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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Olgu vaikne jõulurahu Sinu toas ja õue peal.
Tulgu aasta, kuhu mahub tervist,õnne, kõike head!

Austatud linnakodanikud,
Taas hakkab üks aastaring täis saama.Vaatame neil päevil tagasi käidud
teele, mida mööduv aasta meile tõi. Oli ehk seda, mis võinuks minna teisiti,
aga kindlasti oli meil igaühel ka hulganisti õnnelike päevi rõõmsaid hetki,
kordaminekuid mida ka meenutame mitmete aastate jooksul.
Lõppev aasta oli edukas, sai valmis rannaala vastavalt projektile ,lõpupoole
on jõudmas vee-ja kanalisatsiooni trasside renoveerimine, püstitatud Termak Real Estate OÜ poolt uus SPA hotell, suur tänu linna arengu panuse
eest ärimeestele.

Rahulike jõule meile kõigile
ja edukat Uut aastat!
Soovime õnne, tervist ja kõike head!
Heiki Johannes
Volikogu esimees

				
Iraida Tšubenko
						
Linnapea

Ka tänavu täidab Inglipuu Narva-Jõesuus
laste jõulusoove
Sarnaselt varasematele aastatele paigaldati novembri viimasel
nädalal Narva-Jõesuu Maximasse üles heategevuskampaania
Inglipuu kuusepuu, millele on
koos linna sotsiaaltöötajaga
kantud 20 lapse nimed, kellele
pühadekingitus teha ja sellega
jõulurõõmu valmistada.
Inglipuu on tegelikult esmapilgul üks igati tavaline kuusepuu.
Eriliseks teevad Inglipuu kuusel
rippuvad jõuluehted, millel on
ühe lapse nimi. Need lapsed
ootavad Inglilt kinki ja ootavad
seda pikisilmi, kuna see võib
olla nende tänavune ainus jõulukink.
Inglipuu projektiga soovime
Narva-Jõesuus ja mujal Eestis kutsuda kõiki inimesi head
tegema, tuues kingitusi puudustkannatavate perede lastele
ja valmistades nii võimalikult
paljudele Eestimaa lastele jõulurõõmu ja pühadetunnet. See
soov võib olla esmapilgul nii
mõnelegi üsna väike – mõni
sporditarve, riietusese või koo-

litarve. Kuid kõige olulisem on
see kingituse saamise rõõm, mis
nende toredate laste pühad helgemaks aitavad muuta.
Inglipuult valitud jõuluehtel
on kirjas lapse nimi, vanus ning
tema kingisoov. Igal poekülastajal on võimalik teha lastele kas
ostetud või ka isemeisterdatud
kingitusi. Kinki ei peagi ilmtingimata ostma sellest poest - näiteks kui on kingisoov selline, et
asja annab ise valmis meisterdada, siis on ka see enam kui teretulnud.
Narva-Jõesuu Maxima kaupluses on 20 lapse nimed ja soovid,
kes on leitud ja kelle kingisoovi
uuritud linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti abil. Ka mullu olid
Narva-Jõesuu Inglipuul 20 lapse
jõulusoovid, mis heade inimeste
abiga kiiresti täitusid.
Ühtekokku kogutakse Maxima
kauplustes kogu Eestis kingitusi
enam kui 1200 lapsele. Kingitusi kogutakse Maxima poodides
alates novembri lõpust kuni
detsembri lõpuni. Kingitused

toimetatakse Inglipuu alt lastele
kohale jõuludeks.
Inglipuu projekti on Maxima
Eesti kaasanud Eesti linnade
ja valdade sotsiaalosakonnad,
et just nende abiga leida need
pered, kus kõige enam abi va-

jatakse. Inglipuud pannakse
laste kingisoovideks välja juba
kuuendat aastat järjest.

Ty Lehtmäe
Maxima Eesti
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Linnavolikogus Mida soovime oma lapsele tulevikus?
ja linnavalitsuses

Linnavolikogu istung toimus
26. novembril.

