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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Täname valijaid meile osutatud usalduse eest. Samas tunnetame kogu vastutust kõikide
linnakodanike ees.
Me keskendume oma töös eeskätt sellele, kuidas meie linnas asju aetakse ja teeme kõik,
et see oleks suuremas osas linlaste endi öelda ja otsustada. Oleme tänulikud kõigi asjalike ettepanekute eest ja hakkame neid otsuseid ellu viima.

Head linnakodanikud, meie valijad!
Valimisliit “Ühtne Narva-Jõesuu” saavutas valimistel võidu, kogudes 686 häält.
Avaldan sügavat tänu, et te toetasite meid valimistel ja aitasite saavutada võidu.
Tahaks ka edaspidi täita teie usaldust ja kaasa aidata linna arengule.
Lugupidamisega

Heiki Johannes
Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees

Raivo Murd
Linnapea
Valimisliit “Ühtne Narva-Jõesuu” asutaja liige

2013.a 20. oktoobril toimusid kohaliku omavalitsuse volikogude valimised

Ametlik info

16. oktoobril 2013.a toimus
Narva-Jõesuu linnavolikogu
7. koosseisu viimane istung.

31. oktoobril 2013.a toimus
Narva-Jõesuu linnavolikogu
8. koosseisu esimene istung.

Istungil otsustati muuta 31.01.2013.a vastu võetud otsust nr 140, mis puudutas Metsa 3 kinnistule hoonestusõiguse andmist, investeerigute kava
tähtaegade osas.

Esimesel istungil toimusid Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse kohaselt linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valimised.
Narva-Jõesuu linnavolikogu esimeheks valiti Heiki
Johannes, aseesimeheks Igor Moškov.

Jätkati Narva-Jõesuu raie-eeskirja esimist lugemist.
Võeti vastu Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise aluste uus redaktsioon.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Vana 1,
Vana 3, Vabaduse 26, Metsa 4, Kudruküla 2, Koidu
26 ja А. Hahni tn 3,4,5 ja 6 maaüksused.

Volikogu võttis vastu linnavalitsuse lahkumispalve
ja pikendas linnavalitsuse volitusi kuni uue koosseisu kinnitamiseni.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja määrustega
saab tutvuda linna kodulehel internetis aadressil
www.narva-joesuu.ee , linnavalitsuse ja volikogu
dokumendiregistris avalik.amphora.ee/njlv või
linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25 NarvaJõesuu, kab. 301.

Koostas: Veronika Stepanova
Linnasekretär

Meie linnas oli valijate nimekirjas 2446 inimest. Hääletamas
käis 1431 valijat, nendest 179
hääletasid elektroonselt interneti kaudu.
Valimiste tulemusetega ja sellega, kui palju keegi kandidaatidest hääli kogus, saab tutvuda linna valimiskomisjonis
või Vabariigi Valimiskomisjoni
kodulehel internetis aadressil
www. vvk.ee.

limisliidust
„Lemmik
linn“
Tatjana Pagajeva, Andrannik
Danieljan, Rein Peiker, Meelis
Song, Julia Ossipova; valimisliidust „Ühtne Narva-Jõesuu“
Inge Muškina, Kalle Kekki, Raivo Murd, Olga Baranova, Aleksandr Žignovski, Igor Moškov,
Svetlana Moissejeva: Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjast sai saadikumandaadi
Heiki Johannes.

Valimiste tulemusel said meie
linnas saadikumandaadi va-

Meelis Song valimisliidust
„Lemmik linn“ peatas oma saa-

dikuvolitused kuni 29.01.2014.a
ja tema asemel sai linnavolikogu saadiku volitused Iraida
Tšubenko (valimisliit „Lemmik
linn“).
Veronika Stepanova
Linnasekretär

Aukodaniku
nimetuse omistamine
Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
võtab alates 01.12.2013.a vastu
Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamiseks ettepanekuid
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 normide- 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.
Ettepanekuid võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud.
Ettepanek aukodaniku nimetuse kandidaadi kohta esitatakse Narva-Jõesuu linnavalitsusele kinnises ümbrikus

märgusõnaga
„Aukodanik”
hiljemalt 05. jaanuariks 2014.
Kandidaatide esitamiseks
on vaja esitada kirjalik ettepanek, mis peab sisaldama:
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.

