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Rannahooaja avamine “Rannamuusikaga”
Narva-Jõesuu avas oma suvitushooaja ametlikult 5.
juunil.
Pidu algas Narva-Jõesuu SPA
peasissekäigu ees, kus “linnaisad”, volikogu esimees
Raivo Murd ja linnapea Andres Noormägi õnnitlesid kogunenud linlasi pidupäeva
puhul, soovisid kuuma hooaega ja ilusat ilma.
Edasi suundusid pidulised
“Päikese” ausamba juurde,
kus oli korraldatud kontsert
linna isetegevuskollektiivide
osavõtul ning kohviku “Meretare” juuresolevale platsile,
kus pidulised said sportlike
mängudega meelt lahutada.
Sel aastal toimus hooaja avamine massilise jalutuskäiguna mööda Narva-Jõesuu
armastatuimaid paiku. Lõpppeatuseks oli Meresuu SPA
hotelli territoorium.
Väärilise lõppakordi kogu
päevale andis kahtlemata
Eesti poppmuusika särava
tähe, 2007.a lauluga «Partners in Crime» Eestit Eurovisioonil esindanud lauljatari
Gerly Padari ja Aseri puhkpilliorkestri, kes on jõesuulastele tuttav möödunudsuvisest
“Puhkpilliorkestrite
lahingust”, ühine kontsert

kaunil ja tuulisel Narva-Jõesuu mererannal.
Sellesuvise suurürituse “Rannamuusika 2010” raames
toimunud kontserdil esitasid populaarne lauljatar ja
orkestrandid kuulajatele igihaljast džässiklassikat, kaasahaaravat latiinot ja bossanovat, mis on taolise ürituse
tarbeks täiesti loogiline lahendus.
Kontsert toimus jahedalt sakutavatele tuulehoogudele
vaatamata “ühe soojaga”,
sütitavad rütmid ja külm tuul
pani valdavalt noorema publiku rõõmsalt Gerly laulule
kaasa tantsima.
Noorte kõrval võis kontserdil
märgata ka maakonna pressiesindajaid, kohalikke ärimehi
ja poliitikategelasi.
“Rannamuusika 2010” korraldajad soovivad panna alguse uue traditsiooni – Narva-Jõesuu
Rannamuusika
- üritustesarja tekkimisele.
Nagu kogemus näitab, pole
“meelelahutuslik õhtune üritus rannal” mitte alati noorte
kokteili- või diskoõhtu. Selleks suveks tuuakse NarvaJõesuu mereranna valgetele
liivadele välja Eesti muusika
kullafond. 31. juulil esineb
siin Uuno Loop, Heidi Tam-

me, noored lootustandvad
tähed Ott Lepland ja Lenna
Kuurmaa Vanilla Ninjast ning
Estonian Dream Bigband.
Augustis aga külastab Narva-Jõesuud kõigi poolt armastatud Anne Veski, kes
annab kontserdi koos Narva
grupiga AveNue.
Jekaterina Gritskova

• Ametlik

Narva-Jõesuu linnavolikogu VII koosseisu 9.istungi info
Narva-Jõesuu linnavolikogu
istungil 26.mail 2010:
- kehtestati Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 86 kinnistu
detailplaneering. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt
jagatakse olemasolev Lydia
Koidula 86 elamumaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks pindaladega 1100 m2 ja
2033 m2. Mõlemal krundil on
kavandatud kuni kahekorruselise üksikelamu ja selle abihoonete püstitamine. Elamute kõrgus on kuni 9 meetrit,
abihoonete kõrgus on kuni
4,5 meetrit.
- algatati Narva-Jõesuu linna
Lydia Koidula tn 19c kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu
realiseerimisega
kaasneva
keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH). Nimetatud
detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2010 otsusega
nr 26. Planeeringuala suurus
on 4,1 ha. Planeering hõlmab
L.Koidula 19c kinnistut (katastritunnus 51301:011:0006,
pindala 24 161 m²) ja sellega
piirnevat reformimata rii-

gimaad. 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.
- kehtestati Narva-Jõesuu
linna Nurme tn 58 kinnistu
detailplaneering.
Detailplaneeringuga
jagatakse
olemasolev Nurme 58 elamumaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks pindaladega 2047,8m² ja 877,2m².
Suuremal krundil säilib olemasolev üksikelamu ja on
lubatud ka uue abihoone
püstitamine kõrgusega kuni
4,5 meetrit. Krundil kavandatavate hoonete suurim

summaarne ehitusalune pind
on 266 m2 (13% krundi pindalast), kusjuures elamu ehitisealust pindala kavandatakse
vähendada 253 ruutmeetrini.
Väiksemal krundil on kavandatud uue kuni kahekorruselise üksikelamu püstitamine
kõrgusega kuni 9 meetrit.
Planeeritav krundijaotus ja
hoonete arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused on
kooskõlas linna ehitusmäärusega ja piirkonna hoonestuslaadiga.
- muudeti Suur Lootsi tänava ja lähiala, Vabaduse
tänava lõik Poska tänavast
kuni Pargi tänavani ning lähiala, Poska tn 21a, Poska-,
Koidu- ja Vabaduse tänavate ja Vabaduse 16 krundiga
piiratud ala, Mere-, Aia-, Pargi- ja Vabaduse tänavatega
piirnev ala, Pargi tänava ja
Aia 15 kinnistu vaheline ala,
Pargi 2 ja 4a, Aia tänav 12 ja
14, Vabaduse 33a maa-alale detailplaneeringu nimetus (algatatud Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 23.02.2005.a.
otsusega nr 120). Uus peal-

kiri on Narva-Jõesuu keskosa
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärkideks on:
reformimata riigimaa arvelt
üldkasutatavate
haljasalade kruntide koos nendel kavandatavate spordirajatiste,
lastemänguväljakute
ning
kergliiklusteede
asukohtade ja ehitamise põhimõtete
määramisega; reformimata
riigimaa arvelt tänavatealuse
liiklusmaa kruntide moodustamine planeeringu maaala piirides; ärimaa krundi
moodustamine piiriettepaneku AT0608210056 alusel
maa-alal ning ehitusõiguse
määramine elamu- ja ärihoone püstitamiseks; Vabaduse 31A sotsiaalmaa krundi
moodustamine piiriettepaneku AT0905290026 alusel
maa-alal; Vabaduse 31 krundi
kasutusotstarbe muutmine
(50% elamumaa, 50% ärimaa)
ning ehitusõiguse määramine; Vabaduse 33 ja Vabaduse
35 ärimaa kruntide kasutamise otstarbe muutmine (75%
elamumaa, 25% ärimaa) ning
ehitusõiguse täpsustamine;
Karja 1 elamumaa krundi ehi-

tusõiguse määramine elamuja ärihoone püstitamiseks;
Koidu 10 ja Jaan Poska 21a
ärimaa kruntide ehitusõiguse määramine.
- kiitis heaks noorteparlamendi moodustamise meie
linnas. Linnavolikogu sai
3000.- krooni toetust noorteparlamendi moodustamiseks. Linna omafinantseeringu osa selles projektis on
5000.- krooni. Noorteparlamendi ülesandeks jääb aktiivne osalemine kodulinna volikogu ja komisjonide
töös, kohalike noorte huvide
esindamine. Finantsabi kõrval alustab maakonnas tood
mentor, kes aitab nii linnal
kui noorteaktiivil organiseerida noorteparlamendi tööd.
- linnapea andis informatsiooni soojustrasside renoveerimise projekti kohta.
Ke s k ko n n a i nve s te e r i n g u te
Keskus on eraldanud linnale vahendeid soojustrasside
renoveerimiseks ja täna töötab linnavalitsus koos AS-i
Fortum Termest esindajatega
lepingut välja.

- Linnapea informeeris linna
veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise projekti
käigust. Tänaseks on linn
allkirjastanud AS-iga Narva
Vesi koostöölepingu, millele vastavalt juba algas töö
finantseeringu
taotlemise
projektdokumentatsiooni ja
taotluse enda koostamiseks
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise vahendite saamiseks;
- Lasteaia hoone renoveerimise projektile Kredekxi kaudu finantseeringu saamiseks
täiendati linna arengukava
selle projektiga, samuti võeti vastu otsus taotleda selle
toetuse eraldamist. Rahaliste
vahendite eraldamise korral
fondist tagab linn omafinantseeringu 15 % ulatuses
projekti kogumaksumusest.
Projekti kogumaksumus umbes 10 mln. krooni.
Veronika Stepanova,
linnasekretär
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Narva-Jõesuu ettevõtjad sõlmisid
turisminduse arendamiseks koostööleppe Soome kõrgkooliga
27.05.2010.a. kell 12:00 Tallinnas, Viru hotellis, sõlmivad neli Narva-Jõesuu
ettevõtjat – Meresuu SPA,
Narva-Jõesuu Sanatoorium,
Sunwave AS ja OÜ Ust-Narva Investeeringud Saimaa
Rakendusliku Kõrgkooliga
(Saimaa University of Applied Sciences http://www.saimia.fi/en-FI/ ) koostööleppe
turisminduse ja toitlustusala arendamiseks.
Lepingu kohaselt:
Narva-Jõesuu ettevõtted
pakuvad hotelli- ja toitlustusala praktikakohti kõrgkooli
turismi- ja toitlustusala õpilas-

tele
- Pooled teevad plaanipärast
ja pikaajalist koostööd, mille
eesmärgiks on kõrgkoolis tehtavate projektide ja lõputööde abil arendada äritegevust
ja edendada turismindust
- Pooled planeerivad ja teostavad hotelli- ja toitlustusvaldkonna personali täiendõppeprojekte.
- Pooled osalevad uurimus-,
arendus- ja innovaatiliste projektides ja vahetavad eksperte
Üritusel viibivad ka Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormägi ja sõpruslinna Imatra linnapea Pertti Lintunen.