• Kuus volikogu liiget esitasid umbusaldusavalduse volikogu esimehele Heiki Johannes, aseesimehele ning
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehele Igor Moškovile. Umbusalduseavaldus võetakse linnavolikogu
päevakorda 17.12.2014.a istungil.
• Volikogu otsusega anti linnavalitsusele luba hanke
„Narva-Jõesuu linnale kallurauto soetamine” hankelepingu sõlmimiseks edukaks tunnistatud pakkujaga
Inseneri- ja tehnikaühistu REBELLA OÜ.
• Kehtestati Kalevi 12 kinnistu detailplaneering.
• Määrati kinnistul, asukohaga Suur-Lootsi tn 1d planeeritava sadama nimeks „Suur-Lootsi“.
• Arvati linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisust
välja Marina Vecher.
• Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Tatjana Pagajeva esitas komisjoni töö aruande.

Linnavalitsuses toimus
novembri kuu jooksul
neli linnavalitsuse istungit:
• linna eelarvest eraldati mittetulundustegevuse toetusena Narva-Jõesuu pensionäride ühingule 70 eurot
ürituse korraldamiseks (õhtu „Jõulude ootel“) ja Narva-Jõesuu linna vene kultuuri ühingule ALLIKAS 230
eurot tegevuse toetamiseks (ühingu tegevuse kohta
filmi valmistamine);
• kinnitati projekteerimistingimused ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks (L.Koidula 38, Kalevi 14)
ning Lageda maatulundusmaa kinnistu tehnovõrkude
ja teede püstitamiseks;
• korraldatud hanke „Narva-Jõesuu linnale kallurauto
soetamine“ võitjaks tunnistati Inseneri- ja tehnikaühistu REBELLA OÜ.
• kehtestati Koduloomuuseumi ja Linnaraamatukogu
poolt osutatavate teenuste hinnad;
• anti kirjalik nõusolek ajutise piirdeaia püstitamiseks
Koidu 6 kinnistul;
• korraldatud hanke „Narva-Jõesuu linnale jõulukaunistuste soetamine” võitjaks tunnistati AS ADAM BD;
• otsustati maksta linna eelarvest Narva-Jõesuu linna 29
eakatele inimestele juubelitoetust;
• suunati linnavolikogusse kinnitamiseks Narva-Jõesuu
linna 2015. aasta eelarve;
• muudeti liikluskorraldust, lubati paigaldada bussipeatus Noorus
• korraldatud riigihanke „Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline
hindamine” võitjaks tunnistati OÜ Zoroaster ja OÜ
Scandec Ehitus ühispakkumus.
Marina Sorgus
Linnasekretär

Lastele mõeldes öeldakse: „Väiksed
lapsed, väiksed mured – suured lapsed, suured mured“. Vaadates praegu koolis ringi sagivaid lapsi, tekib
mul peas tihtilugu küsimus. Kelleks
saavad nad tulevikus ja kus hakkavad nad elama? Kool valmistab lapsi
ette eluks. Narva-Jõesuu Keskkool
on paistnud silma oma lapsesõbralikkusega. Selle aasta oktoobris külastasid kümne külaliskooli esindajat
meie kooli kaheteist õpetaja tundi.
Käidi korraga kõikides klassides. Hiljem tundidest kokkuvõtteid tehes
jäid kõlama sõnad: emalik, mitmekülgne, kannatlik, intensiivne, klassikaline, arusaadav. Meeldiv oli kuulda
kiitust oma ala asjatundja suust. Tuleb tunnistada, et märgiti ära ka üks
puudus. Meie lapsed ei oska täislausetega emakeeles rääkida. Noored
omavahel suheldes pikki kõnesid ei
pea. Siin saavad aidata ainult kodused, leides aega ka natuke pikemaks
suhtlemiseks noorega.
Mõeldes oma lapse tulevase elukutse peale, loodame me kõik, et
palk oleks tulevikus võimalikult suur.
Kipub aga nii olema, et head palka
saavad valdavalt head suhtlejad.

