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Austatud linnakodanikud!
Eesti Vabariigi sünd 95 aastat tagasi sai teoks ainult meie oma rahva
soovile olla vaba ja võrdväärne partner kogu maailmale.
Oleme 95 aasta kestel Eesti Vabariigina läbi elanud palju, oleme ajaloo vältel palju õppinud, kannatanud ja kogemusi omandanud.
Me elame muutuvas ajajärgus, kus eeldatakse, et otsustame ise - teeme siis kõik selleks, et meil oleks parem oma kodulinnas elada.
Tänapäeva Eesti vajab inimesi, kes on haritud ja intelligentsed ning
oskavad vaadata tuleviku – edu noorele põlvkonnale, aidakem siis
kõik koos muuta meie linn tulevikus edukaks linnaks.
Täname kõiki, kes on andnud ja annavad oma panuse meie kodulinna
tuleviku hüvanguks.

Head pidupäeva
Inge Muškina					
Volikogu esimees				

Raivo Murd
Linnapea

Eesti Vabariigi 95. Aastapäeva tähistamine

24.02.2013

Ajakava:
07:18 – Riigilipu pidulik heiskamine, Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi juures, Aia 3
08:00 – Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile lillede asetamine
13:00 – Pidulik kontsert Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi saalis, Aia 3

Esinevad Narva-Jõesuu loomekollektiivid:
Eesti naisansambel
Vene naisansambel
Tantsukollektiiv „Kullerkupp“
Muusikakooli õpilased
Külalisesineja Tallinnast „Duo Mind Illusion“

Hea kaaslinlane!

Austatud linnakodanikud
linna juhtida.
Kuidas see õnnestus jääb Teie
otsustada ?

Alles pärast tõsist kaalumist otsustasin võtta vastu otsuse kandideerida Narva-Jõesuu linnapea ametikohale. Miks ma seda
tegin – millistel eesmärkidel ja
milliste soovidega ?
Kõigepealt meenutaksin natuke ajalugu. Olen sündinud
Ida-Virumaal ja oma töömehe
tööd teinud kogu aeg ka seal.
Alates 1984.a, kui mind valiti
tolleaegse sanatooriumi “Narva-Jõesuu” tegevdirektoriks
sai minust ja minu perest Narva-Jõesuu elanik.
Olen kõik need aastad püüd-

nud anda oma panust linna
arenduseks. Vahel on õnnestunud, vahel ebaõnnestunud.
Oma poliitilist tegevust alustasin Virumaa fondi liikmena
ja pärast selle juhina.
1993.a alates olen tihedalt
seotud Narva-Jõesuu linnaga
ja tema juhtimisega, olles mitmetel aastatel volikogu saadik
ja alates 02. märtsist 2007.a
volikogu esimees.
Seega olen ma hästi kursis
Narva-Jõesuu linna tööde ja
tegemistega, sest koos endise
linnapea A. Noormägiga me
püüdsime elu-olu korralda ja

Uuest ametikohast linnapeana
- mul isiklike ambitsioone ei
ole, kuid on ambitsioon linna
arengut kiirendada.
Selge on see, et minu nimi on
paljudel suul, nii heas kui halvas, aga üks on kindel, mina
tunnen linnas väga palju inimesi ja mind tuntakse ka. Ma
arvan, et meie koostöö saab
olema hea. Ei taha küll lubadusi anda, kuid võin öelda, et
alustatu tuleb lõppule viia kooli töö peab paranema, hotellide ja SPA-de arv suurenema, siis saab ka linn areneda.
Parimate soovidega ja head
koostööd soovides,
Raivo Murd
Narva-Jõesuu linnapea

Võib-olla mõni tahaks öelda, et mis kaaslinlane nüüd Andres Noormägi on? Arvan, et mul
on selleks õigus. Olen teinud kohusetundlikult ja omakasupüüdmatult tööd kauakestva
Narva-Jõesuu linna hüvanguks. Samuti olen
kohusetundlikult üle 7 aasta Narva-Jõesuu
linnaeelarvesse makse maksnud ja kavatsen
seda teha ka tulevikus.
Seepärast julgen end küll nimetada Sinu
kaaslinlaseks.
Olen linnapeana ametis oleku ajal tutvunud
siin väga paljude tublide inimestega. Usun, et
Narva-Jõesuu tulevik on heades kätes.
Asjaolud kujunesid niimoodi, et Narva-Jõesuu inimene on nimetatud kogu Ida-Viru
maakonna vanemaks.
Arvan, et see avardab veel rohkem meie linna
võimalusi – loodetavasti saab lõpuks kunagi asuda muuli taastamisele, ehitada valmis
kergliiklustee Narvani, ehitada kogu linnas
head kõnniteed, tuua siia riigiasutusi ja investeeringuid. Selle kõigega tekivad ka kohapeal
paremad töökohad. Ja palju, palju muud.
Üheks oluliseks põhjuseks, miks ma uue
ameti vastu võtsin, on isikliku arengu aspekt.
Pean õigeks teooriat, et üks organisatsiooni
juht ei tohi liiga kaua ühe koha peal olla. Muidu võib tekkida rahulolu, mandumine ja siis
areng seiskub. Ka Narva-Jõesuu ajaloost võib
selliseid juhtumeid leida.
Maksumaksjana kavatsen ma ka edaspidi tihedalt osaleda linna arendamisel ja vajadusel
sõna võtta selle üle, mis mulle linna juhtimi-

sel ei meeldi.

Tervist ja rahu hinge!
Alati Narva-Jõesuu linna teenistuses!
Andres Noormägi
Ida-Viru maavanem

Narva-Jõesuu
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Ametlik info

Kõige tähelepanuväärivamaks sündmuseks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 7. koosseisu 39. istungil, mis toimus 30. jaanuaril
2013.aastal, oli uue linnapea ja uue volikogu esimehe valimised.
• Linnavolikogu vabastas linnapea Andres Noormägi ametist seoses tema määramisega Ida-Viru maavanemaks alates
01. veebruarist 2013.aastast.
• Andres Noormäge ametist vabastades
avaldas volikogu talle tänu pikaajalise
tulemusliku töö eest Narva-Jõesuu linnapea ametis, premeerides teda 1000
€.
• Uues linnapeaks valiti Raivo Murd,
kes asus ametisse alates 1.veebruarist
2013.a. Seoses sellise otsusega peatas
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon
Raivo Murdi saadikuvolitused linna volikogus ning tema asemel asus saadikukohuseid täitma Toomas Pruul.
• Saadikud kinnitasid uue linnapea palgaks 1800 €, millele lisandub Avaliku
teenistuse seadusega sätestatud lisatasu.
• Linnavolikogu uueks esimeheks valiti
Inge Muškina, kes asus oma kohustusi
täitma 01.veebruarist 2013.a.
• Lisaks otsustati volikogus veel:
•

Seoses alampalga suurenemisega alates 01.01.2013.a tõusid linna asutuste
töötajate palgamäärad. Palgad tõusid 7
kuni 22 palgaastme järgi tasu saavatel
töötajatel.

