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Lugupeetud linnaelanikud!
Lähenemas on järjekordsed kohaliku omavalitsuste valimised.
Valimiste eel on tunda linnakodanike aktiivsuse tõusu linnaelu puudutavates küsimustes ja tehakse palju huvitavaid
ettepanekuid.
Valimised on alati valikute tegemine - millegi ja kellegi vahel.

Hea linlane!
Mida rohkem valijaid osalevad akiivselt hääletamisel, seda tõenäolisem on hea tulemus. Küllap leiate meie kandidaatide hulgast sobiva, sest sinu hääl on oluline. Just sinu hääl võib osutuda kaalukeeleks linna juhtimisel.

TULGE VALIMA!
Inge Muškina,
linna volikogu esimees			

Raivo Murd,
linnapea

Kohaliku omavalitsuse
valimised 2013

Ametlik info

25. septembril 2013.a
toimus Narva-Jõesuu Linnavolikogu VII
koosseisu 47. istung
Sellel istungil toimus Narva-Jõesuu raieeeskirja uue
redaktsiooni esimene lugemine.
Kinnitati kohalike omavalitsuste valimiste jaoskonnakomisjoni koosseis. Valimised
toimuvad 20.oktoobril 2013.a.
Algatati Jaan Poska tn 56 asuva 2023 м2 pindalaga kinnistu
detailplaneering ning jäeti
algatamata planeeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Otsustati taodelda munitsipaalomandisse Kalda 47a asuv
maa.
Muude küsimuste all vaadati läbi Pargi 2a omaniku kiri
ranna-ala infrastruktuuri renoveerimise projekti raames
tehtavate tööde kohta ning
Narva-Jõesuu Keskkooli õppealajuhataja andis informatsiooni kooli töökorraldusest
uuel õppeaastal.

gu otsuste ja määrustega on
võimalik tutvuda linna kodulehel internetis:
www.narva-joesuu.ee;
linnavalitsuse
dokumendiregistris aadressil:
avalik.amphora.ee/njlv; linnaraamatukogus (Kesk tn 3) või
linnavalitsuse kantseleis (Koidu 25, III korrus).
Kokkuvõtte koostas:
Veronika Stepanova
Narva-Jõesuu linnasekretär

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

linnavoliko-

Muutused Maareformi
seaduses ja Riigivaraseaduses
20. oktoobril 2013.a alates
kella 9.00 kuni 20.00 toimuvad kohaliku omavalitsuse
valimised.
Valimiste päeval on võimalik
hääletada kodus. Selleks tuleb teha jaoskonnakomisjonile vastav avaldus kas kirjalikult või telefonil 5884 5307
teel. Jaoskonna valimiskomisjoni telefoninumber on trükitud valijakaardile. Avaldus
kodus hääletamiseks tuleb
esitada hiljemalt 20.oktoober 2013.a kella 14.00.
Elektroonselt saab hääletada
10.-16.10.2013.a, sõltumata
sellest kus te viibite. Elektrooniline hääletamine algab
10.10.2013.a kell 9.00 ja lõpeb 16.10.2013.a kell 18.00.
elektrooniliselt saab hääletada ID kaardi või mobiil-ID-ga
internetiside olemasolu kor-

ral. Hääletamiseks on vajalik
ID-kaardilugeja ning tuleb
teada oma ID-kaardi paroole.
Eletrooniliselt antud hääletuseelistust saab muuta, hääletades uuesti interneti teel,
eelhääletamise ajal või valimispäeval valimisjaoskonnas
bülletääni valimisurni pannes.

rti või olete leidnud kaardil
vead, võib pöörduda linnavalitsusse.

Eelhääletamine toimub 14.16.10.2013.a. Neil päevadel
on valimisjaoskond avatud
kella 12.00 kuni 20.00. Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

Kohaliku omavalitsuse valimistel võivad hääletada EV
kodanikud, Euroopa Liidu liikmesmaade kodanikud ning
teiste riikide kodanikud või
määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on olemas
pikakaajaline või alaline elamisluba. Valija peab olema
valimistepäevaks vähemalt
18-aastane ja tema elukoht
peab olema kantud antud
valla või linna elanikeregistrisse.

Narva-Jõesuu
valimisjaoskond asub Kesk tn 3 Valges
saalis.

Valima minnes tuleb kaasa
võtta isikut tõendav dokument.

Kõik, kellel on valimisõigus,
on saanud kätte valijakaardi.
Kui te ei ole saanud valijakaa-

Veronika Stepanova, Narva-Jõesuu
linnasekretär

Märtsis jõustusid maareformi
seaduse ja muude seonduvate
seaduste muudatused, mis reguleerivad maareformi läbiviimist
Eestis. Kõige olulisemaks muudatuseks võib pidada riigile kuuluval maal vallasasjana ehitist
omava isiku viimast võimalust
maatükk eeliskorras erastada.
Vastavalt Riigivaraseaduse muudatustele isikul, kelle kasuks on
maareformi seaduse alusel seatud riigimaale hoonestusõigus
enne 2013. aasta 20. märtsi ja
tema järelt hoonestusõiguse pärinud isikul on õigus kuni 2013.
aasta 31. detsembrini taotleda
hoonestusõigusega koormatud
maa omandamist maareformi
seaduse §-s 351 sätestatud tingimustel, välja arvatud juhul,
kui tegemist on maaga, mis on
vajalik riigile tema ülesannete
täitmiseks.
Maa erastamiseks tuleb taotlus
esitada riigivara valitsejale. Maa

võõrandamist korraldab riigivara
valitseja või tema volitatud isik.
Kui ehitis oli hoonestusõiguse
seadmise ajal kaasomandis, on
käesoleva lõike esimeses lauses
nimetatud isikul õigus omandada samadel tingimustel kogu
maa, mis vastab tema ehitiseosale maa võõrandamise ajal.
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et maa erastamine on
võimalik ainult juhul, kui vastav

avaldus esitatakse enne 31. detsembrit 2013.a.
Lisainfot maa erastamise kohta
on võimalik saada helistades IdaViru Maavalitsuse juristi telefonile 33 21 242.
Olga Batluk
Maakorraldaja
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Huvitav projekt
“Kalapüük Narva jõel”

Koostöö jätkumisest
Raivo Murd, Narva-Jõesuu linnapea ja Tiit Vähi, OÜ NAVESCO omanik
Narva-Jõesuu kuursaali näol
on tegemist kindlasti ühe arhitektuuri pärliga, mis kaunistab meie linna. Kahjuks on
tema saatus olnud küllaltki
ränk – ta on põlenud, sõjas
hävinud ja jälle taastatud.
Tänasel päevl on ta aga konserveeritud ja ootab oma uut
elujärge.
Mitmete

tõsiste

miste tulemusena on linna
ja kuursaali omanikud OÜ
NAVESCO otsitud võimalusi
kuursaali taastamiseks.
Käesoleval 2013.a linnapea
Raivo Murdi initsiatiivil on
leitud uued lahendised tegeutsemiseks. Alustatud on
uue detailplaneeringuga ja
sõlmitud leping selle teostamiseks.