Narva-Jõesuu linnapea Andres
Noormägi: „ Oleme nüüd pea
4 aastat tulutult üritanud luua
Eesti sees mõistlikku koostööd turismihariduse vallas
– saada kvaliteetset teenust
kui nii võib öelda. Nüüd otsustasime ise tegutseda. Ja lõppude lõpuks – noh nii 10 aasta
perspektiivis, võidavad sellest
kõik. Riik, kel pole seni olnud
jaksu piirialadele tähelepanu
pöörata. Meie head partnerid teiste linnade näol, kellel
oma koolitusbaas juba olemas - konkurents sunnib neidki paremaks saama. Ja kõige
olulisem võitja meie jaoks on
klient, olgu ta siis eestlane,

soomlane või venelane. “
Imatra linnapea Pertti Lintunen: „ Turismikoolitus Imatras
on eriline. Siin valmistatakse
ette oma ala tõelisi spetsialiste. Meil õpetatakse praktikuid
ja managere, kes oskavad äri
teha. Nagu ma alati ütlen –
meie lõpetaja oskab toimida
põhimõttel: „ Andke meile
maa-ala, selle ajalugu ja legendid ning meie teeme kvaliteetse turismitoote.“ Imatra
ja Narva-Jõesuu on piirilinnad.
Meil on ühine klient. Ja meil
on üksteisele palju anda. Imatra võib õpetada, mida tahab
vene klient. Meil on 20 aastane kogemus, uuringute tu-

lemused ja strateegiad. Täna
puhkab meil 100.000 klienti
ainuüksi Venemaalt. NarvaJõesuu aitab meid eelkõige
oma keelekeskkonnaga, Soomes tuntakse vene keelt veel
vähe.“
AS Sunwave esindaja Mart Lee:
„ Meie näeme selle koostöös
kindlat võitu. Turismi arenda-

miseks Narva-Jõesuus on vaja
inimesi koolitada. Täiendkoolituse saamine Soomes võimaldab meie ettevõttel paremini teenindada ka Soome
klienti, keda me näeme olulise
sihtgrupina siseturisti ja vene
kliendi kõrval. “

Edith ja Marlene Tantsupidu Ida-Virumaal
Narva-Jõesuus
Nagu te nimest juba taipasite, on kontserdi programm pühendatud kahe väljapaistva laulja, Edith Piafi ja Marlene Dietrichi loomingule.
Erkki Otsman (vokaal), Andranik Ketšek
(klaver), Jaak Lutsoja (akordion) ja Tanel
Lieberg (kontrabass) esitavad kahe kahekümnenda sajandi diiva surematuid hitte.
Tulles kontserdile naudib iga surematute
lauljataride loomingu austaja kindlasti otsekui Pariisi enese varjatud nurgakestest
kanduvaid akordionitrillereid ja Berliini
parimate kabareede tuledesärast küllastunud õhkkonda.

Eesti kontserdi poolt igal aastal korraldatava festivali “Seitsme linna muusika” raames toimub 14. juulil Narva-Jõesuu sanatooriumi suures saalis
kontsert “Edith ja Marlene”. Kontserdi
korraldamist toetavad Narva-Jõesuu
Linnavalitsus ja Narva-Jõesuu SPA hotell.

Kontsert algab kell 19.00 ja koosneb
kahest poolest. Laulud kõlavad prantsuse, saksa ja inglise keeles.

Jekaterina Gritskova

29.mail toimus tantsupidu, millest
võttis osa 50 Ida-Virumaa kollektiivi.
Meie tantsutrupp õppis juba
märtsikuust alates Irina Seletskaja
juhtimisel tantsupeo repertuaari.
Narva-Jõesuu oli tantsupeol esindatud 20-liikmelise lasterühmaga, kes esinesid 3-6 klassi kategoorias 5 tantsuga ja 12-liikmelise
naisrühmaga, kes esitasid kaksteist tantsu.
Pidu on tore, kuigi sellele eelnesid

kaks-kolm päeva enne esinemist
3-5-tunnised proovid.
See kõik pole sugugi lihtne, sest
ilmad on meil Eestis ettearvamatud: hommikust lõunani on päikesepaiste, siis algab paduvihm ja
tuul – meie tantsijad on kõigega
harjunud, rahulikult ja mehiselt
kannatasid nad välja kõik ilmastikukapriisid.
Paduvihm rahega, mis kutsus
lastes esile vaimustusepuhangu,
pani täiskasvanud närveerima

uute ilusate kostüümide pärast –
peaasi on mitte libastuda mitte
kukkuda, riideid määrida....
Suur tänu kõigile tantsupeost osavõtnutele selle eest, et pidasite
vastu ja kaitsesite linna au.
Eraldi tahame tänada 2-3 klassi
poisse, kelle jaoks oli see pidu esimene ja kes kohe sattusid taolisse
keerulisse olukorda.

XVI Mravinski - nimeline festival
19. mail algas kontserdiga Narva kultuurikeskuses Geneva XX
sajandi väljapaistva dirigendi
Jevgeni Mravinski - nimeline festival. Nädala jooksul toimus rida
kontserte viies Eesti linnas: Narvas, Tallinnas, Sillamäel, Jõhvis ja
Narva-Jõesuus.
Esimene festival toimus 1995.a
Jevgeni Mravinski Narvas ja Narva-Jõesuu kuurordis viibimise
mälestuseks. Möödunud aastate jooksul on festival hõlmanud
küllalt suure geograafilise ala,
kaasates muusikuid mitte ainult
Vene Föderatsioonist ja Euroopa
maadest, vaid ka nii kaugetest
maadest nagu seda on Austraa-

lia ja Ecuador. Kõik osalejad on
olnud maailmamastaabis rahvusvaheliste muusikakonkursside ja soliidsete muusikapreemiate laureaadid.
Traditsiooniliselt sisaldab festivali repertuaar klassikalist, koorija kammermuusikat. Sel aastal
toimunu oli pühendatud Saksa
helilooja Robert Schumani loomingule tema 200 sünniaastapäeva tähistamiseks.
20. mail toimus Narva-Jõesuu
Kesk tn 3 Valges saalis festivali
raames kontsert, kus esinesid
Marianne Beate Kjelland (metsosopran) ja Nils Mortensen (klaver) Norrast ning Vilniuse keel-

pillikvartett koosseisus: Audrone
Vainiunaite (viiul), Arturas Šilale
(viiul), Girdutis Jakaitis (alt) ja
Augustinas Vasiljauskas (tšello)
Leedust.
XVI Rahvusvaheline J.Mravinski
– nimeline festival toimus Eesti
Kultuurkapitali fondi Ida-Virumaa esinduse, Vene Föderatsiooni Peakonsulaadi Narvas,
Eesti Kontserdi, Narva, Sillamäe
ja Narva-Jõesuu linnavalitsuste
toetusel ja kaasabil.

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

Jekaterina Gritskova

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu

Tatjana Barabanova
Keskkooli huvijuht
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Sõpruslinnad – Imatra ja Narva-Jõesuu
Möödunud nädalal 1.
kuni 3. juunini külastas
Narva-Jõesuu linna kaheksaliikmeline delegatsioon oma sõpruslinna
Imatrat. Sõidu eesmärgiks oli kontaktide süvendamine kahe linna
vahel kultuuri- ja haridustöö valdkonnas.
Kui senini toimusid kohtumised rohkem sõpruslinnade juhtide tasemel, siis
seekord sõitsid Imatrasse
Nar va-Jõesuu linnavalitsuse töötajad linnasekretär
Veronika Stepanova, f inantsjuht Anzela Jakutova,
kultuuritöö peaspetsialist
Valeria Lavrova, linnavalitsuse liige Lennar t Lepajõe,
linnavolikogu liige, linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees ja SA
Nar va-Jõesuu Hooldekodu
juhatuse liige Viktor Go lovnja, keskkooli direk tor
Margarita Koor, muusikakooli direk tor Lada Švan
ning (hiljutise konkursi tulemusel valitud) heakorratööde koordinaator Andrei
Kuzmin. Viimasel minutil
oli sunnitud sõidust ära
ütlema lasteaia juhataja
Natalja Kaurson, kuna oli
hõivatud lasteaia renovee-

res töötab soome-vene
lütseum, kus on võimalus
vene keelt õppida. Me saime vaadata, kuidas klassid
on sisse seatud ja suhelda
õpilastega.
- Imatra linna kultuurikeskust.
Kultuurikeskuse
hoones on kak s kontserdisaali. Ük s nendest on
väike – 80 -100 inimesele,
kammermuusika kontsertide korraldamisek s; teine
saal suudab mahutada kuni
500 inimest ja on tehniliselt võimeline teenindama suur t kontser ti. Mõnd
kontser ti on “Karjala” nime
kandvast kontserdisaalist
transleeritud ka Soome te levisioonis.
Kultuurikeskuse territoo riumil töötab veel muusikakool, linna raamatukogu
nukuteatriga ja muuseum.
Tähelepanu väärib asjaolu, et kultuurikeskuses on
eraldi saal, mida iga soovija võib üürida oma näituse
korraldamisek s.
- Imatra Keskraamatuko gu. Raamatukogu kataloo gisüsteem on ühenduses
naaberomavalitsuste Joutseno, Py ymala ja Ryokolahti kohalike raamatukogude
kataloogidega. Tänu sellise
ühtse süsteemiga raamatu-

