate
hulgas Narvas ja NarvaJõesuus, koduloomuuseumis toimuvatele poeedi
loomingu lugemisele pühendatud õhtutest on osa
võtnud Eesti Severjanini
Seltsi esindajad, poeedid,
näitlejad, muusikud, tema
luule armastajad ja loomingulised isikud Eestist ja
Loode-Venemaalt.
Sel aastal toimuvad Severjanini õhtud Narva-Jõesuu
Valges saalis Kesk tn 3. Selleks puhuks on lubanud
esinema tulla Vene teeniline kunstitegelane, tuntud
Peterburi näitleja ja režissöör Juri Tomoševski.
Juri Tomoševski avas 1987.
aastal
G.A.Tovstonogovi
toetusel
teatristuudio
«Приют комедианта», mis

nüüdseks on kogunud tuntust ja saanud riikliku teatri staatuse. J.Tomoševski
lavastatud etendused on
armastatud igas eas vaatajate poolt.
Tema Igor Severjanini,
Saša Tšornõi ja Nikolai Agnivtsevi poeesial põhinev
lavastus “Hiilgav SanktPeterburg”
on pälvinud
mitmete teatrifestivalide
laureaadi tiitleid.
Käesoleval ajal astub Juri
Tomoševski mitmesugustel lavadel üles poeetiliste sooloõhtutega ja juhib
“Juri Tomoševski teatritrupi” nime kandvat kollektiivi.
See trupp koos oma juhi,
näitleja ja režissööri Juri Tomoševskiga tuleb 16.mail
meile
külla
etndusega
«Элегантная коляска» .
Etendus on loodud Severjanini õhtuteks ja koosneb
tema loomingust.
Kutsume teid kõiki 16.mail
kella 14.00 toimuvale etendusele Valgesse saali. Sissepääs on vaba.
Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi
juhataja

Kuurortlinna Pärnu
delegatsioon
Narva-Jõesuus
29.-30. aprillil külastas linnapea Andres Noormägi kutsel Narva-Jõesuud
9-liikmeline delegatsioon
Pärnust volikogu esimehe
Cardo Remmeli ja linnapea
Toomas Kivimägi juhtimisel. Arutluse all olid 2 teemat. Esimeseks teemaks oli
see, kuidas ühendada jõud
ja üritada peale järgmisi riigikogu valimisi seadusandlust muuta selliselt, et see
oleks kasulikum kuurortlinnadele. Nimelt on meil
suvel palju rahvast, kuid
ainuke meie tulubaas täna
on vaid meie linnas elavad
1000 maksumaksjat.
Teiseks tahame meie koos
Pärnuga teha ühisturundust selleks, et rõhutada
meie, kui vanade kuurortide, ainulaadsust ja omapära.
Kuuldes meie linna arenguplaanidest arvas Pärnu linnapea, et vaatamata meie

linna väiksusele ja mitte
just suurele eelarvele võrreldes Pärnuga, tundume
me kõrvalt vaadates oluliselt suurematena ja arenguperspektiivi on NarvaJõesuul kindlasti rohkem.
Pärnu delegatsioon oli vaimustuses Meresuu SPA &
Hotel ja Sanatooriumi „Narva-Jõesuu”
kvaliteedist.
Juba juulikuus ootab Pärnu
Narva-Jõesuu
esindajaid
järgmisele nõupidamisele.

Andres Noormägi,
linnapea
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Lahendused küttekulude vähendamiseks on olemas!
Soojusenergia hinnatõus puudutab iga Eesti peret. Põhjuseid, miks kaugküte kallineb
on mitmeid ja enamasti on need tingitud
asjaoludest, mida lihtinimene mõjutada ei
saa. Siiski ei ole põhjust meelt heita, sest on
olemas energiasäästulahendused, mille abil
saab küttekulusid kontrolli all hoida või isegi vähendada. Seda näitab korteriühistute
praktika üle Eesti.