Ilmselt on kohti, kus ka liinitööline
elatab ennast ära, kuid mitte väga
palju. Meie kooli lõpetaja peaks oskama ennast ladusalt väljendada
peale emakeele ka eesti ja inglise
keeles. Tuleb aga tunnistada, et eest
keelt oskavad meil võrdselt üheksanda klassi õpilasega teise klassi
õpilane. Meie kooli esimene ja teine
klass õpivad osaliselt eesti keeles.
Edusammud on märgatavad. Esimeses klassis õpivad seitse õpilast
keelekümblusprogrammi järgi. Selle
programmi üks plussidest on see, et
kooli lõppedes ei pea sooritama riigikeele eksamit.
Kui eesti keele oskus avab meile uksed Eestis väljaspool Ida-Virumaad,
siis inglise keel aitab meid kogu Euroopas. Me ei saa teada, kus meie
lapsed tulevikus elavad, aga me
peame mõtlema, kus me tahaksime
et nad elaks. Meie kohus on luua võimalused vabadeks valikuteks.
Kus siis saab keeli ja nende abil
suhtlemist õppida? Emakeel peab
loomulikult tulema kodust, kool aitab kirjakeele osas kaasa. Eesti keele
keskkonna leiab õpilane koolist, ko-

Hakkame üksteist
poolelt sõnalt mõistma
Pühapäeva õhtul, 15. novembril kogunes
üle viiekümne inimese Kesk 3 kontserdisaali
laudade taha ülemaailmset eakate isimeste
päeva tähistama. Ootame alati sellist üritust,
kuna suhtlemishuvi ei ole veel kuhugi kadunud. Ja kuidas muidu, sest nagu ikka intrigeerib reklaam ja kõiki ootab palju üllatusi.
Nagu ka selle päeva teema ”Kalapüük - see
on näkkamise asi”, mis koheselt tekitab küsimusi. Peale lauda istumist ei tulnud kaua
oodata. Meid oli õnnitlema tulnud linnapea
Iraida Tšubenko ja linnavolikogu esimees
Heiki Johannes. Õhtujuht Sergei Rõmar
tunneb oma asja, pearežisöör Natalja Petrova on oma rollis ja keerab külalistel tuju
üles. «Püüame kala”, arvame ära vanasõnu
ja mõistatusi sel teemal. Kohaletulnutele
antakse aktiivse osavõtu eest auhindu. Peomeeleolu hoiab ülal Jõhvi tantsukollektiiv
A. Lattu juhtimisel, meie aga rõõmustame
nende pärast: kui ilus ja andekas on meie
noorus! No ja kuidas siin siis paigale jääda –
laseme ka ise tantsu lahti!
Kõlab imeilus muusika, solist Sergei Klenski
laulab meie lemmiklaule ajast, mil me veel

dust ootame julgustust ja moraalset
abi. Inglise keelt õpetame koolis,
kasutuskeskkond jääb igal õpilasel
endal leida. Mõistlik on kasutada
kooliskäimist vajalike asjade omandamiseks. Hilisemas elus tasulistel
kursustel käies on hilja kahetseda.

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

Head saabuvat jõuluaega kõigile ja
ilusat aastavahetust!