Narva-Jõesuu arvudes

hitegevuse tulu 2 562 66 €. Põhitegevuse kuludeks on 2013.a planeeritud
2 545 999 €. Investeerida on planeeritud sel aastal 3 243 732 €. Koos eelarve
vastu võtmisega otsustati võtta krediiti 186 000 € «Narva-Jõesuu rannaala
infrastruktuuri arendamise” projektis
omaosaluse katmiseks.
• Omanike sellekohase soovi kohaselt
tühistati osaliselt Kalevi 22 kinnistu detailplaneering;
• 2012.a detsembris toimunud konkursi
tulemustest lähduvalt otsustati seada
hoonestusõigus Metsa 3 territooriumile
(kunagise spordilaagri “Atlant” maa-ala)
25. aastaks OÜ Geneva kasuks suvekontserdisaali kompleksi ehitamiseks.
• Kinnitati lasteaia “Karikakar” arengukava aastateks 2013-2017.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsuste ja
määrustega saab tutvuda linna kodulehel:
www.narva-joesuu.ee, linna dokumendiregistris: avalik.amphora.ee/njlv, linnaraamatukogus ja linnavalitsuse kantseleis
(Koidu tn 25 Narva-Jõesuu, III korrus).
Alates 01. jaanuarist 2013.a avaldatakse
kõik kohaliku omavalitsuse määrused kohustuslikus korras Riigi Teatajas. NarvaJõesuu Linnavolikogu ja Linnavalitsuse
kõik kehtivad määrused avaldatakse selle
aasta jooksul Riigi Teatajas.

Valmistas ette:
Veronika Stepanova, linnasekretär

• Nagu 2012, nii ka sel aastal tegi linna
aukodaniku nimetuse kandidaatide
ettepanekute läbivaatamise komisjon
linnavolikogule ettepaneku jätta ka sel
aastal linna aukodaniku nimetus välja
andmata. Volikogu otsustas anda linna
tänukirjad teenekatele linnakodanikele
Arvi Pertmanile ja Irina Ponarovskajale.
Koos aukirjaga antakse neile üle hinnalised kingitused. Intervjuud linna aukodaniku nominentidega võite lugeda
meie lehe järgmisest numbrist.
• Võeti vastu linna eelarve 2013.aastaks.
Jooksvaks aastaks on planeeritud põ-

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

31. detsembri 2012.a seisuga
elas Narva-Jõesuus 2 896 inimest, kellest mehi on 1 383 ja
naisi 1513. Võrreldes 2011.a on
Narva-Jõesuu elanike arv vähenenud 80 inimese võrra. Endiselt on Narva-Jõesuu vanimaks
elanikuks 1915.a sündinud naisterahvas.
Narva-Jõesuus elab 33 erinevast rahvusest inimest, suurimad rahvusgrupid on venelased – 2134 inimest, eestlased
310 inimest, ukrainlased 93
inimest, valgevenelased 61 inimest, soomlased 31 inimest,
leedulased 15 inimest ja sakslased 11 inimest.
Narva-Jõesuus elab 16 erineva
kodakondusega inimest, suurimad grupid moostustavad
Eesti kodanikud – 1600 inimest,
Venemaa Föderatsiooni kodanikud 838 inimest ja Ukraina
kodanikud 15 inimest. Samuti
elab Narva-Jõesuus 390 määratlemata kodakondusega ini-

mest.
Narva-Jõesuu elanikel on emakeeleks 20 erinevat keelt, millest suurmad grupid on vene
keel 2 316 inimesel, eesti keel
268 inimesel, ukraina 55 inimese ja soome 11 inimesel.
Viimase 10 aasta Narva-Jõesuu
kõige populaarsemad tüdrukute nimed on Anastasia ( ka
Anastasija ) Darja, Aleksandra,
Maria ( Mia-Maria ka Marija )
Veronika ja Alisa
Viimase 10 aasta Narva-Jõesuu
poisslaste populaarsemad nimed on Alexandr ( ka Aleksandr
ja Aleksander ) Jevgeni, Jegor (
ka Egor ), Danil ( ka Daniel, ka
Daniil ), Artur, Erik ja Kristjan.
Narva-Jõesuu
Keskkoolis
õpib 154 last, kellest 49 on
pärit
teistest
omavalitsustest, Narva-Jõesuu lasteaias
“Karikakar”õpib 79 last, kellest
24 last on pärit teistest omavalitsustest.
2012.a saabus Narva-Jõesuu

elama 112 inimest ja lahkus 129
inimest, suri 41 ja sündis 13 inimest.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus õnnitles 2012.a 88 juubilari ( vanusegrupiti 70, 75, 80, 85, 90, 95
aastat ) ning maksis jõulutoetust 1016 pensionärile.
Puudega lapsi on Narva-Jõesuus 23, rahvapensioni saab 43
inimest, toitjakaotuspensioni
13 inimest, töövõimetuspensioni 349 inimest, pensioni väljatreenitud aastate eest 10 inimest ning muud pensioni 776
inimest.
Narva-Jõesuus on 12 on paljulapselist peret: kolmelapselisi
peresid on 10, neljalapselisi peresid on 1 ja viielapselisi peresid on 1.
Riina Johannes
infosekretär

Töötutele mõeldud
projekt jätkub
Möödunud aasta 22. oktoobril avati uus grupp NarvaJõesuu töötutele elanikele mõeldud projekti raames.
Koolitamine toimus Koidu 6 hoones. Koolituse teoreetiline osa kestis kuni 2013.a jaanuari lõpuni, sellele järgneb praktika Narva ja Narva-Jõesuu erinevates praktikabaasides.
Projekti eesmärk on tutvustada töötuid olukorraga Eesti
ja välisriikide tööturul, avada nende potsentsiaal, õpetada tööleasumisega seotud dokumente õigesti vormistama.
Töötutele korraldatakse käsitöö õpitubasid, toimuvad
individuaalsed konsultatsioonid psühholoogia ja juriidika alal. Tutvutakse kriisieelarve ja kokkuhoidliku majandamise teadmiste alustega. Novembri alguses toimus
ekskursioon Prandi külla sama suunitlusega grupi tööga tutvumiseks.
Sotsiaalkomisjon osutab ka edaspidi vajalikku toetust
selle projekti organisaatoritele ja tänab neid tööandjaid,
kes võtsid viis inimest eelmisest grupist alalisele tööle.
Kõiki, kes on huvitatud meie projekti osalejate tööpraktikale võtmisest meie ettevõtetesse, palume pöörduda projektijuhi Irina Oleinitši poole (MTÜ Tugikeskus
Power, tel. 50 69028).
Jelena Lugina
Sotsiaalkomisjoni liige