Korraldatak se näitusi, lastele muinasjuttude lugemist... on olemas isegi oma
nukuteater.Me
leidsime
riiulid venekeelse kirjandusega ja leppisime kokku, et
Imatra delegatsiooni saabumise ajak s kogume me
neile venekeelseid raamatuid nende raamatukogu
tarbek s.
-Linnamuuseumi, kus me
nägime hiljaaegu taastatud Lõuna-Karjala naiste
rahvariidekostüümi. Muuseumis on avatud kohalike
kunstnike maalide galerii.
Muide, saalides ei ole üle vaatajaid, kuid pea igas
nurgas on kesk se jälgimispuldiga ühendatud video kaamera.
- Spordi- ja noor tekeskust,
kus asuvad prak tiliselt kõik
Imatra spordiklubid, keeglisaal, 60 -meetrime kaetud
jook surada ja palju erine vaid treeningsaale.
Spordikeskuse kõr val paikneb sõudekanal.
Peale asutuste nägime me
ka linna vaatamisväärsusi:
kindlus-hotelli Valtionho telli, mis ehitati kolmandat
korda üles 1903.aastal, esimene kivist hotel linnas.
Külaliste auk s korraldasid
vastuvõtjad just siin pidu-

leheitel inimesed Imatrasse oma eluga kuulsas koses
lõpuar vet tegema. Nende
mälestusek s on kose juurde jõe kaldale püstitatud
mälestussammas
kõigile
koses hukkunutele. Aja
jook sul hakati enesetappe
ennetama, selgitades välja
neid, kes ostsid ainult ühe
otsa pileti.
Kõigest nähtust-kuuldust
lehes kirjutada ei jõua,
liiga palju on muljeid ja
emotsioone. Kuid ühte
võib öelda kindlalt: sõit oli
tõeliselt huvitav ja kasulik.
Saime vahetada kontakte
ja kogemusi oma kollee gidega, tekkisid mõtted
ühiste projek tide ja ürituste läbiviimise suunas,
mida saame täpsemalt läbi
arutada siis, kui Imatra delegatsioon selle suve lõpul
meile külla tuleb.
Meie kohtumiste kokkuvõttek s tekkisid ideed
koostöök s
järgmistes
suundades:
•

Raamatukogu

rimise projek ti ettevalmistamisega.
Imatras viibimise ajal külastasime me:
-Imatra linna linnavalitsust, kus tutvusime kohaliku võimu struktuuriga,
linnavalitsuse töö ja f inantseerimise põhiprintsiipide ga. Tutvusime linna tehnikapargi ja heakorratööde
teostamise süsteemiga.
-Mansikkala kooli (alg- ja
keskastme kool), mille juu-

kogudele saavad lugejad
täielikku
informatsiooni
ametiasutuste kohta ja võimaluse nendega ühendusse astuda. Raamatukogus
töötab riiklik piletimüügikassa. Online ajalehtede
andmebaas
PressDisplay
pakub lugejatele 37 keeles
70 riigi 500 ajalehe informatsiooni. Raamatukogu
pakub käige laiemaid võimalusi
eneseharimisek s,
siin saab kasutada internetti, kuulata muusikat.

liku õhtusöögi, mille lõpe tusek s kõlasid sõnad “Meie
linnade sõpruse nimel!”
26. juunist kuni 15.augustini iga päev kell 6 õhtul võib
jälgida, kuidas avanevad
lüüsid ja vesi tormab möö da kaljusid alla klassikalise
muusika või siis Soomes
tuntud grupi Nightwish
loomingu saatel, andes
linnaelanikele ja külalistele
suurepärase vaatemängu.
On olemas legend, et XX
sajandi alguses tulid mee -

Imatra BigBand ja linna esindajad võtavad

•

•

•

•

•

külalistena osa Nar vaJõesuu Linna päevadest 7. ja 8. augustil;
Planeerime
ühiseid
üritusi ja kogemuste
vahetamist erinevates
linna
tegevussfäärides;
Ühiste projektide koostamise kooli ja lasteaia
baasil;
Kultuuri ja muusikahariduse alast koostööd
tuleb teha tihedamalt;
Seada sisse suhted mittetulundusühingute ja
klubide tasandil;
Kasutada EL abi erine -

•

vate koostööprojektide rahastamisel;
Turismialase
tegevuse koordineerimiseks
programmide koostamine.

Veronika Stepanova
linnasekretär

Narva-Jõesuu
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Kooli uudised

Algklasside lõpupidu

Hurraa, vaheaeg!
Neljandal juunil toimus NarvaJõesuu keskkoolis õppeaasta
lõpu puhul pidulik aktus, kus
tehti kokkuvõtteid eelmisest
õppeaastast ja autasustati
enim silma paistnud õpilasi.
Medalid said sel aastal kaks abiturienti: Anna Geran, kes lõpetas
kuldmedaliga ja Veronika Naumenko, kes lõpetas kooli hõbemedaliga.
Meie kooli õpilased osalesid aktiivselt maakondliku, vabariikliku ja rahvusvahelise tähtsusega
olümpiaadidel ja intellektuaalsetel võistlustel.
Enim paistsid oma teadmistega
silma Grigori Minonen (inglise
keele tundjana), Gleb Kudajev
(eesti keel), Tatjana Miroškina
(vene keel), Vlad Švan (aasta

muusik), Katrina Kudelina (aasta
kunstnik), Alina Trebunskaja ja
Vlada Stepanova (aasta sportlased).
Aasta nominente õnnitledes kiitis kooli direktor Margarita Koor
nende töökust ja visadust.
Peale ametliku osa lõppu jagati kõigile magusaid auhindu
ja tehti mälestuseks ühine pilt
koolimaja trepil – oli ju see aktus
lahkumine oma armastatud õpetajatest kogu pikaks ja põnevaks
suveks, nendele aga, kes sel aastal kooli lõpetavad, lahkumine
kuni järgmise kokkutulekuni.
Jekaterina Gritskova

Kuidas siis elasid kõik
need kolm aastat meie
tänased väikesed lõpeta jad, mida juurde õppisid,

Lastekaitsepäev
piirivalvuritega
1.juunil, ülemaailmsel lastekaitsepäeval, külastasid
kaheksandate, üheksandate
ja kümnendate klasside õpilased Narva-Jõesuu piirivalvureid.
Meid võttis vastu üks pedagoogidest, kes rääkis meile,
kuidas elavad, söövad ja treenivad tulevased piirikaitsjad.
Meile näidati relvi ja eririietust.
Me saime istuda teenistusmasinas ja me proovisime korrata
mõnd piirivalvurite treeningut.
Meile näidati kurjategijale käeraudade panemise skeemi.

Lastele esimesest seitsmenda
klassini oli korraldatud seiklusmäng “Päikeselinn: step by
step”. Lapsed läbisid mängides
kontrollpunkte, kus nad täitsid mitmesuguseid huvitavaid
ülesandeid. Päeva lõpetuseks
tehti kokkuvõtteid ja autasustati võistlusmängust osavõtnuid.
Katrina Korban
8. klassi õpilane

Eesti meistri tiitel Narva-Jõesuusse!
Tallinnas toimus 8.mail Eesti
meistrivõistlus judos 19982000.a sündinutele (C-klass).
Võistlustel osalesid kahekümne Eesti klubi esindajad,
kokku 50 sportlast.
Kuni 32-kg raskuste kaaluklassis
võitis Eesti meistri tiitli Vlada

25.mail kõlas Nar va-Jõe suu keskkoolis järjekordne
“viimane koolikell”, see kord meie algklasside lõ petajate Anton Baranovi,
Alina Jakkoneni, Segei Iva novi, Kirill Morenko, Aleksandr Morozovi, Anastassia Karu, Indrek Nõmme,
Julia Semtšjonoki, Madis
Songa, Anatoli Šaldovi ja
Vladislav Švani jaok s (Narva-Jõesuu keskkooli algkooli osas õpivad lapsed
ainult kolm esimest klassi,
alates neljandast klassist
algab juba rohkem iseseisev koolielu - autori märkus).

