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Narva-Jõesuu muusikalahingud
Muusikavõistlused on muutunud Narva-Jõesuule juba
iseloomulikuks. Kolme viimase hooaja jooksul populaarsust võitnud “Puhkpilliorkestrite
lahingule”
lisandus sel aastal “Kooride
turniir”.

Kasulik, kuid…

Narva-Jõesuu muusikakooli
direktor Lada Švan räägib, et
praegune kooride turniir sai
oma ajaloolise alguse 2000.
aastal, kui kuurortlinnas korraldati Suvemuusika festivali,
kuhu tulid kokku muusikakoolide loomingulised kollektiivid: koorid, ansamblid,
orkestrid.
“Me kogusime partneriteks
neid, kellega meid töö kokku
viis”, räägib Lada Švan, “nii
said meie partneriteks Aseri,
Paldiski, Ivangorodi muusikakoolid”.
Ürituse eesmärgiks oli mängida muusikat linlastele ja külalistele tänaval, parkides, värskes õhus, kuid, nagu selgitas
muusikakooli direktor, ei leidunud sel ajal Narva-Jõesuus
asjast huvitatud publikut
ning kontserdid ei pälvinud
suurt tähelepanu. “Kujunes
olukord”,
jätkab Lada,”kus
muusikud mängisid üksteisele. See on samuti kasulik, kuid
ei vasta püstitatud eesmärgile”.
2004.a alates Suvemuusika
festivale enam ei korraldatud.
Nüüdseks on Lada Švani arvamuse kohaselt Narva-Jõesuus
kujunenud välja publik, kes
armastab muusikat ja on valmis seda kuulama. Ning taoline kontserdivorm nagu seda
on muusika värskes õhus,
meeldib linlastele. Vabaõhukontserdid “Muusika küünla
valgel”, “Puhkpilliorkestrite
lahing” leiab omale kuulajaid,

kusjuures orkestrite lahing on
Linnapäevade
programmis
kesksel kohal.

Kolm koori

Muusikakooli direktor märgib, et linnas on muutunud
tavaks märgata ja autasustada andekaid lapsi. Kuid mingit kindlat tseremooniat ega
aega selleks ei ole välja kujunenud.
“Me arvasime”, räägib Lada
Švan, “et pole midagi loogilisemat kui 1. juuni, Lastekaitsepäev. Lihtsalt tuleb selleks
päevaks ka mingi huvitav
sündmus juurde lisada. Tõmbasime paralleeli: täiskasvanutele - “Puhkpilliorkestrite
lahing”, lastele – “Kolme koori turniir”. Nii-öelda lastele
muusikahooaja avamine”.
Esimesel turniiril osalesid
kolm koori: peoperemehed
Narva-Jõesuu laste muusikaja kunstikoolist, Aseri keskkooli koor ja Narva Koorikooli
naiskoori noorem koosseis.
Kõik koorid on erinevad. Kui
Narva koor on peaaegu kutseline kollektiiv, siis Aseri
koor on seevastu loodud kohaliku muusikakooli direktori
Silvi Varinurme eestvõtmisel
kõigest pool aastat tagasi.
Kuid igal kooril oli Lada sõnul
oma kullatera sees.
Narva koor – eeskujulik, viimistletud esitus, huvitav
seade. Narva-Jõesuu muusikakooli koor võlus oma vaba,
loomingulise lähenemisega,
igale laulule kaasamängimisega. Aseri kooli koor vallutas
kõiki oma armastusega laulmise vastu, hasardi ja loomingulise energiaga.

must. Kollektiivid võistlesid
kolmel teemal: laul suvest,
laul merest ja laul omal valikul. Iga koor võitis ühe teema:
Aseri – lauluga suvest, Nar-

va-Jõesuu – lauluga merest
ning Narva lauluga vabal teemal. Seega oli võimatu žüriil,
mille koosseisus olid eesti
laulukoori juht Arvi Pertman,

Narva-Jõesuu eestlaste seltsi “Kalju” juhatuse liige Tiiu
Toom ning Georg Otsa nimelise muusikakooli endine direktor Ville-Markus Kell, vaiel-

SPA kolektiivile ja direktorile
Karina Küppas, kes mitte ainult ei pakkunud ühe nominatsiooni võitjale tasuta SPA-