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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Narva-Jõesuu elanikke ja külalisi
ootab 2013.a tihe kultuurielu
Alanud 2013. aasta on loodetavasti meie kõigi jaoks täis huvitavaid kultuuriüritusi – tähistab
ju Narva-Jõesuu linn sellel aastal mitmeid tähtpäevi. Milliseid,
küsite teie – sama küsimuse
esitas ajalehe “Narva-Jõesuu”
korrespondent Jevgeni Timoštšukile, linna peaspetsialistile
kultuuritöö alal, et saada ootavate kultuurisündmuste kohta
andmeid nö esmaallikast.
Tere, Jevgeni! Rääkige meile, mille poolest erineb 2013.
aasta eelmisest aastast? Kas
on plaanis midagi erilist? Ja
mis siis ikkagi toimub?
Alanud aastat võib täie õigusega nimetada juubeliaastaks.
Kuurortlinn tähistab sel aastal
mitut ümmargust tähtpäeva:
510 aastat möödub kaluriküla
esmamainimisest ajalooürikutes, 20 aastat möödub linna
õiguste saamise päevast. Isegi
kalender langeb sobivalt kokku : Linna päeva tähistamine
toimub 10.augustil - täpselt 20
aastat tagasi samal kuupäeval
anti Narva-Jõesuule iseseisva
linna õigused.
2013.a tähistab SPA-hotell Meresuu oma esimest, 5-aastast
juubelit. 25-aasta pikkuse tegutsemise aastapäevi tähistavad Narva-Jõesuu hooldekodu
ja Narva-Jõesuu laste muusikaja kunstikool.
Muu hulgas sobib veel ära märkida, et 15.novembril 1873.aastal, millest on möödunud juba
140 aastat, tegi Narva linnapea
Adolf Hahn Narva linnavolinikele ettepaneku asutada ja
heakorrastada kuurort Hungerburg. Tänu selle inimese algatusele ja volinike poolt vastu
võetud otsusele on meil praegu
selline kaunis kuurort.
Ma tean, et ka mõned linna
tähtüritused peavad sel aastal omapäraseid aastapäevi.
Mis üritused need on?
Jaa, see on tõsi. Näiteks 11.augustil Heledas pargis toimuv
“Puhkpillilahing” tuleb kokku
viiendat aastat. Tundub, et alles me alustasime selle ürituse
korraldamist, aga juba on käes
väike juubel. Ka sel aastal kutsume kohale kolm orkestrit, kes
omavahel puhkpillimuusika esitamises mõõtu võtavad.
Silmufestival sai samuti alguse 2009.aastal. Kas toimub
sel aastal esimese juubeli valguses ka midagi põnevat?
Esimene silmufestival korraldati 2009. aastal. See, igati õnnestunud üritus on muutunud
iga aastaga populaarsemaks
nii Eesti elanike kui ka turistide
hulgas. Mõned turismifirmad
ja hotellid müüvad juba eripakette silmufestivali külastamise
võimalusega – suur tänu meie
poolt! Me püüame teha selle
päeva eriti meeldejäävaks ja

hästi sündmusterohkeks vaatamata sellele, et toimumise aeg
on september (sel aastal muide
on Silmufestival planeeritud
28.septembriks) ja septembriilmad on meil teadagi, millised.
Kuid igal aastal püüame me lisada midagi uut ja huvitavat.
Silmufestival tavaliselt lõpetab turismihooaja üritusterea. Millised on suvitushooaja alguseks planeeritud
sündmused?
Sel aastal algab suvitushooaeg
ametlikult 1. juunist. Praegu on
selle päeva ürituste kava veel
läbi- töötamise ja kooskõlastamiste staadiumis. Kindlasti
toimub midagi mitmel pool
linnas.
Teatavasti on 1. juuni lastekaitsepäev. Seetõttu planeerime
korraldada mitmeid üritusi erinevatele vanustele. Mis puudutab lasteüritusi, siis kavatseme
jätkata tihedat koostööd Päästeameti, Maanteeameti ning
Politsei- ja Piirivalveametiga.
See koostöö saab olema suunatud laste jaoks ohutu elukeskkonna tagamiseks. Tuletame
meelde, kuidas käituda kriisiolukordades:
olmeõnnetuse,
tulekahju, avarii jms korral.
Ida-Viru maakond on sel aastal Eesti Spordipealinna staatuses. Milliseid spordiüritusi
korraldatakse
maakonna
programmi raames NarvaJõesuus?
Ida-Virumaal toimub aasta
jooksul tohutu hulk spordisündmusi, neid on üle saja.
Spordipealinna
programmi
raames toimub Narva-Jõesuus
sel aastal kaks suuremat üritust:
perekondlik jalgrattamaraton
(15.juulil) ja Meremiili jooks
(2. augustil). Lisaks ootame
spordilembeseid inimesi meie
talvistele ja suvistele spordi-

päevadele, Jüriöö jooksule,
regulaarselt toimuvatele kepikõnni harrastajate üritustele...
Jevgeni, rääkige palun, millised sündmused on selle aasta
Linnapäevade programmis?
Linnapäevade kavas on nii kultuuri kui spordisündmuseid.
Esimene Linnapäevade raames
toimuv üritus on Noore kunstniku päev, kuhu me ootame
lapsi koos vanematega. Peresid
ootame ka liivaskulptuuride
konkursist osa võtma. Viimastel
aastatel on see väikese ettevõtmisena alanud tegevus jõudnud muutuda rahvusvaheliseks
konkursiks, kus on osalejad nii
Eestist kui Eesti naaberriikidest.
Täie õigusega võib rahvusvaheliseks spordisündmuseks nimetada Eesti mastaabis ainulaadset Meremiili jooksu, millest
võtavad osa suured ja väikesed,
asjaarmastajad ja elukutselised
sportlased.
Kõige tähtsam päev on on muidugi 10. august. Juba hommikust peale alustab oma tegevust suur laat, laste ja noorte
jaoks on käigus atraktsioonid.
Õhtupoolikul toimub linna peatänavatel
karnevalirongkäik,
millele järgneb kontsert pargis.
Linnapäevade kavast räägin ma
täpsemalt suve-poole.
Igal aastal on linnapäevade
karnevali raames toimunud
ka kostüümide võistlus. Kas
planeerite sel aastal midagi
erilist?
Nii on see tõesti. Igal aastal
oleme me korraldanud parima
ja huvitavama karnevalikostüümi leidmiseks konkursi ja
kõik, kes seda soovivad, võivad
konkursist osa võtta, kõndida
omavalmistatud kostüümiga
karnevalirongkäigus ja saada
auhinnatud, kui tema kostüüm