Saabuv jõuluaeg on sobilik mõt-

hulga nooremad olime. Hingeline, imetore
esitus, me kõik laulame ja tantsime ja valu
on unustatud.
Samal ajal fotoreporter Maaja Zahharašvili
“püüab” hetki ja tulemuseks on foto mälestuseks – rõõmu ja naeru pisarateni.
Õhtu meeldis väga ja need, kes olid esimest
korda, ütlesid, et ei oodanud sellist pidu,
ning et edaspidi hakkavad ka pidudel käima, mitte kodus istuma.
Suur tänu selle ürituse korraldajatele, nii neile, keda ma juba nimetasin, samuti neile, kes
jäid nimetamata.
Meile on nii vähe vaja, lihtsalt natuke inimlikku tähelepanu ja hingesoojust!
Sügav kummardus teile sellise energialaengu eest. Suur tänu meie linnavalitsusele
ja kõigile, kes aitasid seda pidu korraldada
ning suur tänu lillede eest.
Rimma Doronina
Narva-Jõesuu veteranide nõukogu nimel

Narva Jõesuu Linna eelarvest
mittetulundusliku tegevuse
toetamise korra muutmisest
Narva-Jõesuu Linnavolikogu võttis
27.08.2014.a vastu määruse nr 29,
millega muudeti Narva-Jõesuu linna
eelarvest mittetulundusliku tegevuse
toetamise korda.
Korra kohaselt jäeti välja üks toetuse
liik – projektide kaasfinantseerimine
ning täpsustati, et toetuse piirmäär
kehtib eelarveaasta jooksul.
Juhin tähelepanu, et toetust ei eraldada taotlejale, kes:

lemaks igavikulistele asjadele. Mis
oleks tähtsam, kui meie laste tulevik.

ei ole esitanud aruannet saadud toetuse kasutamise kohta või
kes kasutab saadud toetus mittesihtotstarbeliselt või
kellel on võlgnevusi linna ees.
Marina Sorgus
Linnasekretär

Joel Guljavin
Narva-Jõesuu Keskkooli direktor

Aukodaniku
nimetuse omistamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab
alates 1. detsembrist 2014.a vastu
ettepanekuid Narva-Jõesuu linna
aukodaniku nimetuse omistamiseks.
Narva-Jõesuu linna aukodaniku
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 NarvaJõesuu linnaga;
kelle elukorraldus on vastavuses
ühiskonnas aktsepteeritavate normi- ja moraaliprintsiipidega;
kes omavad pikaajalist ja tulemuslikku tegevust Narva-Jõesuu linna
hüvanguks;
kelle teod on Narva-Jõesuu linnale
tunnustust toonud;
kelle tegevus on toetanud NarvaJõesuu linna arengut.
Aukodaniku nimetuse kandidaat
peab vastama vähemalt kahele

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

ülalnimetatud tingimustele.
Ettepanekud võivad teha juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanek
aukodaniku nimetuse kandidaadi
kohta esitatakse Narva-Jõesuu
Linnavalitsusele kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Aukodanik” hiljemalt 5. jaanuariks 2015.a.
Kandidaatide esitamiseks on
vaja esitada kirjalik ettepanek,
milles peab olema:
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 Linnavalitsus

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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On “Allikas”....
Nende, Galina Sokolova luuletuse sõnadega, algas Narva-Jõesuu vene kultuuriseltsi Allikas
20. juubelile pühendatud õhtu.
Kuid natuke ajaloost.
19. sajandi 20-nendatel aastatel virgutas Narva-Jõesuu vene
kogukonna elu Nikolai Aleksandrovitš Bazanov koos teiste
aktivistidega. Töötas teatritrupp,
moodustati vene laulukoor.
Vene koor N.Bazanovi juhatusel
võttis osa 1. ja 2. vene kooride
üleriigilistest kokkutulekutest
1937.a Narvas ja 1939.a Petseris.
See nende aastate vene kultuuritegelaste liikumine oli sillaks
vene kultuuriseltsi loomisele
1994.a Narva-Jõesuus. Seltsi
idee aktiivseteks elluviiateks olid
rahvasaadikud Vladimir Pagajev
ja Ljudmilla Rakova. Initsiatiiv
leidis toetust linnapea Vello Juhkovi ja linnavolikogu esimehe
Pavel Grigorjevi poolt. 11. novembril 1994.a toimus esimene, organisatoorne koosolek,
kus esimeseks esimeheks valiti
Ljudmila Rakova. Nendest nüüd
juba ajaloolistest faktidest rääkis