02. oktoobril k.a OÜ Narvesco
omanik Tiit Vähi kinnitas kohtumisel linna juhtkonna ja
Narva-Jõesuu
ärimeestega
soovi jätkata planeerimist ja
projekteerimist selliselt, et
oleks võimalik alustada ehtusega 2015.a.

läbirääki-

Narva-Jõesuu kontserdihalli
ehitamine on lähitulevik

2013.a veebruaris esitas NarvaJõesuu linn Keskkonnaministeeriumile avalduse, millega palus
luba koormata Metsa tn 3 kinnistu hoonestusõigusega kontserdihalli ehitamiseks ja maa sihtotstarbe muutmiseks. Avalduse
esitamiseks ajendiks OÜ Geneva soov ehitada Narva-Jõesuu
linnas kaasaegne kontserdihall.
Oma soovi kirjeldas firma investeeringute kavas ja tulevase
kontserdihalli eskiislahenduses,
mis oli ka linnavalitsusele edastatud.
Vaatamata sellele, et oodata
tuli peaaegu seitse kuud, on
keskkonnaministri 27.09.2013.a
käskkirjaga nr 957 Narva-Jõe-

suu linnale antud luba Metsa tn
3 kinnistu hoonestusõigusega
koormamiseks ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks.
Keskkonnaministeeriumi
arvamusest Metsa tn 3 kinnistu
sotsiaalmaa sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja kinnistu hoonestusõigusega
koormamine
osaühingu Geneva kasuks kontserthalli ja selle teenindava tehnilise infrastruktuuri ehitamise
eesmärgil võimaldab kinnistu
otstarbekama maakasutuse, on
suunatud täiendavate töökohtade loomisele, linna kultuurielu
elavdamisele ning tagab linna
arengukava elluviimise. Hoonestusõiguse seadmise kaudu jääb

kohalik omavalitsus kinnisasja
omanikuks ning tal on kontroll,
et kinnisasja kasutatakse hoonestusõiguse seadmisel määratud eesmärgil. Loa andmine Narva-Jõesuu linnas asuva Metsa tn
3 kinnistu koormamiseks hoonestusõigusega ning sotsiaalmaa sihtotstarbe muutmiseks
ärimaaks ei kahjusta omavalitsusüksuse ega riigi huve.
Tänaseks päevaks takistusi Metsa tn 3 territooriumi arenguks
ei ole ja linn on valmis edasiste
sammude võtmiseks, et soodustada linna kultuurikeskkonda
arengut.
Olga Batluk
Maakorraldaja

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

MTP “Virumaa kalurid” vaatas mitmete Narva-Jõesuust stipendiumitaotlustega laekunud projektide
hulgas läbi FIE Sergei Gordejevi
projekti “Kalapüük Narva jõel” ja
rahuldas tema 7008 eurose taotluse programmi LEDER kaudu.
Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet kinnitas taotluse.
Sergei Gordejev taotles projekti
raames raha viie paadi ja paadisõiduks vajalike lisaseadmete soetamiseks, juttu oli ka haagise ostmisest paatide veoks. Kõik taotlejad
peavad andma oma panuse projekti elluviimiseks. Praeguseks on
paadid koos lisaseadmetega ja üks
transpordihaagis Sergei Gordejevil
juba olemas.
Kalle Kekki
Narva-Jõesuu aselinnapea
MTÜ “Virumaa kalurid” esimees

Ajalehe korrespondendil õnnestus vestelda kalurite liikumise
mitteametliku liidriga NarvaJõesuus Sergei Gordejeviga,
kes rääkis suurtest plaanidest
temaatilise turismi arendamisel
kuurortlinnas. Vestlusest selgus,
et on moodustatud MTÜ “Kaluritalu” eesmärgiga pakkuda
Narva-Jõesuus linna külalistele
mitmesugust kalapüügi ja kalurieluga seotud meelelahutust ning
ekskursioone ja konsultatsioone
kalanduse teemal.
Sergei Gordejev rääkis, et kaluritel on plaanis arendada koostööd mitte ainult kohaliku omavalitsusega, kes on kaluritele
juba pikka aega tugevat toetust
osutanud, vaid ka kohaliku hotelliäriga tegelevate ettevõtjatega:
“Mugavad numbritoad ja bassei-

nid – see on turismituusiku lahutamatu osa, kuid tähtis on veel ka
meelelahutus ja kohaliku toidu
nautimise võimalus”, selgitas hr
Gordejev.
Lisaks kontseptuaalsetele turismiobjektidele hakkab “kaluritalu” endas kandma ka harivat
funktsiooni, selleks, et populariseerida kaluri ametit noorte hulgas.
“Tahaksin tänada Narva-Jõesuu
linnavalitsust, maavanemat Andres Noormäge, linnapead Raivo
Murdi, aselinnapead Kalle Kekki’t
ja Tiiu Toome aktiivse abi eest
projektide kirjutamisel, koostöö
ja panuse eest temaatilise turismi arendamisel Narva-Jõesuus”,
märkis lõpetuseks Sergei Gordejev

Vee- ja kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimis- ja ehitustööde
graafik
Ed.Vilde		
Jaan Poska
Lootuse		
Sulevi		
Koidu		
Liiva 		
Uus		
Vaikne		
Suur-Lootsi
Vana		
Kudruküla
Pargi		
Kalevi		
Linda		
Metsa		

07.10.2013 – 04.01.2014
29.12.2013 – 27.04.2014
23.09.2013 – 01.11.2013
24.11.2013 – 01.02.2014
02.02.2014 – 30.03.2013
24.09.2013 – 02.11.2013
23.09.2013 – 01.11.2013
20.09.2013 – 29.10.2013
23.09.2013 – 22.10.2013
03.10.2013 - 01.11.2013
22.11.2013 – 09.01.2014
20.01.2014 – 30.03.2014
07.10.2013 – 15.12.2013
19.01.2014 – 17.02.2014
30.09.2013 – 28.12.2013

