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Insomnia-kvarteti debüütkontsert
Laupäeval 24. novembril kell 18.00
toimub Narva-Jõesuu Sanatooriumi
saalis Insomnia-kvarteti debüütkontsert.
Kvarteti koosseisus on Mari Targo ja
Valeria Rjumina (viiul), Mairit Mitt
(vioola) ning Theodor Sink (tsello).
Ansambel tuli esimest korda kokku
käesoleva aasta varakevadel, et võtta osa kammeransamblite konkursist
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
(edaspidi EMTA). Esialgses koosseisus oli ka klaver ning tegemist oli
kvintetiga. Proove oli võimalik teha
ainult hilisõhtuti alates kella 21.00
ja need kestsid südaööni või veel
kauem. Siit tuleb ka ansambli nimi,
mis ladina keelest tõlgituna tähendab unetust. Koostöö sujus niivõrd
hästi, et saavutati 1. koht ning züriis
olev professor Raija Kerppo (Soome)
soovitas tõsiselt mõelda koosmusitseerimisele.
Mari ja Valeria on lõpetamas magistrantuuri EMTAs, Mairit on juba
selle vilistlane ning Theodor õpib
2. kursusel bakalaureuses. Kõik neli
muusikut on aktiivsed noored interpreedid.
Kava ülesehitus liigub ajalooliselt
minevikust meie sajandi suunas.

Ametlik info

31.oktoobril 2012.a
toimus Narva-Jõesuu
linnavolikogu 7. koosseisu
37. istung
Istungil võeti vastu järgmised otsused:
• Kinnitati linnavalitsuse korraldatud konkursi tulemused audiitori leidmiseks
ning otsustati määrata Narva-Jõesuu linna 2012-2015. aasta raamatupidamise
aastaaruannete auditeerimise teostajaks Audest Audiitorteenuste OÜ;
• Kinnitati mittetulundusühingute linnaeelarvest toetamise uus kord, mis hakkab kehtima alates 01. jaanuarist 2013.a. Täpsemalt on mittetulundusühingutele finantstoetuse eraldamise tingimustest kirjutatud käesolevas lehes;

Avab kontserti Eesti esimene kirjutatud kvartett - Rudolf Tobiase
kellpillikvartett Nr 1 (d-moll, 1899).
Vahepeal kõlab Ameerika ühe kuulsaima minimalisti Phillip Glassi viimane kvartett Nr 5 (C-duur, 1991).
Ning lõpetuseks on Eesti esietendus: noore helilooja Riho Esko Maimetsa Sanctus kellpillikvartetile
(2010-2011). Maailma esietendus
toimus möödunud aasta suvel Itaalias. Kõik kolm teost on kirjutatud

erineval ajastul ja erinevas stiilis,
kuid nende ühiseks jooneks on heakõlalisus.
Insomnia-kvartett ootab oma kontserdile kõiki muusikahuvilisi. Ettekandele tulevatest teostest leiab
igaüks endale midagi meelepärast.
Valeria Rjumina

Jälle kord heakorrast

On lehtede langemise aeg
ja taas kord on vaja rääkida linna korrastatuna ja
puhtana hoidmisest.
Linnavalitsus on korduvalt
teavitanud maaomanikke
vajadusest hoida korras
oma kinnistu ja sellega
piirnev linnaterritoorium.
Kuid vaatamata ajaleheartiklites räägitule ja eriti räpakate maaomanike
trahviga karistamisele tuleb igal kevadel ja sügisel
kruntide korrastamise vajadust üha uuesti meelde
tuletada. Tundub, et maaomanikud ei ole huvitatud
linna puhtusest ja korrasolekust, sellest, et meie
kodukoht vastaks oma
staatusele kuurordina.
Linna
heakorraeeskirja
§ 5 sätestab, et kinnistu

ja sellega piirnev linnamaa tuleb kogu aeg korras hoida (niita, koristada
prügi ja langenud lehed,
talvisel ajal hoida lahti
kõnniteed). Korrastamata
kruntide omanike suhtes
võib kohaldada karistusena rahatrahvi. Fotodel
näha olevate kinnistute
omanikud on oma kohustused täitmata jätnud ja
seetõttu tuleb neid neile
trahviteatega meelde tuletada. Praegu veel ei avalda
me lohakate maaomanike
nimesid, kuid peagi võib
ilmuda linna kodulehele
internetis
niinimetatud
“must nimekiri” linna heakorraeeskirja ignoreerivatest maaomanikest.
Teine aastate kaupa üles
kerkiv ja muret tekitav tee-

ma on seotud lemmikloomade pidamisega. Koerte
ja kasside pidamise eeskiri
näeb ette, et loomapidaja
on kohustatud koristama
oma lemmiklooma järelt
looma jäetud väljaheite.
See kord kehtib nii suurte kui väikeste loomade
kohta, ehkki kassi või väikese koera omanikud millegipärast arvavad, nende
pisikese lemmiku jäetud
“kingitus” on nii väike, et
seda pole vajagi koristada.
Siin nad eksivad, sest kord
on üks ja kehtib kõigile
ühtemoodi.
Uskuge, on
kohutaval kurb ja solvav,
kui korterist välja õuele
minnes leiad murult, mille
sa ise oled oma kodu juurde külvanud või lillepeenrast, mille oled istutanud
ja aastate kaupa selle eest
hoolt kandnud, heade
naabrite ja kaaskodanike
lemmikloomakeste jäetud

“miinivälja”. Kui aga taolised “kingitused” jäävad
hommikul tööle minnes
silma, saapatalla alla või,
mis kõige hullem, suvel
murul hullavate lapsukeste käte-jalgade külge, teeb
juhtunu meele kohe väga
halvaks.
Sellepärast tuletagem jälle
kord meelde oma kohustused maaomanikena ja loomapidajatena ning täitkem
neid nurisemata, hoidkem
korras oma erakrunt või
korteriühistu territoorium,
ning kui naabril on kehva
mälu, siis tuletagem ka talle tema kohustusi meelde.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