Narva-Jõesuu

Linna eelarve
täitmine
2013.a kümne
kuuga
Põhitegevuse tulud kokku on 2
451 410 eurot ehk 94,2% eelarvest (eelarve on 2 601 514 eurot). Tulumaksu on laekunud
888 923 eurot ehk 87,9 % eelarvest (+4,6% ehk + 45 785 eurot), maamaksu laekumine on
97 520 eurot ehk 133,9 % eelarvest, parkimistasu on laekunud 84 763 eurot ehk 120,6 % .
Põhitegevuse kulud kokku on
2 048 133 eurot ehk 79,2 % eelarvest (eelarve on 2 584 847
eurot).
Põhitegevuse tulem on + 403
277 eurot, s.h. SOS Lasteküla
rahastamine kuni 31.12.2013.a
63 808 eurot.
Vaba jääk on 718 136 , sh sihtotstarbelised vahendid 191
930 eurot.
Investeerimiseks on kulutatud
1 762 454 eurot ehk 54,0% (eelarve on 3 364 120 eurot), sh:
1. Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt - kulutatud 119 783 eur
(planeeritud 129 875 eur);
2. Narva-Jõesuu ranna-ala
arendamine - kulutatud 1 628
136 eur (EAS - 1 295 416, linna
omaosalus 244 420) (planeeritud 2 958 044 eur);
3. Tänavavalgustuse renoveerimine (Sepa, Rahu ja Metsa tn
remont) kulutatud 11 917 eur
(planeeritud 20 000 eur);
4. Digiklaver Muusikakoolile kulutatud 2 618 eur (planeeritud 2700 eur);
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5. Teede remont – kulutatud 40
658 eur (planeeritud 118 321
eur).
Peale selle tasuti Keskkonnainvesteeringute keskusele laenulepingu sõlmimistasu 0,0012%
laenusummast, mis on 1 460
eurot.
Maksumaksjate
arv
on
30.09.2013.a seisuga 983 (keskmine arv on 969). Keskmine
palk on 772 eurot kuus.
Rahvastiku arv 01.11.2013.a seisuga on 2 908 inimest, sh: 0-6
aastased - 122 in., 7-18 aastased – 239in, 19-64 aastased - 1
876 in., 65 aastased ja vanemad
– 671.
Aasta algusest on suurenenud
elanike arv 1 inimese võrra.

Anžela Jakutova
finantsjuht

Sotsiaaltoetus
Talv on veel ees ja kütteperiood on alles alguses.
Nagu ikka, muutub sel ajal
igapäevaselt muret tekitavaks küsimuseks soojusenergia eest tasumine. Eriti
teravalt puudutab see pensionäre ja väikese sissetulekuga peresid. Arvame, at
alljärgnevat informatsiooni
on meie linna elanikel kasulik teada.

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus on riigi
rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetust
maksab kohalik omavalitsus
riigieelarvelistest
vahenditest.
Toimetulekutoetuse
arvestamise aluseks on üksi
elava isiku või perekonna
kõigi liikmete eelmise kuu
netosissetulek, jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Vastavalt 2013. aasta riigieelarve
seadusele on toimetulekupiiri
määr 2013. aastal üksi elavale
inimesele või perekonna esimesele liikmele 76,70 eurot
kuus. Perekonna teise ja iga
järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 61,36 eurot
kuus.
Sissetulekuna
arvestatakse
saadud töötasu, peretoetused (v.a alates 1.juulist 2013
kolmanda ja järgneva lapse
lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse
kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu
tagastus, muu sissetulek.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse (eluruumi sot-