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

Kesk		
Karja 		
Mäe 		
Õnne		
Jõe		
Olevi		

01.10.2013 – 29.11.2013
18.08.2013 – 22.03.2014
23.09.2013 – 21.11.2013
30.09.2013 – 08.11.2013
09.11.2013 – 18.12.2013
30.10.2013 – 28.12.2013

Peale tööde lõpetamist taastatakse teekate
ajavahemikus 22.06.2014.a kuni 29.09.2014.a
Töid teostab Merko Infra AS

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Muusika ja mere laulud kolme koori esituses

Muusikakooli õpilaste ja pedagoogide jaoks on Muusikapäev
aasta
tähtsaim

pidupäev.
Narva-Jõesuu
muusikakoolis on seda päeva
25 aasta jooksul tähistatud

mitut moodi: kontsertide,
muusikaviktoriinide, lõbusate
“kapustnikutega” – peaasi, et

pekeskuse telgi juurde tekkis
päris pikk järjekord soovijatest
kokkade valmistatud delikatesse maitsta.
Ilm rõõmustas pidupäevalisi
sooja päikesega ja kõik planeeritu laabus. Laval esinesid
loomingulised
kollektiivid
Ahtmest ja Narva Laste loomingu majast ning publiku
lemmik – ansambel “Revanš”.
Laste meelelahutuseks töötasid atraktsioonid, teatri “Tuuleveski” trupp esitas muinasjutu “Mašenka ja karu” ning
mängis koos lastega. Täiskasvanute tarbeks oli korraldatud
ebatavaline võistlus nimega
“Püüa õnne sabast”, kus osavõtjatel tuli paljakäsi võimalikult palju silmu basseinist
kinni püüda. Selle konkursi
võitjaks tuli narvalanna Jevgenia Lihhatšova, kes püüdis ühe
minutiga basseinist 10 silmu.

Žürii koosseisus Narva koorikooli õpetaja G.Voronova,
Narva-Jõesuu eesti ansambli juht A.Pertman ja seltsi
“Kalju” juht T.Toom hindasid
muusikalise lahingu tulemusi
ja valisid välja võitja.
Esimese lauluga tõusid esimeseks peoperemehed, Narva-Jõesuu muusikakooli laulukoor. Parim merelaul kõlas
Narva koorikooli poistekoori
esituses. Külalised Aserist aga
esitasid kõige meeldejäävamalt laulu vabal teemal. Peol
esinesid ka “Kullerkupu” tantsustuudio lapsed, kes esitasid
kaks tantsu, tango ja polka.
Kujunenud traditsiooni ko-

haselt pühitsetakse esimest
aastat meie koolis õppijad
Muusikapäeval
pidulikult
“Nooreks Muusikuks”. Üritus
toimus ka sel aastal Muusikapäeva pidulikuks lõpetuseks.
Kolme koori turniir oli lõbus
ja meeldejääv. Selle korraldamist toetasid Kultuurkapital,
Meresuu SPA ja SPA hotell
Narva-Jõesuu. Täname toetajaid.
Lada Švan
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli direktor

Toetame jalgrattateed
Narva-Jõesuu-Narva vahel

Silmufestival
28. septembril toimus NarvaJõesuu linnakail viies, juubelihõnguline Silmufestival.
Sündmus sai alguse 2009.a ja
muutus pea koheselt üheks
kõige populaarsemaks ürituseks linnaelanike ja külaliste
seas. Silmule pühendatud
päeva tähistamise idee autor
oli tollane linnapea Andres
Noormägi, ürituse korraldamisega on aga kogu aeg tegelenud Narva-Jõesuu linnavalitsuse kultuuritöötajad Valeria
Lavrova juhtimisel. Ning kuigi
kõige esimesel festivalil ei toimunud planeeritud “silmurallit” loomakaitseorganisatsioonide ägeda vastuseisu tõttu,
mõtlevad korraldajad igal aastal välja viise, kuidas peokülalistele silmukala tutvustada.
Ürituse ettevalmistamisel on
tähtis osa linna koostööl ettevõtja Sergei Gordejeviga,
kes on kõik viis aastat olnud
silmupäeva peakokk ning valmistanud linnavalitsuse rahalise abiga 500 liitrit maitsvat
silmu-kapsasuppi. Tänavune
aasta ei olnud erand, ka seekord sai pea tuhatkond festivalikülalist omapärast suppi
proovida.
Vaatajate rõõmuks valmistati
peopaigas ka peenemaid roogasid. Narva Kutseõppekeskuse kokk Argo Kirss valmistas
koos oma õpilastega silmuga
salatit ja silmurulle. Kutseõp-

sellel aasta kõige musikaalsemal päeval kõlaks hea muusika.
2013.a 1. oktoobril korraldasid Narva-Jõesuu laste muusika ja kunstikool ning linnavalitsuse kultuuritöötajad
rahvusvahelise Muusikapäeva
tähistamiseks ühistööna kolme koori turniiri. Omavahel
võistlevad koorid olid Aserist,
Narva Koorikoolist ja NarvaJõesuust. Võistlejad esitasid
igaüks kolm laulu: muusikast
(kuidas siis muidu sellisel
päeval), merest (kuurortlinna
asukohale au andes) ja kolmanda laulu esinejate vabal
valikul.

Vähem julgete, kuid siiski silmust huvitatute jaoks oli üles
seatud akvaarium, kus peo
kangelane rõõmsalt ringi ujus
ning ennast huvilistele igast
küljest näitas.
Müügil elusat silmu eriti palju
ei olnud, kuid ainult sellepärast, et silmupüügihooaeg on
alles algamas ning nagu öeldakse, on kõige maitsvam alles tulemas.
Narva-Jõesuu kultuuritöötajad tänavad kõiki, kes Silmufestival 2013 kordaminekule
kaasa aitasid, ming linnlasi,
kes peole tulid.
Jevgeni Timoštšuk

Olga Kronk registripidaja, Sirje Neeme sotsiaalabi insektor , Veronika Stepanova linnasekretär, Kalle Kekki aselinnapea ja Riina Johannes infosekretär

Spordipealinn 2013 Ida-Virumaa
osales esimese Eesti piirkonnana
rahvusvahelisel liikumise nädalal Move Week, mis toimus 7.-13.
oktoobril 2013a. Liikumisnädala
eesmärk on tuua Euroopas aastaks 2020 igapäevaselt liikuma
100 miljonit inimest.
Kuna pikalt on olnud kõne all
võimaliku rattatee rajamine Narvast Narva-Jõesuusse, siis kogunesid 07. oktoobril Tartu Ülikooli
Narva Kolledži juurde jalgrattatee loomist toetavad inimesed
sümboolsele
toetusmatkale
(jalgrattal ca 15km).