Stepanova (treener N.Novitski)
Narva-Jõesuust.
Õnnitleme südamest võitjat
ja soovime talle edu edaspidiseks!
Suur tänu treener N.Novitskile!
Maja Zahharašvili

millised asjad neid huvitasid? Sellest ja paljudest
teistest asjadest rääkisid
lapsed ise oma aruande kontserdis. Lõbusad tšastuškad läk sid kergelt üle
hoogsak s kadrillik s – kuus
last lõpetajate hulgast
tantsivad kollek tiivis “Kullerkupp” Irina Seletskaja
käe all.
Tänusõnad lõpetajate vanematele vaheldusid muusikakoolis õppivate laste
esinemisega. Luuletused,
lilled ja “ajalooline tants”
olid õpetajatele tõelisek s
kingitusek s. Lõpetajatele
valmistasid rõõmu koo li administratsiooni ning
esimese ja teise klassi õpilaste õnnitlused, tänukirjad vanematele ja muidugi

kingitused! Suurek s üllatusek s lastele oli külaliste
fotoleht “Zvanotšek ”, kus
olid fotod laste kooliteest
kolme aasta jook sul ning
kogu klassi antropomeetrilised andmed, lood õpilastest, nende soovidest ja
mõtetest.
Peo lõpetusek s kanti et te
“ Vanne vanematele” ja
“Algkooli lõpetaja vanne”.
Lapsepõlv – see on tormiline aeg isiku, tema annete
ja iseloomu kujunemisel.
Sellest, millistes tingimustes laps veedab selle osa
oma elust, sõltub suures
osas tema suutlikus õppida, omandada haridust,
elus toime tulla.
Meie koolil on palju traditsioone, kuid sellele
vaatamata on pedagoogid

pidevalt hõivatud õppe kasvatustöö uute meeto dite otsinguga et lastele
hariduse
omandamine
meeldivak s ja huvitavak s
muuta.
Me tahak sime väga, et iga
laps püüak s mak simaalselt
kõike teada saada, panek s
proovile oma võimed ja
valik s tulevikus omale te gevuse, mis teda kõige
rohkem huvitab.

Tatjana Anufrieva
Algklasside õpetaja

Niina Astapovale anti Igor Severjanini-nimeline
Vene preemia diplom
Niina Leonidovna Astapovale, NarvaJõesuu vene kultuuriseltsi “Rodnik”
esimehele anti aastatepikkuse valgustustöö eest Igor Severjanini - nimelise
vene preemie diplom.
See autasu, mille algatas 15 aastat tagasi
Riigikogu vene fraktsioon, antakse igal
aastal kultuuritegelastele, kes on andnud
tuntava panuse kunsti ja kirjanduse arengule EV ning sidemete laienemisele eesti
ja vene kultuuride vahel.
Nadežda Krupskaja nimelise Leningradi
Riikliku Kultuuriinstituudi diplomit omav
Niina Astapova oli alates 80-nendatest
aastatest ametis Narva linna kultuurikollete juures juhtivatel kohtadel, alates 1990.a
peale Narva-Jõesuusse kolimist töötas ta
metoodikuna Narva-Jõesuu kultuurikeskuses.
Niina Astapova asus vene kultuuriseltsi
“Rodnik” juhtima 1997.a. Tema initsiatiivil
on kultuuriseltsi juurde loodud ja tegutseb edukalt Adolf Hahni-nimeline luuleta-

jate ühendus, kuhu kuuluvad Ida-Virumaa
poeedid. Tema on koostanud ja välja andnud mitu kohalike poeetide luulekogumikku. Ta on suurepärane loominguliste
õhtute korraldaja ja rahvalike peoõhtute
kava koostaja.
Tänulikud kolleegid, üldsus ja linnakodanikud on preemia nõukogule oma soovitusi saates ära märkinud Niina Astapovale
omase ebatavalise tööarmastuse, korralikkuse ja kohusetunde.
Armas Niina Leonidovna!
Neil päevil, kui Severjanini luule armastajad tähistavad tema sünnipäeva, Täname
me Teid Teie tehtud töö eest vene kultuuri säilitamisel, poeedi, kes armastas Eesti
loodust ja ülistas seda oma poeesias, mälestuse hoidmise ja auahnusetu koostöö
eest!
Soovime Teile tervist, energiat, tähelepanu ja häid sponsoreid!

V.Bannikova
Eesti Severjanini kultuuriseltsi esimees
A.Matvejeva
Slaavi kultuuriseltside ühenduse “Svjatogor” esimees

Näitus moekunsti äärealadelt
23. mail avati Kesk tn 3 Valges saalis ekstreemsete ehete
näitus. Avamisel demonstreerisid narva kaunitarid endal
originaalse konstruktsiooniga
paberimassist ja tuhast valmistatud koralle meenutavaid
konstruktsioone, mis tekitasid mulje näitusel elluärganud
skulptuuridest. Ehete looja,
Muhhina-nimelise kooli lõpetanud Sankt-Peterburi arhitekt, paljudel näitustel osalenud ja nüüdseks Narva-Jõesuu
elanik Inna Gritšel on tuntud
oma kontseptuaalse lähenemisega kunstile.
“Mulle kui oma ala armastavale
disainerile on vahel tähtis töötada hoopis teisel alal säilitada
värskus vastuvõtlikkuses ja mitte

takerduda stereotüüpidesse. Töö
moe valdkonnas on mänguline,
täis kohtumisi uute huvitavate
inimestega, kellele ma püüan
edasi anda oma ideid arendamiseks, et näha harjumuspäraseid
asju teises valguses. Selles on
minu tegevuse mõte, see aitab
mul tulla minu sisekujundusprojektide uute värskete mõtetega”,
räägib Irina.
Hiljaaegu teostas ta kunstilise projekti “Mööbel kunstniku nahast”, kus ta kasutas oma
tohutu suureks suurendatud
sõrmejäljemustrit mööblikattel
ja sisekujunduses. Nüüd - oma
struktuurilt kristalle meenutavad
ümbertöötatud vanapaberist autori retsepti järgi lisatuna tuhast,
kliistrist, tugevuse tarbeks isegi
õlle ja suhkrulisanditega ehted,

millele on “kalliskividena” peale
pandud söetükid, kalasoomused,
püssirohi, teokarbid ja kivistised.
Selles kõiges valitseb mingi geomeetriline kord, milles võib arvata ornamenti.
“Mulle on huvitav suhelda julgete naistega, kes sammuvad ees
ja loovad eeskujusid”, räägib disainer, “juhuslikult, lisanditega
eksperimenteerides leidsin ma
retsepti väga tugeva pabermassi
segamiseks. Mõnda toodet võib
lausa haamriga taguda. Sees ei
ole mitte mingisugust armatuuri, kõik on täielikult paberimassist. Ma lugesin vanu retsepte ja
leidsin huvitava fakti: peaaegu
kolmandiku massist moodustab
tuhk. Siis panin ma julgelt taignasse tuhka, kliistrit ja mis kätte
juhtus, isegi õlut, soola ja suhk-

rut”.
Mõningad ehted on kahtlemata
mõjutatud rahvakunstist – või ära
tunda “tsitaate” eesti rahvuslikust
tekstiilist. Disainer on valinud
teadlikult väljapeetult “maakar-

va” värvigamma – musta ja halli
erinevad toonid, sekka liivakarva
värve. Ja aeg-ajalt särahtab siinseal punane villane lõng nagu
värske ja autorit hingestanud
eesti kangamuster.

Näitus, mis on avatud ainult kuni
15. juunini, on korraldatud Eesti
Kultuurikapitali ja Narva-Jõesuu
linnavalitsuse toel.
Toimetus
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Lahendused küttekulude vähendamiseks on olemas!
Jätkamine, algus eelmises numbris

Kogemused Eesti korteriühistutes näitavad seda, et aktiivsete
energiasäästumeetmete nagu
küttesüsteemi renoveerimine
koos kulude individuaalsete
mõõtmisega annavad suurima
efekti ja nende tasuvusaeg on
oluliselt lühem kui välisfassaadi
soojustamine. Viimast tuleb pidada passiivseks energiasäästumeetmeks. Balti Korteriühistute
Foorumil peetud ettekandes ei
pidanud tunnustatud energiaautiitor Aare Vabamägi seinte
soojustamist eraldi ettevõtmisena üldse energiasäästumeetmeks. Põhjus selles, et meetme

tasuvusaeg jääb üle 25 aasta,
mis võib ületada tööde eluea.
Kindlasti omab välispiirete soojustamine efekti koos küttesüsteemi renoveerimise ja küttekulu individuaalse arvestamisega.
Head näited on ka uute majade
kohta kus on ehitatud juba tänapäevane küttesüsteem algusest
peale ja välispiirded soojustatud
vastavalt uutele normidele ja
nõuetele.
Tabelis on toodud kahe maja
küttekulu, majad on 3/4 korruselised (elamispind ca 4270m2)
uued elamud. Graafik peegeldab viimase 2007/09 aasta,
suhteliselt soojade ilmadega,
kütteperioodi
soojusenergia

tarbimist elamu kütteks.
Võrreldud on andmeid alates
maja ehitamisest kuni 2009 aprillini. 2008 aasta oktoobrist hakati mõõtma küttekulusid küttekulujaoturitega. Nagu näha
tarbimine vähenes tuntavalt.
Ligikaudu 25% muutus maja tarbimine ainult tänu sellele, et inimesed hakkasid intensiivsemalt
kasutama kaasaegset küttesüsteemi.