• Kinnitati uus reklaamimaksu arvestamise kord Narva-Jõesuu linnas, mis hakkab kehtima alates 01. jaanuar 2013.a. Reklaamimaks suureneb kuni 10 €/m2
reklaamipinnalt kuus. Alates 1. jaanuarist muutub tasuliseks ka eramaale paigutatav reklaam.
• Võeti vastu otsus Narva-Jõesuus Vabaduse tn 81-3 korteriomandi müügist. Alates 2012.a kevadest on toimunud kolm oksjoni selle kinnisvara müügiks ning
alles kolmas, suuline oksjon andis positiivse tulemuse. Oksjoni võitis kõrgeima
pakkumuse teinud Narva linna elanik. Korteriomandi alghind oli 12 000 €, korter müüdi 22 200 € eest;
• Võeti vastu otsus suurendada linna omafinantseeringu summat veevarustuse
ja kanalisatsiooni renoveerimise projektis. Esialgselt oli projektiga ette nähtud
ehitada 3,1 km uut veetorustikku, rekonstrueerida 16,01 km olemasolevat torustikku, ehitada 11,7 km uut kanalisatsioonitorustikku, rekonstrueerida 9,3 km
olemasolevat kanalisatsioonitorustikku, rekonstrueerida seitse olemasolevat
puurkaevu ja paigaldada seadmed vee ettevalmistamiseks. Veel oli kavas kolme olemasoleva kanalisatsioonipumbajaama rekonstrueerimine, kolme uue
kanalisatsioonipumbajaama ehitamine ja peapumbajaama vastuvõtukambri
ehitamine.
2010.a septembris kinnitas Narva-Jõesuu linnavolikogu linna omafinantseeringu summaks selles projektis 1 004 336 eurot (12,92% projekti kogumaksumusest). Riigihanke esimese, 2011.a konkursi pakkumused ehitustöödeks ületasid
projekti eelarvet 30% võrra. Seejärel püüti vähendada tööde mahtusid, jagades
riigihanke mitmeks osaks, kuid peale seda laekunud pakkumised ületasid projekti eelarvet 40% võrra.
Seejärel otsustasid Narva-Jõesuu linn koos AS-iga Narva Vesi loobuda seitsme
olemasoleva puurkaevu rekonstrueerimisest ning tegeleda ainult vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamise ja uuendamisega. AS Narva Vesi koos Narva-Jõesuu linnaga pöördusid Keskkonnainvesteeringute Keskusesse taotlusega suurendada finantseerimist ning lubada muuta projekti seoses selle kallinemisega
ja tööde mahu muutumisega.
Seega suurenes projekti kogumaksumus 1 681 978,03 € võrra (projekti kogumaksumus on 9 455 264,03 €), millest EL Solidaarsusfondi toetus on 74,16 %
- 7 011 941, 03 eurot, Narva-Jõesuu ja AS Narva Vesi omafinantseeringu suurus
on kokku 25.84%.
Omafinantseering jaguneb Narva-Jõesuu linna ja AS Narva Vesi vahel võrdselt
- 12.92%, s.o 1 221 661,50 € kummalegi. Seega suurenes mõlemi osapoole
omafinantseering 217 325,50 € võrra, fondi poolt eraldatud toetussumma suurenes 1 247 327,03 € võrra.
Teostatavate tööde uus maht on:
• 4,3 km uue veetorustiku ehitamine,
• 15.1 km olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine,
• 14,7 km uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine,
• 6.58 km olemasoleva kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine;
• kahe olemasoleva kanalisatsioonipumbajaama rekonstrueerimine,
• kolme uue kanalisatsioonipumbajaama ehitamine;
• peapumbajaama vastuvõtukambri ehitamine.
Peale KIK-i finantseerimise summa muutmise otsuse vastu võtmist 2012.a novembris planeeritakse allkirjastada leping ehituse peatöövõtjaga enne selle
aasta lõppu.
Tööde projekteerimine kestab kuni 2013.a augustini ja 2013.a septembris alustatakse ehitustöödega, mis peavad olema lõpetatud 2015.a maiks.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja määrustega saab tutvuda linna kodulehel:
www.narva-joesuu.ee, linna dokumendiregistris: avalik.amphora.ee/njlv, linnaraamatukogus ja linnavalitsuse kantseleis (Koidu tn 25 Narva-Jõesuu, III korrus).
Valmistas ette:
Veronika Stepanova, linnasekretär
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Kas küttearved teevad teile liiga ?
Kas mõistlikke lahendusi polegi ?
Kas kütteprobleemi lahenduseks
võiks olla soojuspump ?
mutele on kaasaegsete soojuspumba-süsteemidega võimalik
kütta nii korterelamuid, suuri
ja keerulisi tööstus- kui ka teisi
taristu objekte.

Arvan, et pole ühtegi inimest
Eestimaal, kes esimesele küsimusele vastaks eitavalt. Teisele
küsimusele võiks vastata, on
küll, kuid need on enamasti
suhteliselt suuri investeeringuid nõudvad.
Edasi tekib
loogiline küsimus – kust saada
investeeringuteks raha? Tänapäeval on raha ju oskuste
- teadmiste kõrval ainuke defitsiit! Kas ikka on nii? Kas soojuspump küttesüsteemis võiks
pakkuda lahendusi?
Kõigepealt olgu kohe öeldud,
et Eesti Soojuspumba Liit (ESPL)
kui erialaliit pakub oma liikmete kaudu ka selliseid komplekslahendusi, kus soojuspumbaga
on süsteemi ühendatud teisi
seadmeid ja küttevorme. Viimase kolme aasta trendide põhjal
võiks väita, et soojuspumbad
vallutavad Eesti kütteturgu,
sest iga kolmas uus või renoveeritav objekt lahendatakse
soojuspumba-küttega. Hetkel
on Eestis prevaleeriv renoveeritav kütteturg, mis üldjuhul
seab tingimuseks väga erinevate küttekombinatsioonide ka-

sutamise. See tähendab seda,
et tegelikult on Eesti kütteturu
liidriks komplekslahendus, mis
iga konkreetse objekti puhul on
optimaalseim. Seega vanu küttevorme ei heideta kõrvale vaid
enamjaolt lülitatakse uude küttesüsteemi. Põhikütteks võib
saada nii soojuspumbaga küte
ja täiendavaks kütteks ükskõik
mis muu endine küttevorm kui
ka vastupidi.
Viimastel aastatel on soojuspumpade tehnoloogia läbi teinud tormilise arengu. Turule
on tulnud uue põlvkonna soojuspumbad, tõusnud on nende
efektiivsus ja töökindlus. Juba
traditsiooniliste energiaallikate kõrvalt nagu maa, vesi, õhk
ja energiapuurauk, saadakse
lisaks uute soojuspumba-süsteemidega energia kätte nii
heitveest, ventilatsioonitagastusest kui ka päikesepaneelide
kaudu.
Tänu tehnoloogia kiirele arengule viimastel aastatel on tekkinud võimalused soojuspumba
turu laienemiseks. Lisaks traditsioonilistele individuaalela-

