Narva-Joesuu
VEEBRUAR 2009

NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

• Ametlik

Volikogu ametlik info
28 jaanuaril 2009.a. toimus linnavolikogu järjekordne istung, kus tehti järgmised otsused:

‘’Meresuu’’ sai aasta tegija tiitli
Eesti turismifirmade liit valis Eesti aasta turismiobjektiks mullu suvel
Narva-Jõesuus avatud Meresuu spaahotelli.
Liidu tegevdirektor Kersti Kont
sõnas, et Meresuu võit oli ülivõimas, vaatamata sellele, et
tiitlile konkureeris rohkesti mullu valminud ja praeguseks juba
tuntuks saanud turismiobjekte.
«Meresuu on Narva-Jõesuu uuele elule ärataja,» põhjendas Kont
žürii eelistust. «See on täiesti uus
tase kogu Ida-Viru piirkonnas.»
Peale Meresuu olid aasta turismiobjekti nominendid veel Tallinna
lennujaama laiendus, Dorpati
konverentsikeskus Tartus, Rakvere Aqva Spa, Viljandi pärimusmuusika ait, Meistrite hoov Tallinnas ja Vihula mõisakompleks.
Üks Meresuu spaahotelli omanikke Aare Kööp ütles, et seda

Nüüdne
tiitel näitab,
et seda on õnnestunud teha. Selle üle on
mul eriti hea meel
Üks Meresuu spaahotelli
omanikke Aare Kööp

hotelli rajades soovis ta ärihuvide
kõrval tõmmata ka rohkem tähelepanu Ida-Virumaale kui suurte
võimalustega turismipiirkonnale. «Nüüdne tiitel näitab, et seda
on õnnestunud teha. Selle üle on

mul eriti hea meel,» ütles Kööp,
kes võttis eile turismimessil «Tourest» tiitli vastu majandus- ja
kommunikatsiooniministrilt Juhan Partsilt. «Ühtlasi on see tunnustus kõigile meie hotelli töötajatele, et nad on suutnud hoida
kõrget teenindamistaset.»
Majandussurutisele vaatamata
ei ole Kööbi sõnul tal põhjust
Meresuu seniste müügitulemuste pärast nuriseda. Seitsme esimese kuu jooksul on Meresuus
peatunud 15 000 inimest, neist
ligikaudu 80 protsenti on Eestimaa inimesed. «Paljud neist sattusid nüüd elus esimest korda
Ida-Virumaale,» märkis Kööp.
Ta lisas, et lühikese aja jooksul

on hotellis jõudnud ööbida juba
35 riigi kodanikud. «Viimastel
kuudel on märgatavalt hakanud
kasvama Peterburi inimeste osakaal,» ütles ta.
Meresuu spaahotell kuulub osaühingule Egeria Kinnisvara, kes
investeeris selle rajamisse üle
250 miljoni krooni.
Eelmisel aastal valiti Eestis aasta
turismiobjektiks Kadrioru park.
Turismifirmade liit tunnustab
paremaid turismitegijaid alates
1990. aastast.
Erik Gamzejev,
Põhjarannik

Sõidusoodustus vanuritele AS Sebe Eesti-sisestel bussiliinidel.
Alates 01.veebruarist rakendab AS SEBE erakorralise sõidusoodustuse. See soodustus annab üle 60-aasta vanustele
reisijatele teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval normaalhinnast –60% odavama pileti. Soodustus kehtib kõikidel
ettevõtte Eesti-sisestel kaugbussiliinidel, s.h Tallinn-Tartu Täistunni Ekspressidel. Teistel nädalapäevadel jääb üle 60aasta vanustele reisijatele kehtima senine 10% soodustus.
Narva-Jõesuust Narva ja Narvast Narva-Jõesuusse saab AS Sebe bussidega sõita teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval
–60% hinnaalandusega, sel juhul on linnadevahelise sõidupileti hind üle 60-aastastele reisijatele 10.- krooni.
Reis nr 85 väljub Narva-Jõesuust kell 7:10, Narva jõuab kell 7:40;
Reis nr 746 väljub Narva-Jõesuust kell 9:30, Narva jõuab kell 10:00;
Reis nr 747 väljub Narva-Jõesuust kell 17:00, Narva jõuab kell 17:30;
Reis nr 747 väljub Narvast kell 14.45, Narva-Jõesuusse jõuab kell 15:05;
Reis nr 85 väljub Narvast kell 21:40, Narva-Jõesuusse jõuab kell 22:00;
Reis nr 746 väljub Narvast kell 23:00, Narva-Jõesuusse jõuab kell 23:20;