siaalselt põhjendatud normi
ning kehtestatud piirmäärade ulatuses) arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele
kuuluvad eluruumi alalised
kulud:
• tegelik korteriüür või
hooldustasu;
• kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
• tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste
maksumus;
• tarbitud
elektrienergia
maksumus;
• tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
• maamaksukulud,
mille
arvestamise aluseks on
kolmekordne elamualune
pind;
• hoonekindlustuse kulud,
mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
• tegelik olmejäätmete veotasu.
Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18
m2 iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna kohta. Eluruumi alaliste
kulude piirmäärad kehtestab
kohaliku omavalitsuse volikogu sellises ulatuses, et oleks
tagatud isiku inimväärne äraelamine.
Toimetulekutoetust määrab ja maksab
linnavalitsus. Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse
saamiseks avalduse hiljemalt
20. kuupäevaks linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas
ta alaliselt või püsivalt elab.
Täiendavat teavet toimetulekutoetuse taotlemise kohta
saab kohalikust omavalitsusest.
Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 16.10.2013 määrusega nr
103
”Toimetulekutoetuse

määramisel eluasemekulude
arvestamise alused» määras
eluasemekulude uued piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel.
Need on järgmised:
• Tegelik korteriüür või
hooldustasu kompenseeritakse normpinna ulatuses, kuid mitte üle 1,50 €
m² kohta kuus.
• Kaugkütteta
(gaasi-ja
elektriküte) majades ja
eluruumides
kompenseeritakse soojusenergia
maksumus kütteperioodil
(1.oktoober kuni 30.aprill)
kuni 1€ 1 m² kohta kuus;
• Ahikütte (juhul, kui puudub keskküte) olemasolu
korral
kompenseeritakse kütte (brikett, puud)
maksumus sissetulekuid
mitteomavatele peredele kord aastas esitatud
maksekviitungite alusel,
kuid mitte rohkem kui 400
€(üks küttekolle) ja 500
€(kaks ja rohkem küttekollet).
• Sissetulekut
omavatele
peredele jaotatakse esitatud arves olev summa
(kuid mitte rohkem kui
400 € või 500 €) 7 kuu peale.(4)Balloongaasi olemasolu korral kompenseeritakse gaasiballooni (11 kg)
maksumus üks kord kuus
ja gaasiballooni (17-21
kg) maksumus kahe kuu
jooksul vastavalt esitatud
maksekviitungile.
Elektripliidi ja soojaveeboileri kasutamisel:
a) üheliikmelise perekonna
kohta kuus 150 kWh;
b) kaheliikmelise perekonna
kohta kuus 190kWh;
c) kolmeliikmelise perekonna
kohta kuus 230 kWh;

d) neljaliikmelise perekonna
kohta kuus 270 kWh;
e) alates viiendast perekonnaliikmest lisandub iga pereliikme kohta 20 kWh
Maamaksukulud kompenseeritakse kuni 0,15 € 1 m2 kohta
kuus, kuid mitte üle kolmekordse elamualuse normpinna.
Hoonekindlustuskulud, mis
on arvestatud kasutatavale
eluruumile, kompenseeritakse normpinna ulatuses kuni
0,15 € 1 m² kohta kuus.
Tegelik olmejäätmete veotasu kompenseeritakse kuni
1,50 € üheliikmelise perekonna kohta kuus ning kuni 1,50
€ iga järgneva pereliikme
kohta kuus

Valmistas ette Sirje Neeme, NarvaJõesuu linnavalitsuse
sotsiaalabi inspektor
Tel 35 99 589,
e-post sirje.neeme@narva-joesuu.ee

Narva-Jõesuu Niguliste koguduse pühapäevakool
Pühapäevakool alustas oma
tegevust 2002.a, siis oli
õpetajak s ja juhendajak s
Raja Hir vensalo Soomest.
Raija Hir vensalo on tuntud
ja tunnustatud vaimuliku
töö tegija, kes on pälvinud
oma töö tunnustamisena
2012. aastal EELK aukirja.
Pühapäevakoolis, mis toimub keskmiselt kak s korda
kuus, käivad koos eesti ja
vene keelt kõnelevad lap sed. Lapsi on igas vanuses,
päris pisikestest kooliee likutest kuni teismeeani
välja. Koos meisterdatak se
õpetaja juhatuse all põne vaid mänguasju ja kingitusi