parimaks valitakse.
Sel aastal korraldame me lisaks
veel ühe konkursi. Kuna 2013.a
karnevalirongkäigu kandvaks
teemaks on “sünnipäevapidu”, on täiendav võistlus kõige uhkemalt, huvitavamalt
ja teemakohasemalt ehitud
lapsevankrite vahel. Kõik, kes
selle võistluse osalejatena 10.
augustil karnevalirongkäigus
defileerivad, saavad kingituse,
parimad lisaks veel väärtusliku auhinna. Tasub juba praegu
pead tööle panna, et linna sünnipäeval oma laste või lapselaste liiklusvahendiga karnevalirongkäigus esineda.
Millistest linna üritustest tuleb lähemal ajal kindlasti osa
võtta?
Veebruaris on kaks suuremat
sündmust: sõbrapäev (Valentinipäev) ja Eesti Vabariigi aastapäev.
Valentinipäeval, 14 veebruaril
kell 19 kutsume kõiki linnlasi ja
külalisi mereranda (vetelpääste torni juures). Seal saadame
mere kohale romantilisi taevalaternaid. Tulge, võtke kaasa
sõbrad ja mõned laternad –
olen kindel, et sel romantilisel
õhtul saab kõigil olema seal
väga tore!
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine 24.veebruaril algab
lipu heiskamisega kell 7.18.
Palun tähele panna, et sel aastal
toimub lipu heiskamine NarvaJõesuu sanatooriumi hoone
juures Aia tn 3. Kohe peale seda
toimub pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgi jalamile Narva-Jõesuu kalmistul.
Kell 13.00 algab pidupäevakontsert Narva-Jõesuu sanatooriumi saalis, kus esinevad
linna isetegevuslased ja duett
«Mind Illusion», külalised Tallinnast.

Tahaksite te veel midagi meie
vestluse lõpetuseks lisada?
Lugupeetud Narva-Jõesuu elanikud! Palun jälgige meie reklaamkuulutusi linna infotulpadel ja -stendidel, linna ametlikul
kodulehel internetis aadressil
www.narva-joesuu.ee ja linna
kultuurielust rääkival mitteametlikul lehel sotsiaalvõrgustikus Facebook www.facebook.
com/narvajoesuu.
Nendest allikatest saate te alati värske info linnas toimuvate
kultuuri- ja spordisündmuste
kohta.
Olge aktiivsed, külastage üritusi koos perede ja sõpradega! Ideid ja mõtteid vahetades
laiendate oma silmaringi, saate
teada palju uut ja huvitavat!

Kõik meie üritused on korraldatud just teie jaoks! Kui teil
on aga mingeid ideid või ettepanekuid, kirjutage nendest
meile elektronposti aadressil:
kultuur@narva-joesuu.ee
Täname Jevgenit vestluse
eest ja soovime talle edukat
tööaastat!
Tänan! Soovin kõikidele linnaelanikele head kultuurirohket
aastat!
Jevgeni Timoštšukiga vestles
Jekaterina Korotajeva

2013.a suuremate
kultuuri- ja spordiürituste
kalender:
24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev
17.märts – Maslenitsa (talve ära saatmine)
23.aprill – Jüriöö jooks
12. mai – Emadepäev
1. juuni – Suvehooaja avamine, Lastekaitsepäev
15. juuni – Perekondlik rattamaraton
23. juuni – Jaanipäev
3.juuli – “Seitsme linna muusika” kontsert
14.juuli – Kalurite päev
21.juuli – Noore kunstniku päev
2.august – VI Meremiili jooks
4.august – Liivakujude konkurss
10.august – Linna päev
11.august – V Puhkpillilahing
28.september – V Silmufestival
17. ja 24. august, 7. ja 21.september ning 5. oktoober –
küünlavalgusõhtud muusikaga Heledas pargis
10.november – Isadepäev
1.detsember – Esimene Advent
22.detsember — Heategevuslik Jõulukontsert

Narva-Jõesuu
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Veel kord “Päikeselinnast”
seda ei ole varasematel näitustel eksponeeritud.
Pildistage, valmistuge festivaliks, kohtumiseni suvel!

Koduloomuuseum korraldab kolmandat aastat
fotofestivali “Päikeselinn”. Festivali peaeesmärk on välja tuua kuurordi köitvus, linna päikeseline pool igal aastaajal. Muuseumis toimunud samanimelisel näitusel tutvusid parimate
esitatud töödega linnaelanikud ja Narva-Jõesuu külalised. Nüüd saavad seda teha narvakad: 01.veebruaril avati näitus “Päikeselinn”
Narvas Astri keskuse 3. korrusel. Näitusel on
esindatud nii professionaalsete fotokunstnike
kui ka asjaarmastajate piltnike nägemus päikeseliset kuurortlinnast. Näitus jääb avatuks kuni
veebruari lõpuni.

Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

Võib-olla tekib ka teil tahtmine näitust vaadates omatehtud fotod žüriile ja huvilistele ette
näidata. Pole midagi lihtsamat: Narva-Jõesuu
Koduloomuuseum korraldab taas sel suvel 27.
juulil nüüd juba neljandat korda fotofestivali
“Päikeselinn”. Festivalile võib esitada fotosid
päikeseliset Narva-Jõesuust suurusega 20x30
(formaat A4). Piiranguid on vähe: foto peab
olema tehtud mitte varem kui 2010.aastal ja

Fotonäitus “Lilledest ja ilust, värviliselt”
10 veebruaril algusega kell 12.00 toimus Kesk tn 3 Valges saalis
fotonäituse “Lilledest ja ilust, värviliselt” avamine.
Näitusel on esitatud ligikaudu 30 Narva Fotoklubi liikmete Jelena Kissina ja Igor
Višnjakovi tööd. Vaatamiseks
välja valitud fotod on kõik
pühendatud maailma kõige
ilusamate ja õrnemate asjade
– neidude ja lillede – kujutamisele. Jelena on pühendanud oma tähelepanu ja oskused inimkonna õrnema poole
kujutamisele. Igori poolt on
näitusele antud imelised lillefotod. Ekspositsioon jääb
avatuks kuni 10. märtsini.
Jelena Kissina on sündinud
6. juunil 1984.a pedagoogide
perekonnas ning on oma elu
täielikult loomingulisele tööle pühendanud. Olles lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi
kunstiakadeemia koreograafi
erialal, juhendab ta praegu
Narva tantsustuudiot «Var-

jud». Fotograafia vastu on ta
kogu aeg huvi tundnud, kuid
tõsiselt ja süvenenult tegeleb
Jelena fotograafiaga viimased viis aastat. Eriti meedivad
talle portreed. “Ma teen fotosid mitmesugustes žanrites,
kuid portree – see on eriline
nišš. Inspiratsiooni saamiseks
on mulle vajalik elava pilguga
elus inimene. Kõige rohkem
meeldib mulle tüdrukuid pildistada”, tunnistas Jelena Kissina. 2010. aastal võitis Jelena
konkursi «Historical Narva»,
mis toimus iga-aastase Narva Fotofestivali raames. Koos
kolleegi Igor Višnjakoviga
osales Jelena Kissina fotoprojektis «Tvortšeski dessant»,
mille korraldas balti trükikoda
«Inforing».
Igor Višnjakov on sündinud
16. jaanuaril 1975. aastal.