• Kinnitati Narva-Jõesuu linna 2009.a. eelarve 34 346 900 krooni
tulude osas ja 43 586 kr kulude osas, muu hulgas finantstehingud
9 236 600 krooni ulatuses;
• Kinnitati keskkooli pedagoogide palgaarvestuse alused ja palgamäärad;
• Kinnitati munitsipaalasutuste töötajate palgamäärad. Munitsipaalasutuste ja linnavalitsuse töötajate palgamäärad on nüüdseks ühtlustatud;
• Võeti vastu määrus assigneeringute sulgemisest. 2008.a. kasutamata jäänud eelarvevahendid kogusummas 1 596 000 krooni on
üle kantud 2009.a. eelarve samadele kuluartiklitele;
• Kinnitati keskkooli arengukava aastateks 2008-2011. Kooli arengukavaga on võimalik tutvuda internetis meie kodulehel www.
narva-joesuu.ee
• Viidi sisse muudatus linna kaugküttepiirkonna kehtestamise
määrusesse. Muudatus puudutab keskkütte eest tasumise korda nendes korterites, mis on kaugküttesüsteemist eraldunud
ja tarbivad selle soojust kaudsel teel (korterit läbivad püstikud,
laed, seinad, põrandad). Muudatus kõlab järgmiselt: “Võrgust
eraldunud korterite soojusega varustamisel kaudselt kaugkütte
teel (püstikud, laed, seinad, põrandad) maksab omanik (valdaja)
võrguettevõtjale korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel, sõltumata korteri asukohast elamus”.
• Muudeti Narva-Jõesuu linna ja Narva-Jõesuu Soojus OÜ vahel 25.
aastaks sõlmitud soojustrasside rendilepingut seoses soojusenergia tarnija muutumisega linnas. Lepingut muudeti ainult rentniku
nimetuse osas. Rendilepingu tingimused ei muutunud.
• Linnavolikogu otsustas maksta kompensatsiooni 2008.a II poolaastal istungitel osalemise eest neile linnavalitsuse liikmetele,
kes ei tööta Narva-Jõesuu LV ametnikena. Otsustati maksta 100
krooni osa võetud istungi eest.
• Otsusega nr 189 kehtestati detailplaneering Kalda 73, 73a kinnistule ja juuresolevale territooriumile. Kehtestatud detailplaneering näeb ette Kalda 73 krundi jagamise kaheks võrdseks elamumaa krundiks ja määrab ära ehitusõiguse. Planeering näeb ette
ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitamise kummalegi krundile.
Maksimaalne ehitusalune maa on 300 ja 350 m2, ehitiste piirkõrgus kuni 10 m.
• Otsusega nr 190 algatas linnavolikogu J.Poska 16, Suur-Lootsi 19
ja juuresoleva territooriumi detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise samale territooriumile. Planeeringu eesmärk on muuta linna üldplaneeringut maa
kasutamise sihtotstarbe osas, muutes selle tootmismaast keskusemaaks. Samuti soovitakse määrata mitmefunktsionaalse ehitise
ehitusõigus, tehnovõrkude ja –ehitiste asukoht, liikluskorraldus
ja haljastus planeeringualal. Planeeringuga soovitakse moodustada reformimata riigimaal teede ja tänavate aluseid krunte.
• Linnavolikogu lubas linnapea puhkusele ajavahemikuks 02. kuni
13. märts. Andres Noormägi kohuseid täidab tema puhkuse ajal
linnavalitsuse liige Andrei Palmberg.
• Volikogu sotsiaalkomisjon sai uued juhid. Komisjoni esimeheks
valiti Heiki Johannes, aseesimeheks Aili Sepp.

