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Narva-Jõesuu Linnavolikogu
ja Linnavalitsus
õnnitleb õpilasi,
nende vanemaid ja õpetajaid
uue õppeaasta alguse puhul!

Soovime Teile edu,
uusi ideid ja võite!

Põhiseaduse
muudatus
41 riigikogu saadikut andsid menetlusse põhiseaduse
muutmise eelnõu. Kui põhiseadust muudetakse, siis saavad kohalikel valimistel oma
hääle anda ka 16- ja 17-aastased (praegu on piir 18 eluaastat)
Valimisea langetamine puudutab vaid kohalike omavalitsuste valimisi, riigikogu valimiste puhul jääks see endiselt
samaks ehk hääletada võiksid
inimesed alates 18-aastaseks
saamisest. Kandideerimisõiguse iga jääks samuti muutumatuks.
Seadusemuudatuse jõustumisel saaks valimisõiguse
juurde ligi 24 000 noort.

pisut udused - ühest küljest
saab täisealiseks 18-aastaselt,
aga süüvõimeliseks peetakse
juba 14-aastast.
Justiisministri arvates on
16-aastased noored juba sotsiaalselt piisavalt küpsed, et
iseseisvalt valida, kuid riigikoguliikme Viktor Vassiljevi arvates on 16-aastane inimene
veel laps, kes on valijana liiga
rumal. Nimelt pidavat 16-aastane 18-aastaseks saades
oma paar aastat varem vastu
võetud otsuseid häbenema ja
kahetsema.

Osades Euroopa riikidest on
valimisõigus antud 16-aastastele näiteks Austrias, Ungaris, Sloveenias ning mõnedes Saksamaa liidumaades.
Samuti katsetas kolm aastat
tagasi valimisea langetamist
kohalikel valimistel Norra
riik.

Seda ma küsisingi meie kooli
kahelt 9. klassi õpilaselt – Leralt ja Edikult. Lera arvas, et
tema sooviks küll valima minna ja valimisea langetamine
ei ole halb mõte. Kuid Ediku
arvates on 16-aastane veel
liiga noor. Paras aeg valima
minna on siis kui kool on läbi
ja mingi elukogemus olemas.
Rääkisime ka linnaelust. Mõlema arvates on linnas nagu

Eesti riigis on täiskasvanuks
saamise piirid
tõepoolest

Ametlik info

27.augustil
2014.a
toimus
Narva-Jõesuu
linnavolikogu
8. koosseisu 11
istung
Istungil võeti vastu otsus algatada Aia 37 kinnistu ja lähiala
detailplaneering ning jätta algatamata
detailplaneeringu

Kas noored ise tahavad
16-aastaselt valimisõigust või
mitte?

realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Eelarve-ja majanduskomisjoni
esimehe ettepanekul arvati komisjoni koosseisust välja Veera
Gortšakova ning kinnitati uueks
komisjoni liikmeks Ivan Poljakov.
Narva-Jõesuu linna Põhimäärusesse viidi sisse muudatus, millega muudeti linnapea asendamise korda tema äraoleku ajal.
Muudatuse kohaselt täidab sel
juhul linnapea kohustusi aselin-

kõik hästi,kuid samas lisas
Edik „aga maailmas on palju
halba“.
Arutluse käigus selgus, et
noortele võiks rohkem olla
meelelahutust ja koht kus
võiksid noored koos käia. Vajalik oleks ka kergliiklustee

Narva ja Narva-Jõesuu vahel.
Need ei olnud esimesed pähe
kargavad mõtted, vaid põhjendatud väljaütlemised.
Rääkisime veel riigikogust,
volikogust ja erakondadest,
koolielust ja spordist. Lõpuks esitasin küsimuse: „Mida

teeksid esimesena, kui oleksid linnapea?“
Vastus oli üksmeelne – enne
kui midagi teeksin peaksin
nõu targemate inimestega.

napea. Kui ka aselinna ei ole kohal, asendab linnapead finantsnõunik. Kõigi kolme äraoleku
korral määrab linnapea kohustetäitja linnapea linnaametnike
hulgast.

Viidi sisse muudatus linnaeelarvest mittetulundustegevuse
toetamise korda: jäeti välja mittetulundusühingutele projektide kaasfinantseerimiseks toetuse andmine. Samuti määrati ühe
eelarveaasta jooksul antavate
toetuste piirsummad, mis tähendab, et MTÜ võib taotleda teatud
summa toetuseks aasta jooksul
kas osadena või ühe korraga.

mendiregistris avalik.amphora.
ee/njlv või linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu 25 NarvaJõesuu, kab. 301.
Määrustega saab tutvuda ka Riigi Teatajas.

Võeti vastu riigieelarvest makstavate
toimetulekutoetuste
vahenditest täiendava sotsiaalabi maksmise uus kord. Aasta
lõpuks jääb osa vahenditest kasutamata ja et neid võib tagastamise asemel eraldada täiendava
sotsiaalabina toimetulekutoetust saavatele isikutele.