Autasuks SPA
ja bowling

Igal esinenud kooril oli Lada
Švani arvates oma positiivsed
küljed, mis mõjutasid tuledamatut võitjat välja valida.
“Kuna kõik toimus Lastekaitsepäeval ning diplomeid ja
medaleid ei jagatud”, rääkis
Lada Švan, “olid ka autasud
kooridele teistmoodi, põnevamad”. Nii oligi – Aseri laulukoor suundus Meresuu SPA
-sse meelt lahutama, Narva
tütarlapsed
Narva-Jõesuu
SPA-sse ning Narva-Jõesuu
muusikakooli koor läks Bombey bowlingusse mängima.
Lada Švan ja koos temaga
kõik “Kolme koori turniiri”
korraldajad avaldavad tänu
Meresuu SPA kollektiivile, kes
leidis võimaluse tegemist täis
Lastekaitsepäeval võtta enda
peale veel ka terve lastekoori teenindamise. Eriline tänu
kuulub samuti Narva-Jõesuu

teenust, vaid avas ka oma
saali uksed turniiri korraldamiseks. Ilma selle abita oleks
üritus võinud ka toimumata
jääda, sest projekti ei toetanud mitte ükski fond.
“Lahing”, “Turniir” – need on
nimetused rüütlite ajastust.
Kuid Narva-Jõesuus on need
sõnad omandanud üldse mitte sõjaka tähenduse. Iga sõna
taga on muusika. Ning Lada
Švan loodab, et “Kooride
turniir” muutub ajaga sama
populaarseks ja traditsiooniliseks kui seda on “Puhkpilliorkestrite lahing”.
NG
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Ametlik info

100 aastat Kuursaali

30 mail 2012 .a
toimus Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
7. koosseisu 33. istung

10 . juunil 2012.a täitub NarvaJõesuu Kuursaalil 100 aastat.
Nimelt sel päeval avati pidulikult puhkpilliorkestri helide
saatel kuurordi kõige tähtsam,
puhkuse ja kultuurse meelelahutuse ürituste korraldamiseks mõeldud hoone.
Sel aastal märgiti Kuursaali
juubel ära Audru puhkpilliorkestri “Õnn tuli meie õuele”
kontserdiga. Kontserdi teema oli ära märgitud kui “100
aastat puhkpillimuusikat promenaadil”. Orkestri esituses
kõlasid valsid, tangod, marsid. Kuursaali ette kogunenud
publik toetas lõbusaid muusikuid aplausiga. Audru orkestri
kontsert oli esimene seeriast
“Suvemuusika 2012”. Puhkpilliorkestrid igast Eestimaa
nurgast rõõmustavad erinevas stiilis ja suunas muusikaga
Narva-Jõesuu elanikke ja küla-

Päevakorra esimene punkt
oli linnaelanike kiri soojahinna kohta. Sellest lugege
lähemalt tänasest lehest.

lisi oma esinemiste ajal kogu
suve jooksul.
Meenutamaks Kuursaali kunagist au ja hiilgust olid selle
ees välja pandud vanad fotod
kuurordi kõige tähtsama hoone interjöörist ja välisvaadetest.
“Suvemuusika 2012” järgmine kontsert toimub 16. juunil,
seekord on Narva-Jõesuu külaliseks puhkpilliorkester Põltsamaalt.
Kontserdid toimuvad Leaderprogrammi toetusel.
Jevgeni Timoštšuk,
kultuurispetsialist

Olmejäätmetest
Jäätmeseaduse § 69 lg 5 sätestab, et korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud
jäätmevaldaja on kohustatud
esitama järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse
üksusele kirjaliku kinnituse,
et kinnistul ei ole aasta kestel
elatud või kinnistut ei ole kasu-

tatud.
Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
teatab ametlikult, et seisuga
01.02.2012.a on linnavalitsusele esitanud korrakohase kinnituse ainult üks majaomanik.
Seega loetakse kõik varem
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud majaoma-

nikud automaatselt liitunuks
olmejäätmete korraldatud väljaveoga ning on kohustatud
omama kehtivat korraldatud
jäätmeveo lepingut.
Teatame veel kord korraldatud
jäätmeveoga
Narva-Jõesuu
linna territooriumil tegeleva
firma kontaktandmed: EKOVIR
OÜ, registrikood 11003148,
aadress: Kaasiku 28, 41541
Jõhvi, telefon 3366726, faks:
3366727, e-meili aadress: ekovir@gmail.com