Teadaanne
Viimasel aastal on laekunud linnakodanikelt ja linna külalistelt
palju suulisi kaebusi autode stiihilise parkimise kohta elamute
juures. Näiteks Kudruküla 13 ja Kudruküla 15 korteriühistute
autoomanikud pargivad oma sõiduvahendid kõnniteedele ja
linna muruplatsidele.
Linnavalitsus on saatnud kirja loetletud korteriühistute valitsejatele ettepanekuga 01. maiks 2009.a. lahendada parkimisküsimus oma majade juures, määrates autode hoidmiseks
parkimiskohad. Linnavalitsus on valmis selles küsimuses korteriühistutega koostööd tegema.
Andrei Palmberg
Keskkonnaspetsialist-korrakaitseametnik
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Kaasaegne lasteaed Narva-Jõesuus: milline see on?
Pidupäev – see on lapse elus tähtis sündmus,
mis on täidetud ebatavaliste rõõmude ja sügavate elamustega.
Eesti rahva, nagu ka muude rahvaste elu, ei ole võimalik kujutada ette ilma pidupäevadeta. On rahvakalendrist tulenevad etnilised pidupäevad nagu
Mihklipäev, Mardipäev, Vastlapäev, mida tähistatakse rahvakommete kohaselt.
24. veebruaril tähistame me oma kodumaa Eesti
vabariigi sünnipäeva.
Minu armas Eestimaa,
mulle oled kallis sa.
Kõiki oled sünnitand,
kõigi pärast kannatand.
Talvel ilus lumemaa,
mõnikord ka lumeta.
Siis kui päike loojub taas,
uinub kogu Eestimaa.
/Edvin Sillaste, 8 a/
Meie riigis elab palju rahvusi, kuid neid kõiki ühendab armastus kodumaa Eesti vastu, püüd elada rahus ja sõpruses.
Mu kodumaa on väike,
siin harva paistab päike.
Taevas üpris tihti hall,
pikk ja külmavõitu talv.
Sellegipoolest on ta ilus maa,
selle vastu keegi ei saa.

Siin olla on turvaline ja hea,
seda tean ja meeles pean.
/Mariliis Müür, 8 a/
Siin sõbrad minu kõrval,
on lõbus mängida.
Täis mereõhku rinnas
siin laulab Eestimaa.
/Dmitri Komosko/
Pidu – need on ühised mängud, mille käigus
laps tunnetab ümbritsevat maailma, saab võimaluse näidata oma loomingulisi võimeid,
tunda ennast näitleja, tantsija või lauljana.
6.veebruaril nägid koolilapsed lasteaias
S.Maršaki muinasjutu “Kaksteist kuud” motiividel loodud muusikalise muinasjutu etendust.
Etenduses esinesid noored talendid vanuses
3 kuni 7 aastat: peaosi täitsid Diana Stepanova, Liisa Skopina, Ksenia Orlova, Kirill Nitšenko, Roman Stulnikov, Roman Saltun, Venjamin
Toropov. Näitlejad olid üle rambipalavikust,
oskasid ennast osa täites vabalt ja loomulikult
üleval pidada, improviseerida miimika, žestide
ja liikumise juures. See muinasjutuline etendus jättis unustamatu mulje noorte andekate
näitlejate kordumatu ja võluva esinemisega.
Hinge kinni hoides jälgis publik muinasjutu
sündmuste arengut, elasid kangelastele kärarikkalt kaasa nende seiklustes ja tänasid etenduse lõpus esinejaid tormilise aplausiga.
Laste huvi teatritegemise vastu kujundavad ja
aitavad üleval hoida kogemustega pedagoo-

gid ja lasteaia kõikide etenduste lavastajad:
Marina Skopina, Irina Seletskaja, Žanna Šendrikova, gruppide pedagoogid.
Teiseks suureks elamuseks meie lastele oli sõit
Narva, külaskäigule lasteaeda “Kirsike”, kus me
viisime läbi ühise spordipäeva. Lapsed said toredast päevast rõõmu suhtlemisest üksteisega ja suure energialaengu sportimisest. Sellised kohtumised arendavad lastes sallivust ja
sotsiaalset suhtlemist, oskust aktsepteerida

teistsugust käitumismudelit, saavad alguse
teadmised heast ja kurjast.
17.veebruaril toimuval Narva lasteaedade
spordivõistlusel võitleb meie 10-liikmeline
meeskond koha eest finaalis!
Natalja KAURSON,
lasteaja juhataja

“Me avaldame teile armastust”