Meie Liidu liikmed suudavad
pakkuda komplekslahendusi ja
teenuseid alates nõustamisest
(ka rahaliste vahendite hankimisel), projekteerimisest, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide
ehitamisest, paigaldamisest ja
renoveerimisest ning lõpetades
majade soojustamise ja ümbruse haljastamisega.
Milline oleks teile parim küttelahendus?
Palju see maksab ja missuguseid võimalusi pakuvad erinevad rahastamisfondid?
Kas kohalik omavalitsus saab
nendes küsimustes korteriühistuid aidata? ...
Neile ja paljudele teistele akuutsetele küsimustele
vastuse saamiseks palutakse
kõiki huvilisi Eesti Soojuspumba Liidu poolt korraldatavale Soojuspumba infopäevale, mis toimub 22. 11.2012
kell 16:00 Narva – Jõesuus
NB! Vaata ka kuulutust !

Jüri Miks
Eesti Soojuspumba Liit

Narva-Jõesuu linnavoilikogusaalis
22.novembril 2012.a. kell 16:00
külas
Eesti Soojuspumba Liidu (ESPL)
esindaja Jüri Miks
• kes tutvustab soojuspumpa kui tänapäeva kõige efektiivsemat, taastuvat ja saastevaba kohalikku küttevormi liiki;
• räägime soojuspumpade levikust Eestis ja mujal ning nende kasutamise
tulevikuperspektiividest võrdlevalt teiste kütteliikidega. Toome konkreetseid praktilisi näiteid.
• räägime erinevatest soojuspumpadest ja nende kasutamise otstarbekusest, komplekslahendustest ning projektide rahastamise võimalustest.
• tutvustame infopäeval osalevaid firmasid ning nende kaubamärke.

Lisainfo: Tel.: 50 86 772,
espel@solo.delfi.ee
Jüri Miks, ESPL-i tegevdirektor
Väljaandja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Koidu tn 25, 29023 NARVA-JÕESUU

Narva-Jõesuu linnaeelarvest
mittetulundusühingutele
toetuse maksmise uus kord
Narva-Jõesuu
linnavolikogu kinnitas oma 31. oktoobri
2012.a istungil mittetulundusühingutele linnaeelarvest toetuse eraldamise uue korra, mis
hakkab kehtima alates 1.jaanuarist 2013. aastal.
Alates 2013.a jaanuarist võivad
mittetulundusühingud esitada
finantstoetuse taotluse neli
korda aastas: iga kvartali esimesel esmaspäeval. 2013.a on
nendeks päevadeks 7.jaanuar,
1.aprill, 1.juuli ja 7.oktoober.
Uue korraga on toetused jagatud nelja alagruppi ja on määratud kindlaks maksimaalselt
välja antavad toetuste summad:
1. Mittetulundusühingu tegevustoetus, milleks võib olla
igasugune MTÜ põhikirjajärgne tegevus – toetuse
piirmäär kuni 300 €;
2. toetus noorsootööga ja
noorte treeningutega seotud tegevusteks, milleks
võivad olla meeskondlikud
või individuaalsed treeningud, samuti noorsootöö läbiviimisega seotud tegevused - toetuse piirmäär kuni
500 €;
3. projektide kaasfinantseeringute toetus, mis on projekti
omafinantseeringu
katmine, kuid mitte üle 10%
projekti maksumusest ning
mitte üle 500 €. Toetust
võib taotleda, kui projekti

kogumaksumus ületab 1500
€. Projektitoetust antakse
ainult taotluse rahuldanud
fondi või programmi finantseerimisotsuse olemasolu
korral;
4. toetus avalike ürituste läbiviimiseks - toetuse piirmäär
kuni 500 eurot.
Iga toetuse taotluse kirjutamiseks on olemas vastav vorm.
Uus kord ei sea piire, mitu
korda aastas võib ühele ja samale mittetulundusühingule
toetust eraldada. Praktika näitab, et linnas on MTÜ-sid, kes
korraldavad regulaarselt mitmesuguseid üritusi ning pöörduvad abi saamiseks linnavalitsuse poole.
Toetusi eraldatakse vastu
võetud linnaeelarvest. Kõik
taotlused vaatab läbi ja teeb
ettepaneku toetuse eelarvest

eraldamiseks
linnavalitsuse
vastav komisjon. Iga mittetulundusühinguga, kellele toetust eraldatakse, sõlmitakse
toetuse kasutamise leping.
Juhul kui toetust ei kasutata sihipäraselt, st seatud eesmärgi
saavutamiseks, tuleb saadud
toetusesumma tagastada linnaeelarvesse.
Mittetulundusühingutele toetuse eraldamise uue korraga
on võimalik tutvuda linna kodulehel www. narva-joesuu.
ee jaotuse “juhtimine” all. Seal
saavad olema ka kõik taotluse
esitamiseks vajalikud vormid.

Veronika Stepanova
Linnasekretär

2012. aasta toetusest
3 ja enama lapsega peredele
ning puudega lapse peredele
Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab detsembris toetust 3 ja enama alla 18aastase lapsega
peredele ning puudega lapse peredele
Toetus kantakse üle varem esitatud andmete
põhjal.
Palume neil peredel, kes eelnevatel aastatel
toetuse saamiseks avaldust ei esitanud, täita
vastav taotlus linnavalitsuse III korrusel infosekretäri juures. Kindlasti peab kaasas olema isikut tõendav dokument, arvelduskonto
number, kuhu toetus üle kanda, laste sünnitunnistused ja puudega lapse puhul otsus
puude määramise kohta.
Kui teil on aasta jooksul vahetunud pank,
pangakonto number või isik, kelle kontole
te olete usaldanud toetuse laekumise, palume sellest teatada infosekretärile hiljemalt
2012.a 3.detsembriks.
Toetust võib taotleda isik, kes ise ja kelle lapsed on Rahvastikuregistri andmetel on registreerud kui Narva-Jõesuu elanik vähemalt
üks aasta.