Erinevatel põhjustel ei ole tee
ehitamiseni seni veel jõutud.
Narva-Jõesuu-Narva
vahelise
maantee liiklustihedus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. See 15 km teelõik ühendab
endas 3 omavalitsust – Narva ja
Narva-Jõesuu linna ja Vaivara
valda. Sellel alal elab ca 80 000
inimest. Kevad-sügisesel perioodil lisanduvad veel ajanduskooperatiivides elavad ajandusintusiastid. Jalgrattatee ehitamise
vajadus on kasvanud hädavajaduseks ja seda ei ole vaja pelgalt
piirkonna atraktiivsuse tõstmi-

seks, vaid elanike turvalisuse
tagamiseks.
Jalgrattatee ehitamiseks korraldatud toetusmatakast võtsid osa nii Ida-Viru maavanem
Andres Noormägi, Narva-Jõesuu
linnavalitsuse ametnikud kui ka
paljud rattahuvilised tervisesportlased ja teised seda maanteed rattateena kasutavad inimesed.
Riina Johannes

Narva-Jõesuu
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Tähtsamad asjad, mis oli tehtud viimase 4 aasta jooksul
alates 20.10.2009
2009.a
Narva- Jõesuu linn sai “Põhja
–Eesti kõige Turismisõbralikum
Omavalitsus 2009” tiitli.
Narva- Jõesuu linn ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia sõlmisid koostöölepingu,
mille eesmärgiks on edendada
koos Narva- Jõesuu kultuurielu.
Võõrandas Eesti Vabariik tasuta
Narva- Jõesuu linnale kinnistu
Metsa 5, maaüksus ja Hooldekodu koos vara ja dokumentatsiooniga.

2010.a
Moodustati Narva-Jõesuu linnas oma kommunaalteenistus.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
võttis vastu jäätmekava kuni
aastani 2015. Kava peamiseks
eesmärgiks on korraldada jäätmete käitlemist Narva-Jõesuu
linnas.
Korraldati riigihange “Korraldatud jäätmeveo vedaja
leidmine Narva-Jõesuu linna
haldusterritooriumil»,
mille
tulemusel ainuõigus jäätmete
vedamiseks sai viieks aastaks
OÜ Ekovir.

2011.a.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse projekti “NarvaJõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine” rahastustaotluse. Projekti maksumus on 2
933 000 eurot, millest NarvaJõesuu linna osa on 440 000
eurot.
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus rahuldas AS Narva-Vesi projekti “Narva-Jõesuu linna
reoveekogumisala veemajandusprojekt” rahastustaotluse.
Projekti maksumus on 9 455
000 eurot, millest Narva-Jõesuu linna kaasfinantseerimine
on 1 217 000 eurot.
Ke s k ko n n a i nve s te e r i n g u te
Keskus Sihtasutuse poolt on
rahuldatud AS Adven rahastustaotluse Narva-Jõesuu linna
kaugküttevõrkude
rekonstrueerimiseks. Projekti maksumus on 1 645 000 eurot., millest Narva-Jõesuu linna osa on
822 700 eurot.
Moodustati Narva-Jõesuu perekodu. Laste jaoks olid ehitatud peremajad, mida riik
võõrandas tasuta linnale. Need
kinnistud on Eduard Vilde tn
63, Nurme tn 49 ja Metsa tn 3,
mis hiljem 2012.a. anti rendile
MTÜ-le SOS Lasteküla asenduskodu teenuse osutamiseks
tähtajaga kuni 31.12.2036.a.
Allkirjastati
rahvusvaheline
projekti “ Atraktiivne kutseõpe
keskkoolis ehk AVE” partner-

lusleping. Projekti eesmärgiks
on suurendada Narva-Jõesuu
ja Imatra keskkooli õpilaste
seas teadlikkust kutseõppe
võimalustest ja kasvatada kohalike õppeasutuste võimekust.
Sõlmiti kavatsuste kokkulepe
Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga Niguliste kiriku taastamiseks Narva-Jõesuus ning 2012.
aastal algatati Narva-Jõesuu
linna Vabaduse, Kiriku, Aia ja
Lennuki tänavatega piiratud
maa-alal detailplaneering.
Sõlmiti kavatsuste kokkulepe
Narva Issanda Ülestõusmise
peakirikuga Püha suurvürst
Vladimiri kiriku taastamiseks
Narva-Jõesuus ning 2012.a
algatati Narva-Jõesuu linna
Koidu 4, Koidu 6 ja katastrisse
kandmata riigimaa detailplaneering.
Avati eakatele mõelnud tasuta
bussiliin marsruudil Narva-Jõesuu – Narva ja tagasi.

2012.a.
Korraldati
väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine
aadressill Kalda 45.
Eesti Vabariik võõrandas linnale tasuta kinnistu asukohaga
Nurme tn 68 (endine lastekodu
hoone).
Sõlmiti koostöö kokkulepe
Ivangorodiga.
Renoveeriti Narva-Jõesuu Heleda pargi lehtla.
Alustati ehitustöödega projekti “Narva-Jõesuu linna kaugküttevõrkude rekonstrueerimine” raames

2013.a.
Eesti Vabariik võõrandas tasuta
Narva- Jõesuu linnale Hirve tänava kinnistu pindalaga 8 454
m2 .
Sõlmis
Narva-Jõesuu
linn
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda
Ülestõusmise Peakiriku Kogudusega kinnisasja võlaõigusliku müügilepingu, millega Narva-Jõesuu linn müüb kinnistu
asukohaga Koidu tn 6, hinnaga
250 000 eurot. Lepingu eesmärk on eelnimetatud kinnistul ajalooliselt paiknenud Püha
Vürsti Vladimiri kiriku taastamine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu
otsustas lähtudes majanduslikest ning sisulistest õppetööd
puudutavatest põhjustest (õpilaste vähenemine), korraldada
ümber Narva-Jõesuu Keskkooli
alates 2013/2014 õppeaastast.
Alates 2015/2016 õppeaastast
tegutseb kool Narva-Jõesuu
põhikoolina.
Algatati Kuursaali detailplaneering.

Alustati ehitustöödega projekti „Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine”
Alustati ehitustöödega projekti „Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorutike rekonstrueerimine”
Seati hoonestusõigus Metsa 3
kinnitsule OÜ Geneva kasuks
25 aastaks suve kontserthalli
ehitamiseks. Keskkonnaminister kiitis heaks maa sihtotstarbe muutmise.
Linn tähistas linnastaatuse 20.
astapäev pidulike üritustega.