Heakorrast
Kätte on jõudnud suvi ning
kinnistud vajavad niitmist. Linnavalitsus paneb veel kord südamele kõigile majaomanikele
ja korteriühistutele: ärge unustage õigeaegselt niita mitte ai-

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

nult oma territooriumi, vaid ka
teie kinnistuga piirnevat linnamaad (teenindusala).
Ohutut liiklemist takistavad
kõnniteede ja sõiduteede kohal rippuvad puude ja põõsaste oksad. Palume majaomanikke sellele tähelepanu pöörata
ja vastavalt võimalusele tegeleda - pügada piirdehekke ja
teeäärseid puid.
Andrei Palmber
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Istungil võeti vastu järgmised otsused:
• volitati Maa-ametit teostama rida toiminguid
aadressisüsteemis.
Põhiosa tehtavast on ebatäpsuste ja erinevuste
parandamine ja andmete
ühtlustamine erinevates
registrites.
• võeti vastu linna asutuste
(kooli ja lasteaia) hoolekogude moodustamise ja
töökord. Uus kord vahetab välja endise hoolekogude valimise korra.
• toimus linna põhimääruse
muutmise esimene lugemine. Kõik sisseviidavad
muudatused on seotud
muudatustega Kohaliku
omavalitsuse korraldamise seaduses ja Kohaliku
omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kehtima
hakkamisega.
• volitati
linnavalitsust
korraldama linnavarade
korteriomand Vabaduse
tn 81-3 Narva-Jõesuu ja
kinnistu Pargi tn 3 Narva-Jõesuu müüki kirjaliku
enampakkumise kaudu
väiksema hinnaga, kuna
eelmine enampakkumisega müük ei andnud tulemusi.

• tunnistati kehtetuks Aia
49 kinnistu detailplaneering;
• tunnistati kehtetuks Pargi
tn 8a ehituskrundi detailplaneering (pooleliolev
telefonikeskjaama hoone);
• muudeti Koidu 14 kinnistu maa sihtotstarvet
ärimaast kinnistul oleva
ehitise kasutamise järgi
elamumaaks.
Narva-Jõesuu linnavolikogu
otsuste ja määrustega saab
tutvuda
linna
kodulehel:
«ht tp: //w w w. nar va - jo esuu.
ee» 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

Tänuavaldus
Narva-Jõesuu pensionäride
organisatsiooni nimel avaldame südamlikku tänu alalistele
sponsoritele, kes ka sellel aastal aitasid meil õnnitleda sõjaveterane, blokaadis olnuid,
alaealisi vange, kõiki neid, kes
austavad ja mäletavad hukkunud isasid ja emasid, vanaisasid ja vanavanaisasid, õdesid
ja vendi kes langesid lahingus
isamaad kaitstes.
Oleme tänulikud linnavalitsuse
kultuuritöötajatele,
VF Peakonsulaadile Narvas
V.Ivanovi isikus, Elvira Roorile, M.Heegile, N.Kudelinile,
N.Korbanile,
O.Uglovale,
S.Muškinale, A. Sjutkinile ja

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

T.Pagajevale.
Suur tänu teile teie südamesoojuse eest, mis külvab
meisse lootust edasiseks
koostööks.
Narva-Jõesuu pensionäride
ühenduse juhatus