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

Avaldusi võetakse vastu kuni 2012.a 3.detsembrini.
Toetus kantakse taotlejatele üle ainult pangaarvele ajavahemikus 14-21. detsembrini
2012.a.
Informatsioon telefonidel 35 99 597, 35 99
589.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Isadepäev

11.novembril tähistati kogu
Eestis isadepäeva. NarvaJõesuus oli sel puhul korraldatud huvitav üritus, kuhu
tasus minna kogu perega.

Kesk 3 maja ees olid oma
tehnika vaatamiseks välja
pannud Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseliidu esindajad. Lapsed said end koos
isadega pildistada politsei
patrullauto rooli taga, hoida käes ehtsat relva ja saada
vastused kõigile küsimustele, mis puudutasid politsei,
piirivalve ja Kaitseliidu töödtegemisi.
Saalis võis igaüks proovida
enda peal eriteenistuse varustuse raskust. Lapsed tegelesid rõõmuga õpitubades,
kus valmistasid kingitusi oma
isadele-vanaisadele. Meistri-

Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu tuletorni
ümberehitustööd on lõppenud

te käe all õppisid nad valmistama kaarte ja paberist mudeleid ning korvipunumist.
Kõigi kokkutulnute jaoks esitasid näidistunni judoklubi

liikmed. Pidumeeleolu tõstis
veelgi taustaks mänginud
Aseri puhkpilliorkester. Peopäeva lõpetuseks pakuti kõigile kuuma teed pirukatega.
Kahju vaid, et linnaelanike
endid oli sellel peol vähevõitu.
Jevgeni Timoštšuk

Alates 19.11.2012
Narva-Jõesuu
linnaraamatukogu
korraldab
aktsiooni
„Mahakantud
raamatud

0,05 € eest“
raamatukogu töötab:
E -R: 12.00-19.00
laupäeval 12.00-16.00
pühapäev-puhkepäev

Veeteede Amet lõpetas 5.
novembril Narva-Jõesuu tuletorni rekonstrueerimistööd
ning on tänaseks andnud sisse
majaka kasutusloa taotluse.
Sel puhul võttis ajalehe toimetus ühendust Veeteede ameti
avalike suhete vanemspetsialisti Malle Lõhmusega, kes hea
meelega vastas meie küsimustele.
Millised tuletorni osad oli
renoveeritud? Millised tööd
on tehtud?
Veeteede Amet viis läbi riigihanke „Navigatsiooni püsimärgi Narva-Jõesuu tuletorni
rekonstrueerimine“, viitenumber 134555, mille tulemusena
sõlmiti ehitustööde töövõtuleping AS-ga GT Projekt.
Peamisteks töödeks oli rekonstrueerida
laternaruum
ja tuletorni elektrisüsteem;
renoveerida tuletorni välisseinad, sokliosa, sillutisriba ja aknad; vahetada välisuks.
Kui kaua oli kogu see renoveerimisprotsess umbes
aega võtnud?
Ehitustööde
töövõtuleping
AS-ga GT Projekt sõlmiti
27.07.2012. Tööde teostamise
tähtaeg on 15.11.2012.
Kes ja kuidas osales projekti
finantseerimises?
Projekti finantseerib Veeteede
Amet eelarvelistest vahenditest.

Mis on muutunud peale renoveerimist?
Rekonstrueerimistööd tagavad ohutu navigatsiooni tuletorni tööpiirkonnas. Tänu
laternaruumi rekonstrueerimisele on tagatud ilmastikukindlus laterna töös. Elektrivarustuse rekonstrueerimine tagab
elektrisüsteemi vastavuse tänapäevastele ohutusnõuetele.
Tuletorni välisseintel oli enne
rekonstrueerimistöid välisvärv
suures osas koorunud.
Kas Teil on plaanis Tuletorni
uksed avada külaliste jaoks?
Kui mitte, siis miks? Kui jah,

siis millal avamine toimub?
Veeteede Ameti põhiülesanne
on tagada navigatsiooniohutus. Tuletorni külastajatele
avamise peaks organiseerima
kohalik omavalitsus või mõni
huvigrupp
(mittetulundusühing), kellele riik võimaluse
korral rendib tuletorni.
Veeteede Amet on võimaluse
korral alati sellealasesse koostöösse kohalike omavalitsustega soosivalt suhtunud, mida
tõendab ka koostöö Kõrgessaare vallaga Kõpu, Tahkuna
ja Ristna tuletorni kasutusse
andmiseks.

Samuti oleme mitmesuguste
ürituste raames tuletorne tasuta külastamiseks avanud,
näiteks on kõigile huvilistele
avatud olnud Tallinna ülemine
ja alumine tuletorn muuseumiöö raames või Tallinna merepäevade aegu, samuti Narva-Jõesuu tuletorn kaks aastat
järjest kalurite päeval.
Jekaterina KOROTAJEVA

Projekt Ecomen Consulting
Antud projekti loojateks on Majanduse ja Juhtimise Instituut
(ECOMEN) ja Sotsiaalne Õppekeskus (SOK), kes on ka Eesti
Töötukassa partnerid.
Projekti koolitusel saavad osaleda isikud, kes omavad vähemalt
keskharidust ja on vanuses üle
25aasta, nad soovivad alustada kõrghariduse omandamist,
alustada ettevõtlust (luua oma
firma) või siis soovivad leida
paremat töökohta. Elukohaks
on kas Ida-Virumaa või Tallinn.
Projektis võivad osaleda nii töötavad kui ka Eesti Töötukassas
arvel olevad isikud.
Esialgu
toimub õppetöö vene keeles,
2013 aastal avame ka eestikeelseid gruppe.
Omandatavad erialad, millega kaasneb juhtimisoskus:
• tisler				
ehitusobjekti töödejuhataja
torumees
• lapsehoidja			 • ventilatsioonilukksepp		
korteriühistu juhtimine
elektrik
• jumestaja			• ettevõtja
keevitaja-metallkonstruktÕppetöö algus on 10.12.2012.a
sioonide valmistaja
(vene keeles) ja kestab kuni
• vitraaž-interjööri disain		
31.10.2013.a. Õppevorm on
ahjumeister
päevane või õhtune.
• raamatupidaja			
Koolituse õppemaht onkokku
klienditeenindaja
1000 tundi, sellest 600 tundi
• CNC pingi operaator		