Huvi fotograafia vastu tekkis
maast-madalast, veel koolis
õppides. Aktiivselt tegeleb
fotograafia kui kunstiga viimase viie aasta kestel. “Mulle
meeldib makrofoto ja maastik”, ütles fotograaf. Igor Višnjakov on paljude konkursside
laureaat. Tema viimase aja
saavutuste hulgas on esikoht
fotokonkursil «Ilus oled, Virumaa» kategoorias «Imeline Virumaa». Igor võtab oma
töödega regulaarselt
osa
Narva fotoklubi fotonäitustest.
Jekaterina Korotajeva
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Narva-Jõesuu linn alustas «Narva-Jõesuu rannaala
infrastruktuuri arendamise» projekti ehitustöödega
Narva-Jõesuu linn alustas
21.01.2013.a „ Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri
arendamise» projekti ehitustöödega.
Projekti finantseerib Regionaalarengu fond Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi raames.
Kogu projekti maksumuseks
on planeeritud 2 928 589 eurot 42 senti, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
toetus moodustab 85% ja
ülejäänud osa on Narva-Jõesuu Linna omafinantseering.
2012.a. sügisel jagati projekt
9 osaks ehk tehti 9 riigihanget. Samal, 2012.a. toimusid
konkursid veevarustuse ja
kanalisatsioonirajatiste ehitamiseks, puidust kõnniteede, treppide ja istekohtade
valmistamiseks ning kõnniteede ehitamiseks ja haljastuse rajamiseks A.Hahni,
Mere, Pargi ja Kiriku tänavatel.
21.01.2013.a alustati esimese hanke tulemusena Narva-Jõesuu rannaala veevarustuse ja kanalisatsiooni
ehitustöödega – töövõtja
on AS TERRAT. Veevarustus-

ja kanalisatsioonitöid koos
kaasnevate
kaevetöödega
teostatakse Pargi tn, Kiriku
tn, A.Hahni tn ja Aia tn ristmikul. Tööde kestvuseks on
planeeritud 8 nädalat, seal
hulgas Kiriku tänaval kuni
28 veebruarini, Pargi tänaval
kuni 15 märtsini ja A.Hahni
ja Aia ristmikul kuni 07 veebruarini.
Seoses
kaevamistöödega
muudetakse ajutiselt Aia
tänava liikluskorraldust ja
paigaldatakse uued ajutised
liiklusmärgid. Muudetud liikluskorralduse skeemid avalikustatakse infotahvlil NarvaJõesuu linnavalitsuse hoones
ning linna kodulehel www.
narva-joesuu.ee.
Nimetatud tööde käigus
teostatakse tagasitäite (kaasa arvatud killustikalused),
nende tänavate teekatete
lõplik paigaldamine on planeeritud teostada kevadel
sõltuvalt ilmastikutingimustest, teise lepingu raames.
Kavas on alustada ka teiste
projektijärgsete
töödega,
millest informeerime teid
täiendavalt.

Tööde alustamise järgus on
hanke „ Narva-Jõesuu rannaala puitteede, treppide ja
istumiskohtade ehitustööd»
raames tehtavad tööd, mille
töövõtja on AS IRBISTERO.
Sõlmitud on töövõtuleping
hanke „ A.Hahni, Mere, Pargi
ja Kiriku kõnniteede ehitusja haljastustööd « teostamiseks - töövõtja AS Lemminkäinen.
On korraldatud hange «Narva-Jõesuu rannaala betoonmüüride ja -aedade rajamise
ehitustööd».
Lähiajal kuulutatakse välja ka
teised ehitus- ja ostuhanked.
Kõik hanked on avalikud.
Konkursside toimumise kohta saab teavet riigihangete
registri kaudu ja linna kodulehelt internetis.
Vabandame kõigi elanike ja
külaliste eest tekkivate ebamugavuste pärast.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Veronika Kuznetsova jõudis
üle-eestilise laste lauluvõistluse
“Laulukarussell” finaali
Laste lauluvõistluse Laulukarussell” ajalugu saab alguse
kaugel 1992.a. Lauluvõistluse
algatamise idee autoriteks olid
ETV lastekoori juht Eve Viilup
ja Eesti tuntud dirigent Aarne
Saluveer.
Ajalehe “Narva-Jõesuu” novembrinumbris kirjutasime me
Veronika Kuznetsovast, NarvaJõesuu laste muusika- ja kunstikooli pedagoogi Inga Samusseva lauluklassi õpilasest, kes
osales sel aastal “Laulukarusselli” lauluvõistlusel. Veronika
läbis maakondliku vahevõistluse ning jõudis finaali, mille
kandis üle Eesti Televisioon.
Sel aastal võttis lauluvõistlusest osa 96 noort talenti kolmes vanuserühmas: 5-7 aastased, 8-10 aastased ja 11-12
aastased. Veronika võistles
parima laulja tiitli pärast kõige
nooremas vanuserühmas ning
jõudis finaali, mis toimus 6.jaanuaril sel aastal Tartu teatris
“Vanemuine”.
Suure loomingulise saavutuse
eest nimetas Veronika kodune
muusikakool ta kuu parimaks
õpilaseks. Veronika Kuznetsova ema ja tema õpetaja Inga
Samusseva on tütarlapse finaalikoha üle väga uhked: “Meie
Veronika oli Ida-Virumaalt

Lugupeetud õpilased
ja lapsevanemad!

2013.a detsembris saab Narva-Jõesuu muusika- ja
kunstikool 25 aastaseks.
Juubeliaasta tähistamiseks toimub meie koolis üritus
“Aasta õpilane”. Iga kuu nimetatakse üks oma õpingutulemustega kõige rohkem silma paistnud laps “Kuu
õpilaseks”. Detsembris toimuval juubelikontserdil valitakse parimatest parim – “Õpilane 2013”.