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Sooja hinnast linnas
Vastus kodanike
pöördumisele
Aprillikuus esitasid ligi 270
meie linna kodanikku linnavolikogu saadikutele pöördumise.
Selles kirjutati, et olukord Narva-Jõesuu soojamajandusega
on kriitiline. Soojusenergia
hind ületab juba igasuguse mõistlikkuse piiri, seisuga
25.03.2012 olevat Narva-Jõesuu soojahind üks kolmest
kallimast kogu Eestis. Kulud
toasoojale moodustavad kuni
1/2 pere eelarvest, mis viib
Ida-Virus makstava palgaga
toime tulema peavad inimesed vaesusesse.
Pöördumises paluti volikogu
aprilli istungil, pidades läbirääkimisi soojatootjaga AS
Adven Eesti (endine Fortum
Termest) arutada järgmisi teemasid:
1. Püstitada küsimus keskkütte hinna limiidi kehtestamiseks. Limiit ei peaks olema
suurem kui Eesti keskmine.
2. Operaatoriga kokkuleppe
mittesaavutamisel on linnavolikogul õigus operaatori vahetuseks.
Juhul kui Narva-Jõesuu linnavolikogu ja linnavalitsus ei
suuda positiivselt lahendada
seda probleemi, siis kavatsevad korteriühistud kasutada
linnavolikogu poolt 27.10.2004
määrusega nr 53 kehtestatud
korra kohast õigust (kaugküttevõrgust eraldumise ja alternatiivküttele üleminek).
Pöördumise täistekstiga on
võimalus tutvuda linna kodulehel:
wwww.narva-joesuu.
ee
Linnavalitsus edastas pöördumise koheselt Konkurentsiametile. Linnavalitsus palus
selgitust, mille alusel NarvaJõesuus, kus elanike tulud on
tõesti väga väikesed, kooskõlastas Konkurentsiamet hiljuti
taas kord ligi 8% hinnatõusu.
Konkurentsiameti
vastuses
öeldakse, et võrreldes 2011.
aasta jaanuarikuuga on käesoleva aasta jaanuarikuus toornafta hind märkimisväärselt
suurenenud, millest tulenevalt on suurenenud maagaasi
sisseostuhind 1,4 korda. Seega
on soojuse hinna tõusu põhjuseks eelkõige kütuse hinna
järsk tõus, mida põhjustavad
globaalsed muutused maailmaturul (toornafta hinna tõus,
EUR/USD kursi muutus).
Konkurentsiamet on seisukohal, et Adven Eesti AS -ile
Narva-Jõesuu kaugküttepiirkonnas kooskõlastatud soojuse piirhind 76,32 €/MWh (hinnale lisandub käibemaks) on

põhjendatud kuna maagaasi
sisseostuhinna 9,5%-line tõus
võrreldes eelneva kooskõlastusega (23.09.2011) tõi kaasa
soojuse piirhinna 7,9%-lise
tõusu.
Samal ajal, kui ootasime vastust Konkurentsiameti kirjale,
tegime soojakulude analüüsi
kõigis Narva-Jõesuu kortermajades perioodil oktoober
2011 kuni märts 2012. Vaatlesime soojakulu igas konkreetses
kortermajas ühe ruutmeetri
kohta. Antud uurimistöö tabeli trükime ära ka käesolevas
lehes. Sellest saavad elanikud
eri majades võrrelda oma soojakulusid.

Volikogu istungil
30.mail 2012
Osalesid kutsututena Konkurentsiameti ja soojatootja Adven Eesti esindajad.
Konkurentsiamet selgitas veel
kord oma kirjas avaldatud seisukohta, et soojuse hind vastab seadusele ja olukorrale
turul.
Adven Eesti (endine Fortum
Termest) andis ülevaate sellest, millised plaanid on järgnevatel aastatel torustike
renoveerimisel ja juba täna
on alustatud torude renoveerimistöödega. Paari aasta
jooksul viiakse euroopa liidu
rahade toel trassides olevad
kaod väiksemaks, kui senised
23%- Igal juhul ei tasu aga
loota, et need oleksid 0%.
Reaalsed kaod korras trassides
võiksid olla kuskil 15-17%. Ehk
trasside renoveerimisega soojakulud mingil määral peaksid
langema. Samal ajal nii Konkurentsiamet , kui ka Adven Eesti AS esindajad toonitasid, et
loota sellele, et tooraine hind
hakkab langema, pole mõtet.
Linnapea esitas analüüsi 6 kuu
keskmistest
soojakuludest
erinevates kortermajades. Ja
mis sellest nähtub – soojakulu hind 1m2 kohta on majades
väga erinev, lausa 4,3 korda!
Kesk 11 majas on 6 kuu keskmine soojakulu näiteks 0,74
EUR/m2 ja Koidu 14 majas
0,81 EUR/m2. Samal ajal kui
kõige „kallimas“ majas linnas
Kudruküla 3 on see koguni
3,21 EUR/m2!