üldained (majanduse ja juhtimise alused) + 400 tundi erialaõpe.
Õppeprogrammi raames läbitakse ka tööpraktika (töökogemus ettevõttes). Kogu õppetöö
toimumise ajal on võimalus kasutada karjäärinõustaja abi.
Peale koolituse lõppu on projektisosalejatel suuremad võimalused Eesti tööturul:

• tõsta oma kvalifikatsiooni ja
töötada olemandatud erialal
• kandideerida keskastmejuhiks
• alustada oma äriga
• jätkata õpinguid kõrgkoolis.
Ära lase käest võimalust omandada aastaga soovitud eriala ja
meelepärane töökoht!
Täiendavat infot saab Sotsiaalse Õppekeskuse koordinaatoritelt Mai ja Mare telefonil
+372 58357101, Sergei +372
55582828, http://ecomenconsulting.ee.
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Narva-Jõesuu
Püha Vladimiri kodukirikule
kingiti Athose mäe kloostris
Jumalaema ikooni koopia
MPEÕK Narva-Jõesuu Püha
Vladimiri kodukiriku (Koidu
6) juht munkpreester Platon
(Boiko) viibis 7-14 novembril
2012.a palverännakul Kreekas, kus ta külastas Athose
mäel asuvaid mitmeid õigeusu kloostreid.
See piirkond on Kreeka eriline administratiivüksus – isejuhitav 20 õigeusu kloostri
kogukond. Kloostrid on Konstantinoopoli patriarhaadi otsese jurisdiktsiooni all. Kogu
maailma õigeusklike jaoks on
Athose mägi üks tähtsamatest pühadest paikadest, seda
nimetatakse ka Jumalaema
Maiseks Pärisosaks. Vaatamata sagedastele vallutustele ja
tulekahjudele on see paik säilitanud oma keskaegse miljöö: siin puuduvad tänaseni
elekter ja transpordivahendid
ning teed on vanad ja kitsad,
see-eest on Athosel aga hindamatud aarded bütsantslike
kirikute, ikoone ja liturgiarekvisiite täis pühakodade ning
väärtuslike käsikirjadega raamatukogude näol.
Kingitusena ühest sealsest
kloostrist tõi munkpreester
Platon kaasa Jumalaema ku-

Buss pensionäridele
Peatused Narva-Jõesuu linnas
Peatus

Kommentaar

Auga-2

L.Koidula tn majade 92 ja 98 juures avalikult kasutataval platsil

Auga-1

L.Koidula tn maja 46A juures avalikult kasutataval platsil

Liivarand

L.Koidula tänaval hotelli Liivarand vastas

Kirik
Meresuu

Vabaduse tänaval Õigeusu kiriku vastas
Vabaduse tänaval Meresuu SPA vastas, enne Vabaduse tn ja Kiriku tn
ristmikku (endise turuplatsi kõrval)
Vabaduse tänaval hotelli YES kõrval asuval avalikul platsil
J.Poska tänaval Narva-Jõesuu Keskkooli vastas

Vabaduse 32
Narva-Jõesuu
Keskkool
Kudruküla
Linda

J.Poska tn, Kudruküla tn ja Jõe tn ristmiku järel
J.Poska tn ja Linda tn ristmiku järel

Kellaaeg

10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:07
10:08

Peatused Narva linnas
Peatus

Kommentaar

Kellaaeg

Vestervalli

Narva Haigla polikliiniku juures asuval parkimisplatsil, Vestervalli 15

10.20

Puškini

Avalikult kasutataval platsil Aleksander Puškini tänaval majade nr 21 ja
23 vahel
Kaubanduskeskuse Fama parkimisplatsil

10:22

Avalikult kasutataval platsil kultuurimaja Geneva kõrval

10:27

Tallinna mnt Rahu bussipeatuse vastas asuva endise „Sendi” kaupluse
kõrval

10:30

Kaubanduskeskus FAMA
Kultuurimaja
GENEVA
Sendi

10:24

Eakate bussi peatused ja kellaajad liinil Narva- Narva-Jõesuu (peale lõunat)
Peatus
Sendi
Kultuurimaja
GENEVA
Kaubanduskeskus FAMA
Puškini
jutava, “Vsetsaritsa”
nime
kandva imettegeva ikooni
koopia, mida kavatsetakse
hoida püha Vladimiri kodukirikus (Koidu tn 6, Narva-Jõe-

suu).
Ikooni koopiat võib esmakordselt näha 24. novembri
teenistuse ajal.

Aukodaniku nimetuse omistamine

Vestervalli

Kommentaar

Kellaaeg

Tallinna mnt Rahu bussipeatuse vastas asuva endise „Sendi” kaupluse
juures
Avalikult kasutataval platsil kultuurimaja Geneva juures

14:15

Kaubanduskeskuse Fama parkimisplatsil

14:21

Avalikult kasutataval platsil Aleksander Puškini tänaval majade nr 21 ja
23 vahel
Narva Haigla polikliiniku juures asuval parkimisplatsil, Vestervalli 15

14:23

Peatus

Kommentaar

Linda

enne J.Poska tn ja Linda tn ristmikku

Kudruküla
Narva-Jõesuu
Keskkool
Vabaduse 32

enne J.Poska tn, Kudruküla tn ja Jõe tn ristmiku
J.Poska tänaval Narva-Jõesuu Keskkooli kõrval

Meresuu
Kirik

Vabaduse tänaval Meresuu SPA kõrval, peale Vabaduse tn ja Kiriku tn
ristmikku (endise turuplatsi vastas)
Vabaduse tänaval Õigeusu kiriku juures

Liivarand

L.Koidula tänaval hotelli Liivarand juures

Auga-1

L.Koidula tn maja 46A juures avalikult kasutataval platsil

Auga-2

L.Koidula tn majade 92 ja 98 juures, avalikult kasutataval platsil

Vabaduse tänaval hotelli YES kõrval asuval avalikul platsil

Marsruut nr.31

Narva-Jõesuu linna aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule Narva-Jõesuu linnale osutatud väljapaistvate teenete eest
või linnapoolse erilise austuse avaldusena.
Aukodaniku nimetus omistatakse isikule:
• kelle elu on tihedalt seotud Narva-Jõesuu linnaga;
• kelle elukorraldus on vastavuses ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
• kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust
Narva-Jõesuu linna hüvanguks;
• kelle teod on Narva-Jõesuu linnale tunnustust
toonud;
• kelle tegevus on toetanud Narva-Jõesuu linna
arengut.