Vilistlaste õhtu
7.veebruaril toimus Nar va-Jõesuu keskkoolis vilistlaste
õhtu. Kohale olid tulnud õpetajad-veteranid Alek sandra
Glavatskaja, Nadežda Šendrikova, Irina Mošonkina, Valen tina Deineko, V. Rudenko ja igavene direk tor –Zoja Petrovna Drozdova.
14.veebruaril algusega kell 18.00 toimus kesk tn 3 Valges saalis Valentinipäeva puhkeõhtu “Me avaldame teile armastust”. Õhtu oli
pühendatud kõigile sõpradele ja armunutele! Peoõhtu programmis
olid mitmesugused konkursid, tants ja karaoke.
Õhtu möödus soojas ja õdusas õhkkonnas, inimesed olid kogunenud oma sõpradega ümmarguse laua taha ja nautisid pidu. Programmi viis läbi Natalja Petrova.

Peaaegu täies koosseisus oli kohale tulnud ka kooli lõpe tamise 40. aastapäeva tähistav klass. Meenutati õnneliku lapsepõlve ja kooliaega, arutati koolisõprade saatust,
meenutati neid, kes ühel või teisel põhjusel ei saanud ko hale tulla või kes olid juba alatisek s lahkunud... Kooliaeg
see - eest on mälestustes alati ilus ja muretu.
Õhtu külalisi ter vitati kontserdiga.

Anna Semjonova,
Linnavalitsuse infosekretär

Fotokonkursi “Narva-Jõesuu
2008” võitjate autasustamine.

Jõulutoetuse maksmisest

Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt 2008.a kevadel välja kuulutatud
fotokonkursi “Narva-Jõesuu 2008” võitjaks osutus Ilja Smirnov, “Põhjaranniku” ja “Narvskaja Nedelja” ajakirjanik, kes sai esimese preemia
foto eest nimetusega « Город сказка» (Linn-muinasjutt). Preemia
koosnes rahalisest autasust 5000.- krooni ja Meresuu Spa Hotelli veekeskuse kinkekaardist.
Teise, 3000.- kroonise preemia vääriline oli Anton Skljarovi foto.

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

Narva-Jõesuu Linnavalitsus on võtnud vastu otsuse maksta välja esimene osa jõulutoetusest, summas 250.- krooni. Õigus toetusele on pensionäridel, kes elavad Narva-Jõesuus ja on kantud selle elanikeregistrisse vähemalt aasta aega.
Toetuse saamiseks on vajalik esitada avaldus, kuhu on muu hulgas kindlasti märgitud taotleja arveldusarve pangas. Kui taotlejal ei ole oma arvet, tuleb näidata avaldusel volitatud isiku arve number.
Avaldusi võetakse vastu alates 09.veebruarist kuni 10. märtsini k.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoones Koidu 25 kolmandal korrusel infosekretäri juures. Majas töötab lift.
Täiendavat infot võib saada telefonil 35 99 597. Küsimusi võib saata ka meilile olga.kronk@narvajoesuu.ee.