Kokkuvõtteks
Eestis on palju korteriühistuid,
kus soojusenergia säästmiseks
on palju ära tehtud. Kui planeerite elamu renoveerimist, siis

uurige neist elamutest, mida
ja kuidas nad uuendasid ning
milline on tööde maksumuse ja
küttekulu kokkuhoiu koosmõju
elanike väljaminekutele. Vahetu kogemustevahetus aitab ära
hoida kindlasti mitmeid vigu.
Positiivselt võib öelda seda, et
Valitsus kinnitanud energiatõhususe miinimumnõuete määruse muudatuse, mille olulisemaks eesmärgiks on lihtsustada
hoonete energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamist ning seada alates 2010.
aasta juulist, kus tuleb uutes ja
oluliselt
rekonstrueeritavates
hoonetes küttekulude individuaalset arvestust võimaldavad

seadmed paigalda¹.

Aivar Veenpere
MESA Eesti OÜ Juhatuse liige

Hooaeg avati seda ise teadmata...
15. mai oli Narva-Jõesuus sündmusterohke, seda päeva võib
julgesti nimetada
kuurordi suvehooaja
mitteametlikuks avapäevaks. Sel laupäeval toimusid mitmed
huvitavad üritused, mis
kogusid kokku huvilisi
“seinast seina”.
Seminar
turismiäri proffidele
Laupäeva hommikul algas
Meresuu SPA hotellis IdaVirumaa turismi arendamise küsimustele pühendatud
seminar. Sellest võtsid osa
Ida-Virumaa poliitikud ja
ärimehed, turismiäri esindajad, aga samuti ka EV regio naalminister
Siim-Valmar
Kiisler.
Päevakorras oli muu hulgas “alaline” küsimus eesti-vene piiri ületamisest.
Minister jagas seminarist
osavõtjatega, kelle hulgas
oli palju venemaalasi, uudist septembrisse planeeritud koostöömemorandumi
allkirjastamisest Venemaa
regionaalse arengu ministeeriumi ja Eesti regionaalasjadega tegeleva ministeeriumi vahel, kuid siiski
ei mak svat oodata uue silla
ehituse kiiret algust: programmil on liiga tagasihoidlik eelar ve.

Peterburi turismiäri haid
märkisid aga, et uut silda
pole sugugi nii hädasti vaja
ehitada, kurja juur on bensiini erinev hind ja meie
kaaskodanike regulaarsed
ärireisid idanaabrite juurde
selle järele.
Alternatiivina pakkusid ärimehed eraldada koridor
vene numbrimärgiga autode tarbek s, kes sõidavad
Eestisse nö “turismi järele”.
Seminaril tõstatati ka küsimus Tallinn-St.Peterburi
vahelise raudteeliini taasavamisest, kasvõi suvepe rioodik s, kuna talvisel ajal /
välja ar vatud võib -olla uue
aasta esimene nädal/ kipub
rauteeliin jääma ebarentaablik s. Peale nende kahe
kõlas veel palju huvitavaid
ettepanekuid, mida SiimValmar Kiisler lubas viia valitsuseni.
Minister märkis muu seas,
et Ida-Virumaa õnnetusek s
puudub selle ärimeestel
oma tugigrupp Toompeal,
kes võitlek s Virumaa huvide
eest, nagu seda on näitek s
Pärnumaal või Setumaal.
“Ida-Viru vajab samuti oma
fänne Toompeale” ar vas mininister Kiisler lõpetusek s.

Akadeemiline
noorus lahutas meelt
Pealelõunal paigutusmasside külgetõmbepunk t Val-

gesse parki. Nar va-Jõesuus
star tis esimene “Kultuurinoor te päev” Tar tu Ülikooli
kõrgkoolide – Viljandi Kultuuriakadeemia ja Nar va
Kolledži noor te osavõtul.
Olgu siinkohal öeldud, et
pidupäeva korraldasid ja
programmi valmistasid noo red ise ette. Nar va-Jõesuu
Linnavalitsus toetas projekti vastavalt võimalusele.
Non-stop -kontseri
kavas
toodi vaatajate ette mitme sugused modernstiilis plastilised lavastused, soolo - ja
grupiesitused tantsuteatrilt
Triple Bounce, populaarsete
estraadihittide sooloesitused.
Pause täitsid mitmesugused
mängud ja konkursid. Spordihuviliste tarbek s oli üles
seatud seiklusrada.
Erikülalisena esines Viljandi Kultuuriakadeemia folkgrupp Svjata Vatra, samuti
alternatiivne cover-projek t
“6 utra”, kelle reper tuaaris
olid tuntud hittlood.
Viimane esineja oli Tartu Ülikooli Nar va Kolledži
grupp.
Kogu peo aja oli pargis avatud infotelk, kus iga abiturient sai ilma kodulinnast
lahkumata kogu soovitud
informatsiooni õppimisvõimaluste kohta TÜ VK A-s või
TP NK-s.

Kalapiknik
Heledas pargis

Samal päeval peeti Heledas
pargis ka “Meritindi päeva”
Sümboolne kalapiknik oli
korraldatud lava läheduses,
seal paiknesid müügipunktid ja Nar va-Jõesuu kutseliste kalurite müügilett, millelt
pakuti erinevaid kalamaiusi.
Gurmaanid said valiga tindist valmistatud rooga oma
soovi järgi: müügil oli vinnutatud, suitsutatud, marineeritud ja värske meritint.
Nende jaok s, kes tulid nautima kalatoite värskes õhus,
oli eriline pakkumine – tindisašlõkk, valmistatud Narva-Jõesuu SPA hotelli spetsialistide poolt. Kutselised
kalurid korraldasid lubatud
meistriklassi: värskelt me rest toodud meritint too di parki, kus see läbis kõik
töötlemise vormid.

Õhtu jazz-muusikaga
Sisutiheda päeva lõpetas
väärikalt selle aasta esime ne “Küünlavalgusõhtu Heledas pargis”. Nagu ikka,
oli tiigilehtlasse paigutatud
lava, millelt kõlav muusika
täitis pargi ja selle ümbruse.
Lubatud akordionisti Kulno
Malva asemel folk-grupist
Svjata Vatra tuli lavale Pavel Korotajevi jazz-trio, mille eesti-ukraina päritoluga
muusikud on kuulsad mitte
ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis vaatamata sellele,
et ise on muusikud alles 2/3
osas abituriendid ja 1/3 osas
Viljandi Kultuuriakadeemia
üliõpilased.
Kuigi küünalde sära tume dal veel päikesepaiste tõttu silma ei hakanud, oli ro-

NB!!!
Sel suvel on pensionäridel Liivaranna ja
linnakeskuse vahel bussiga nr 123 sõitmine tasuta!
Kogu suve jooksul kuni 31.augustini 2010.a
on Narva-Jõesuu linnavalitsuse toel 65-aastastel ja vanematel pensionäridel sõit bussiga nr 123 Narva-Jõesuu territooriumil peatusest “Liivarand” kuni peatuseni “Pargi” ja
peatusest “Saun” kuni peatuseni “Liivarand”

tasuta.
Arusaamatuste vältimiseks tuleb selle tasuta teenuse kasutajal esitada bussijuhile või
kontrollile enda vanust tõendav dokument.
Linnavalitsus võttis vastu OÜ VasNa , bussiliini nr 123 valdaja pakkumise teha selline
lühike (2010.a suvi) kampaania, et meie linnaelanikest ja puhkajatest pensinäridel oleks
võimalus sõita mööda linna, eriti, kui on vaja

Liivaranna juurest linnakeskusesse või tagasi
sõita.
Kuna selline ettevõtmine on esmakordne,
ootame huviga teie kommentaare.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

