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Narva-Jõesuu ranna-ala ehitusprojekt
Narva-Jõesuu
rannaala
heakorrastamise
projekt kiideti heaks juba
2011.a veebruaris. Senini
on toimunud projekti elluviimise
ettevalmistus.
Käesoleva aasta kevadel
algavad tegelikud ehitustööd. Arendusprojekti raames luuakse Narva-Jõesuu rannal kolm erineva
kujundusega ala, igaüks
pikkusega kuni neli kilomeetrit.
Esimene, ajaloolise ranna
stiilis kujundatud ala hakkab paiknema linnale kõige
lähemal. Seal saavad olema
linna kaubamärgiks kujunenud supelmajad ja paviljonid. Teine, modernse ranna
stiilis kujundatud ala luuakse Meresuu SPA rajoonis.
Kolmas, looduslik rannaala
tuleb endise “Nooruse” ja
hotelli “Liivarand” juurde.
Kõiki kolme rannaala ühendab omavahel rannarada.
Rannaala arendamise ja hea-

korrastamise käigus tuuakse
rannale veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteem,
mis
võimaldab
rannatsoonis
välja ehitada ja kasutusele
võtta kaasaegseid üldkasutatavaid sanitaarsõlmi ja
pesemisvõimalusi; rajatakse terrassid ja lõkkeplatsid,
paigaldatakse valgustus.
Ranna-ala
renoveerimise
projekti käigus uuendatakse
samuti kogu rannainventar:
saame uued riietumiskabiinid, istepingid, prügikonteinerid. Rannale paigaldatakse laste mänguväljakud.
Luuakse võimalus tegeleda rannal loodussõbralike
spordialadega: jalgrattasõidu ning rulluisutamisega.
Suvekaubandus saab arenemiseks soodsad tingimused.
Ettevõtluse arendamise SA
eraldas oma fondidest linnale selle projekti elluviimiseks 2,48 miljonit eurot.
432 050 € suuruse omafi-

nantseeringu katmiseks kavatseb linn võtta krediiti.
See ei ole linnaeelarve jaoks
kriitiline summa,
2012.a
alustas Narva-Jõesuu linn
võlgadeta.
Projekti elluviimise protsess on pikk. 2011.a sügisel valiti korduskonkursiga
projektijuht – ehitusfirma
Tallinna Linnaehituse AS.
Praegu toimub konkurss

Narva-Jõesuu
ranna-ala
ehituse peatöövõtja leidmiseks. Hankedokumentidega
tutvuda ja informatsiooni
selle riigihanke kohta võib
saada
internetileheküljelt
w w w. r i i g i h a n g e t e r e g i s t e r.
ee. Ettepanekute esitamise
tähtajaks on 31.01.2012.a
kell 11.00. Ettepanekuid võtab vastu projektijuht Tallinna Linnaehituse AS , Kadaka
tee 131, Tallinn.
Praegu planeeritakse ehitustööd teostada alates
01. märtsist 2012 kuni
30.12.2012.a.
Loodame, et konkursile esitatavad hinnapakkumised
mahuvad projekti eelarvesse ning ei teki takistusi ehitustöödega alguse tegemiseks.
2012.a lõpuks peaksid ehi-

Õues talv ja tore jää...
Sel aastal algas talv aeglaselt, kontrollides meie valmisolekut kergete hommikuste külmadega ja lumekirmetisega, mis sulas enne kui jõudis maa
peale langeda. Kuid siis, ühel ilusal
päeval, oli talv äkki kohal. Nagu ikka
- ootamatult.
Pikkade pimedate päevade järel on
nüüd, jaanuaris, lumi lõpuks maas.
Linnavalitsus juhib majaomanike ja
korteriühistute tähelepanu elamute
katustelt lume koristamise vajadusele.
Enne töödega alustamist on vajalik
täpselt planeerida tööde käik selleks,
et vähendada tööga seotud riske. Tuleb arvestada ilmastikuolusid, sest
töö katusel on talvisel ajal ohtlikum
kui suvel. Katusel olija peab olema
kindlasti kinnitatud kukkumise või
libisemise vältimiseks, samuti tuleb
tänaval liikujate ohust informeerimiseks paigaldada nähtavasse kohta
ohust teavitavad märgid.
Linna heakorraeeskirjade § 5 p 10 kohaselt on kinnisvara omanikul või kasutajal kohustus kõrvaldada ehitiselt
lumi, jääpurikad, varisemisohtlikud