Narva-Jõesuu
linnavolikogu
otsuste ja määrustega saab tutvuda linna kodulehel internetis
aadressil www.narva-joesuu.ee,
linnavalitsuse ja volikogu doku-

Lera ja Edik soovin teile edukat kooliaastat!

Koostas: Veronika Stepanova,
linnasekretär

Aasta pärast arutame neid
küsimusi edasi nagu kokku
leppisime.

Heiki Johannes
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Narva-Jõesuu linna päev
Narva-Jõesuus toimus linna päeva tähistamine. Nagu
korraldajad olid lubanud,
ootas linna elanike ja kuurortlinnakese külalisi mitmekesine pidupäeva tähistamise kava. Kuursaali juures
ja pargis oli terve päev laat,
laste meelelahutuseks töötasid mitmesugused karusselid, batuudid, suhkruvati
masin. Hea tuju andis külastajatele mitmesuguste rahvuslike seltside esinemine.
Mööda linna peatänavat kulges tõeline karneval, mille
teemaks oli sel aastal “Narva-Jõesuu – looduse ime”.
Kõikide kostüümide hulgast
valis žürii välja ilusaimad ja
autasustas neid meenetega. Kolmandale kohale tuli
kostüüm “Ivan Grozõi mereröövlid”, teise koha võitis
kostüüm “Inimpuu”, esikoha
võitis aga sel aastal mees-

kond “Karavan”.
Laval avasid pidulikult peo
linnavolikogu esimees, linnapea ja külalised Soome
sõpruslinnast Imatra. Meie
linna sünnipäeval tehti palju
üllatusi ja kingitusi! Õnnitleti vastsüninuid ja kingiti
kõigile hõbelusikas, millele oli graveeritud lapse
nimi, ei unustatud õnnitleda meie linna aukodanikke, anti kingitused 2014.a
ilusaima maja ja parima
kostüümi eest. Kogu õhtu
esinesid laval
tantsijad,
lauljad, mustkunstnik ja isegi maotaltsutaja! Rõõmu jagasid külalised Peterburist
«OLYMPIC BRASS» ja sütitav
ansambel “Ivette trio”. Peo
lõpetas traditsiooniliselt tuleshow ja ilutulestik.

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

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Hooldekodu tsirkuselaager

Augustikuus toimus hooldekodu õuel suures telgis nädalane tsirkuselaager, kus meie
kliendid ja tegevusjuhendajad
said terve nädala kogeda tsirkuseteraapiat Circus Bombastico (Saksamaa) ja Cirkus Jeee!
(Eesti) terapeutide käe all.
Järgnevalt pisut tsirkuseteraapiast ja sellest, miks me sellise
laagri korraldasime.
Loovteraapia on maailmas
tunnustatud meetod, mille
abil saab edukalt toetada inimese psüühilist ning emotsionaalset arengut ning elusituatsioonides toimetulekut.
Tsirkuseteraapia on üks loovteraapia alaliike. Tsirkuses osaledes saab inimene kogeda
erinevaid emotsioone ja tundeid ning võimaluse neid välja
elada. Läbi mängu ja mängulisuse kaovad piirid ja tekib võimalus iseenda avastamiseks ja
turvaliselt proovilepanekuks.

Tsirkuseteraapias paranevad
osalejate
koostööoskused,
areneb teistega arvestamine, tekkib ühtsustunne trupis ning toimub igaühe isiklik
areng. Selleks
kasutatakse
tsirkuseteraapias ühtsustunnet ja koostööd toetavaid
harjutusi, kasutades vahenditena rütmipille, akrobaatikat,
tantsu, laulu. Sisseelamiseks
on väga oluline tsirkuseriietuse ning temaatilise grimmi
kasutamine. Protsessi käigus
toimub lihtsate trikkide õppimine: žongleerimine erinevate vahenditega, inimpüramiidide ehitamine, tasakaalu- ja
hüppamisharjutused jms. Hästi valitud muusika loob õige
meeleolu, annab rütmi, paneb liikuma ja aitab tegevustesse sisse elada. Turvaline
keskkond annab julguse end
proovile panna. Protsessi lahutamatuks osaks on etendus

ja selleks valmistumine. Osalejast vormub selle protsessi
käigus tõeline tsirkuseartist,
kes tunneb end meeskonna-

liikmena ja säilitab enesekindluse ka publiku ees.
Eestis on tsirkust teraapilises
kontekstis töös erivajaduste-

ga inimestega kasutatud alates 2003. aastast, kui tekkisid
sidemed Saksamaa rändtsirkusega „Circus Bombastico“.