Jälgige informatsiooni!

Narva-Jõesuu
Keskkool
alustab
2013 / 2014. õppeaastal 1.klassi
tulevate õpilaste arvele võtmist
Kindlustame:
• Kvaliteetse hariduse;
• Osalise keelekümbluse (eestikeelne aineõpe);
• Logopeedi abi;
• Ohutu õppekeskkonna;
• Individuaalse töö lastega üksmeelsetes klassides.

ainus finalist, kokku esines finaalis kaksteist last. Lisaks oli
ta ainus laps, kelle repertuaaris
oli ka venekeelne laul. Täname
kõiki, kes meid toetasid Veronika poolt hääletades või ka
lihtsalt saadet vaadates!” – rääkis Inga Samusseva. Pedagoog
lisas, et nüüd hakkavad nad otsima Veronika jaoks esinemis-

võimalusi ka teistel toimuvatel
lauluvõistlustel.
Olgu siinkohal öeldud, et
mitmed meie muusikakooli kasvandikud juba valmistuvad esinemisteks alanud
aasta konkurssidel. 8.veebruaril toimuvad Kohtla-Järvel
traditsioonilised
“Mudilaste
koorilaulupäevad”,
14.veeb-

ruaril aga toimub vabariikliku
konkursi “Noor muusik” valikvõistlus. 15. ja 16. veebruaril
võtavad meie noored pianistid
osa iga-aastasest võistlusest
Narvas.
Jekaterina Korotajeva

2013 / 2014. õppeaastal avab esimese klassi õpilaste jaoks uksed
arengukool, mille tunnid toimuvad peale koolipäeva lõppu tasuta;
Pakume teile:
• Eesti- ja inglisekeelseid mängutunde;
• maleringi;
• sportmänge;
• loomingulisi tunde kunsti ja kösitööga tegelemiseks;
• ja palju muud huvitavat
Kindlustame lastele tasuta transpordi Narvast kooli ja tagasi
koolibussiga!
Esimene kohtumine tulevaste esimese klassi õpilastega ja nende
vanematega toimub 16.02.2013 kell 10:00
Kooli juhtkond
Info: 35-99732

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

75-aastast juubelit tähistavad:
Leonid Pivovarov
Lidia Soboleva
Margarita Kuzmina
Galina Polujahtova
Vera Gorchakova
Valentina Saykina

70-aastast sünnipäeva tähistab:
Anna Pastuhhova
Tatjana Sulemenkova
Vasily Zhdanovich
Raisa Ipkeeva
Margarita Kryukova

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Antonina Semtšonok
Aleksandra Abushkevich

Kultuurikalender
Veebruar

14.02/19:00 - Sõbrapäev, Rand vetelpäästetorni
juures (Pargi tn.)
15.02/13:00 - 85 aastat tuntud eesti lastekirjaniku
Eno Raua sünnist, Raamatukogu (Kesk 3)
17.02/12:00 - Talvime spordipäev: kelgutamine,
Rand (Mere tn.)
23.02/13:00 - Raamatute näitus Vabariigi 95.

aastapäevaks, Raamatukogu (Kesk 3)
24.02/13:00 - Pidulik kontsert Vabariigi 95.
aastapäevaks, Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium,
(Aia 3)
10.02-10.03. - Jelena Kissini ja Igor Višnjakovi
näitus «Värviliselt lilledest ja ilust», Valge saal
(Kesk 3)

Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium
pakub võimalust saada doktor

Mihhail Širokovi
juures konsultatsioone,
diagnostikat ja ravi

Doktoril on:
• 10-aastane töökogemus teraapia ja endoskoopia valdkonnas,
• 15-aastane töökogemus radioloogia valdkonnas,
• 20-aastane töökogemus spordimeditsiini valdkonnas,
• taastusravi litsents.

Konsultatsioonid, diagnostika ja ravi on tasulised.
Lisainfo ja broneerimine tel: +372 35 99 523, e-post: ilu@narvajoesuu.ee

Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium
pakub võimalust saada hambaarsti

Jevgeni Shestakovi
juures konsultatsioone,
diagnostikat, ravi ja proteesimist

Konsultatsioonid, diagnostika ja ravi on tasulised.
Eesti Haigekassa poolt kindlustatud isikule visiiditasu
ei võeta ja konsultatsioonid on tasuta.
Lisainfo ja broneerimine tel: (+372) 56 46 98 47

NARVA-JÕESUU SPA
& SANATOORIUMI
VEEBRUARIKUU
ÜRITUSTE KAVA:

• 01.02., 02.02., 08.02., 09.02., 16.02.,
22.02.2013 kell 21:00 - ELAV MUUSIKA
SINISES BAARIS. Sissepääs on tasuta!
• 15.02.2013 kell 21:00 – KARAOKE SINISES
BAARIS. Sissepääs on tasuta!
• 23.02.2013 kell 20:00 – TANTSUPIDU „LEMMIKHITID“, kavas on vokaalgrupp „POSITIVE“,
konkursid ja auhinnad. Sissepääs on 5 EUR!

IGAL LAUPÄEVAL kell 12:00
NARVA-JÕESUU SANATOORIUMIS
toimub PEREPÄEV
TULGE KOOS LASTEGA MEILE KÜLLA!

KAVAS:

• 12:00-13:00 – MEISTRIKLASS lastele (saal
CREATIVE)
• VEEBRUARIKUUS tutvume dekupaaž
käsitöötehnikaga (02.02., 09.02.) ja punume
pärlitest ehteid ja muud huvitavat (16.02.,
23.02.). Sissepääs on tasuta!
• 13:00-19:00 – PANNKOOGILAUPÄEV (Sinine
baar)
• 15:00-21:00 – SAUNAMAAILM hea hinnaga
perepaketile (2 täisk. + 2 last kuni 12. a)
15,30 EUR!
• 21:00-00:00 – ELAV MUUSIKA (Sinine baar).
Lisainfo tel: +372 35 99 529, +372 35 99 521,
mob: +372 53 44 7779,
E-post: info@narvajoesuu.ee, www.narvajoesuu.ee

Vitali Goniodskiy
Konstantin Alpatov
Valentina Shvyrkaeva
Vasily Bolshakov
Pyotr Pykhtin
Vaike Toommägi
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Marharyta Shiposh
Vassili Kuuli
Vitalii Trotsak