Maa
Selle aja jooksul on linnas erastatud 18132 m2 maad, munitsipaalomandisse antud 466991
m2 .

Linna juhtimine
2009.a. moodustatud linnavalitsus koosseis: Andres Noormägi, Karina Küppas, Lennart
Lepajõe, Rein Merirand, Anžela
Jakutova, Oleg Rõžakov ja Valeria Lavrova töötas ilma oluliste muudatusteta kuni 2010.a
alguseni, mil Oleg Rõžakov lahkus linnavalitsuse koosseisust
ning kuni 2013.a veebruarini
oli linnavalitsus 6-liikmeline.
2013.a seoses linnapea Andres
Noormägi nimetamisega IdaViru maavanemaks muudeti
2013.a veebruaris linnavalitsuse koosseis – lahkus Karina
Küppas ja valiti uued liikmed
Kalle Kekki ja Ülar Uusküla.
Töö linnavalitsuse liikmena ei
ole tasustatav.
Aprillis 2011.a. loodi linnavalitsusse uus ametikoht – aselinnapea ja pärast läbiviidud
konkurssi nimetati ametisse
aselinnapea Kalle Kekki.
Veebruaris 2013.a valiti uus volikogu esimees, kelleks sai Inge
Muškina ja uus linnapea, kelleks sai Raivo Murd.

arendamiseks.

Kultuur
Kultuuriosakond viib läbi rohkem kui 100 üritust aastas.
On ilmunud uued üritused,
sh ka Puhkpillilahing, Noore
kunstniku päev. Jätkuvad suvised ja talvised spordipäevad,
Tervisepäev,
Heategevuslik
õhtu, Küünlavalgusõhtud Heledas pargis, Eakate inimeste
päev, Nääripidu lastele, Maslenitsa, SilmuFestival.
On laienenud tegevus ning
meelelahutusvõimalused linna suurtel üritustel - Kalurite
päevad, Linnapäevad. Pidevalt
toimub uute huvitavate kollektiivide ning artistide linna
toomine.
Valges saalis toimub iga kuu
uus näitus.
Läbiviidud
on
uurimused
- «Kultuuritarbimine NarvaJõesuu linnas» ning «NarvaJõesuu linna kultuuritarbija
rahuolu uuring».
Aktiivne koostöö:
linna hallatavate asutustega,sh
ka Keskkool, Musika- ja kunstikool, Koduloomuuseum, Raamatukogu;
linna korteriühistute ning
MTÜ-tega, sh ka nende aktiivne osalemine linna üritustel.
linna ettevõtetega, sh ka majutus- ja toitlustusettevõtjad;
Ida-Virumaa ning riigi kultuuriorganisatsioonide ning ühingutega.
Koostöö
kultuurivaldkonnas sõpruslinnadega Imatra,
Ivangorod, Kroonlinn.
Pidev taotluste esitamine ning
toetuste saamine Kultuurkapitalist, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust ning teistest fondidest linna kultuurivaldkonna

Aukodanikud
2008.a loodi Narva-Jõesuu linnavolikogu määrusega aukodaniku statuut
2010.a aukodanik – Virve Orav,
tänukiri linnale osutatud teenete eest - Gennadi Kuprijanov
ja Zoja Drozdova
2011.a aukodanik - Irina Seletskaja, tänukiri linnale osutatud
teenete eest - Niina Astapova
2012.a tänukiri linnale osutatud teenete eest - Lembit Veeber, Ljudmila Bolšakova ja Aili
Sepp
2013.a tänukiri linnale osutatud teenete eest - Arvi Pertmann ja Irina Ponarovskaja

Statistika seisuga
14.10.2013.a
Narva-Jõesuu linnavolikogu 7.
Koosseseis alates 20.10.2009.a
kuni 20.10.2013.a
Toimus 48 volikogu istungit,
mille käigus võeti vastu 168 otsust ja 102 määrust.
Narva-Jõesuu
linnavalitsus alates 12.11.2009.a kuni
14.10.2013.a
Toimus 191 linnavalitsuse istungit, mille käigus võetu vastu
1543 korraldust ja 43 määrust.
Detailplaneeringud: algatatud
16, vastuvõetud 12 ja kehtestatud 15

Ehitus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on
väljastanud 265 ehitusluba,
millest 43 uute üksikelamute
püstitamiseks, 5 kortermajade
renoveerimiseks (Karja 32, Koidu 22, Karja 18b, Karja 16 ja E.
Vilde 12), ja 10 uute kaksikela-

mute ja kortermajade püstitamiseks. On välja andnud 214
kasutusluba.

Kui palju toetust
olid väljamakstud
Toimetulekutoetus:
2010.a.
-766 421 krooni, 2011.a.
- 87 714,25 eur, 2012.a. 85 461,39 eur, 2013.a. - kuni
06.09.2013 60515,50 eur.
Lapse sünnitoetus (191.73
eur): 2010.a. - 5100 krooni (17
last), 2011.a. - 2684,22 eur (14
last), 2012.a. - 2875,95 eur (15
last), 2013.a. Kuni 06.09.2013–
2684,22 (14 last).
Matusetoetus (127.82 eur):
2010.a. - 46000 krooni (34 lahkunut), 2011.a. - 5943,64 eur
(47 lahkunut), 2012.a. - 4729.34
eur (37 lahkunut), 2013.a. kuni
06.09.2013 – 2300.76 eur (18
lahkunut).
Abivahendi toetus ja toetus
prillide ostmiseks lapsele, toetus ravimite ostmiseks, toetus
sõidukulude katmiseks ravi- ja
rehabilitatsiooniasutusse sõiduks: 2010.a. - 27526 krooni,
2011.a. - 341.92 eur, 2012.a. - 315
eur, 2013.a. kuni 06.09.2013 –
484 eur.
Esimese klassi õpilase toetus
(63.91 eur): 2010.a. - 18000
krooni, 2011.a. - 958.65 eur,
2012.a. - 1214.29 eur, 2013.a.
kuni 06.09.2013.
Juubelitoetus
(12.78
eur):
2010.a. - 24400 krooni, 2011.a.
- 1278 eur, 2012.a. - 1124.64
eur, 2013.a. kuni 06.09.2013 –
932.94 eur.
Jõulutoetus
pensionäridele
(31.96 eur): 2010.a. - 499250
krooni, 2011.a. - 32886.84 eur,
2012.a. - 32471.36 eur.
Jõulutoetus
paljulapselistele peredele (25.56 eur lapse
kohta): 2010.a. - 15200 krooni,
2011.a. - 971.28 eur, 2012.a. 996.84 eur.
Jõulutoetuse puudega lapse peredele (25.56 eur lapse
kohta): 2010.a. - 8400 krooni,
2011.a. - 613.28 eur, 2012.a. 587.88 eur.
Elanike arv 01.10.2013 seisuga 2912 inimest, millest lapsed
kuni 18.a. - 363 inimest, vanuses alates 19.a kuni 64.a – 1878
inimest ja alates 65.a – 671 inimest, maksumaksjad-960 ja
töötud-152.
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Karjäär