Aukodaniku nimetuse kandidaat peab vastama vähemalt kahele ülalnimetatud tingimustele.
Ettepanekud võivad teha juriidilised ja füüsilised
isikud. Ettepanek aukodaniku nimetuse kandidaadi kohta esitatakse Narva-Jõesuu linnavalitsusele
kinnises ümbrikus märgusõnaga „Aukodanik” hiljemalt 05. jaanuariks 2013.
Kandidaatide esitamiseks on vaja esitada kirjalik ettepanek, milles peab olema:
1. ettepaneku tegija nimi, aadress või asukoht, telefon;
2. autasustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse,
töökoht;
3. autasustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
4. taotluse tegemise kuupäev ja ettepaneku tegija
allkiri.

14:25

Peatused Narva-Jõesuu linnas

+ - Puhkepäeviti reis ei toimu

Narva-Jõesuu linnavalitsus võtab alates 01.12.2012
vastu Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse
omistamiseks ettepanekuid

14:18

Kellaaeg

14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45
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Narva-Jõesuu

Naiskoor “Retšenka” Meie omad ETV-s
tähistab 20-aasta juubelit

kolmes etapis
Balti mere kaldal, kus merelainete mühaga unisoonis kohisevad
võimsad männipuud, kasvab
imetore lapsuke – andekas ja
elurõõmus Veronika Kuznetsova. Veronika tegeleb laulmisega juba kolmandast eluaastast
alates Inga Samusseva vokaalstuudios Narva-Jõesuu laste
muusika- ja kunstikoolis. Vaatamata oma õrnale eale on kuue-

Sel aastal tähistab naiskoor
“Retšenka” soliidset aastapäeva - möödub 20 aastat
nende loomingulise tegevuse algusest. Seda sündmust
otsustas koor tähistada mitmes etapis: kolme kontserdiga Kesk 3 asuvas Valges saalis koos sõpradega Narvast ja
Narva-Jõesuu Linnavalitsusest.
Muusikaline seeria sai alguse 13 oktoobril kontserdiga
«Жизнь — это плавание в
дальние края». Kogu ettekantud repertuaar sisaldas
meretemaatikat. Sel kontserdil võtsid “Retšenka” ja
ansambel “Eleegia” vastu
külalisi Narvast, kollektiive
«Bereginja» ja «Taljanotška»
Nadežda Moskaljova juhtimisel.
4. novembri kontserdil kõlasid kõik laulud kurgedest.
Koos sünnipäevalastega esines kontserdil nimetusega
«Летят журавли минувшего
над лучшею из планет» vene
kultuuriühingu koor “Nadežda” Pavel Smirnovi juhtimisel.
8. detsembril tulevad “Retšenkale” külla slaavi kultuuride ühingu koor “Svjatogor”
Natalja Masjukova taktikepi
all. Narvakad võtavad osa
temaatilisest
kontserdist
nimetusega
«Исполнение
желаний». Toimumise aeg on
täpsustamisel. Jälgige reklaami!
Praegu on “Retšenka” ja ansambli “Eleegia” muusikaline
tegevus väga aktiivne. Peale
kolme juubelikontseti kodulinnas ootab neid detsmbris
sõpruskollektiivi “Sudaruški” kutsel ees sõit Narva.
Proovile kogunevad lauljad

kolm korda nädalas: kaks
korda “Retšenkaga” ja üks
kord “Eleegiaga”. “Sel aastal
õppisime me selgeks kolm
erinevat programmi. Me ei
aja suurt kogust taga, kuid
soliidsele eale vaatamata on
meie lauljad hoos!” kiidab
koori kunstiline juht Irina
Zubkova.
«Kollektiivi nimel tahaksime
tänada Narva-Jõesuu linnavalitsust uute kostüümide
õmblemise eest. Esinejate garderoobi ei ole ammu
uuendatud. Kuid eelkõige
olen ma väga tänulik oma
lauljatele. Nad töötavad hoole ja entusiasmiga. Ja üldse
oleks ilma laulvate inimesteta igav elada!” lisas Zubkova.
Lauljad tunnistavad, et kaks
kollektiivi on omavahel suured sõbrad ning koos tööd
teha on lausa rõõm! Ljudmilla Permjakova on kooris selle
loomisest alates: “Ma laulan
kooris juba kakskümmend
aastat. Selle aja jooksul oleme nii Vladimir Stepanovitši
kui Irinaga, kes töötab meiega üle kümne aasta, saanud
suurteks sõpradeks,” ütleb
ta. Tema kolleeg Ljudmilla
Berezina on andnud koorilaulule 15 aastat: “See on
meie hapnikupadi. Meile on
see vajalik tervise, suhtlemise ja loomingu pärast. Irina on oma töösse armunud
inimene, ta on nii lavastaja,
juhendaja kui õpetaja – kõik
ühes isikus. Ta on pannud
mõlemisse kollektiivi kogu
oma hinge ja teeb meie jaoks
väga palju, andestades soliidse ea kapriisid, mille eest
me oleme talle väga tänulikud!” lisas Ljudmilla Berezina.