2007.a. on tegevusterapeut
Ain Klaassen ja tantsuterapeut
Helena Ehrenbush kasutanud
tsirkust regulaarselt teraapilises töös täiskasvanud psüühikahäiretega inimestega. Narva-Jõesuu Hooldekodus on
teraapiline tsirkus juba teist
korda. 2013 aastal viisime läbi
2-päevalise tsirkuseürituse.
Narva-Jõesuu
Hooldekodus
elavad lisaks eakatele ja füüsilise puudega inimestele ka
psüühiliste
erivajadustega
inimesed, kes vajavad paljuski
spetsiifilist juhendamist ja abi.
Neile valmistab raskusi erinevate eluliste rollide teadvustamine ja kasutamine, samuti
iseenda ja ümbritseva tajumine. Seetõttu on psüühilise erivajadusega inimestel meie
ühiskonnas teistega võrreldes
märksa vähem eneseteostus
ja –arenguvõimalusi. Tsirkuselaagri korraldamisega püüdsimegi me seda puudujääki pisut korvata.
Laager päädis kahe etendusega: 14. augustil esineti hooldekodu rahvale ning 15. augustil
meie külalistele mujalt. Meeldivaks üllatuseks oli linnaelanike ja linnas puhkajate suur
huvi ja rohke osavõtt meie
etendusest. Täname kõiki, kes
kohale tulid! Loodame, et ei
pidanud kahetsema. Samuti
täname südamest oma abilisi: MTÜ Meie Pagar, kes avas
etenduse ajaks meie õuel oma
kohviku ning Narva-Jõesuu
Linnavalitsust, kes trükkis meile reklaamplakateid.

Uute vahvate
kohtumisteni!
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Georgi Savitš
Tatjana Utkina
75-aastast juubelit tähistavad:
Georgi Polunin
Valeri Sikorski
Lidia Triputko
Irina Ivanova
Tamara Roshchupko
Aleksandra Karhu

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Yury Sobolev
Liliya Kotelkina
Lidia Martynova
Margarita Shelomentseva
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Alexander Shishalov
Antonina Shumilova
Nadezhda Samarina
Anastasia Vasilieva
Laine Müürsep
Zinaida Petuhhova
Nadežda Jolkina
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Lidia Abramidze
Evdokia Rozenblium
Antonina Gavrilova

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 21.08.2014.a. Linnavalitsuse korraldusega nr 315 on
algatatud Vabaduse 25 kinnistu detailplaneering.
Vabaduse 25 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks olemasoleva hoone
(paviljon-kohvik) rekokonstrueerimiseks ja laiendamiseks jurde- ja pealeehitamisega 2-korruseliseks
ärihooneks säilitades olemasoleva hoone tegevuse liik Vabaduse 25 ärimaa kinnistul. Koos taotlusega
on esitatud kavandatava hoonestuse eskiislahendus.
Detailplaneeringu eesmärkideks on
- krundi ehitusõiguse määramine ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine;
- krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
- maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
- krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ning see hõlmab Vabaduse 25 ärimaa krunti pindalaga 1216
m2 katastritunnusega 51301:002:0009 ning maa-ala katastritunnusega 51301:002:0027 kuni
Vabaduse tänava asfaltkatteni. Lähiala all mõistetakse maa-ala, mis on planeeringuala kinnistust kuni
tehnovõrkude liitumispunktideni.
Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga (ärimaa).
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil
Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Lugupeetud lapsevanemad,
kelle laps läheb sellel sügisel
1. klassi!
Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi
õpilasele 63.91eurot koolitoetust.
Koolitoetus määratakse lapsevanemale,
kui üks vanematest (või eestkostja) ning
laps on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanikud olnud 1 aasta.

Taotlusi koolitoetuse saamiseks võetakse
vastu kuni 12. septembrini.
Koolitoetuse avalduse blanketi saab
linnavalitsuse III korrusel infosekretäri
käest.
Avaldusele tuleb lisada lapse ja vanema
isikut tõendava dokumendi koopia ning
tõend koolist.
Narva-Jõesuu linnavalitsus

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
11.09.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu
toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringu avalik
arutelu.
Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr
167. Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut
katastritunnusega 51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning
seda planeeringuga ei muudeta.
Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine
uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste
väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse
ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja
tingimuste määramine.
Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine
planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei
algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis
aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Pangabussi peatused:
Voka
olmehoone juures
kell 14.00–15.00
Narva-Jõesuu
apteegi juures
kell 16.00–17.00
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.

III kvartalis
8. septembril

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

11.09.2014.a kell 14.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub
Narva-Jõesuu linna L.Koidula 107 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.
Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.04.2014.a otsusega nr 23.
L. Koidula 107 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks L. Koidula 107
riigikaitsemaa kinnistul. Taotluse kohaselt planeeringuga soovitakse muuta kinnistu piire ning
moodustada sellest kuus elamumaa krunti eesmärgiga uute üksikelamute ja selle abihoonete
püstitamiseks.
Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uute üksikelamute ja selle
abihoonete püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu
krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.
Planeeritava ala 18419 m2 ning see hõlmab L. Koidula 107 kinnistut katastritunnusega
51301:012:0041. Katastriüksuse sihtotstarve on riigikaitsemaa 100%
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L. Koidula 107 krundi maakasutuse juhtotstarbeks
kavandatud haljasalade maa. Planeeringuga kavandatakse muuta see üksikelamute maa-alaks
(EE).
Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse mõistes.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