Kooli uudised
Jätkub töö noorteprogrammi «Comenius»
raames

läbi kogu elu

Varem või hiljem seisab iga
õpilase ees vajadus valida endale eriala ja töökoht. Otsuse
tegemisel on tähtis mitte kaotada silmist oma elu peamist
eesmärki, sest ilma selleta elame ainult tänases päevas. On
loomulik, et aja jooksul kõik
inimesed muutuvad ja arenevad – oma rolli elus hakkavad
täitma ka koolilõpetajad. Tahaks loota, et nad astuvad ühte
jalga kaasaegse maailmaga,
kohanevad kiiresti muutuval
tööturul ning oskavad õigesti
reageerida.
Arvamus, et karjäär on lihtsalt
teenistusredelil ülespoole liikumine, on vananenud. Kaasaegses mõistes on karjäär lahutamatult seotud kogu meie
eluteega – see on elu- ja töökogemus, elukestev õppimine,
meelelahutus, elustiil, suhe lähedaste ja iseendaga.
Euroopa struktuurfondide toel
tegeleb Eesti aktiivselt karjääriteenuse süsteemi arendamise ja inimeste nõustamisega.
Õpilaste karjääriteenuse arendamise 2007-2013.a õppeprogrammi oli lülitatud valikainena
teema “Karjääri planeerimine”.
Narva-Jõesuu Keskkoolis õpetatakse seda ainet juba teist
aastat, sel õppeaastal 9. ja 11
klassile. Aine kolm põhilist teemat on:
Eneseteadvus ja enda isiku
analüüs, nende teadmiste tähtsus karjääri planeerimisel;
Karjääriinfoga kursis olemine:
õppimisvõimalused ja tööle
asumine. Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste
õpilastel on mitmeid võimalusi
õpingute jätkamiseks. Selleks
on vaja tunda Eesti haridussüsteemi.

Planeerimine ja otsute vastu
võtmine.
Sooviksime juhtida lapsevanemate, õpilaste ja eneseharimisega tegelevate inimeste
tähelepanu karjääri edendamiseks kasuliku informatsiooniga
internetilehtedele:
www.rajaleidja.ee – informatsioon õpilaste, täiskasvanute
ja karjäärinõustajate tarbeks.
Leheküljelt võib leida rubriigi
“Ma lõpetan kooli”, kus saab
tutvuda edasiõppimise võimalustega ja andmebaasi kõigi
Eesti kõrgkoolides õpetatavate
erialade nimekirjaga.
http://www.tootukassa.ee/
töötukassa.

-

www.vitatiim.ee – Ida-Virumaa
ja Narva linna karjäärikeskus.
SA MISA toel läbisid meie gümnasistid Tartu Ülikooli Narva
kolledži korraldatud kursuse
“Noorte
konkurentsivõime
parandamine tööturul”. Õpingu eesmärgiks oli arendada
Ida-Virumaal elavatel noortel,
kellel on Euroopa kolmandate
riikide või määratlemata kodakondsus, teadmisi ja oskusi
karjääri planeerimisel. Osalejad läbisid internetikeskkonnas
individuaalse testimise ning
said karjäärispetsialistilt isiklikku konsultatsiooni.
Natalja Mjatšina

Ka sel aastal jätkab meie kool
aktiivset tööd Euroopa programmi «Comenius» toel projektis « Veel üks tee Euroopa intergatsiooni ja aktiivse
kodaniku
kujundamiseks».
Narva-Jõesuu Keskkooli partneriteks 06.09.2012.a kuni
06.09.2014.a on selles programmis Poola, Saksamaa, Hispaania, Türgi ja Austria.
Projekti eesmärgiks on luua
partnerlussuhteid ning ühendada noori erinevatest Euroopa riikidest noorte ühise
tegutsemise kaudu osalevate
riikide kultuurilooga ja traditsioonidega
tutvumisel,
eemaldada lapsi arvutitest
tegelikku ellu, arendada rahvusvahelise koostöö oskusi
õpilastel ja õpetajatel, parandada õpilaste inglise keele
oskust.

Hüdroloogia ja intergratsioon

27.septembril alustas tööd
kuuendate klasside õpilastele
mõeldud integratsiooniprojekt “Hoia oma kodu” koos
Illuka kooli õpilastega. Kohtumiste teemaks on Narva jõe
ökosüsteemi ja hüdroloogia
omapära tundmaõppimine.
Projekt toimus jõe kaldal. Töö
oli korraldatud selliselt, et
lapsed erinevatest koolidest
tegelesid koos vee floora ja
fauna tundma õppimisega.
Projektis osalejad jagunesid
kolme gruppi: “hüdroloogid”,
“botaanikud” ja “zooloogid”.
Lapsed uurisid jõevett: setteid, soolade kontsentratsiooni, voolu kiirust, krundi
omapära, vee temeperatuuri jne, avastades sealjuures
enda jaoks palju huvitavat.
Projekti käigus uuriti kaldaäärset faunat. Lapsed nägid
paljusid vee-elanikke: mollus-

keid, kalamaime, vähilisi, kalda ääres ujuvaid parte. Lisaks
puhastasid nad kallast sinna
kogunenud prügist. Ülesanne toimus mängulises vormis
ja see tegvus oli koolilastele
väga huvitav.
Külalised Illuka koolist jäid
projekti tulemustega väga
rahule: “Väga tore ja õpetlik
projekt! Praktiline ja mänguline tegevus selgitasid ja kinnistasid teoreetilisi teadmisi.
Tore, et saime seda teha koos
teie kooli õpilastega. Aitäh!
Soovime teile edu ja selliseid
ühendavaid projekte edaspidisekski”, kommenteerisid
nad.

mos, samuti on ta on Eesti meister kuni 15-aastaste hulgas.
Reedel sõidab Vlada Prahasse
euroopa liidu meistrivõistlustele. Soovime talle edu!
Nikolai Novitski

ideele, vaid võtab vaatluse
alla iga üksiku inimese huvid
lähtudes teesist, et iga isik
võib muuta elu planeedil.
Nooruses omandatud säästva
elustiili harjumus aitab seda
järgida ka tulevikus. Projekti
tegevus koosneb õppekohtumistest üldhariduskoolides
ning juhtprogrammide koostamisest eesti ja vene keeles.
Tegemist on pilootprojektiga.
Selle eduka eeluviimise korral
on võimalus tulevikus laiendada tegevuse piire programmi juurutamisega teistes
maakondades ja samm-sammult arendada tegevust ka
Eestist väljapoole.