kivid, plaadid jms. Ta peab tagama
heakorratööde ajal tänaval ohutu
liikluse, kõrvaldama kinnistuga piirnevalt kõnniteelt jää ja lume. Kahjuks
ei täida viimast punkti käesoleval ajal
Narva-Jõesuus ei korteriühistud ega
eramajaomanikud, vaatamata sellele,
et lume koristamata jätmisel võivad
olla ebameeldivad ja ohtlikud tagajärjed.
Eranditeks üldisest massist on vaid
Vabaduse tn majad nr 16, 18 ja 22.
Suur probleem on kommunaalteenistuse jaoks linnatänavatele pargitud
autod. Lume koristamist Kudruküla
tänavalt Karja ja Mäe tänavate vahelisel lõigul takistavad Kudruküla 13 ja
15 majade elanikele kuuluvad tänavale pargitud autod. Nende tõttu muutub see Kudruküla tänava tiheda liiklusega ala tegelikult mitmeks kuuks
ühesuunalise liiklusega tänavaks.
Linna heakorraeeskirjade § 6 p 12
keelab heakorratööde käigus kuhjata
lund sõiduteele ning ladustada lund
või jääd kõnniteedele. Kui te puhastate lumest sissesõiduteid oma territooriumile, ärge visake lund sõiduteele

või kõnniteele! Pidagem lugu kommunaalteenistuse töötajate tööst!
Linnavalitsus kavatseb sel aastal tugevdada kontrolli linna heakorraeeskirjade täitmise üle ning kutsub
kõiki linnaelanike eeskirju korralikult
täitma, sest nende täitmata jätmine
toob kaasa karistuse rahatrahvi näol.
Katuselt langeva lume ja jääpurikate
põhjustatud õnnetuste ära hoidmiseks peab iga majaomanik hoolega
jälgima oma hoone katusel toimuvat
ning õigeaegselt puhastama kõnnitee
maja juures.
Alati on teretulnud ühiskondlik abi.
Kui te juhtute märkama ohtlikus seisukorras katuseid või nägema ohutusreeglite rikkumist katusel tehtavate
tööde ajal, helistage linnavalitsusse
numbril 35 99 585 või kirjutage meiliaadressile: andrei.palmberg@narvajoesuu.ee.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor
Tel. 35 99 585

tustööd valmis saama. Kõige
rohkem võtab aega veevarustuse ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja vahetamine.
Ranna-ala projektiga paralleeleselt
hakatakse
teostama veevarustuse- ja
kanalistsioonisüsteemi renoveerimist Narva-Jõesuus.
Plaanis on need kaks projekti ellu viia nii, et nad ei segaks üksteist ning ei tekiks

olukordi, kus uus, alles ehitatud tee on vaja lahti kaevata, et selle alla torustikku
paigaldada.
Palume linna elanikel ja külalistel olla kannatlikud ja
arvestada oma puhkuse planeerimisel kevadel rannaalal algavate ehitustöödega.
Andres Noormägi
Linnapea
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Narva-Jõesuu
arvudes
(seisuga 31.12.2011)

Meie tüdruk näitab
häid tulemusi judos
14. jaanuaril toimus Elva linnas
traditsiooniline judo turniir “ELVA
OPEN”, poistele ja tüdrukutele, kes
on sündinud 1996.a ja noorematele. See võistlus on igaaastane ja
toimub jaanuarikuu teisel nädalal.
See võistlus on ettevalmistav 21.
jaanuaril Tartus toimuvatele Eesti
Meistrivõistlustele.
Võistlustest võttis osa üle 200
noorsportlase 15 erinevast spordiklubist üle Eesti. Kaalukategoorias
U-17 kuni 52 kg saavutas NarvaJõesuu tüdruk Jevgenia Kisseljova 3
koha. Jevgenia võit tuli väga raskelt,

mis on tingitud tüdruku vähesest
kogemusest, kuid ilmselgelt on tüdruk andekas ja väga lootustandev.
Jevgenia Kisseljova tegeleb judoga umbes aasta. Oma treeninguid
alustas ta Narva-Jõesuus, treener
Nikolai Novitski käe all. Praegu
käib Jevgenia, Narvas treeningutel
ja teda juhendab treener Ivan Novitski. Narva-Jõesuus käivad judo
treeningutes peamiselt nooremad
lapsed ja Jevgenial ei ole siin võrdsed treeningpartnerit.
Nikolai Novitski
treener