Mis siis tegelikult
tekitab kõige suurema
soojakulu?
Esitame andmed 6 kuu keskmistest soojakuludest tabeli
kujul. Sellest tulenevalt on
näha, et suure efekti annab
majade täielik renoveerimine
(soojustatud fassaad ja katus, vahetatud uksed, aknad
ja soojussõlm). Kredexi poolt
avatud vastavad abipaketid,

kust on võimalik nende tööde teostamiseks raha saada
toimivad siiani ( www.kredex.
ee).
Hinna olulise alanemise efekti
annab ainult kogu maja renoveerimine.
Näiteks vaatleme oma gaasikatlamajaga elamuid. Vana 2
on oma gasikatel, kuid soojuse
hind 6-kuu keskmine siiski üks
kallimaid – 2,46 EUR/m2.
Ka Linda 8/8a on oma gaasikatel – soojakulu 1,77 EUR/m2.
Tabelit vaadates saab olla vaid
üks tungiv soovitus – tuleb
väga tõsiselt suhtuda oma varasse ja selle soojustamisse –
ainult see aitab olukorras, kus
kütte hinnad aina kasvavad.

Vastused pöördumises
olnud küsimustele
1. Limiidi kehtestamine keskmise eesti hinnana ei ole reaalne, on olemas kindlad reeglid,
kuidas soojushind kujuneb.
Need on Eestis erinevad , see
oleneb trasside kaugustest,
kulutavatest mahtudest jms.
2. Operaatori vahetamine ei
anna linnale mingit efekti,
seda enam , et trasside renoveerimise projektiga on
volikogu juba pikendanud
trasside rendilepingut aastani
2036. Meil ei ole mingit alust
oletada, et uue operaatoriga
hinnad oluliselt alanevad.
Siiski on igal kortermajal vastavalt linna kehtiva korraga
kaugküttevõrgust eraldami-

seks õigus esitada korra kohane avaldus.
Siiski kinnitame, et see ei anna
olulist efekti (näiteks Vana 2 ja
Linda 8/8a)
Tähtsaim on tegelda oma vara
täieliku soojustamisega.
Kas linn saaks antud juhul
kortermajasid aidata?
Teate küll seda filmist tuntud
toosti oma võimaluste ja soovide vastavuse kohta.
1000 maksumaksjaga linnal
pole võimalust aidata selles
kaasa rahaliselt. Kui meie rahaline võimalus paraneks,
oleme kohe valmis toimetama
teisiti.
Küll on linnavalitsus üritanud
vastu tulla kortermajadele ja

vabastanud projekteerimise
ja ehitusega seotud riigilõivudest.
Palusite volikogu protokolli
koos nimelise hääletamisega.
Sellel volikogu istungil hääletamist ja otsustamist veel ei
toimunud.
Volikogu otsus antud küsimuses jõuab teieni järgmises
lehes.

Raivo Murd
Volikogu esimees

Narva-Jõesuu
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“Kultuuriküla 2012”
2. juunil toimus Narva-Jõesuus Heledas pargis noorte ja perede päev “Kultuuriküla”.
Ürituse külalised said informatsiooni, millistes õppeasutustes on võimalik haridust
omandada ning kuidas kultuurselt ja kasulikult vaba aega veeta.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus tänab kõiki partnereid, kes nõu ja jõuga “Kultuuriküla 2012”
ürituse toiumisele kaasa aitasid.
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Lasteaia “Karikakar” parimaid kasvatajaid
autasustati Narva kindluses
6. juunil toimus Narva kindluses EV
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning
Tartu Ülikooli osavõtul Ida-Virumaa
parimate õpetajate pidulik autasustamine. Üritus toimus kooliaasta lõppemise puhul eesmärgiga näidata pedagoogidele, et ministeerium hindab
nende tööd ja nende panust hariduse
arenemisele Eestis.
Narva-Jõesuu lasteaeda “Kariakar”
esindasid pidulikul üritusel Raissa
Drozdova ja Irina Tarakanova.
Pedagoog Raissa Drozdova, kelle juhtida on üks koolieelsete laste grupp lasteaias, viis ellu projekti
«Гражданином быть обязан», mille
raames lapsed said algteadmisi demokraatiast, väärikusest, tolerantsusest ja lugupidamisest teiste inimes-