Gennadi Larionov
Liidia Veselovskaja
Vladimir Vasnev

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Kerli Pertman

sünni puhul

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuus saab tasuta
ära anda kasutatud rehve
Linnavalitsus teostab kasutatud rehvide tasuta vastuvõttu linneelanikelt aadressil Kalda tn 45

igal nädalapäeval kell 17:00 kuni 19:00

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Teade detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2013.a. otsusega nr 139 tunnistati osaliselt kehtetuks
Narva-Jõesuu linna Kalevi 22 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering on kehtestatud Linnavolikogu 28.05.2008.a. otsusega nr 165.
Osalise kehtetuks tunnistamise põhjuseks on Kalevi 22 maaomaniku soov loobuda detailplaneeringu realiseerimisest Kalevi 22 kinnistu ulatuses.
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise tulemusena tunnistatakse kehtetuks ehitusõigus uue 2-korruselise üksikelamu püstitamiseks ning kohustuslikud hoonestusalad
Kalevi 22 kinnistul (detailplaneeringu joonisel krunt nr1).
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse täistekstiga saab tutvuda NarvaJõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu Linn tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni
16.30.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja kinnistu Vabaduse 28b, Narva-Jõesuu
(katastritunnus nr 51301:003:0101, üldpind 1106 m2, ärimaa) võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumise alghind on 101 000 eurot.
Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma osavõtumaksu 100eurot ja tagatisraha 1000 eurot,
mis peab olema laekunud Narva-Jõesuu linnavalitsuse arvelduskontole Swedpangas 1120187750
hiljemalt 11.03.2013 kell 09.00, selgitus „Enampakkumine Vabaduse 28b, Narva-Jõesuu». Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele. Tagatisraha arvestatakse ostu-müügi lepingu sõlmimisel.
Pakkumine peab sisaldama
- pakkuja nimi, asukoht/elukoht ja isikukood/registrikood;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- dokumendid enampakkumise osavõtumaksu tasumise kohta;
- sõnadega väljendatud pakkumise summa;
- pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumine peab laekuma mitte hiljem kui 11.03.2013 kell 10.00.
Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25, 29023
Narva-Jõesuu, ruum nr 301 kolmandal korrusel. Ümbriku peale peab olema märgitud «Enampakkumine: Vabaduse 28b, Narva-Jõesuu».
Pakkumiste avamine toimub 11.03.2013 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;
Ostu-müügi lepingu vormistamise kulud (notariaalsed kulud) kannab ostja.
Lisa informatsioon - aselinnapea Kalle Kekki, tel 5203413, 35 99 593,
e-post kalle.kekki@narva-joesuu.ee
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Narva-Jõesuu veeprojekt läks käima
Juba paar aastat on olnud
kuulda jutte sellest, et NarvaJõesuus hakatakse kohe-kohe
vahetama välja vanu vee- ja
kanalisatsioonitorustikke,
ning ehitama uusi neile tänavatele, kus neid veel pole.
Nüüd võib kindel olla, et töö
tõesti varsti lahti lähebki sest,
20 detsembril 2012.a. sõlmiti
AS Narva Vesi kontoris kolm
lepingut: kaks projekteerimis-ehitustööde lepingut ja
üks ehitusjärelvalve leping.
Rääkides täpsemalt, kaks proje k te e r imis- e hitusl e p in gut
sõlmiti AS Narva Vesi ja AS
Merko Infra vahel olemasolevate torustike rekonstrueerimiseks ning uute ehitamiseks. Kui keegi küsib, et miks
kaks ehituslepingut, siis ehitust viiakse ellu piirkondade
kaupa, kuid mõlematel piirkondadel on sama ehitaja ehk
AS Merko Infra.
Omanikujärelvalvet kõikide
veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise
ja laiendamise projekteerimise ja ehitustööde üle hakkavad teostama firmad AS Tallinna Linnaehitus ja AS Taalri
Varahaldus.
Torustiketöödega kaevatakse
üles praktiliselt terve NarvaJõesuu linn, kuna töid hakatakse teostama järgmistel
Narva-Jõesuu tänavatel: L.
Koidula, Auga, Nurme, Koidu,
Vambola, Vabaduse, Lembitu,
Aia, Raja, Pargi, Kungla, Metsa, Mere, Kesk, Sepa, Rahu,
Karja, Suur-Lootsi, Kudruküla,
E. Vilde, Kalevi, J. Poska, Uus,
Vana, Vaikne, Kudruküla, Mäe,
Lootuse, Õnne, Jõe, Sulevi,
Olevi, Liiva, Linda (vt torustike asendiplaane ja skeeme
ajalehe järgmiselt lehelt).
Rekonstrueerimise puhul olemasolevad vanad lekkivad
veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikud vahetatakse välja uute torustike vastu ning
olukordades, kus magistraaltorustikud hoopis puuduvad,
rajatakse uued kuni kinnistu
liitumispunktini.
Tööd sisaldavad ka magistraaltorustikul uute torustikuosade (kaevud, siibrisõlmed,
hüdrandid) paigaldamist ja
vanade väljavahetamist.
Osaliselt rekonstrueeritakse
ka kaks olemasolevat reoveepumplat (üks peapumpla
bussijaama juures, teine Raja
tänaval), rajatakse 3 uut reo-

veepumplat ning üks ühtlustusmahuti peareoveepumplale (bussijaama juures).
Kõik teekatted, mida on vaja
tööde teostamiseks lõhkuda,
taastatakse endisel kujul lõhutud teekatte ulatuses. See
tähendab, et kui enne ehitustöid oli liiva-mullasegune
tee, siis tee taastatakse liivamullaseguse teena; kui enne
ehitusöid oli asfaltkattega
sõidutee, siis asfaltkate taastatakse; kui enne ehitustöid
oli kruusatee, siis taastatakse
teekate kruusateena.
Torustike projekteerimistööd
toimuvad 2013. aasta esimesel poolel. Projekteerimistöödega on juba alustatud.
Alates jaanuarist 2013 on
alustatud ka geodeetiliste
mõõdistustöödega. Seetõttu
võib Narva-Jõesuu tänavatel
näha 4-6 geodeeti mõõdistamas. Mõõdistustööde käigus
peavad geodeedid sisenema
ka kinnistutele, et mõõta peale hooned, teed, aiad, puud,
kaevud ja muu situatsioon.
See kõik on vajalik torustike
projekteerimistöödeks. Ehitaja palub mõistvat suhtumist
ja ligipääsu hoovidesse. Kui
tekib kahtlusi või probleeme
aedades liikuvate inimestega, võib helistada AS Merko
Infra geodeetide grupi juhatajale Eimar Vallnerile tel.