Kokkuhoid kui elustiil
18.oktoobril algab 7-8 klasside õpilastele mõeldud projekt “Kokkuhoid kui elustiil”,
mille raames toimuvad praktilised harjutused ja interaktiivsed mängud. Projekt tugineb
mitte ainult säästva arengu

Narva-Narva-Jõesuu vahel
sõidab eakate buss
Alates 1.oktoobrist 2013.a alustas taas tööd Narva-Jõesuu –
Narva – Narva-Jõesuu liinil sõitev
autobuss eakate Narva-Jõesuu
elanikele. Bussisõit on tasuta.
Buss ei peatu tavalistes bussipeatustes.
Buss peatub Narva-Jõesuus:
Auga-2 (L.Koidula tn majade 92
ja 98 kõrval, avalikult kasutataval platsil), Auga-1 (L.Koidula tn
maja 46A kõrval, avalikult kasutataval platsil), Liivarand (L.Koidula
tänaval hotelli Liivarand vastas),
Kirik (Vabaduse tänaval Õigeusu
kiriku vastas), Meresuu (Vabaduse tänaval puhkemaja Meresuu
vastas, enne Vabaduse tn ja Kiriku tn ristmikku (endise turuplatsi
kõrval), Vabaduse 32 (Vabaduse
tänaval hotelli YES kõrval asuval
avalikul platsil), Narva-Jõesuu
Keskkool (J.Poska tänaval NarvaJõesuu Keskkooli vastas), Kudruküla (peale J.Poska tn, Kudrukü-

la tn ja Jõe tn ristmikku), Linda
(peale J.Poska tn ja Linda tn ristmikku)
Buss peatub Narvas:
Vestervalli (Narva Haigla polikliiniku juures asuval parkimisplatsil, Vestervalli 15), Puškini
(avalikult kasutataval platsil
Aleksander Puškini tänaval majade nr 21 ja 23 vahel), Kaubanduskeskus FAMA (Kaubanduskeskuse Fama parkimisplatsil),
Kultuurimaja GENEVA (avalikult
kasutataval platsil kultuurimaja
Geneva kõrval), Sendi (Tallinna
mnt Rahu tn bussipeatuse juures
asuva endise „Sendi” kaupluse
kõrval).
Nõudmisel – loetletud peatuste
vahel
Narvas toimuvate tee-ehitustööde ajal ei peatu buss Fama juures
ja Puškini tänaval.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuu pensionäride
ühenduselt

Vlada Stepanova - Euroopa
Meistrivõistluste pronks
Euroopa
meistrivõistlused
noortele sambos toimusid 1315 septembril Riias. Meistrivõistlustel osales Narva-Jõesuu
sportlane Vlada Stepanova, kes
võitis pronksmedali kaalukategoorias kuni 44 kg . Ka möödunud aastal võitis Vlada Euroopa
meistrivõistlustel pronksi. Tuletan meelde, et Vlada juba sai sel
aastal Euroopa meistri tiitli su-

Narva-Jõesuu

Ja jõuabki lõpule 2013.a aktiivne hooaeg, mis oli täidetud igasuguste üritustega.
Meie organisatsioon võttis
aktiivselt osa linna kultuurielust. Eriti rõõmustasid
meie pensionäre ekskursioonid: Saaremaale, Haapsallu ,traditsiooniliselt Pühtitsa õigeusu kloostrisse
jne.
Selle aasta kevadel pöördus
pensionäride juhatus linnavalitsusse palvega osutada
abi europrojekti kirjutamisel õppeekskursioonide

korraldamiseks.
Mida tegigi Ivika Maidre.
Nendest ekskursioonidest
osa võtnud pensionärid
avaldavad tänu neile valmistatud rõõmu ja sõitudelt
saadud suure hulga muljete
eest. Viimasel ekskursioonil
tuli ettepanek korraldada
vahendite kogumine üleujutuses kannatada saanute
jaoks. Paljud ei jäänud ükskõikseks Kaug-Ida elanikke hirmsa üleujutuse tõttu
tabanud häda vastu. Vene
Föderatsiooni
televisioo-

ni esimene kanal kuulutas
välja aktsiooni “Kogu maailmaga” kannatanute abistamiseks. Meie ühendus
ei jäänud kõrvale. Täname
neid pensionäre, kes vastasid meie pöördumisele.
Suure lugupida kõikide vastu,
Narva-Jõesuu pensionäride
ühenduse juhatus

Ülelinnaline
jalutuskäik
Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldas 12
oktoobril spordi massiürituse – orienteerumismängu linnas nimetuse all “Tervislik
jalutuskäik”. Üritus toimus rahvusvahelise
tervisenädala raames.
Osavõtjate ülesandeks oli kõnnikeppidega või ilma nendeta läbida käies kaardi
järgi varem ettevalmistatud marsruut ja
koguda kontrollpuntides jagatavaid kleebiseid “Päike”. Kogu trassi läbinud osalejaid kostitati tee ja pirukatega ning nad
said võimaluse osaleda hinnaliste kingituste ja auhindade loteriil, kus peaauhinna, Saunamaailma külastuskaardi, pani
välja SPA-sanatoorium Narva-Jõesuu.

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Rimma Nikolaenko
Svetlana Fjodorova
75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Yury Aleshin
Lev Shurupov
Lidia Volkova

80-aastast juubelit tähistab:
Arnold Pung
Zoja Saikina
90-aastast sünnipäeva tähistab:
Nadežda Levchenko

Toetus
andekatele noortele

Ida-Virumaa Omavalitsuste liit,
lühendatult IVOL, on loodud
1992.a. IVOL on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste liitude
seaduse ja mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev
26.10/13:00 Aktsioon Rahvamajade tuur. Valge Ida-Virumaa omavalitsusüksuste
saal
vabatahtlik ühendus koostöö
korraldamiseks, ühiste huvide
10.11 Isadepäev.
väljendamiseks, esindamiseks ja
16.11 Eakate päev. Valge saal
kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Liidu eesmärk
on läbi ühistegevuse tagada
kohaliku omavalitsuse üksuste
areng.