Heategevuslik kontsert

31. detsembri 2011.a seisuga on
Narva-Jõesuus 2976 elaniku, kellest mehi on 1410 ja naisi 1566
inimest. Noorim elanik on 13.
detsembril sündinud poisslaps
ning vanim 1915.a sündinud
naisterahvas.

last. 2011.a asus esimesse klassi
õppima 15 last.

Narva-Jõesuus elab 15 erinevast
kodakondsesest inimest. Kõige
rohkem on Eesti Vabariigi kodanike, keda on 1637 inimest,
järgmine suurem rühm on Vene
Föderatsiooni kodanikud, keda
on 857 inimest. Peale selle elab
Narva-Jõesuus veel Belgia, Gruusi, Itaalia, Kosovo, Leedu, Läti,
Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome,
Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa,
Ukraina ning Valgevene kodakondust omavaid elanike. Määratlemata kodakodusega on 412
inimest.

Narva-Jõesuu Muusika-ja Kunstikoolis õppis 2011.a kokku 56
last, kellest 6 last on pärit teistest
omavalitsustest (Narva, Tallinn ja
Kiviõli).

Narva-Jõesuus elab 29 eri rahvusest inimest. Kõige suurema
rahvusgruppi moodustavad venelased, keda on 2170 inimest,
seejärel eestlased, keda on 328.
Suurmate
rahvusgruppidena
järgnevad ukrainlased - 88 inimest, valgevenelased - 64 inimest, soomlased - 33 inimest,
leedulased - 15 inimest ning
mustlased ja sakslased - kumbagi 11 inimest. Peale selle elavad
Narva-Jõesuus veel araablane,
armeenlased, austerlane, avaar,
bulgaarlane, grusiinid, isurid,
itaallane, juudid, karjalased,
komi, lesgiid, lätlased, moldaavlased, oseet, poolakad, rootslane, rumeenlane, tatarlased, udmurdid ja ungarlane.
Narva-Jõesuu Keskkoolis õpib
151 last, kellest 54 last on pärit
teistest omavalitsustest, Narva
linnas alaliselt elavatest lastest
õpib Narva-Jõesuu keskkoolis 44

“Baila Orra” (Narva). Kullerkupu programmi ajaloolises osas esinesid Narva
Preobrežanski polgu grenaderid. Muusikalise saate tegid neile vanamuusika
ansambli “Olor” muusikud Narva-Jõesuu
lastemuusikakoolist.
Tuletame meelde, et heategevuslik üritus koosneb seeriast raadioülekannetest, mis soovikontserdi vormis kogub
raha puudustkannatajate toetamiseks.
Tasulisele automaatvastajale tehtud kõnedelt saadud tulu on raadiokuulajate
panus ürituse kogumiskarpi. Annetusi
oli võimalik teha ka kontserdi toimumise
ajal kohapeal. Sel aastal kogutud raha,
mida Narva-Jõesuu kontserdil kogunes
64 €, annetatakse Sillamäe Vanalinnakoolile erivajadustega õpilaste tarbeks
avatud kabinettide sisustamiseks, kus
erivajadustega lapsed saavad teha tundide vahel pausi oma organismi füüsilise
vormi taastamiseks.
Raadio 4 Narva stuudio juht Galina Šustrova märkis, et kogu kogutud abi suuruse saab täpsemalt teada alles veebruari
lõpuks. On jäänud veel üle lugeda tasulise telefoniliini kaudu laekunud annetused. Kui kogu protseduur on lõppenud,
annavad ürituse korraldajad tšeki üle Sillamäe Vanalinna koolile.
“Oleme väga tänulikud Narva-Jõesuu
keskkoolile, kus meie heategevusüritus
toimub juba viiendat aastat järjest. Ja
muidugi suur tänu Irina Seletskajale ja
tantsukollektiivile “Kullerkupp” – nemad
on meie ürituste alalised esinejad”, lisas
Galina Šustrova.

Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” õpib 78 last, kellest 24 last
on pärit teistest omavalitsustest.

2011.a sündis Narva-Jõesuu elanikel 13 last ja suri 43 inimest.
2011.a saabus Narva-Jõesuu
elama 117 inimest ja lahkus 96.
Vaatamata sellele, et Narva-Jõesuu 2011.a. jäj iive negatiivseks
( -9 ) on see võrreldes meie naaberomavalitsustega pisut parem
näitaja (Narva iive – 457, KohtlaJärve –378 )
Narva-Jõesuu Linnavalitsus õnnitles 2011.a sadat juubilari ( vanusegrupiti 70, 75, 80, 85, 90 ja
95 aastast) ning maksis jõulutoetust 1040 pensionärile.
Puudega lapsi on Narva-Jõesuus 24, rahvapensioni saab 22
inimest,
toitjakaotuspensioni
18, töövõimetuspensioni 328,
vanaduspensioni 759 inimest;
pensioni väljateenitud aastate
eest saab 11 inimest ning muud
pensioni 6 inimest.
Narva-Jõesuus on 17 paljulapselist peret: kolme lapsega peresid
on 15 ja nelja lapsega peresid on
2. Ühe lapsega peresid on 170 ja
2 lapsega peresid on 70.

Riina Johennes
infosekretär - registripidaja

Jekaterina Gritskova

24. detsembril toimus Narva-Jõesuu
Keskkoolis kontsert venekeelse “Raadio 4” poolt igal aastal sel ajal korraldatava heategevusürituse raames.
Kontserdil
esinesid
tantsukollektiiv
“Kullerkupp”, naiskoor “Retšenka”, tantsukollektiiv “Žemtšužina” (Narva lasteloomingu maja), flamenkotantsu trupp

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

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Rahvaloendajad alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast võivad kõik
need, kes e-loendusel osaleda ei jõudnud või soovinud, hakata ootama rahvaloendaja külastust Üle 2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril.
„Rahvaloendajad hakkavad tõepoolest
käima alates 16 veebruarist, kindlasti
mitte enne seda,“ kinnitas Narva ringkonnajuht Martin Neltsas. „Loendajad
külastavad vaid neid inimesi, kes pole
osalenud e-loendusel või kui ankeet on
jäänud lõpetamata,“ lisas Neltsas.
Rahvaloendaja tunneb ära Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise kohvri ja loenduse logoga salli
järgi. „Tõendil on loendaja nimi ja pilt,
Statistikaameti logo, töötõendi number
ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab
oma töötõendit näitama kohe uksel,“ selgitas rahvaloenduse välitööde juht Maris
Post.

Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on sülearvuti, kuhu ta märgib kõik vastused.
Iga leibkonna ja inimese kohta avaneb
arvutis ankeet, mida peale täitmist ja
kinnitamist enam uuesti avada ei saa.
Kõik andmed on loendajate arvutites
krüpteeritud. „See tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks sulgub, võite täitsa
kindel olla, et teie vastused on kindlalt
kaitstud,“ kinnitas välitööde juht.
Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab loendaja postkasti
teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg, pidades siiski
silmas, et loendaja tööaeg on kell 9–21,“
ütles ringkonnajuht Martin Neltsas.