+3725017023 või võtta ühendust AS Narva Vesi esindajaga
Hilje Õunapuuga, tel. +372
56 690 036.
Ehitustöid hakatakse teostama peamiselt aastatel 2013 ja
2014. Tööd terves linnas peavad olema lõpetatud kevadel
2015. aastal.
Mõlema torustiketööde lepingu kogumaksumuseks on
kokku 9,46 miljonit eurot,
millele lisandub käibemaks.
Tööd viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt
kaasrahastatava
projekti
“Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt“ (SFOS nr. 2.1.0101.100079) raames, mille tõttu neid
finantseeritakse kolmest rahastusallikast:
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 74,16 % osas,
12,92 % osas Narva-Jõesuu
linna eelarvest ja
12,92 % osas aktsiaseltsi Narva Vesi omavahenditest.
Mida peaks teadma ja millega arvestama Narva-Jõesuu
linna elanik, kes sooviks liituda uue valmiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga?
Projekteerimise tööd viiakse
läbi 2013 aasta jaanuarist kuni
oktoobrini 2013.a. Enne projekteerimistööde lõppu ei ole
võimalik väljastada soovijatele tehnilisi tingimusi liitumiseks, kuna kaevude asukohad
pole veel kindlad.
Projekteerimis- ja ehitustööde läbiviija AS Merko Infra
esindaja peab võtma ühendust kõigi kinnistuomanikega, keda võiks puudutada
antud tänaval või piirkonnas
torustiku liitumise võimalus,
ning kooskõlastama kinnis-

tu omanikuga tema kinnistu
liitumuskoha ja täitma kinnituslehe, kus määratakse ära
antud kinnistu liitumispunkt.
Kui projekteerimisega on jõutud valmis (jälgi infot AS Narva Vesi koduleheküljel http://
w w w. n a r v a v e s i . e e /411e s t .
html, tuleb magistraalsete
veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikuga liituda soovijal
esitada AS-le Narva Vesi taotluse tehniliste tingimuste väljastamiseks.
Liituda soovija saab tehnilised tingimused AS-lt Narva
Vesi. Tehnilised tingimused
on tasulised (kehtiva hinnakirjaga saab tutvuda: http://
w w w. n a r v ave si .e e /8 0 e s t .
html
Oma kinnistult kuni projekti
raames välja ehitatud liitumispunktini tuleb kinnistu
omanikul endal lasta paigaldada vee- ja/või kanalitorustik, ning selle eest ka endal
tasuda. See tähendab ka
tööprojekti ja täitedokumentatsiooni tellimist enda kulul.
Ehitusfirma tuleb omanikul
leida ise. Ka AS Narva Vesi
pakub torusitike paigaldamise teenust eraisikutele. Siiski
AS Narva Vesi ei projekteeri
torustikke, projekteeria tuleb
leida kinnistu omanikul endal.
Narva-Jõesuu linna tänavatel
hakkab torustike paigaldus
pihta 2013. aasta suvest-sügisest ning kestab aastani
2015. Juhul, kui kinnistuomanik näeb, et tema kinnistule
lähedal oleval tänaval hakkab
peale juba torustiku ehitustöö, kuid tema juures ei ole
käinud AS Merko Infra esindaja ega kooskõlastanud temale

vee- ja kanalisatsioonitorustiku liitumiskohta ning täitmata on kinnitusleht, peab
ta viivitamatult pöörduma
AS Narva Vesi poole (Hilje
Õunapuu, +372 56 690 036).
Samuti tuleb AS Narva Vesi
esindaja Hilje Õunapuu poole pöörduda koheselt ka siis,
kui liitumiskoha on küll Merko
Infra AS kinnitu omanikuga
kooskõlastanud, aga ehitustööde käigus tema kinnistule
liitumispunkti välja ehitatud
ei ole (nt. ehitusfirma jättis
inimliku eksituse tõttu liitumispunkti välja ehitamata.
Liituda soovija sõlmib AS-ga
Narva Vesi liitumislepingu
esitades selleks liitumistaotluse. AS Narva Vesi võtab liitumislepingu sõlmimisel liitumistasu kehtiva hinnakirja
alusel.
Ühendada kinnistu veevärk
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga on õigus ainult AS-l
Narva Vesi.
Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni hulka ning
seda peab klient hoidma ise
korras. Kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooni omanik peab
lubama paigaldada kinnistu
veevärgile veearvesteid ning
tagama nende korrashoiu.
Kindlasti soovitab AS Narva
Vesi Narva-Jõesuu eramajade
omanikke pildistada selle aasta suvel, enne, kui ehitustööd
algavad, enda kinnistu ümbrust ja seisukorda selleks, et
võimalike vaidluste korral
selle üle, kas Merko Infra AS
kahjustas kinnistut või selle juurde kuuluvaid rajatisi
(piirdeaed, maja, väravad,
asfaltsissesõidutee jmt) ja/

või haljastust (puud, põõsad,
lillepeenrad jmt), tõendada,
millises seisus kinnistu juurde kuuluvad rajatised ja haljastus olid enne ehitustööde
algust.
Kindlasti tekitavad ehitustööd Narva-Jõesuu linnas
aastatel 2013 ning 2014 ebamugavusi: ehitustegevusest
tuleneb suurem müra, rohkem tolmu, lahti kaevatud
konarlikud ja auklikud teed
ning tänavad, liikluskorralduse ümberkorraldused, vähenenud parkimiskohad jmt.,
aga palume Narva-Jõesuu
elanikel ja külalistel olla kannatlikud ja pika meelega, sest
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja laiendamine on Narva-Jõesuule äärmiselt vajalik
ja kasulik.
Peale ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimise ja ehitusöid
tagatakse linlastele parem
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenus ning selle parem
kättesaadavus; vähendatakse
veelekete osakaalu ca 20 %
võrra ja infiltratsiooni ca 25
% võrra. Uute torustike ehitamisega suurendatakse aga
nende narvajõesuulaste arvu,
kellel hakkab olema võimalus
liituda ühiskanalisatsiooniga.
Enne torustiketöid on vaid
ca 50 % eramajadest võimalik
kanaliseerida oma reoveed
ühiskanalisatsiooni, peale torustiketöid juba aga ca 65 %-l.
Veeprojekti elluviimise tulemusel paraneb oluliselt linna
elanike elukvaliteet ühisveevarustuse ja – kanalisatsiooni
valdkonnas.
Edasist olulist infot veeprojekti edenemise ja kulgemise
kohta hakkab AS Narva Vesi
jooksvalt ja pidevalt esitama
nii AS Narva Vesi koduleheküljel http://www.narvavesi.
ee/264est.html
(vahelehel
Narva-Jõesuu ÜF 2007-2013)
kui ka Narva-Jõesuu kohalikus lehes “Narva-Jõesuu Teataja”.

projektijuht Hilje Õunapuu
tel 356 9034
mob 5669 0036
e-post:
hilje.ounapuu@narvavesi.ee
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