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Emadepäev Narva-Jõesuus
Emadepäeval õnnitlesid Narva-Jõesuu lapsed kõiki emasid-vanaemasid kontserdiga, mis toimus pühapäeval Narva-Jõesuu
keskkoolis.
Emadele esines tantsukollektiiv “Kullerkupp”
Irina Seletskaja juhatusel, muusikakooli lastekoor Inga Samusseva taktikepi all, muusikakooli lapsed (pedagoogid L.Švan, J.Vassilenko,
I.Kossova, M.Kišuns), keskkooli koor I.Zubkova
juhatusel ja lasteaia “Karikakar” lapsed ( juhendaja M.Skopina). Keskkooli lapsed lugesid
luuletusi emast. Kontserdi ajal autasustati
Ülestõusmispühade kompositsioonide kon-

kursi võitjaid. Meie peost võtsid osa ka külalised Narva-Jõesuu sanatooriumist, kes tahtsid
samuti esineda – sanatooriumi uus direktor
Karina Küppas õnnitles emasid väga originaalselt ja esitles uusi teenuseid, mida meie elanikud sanatooriumis kasutada võivad. Oleme
väga tänulikud kõigile neile, kes võtsid osa
kontserdi ettevalmistamisest.
Valeria Lavrova
Foto: Sergei Stepanov (NP)

9. mai tähistamine Narva-Jõesuus
Pidulik rongkäik kalmistule Suures
isamaasõjas langenute mälestusmärgi juurde algas keskkooli juurest kell
11:00.
Mälestusmärgi juures õnnitles kokkutulnuid veteranide organisatsiooni esinaine
Liidia Nikkor ja linnavolikogu liige Tatjana Pagajeva. Anatoli Sapunov esitas oma
programmi, milles olid põimitud ajaloofragmendid sõjaaegsete lauludega. Pidu
jätkus Kesk tn 3 valges saalis, kus sõjaveterane ootas rindele kohane 100 grammi

ja kontsertprogramm sõjaaegsetest lauludest, mille esitasid Mihhail Rumjantsev
ja Vladimir Nadejev. Õnnitleme veterane
nende pidupäeva puhul, soovime tervist
ja pikka iga!
Valeria Lavrova
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• Ametlik

Linnavolikogu
29.04.2009.a
istungilt.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.04.2009.a istungil
võeti vastu järgmised otsused ja määrused:
- Kinnitati 07.07.2009.a. toimuvate Euroopa Parlamendi
valimiste jaoskonnakomisjon koosseisus: Julia Mamonova, Tamara Lisjanskaja, Valentina Fadejeva, Olga Kronk,
Laura Rugais, Urve Oras, Aime Zahharov, asendusliikmed
Saima Illipe ja Heljo Kivastik. Jaoskonnakomisjoni esimees on Julia Mamonova.
- Viidi sisse muudatus määrusesse parkimispiletite hinna
kohta. Parkimispiletite maksumus jäi endiseks. Muudatus
puudutab ainult kuu- ja hooajapileteid nendele isikutele,
kes ei ole linna alalised elanikud. Kui eelmisel aastal said
võimaluse osta 170-kroonise kuupileti ja 600-kroonise
hooajapileti ainult need isikud, kes polnud küll linna elanikeregistris, kuid omasid siin kinnisvara, siis sel hooajal
võib seda teha igaüks, kellel selleks soovi on.
- Otsustati kanda riikliku teederegistrisse uued tänavad
Suvilate ja Männiku ning pikendada Karja ja Kudruküla
tänavaid. Otsustamisel võeti aluseks 2008.a läbi viidud
tänavate inventeerimine.
- Kehtestati Tikmani kinnistu ja selle lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on maa kasutamise sihtotstarbe
muutmine planeeringualusel territooriumil elamu-, ärija üldmaaks, määrata 19 eramu ja 2 ridamaja, ärihoonete
ja üldkasutatavate hoonete ehitusalune maa. Kehtestatud detailplaneering muudab linna üldplaneeringut.
- Kehtestati teistkordselt Hirve tänava detailplaneering.
Linnavolikogu 30.07.2008.a. otsus selle detailplaneeringu kehtestamiseks oli vaidlustatud kohtus, kus leiti, et
kehtestamisotsus ei olnud küllalt põhjalikult motiveeritud linna üldplaneeringut muutvas osas. Juhindudes
kohtu otsusest kehtestati Hirve territooriumi detailplaneering uuesti. Planeeringu eesmärk on muu hulgas
kahe lastekodu pereelamu ehitamine.
- Tühistati linnavolikogu määrus Narva-Jõesuu linnavalitsuse kantseleis osutatavate teenuste eest tasu võtmise kohta ja kohustati linnavalitsust ise kehtestama oma
teenuste eest võetavate tasumäärad. Sellise otsuse vastuvõtmise põhjuseks olid õiguskantsleri märkused linnaasutuste õiguspädevusest teenustasude seadmiseks
osutatavate teenuste eest kui ka õigusetus kasseerida
tasu veotranspordi sissesõidu vormistamise eest linna.
- Kehtestati jäätmete väljaveo minimaalhinnad. Alates
01.07.2009.a. veetakse olmejäätmeid välja nii konteinerites kui ka kottides (minimaalkogus 50 liitrit). Hinnad
on kooskõlastatud jäätmete väljaveoga tegeleva firmaga
Ragn-Sells AS. Prügi väljaveoks kottides konteineri asemel on vajalik muuta AS-iga Ragn-Sells sõlmitud lepingut.
- Linnapea luges ette vastused rahvasaadikute Kalle Merilai ja Tatjana Pagajeva järelepärimistele, mis puudutasid linnavara rendilepinguid, vastamata avaldusi, trasside renoveerimist ja linna veemajandust.
- Oli esitatud aruanne reservfondi kasutamisest 2009.a
esimeses kvartalis. Reservfondist oli eraldatud 38 tuhat
krooni kolme pontooni soetamiseks.
- Linnavalitsuse ametnikud esitasid informatsiooni munitsipaalkorteritel olevatest võlgadest, lõpetatud kohtuasjast G.Tšugunova üle estkostja seadmiseks, suvitushooajaks ettevalmistumisest, linnasaunale operaatori
leidmise konkursi tulemustest ja linna heakorrast.
Küsimused 2009.a esimese lisaeelarve vastuvõtmisest,
Ida-Viru Maavalitsuselt Narva-Jõesuu hooldekodu vastuvõtmisest ja Vabaduse tn 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest lükati edasi järgmisele istungile.