tähtpäevadek s,
joonistatak se, kuulatak se lugusid
piiblist, lauldak se. Lastega
koos tulnud vanemad – vanavanemad löövad samuti
pühapäevakooli tegemistes
kaasa.
Kõige rohkem on kohale tulnud kak skümmend ük s last,
vanemad peale selle. Keskmiselt käib kohal kümme kond last. Alates 2011.a jaanuarist on pühapäevakooli
õpetajak s Kaja Teder.
Pühapäevakool
tegutseb
enamasti annetustest saadud tulude abil. Sel aastal
toetas Nar va-Jõesuu linn
mittetulundustegevuse

arendamise raames Nar vaJõesuu Niguliste koguduse
pühapäevakooli tegevust.
Liina Piirisalu
EELK Nar va-Jõesuu
Niguliste kogudus
Foto on pärit koguduse sekretäri Edda Eeki erakogust.

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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Valikud eesti keele
selgeks
saamisel koolis

Alanud õppeaastast oleme
suurendanud märgatavalt eesti keeles õpetatavate ainetundide arvu. Miks me õpetame
oma õpilasi eesti keeles, kui
seadus seda otseselt ei nõua?
Aga sellepärast, et õpetajate
südametunnistus ei luba anda
põhikooli lõputunnistust lõpetajale, kes ei ole valmis edasiseks kooliteeks. Põhikooli lõpetajad peavad olema valmis
edasiseks gümnaasiumiõpinguks, mis valdavalt toimub
eesti keeles. Tõsi küll, kutsekoolis on hetkel vee võimalik
õppida vene keeles, aga sedagi
mitte kauaks. Mis aga juhtub
siis, kui Narva Kutsehariduskeskuses pakutav erialade valik
ei rahulda?
Otsus, õpetada osaliselt aineid
eesti keeles, ei tulnud kergelt.
Osa lapsevanemaid kõhkles,
kuigi valdavalt tunnistati eesti
keele oskuse vajalikkust. Alternatiivina pakuti eesti keele
tundide arvu suurendamist.
Kahjuks on aga juba üle 20ne aastane praktika näidanud,
et ainult eesti keele tunnis
eesti keelt õppides, meie kandis keelt selgeks ei saa. Keele
omandamisele aitab kaasa
keskkond, kui seda aga pole,
tuleb keelekeskkond kunstlikult luua. Koolil on võimalik
kunstlik keelekeskkond luua
ainult ainetunnis. Mõni lapsevanem väitis, et tema laps
ei seo oma saatust Eestiga.
Mõistlik on ikka jätta oma saatuse kujundamine igaühe enda
otsustada. Kunagi ei või teada,
milliseks asjaolud kujunevad.
Ajutiseks miinuseks eesti keeles aine õppimisel on selle raskus õpilasele. Kahjuks on tõesti
nii, et ilma pingutamata ühtegi
keelt korralikult selgeks ei saa.
Iga algus on raske.
Koolis töötame ju laste tuleviku nimel. Me kõik tahame, et
meie lapsed leiaksid tulevikus
hea töökoha ja teeniksid hästi.
Millal ikka selle nimel pingutada, kui mitte koolis. Hiljem oma
raha eest mingit keelt õppima
hakata oleks ju sulaselge raiskamine. Meie kooli eesmärgiks
on, et lõpetanu valdab lisaks
oma emakeelele veel kahte