tel. + 372 35 99 599 info@narva-joesuu.ee
fax + 372 35 99 590 www.narva-joesuu.ee
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Narva-Jõesuu linna Vabaduse 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Linnavalitsuse 12.02.2009 korraldusega nr 39 võeti vastu Narva-Jõesuu linna Vabaduse 72 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeringuala suurus on 2,71 ha ja see hõlmab Vabaduse 72 kinnistut pindalaga 13482m2 (katastritunnus 51301:006:0062), Vabaduse 72C kinnistut pindalaga 126m2 (katastritunnus 51301:006:0084) ning sellega piirnevat riigiomandis olevat katastrisse kandmata
maad Vabaduse, Vambola ja Nurme tänavate all.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vabaduse 72 kinnistu jagamine neljaks elamumaa krundiks (Vabaduse 72, Vabaduse 74, Nurme 37
ja Nurme 41) ning üheks tootmismaa krundiks (Vabaduse 74A). Reformimata riigimaal moodustatakse kolm liiklusmaa krunti pindaladega 7949m2 (Vabaduse tn all), 1393m2 (Vambola tn all) ja 3959m2 (Nurme tn all) ning tootmismaa krunt olemasoleva reovee
pumpla teenindamiseks pindalaga 161m2.
Planeeringuga kavandatavad uued elamumaa krundid ja nende ehitusõigused on järgmised.
Vabaduse 72 krundil pindalaga 7734m2 säilib olemasolev 6-korruseline hoonemaht, mis rekonstrueeritakse korterelamuks. Lisaks
olemasolevale hoonele ehitatakse juurde 4 kuni 6 korruselised hoonemahud mis ei ületa olemasoleva hoone kõrgust (21m), kusjuures
maa-alusel korrusel on kavandatud korteriomanike autoparkla. Krundi maksimaalne täisehitus on 30%, ehk 2320m2.
Vabaduse 74 krundi pindala on 2353m2 ning sellele kavandatakse uue kuni neljakorruselise korterelamu ehitamine suurima lubatud
hoonealuse pindalaga 706m2 ja maksimaalse kõrgusega kuni 14m. Maa-alusel korrusel on kavandatud sõiduautode parkla.
Nurme 37 krundil pindalaga 1806m2 kavandatakse uue kahekorruselise ridaelamu püstitamine kõrgusega kuni 8m ja hoonealuse
pindalaga kuni 541m2.
Nurme 41 krundil pindalaga 1648m2 kavandatakse uue kahekorruselise 5 korteriga elumaja ehitamine kõrgusega kuni 9 m ja hoonealuse pindalaga kuni 494 m2.
Ajavahemikus 9.03.2009 – 23.03.2009.a. toimub nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek (vastavalt planeerimisseaduse paragrahvidele 18 ja 19).
Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab 301.
Juhul, kui avaliku väljapaneku ajal laekuvad planeerimisseaduse §20 tingimustele vastavad kirjalikud ettepanekud või vastuväited
planeeringu lahenduse suhtes, toimub detailplaneeringu avalik arutelu 26. märtsil 2009.a. Kell 15.00 Narva-Jõesuu linnavalitsuse saalis, aadressil Koidu 25, 3 korrus.

Tikmani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 27.01.2009 korraldusega nr 27 võeti vastu Tikmani kinnistu
ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav ala asub Narva-Jõesuu Hiiemetsa maantee ja Vodava –Meriküla kõrvalmaantee ristmikul Laagna oja kallastel ning
piirneb Anela ja Liiviku maaüksustega.
Planeeritava ala suurus on ca 18 ha ja see hõlmab Tikmani kinnistut koos piirneva riigimaaga.
Tikmani kinnistu jagamisega moodustatakse planeeringu alale 21 uut väikeelamumaa krunti millele määratakse ehitusõigused
19 üksikelamu ja 2 paariselamu ehitamiseks. Lisaks elamumaa kruntidele moodustatakse Tikmani kinnistu arvelt ka tehnorajatiste maa, üldmaa ning liiklusmaa krundid millele anakse ehitusõigused alajaama, reoveepuhasti ning juurdepääsuteede
ehitamiseks.
Planeeringuala sees oleval riigimaa arvelt moodustatakse ärimaa krunt millele määratakse ehitusõigus kuni kahekorruselise
majutushoone (nt puhkemaja või väiksema hotelli) püstitamiseks kõrgusega 10m ja hoonealuse pindalaga 2000 m2. Lisaks
moodustatakse üldkasutatavate hoonete maa krunt millele määratakse ehitusõigus kuni 2 korruselise hooldeasutuse (nt lasteaia) ehitamiseks hoonealuse pindalaga kuni 800m². Samuti moodustatakse tehnorajatiste maa ja liiklusmaa krundid millele
planeeritakse veepumpla ja juurdepääsuteede ehitamine. Üldmaa krundil pindalaga 1,87 ha ehitisi ei kavandata.
Täiendavalt määratakse planeeritaval alal liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude ning parkimise lahendused.
Käesolev detailplaneering muudab linna üldplaneeringut.
Ajavahemikus 02.03.09 – 15.03.2009.a. toimub Tikmani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu
lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab 301.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 19. märtsil 2008 kell 14.00 Narva-Jõesuu linnavalitsuse saalis, aadressil Koidu 25, 3
korrus.