Möödunud aastalõpu tormid
Möödunud aasta jõuluajal möllas Eesti kohal torm nimega “Patrick”. Narva-Jõesuus tõstis torm
jõevee 186 cm normaaltasemest
kõrgemale. Olgu siinkohal võrdluseks öeldud,et 2005.a suur
torm tõstis veetaset Narva-Jõesuus 196 cm.
Kõrgvee tõttu olid jõeäärsed
Kalda ja Suur-Lootsi tänavad
osaliselt vee all, vesi kattis jõeäärse kai ja supelranna. Jõesadama ujuvpikenduse, kolmeosalise pontooni kandis vesi Narva
jõe Venemaa-poolsele kaldale.
Tänu meie ja Venemaa piirivalve
ühisele tööle õnnestus põgenenud pontoon jällegi koju vanale
kohale tarida.
27. detsembril langes linnale järjekordne torm. Kuna tuul oli selleks ajaks juba suunda muutnud,
suurt veetaseme tõusu enam ei
toimunud, kuid tugevad tuulehood kiskusid üles palju puid. Ainuüksi sõiduteedelt koristati üle
paarikümne teele langenud puu.
Kõige rohkem sai kannatada
Nurme tänav – üks kuusk kukkus
Nurme tn 46 krundi piirdeaiale ja
lõhkus seda, mitu puud jäid Nurme, Aia, Pargi ja Metsa tänavatel
elektriliinidele rippuma, kaks
mändi lükkasid Nurme tänaval
ümber elektriposti ja lõhkusid

elektriliini.
Linn oli mõnda aega ilma elektrivooluta. Kui elamute elektrivarustus taastati kiiresti, siis
tänavavalgustust taastati veel
mitu päeva peale tormi, lappides
elektriliine kohtades, kus langenud puud olid juhtmed katki
rebinud.
27.detsembril alates kella kümnest õhtul töötas meie kriisikomisjon ja kommunaalteenistus
tihedas koostöös päästjatega:
Narva-Jõesuu päästekomando
alustas kohe samal õhtul teede puhastamist neile langenud
puudest, et inimesed saaksid
hommikul tööle sõita. Mahalangenud puud, mis liiklust ei takistanud, koristati tormijärgsetel
päevadel.
Narva-Jõesuu linnavalitsus tänab Narva-Jõesuu Päästekomandot, piirivalvureid, linnaelanikke
ja teenistusi abi eest tormi tagajärgede likvideerimisel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Vastamiseks tasub valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub inimestel rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi valmistuda. Valmis
tasub vaadata leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused, sest seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks
täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik ja suurus. „Küsimused on täpselt
samasugused nagu e-loendusel ning
vajadusel rahvaloendaja selgitab, mida
täpselt soovitakse teada saada. Näiteks
tervise küsimuse juures pole sugugi tarvis haiguslugu välja otsida, vaid märkida
lihtsalt, kas inimesel esineb pikaajalisi
terviseprobleeme. See on lihtne „jah-ei“
küsimus,“ selgitas ringkonnajuht Martin
Neltsas.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki inimeselt
ka tema sissetuleku suurust – küsitakse
vaid elatusallika kohta ehk kas selleks on
palk, pension, toetus, teiste pereliikmete
poolne ülalpidamine vms.

Andmed turvaliselt kaitstud

Kõik loendusel kogutud isikuandmed on
igal juhul kaitstud ja mida keegi vastas,
teab ainult tema ise. „Rahvaloendusel kogutud andmeid kasutatakse vaid statistika tegemiseks. Neid ei anta edasi teistele
riigiasutustele. Seega ei pea keegi ka
kartma, et muutuks tema sissekirjutus,
sotsiaaltoetused või pensionimaksed,“
selgitas Narva ringkonnajuht Martin
Neltsas.
Rahva ja eluruumide loendust on vaja
selleks, et kogu ühiskonda puudutavaid
olulisi otsuseid tehes saaks tugineda
värskele teabele ühiskonna vajaduste
kohta. Võimalikult täpsete andmete saa-

miseks on loendus kõikne – see tähendab, et küsitletakse igat Eestis püsivalt
(alaliselt) elavat inimest ja loendatakse
kõik eluruumid.
Karin Volmer,
Statistikaamet

FAKTE
Rahva ja eluruumide
loendus 2011
31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31.
detsembri seisuga
Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31.
märts 2012
Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja sinist kohvrit, Teie
palganumbrit ei küsi ja enne 16.
veebruari Teid loendama ei tule.
E-loendus toimus 31. detsember
2011 – 31. jaanuar 2012
Tulemusi avaldatakse alates 2012.
aasta maist.
Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100 (küsitlusloenduse ajal
E–R kell 8–18)
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Emilia Ogirchuk ( 05.01.2012.a )