te vastu. Lisaks pälvis ta päris hiljuti
“Aasta õpetaja” tiitli.
Eesti keele õpetaja Irina Tarakanova
korraldas projekti «LAK-õpe» (millest
oli lähemalt juttu eelmise kuu lehes)
raames konkursi “Laste Eurovisioon
2012”.
Jõhvi kontserdisaalis toimunud haridusfestivalil andis Irina Tarakanovale
Eesti Presidendi abikaasa proua Evelin
Ilves üle preemia kõige parema õppematerjali valmistamise eest eesti keele õppeks lasteasutuses.

korra nõuetest kinni pidada.
Suvitushooajal toimub linnas
mitmesuguseid meelelahutusüritusi, millest võtab osa suur
hulk inimesi. Sellises olukorras
on ürituste korraldajad kohustatud pöörama rohkem tähelepanu avaliku korra tagamisele.
Linnaelanikele ja külalistele on
aga palve suhtuda kannalikult
ja mõistvalt ürituste läbiviimise
tõttu tekkida võivatesse ebamugavustesse.
Tuletame teile kõigile veel kord
meelde, et rand, jõekallas, pargid – kõik need on avalikud
kohad, kus tuleb kinni pidada
üldtunnustatud käitumisnormidest. Keelatud on tarbida
alkoholi tänaval, haljasaladel,
parkides, ühistranspordis –
kõikjal avalikes kohtades. See
on lubatud ainult kohaliku

omavalitsuse
õigusaktidega
ette nähtud juhtudel ning seal,
kus on korraldatud alkohoolsete jookide jaemüük kohapeal
tarbimiseks.
Avalikus kohas inimväärikust
solvavas ja kõlbluse norme rikkuvas joobeseisundis olevad
isikud võivad saada vastutusele võetud. Eespool nimetatud
tegude eest on seadusega ette
nähtud rahatrahv kuni sada
trahviühikut või arest.
Kasside ja koerte omanikel on
vajalik jälgida oma hoolealuste
järele, et need ei segaks ja ei
tekitaks ümbritsevatele kahju.
Kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest on NarvaJõesuu linnas ette nähtud rahatrahv kuni sada trahviühikut.
Aktiivse puhkuse harrastajatele
selgitame, et mehaanilise trans-

Narva-Jõesuu linnavalitsus

19. juunil 2012 algusega kell 10.00
toimub Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis fookusseminar: „Miks
investeerida Ida-Viru turismi just
täna?“ Registreerida ennast seminarile ning päevakavaga tutvuda
saab Ida-Viru ettevõtluskeskuse
kodulehelt www.ivek.ee.

pordivahendiga on keelatud
siseneda rannatsooni (v.a tööde teostamiseks). Looduskaitseseaduse § 74 järgi on selle
seadusesätte rikkumise korral
karistuseks rahatrahv kuni 300
trahviühikut või arest.
Politsei soovib teile rahulikku ja

ohutut puhkust.
Jelena Roos-Metsma
Narva Politseiosakonna jaoskonnakonstaabel

Pressiteade

Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja kinnistu aadressil Pargi 3, Narva-Jõesuu (katastritunnus nr 51301:003:0098, üldpind 1732 m2, elamumaa) kirjaliku enampakkumise.

AS Adven (Fortum Termest АS) alustas Narva-Jõesuu soojatrasside rekonstrueerimistöödega.
Tööde teostaja on Маgmа АS, projektijuht Andrei Lipp, tel
5206195, andrei.lipp@magma.ee

Enampakkumise alghind on 60 eurot/m2.
Enampakkumise osavõtumaks on 100 eurot, mis tasutakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse arvelduskontole 1120187750 Swedpangas hiljemalt 27.06.2012, selgitus „Enampakkumine Pargi 3, Narva-Jõesuu”.
Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele

Palume mõistvalt suhtuda ebamugavusse, mis on tingitud liikluskorralduse ajutisest muutumisestseoses tööde teostamisega.

Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25, NarvaJõesuu 29023, ruum nr 301 kolmandal korrusel hiljemalt 28.06.2012 kell 11.00. Ümbriku peale peab
olema märgitud « Enampakkumine Pargi 3, Narva-Jõesuu ».
Pakkumine peab sisaldama
• pakkuja nimi, elukoht ja isikukood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.

Tööde teostamise aeg ja tänavate sulgemise graafik: 29.05.12
– 29.09.12
Etapp 1а. Linna põhjaosa
29.05.12-02.08.12
Kesk tn 4 kuni Koidu ja Kesk tänavate ristmikuni;
Koidu tn 29 – Koidu tn 3
18.06.12-06.08.12
Läbikäik Koidu 19 ja Koidu 19c,f vahel kuni Vabaduse tänavani
Ул. Вабадусе 18 – ул. Вабадусе 22

Pakkumiste avamine toimub 28.06.2012 kell 11.15.
Pakkujal on õigus osaleda pakkumuste avamisel isiklikult või volitatud esindaja kaudu.

Etapp 1b. Linna lõunaosa

Lisa tingimused:
• Ostuhind peab olema tasutud ostu-müügi lepingu sõlmimise päeval;
• Leping sõlmitatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;

06.08.12- 25.09.12
Sepa ja Kesk tänavate ristmikult kuni Sepa ja Karja tänavate ristmikuni
08.08.12-19.09.12
Rahu ja Kesk tänavate ristmikust kuni Karja tn 14.

Enampakumise objektiga tuvumine ja informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki, tel 5203413,
3599593, e-post kalle.kekki@narva-joesuu.ee

Fookusseminar
„Miks
investeerida
Ida-Viru
turismi just
täna?“

Jekaterina Gritskova

Suvi Narva-Jõesuus
Suvitushooaja algamisega kasvab Narva-Jõesuu kuurortlinna
külastajate ja puhkajate arv
mitu korda suuremaks ning ei
tee paha veel kord nii kohalikele elanikele kui ka linna külalistele meenutada vajadust
järgida Narva-Jõesuu linnas
kehtivaid eeskirju.
Kevad-suviseks perioodiks on
linnas kehtestatud tasulise
parkimise tsoon ning on korraldatud parkimispiletite müük.
Parkimispiletite omanikud võivad parkida linnas oma autod
kõikjal, kus seda ei keela paigaldatud liiklusmärgid, sest parkimispileti olemasolu ei anna õigust ignoreerida Liiklusseadust.
Politsei omalt poolt jälgib seda
kõrgendatud tähelepanuga.
Tahaks juhtida teie tähelepanu ka vajadusele avaliku

Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Ida-Virumaa on muutuste lävel
ning nüüdsest tasub kursis olla Kirde- Eesti kiirete arengutega. Esimestele arendajatele, investeerijatele ja ettevõtjatele on pakkumisel
suurepärased võimalused! Fookusseminaril tuuakse teieni piirkonna
senised edulood, tutvustatakse
täna veel paberil olevaid turismiobjekte, sekka ekspertide võrdlevad hinnanguid nii Eesti, Soome
kui ka teiste Euroopa turisminäidete põhjal. Sõna saavad erinevad
arvamusliidrid ja spetsialistid.
Fookusseminarist osavõtjaid saab
olema kahesuguseid. Esimesed
on kohalikud ettevõtjad ja visionärid, kes on rasketel aegadel
Ida-Virumaale truuks jäänud. Nad
on pingeliste aastate jooksul panustanud palju oma aega, tööd
ja vara, et Kirde- Eestisse elamisväärne keskkond luua. Teised on
aga need inimesed, kes otsivad
rahale perspektiivikat paigutust,
mis majandusliku kasumi kõrvalt
ka sotsiaalset keskkonda tervikuna
korrastada aitaks. Nad on inimesed, kes ei usu ilusaid jutte, aga on
valmis oma silmaga üle vaatama
ja hindama tehtud pingutusi. Nad
usuvad heasse tahtesse, pühendumisse ja süsteemsesse majanduslikku mõtlemisse. Neid inimesi on
edule aidanud terviklik elukäsitlus,
julge vaade tulevikku ja sihikindel
pingutamine. Need kaks seltskonda kohtuvadki Jõhvis selleks,
et saada tervikpilt juba tehtust,
hinnata statistilisi näitajaid ja tulevikupotensiaali ning luua õhiselt
eeldused uue koostöö kujunemiseks.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
75-aastast sünnipäeva tähistab:
Zifrid Furs
Nikolay Kotelkin
Georgy Babkin
Lev Jakovlev