mantiline meeleolu siiski
loodud. Inimesed jalutasid
Heleda pargi varjulistel radadel, nautisid ilusat ilma ja
kuulasid tuttavaid lugusid
jazzimuusikast.
Järgmine küünlavalgusõhtu
Heledas pargis toimub sep tembris, uba rohkem pimedamal ajal.
Kultuurispetsialisti Valeria
Lavrova sõnul toimub kultuurinoor te päev ja meritindi pär v kindlasti ka järgmisel aastal.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu
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Kuurort pühitseb juubelit
Pidustus on ühtlasi suvesesooni avamiseks.
Kuidas soisest mererannikust sai kaunis kuurort.
Ajalooline ülevaade kuurordi tekkimisest kuni tänapäevani.
60 aasta eest kujutas NarvaJõesuu praeguse suvituskoha ala endast tuiskliivaluiteid,
mida läbistasid siin-seal soised
vööndid. Koguni praeguse
kuurhoone ja pargi kohal asus
tollajal soine maastik. Ehkki
siinne mererannik kuulus linnale juba 17. sajandi keskpaigast
peale, ei leidnud raekorralduse
ajajärgul isikuid, kes oleks osanud paiga tähtsust sellest seisukohast hinnata. Seda majandati
peamiselt metsamaana või jälle
anti siin krunte kaluritele. Peale
selle asus siin üksikuid kroonu
ja kaubanduslikke asutusi, lootse, laevatöölisi ja vähemaid käsitöölisi. Tolleaegne asustatud
ala asetses peamiselt praeguse
tuletorni ja turu piirkonnas ning
jõe kaldal.
Narva-Jõesuu suvituskoha loomise aeg langeb enam-vähem
kokku Vene 1870.a linnaseduse
maksmahakkamisega Narvas ja
eriti insener-tehnoloogi Adolf
Hahni tegevusega. Hahnil, kes
valiti 16.augustil 1873.a Narva
linnapeaks, olid suured teened
Narva linna uuemaaja nõuetekohasel ümberkorraldamisel.
Ehituskrunte
Narva-Jõesuus
ja Augal (Smetskes) suvimajade ehitamiseks hakkas Narva
linnavalitsus juba 1873.a lõpul
ja 1874.a alul soovijatele välja
andma. Kuid tol ajal ei olnud
veel juttu suvituskoha loomise
kavatsusest ega märka meie
mingit kapitali investeerimist;
linna poolt selleks otstarbeks
astutud samme tuleb seega vaadelda kui katsetamist.
1875.a jõuab Narva linnavalitsus juba kindlale veendumusele, et Narva-Jõesuul on väljavaateid saada suvituskohaks.
Tolleks ajaks nimelt oli jõutud
anda välja juba 46 krunti, millest enamikul olid suvimajad
peale ehitatud ja samuti hakkasid ilmuma esimesed suvitajad. 25.juulil 1875.a Narva linnavalitsus esitabki volikogule
ettepaneku: kuna Narva meresupelkoha väljaarendamiseks
on tarvilik ehitada teid, rajada
suvitajaile jalutuskohaks park,
asutada võõrastemaju ja avada
kauplusi, palub linnavalitsus
volitusi Narva-Jõesuust Augasse viiva tee ja üksikute kruntide
juure viivate teede kordaseadmiseks ning jätta välja andmata kaheksa suvituskrunti Narva-Jõesuu ja Auga vahel, kuna
nimetatud maa-ala võiks tulla
arvesse suvituskoha pargi rajamisel.
Ettepanek võeti volikogu poolt
ühehääleliselt vastu ning lisaks
sellele volikogu otsustas panna
Narva-Jõesuus turuülevaataja
ametisse ning avada võõrastemaja alkoholiliste jookide
müügiga. Need, seega, olid

esimesed otsused, mis Narva
linnavalitsuse poolt Narva-Jõesuus suvituskoha loomise sihiga vastu võeti. Neile järgnes
varsti rida teisigi. Linnavalitsus
seejuures tegutses pioneerina,
püüdes tõmmata kaasa ka eraettevõtjaid.
Jälgides kronoloogilises reastuses Narva-Jõesuu suvituskoha väljaarendamiseks astutud
samme, siis näeme, et 1875.a
asutati siin esimene apteek,
1877.a alul peab linnavalitsus
Vene posti- ja telegraafi valitsusega läbirääkimisi Jõesuu postija telegraafikontori asutamise
sihiga, mis mõni aasta hiljem
andiski tulemusi.

Linnapea
kuursaalipidajaks
1877.a oktoobril otsustati suurendada Jõesuu parki, lõigates
selleks pahemalpool Vabaduse
tänavat 200 sülla pikkune ja 50
sülla laiune maariba senisele
pargile juurde. 1879.a augustis
palus linnavalitsus volikogult
5000 rubla krediiti maantee
ehitamiseks Narva-Jõesuu ja
Auga vahel ning kuivatuskraavide ehitamiseks kahelpool
teed. 1881.a oktoobris andis
linna volikohu A.Hahnile loa
ehitada Narva-Jõesuhu omal
kulul kuurhoone. Kuurhoone
ülalpidamise, samuti orkestri
palkamise ning luha ja pargi
korrashoiu võttis A.Hahn enda
peale. Selle eest vabastas teda
volikogu kuurhoone maksudest. Peale kuurhoone ehitas
Hahn Narva-Jõesuu omal kulul
veevärgi. Eraalgatuse korras sai
Narva-Jõesuu endale veel vesiravila ja korrapärase aurulevaühenduse linnaga.
1886.a augustis tabas suvituskohta kohutav tulekahi, kus
põles maha 97 maja ning üldkahju tõusis 152 261 rublale.
Hävines Jõesuu kõige varemalt
asustatud ala turuplatsi ümbruses. See sündmus põhjustas linnavalitsust suvituskoha
maaalal uut planeeringut ette
võtma ning Narva-Jõesuu heakorrakomisjoni loomist, mille
liikmeks kogu aeg oli A.Hahn.
1894.aastal valis volikogu tema
koguni esineseks Narva-Jõesuu
supelinspektoriks. Selles ametis Hahn oli kuni 1898.a. Uute
teguvõimsate isikute esile kerkides sai Hahn suvituskoha juhtimisest hiljem aegapidi eemale
tõrjutud,. 1899.a loobub ta sellest lõplikult. Juba 1898.a aga
müüb ta tema poolt ehitatud
kuurhoone ja veevärgi linnale.
Sellega enam-vähem lõpeb
Narva-Jõesuu
suvituskoha
arengus esimene ja kõige raskem periood. Hahni ehitatud
Narva-Jõesuu esimene kuur-

hoone, mis oli puuehitus, põles
1. juunil 1910.a maha. Selsamal
suvel otsustas volikogu
uue kivist kuurhoone üles ehitada. Hoone ehitati Peterburgist pärit arhitekti Ljalevitsi kavandite järgi ja linn püüdis siin
anda kõige parema, mis tal oli
võimalik tolleaegsete rahaliste
võimaluste juures.
Narva-Jõesuu
suvituskoha
omanikule, Narva linnale, oli
suureks teeneks, et ta tol, saamise ajajärgul, juba suutis rahuldada nõudlikumat Peterburi
suvitajaskonda. 1882.a ulatus
suvitajate üldarv Narva-Jõesuus
ja Augas 1300 hingele, kelles
kaugelt suurem osa oli Peterburgist. 1885.a oli ¾ kõigist suvitajaist peterburglased. Alalisi
elanikke oli samal ajal kohapeal
umbes 1400. 1896.a hindab linnavalitsus suvitajate arvu 3000
hingele ja 1899.a juba 7000
hingele. Suvituskrunte oli kuni
1879.a välja antud umbes 500.
Vastavalt sellele olid kasvanud
ka linna tulud suvituskohast.
1873.a näiteks oli linnal NarvaJõesuu ja Auga kruntide rendist
kõigest 489 rubla tulu. 1879.a
tulu tõusis paarituhande rublani. Tuludele kruntide rendist hiljem lisandusid tulud kuurhoonest, võõrastemajast, trahterist

ja mitmesugustest maksudest.
1900.aastaks lootis Narva-Jõesuu heakorra komisjon laekuvat
Narva-Jõesuus juba 36 000 rubla, milline summa oli eelarves
üles võetud.

13.000
oli kulminatsioon
Nii arenes Narva-Jõesuu suvituskoht Narva linna hoolituse
tõttu tolleaja mõttes eeskujulikuks suvituskohaks. Suvituskoha heakorrakomisjonide esi-

meesteks valiti ka peale Hahni
lahkumist selle juhtimiseks eriti
väljapaistvaid isikuid, nagu tõeline riiginõunik N.Bovarinski,
professor M.Jarotski jt. Suvitajate arv järgmisel aastakümnel enam erilist kasvu ei näita,
kuid keskmiseks arvuks jäi siiski
5000. Alles maailmasõja aastail tõusus suvitajate arv kuni
12.000 – 13.000. Samuti linna
tulud suvituskohast püsisid 30
000 rubla piires. See võrdlemisi suur tulu kasutati linna poolt
peamiselt just suvituskoha
arendamiseks. Kuni 1919.aastani oli linna poolt selleks otstarbeks välja antus kaugelt üle
400 tuhande rubla. Suvitajate
huvides oli linnavalitsuse ja eraettevõtjate poolt asutatud järgmised asutused ja ettevõtted:

luga lodud suvituskoht ähvardas linnal viimaks käest ära libiseda. 1909.a paiku tehti Vene
siseministeeriumi poolt kubermanguvalitsusele ülesandeks
saata temale andmed nende
alevite kohta, mille elanike ja
seltskondliku elu tingimuste
tõttu oleks võimalik muuta
lihtsustatud linnavalitsusega
linnadeks. Muude alevite seas
juhti Eestimaa kuberneri poolt
ministeeriumi tähelepanu sel
puhul Narva-Jõesuule, mille
alaliste elanike arv ulatus 3000.
Iseseisva Narva-Jõesuu linna
asustamist põhjendati valitsuse ringkondade poolt sel viisil,
et ainult iseseisev omavalitsus
suudab kindlustada kohalikele
elanikele vajalikke kultuurilisi
elutingimusi. Ka kohalike ela-

jt ettevõtete omanikuna on tal
kindlustatud vähemalt 9000
rubla aastast tulu. Selle vastu
aga suured kulud suvituskoha
korrashoiu alal langeksid ära.
Narva-Jõesuu uus linnavalitsus
aga satuks kohe alguses majanduslikkusse raskusesse. Mis
puutub paiga kultuuralisisse
tingimusisse, siis leiti ametlik
põhjendus olevat aluseta, kuna
linn on nende eest küllaldaselt
hoolt kandnud.
18.juunil tunnistaski volikogu
Narva-Jõesuus iseseisva linna
asutamise mittesoovitavaks.
4.augustil 1911.a viimaks Peterburi kuberner teeb linnavalitsusele teistsuguse ettepaneku,
nimelt ühendada Narva-Jõesuu Narva linnaga ministrite
nõukogu poolt 12. juunil 1910