70-aastast sünnipäeva tähistab:
Galina Alaverdova
75-aastast juubelit tähistavad:
Valentina Pjatnitsõna
Irma Borissova
Zinaida Prokudina
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Vjatšeslav Filjuhhin
Wilhelm Swadsky
Nikolai Tišin
90-aastast sünnipäeva tähistab:
Niina Aleksejeva
95-aastast sünnipäeva tähistab:
Antonina Juhkov

sünni puhul

Avaldame siirast kaastunnet perekonnale, lähedastele
ja sõpradele

Andrei Gadzovski
surma puhul

Narva-Jõesuu linnavolikogu
ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Avaldame siirast kaastunnet perekond Klimtsovidele ,

Kultuurikalender
Jaanuar:

Veebruar:

28.01/12.00 - Talvespordipäev / Metsas (Metsa 7)

05.02/12.00 - Talvespordipäev / Metsas (Metsa 7)

Irina
Klimtsova
traagilise surma puhul
Narva-Jõesuu Perekodu
ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus

12.02/12.00 - Talvespordipäev (rand)
14.02/12.00 - Sõbrapäev

Narva-Jõesuu
linnavalitsus

23.02/17.00 – Eesti Vabariigi aastapäeva linnavolikogu ja linnavalitsuse vastuvõtt
26.02/12.00 - Maslenitsa

Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab NARVA-JÕESUU LINNA LYDIA
KOIDULA 19, 19A, 19D, 19G, 19F, 19H, 19K, 19N, 19M, 19P, 19V, NOORUSE TEE KINNISTUTE JA NENDEGA PIIRNEVA KATASTRISSE KANDMATA
RIIGIMAA DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIKU ARUTELU, mis toimub 09. veebruaril 2012.a. algusega kell 15.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis aadressil Koidu 25.
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Pangabuss peatub:
Voka
olmehoone juures
kell 12.30–13.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 15.00–17.00
Kohtla-Nõmme
Kohtla Põhikooli juures
kell 16.30–18.00

I kvartalis
9. jaanuar
6. veebruar
5. märts

I kvartalis
2., 16. ja 30. jaanuar
13. ja 27. veebruar
12 .ja 26. märts
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

algatati

Narva-Jõesuu

Linnavolikogu

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:
• olemasolevate kinnistute krundipiiride muutmine ilma maa kasutusotstarbe muutmiseta;
• ehitusõiguse määramine kuurort-kompleksi hoonete püstitamiseks (sh
SPA-hotell, veekeskus, restoran, majutus-kotedžid) ning neid teenindavate infrastruktuuri püstitamiseks;
• L.Koidula 19g kinnistul ehitusõiguse säilitamine olemasoleval kujul;
• katastrisse kandmata riigimaa arvelt liiklusmaa krundi moodustamine Lydia Koidula tänava alusel maa-alal;
• planeeritava ala liikluskorralduse kavandamine;
• maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
• moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritava ala pindala on 9,2 ha ning see hõlmab Lydia Koidula 19, 19a,
19d, 19g, 19f, 19h, 19k, 19n, 19m, 19p, 19v, Nooruse tee kinnistuid ja nendega kagust piirnevat katastrisse kandmata riigimaad (Lydia Koidula tänava
alune maa);
Ala asub Narva-Jõesuu linna keskusest edela suunas ning piirneb loodest
Narva lahega, kagust Lydia Koidula tänavaga, edelast Lydia Koidula 19c kinnistuga ja kirdest Lydia Koidula 13, Lydia Koidula 13a ja Lydia Koidula 15b
kinnistuga.
Planeeritavale alale ulatub ranna ehituskeeluvöönd.
Eskiis avalikule arutelule on oodatud kõik puudutatud isikuid – eeskätt planeeringuala sees ning sellega piirnevate maade omanikud.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse koduleheküljel www.narva-joesuu.ee rubriigis „areng ja
planeeringud“ alarubriigis „detailplaneeringute avalik väljapanek ja
avalik arutelu“.