seltsi aastapäevaks linnavalitsuse rahalisel toel valminud amatöörfilm. Film räägib pikkamööda seltsi kujunemise esimestest
aastatest. See on osa võtmine
slaavi kultuuride 3. Vabariiklikust
kokkutulekust, V.Romanihhini
juhitud vokaalansambli, I. Seletskaja juhitud tantsukollektiivi
ja laste muusikakooli lastekoori
I.Samusseva juhatusel osavõtt
Vabariiklikest pidudest “Slaavi
pärg” Tallinnas.
Filmis nimetatakse esimeste vene kultuuriseltsi peoõhtute korraldajate nimesid:
I.Ivantšenko, A.Sapunov, L.Švan.
Õhtud olid pühendatud vene
kultuuritegelastele.
Lavalt tervitasid juubelikülalisi
piduõhtu kõige nooremad esinejad: tantsukollektiiv “Kullerkupp” ja muusikakooli laste vokaalansambel.
Kontserdil esines samuti naisvokaalansambel “Rjabinuška”, keda
juhatas kunagi V.Romanihhin.
Nad esitasid oma juhendaja
lemmiklaulud “Belõje krõlja” ja
“Malinovõi zvon”, pühendades
need tema mälestusele. Pidu
läheb edasi romansiklubi “Elee-

gia” lauludega, keda juhendab
I. Zubkova. Õnnitlusega esines
samuti Eesti naisansambel A.
Pertmani juhatamisel. Linnavolikogu esimees Heiki Johannes ja
linnavolikogu kultuurikomisjoni
liige Olga Pagajeva õnnitlesid
lillede ja kingitustega seltsi juhatuse liikmeid N. Astapovat, L.
Rakovat, T. Pagajevat ning luuleühingu esimeest Lilia Samsoni.
Luuleühingu loomisega 2002.a
avanes kultuuriseltsi tegevuses
uus lehekülg. Ühingu loomine
on loominguliste piiride avardamine, poeetilise pärandi hoolikas tundma õppimine ja säilitamine. Poeetilise pärandi loojaid
Narva-Jõesuus esindavad sellised poeedid nagu Polonski,
Sologub, Slutševski, Severjanin,
Balmont, Mirra Lohvitskaja, Saša
Tšornõi.
Ja alates 2002.a algas poeesia
taassünd suurte poeetide luules
ja kohalike poeetide luules. Taas
kõlavad luuletused, lauldakse
laule. V. Bobrov kirjutas muusika
B.Rudenko ja V.Larjušini luuletustele, oma laule ja luuletusi esitab Nastja Kreison, Andrei Gvozdikov on koostanud terve tsükli

laule ja luuletusi Narva-Jõesuust.
Autorite kollektiiv on välja andnud kuus luulekogumikku. Ka
sellel õhtul kõlasid luuletused
Narva-Jõesuust, oli ette valmistatud kollaaž erinevate autorite
luulest. Luuletusi loeti saalis,
kuulajate keskel, ning saal täitus
kiiduavaldustega. Õnnitluste ja
kingitustega tulevad mikrofoni
juurde linnapea Iraida Tšubenko
ja seltsi loomise ajal 1994.a ametis olnud linnapea Vello Juhkov.
Kultuuriseltsi
autasustatakse
Narva-Jõesuu linna aukirjaga,
EV kultuuriministri Urve Tiiduse
tänukirja annab üle kultuuriministeeriumi esindaja Eduard Odinets. Õnnitlustega esinesid veel
Narva rahvusselts “Svjatogor”
mida juhib Alla Matvejeva, “Nadežda” Albina Pugatšenko juhtimisel, külalised Jõhvi ja Ivangorodi luuleklubidest. Loeti ette
vabariikliku Severjanini seltsi ja
Tallinna luuleklubi “Harmoonia”
tervituskirjad.
Õnnitlejatega liitusid meie linna
asutused, kellega kultuuriselts
on aastaid koostööd teinud: koduloomuuseum, raamatukogu,
kultuurikeskus, muusikakool, ve-