Ei tohi unustada, et esmatähtis on iga inimese panus energiasäästu. Kaasaegne küttesüsteem võib olla veelgi rohkem soojust
raiskav, kui inimesed ei õpi kasutama selle
eeliseid vana ühetorusüsteemi ees. Soojusenergia- ja rahaline sääst tekib siis, kui iga
elanik tarbib vastavalt oma tegelikele vajadusele. Elektri ja vee tarbimise puhul on asi
selge: neid kulusid mõõdetakse igal korteril
eraldi ning vaevalt, et keegi meelega kraani
lahti või lambi põlema jätab. Soojusenergia
tarbimise puhul aga sellist ressursi raiskamist ei tajuta, kui ei kasutata küttekulu individuaalset arvestamise süsteemi.

Soojusenergia hinnatõus
Keskmise eestimaalase väljaminekutes moodustavad suure osa eluasemekulud. Milles
omakorda küttekulud moodustavad märkimisväärse osa. Energiakandjate - eelkõige
maagaasi, põlevkiviõli ja puidu hinnatõus
on põhjus, miks on oluliselt tõusnud soojusenergia hind.

korteri soojusenergia kulude kasv kütteperioodil olla vähemalt 1500 krooni, elamule
90 000 krooni.
Lahendustest

Alates 2010.a jaanuarist on Narva.Jõesuus 1
MWh soojuse hind 1068,60 ЕЕК.
Väiksemates linnades ja asulates on keskkütte energiaühiku hind veelgi kõrgem ja selle
tõus on olnud viimastel aastatel järsem.
Eelmise tabeli hinnatõusu arvestades võib
Tallinna renoveerimata elamutes keskmise

Ilma renoveerimistööde, seega ka investeeringuteta ei ole võimalik saavutada märkimisväärset küttekulude kokkuhoidu. Nõukogudeaegsete normide järgi ja toonaste
materjalidega rajatud elamu konstruktsioonid ja tsentraalselt reguleeritavad tehnosüs-

teemid on tänapäeva mõistes lausa energiaraiskajad.

Jätkub järgmises ajalehe

Energiasäästuvõimalustest, analüüsidest ja
audititest on viimastel aastatel palju räägitud. Paljudel elamutel on tellitud energiaauditid, et renoveerimistööde järjekord paika
panna. Samas näitab meie ettevõtte poolt
kogutud statistika seda, et iga kord ei saavutata renoveerimistöödega seda, mis oli esialgu planeeritud ja millega oli arvestatud.
Milles siis asi?

Aivar Veenpere
MESA Eesti OÜ

Narva-Jõesuu maitsed Kultuurinoorte päev Narva-Jõesuus
LEADER programmi kaudu sai
Narva-Jõesuu Linnavalitsus toetuse reklaamraamatu „NarvaJõesuu maitsed“ koostamiseks.
Raamat on mõeldud kinkimiseks
meie külalistele, äratamaks huvi
praeguste toitude ning toitlustuskohtade vastu ja tutvustab ka
kohaliku gurmee ajalugu.
Raamatu sissejuhatuses antakse
kerge ülevaade kuurordi ajaloo
jooksul nii lihtinimeste kui rikaste kohalikest toidutavadest, kohvikute ja restoranide toidukaartidest. Mis oli kohalik toodang ja
kuidas seda saadi?
Tänapäeva toidulaudade kirjeldamiseks tutvustame praeguseid püüdjaid-tootjaid-korilasi,
saadusi ja toiduretsepte. Näiteks
silmud - kes nad on, kus elavad,
kes ja kuidas neid püüavad, kuidas ja mida neist valmistatakse

ning mõned huvitavad retseptid.
Narva-Jõesuu söögikohtade reklaamimiseks tutvustus iga koha
peakokalt ja firmaroa soovitus.
Kõik lood illustreeritakse fotodega.
Kõigil, kellel on huvitavaid lugusid, retsepte või soovitusi, mida
teistega võiks jagada, võtke palun ühendust raamatu koostaja
Tiiu Toomega, telefon 52 10927,
e-post tiiu.toom@mail.ee või
teatage oma loost linnavalitsuse infolauda ja teiega võetakse
ühendust.
Tiiu Toom
Raamatu koostaja