Faktid:
Naiskoor “Retšenka” ja vokaalansambel “Eleegia” tegutsevad vene kultuuriseltsi
“Rodnik” baasil juba aastaid
külg-külje kõrval. Kunstiline
juht ja muusilaline saatja on
Irina Zubkova. “Retšenka” tegeleb koorilauluga ja esitab
heliloojate teoseid, “Eleegia”
esitab romansse ja soololaule. Kõik laulud esitatakse klaveri saatel või a´capella.
Irina Zubkova töötab kollektiividega kaua aega. “Eleegia” loodi selle praeguste
solistide initsiatiivil 12 aastat tagasi. “Retšenka” tegutseb üle kahekümne aasta.
Naiskoor oli kunagi tuntud
“Rjabinuška” nime all. Küllalt
pikka aega juhtis kollektiivi
tuntud Narva helilooja ja dirigent Vladimir Stepanovitš
Romanihhin.
Käesoleval ajal võtavad mõlemid kollektiivid aktiivselt
osa maakondlikest ja vabariiklikest kultuuriüritustest,
on rahvusvahelise festivali
“Slavjanski venok” laureaadid, annavad kontserte kodulinnas, Narvas ja Kiviõlis,
kuhu neid kutsuvad esinema kolleegid rahvuskultuuri
ühingust.
Kollektiividel on soojad sõprussuhted A.Hahni- nimelise
luuleühingu ja tantsutrupiga
“Kullerkupp”.
Jekaterina Korotajeva

aastase Veronika põlletaskusse
kogunenud mitmed diplomid ja
auhinnad, mis meenutavad osavõtmist maakondlikest ja vabariiklikest lauluvõistlustest.
Sel aastal läbis Veronika Kuznetsova vabariigi suurema ja tuntuima lastelaulu konkursi “Laulukarussell” piirkondliku valiku ning
suundub nüüd Eesti Televisiooni
eetrit vallutama. Saate salvestust võib jälgida 25 novembril
ETV kanalilt algusega kell 19.10.
Narva-Jõesuu
muusikakooli
kollektiiv, Veronika vanemad
ja tema lauluõpetaja Inga Samusseva paluvad toetada noort
annet ja hääletada tema poolt.
Internetihääletus on avatud 25.
novembril aadressil www.etv.
ee/laulukarussell. Muu hulgas
saab samal aadressil vaadata
internetis “Laulukarusselli” saate
salvestust, kui teil mingil põhjusel ei ole võimalik saadet selle

eetrisoleku ajal vaadata.
“Laulukarusselli” ajalugu sai
alguse ammusel 1992.aastal,
konkursi korraldamise idée autorid olid ETV lastekoori juht Eve
Viilup ja tuntud Eesti dirigent
Aarne Saluveer. Teistest sama
põhimõttega lauluvõistlustest
eristab “Laulukarusselli” see, et
osaleda soovijad peavad eelkõige läbima piirkondliku valiku,
mille tulemusel saavad televisiooni esinema kõige paremad.
Sel aastal osaleb konkursil 96
noort lauljat kolmes vanusegrupis: 5 - 7-aastased, 8-10 ja
11-12-aastased lapsed. Igast vanuserühmast valib kompetentne
žürii kaheksa õnnelikku, kes laulavad poolfinaalis. Noori soliste
saadab instrumentaalansambel
tuntud eesti helilooja ja pianisti
Urmas Lattikase juhtimisel.
Jekaterina Korotajeva

Narva-Jõesuu keskkooli
pedagoogid vahetavad
kogemusi kollegidega Peterburist
7. novembril külastas NarvaJõesuu keskkooli Venemaa
Sankt-Peterburi Kirovi rajooni koolide pedagoogide
delegatsioon, et vahetada
kogemusi teaduslik-praktilise
seminari «Kvaliteedijuhtimine
hariduses. Kooliväline kogemus. Elektroonne kool. Eesti
kogemus” raames.
Kohtumine algas esitlusega,
mille käigus Narva-Jõesuu
keskkooli pedagoogide koosseis tutvustas piiritaguseid
külalisi kooli ajalooga, kooli igapäevase töö, õpilaste
saavutuste ja nende osalemistega erinevates rahvusvahelistes haridusalastes projektides. Peale ametlikku osa
külastasid Peterburgi kollee-

gid tööõpetuse avatud tundi,
mis alates sellest aastast on
kõigi algklasside õppeplaanide järgi osalise eestikeele
kümbluse metoodika järgi
läbi viidav. Kolmanda klassi õpilased valmistasid koos
külalistega õpetajate Tatjana
Anufrieva ja Kristina Samuilovi juhatuse all jõuluehteid.
Peale tundi korraldas Galina
Vlassova õpitoa esemete valmistamiseks “dekupaaž”-tehnikas.
«Oleme väga tänulikud südamliku vastuvõtu eest! Me
nägime ja hindame kogu pedagoogilise kollektiivi kõrget
erialast asjatundlikust, originaalset lähenemist tööle,
armastust laste vastu ning

selle tulemusena saavutatud
õpilaste huvi õppeprotsessi
vastu. Avatud tunnid meeldisid meile väga. Eriti avaldas
muljet huvitav lähenemine
keelekeskkonda sisse elamisele. Tore kool, armsad lapsed, suurepärased tunnid!” jagasid Peterburi kollegid oma
muljeid.
Kohtumise lõpul jõudsid pooled kokkuleppele jätata koostööd ka edaspidi. Õige pea
teevad meie pedagoogid kogemuste vahetamise korras
vastuvisiidi Sant-Peterburi.
Jekaterina Korotajeva

Tervitustega Poolast
Sellest sügisest osaleb NarvaJõesuu keskkool rahvusvahelise programmi «Comenius»
raames europrojektis “Veel üks
tee Euroopa integratsiooni ja
aktiivse kodaniku positsioonini”, mis on spetsialiseerunud
alg-, põhi- ja keskastme hariduse arendamisele Euroopa
koolides.
Novembris sõitis meie delegatsioon Poola. Kooli poolt
osalevad projektid 11 klassi
õpilased Alina Zavoronok ja
Aleksandra Serpuhhina ning
tulevane lõpetaja Alina Pirogova. Tütarlapsed elasid peredes, kus suheldi omavahel
ainult inglise keeles. Tuletame
meelde, et projektis osalevad
lapsed ja pedagoogid Poolast,
Saksamaalt, Hispaaniast, Tür-