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
MARK HÜTT
VERA POTEŠKINA

sünni puhul

80-aastast juubelit tähistavad:
Ljudmila Kruglova
Zoja Andrejeva

Kultuurikalender
Juuni

Juuli

15.06 - Loominguline kohtumine V. Strelkoviga /
Linnaraamatukogu
16.06 – Käsitööpäev / Koduloomuuseum
17.06 – Spordipäev / Hele park
23.06 – Jaanipäev / linna kai juures
30.06 – Slutševski õhtu / Koduloomuuseum

01.07 – Spordipäev / rand
08.07 – Kalurite päev / linna kai juures
12.07 – „Seitsme linna muusika“ kontsert / Hele
park
15.07 – Spordipäev / rand
21.07 – Jalgrattakross metsas
28.07 – Fotofestival „Päikeselinn“ / Koduloomuuseum

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Antonina Smirnova
Zoya Drozdova
90-aastast sünnipäeva tähistab:
Arnold Tõnissalu

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Teade detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamisest
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.05.2012.a. otsusega nr 109 tunnistati kehtetuks Narva-Jõesuu
linna Aia 49 kinnistu detailplaneering.
Aia 49 kinnistu detailplaneering oli kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.05.2003.a.
otsusega nr 43 ning nägi ette kinnistu kasutamist ärimaana ning määras ehitusõiguse kahekorruselise
külalistemaja ning ühekorruseliste puhkemajade püstitamiseks.
Käesoleval hetkel detailplaneering on realiseeritud täies mahus.
Kehtetuks tunnistamise põhjuseks on maaomaniku vastavasisuline sooviavaldus.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse täistekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu Linn tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 16.30.

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Teade detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamisest
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.05.2012.a. otsusega nr 110 tunnistati kehtetuks Narva-Jõesuu
linna Pargi 8a ehituskrundi detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandati kinnistu kasutusotstarbe muutmist elamumaaks ning olemasoleva lõpetamata ehitise rekonstrueerimist ja laiendamist korterelamuks.
Kehtetuks tunnistamise põhjuseks on maaomaniku sooviavaldus jätkata kinnistu kasutamist praeguse
sihtotstarbega (ärimaa).
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse täistekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu Linn tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 16.30.

Narva-Jõesuu linnavalitsus
Pangabuss peatub:
Voka
olmehoone juures

Narva-Jõesuu
apteegi juures

II ja III kvartalis
25. juunil
kell 12.30–13.30
9. juulil, 6. augustil
10. septembril
kell 14.30–15.30
II ja III kvartalis
25. juunil
kell 15.00–17.00
9. juulil, 6. augustil
10. septembril
kell 16.30–18.00
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.

Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja korteriomandi aadressil Vabaduse 81-3, NarvaJõesuu (katastritunnus nr 51301:010:0008, üldpind 35,1 m2) kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise alghind on 15 000 eurot.
Enampakkumise osavõtumaks on 100 eurot, mis tasutakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse
arvelduskontole 1120187750 Swedpangas hiljemalt 27.06.2012, selgitus „Enampakkumine Vabaduse
81-3, Narva-Jõesuu”. Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele
Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25, NarvaJõesuu 29023, ruum nr 301 kolmandal korrusel hiljemalt 28.06.2012 kell 10.00. Ümbriku peale peab
olema märgitud « Enampakkumine Vabaduse 81-3, Narva-Jõesuu».
Pakkumine peab sisaldama
• pakkuja nimi, elukoht ja isikukood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtumaksu tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumiste avamine toimub 28.06.2012 kell 10.15. Pakkujal on õigus osaleda pakkumuste avamisel
isiklikult või volitatud esindaja kaudu.
Lisa tingimused:
• Ostuhind peab olema tasutud ostu-müügi lepingu sõlmimise päeval;
• Leping sõlmitakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;
Enampakumise objektiga tutvumine ja informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki, tel 5203413,
3599593, e-post kalle.kekki@narva-joesuu.ee