Narva-Jõesuu elanikud, kellel on vaba
ruum suvitajate majutamiseks,
palume Teie tähelepanu!
Esmakordselt moodustatakse meie linnas ühtne register puhkajate majutamise jaoks sobiliku vaba ruumi arvele võtmiseks.
Ruumide registrit hakkab pidama UÜ Ekavid.
Ruumide omanik, kes soovib suvitushooajal oma tuba või maja
üürile anda (pole tähtis, kui pikaks ajaks) võib esitada firmale
oma andmed.
Firma UÜ Ekavid selgitab välja nõudmised üüritavatele ruumidele, tutvub puhkajatele pakutavate ruumide seisukorraga ja aitab
klientide otsimisel.
Soovi korral võib omanik paigutada UÜ Ekavid kodulehele informatsiooni üürile antavate ruumide kohta.
Reklaami kodulehele paigutamise tingimuste suhtes lepitakse
eraldi kokku.
Informatsioon telefonil 35 77 219; 53 44 13 69; 53 42 13 67;
ekavid@ekavid.ee või aadressil Koidu 25 I korruse fuajees asuvas
kontoris.

Registreerimine algab 15.05.2010.

15. mail toimub Narva-Jõesuu
Heledas pargis informatiivne
meelelahutusüritus “Kultuursete noorte päev Narva-Jõesuus”, millest võtavad osa
Viljandi Kultuuriakadeemia ja
Tartu Ülikooli Narva Kolledži
kõige andekamad noored.
Ürituse eesmärgiks on tutvustada Ida-Virumaa noortele
kõnealuste õppeasutste tegevust. Kõigile külalistele annab
üritus võimaluse sukelduda
maksimaalselt üliõpilaselu atmosfääri.
Alates kella 14.00 ootab külalisi muusika ja tantsuga kontsertprogramm Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu Ülikooli
Narva Kolledži üliõpilaste ja lõ-

petanute osavõtul.
Kavas on modernses stiilis
plastilised seaded, kaasaegne kunst, tantsuteatri Triple
Bounce erinumbrid, mängud ja
konkursid, populaaresd estraadihitid ” in live”.
Erikülalisena Viljandi kultuuriakadeemia poolt astub üles
folkansambel “Svjata Vatra”,
alternatiivmuusika projekt “6
utro”, kes esindab TÜ Narva
kolledžit.
Kultuuripäev kulmineerub traditsioonilises headuses küünlavalgusõhtuga. 15.mail kuulevad Narva-Jõesuu elanikud
ja külalised akkordionist Kulno Malva esituses muusikalisi
eksperimente rahvamuusika

stiilis.
Kontsert algab kell 18.00.
Pidupäeva raames toimub eriaktsioon mereandide austajatele –“ Meritindi päev”.
Toimub meritindist valmistatud toitude degustatsioonmüük, temaatilised konkursid.
Aktiivse puhkuse pooldajate
jaoks on kohapeal üles seatud
seiklusrada.
Kogu päeva jooksul on avatud
infotelk asjast huvitatud abiturientide jaoks, kus nad saavad
soovi korral kogu informatsiooni kahes kõnealuses kõrgkoolis õppimise võimaluste
kohta.
Samal päeval korraldatakse ka
digiallkirja kursus. Sellest osa

võtta soovijatel peavad olema
kaasas ID kaart ja vajalikud paroolid.
Jekaterina Gritskova

Judostatistika
1.mail toimus Tartus rahvusvaheline judoturniir poiste ja tüdrukute Cja D kategooriates
(1998-2002.a sündinud).
Turniiril osales 260 sportlast Eestist ja Soomest. Kaalukategoorias kuni 32 kg klass C
võitis esimese koha Vlada Stepanova NarvaJõesuust.
2. mail toimus Narva-Jõesuus traditsiooniline
judoturniir 2000.a sündinud ja noorematele
lastele. Võistlusest võttis osa 35 sportlast Narvast, Sillamäelt, Loksalt, Tallinnast ja NarvaJõesuust.
Meie sportlaste tulemused:
Marek Gordejev (42 kg) - kolmas koht;
Sergei Laidinen (23 kg) - kolmas koht;
Martin Roosileht (34 kg) - kolmas koht
Bogdan Iljin – viies koht
Iga meeskonna parim sportlane sai auhinna.
Narva-Jõesuu võistkonnast sai auhinna Marek Gordejev.
Kõiki meie sportlasi treenib Nikolai Novitski.
Maja Zahharašvili
Jekaterina Gritskova