kuurhoone, suveteater, pargid,
vesiravilad, sanatooriumid, haigemaja, murutennise platsid,
supelkabiinid, laenuraamatukogu, lugemislaud, hulk pansione, posti- ja telegraafikontor,
veevärk ning peale selle tuletõrjedepoo, kaks kirikut, kolm
kooli. Suvitushooajal korraldati
peaaegu iga päev kontserte,
ning õige sageli teatrietendusi,
basaare, lastepidusid ja muid
lõbustusi.
Kuid see Narva linnavalitsuse
poolt suure armastusega ja ku-

nike seas leidus grupp majaperemehi, kes soovisid linnast
eraldumist. Küsimus oli 4. mail
1910.a Narva linnavolikogus
esimest korda arutusel, kus
jõuti otsusele, et Narva-Jõesuu
eraldumiseks on tarvilik Narva
linna kui suvituskoha omaniku nõusolek. Juhul, kui NarvaJõesuu eraldumine siiski peaks
teostuma, siis majanduslikust
seisukohast vaadatuna linn
midagi ei kaota. Maa ja tähtsamate ettevõtete, nagu kuurhoone, võõrastemaja, veevärgi

a vastu võetud määruse alusel,
mille järgi alles hiljuti oli ühendatud Kiieviga rida lähedalasuvaid aleveid. Kuna aga Eestimaa
kuberner oli selle vastu, jäi asi
sel korral pooleli. Viimaks Vene
ajutise valitsuse määrusega
15.juulist 1917. aastast otsustati
Narva-Jõesuu tunnistada iseseisvaks aleviks. Täielik linnast
eraldumine teostus alles Eesti
iseseisvuse aja alul.
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Võidupäev
Teise maailmasõja lõpu
65.aastapäeva
tähistati
mitmel pool Eestis toimunud pidulike kontsertide ja
võitjatele pühendatud üritustega. Narva-Jõesuus toimus 8.mail AS Narva-Jõesuu
sanatooriumi suures saalis
linna
isetegevuskollektiivide pidulik kontsert. Pidu
programm oli üles ehitatud
teatraliseeritu etendusena,
mida täiendasid vokaalsed
etteasted ja tantsunumbrid.
9. mail toimus traditsiooniline rongkäik II Maailmasõjas
langenute
mälestusmärgi
juurde Narva-Jõesuu kalmistul.

Tänuavaldus
«Võidupäeval ei häbene keegi pisaraid oma surnud sõprade
ja sugulaste pärast. Need on nii kurbuse kui ka rõõmu pisarad, selle pärast, et kõik ei olnud asjatu ja järglased mäletavad
meid.
Võidu 65 aastapäeva tähistamise eest, mis oli meile kõige
suurem autasu, tahame me tänada:

Vladimir Jurjevitš Ivanov ja
Oleg Valentinovitš Rõbakov
andsid üle mälestusmedalid. Pidupäevatervituse olid
saatnud sõpruslinna Kroonlinna “blokadniki”, kes andsid üle oma kingitused ja
õnnitlused.

1.Vene konsulaadi Narvas esindajaid ja selle juhti Vladimir
Jurjevit1s Ivanovi;
2.Narva-Jõesuu linnapead Andres Noormägi ja kultuuriosakonda Valeria Lavrova isikus;
3.Veteranide organisatsiooni;
4.Narva-Jõesuu SPA hotelli administratsiooni ja köögitöölisi
pidulaua valmistamise ja teenindamise eest;
5.Tantsukollektiivi Kullerkupp Irina Seletskaja juhtimisel;
6.Vene naisansamblit Retšenka;
7.Narva-Jõesuu muusikakooli lapsi ja pedagooge;
8.Narva-Jõesuu keskkooli lapsi õnnitluste ja kingituste eest;
9.Sõpruslinna Kroonlinna administratsiooni soojade kingituste eest

Ürituse korraldamist toetasid Vene Föderatsiooni
Peakonsulaat Narvas, NarvaJõesuu LV jt. Vetranide organisatsioon tänas abi eest
Valeri Mjatšinit, Aleksandr
Baranovskit ja Elvira Roori.

Jekaterina Gritskova

Meil on hea meel, et me elasime selle juubelini ja saime sellise
suurepärase pidupäeva kingituseks!

Narva-Jõesuu linnavolikogu
nimel õnnitlesid kokkutulnuid Inge Muškina ja Tatjana
Pagajeva. Vene Föderatsiooni Peakonsulaadi esindajad

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab linna
jäätmekava eelnõu valmimisest.
Elanikel on võimalik jäätmekava eelnõuga
tutvuda alates 21. juunist 2010 linnavalitsuse ruumides ja linna veebilehel www.narva-joesuu.ee. Samuti saab linnavalitsusse
esitada kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid
aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu või elektrooniliselt njlv@narva-joesuu.ee.
13. juulil 2010 kell 15.00 toimub NarvaJõesuu Linnavolikogu saalis aadressil
Koidu 25, Narva-Jõesuu, III korrus jäätmekava avalik arutelu.

Jaanipäeva kampaania
Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab
parkimise hooajapiletite teise soodusmüügikampaania.
Ajavahemikus 18.juunist kuni 27.juunini 2010.aastal võib 600-krooniseid
parkimiskaarte osta 70% soodushinnaga - ainult 180 krooni eest
•
•
•

Narva-Jõesuu

OÜ FAMA INVEST (infopunktis) - Tallinna mnt 19C, Narva
Maxima X (lillepood) - Vabaduse 16,
Narva-Jõesuu
Parkimiskontrolörid Narva-Jõesuu
linna tänavatel

Suure Isamaaasõja veteranide nimel Maria Mihhailova Kapralova.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
võtab tööle

Fortum Termest AS

TEADE
Infosekretäri ametikohale,
kelle ülesanneteks on linnavalitsuse ja linnavolikogu tööst
informeerimine, avalikkusega ja pressiga suhtlemine, linna
kodulehe haldamine (info avalikustamine ja korrastamine),
linna ajalehe väljaandmise koordineerimine, info kogumine ja levitamine, s.h. infomaterjalide ettevalmistamine,
kantseleiteenuste osutamine.
Infosekretär kuulub linnavalitsuse kantselei alla.
Ootame kandidaadilt:
•
Eesti, vene ja inglise keelte oskus;
•
arvutioskus;
•
hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
•
korrektsus;
•
oskus iseseisvalt töötada
•
ettevõtlikus
•
aktiivsus
•
soovitav kõrgharidus;
•
soovitav töökogemus vähemalt 1 aasta kohalikul omavalitsusel;
Meie pakume:
•
ametipalka;
•
huvitavat tööd;
•
sõbraliku kollektiivi;
•
koolitusvõimalusi.
Konkursis osalemiseks esitada
•
CV,
•
haridus tõendav dokumendi koopia,
•
omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab
teenistusse astumiseks Avaliku teenistuse
seaduses sätestatud nõuetele
•
essee teemal „Suve 2010 Narva-Jõesuus”, max
3000 trükitähte (eesti ja vene keeles)

Dokumendid esitada hiljemalt 21.06.2010.a. elektrooniliselt aadressil veronika.stepanova@narva-joesuu.ee. Lisa
info linnasekretäril Veronika Stepanova 35 99 587, 52 73
209.

							
Käesolevaga teatame, et alates 01.07.2010 hakkab kehtima
Fortum Termest AS-i
Narva-Jõesuu kaugküte piirkonna klientidele uus soojuse hind
1031,23 kr MWh .
Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
Võrgupiirkonna soojuse piirhinnd on kooskõlastanud Konkurentsiamet.

Klienditeenindus 667 86 47
Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 86 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.05.2010.a otsusega nr 31 kehtestati Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 86 kinnistu detailplaneering.
Planeeringuala suurus on 3133 m² ning see hõlmab Lydia Koidula
86 elamumaa kinnistut katastritunnusega 51301:012:0042.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse olemasolev Lydia
Koidula 86 elamumaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks pindaladega 1100 m2 ja 2033 m2. Mõlemal krundil on kavandatud kuni kahekorruselise üksikelamu ja selle abihoonete püstitamine. Elamute
kõrgus on kuni 9 meetrit, abihoonete kõrgus on kuni 4,5 meetrit.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Narva-Jõesuu Linna üldplaneeringuga.
Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, III korrus, kabinet 308.
Narva-Jõesuu linna Nurme 58 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.05.2010.a otsusega nr 33 kehtestati Narva-Jõesuu linna Nurme tn 58 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev Nurme 58 elamumaa
kinnistu kaheks elamumaa krundiks pindaladega 2047,8m² ja
877,2m². Suuremal krundil säilib olemasolev üksikelamu ja on lubatud ka uue abihoone püstitamine kõrgusega kuni 4,5 meetrit.
Krundil kavandatavate hoonete suurim summaarne ehitusalune
pind on 266 m2 (13% krundi pindalast), kusjuures elamu ehitisealust pindala kavandatakse vähendada 253 ruutmeetrini. Väiksemal krundil on kavandatud uue kuni kahekorruselise üksikelamu
püstitamine kõrgusega kuni 9 meetrit. Planeeritav krundijaotus ja
hoonete arhitektuursed ja ehituslikud tingimused on kooskõlas
linna ehitusmäärusega ja piirkonna hoonestuslaadiga.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Narva-Jõesuu Linna üldplaneeringuga
Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, III korrus, kabinet 308.