gist, Austriast ja Eestist.
Oma visiidi ajal Poola pidasid
tütarlapsed ja nende pedagoog Oksana Poljak reisipäevikut, mille kanded jõudsid väga
kiiresti Narva-Jõesuusse: «Meil
on kõik väga tore! Osaleme
aktiivselt üritustes. Programm
on väga tihe ja huvitav. Poolakad on tublid, nad on kõik
üksikasjadeni läbi mõelnud.
Kaks Annat elavad ühes perekonnas, Saša – teises. Meid
toideti koolis, kuid söögi valmistasid poola kollegide vanemad. Toit on väga maitsev!
Köök on meie oma moodi. Sel
ajal, kui lapsed käisid muuseumis ja heegeldamise õpitoas,
jäid õpetajad kooli ja arutasid
üksikasjalikult projekti eesmärke ja ülesandeid. Otsustati, et

igast riigist osaleb projektis
3-4 õpilast vanuses 16-19 aastat. Juba on kindlaks määratud
järgmise sõidu kuupäevad: 4-9
märts 2013 Eesti, 17-21 juuni
2013 Saksamaa, 23-27 september 2013 Türgi, 2-6 detsember
2013 Austria ja 3-7 märts 2014
Hispaania. Igalt osalevalt maalt
oodatakse enese tutvustamist: geograafiline omapära,
ajaloolised faktid, rahvuslikud
ja regionaalsed traditsioonid.
Vastuvõttev pool võtab enda
kanda väliskülaliste vastuvõtmise kulud, välja arvatud ööbimised hotellis ning sõidukulud”.
Jekaterina Korotajeva
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistab:
Eugenie Schaﬀert
75-aastast juubelit tähistavad:
Juri Grjaznov
Nikolay Zavarin
Maria Novikova
Tamara Semjina
85-aastast sünnipäeva tähistab:
Elena Shchedrenkova
Maria Gonoskova
Praskovja Kitajevskaja
Ljudmilla Permjakova
85-aastast sünnipäeva tähistab:
Guriy Zolotov
Ljubov Kamilova

NARVA-JÕESUU SPA & SANATOORIUMI
NOVEMBRIKUU ÜRITUSTE KAVA

Kultuurikalender
November:
24.11 - Insomnia kvarteti kontsert / Narva-Jõesuu Sanatooriumi saal (Aia 3)

Detsember:
02.12 - Judo turniir / Keskkool (J. Poska 36)
02.12 - Esimene advent. Jõulukuusel küünalde
süütamine / Kuursaali ees
08.12 - Retšenka ansambli Sünnipäeva kontsert / Valge saal (Kesk 3)
09.12 - Oru ansambli «Sladkaja jagoda» kont-

sert / Valge saal (Kesk 3)
15.12 - Etendus «Jõulumuinasjutt» / Valge saal
(Kesk 3)
16.12 - Eesti Naiskoori Jõulumuusika kontsert /
Valge saal (Kesk 3)
16.12 - Jõulunäituse avamine / Valge saal (Kesk
3)
22.12 - Laste Jõulupidu / Narva-Jõesuu Sanatooriumi saal (Aia 3)
23.12 - Blagovest / Keskkool (J. Poska 36)
31.12 - Aastavahetuse pidu linna kuuse juures
/ Kuursaali ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

• 02.11., 10.11., 16.11., 23.11., 24.11., 30.11.2012 kell 21:00 - Elav muusika
sinises baaris
• 03.11.2012 kell 17:00 – Õhtu vene romanssidega (saal Alternative)
• 09.11.2012 kell 21:00 – Karaoke sinises baaris
• 17.11.2012 Kell 20:00 – Tantsupidu „Lemmikhitid“, kavas on vokaalgrupp
„Positive“, konkursid ja auhinnad.
IGAL LAUPÄEVAL kell 12:00 NARVA-JÕESUU SANATOORIUMIS toimub
PEREPÄEV

TULGE KOOS LASTEGA MEILE KÜLLA!
KAVAS:
• 12:00-13:00 – meistriklass lastele (saal CREATIVE)
Novembrikuus punume pärlitest ehteid ja muud huvitavat (03.11.,
10.11.) ja meisterdame kaltsunukke (17.11., 24.11.). Sissepääs on tasuta!
• 13:00-19:00 – Pannkoogilaupäev (Sinine baar)
• 15:00-21:00 – Saunamaailm hea hinnaga!
• 21:00-00:00 – Elav muusika (Sinine baar). Sissepääs on tasuta!
Lisainfo tel: +372 35 99 529, +372 35 99 521, mob: +372 53 44 7779
E-post: info@narvajoesuu.ee, www.narvajoesuu.ee
Otsin hooldajat lamavale haigele (naine) mõõduka tasu eest.

Tel 35 77 162, Irina
Vaivara vallas Hundinurga külas müüa majapidamine koos 8 ha maaga.

Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.30–15.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.30–18.00

IV kvartalis
8. oktoobril
5. novembril
10. detsembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Otse omanikult, telefon 5093710

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 1. novembril 2012.a. toimus Narva-Jõesuu linna
Nurme 19 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.
Arutelu toimus põhjusel, et detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitasid naaberkrundi hoonestusõiguse omanikud vastuväite seoses kaksikelamu püstitamise kavatsusega Nurme 19 kinnistu põhjapoolses osas.
Vastuväite esitanud isikud avalikule arutelule ei tulnud.
Avalikul väljapanekul väljendasid kohale tulnud naaberkinnistute omanikud ja linna elanikud
seisukoha, et planeeringuga kavandatud uue hoone tüüp (kaksikelamu) ja selle suurim lubatud
ehitusalune pind (250 m2, ehk 15% krundi pindalast) ei ole sobilik Nurme tänava väljakujunenud
hoonestusega. Arvati, et kaksikelamu püstitamine on vastuolus linna üldplaneeringuga, mille
kohaselt planeeritaval maa-alal on maakasutuse juhtfunktsiooniks on kavandatud „väikeelamute piirkond“. Kinnistu omanik ei nõustunud esitatud seisukohtadega viidates linna ehitusmäärusele.
Ühtlasi nõudsid arutelul viibivad isikud säilitada Nurme 19 kinnistul paikneva elamu välisilme
esialgsel kujul ning sooviti piirata elamu laiendamise võimalust ainult avatud juurdeehitustega
(varikatustega või terassidega). Antud ettepanekuga huvitatud isik nõustus.
Avalikul arutelul lahendamata jäänud küsimuste lahendamiseks suunatakse detailplaneering
järelevalveks Ida-Viru Maavanemale.