keelt.
Õigem oleks, et mudilane asub
õpitava keelega harjuma juba
lasteaias. Praegu käivad koolieelikud kooliga ja eesti keelega
iganädalaselt tutvumas koolis,
kus meie õpetajad nendega
tegelevad. Emad, isad otsustavad järgmise aasta alguses,
millises mahus lapsed sügisel
eesti keeles õppima asuvad.
Keelekümblus näeb ette alguses täielikult eesti keeles õpet.
On võimalik valida ka osaline
eesti keeles õppimine, nagu
teeb seda praegune esimene
klass. Ideaalne oleks, kui kooli tulevate õpilaste arv lubaks
avada meil kaks esimest klassi. Kellele sobib keelekümblus,
kellele osaline eesti keeles õpe.
Praegu käib meil esimeseks
klassiks ette valmistumas 16
mudilast. Kui tulevaste õpilaste
arv veel suureneks, saaksimegi
avada kaks klassi.
Eesti keeles õppimisest hoolimata
jääb
Narva-Jõesuu
Keskkool vene laste kooliks,
kus hoitakse ja väärtustatakse
vene kultuuri ja kombeid.
Praegu, kui koolis ei ole enam
10-ndat klassi, õpib meil 136
õpilast. Tulevikus, kui jätkame
9 klassilise põhikoolina eeldame, et igas klassis õpib kuni
20 õpilast ja seega koolis mitte
üle 180 õpilase. Selline õpilaste
arv on reaalne juhul, kui NarvaJõesuu linna lapsed ei valivad
koolis käimiseks oma linna ja
osa Narva lapsi hindab meie
kooli paremaks nii mõnestki
Narva koolist.
Mõni sõna ka eesti osakonnast
koolis. Muidugi on hea, kui
lapsed saavad vähemasti algkoolis käia kodu lähedal. Aga
kui soovijaid ei kogune kolmegi? Narva Eesti Gümnaasium
võtab kindlasti heal meelel
vastu kõik meie eesti lapsed.
Peab mõtlema, kas on mõtet
luua piirkonda eestlastele uusi
koolituskohti, kui lapsi ei jätku
õigupoolest ühegi kooli jaoks.
Joel Guljavin
Narva-Jõesuu Keskkooli direktor

Narva-Jõesuu

Soolo kahele
Narva-Jõesuu muusikakooli
ruumes toimus 10. novembril luuleõhtu “Soolo kahele”,
kus kõlas kaasaegsete vene
autorite Andrei Dementjevi
ja Larissa Rubalskaja looming.
Nende poeetide nägusid
näeme tihti oma teleriekraanilt, kus nad osalevad erinevates Venemaa teleprogrammides, nende luuletustest
on tehtud laule, mis kõlavad
populaarsete estraadiartistide esituses.
Õhtu juhi Ljudmilla Rakova meenutas, et Andrei Dementjev oli populaarse ajakirja “Junost” peatoimetaja,
Larissa Rubalskaja aga tegutses “Sputniku” turismindussüsteemis.
Eriti paistis silma Tatjana
Sokolova koostatud stsenaarium: A.Dementjevi luu-

let lugeva Sergei Galitski
ja Lilia Samsoni, kes luges
L.Rubalskaja luulet, duett see kõlas kui Mehe ja Naise
elav dialoog vastastikusest
armastusest,
truudusest,
petmisest ja pettumusest,
kuid siiski kõigest läbi kõlavast soovist iga hinna eest
kokku jääda.
Õhtut täiendas muusikalisest küljest vokaalansambli
«Istok» ( Narva) ja Vladimir
Bobrovi esinemine. A.Hahninimelise luuleliidu poeedid
lugesid Rubalskaja ja Dementjevi armsamaid luuletusi ning ise tehtud, neile
poeetidele pühendatud luulet. Ereda emotsionaalsusega jäi meelde selle ürituse
initsiaatori ja korraldaja Galina Sokolova etteaste.
A.Dementjevi ja L.Rubalskaja
poeesias leidsid kuulajad

vastused paljudele elulistele probleemidele, kuulsid
luules armastuse ja headuse
muusikat, kaasaegse elu negatiivsete külgede eitamist.
Esinejate ja külaliste meeleolu aitas üleval hoida ka
teelaud ja kerged suupisted.

Isegi ilm oli vihmata ja päikeseküllane, jagades kõigile
sügisvärvide selget sära.