Kalda tn 73, 73A ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Narva-Jõesuu linnavolikogu 28.01.2009 otsusega nr 189 on kehtestatud Narva-Jõesuu linna Kalda tn 73, 73A ja lähiala
detailplaneering.
Detailplaneering näeb ette Kalda tn 73 jagamist kaheks võrdseks elamumaakrundiks ning ehitusõiguse ulatuse määramine. Planeeringuga on ettenähtud igal krundil ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoonete ehitamine. Lubatud suurim hoonete ehitusalune pindala on vastavalt 300m² ja 350m², hoonete kõrgus kuni 10m.
Kalda tn 73A kinnistu on planeeringu lahenduse kohaselt jagatakse kaheks võrdseks krundiks, mille maakasutuse
sihtotstarveks on tulundusmaa ja üldmaa.
Planeeringuala suurus on 13 432m².
Kalda tn 73, 73A detailplaneeringu alusel on keskkonnaminister vähendanud Narva jõe kaldaehituskeeluvööndi 25
meetrini.
Kalda tn 73, 73A ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu linn tööpäeviti 09.00 -16.00.

Narva-Jõesuu

Peremehetu ehitise
hõivamise teade
Nar va-Jõesuu Linnavalitsus (registrikood 75005498)
teatab, et peremehetu ehitisena on ar vele võetud
Nar va-Jõesuu linna haldusterritooriumil MerekülaVodava maanteest umbes 100m kaugusel ja Nar vaJõesuu-Hiiemetsa maanteest umbes 430 m kaugusel
asuv puurkaev, mille viimane omanik on teadamata.
Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitise peremehetuse ja
hõivamise kohta palume esitada need kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu 25 NarvaJõesuu linn 29023, faks 35 99 590, e-post info@narva-joesuu.ee. kahe kuu jooksul alates käesoleva teate
ilmumisest, kuid mitte hiljemalt kui 05.04.2009.a.

Teade Narva-Jõesuu linna ja Vaivara
valla halduspiiripealse detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta
Vaivara Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 02.02.2009-01
.03.2009.a on Vaivara vallamaja fuajees (Pargi 2, Sinimäe) avalikul väljapanekul Meriküla külas asuva TIKMANI maaüksuse
detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine 31 krundiks,
mille tulemusel moodustuks 24 elamumaa sihtotstarbega
krunti, 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti, 2 üldmaa sihtotstarbega krunti ning 1 tootmishoonete maa sihtotstarbega
krunt.
Samuti määratakse planeeringuga ehitiste teenindamiseks
vajalikud juurdepääsuteed ja tehnovõrkude asukohad, maaala haljastamise- ja heakorranõuded ning liiklemise- ja parkimisnõuded. Planeeringuala pindala on ca 6,5 ha ning planeeringuala arendaja on OÜ Latvera Grupp.
Planeeringuga seotud materjalid elektroonilisel kujul on avalikustatud aadressil http://www.vaivaravald.ee/dp/TIKMANI/
Tikmani_pdf/dp_pass.htm

Narva-Jõesuu linna J.Poska 16, Suur-Lootsi
tn 19 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
algatamine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine.
Narva-Jõesuu linnavolikogu 28.01.2009 otsusega nr 190 on algatatud J.Poska16, Suur-Lootsi 19 kinnistute ja lähiala detailplaneering ning jäetakse algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärgid on linna üldplaneeringu muutmine maa sihtotstarbe juhtfunktsiooni osas: tootmismaast
keskusemaaks, ehitusõiguse määramine segafunktsiooniga
hoonete ehitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning
haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine ning
uute teemaa kruntide moodustamine reformimata maa-ala
arvelt.
Planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha ning see hõlmab J.Poska
16, Suur-Lootsi 19 kinnistuid ja nendega külgnevat katastrisse
kandmata riigi omandis olevat J.Poska, Suur-Lootsi ja Uus tänavate alust maad.
Narva-Jõesuu linna J.Poska 16, Suur-Lootsi tn 19 kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jäätmise otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Koidu tn 25 Narva-Jõesuu tööpäeviti kella
9.00-16.00.
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NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS kuulutab välja konkrusi
NARVA-JÕESUU KESKKOOLI DIREKTORI VABALE AMETIKOHALE

Narva-Jõesuu linnavalitsus õnnitleb
Linnavalitsus õnnitleb
veebruari juubilare!