Jüriööjooks
23.aprillil toimus Narva-Jõesuus traditsiooniline Jüriööjooks.
Erinevate pikkustega distantse jooksid ja läbisid kepikõnniga nii vanad kui noored spordisõbrad. Sel
aastal võtsid jooksudest osa Narva-Jõesuu, Narva,
Kohtla-Järve ja Sillamäe sportlased. Jooksude stardi- ja finišipaigaks oli Hele park, korraldajad, kelleks
olid Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja Äkke spordiklubi,
autasustasid kolme paremat võistlejat täiskasvanute grupis.
Kõige noorem “kullavõitja” 1 km pikkusel distantsil
oli Mihhail Panitšev (Narva-Jõesuu). Tütarlaste samas vanuseklassis (9-11.a) osutus võitjaks Margarita
Kozlova (Sillamäe).
12-14-aastaste vanuseklassis, kes läbisid 5 km pik-

kuse distantsi, tulid esimesena finišisse Deniss Soljanenov ja neidudest Ksenia Savtšenko (mõlemad
Sillamäelt).
Vanimas vanuseklassis tulid võitjateks Deniss Urjadnikov (Sillamäe), Kersika Jõemets (Jõhvi), Juri Sobolev (Narva), Kaja Jõemets (Jõhvi), Jevgeni Vološin
(Narva-Jõesuu), Nadežda Poljakova (Narva-Jõesuu).
Võistluste käigus selgitati välja ka kõige soliidsemas
eas võistleja. Selle tiitli võitis 64-aastane Nadežda
Poljakova.
Maja Zahhara1zvili
Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb aprilli ja maikuu juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Alexander Roshchupko
Raissa Piller
Zinaida Baikatševa
75-aastaseks said:
Anna Anikina
Tamara Jakovleva
80-aastast juubelit tähistavad:
Villem Lepajõe
Linda Reisenbuk
Galina Kokareva
Ljudmila Reingold
Antonina Kuchinskaya

85 aastaks sai:
Margarita Guseva
Irina Makarova

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Anastasia Šmidt (22.04.2010)
Marion Kääramees (18.04.2010)

sünni puhul

Narva-Jõesuu linnavalitsus otsib
heakorratööde koordinaatorit

Jäätmeveo konkursiteade
Narva-Jõesuu linnavalitsus viis läbi avaliku konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil.
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 20.04.2010. a.
Pakkumuse esitasid:
1. AS Veolia Keskkonnateenused, registrikood 10814608;
2. Adelan Prügiveod OÜ, registrikood 10700419;
3. OÜ Ekovir, registrikood 11003148;
4. AS Heakorrastus, registrikood 10229666;
5. Ragn-Sells AS, registrikood 10306958
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 27.04.2010. a korraldusega nr 88 «Narva-Jõesuu linnavalitsuse avaliku
konkursi “Korraldatud jäätmeveo vedaja leidmine Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil“ pakkumise edukaks tunnistamine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva-Jõesuu linna
jäätmeveo piirkonnas“ pakkumise edukaks tunnistamine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Narva-Jõesuu linna jäätmeveo piirkonnas” tunnistati edukaks OÜ Ekovir pakkumine. Korraldatud jäätmeveo ainuõigus anti viieks aastaks. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber
ja kartong, biolagunevad jäätmed ja suurjäätmed.