teranide nõukogu.
Pidu lõpeb, kõlab ühislaul. Narva-Jõesuu vene kultuuriseltsi Allikas juhatus, mina ja vaatajad täname Oleg Kreisoni suurepärase
stsenaariumi eest, konferansjeed Sergei Rõmari, filmi loojaid
Aleksandr Krasnoumovit ja Olga
Sokolovat. Finantstoetuse eest
suur tänu EV Kultuuriministeeriumile ja Narva-Jõesuu linnavalitsusele.
Olles õhtust saadud muljete
mõju all sain ma aru, et me kõik
koos suudame palju ära teha.
Lõpetan oma kirjutise sõnadega finaalis kõlanud B. Okudžava

Laul kogub sõpru Ivangorodi
Narva-Jõesuu laste Muusika- ja kunstikooli lapsed on veendunud – hea on
omada palju sõpru! Paljuski tänu sõprussidemetele toimuvad meie õpilaste
ja õpetajate elus palju huvitavaid sündmusi: suve alguses tulevad meile külla
akordionistid Narvast ja Sillamäelt,
“Etüüdirallil” võistlevad Narva-Jõesuu
pianistid Kreenholmi Muusikakooli ja
Koorikooli Muusikutega, koos sõpradega “Väikesest ooperist” esinevad
Tallinna ja Sankt-Peterburgi lavadel vanamuusikaansambli “O´lor” muusikud.
Nüüd juba kolm aastat on meie muusikakooli koor kutsunud “Kolme koori
turniirile” võistlema sõpru Aseri, Narva
ja Ivangorodi muusikakoolidest. 2014.a
kokkutuleku külalised otsustasid, et on
aeg korraldada veel üks loominguline
kohtumine, nüüd juba meie Venemaa
sõprade laval, Ivangorodi kunstide koolis.

Kontsert, mis leidi aset 28. novembril,
kandis nimetust “Laul kogub sõpru”.
Kontsertprogrammi raames näitasid
oma lauljameisterlikkust Ivangorodi
Kunstide Kooli koori noorem ja vanem
koosseis (juhendajad T. Kanajenko ja
S. Hohlova), Narva koorikooli estraadilaulu klassi õpilased (õpetaja Alla Vassilevskaja) ja Narva-Jõesuu Muusikakooli
koor (juhendaja Inga Samusseva, kontsertmeister Maria Zrajeva) ning kaks
noort solisti – Alina Baranova ja Veronika Kuznetsova.
Kõik kontserdil osalenud kuulasid hoolega üksteist ning püüdsid esitada oma
kava meisterlikult ja hingestatult. Saalitäis vaatajaid-kuulajaid tervitas soojalt
igat esinejat, kontsert lõppes väikese
ilutulestiku ja ühispildiga mälestuseks.
Peale ühist esinemist kontserdil õppisid
meie Ivangorodi sõbrad peale traditsioonilise “Tere!” selgeks veel mitu ees-

tikeelset sõna ja teavad nüüd täpselt,
mida tähendab lause «Lambad on kadunud» (sellise pealkirjaga laulu, 2014.a
laulupeo repertuaarist, esitas kuulajatele meie kooli koor).
Narva kindluse ajalooga hästi tutavad
külalised Eestist kutsuti külla Ivangorodi ajaloomuuseumi ja seal tutvusid nad
virtuaalset raamatut lehitsedes ning
kindluse arvutimaketti pöörates ammustel aegadel teisel pool Narva jõge
toimunud ajalooliste sündmustega.
Narva-Jõesuu lauljad pöördusid koju
tagasi kingituste, tänukirjade ja hea
tujuga ning on valmis uuteks kohtumisteks sõpradega.
Lada Švan
Narva-Jõesuu muusika- ja kunstikooli direktor