Irina Moltšanova
A.Hahni- nimelise luuleliidu liige

Narva-Jõesuu Keskkooli õpilased
omandavad kogemusi turismi alal
Narva-Jõesuu Keskkooli õpilased on juba kolmandat
aastat osalnud rahvusvahelises projektis AVE (Attractive vocational education in
secondary school). Novembri
alguses toimusid programmi raames viimased üritused
koos Imatra linna esindajate
ja Narva Eesti Gümnaasiumi
õpilastega.
Tartu Ülikooli Narva Kolledžis toimus 7. novembril
sõpruslinnade pikaajalisele
koostööle pühendatud konverents, mille avasid Ida-Viru

maavanem Andres Noormägi,
Imatra ja Narva-Jõesuu linnade linnapead. Turismiala ekspert Maria Kullamägi rääkis
Ida-Virumaa regioonist, selle
eeldustest ja turismialastest
perspektiividest. Rahvusvahelises koostööprojektis osalenud noored jagasid inglise
keeles oma muljeid toimunud
üritustest, rääkisid õppekogunemiste käigus omandatud praktilistest oskustest
ja teadmistest. Omandatud
teadmised on õpilastele abiks
turismiäriga seotud elukutse-

tes valiku tegemisel, annavad
alust pretendeerida konkursiväliselt sisseastumisele kutse- või kõrgemasse õppeasutusse.
Kõik projektist osa võtnud
märkisid, et projekti käigus
omandasid nad laiemalt teadmisi nii oma kui ka teiste rahvaste traditsioonide ja kommete kohta. Eesti õpilased
külastasid korduvalt Soome
linna Imatrat, tutvusid linna
vaatamisväärsuste ja ajalooga. Meie soome sõbrad aga
tutvusid Ida-Virumaa ajaloo-

Lähemalt talviste pühade eel
ja ajal toimuvatest kultuuriüritustest
1. detsembril toimub Narva-Jõesuu
Keskkooli spordisaalis iga-aastane poiste ja tüdrukute judoturniir.
Samal päeval kell 15:00 süüdatakse 1.
advendiküünal ja tuled linna jõulupuul
Kuursaali ees.
15. detsembril on Kesk 3 Valges saalis
Eesti legendaarse helilooja ja muusiku
Raimond Valgre 100. sünniaastapäevale pühendatud kontsert. Kavas on Eesti
naisansambli ja Narva-Jõesuu laste muusikakooli akkordionistide esinemine. Sel
päeval avatakse samas ka jõuluteemaline käsitöö näitus-müük. Linna käsitöömeistrid müüvad heal meelel linlastele
ja külalistele originaalseid kingitusi jõuludeks.
21. detsembril toimub SPA Narva-Jõesuu suures saalis, Aia tn 3, linna laste
jõulupidu. Peost osa võtmiseks on vajalik eelnevalt osta pilet, mille hinna sees
on kingitus. Lapsi ootavad peol muinasjuttude kangelased, tants ümber tuledes
särava kuuse ja muidugi Jõuluvana!

22. detsembril kell 14:00 toimub Narva-Jõesuu SPA saalis kontsert venekeelse Radio 4 traditsioonilise heategevusliku jõuluürituse “Blagovest” raames.
20 aasta jooksul on Radio 4 kuulajad
aidanud oma annetustega sadu haigeid
lapsi Eestimaa erinevates nurkades. Kogutud raha on kasutatud meditsiiniliste
seadmete soetamisel Tallinna laste kliinilisse haiglasse, Tartu, Nõmme ja Narva
lastehaiglatesse. “Blagovest” on toetanud lastekodusid ja erivajadustega laste
kodusid Sillamäel, Jõhvis, Narvas, Kohtla-Järvel, Viljandis, Pärnus, Haapsalus,
Imastus, Kohtla-Nõmmel, Taheval ja Narva-Jõesuus. Sel aastal kogutav raha läheb Narva lasteaia “Muinasjutt” heaks.
1. jaanuaril kutsub Narva-Jõesuu Linnavalitus kõiki kella üheks rahvapeole
Kuursaali juures oleva kuuse juurde Näärivanaga diskoteeki tantsima ja värvikirevat ilutulestikku nautima!