Töö kirjeldus:
heakorratööde korraldamine Narva-Jõesuu linna territoriumil
Nõuded kandidaadile:

•
•
•
•
•
•
•

inimestega suhtlemise oskus
pingetaluvus
linna heakorra vajaduste tundmine
organiseerimisoskus
ausus ja omakasupüüdmatus
elukoht Narva-Jõesuu linnas
Narva-Jõesuu linna patrioot

Töö iseloom: asukoht Narva-Jõesuu, tööle asumise aeg: alates 01.06.2010, töö tüüp: lepinguline.
Kirjalik kandideerimisavaldus, CV ja heakorratöö korraldamise nägemus palume esitada Narva-Jõesuu
linnavalitsusele hiljemalt 20.05.2010 aadressil Koidu tn 25, 29023Narva-Jõesuu märksõnaga “Heakord” või e-postiga info@narva-joesuu.ee.
Info: Veronika Stepanova, tel. 35 99 587, e-post veronika.stepanova@narva-joesuu.ee

Lydia Koidula 14B detailplaneeringu avalik väljapanek
Narva-Jõesuu Linnavalituse 04.05.2010.a korraldusega nr 93 on vastu võetud Lydia Koidula 14B kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05.-10.06.2010.а. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, kabinet 301.
Planeeringuala suurus on 1954 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula 14B kinnistut katastritunnusega 51301:010:0034.
FIE Juri Gandšu poolt koostatud detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse olemasolev Lydia Koidula 14B elamumaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks pindaladega 975
m2ja 979 m2. Juurdepääsud kruntidele on planeeritud olemasolevatelt juurdesõiduteede
kaudu L.Koidula tänavalt.
Mõlema krundi planeeritav ehitusõigus näeb ette kahekorruselise paarismaja püstitamine kõrgusega kuni 9 meetrit ja ehitisealuse pindalaga kuni 195 ruutmeetrit, kusjuures
üks paarismaja, mis paikneb krundi edelapoolses osas, on kavandatud kehtiva detailplaneeringuga (kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.02.2009.a. otsusega nr 193) ning
selle ehitamine on käesoleval hetkel lõpetamata. Teine paarismaja, mis planeeritakse
planeeringuala kirdepoolses osas on kavandatud samasuguse arhitektuuriga kui praegu
ehitatav paarismaja.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga.
Avaliku väljapaneku ajal saab esitada Linnavalitsusele kirjalikud ettepanekud või vastuväiteid detailplaneeringu lahenduse kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse
kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole
täidetud seaduse nõudeid.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 27. mail 2010.a. kell 16.00 toimub Linnavalitsuses (Koidu tn 25, III korrus) volikogu saalis Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 19c kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu eskiisi ja planeeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 15.30–16.30
(II kvartalis: 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

Detailplaneering on algatatud Linnavolikogu 26. veebruari 2010 otsusega nr 26.
Planeeringuala suurus on 4,1ha. Planeering hõlmab L.Koidula 19c kinnistut (katastritunnus
51301:011:0006, pindala 24 161 m2) ja sellega piirnevat reformimata riigimaad.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Koidula 19c kinnistu jagamine korruselamumaa ja ärimaa kinnistuteks ja moodustatavatele kinnistutele ehitusõiguse määramine kuni 16 korruselise korterelamu
püstitamiseks ja kuni 8 korruselise SPA-hotelli püstitamiseks.
Detailplaneeringuga on kavas muuta kehtivat Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut maakasutuse
juhtotstarbe osas – väikeelamute maa ja haljasalade maa planeeritakse muuta korruselamute
maaks ja ärimaaks.
Detailplaneeringust huvitatud isik on L.Koidula 19C kinnistu omanik – osaühing Ust-Narva Investeeringud. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu, koostamise korraldaja on Narva-Jõesuu linnavalitsus.

Lugupeetud kinnistuomanikud ja ettevõtjad !
Narva-Jõesuu linnavalitsus tuletab meelde, et vastavalt Narva-Jõesuu linna Heakorra eeskirjale peab kevadine koristus eraterritooriumitel ja nendega külgnevatel territooriumitel
olema tehtud 15.maiks.
Suveperioodi jooksul on vajalik niita muru (selle kõrgus ei tohi ületada 5-10 см.).
Alates 17 maist 2010 alustab linnavalitsus kohustuste täitmise kontrollimist majaomanike
poolt oma. Kontrollimisel pööratakse erilist tähelepanu hoonete fasaadide olukorrale ning
piiretele, tänava nime ja maja numbriga siltide olemasolule.

Muudame meie linna ilusaks!

Täname kõiki neid, kes on oma krundid juba korda teinud!