Muusikakooli kollektiiv tänab kõiki
lapsevanemaid, kes aitasid kooril üritust korraldada ja ellu viia.

laulust:
“Mõistkem teineteist me poolest
sõnast,
et kui korra eksime ei korduks
see,
elagem nii, et mõistame kõiges
me teineteist,
sest elu nii lühike on antu ju. “

Rimma Doronina
Koori “Rjabinuška” laulja
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Raissa Kalviste
75-aastast juubelit tähistavad:
Robert Jean-Louis
Leonid Martynov
Valentina Belyaeva
Iraida Korabljova
Liidia Kalatšova
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Nikolay Gagarin
Svetlana Razumovskaja
Niina Nazarenko
Lõive Laine

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Victor Babintsev
Vera Konina
Tamara Fuks
Lilia Kuznetsova
90-aastast sünnipäeva tähistab:
Evgeniya Vlasova

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Erik Logatšov
ja Grigori Gavrilovi

sünni puhul

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestas uued NarvaJõesuu Koduloomuuseumi ja Linnaraamatukogu poolt
osutatavate teenuste hinnad:
Koduloomuuseum

1) täispilet
2) sooduspilet (pensionärid, lapsed, tudengid)
3) ekskursioon (kuni 10 inimest)
4) ekskursioon (üle 10 inimese)
5) perepilet (2 täiskasvanud ja 2 last)

2,00 euro
1,00 euro
8,00 euro
12,00 euro
5,00 euro

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.11.2014.a. otsusega nr 36 kehtestati Narva-Jõesuu
linna Kalevi 12 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 15.10.2014 kuni
29.10.2014.a. Avaliku väljapaneku käigus kirjalikke ettepanekuid ega erimeelsusi
ei esitatud.
Planeeritava ala pindala on 2450 m2 ning see hõlmab Kalevi 12 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0030, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks
kaksikelamumaa krunti pindaladega 1280 m2 ja 1170 m2 aadressiettepanekutega
Kalevi 12 ja Kalevi 12a vastavalt. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kaksikelamute püstitamiseks. Planeeritav krundijaotus ja hoonete arhitektuursed ja ehituslikud tingimused on kooskõlas piirkonna hoonestuslaadiga ning Narva-Jõesuu linna
ehitusmääruse nõuetega.
Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga, mille kohaselt on
planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks „väikeelamute maa“.
Detailplaneeringu lahendusega ja planeerimisprotsessi kajastavate dokumentidega
saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet
308.

Linnaraamatukogu

1) Avalik internetpunkt:
esimesed 15 min
30 min
60 min
2) Raamatukogu:
A4 formaadile, 1 lehekülg 1 lehe koopia
A4 formaadile, 2 lehekülgi 1 lehe koopia
viivis teaviku tagastamata eest

tasuta
0,70 eurot
1,30 eurot
0,15 eurot
0,20 eurot
0,03 eurot/päev.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
otsib oma meeskoda postiljoni.
Kui oled tubli, töökas ja kohusetundlik, siis ootame Sind meile tööle!
Töö sobib nii põhi- kui ka lisatööks.

Soovijatel palun helista tööpäeviti kella 9–16
telefonil 35 99 597, 35 99 587

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.00–15.00
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.00–17.00

I kvartalis
5. jaanuaril
9. veebruaril
9. märtsil

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.

Takso Narva-Jõesuus
TEL 58 07 07 05

Kultuuriüritused 2014.a detsembris:
20.12 – Laste Jõulupidu, algus kell 12.00
Narva-Jõesuu SPA-s
21.12 - Heategevuskontsert, algus kell 12.00
Narva-Jõesuu SPA-s
31.12 – Uue aasta pidu kuursaali juures 01.0002.00