Kultuurikalender
OKTOOBER-NOVEMBER
12.10/13:00 Orienteerumismäng „Tervislik
jalutuskäik“. Valge saal
21.10/12:00 Avatud uuste päev. Raamatukogu
22.10/12:00 Ettelugemisepäev. Raamatukogu
23.10/12:00 Eesti raamatu päev. Raamatukogu
24.10/12:00 Raamatuaktsioon „Raamat
kingituseks“. Raamatukogu

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a. otsusega nr 167 algatati Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 2023 m2 ning see hõlmab Jaan Poska tn 56.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Jaan Poska tn 56 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see elamumaaks
100% (001; E).
Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud asjaoluga, et planeeritava kinnistu olemasolev
katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu oli varasematel aegadel hoonestatud
ning sellel on säilinud üksikelamu vundamendi varemed.
Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Jaan Poska tn 56 kinnistule ehitusõiguse määramine ja arhitektuursete tingimuste väljatöötamine, krundile juurdepääsu lahendamine,
maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja krundi tehnovõrkudega
liitumisvõimaluste leidmine.
Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse tööaegadel aadressil Koidu
tn 25, III korrus, kabinet 308.

Tänapäeval on lastel nende põhilise töö, õppimise, kõrval laialt
levinud tegeled tihtilugu rohkem
kui ühe huvialaga. Olgu sees siis
loovad huviringid, muusiakoolid
või sport. Laste igakülgse arengu
nimel on lapsevanemad valmis
palju pingutama ja neid nende algatustes toetama. Kahjuks
peab tõdema, et paljudes huviringides ja spordikoolides on
osavõtumaksud, mis on vanemate kanda. Ka see ei ole selle asja
juures kõige raskem koorem,mis
langeb lapsevanemate õlule, lisaks osavõtutasule jääb lastevanemate kanda ka kõik muu huvitegevuseks vajaminev inventar.
Pole harvad need juhud, kui
lapsed on andekad aga lapsevanemate võimalused on väga
rangelt piiratud. Sellise olukorra

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.

vältimiseks, kus andekas laps ei
saa osa võtta võitslustes, konkurssidest või muudest sarnastest ettevõtmistest, mis tema
arengule kasuks tulevad otsustas
IVOL 2013.a septembris asutada
Ida-Virumaa andekate noorte
energiafondi.
Ida-Virumaa andekate noorte
energiafond on eelarveväline
IVOLi juures tegutsev fond, mis
on loodud IVOLi ja AS Eesti Energia poolt eesmärgiga koguda ja
vahendada kapitali Ida-Virumaa
andekate noorte huvitegevuse
toetamiseks.

kurssidele sõitmise transpordikulud, huvitegevuse kulud vms
) juhul, kui noor on antud vallas
tegutsenud vähemalt 1 aasta või
näidanud üles silmapaistvaid tulemusi. Toetust eraldatakse kaks
korda aastas ( lastekaitsepäeval
ja jõululapäevale eelneval esmaspäeval ). Taotlus peab olema
esitatud vähemalt 1 kuu enne vahendite eraldamise päeva.
Infot toetuse saamise tingimuste
kohta ja muud täiendavat informatsiooni võite saada NarvaJõesuu Linnavalitsuest, IVOL-ist
ja oma huviringi juhi käest.
Riina Johannes

Fondist võib rahalisi vahendeid
taodelda kõigi Ida-Virumaal
elavate 7-19 aastaste noorete
huvitegevuse kulude katteks (
olgu see siis võistlustele ja kon-

Puhas korsten
annab turvatunde
Sügis on käes ja ees on kütmisperiood. Selleks, et külm aeg
mööduks muredeta ja kütmisel
õnnetust ei juhtuks, tuleb varakult korstnad ja ahjud üle vaadata.
Küttesüsteemi kasutamisel tuleb puhastada korsten, suitsulõõrid, soojamüürid ja ahjud
vähemalt üks kord aastas. Puhastamise eesmärk on välistada
tahmapõlemise oht. Näiteks eelmisel aastal oli Virumaal kokku
15 tahma süttimisest põhjustatud tulekahju.
Üksikelamus võib küttesüsteemi puhastada ka ise, kuid vähemalt ühe korra viie aasta jooksul
peab puhastama küttesüsteeme
kutsetunnistusega korstnapühkija. Vastav seadusnorm hakkas kehtima 2010. aastal. Seega
peab küttesüsteemid vähemalt
ühel korral 2015. aasta septembri kuuks üle vaatama ja puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija. Selline nõue kehtib

ka suvilatele, väikeehitistele ja
aiamajadele.
Korterelamutes, ühiskondlikes
hoonetes, ettevõtete hoonetes
jms, peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord
aastas.
Miks on erisused eramajal ja
korterelamutel? Ühepereelamu
omanik on vastutav enda hoone ohutuse eest ning tal on õigus korraldada kütteseadmete
puhastamist oma äranägemisel
seadmata seejuures ohtu teisi.
Korterelamutes läbib tavaliselt
üks ja sama küttesüsteem mitme
isiku valduses olevaid ruume, st
küttesüsteemidel on ühisosa
ning enamasti ei ole võimalik
küttesüsteemi ühe korteri ja/või
ühisomandis olevate pindade
kaudu täielikult puhastada. Soovitame korteriomanikel (ühistul)
küttesüsteemide puhastamise
leppida kokku ühele ajale, et
korstnapühkijal oleks võimalik

puhastada kogu küttesüsteem.
Inimesed, kelle valduses olevaid küttesüsteemi osasid ei ole
puhastatud, seavad ohtu need,
kes on olnud hoolsad ja enda
valduses olevad küttesüsteemid
korstnapühkijal lasknud puhastada.
Kutsetunnistusega korstnapühkija väljastab tehtud tööde kohta alati akti ja juhib tähelepanu
puudustele ning võimalikele
ohtudele (samuti teavitab ohust
Päästeametit). Korstnapühkimise akt tuleb säilitada järgmise
küttesüsteemi
puhastamiseni
ehk järgmise akti saamiseni.
Rohkem infot leiad www.rescue.
ee või helistades päästeala infotelefonile 1524.
Lili Lillepea
Kommunikatsioonijuht
Ida päästekeskus
Päästeamet