ga, siin säilinud keskaegsete
losside ja ehitistega, Kuremäe
kloostris au sees olevate õigeusu traditsioonidega.
Kõik projektis osalenud avaldasid lootust edasisele, jätkuvalt loovale turismialasele
koostööle kahe sõpruslinna
vahel.
Katrina Korban

2013.aasta jõulutoetusest pensionäridele, 3 ja enama lapsega peredele ning
puudega lapse peredele
Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab detsembris jõulutoetust pensionäridele, 3 ja
enama alla 18-aastase lapsega peredele
ning puudega lapse peredele.
Toetus kantakse üle varem esitatud andmete põhjal.
Palume neil, kes eelnevatel aastatel toetuse saamiseks avaldust ei ole esitanud, täita
vastav taotlus linnavalitsuse III korrusel infosekretäri juures kuni 2013.a 9.detsembrini. 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 pangakonto number või isik, kelle kontole te olete
usaldanud toetuse laekumise, palume sellest teatada infosekretärile hiljemalt 2013.a
9.detsembriks.
Toetus kantakse taotlejatele üle ainult pangaarvele ajavahemikus 16.-20. detsembrini
2013.a.
Informatsioon telefonidel
35 99 597, 35 99 589.
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
75-aastast juubelit tähistavad:
Evi Rebmann
Natalja Komar
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Leonid Makarov
Galina Ermilova
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anna Žilkina
Uljana Sereda

Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Viktoria Artemenko 07.11.2013

sünni puhul
Avaldan südamest tänu saadikutele Aleksandr Žignovskile ja Inge Muškinale ning
ehitusjärelevalve inspektorile Irina Voišnisile hea ja inimliku suhtumise ning mulle
keerulises olukorras abi osutamise eest.
Maia Bolotjuk

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.30–15.30
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.30–18.00

IV kvartalis
11. novembril
9. 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.

Kultuuriürituste kalender

detsembris
01.12.2013 11:00 Judoturniir, NarvaJõesuu keskkool
01.12.2013 15:00 1. Advendiküünla
süütamine, Kuursaali juures
05.12.2013 14:00 210.aastat vene
poeedi F.Tjutševi sünnist, Raamatukogu
07.12.2013 12:00 Narva Kreenholmi
Muusikakooli õpilaste kontsert, Valge
saal
13.12.2013 18:00 Muusikakooli 25.
aastapäev, Valge saal

15.12.2013 15:00 Jõulu käsitöönäituse avamine, Valge saal
20.12.2013 15:00 Raamatunäitus,
viktoriin, Raamatukogu
21.12.2013 14:00 Jõulutöötoad, Koduloomuuseum
21.12.2013 17:00 Linna laste Jõulupidu, Narva-Jõesuu SPA
22.12.2013 14:00 “Blagovest”, NarvaJõesuu SPA
01.12.2013 01:00 Uue aasta vastuvõtupidu kuuse juures, Kuursaali juures

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 22.10.2013.a. korraldusega nr 305 on
algatatud Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on maaomanike volitusel esitanud TADF
Ehitus OÜ. Planeeritava ala pindala on ca 2620 m2 ning see hõlmab Jõe 24
ja Jõe 24a kinnistuid ning nendega piirnevat reformimata riigimaad kuni Jõe
tänavani.
Detailplaneeringuga kaalutakse võimalust muuta kinnistute piire ning moodustada nendest kaks elamumaa krunti eesmärgiga püstitada ühele neist üksikelamu ja
teisele paariselamu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olemasolevate Jõe 24 ja Jõe
24a elamumaa kinnistute piire ning moodustada nende arvelt kaks elamumaa
krunti pindalaga vähemalt 800 m2, määrata planeeritavatele elamumaa kruntidele ehitusõigused üksikelamu ja paarismaja ning nende abihoonete püstitamiseks,
moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt; lahendada juurdepääsud planeeritavatele kruntidele ning Metsa 20 ja Metsa 20c kruntidele, määrata
maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, määrata moodustatavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.
Linnavalitsuse otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus, kabinet 308.