Kirill Fomitševi (16.01.2009)
Jevgenia Krutõhh (26.01.2009)
Maarja Elizabeth Mäekivi (27.01.2009)
ja Laura Gordejeva (28.01.2009)

vanemaid lapse sünni puhul

70-aastase juubeli puhul
Leonard Fjodorovi
Rimma Skulskajat
75-aastase juubeli puhul
Raissa Hämäläineni
Liidia Merekülskajat
80- aastase juubeli puhul
Vassili Glavatskit
Ivan Nikolajevit
Andrei Romanenkot
Arkadi Jakobsoni
85-aastaseks sai
Feliksas Šmigelskas

Töölepingu sõlmimsega viieks aastaks.
Nõuded kandidaadile:
• pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž
ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
• muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240- tunnine juhtimiskoolitus või
• kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organistasiooni juhtimise
kogemus ning läbitud vähemalt 240- tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine
koolijuhtimiskoolitus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja väga hea vene keele oskus.
Soovitav:
• juhtimistöö kogemus;
• suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik kandideerimisavaldus;
• CV;
• Haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• Isikut tõendava dokumendi koopia;
• Muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
Dokumendid palume esitada Narva-Jõesuu linnavalitsusele hiljemalt 02.04.2009 aadressil
Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn 29023 märksõnaga “Narva-Jõesuu Keskkooli direktori konkurss” või e-postiga info@narva-joesuu.ee.
Lisateave tel. 35 99 587, Veronika Stepanova, linnasekretär

Veebruari kultuuriürituste kava
Kogupere stardid.
* 21.veebruaril algusega kell 12.00 toimub Narva-Jõesuu Keskkooli saalis 4.talvine
karikavõistlus. Turniirist võib osa võtta iga perekond, kes moodustab oma pereliikmetest hasartse võistkonna! Võistkonna koosseis on kolm inimest, nendest üks kindlasti
kuni 12-aastane laps (lubatud on ka tagavaravõistlejad)! Vanemaid võivad asendada
vanaemad-vanaisad ja onud-tädid.
* 22.veebruaril algusega kell 15:00 toimub AS Narva-Jõesuu Sanatooriumis Eesti
Vabariigi 91.aastapäevale pühendatud pidulik kontsert.
Esinevad tantsukollektiiv “Kullerkupp”, eesti naisansambel Arvi Pertmani juhatusel
ning Piirivalve Puhkpilliorkester, juhtimisel Arvi Miido.
* 24. veebruaril kell 7:30 toimub EV 91.aastapäeva puhul pidulik lipuheiskamine
Kesk 3 hoone ees.
* Peale lipu heiskamist, kell 8:00 toimub pärgade panek Vabadussõjas langenute
mälestusmärgile Narva-Jõesuu kalmistul (buss läheb Kesk 3 hoone juurest).
* Vabariigi aastapäeva sõjaväeparaad Narvas Peetri platsil algab 24.02. kell 11:00.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide
Narva-Jõesuu kirik

Vabaduse 31a

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Jumalateenistuste aeg:
Laupäeval kell 18:00 – kogunemine palveks ja Piibli lugemiseks;
Pühapäeval kell 11:00 - Jumalateenistus
www.taassund.baptist.ee

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üle nädala
esmaspäeviti kell 17.00–18.00
(9. ja 23. märts, 6. ja 20. aprill, 4. ja 18. mai)
Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Swedbank - Hansapanga uus nimi.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus võtab tööle
Hooldusõe, kelle ülesanneteks on Nar va-Jõesuu linna üksikvanurite ja
puuetega inimeste koduteenuse osutamine.
Ootame kandidaadilt:
- Hooldusõe, koduõe või koduhooldustöötaja kutsetunnistus;
- vene keele ja eesti keele (vähemalt algatasemel) oskus;
- suhtlemisoskus, korrektsus ja täpsus;
- soovitav töökogemus hooldusõena, koduõena või koduhooldustöötajana.
Meie pakume:
- ametipalka;
- huvitavat tööd;
- sõbralikku kollektiivi;
- koolitusvõimalusi.
Kandideerimiseks palume esitada CV, ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 01.03.2009.a. Nar va-Jõesuu Linnavalitsusele
aadressil Koidu 25, Nar va-Jõesuu, 29023 või elektrooniliselt aadressil
njlv@nar va-joesuu.ee. Lisa info sotsiaalabi inspektor Sirje Neemelt, tel
35 99 589, sirje.neeme@nar va-joesuu.ee