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juunikuu juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anatoly Zuev
Valentina Belostokova
Galina Oshomkova
75-aastaseks said:
Nadezhda Vinokurova
Krõlova Liilia
Pastuškova Klavdia
80-aastast juubelit tähistavad:
Fedor Telyatnikov

85 aastaks sai:
Taisiya Zhitkovskaya
Agnes Kleius

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Leila Aižatullina (01.06.2010)

sünni puhul

Narva-Jõesuu linna Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikus 28.06.2010.a. kuni 28.07.2010.a. toimub Narva-Jõesuu linna Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritava ala suurus on ca 20 ha ning see hõlmab Lageda, Lalli, Lepa, Laane ja Liini kinnistuid
ning nendega külgnevat riigi omandis olevat katastrisse kandmata maad (piiriettepanekud nr
AT0603010018 ja AT030729067).
Detailplaneering sisaldab Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut maakasutuse osas – planeeringuala piirides haljasalade maa muudetakse väikeelamute maaks.
Detailplaneeringualal on kavas moodustada kokku 44 elamumaa krunti millele määratakse ehitusõigus 33 üksikelamu, 10 paarismaja ja 5 ridaelamu püstitamiseks. Lisaks sellele moodustatakse 6
üldmaa krunti haljasalade ning spordi- ja lastemänguväljakute rajamiseks.
Elamumaa kinnistute suurused on vahemikus 1517 m2 kuni 8651 m2. Elamute suurim lubatud
kõrgus on 9 meetrit ja maapealsete kooruste arv on kuni 2.
Planeeritava elamuala teenindamiseks kavandatakse ka tootmismaa krundid millele on kavandatud alajaama ja veepuurkaevu rajamine ning transpordimaa krundid tänavate rajamiseks.
Elamualal tekkivad heitveed suunatakse Tikmani kinnistu detailplaneeringuga kavandatud puhastusseadmesse.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud Ida-Eesti Päästekeskusega, Maa-ametiga, Keskkonnaametiga, Ida Regionaalse Maanteeametiga ja Vaivara vallaga.
Planeerimise käigus on viidud läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille aruanne
on heakskiidetud Keskkonnaameti Viru regiooni poolt. Detailplaneeringu lahenduse koostamisel
on arvestatud KSH aruandes väljatoodud soovitusi ning on kavandatud meetmeid negatiivsete
mõjude vähendamiseks. Planeerimise käigus on tehtud koostööd tehnovõrkude valdajatega ja
naaberkinnistute omanikega. On toimunud detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu ning KSH programmi ja aruannet tutvustavad avalikud arutelud.
Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Linnavalitsuse tööaegadel ajavahemikus 28.06. 28.07.2010.a. aadressil Koidu tn 25, III korrus, kabinet 301. Avaliku väljapaneku ajal saab esitada
kirjalikud ettepanekuid või vastuväited detailplaneeringu lahenduse osas.

Jõhvis asuv nõustamiskeskus
osutab järgmisi teenuseid.
SOTSIAALNÕUSTAMINE
•
•
•
•
•
•

Individuaalne sotsiaalnõustamine
riiklikest teenustest puuetega inimestele
KOV teenustest ja toetustest
Pensoiniameti toetuste taotlemisest
Eesti Töötukassa teenustest puuetega inimestele
rehabilitatsiooniteenustest

PERENÕUSTAMINE
Perenõustamise eesmargiks on tõsta pereliikmete toimetulekuvõimet ühiselt probleeme lahendada.
PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE
Nõustamise eesmärgiks on aidata kliendil saavutada paremat arusaamist oma võimetest ja situatsioonidest ning otsida koos lahendusi probleemidele, mis takistavad tal toimetulekut.
VÕLANÕUSTAMINE
Nõustamise eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral.

Teenused on klientidele tasuta.
Keskuse telefonid: 55620161, 3331111

30.juunil tulevad nõustamiskeskuse spetsialistid Narva-Jõesuusse ning on võimalik kohapeal saada
psühholoogilist ja võlanõustamist

Palume eelnevalt registreeruda kuni 29.juunini telefonil 3599589

Suve suuremate ürituste kava
23. juunil – Jaanipäev linna kail
11. juulil – Kalurite päev linna kail
14. juuli – “Seitme linna muusika” festivali raames kontsert “Marlene ja Edith” Narva-Jõesuu Sanatooriumis
7. august – Linna päev Heledas pargis ja linna tänavatel
8.august – Puhkpillilahing Heledas pargis ja linna tänavatel

Narva-Jõesuu linna Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe rannajoonega
piiratud ala detailplaneeringu vastuvõtmine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 18.05.2010.a. korraldusega nr 108 on vastu võetud Narva-Jõesuu
linna Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega ja Soome lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha ning see hõlmab Supeluse 11, Aia 29, Aia 31, Aia 33, Aia 35 ja Aia
35A elamumaa kinnistuid ja nendega külgnevat riigi omandis olevat katastrisse kandmata maad Supeluse, Aia ja Lennuki tänavate all ning rannajoonega piirnevat haljasala.
Detailplaneeringu eesmärgid on: Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas –
Aia 35A kinnistu ulatuses haljasalade maa muudetakse väikeelamute maaks; uue sotsiaalmaa krundi
moodustamine riigiomandis oleva katastrisse kandmata maa arvelt, kavandatava krundi maakasutuse
sihtotstarve on üldkasutatav maa; mereranna ehituskeeluvööndi vähendamine ajalooliselt väljakujunenud joonele; ehitusõiguse ulatuse ning arhitektuursete tingimuste täpsustamine planeeringualal
olevate elamumaa kinnistute ulatuses; planeeringuala ulatuses uute teemaa kruntide moodustamine
riigiomandis oleva katastrisse kandmata maa arvelt olemasolevatele Supeluse, Aia ja Lennuki tänavatele; tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.
Ajavahemikus 21.06.10 – 20.07.2010.a. toimub Narva-Jõesuu linna Supeluse, Aia, Lennuki tänavatega
ja Soome lahe rannajoonega piiratud ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku
ajal saab Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Koidu 25, kabinet 301) tutvuda detailplaneeringu
materjalidega ning esitada kirjalikud ettepanekud või vastuväited detailplaneeringu lahenduse osas.

Narva-Jõesuu keskosa detailplaneering - Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.02.2005.a.
otsuse nr 120 muutmine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.05.2010.a otsusega nr 34 oli muudetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu
23.02.2005.a. otsuse nr 120 pealkiri “Suur Lootsi tänava ja lähiala, Vabaduse tänava lõik Poska tänavast
kuni Pargi tänavani ning lähiala, Poska tn 21a, Poska-, Koidu- ja Vabaduse tänavate ja Vabaduse 16
krundiga piiratud ala, Mere-, Aia-, Pargi- ja Vabaduse tänavatega piirnev ala, Pargi tänava ja Aia 15
kinnistu vaheline ala, Pargi 2 ja 4a, Aia tänav 12 ja 14, Vabaduse 33a maa-alale detailplaneeringu algatamine” järgmiselt “Narva-Jõesuu keskosa detailplaneeringu algatamine”.
Detailplaneeringu eesmärkideks on: reformimata riigimaa arvelt üldkasutatavate haljasalade kruntide koos nendel kavandatavate spordirajatiste, lastemänguväljakute ning kergliiklusteede asukohtade ja ehitamise põhimõtete määramisega; reformimata riigimaa arvelt tänavatealuse liiklusmaa
kruntide moodustamine planeeringu maa-ala piirides; ärimaa krundi moodustamine piiriettepaneku
AT0608210056 alusel maa-alal ning ehitusõiguse määramine elamu- ja ärihoone püstitamiseks; Vabaduse 31A sotsiaalmaa krundi moodustamine piiriettepaneku AT0905290026 alusel maa-alal; Vabaduse
31 krundi kasutusotstarbe muutmine (50% elamumaa, 50% ärimaa) ning ehitusõiguse määramine;
Vabaduse 33 ja Vabaduse 35 ärimaa kruntide kasutamise otstarbe muutmine (75% elamumaa, 25%
ärimaa) ning ehitusõiguse täpsustamine;
Karja 1 elamumaa krundi ehitusõiguse määramine elamu- ja ärihoone püstitamiseks; Koidu 10 ja Jaan
Poska 21a ärimaa kruntide ehitusõiguse määramine.
Planeeritava ala suurus on ca 7 ha
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.05.2010.a. otsusega 34 saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses,
Koidu tn 25 Narva-Jõesuu linn tööpäeviti kella 9.00-16.00.

Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 19C kinnistu ja lähiala detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.05.2010 otsusega nr 32 algatati
Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula tn 19c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Nimetatud detailplaneering oli algatatud Linnavolikogu 26.02.2010 otsusega nr 26. Planeeringuala suurus on 4,1 ha. 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.
Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula 19C kinnistu ja lähiala detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu linn tööpäeviti kella 9.00-16.00.