Viimane koolikell
Aprillikuu tähtsaimaks sündmuseks meie keskkooli 12.
klassi õpilastele oli viimane koolikell, mis kõlas nende
jaoks 9.aprillil.
Sümboolset kooli lõpetamist tähistava sündmuse auks valmistas lõpuklass ette huvitava peokava: õpetajad muudeti
õpilasteks ja kohustati neid sel päeval õppima. Programm,
kus õpetajad läbisid mitmesugused katsumused – vastasid
küsimustele, panid puslesid kokku, näitasid oma oskust kiirlugemises, tegid võimlemisharjutusi, andsid eksameid teaduse ja tehnika erinevates valdkondades, kestis poolteist tundi.
Esinemiste vahepeal monteerisid ja demonstreerisid noored
õpetajatele videoklipi. 12. klassi ära saatma tulid ka esimese klassi põngerjad koos oma õpetajaga. Väikesed lugesid
lõpetajatele lahkumise puhul saatesõnad kaasa ja kinkisid
kellukese. Peo lõpetas kontsert meie laste loodud lauludest,
teelaud ja ühisfoto armastatud kooli trepil. Lapsepõlve lõppemise ja suurde ellu astumise märgiks saatis iga koolilõpetaja
taevasse õhupalli oma kõige salajasema ja suurema sooviga.

Ees ootavad küpsiseksamid. Soovime meie noortele elluastujatele edu eksamitel!
Anna Semjonova

Kolm muinasjutulist päeva
24-26.aprillil toimus Kroonlinnas
kodulooline turniir “Kroonlinn:step
by step”, millest võtsid osa Valgevene meeskond “Сябры”, Narva-Jõesuu
linna võistkond “Hungenburg” ja
Kroonlinna meeskond “Радуга”.
Esimesel, Kroonlinna jõudmise päeval käisime me kohtumas linna administratsiooniga, kus linna kuberner
rääkis meile endi arenguperspektiividest ja tulevikuplaanidest. Peale kohtumist algas ettevalmistumine
mänguks, mis sisaldas endas ekskursioone linna ajaloolistesse paikadesse. Õhtul toimus väike tutvumiskontsert, kus võistkonnad lõbusalt sõbralikus õhkkonnas tutvustasid ennast ja oma riiki. Tähtsaim kõigist oli
turniiripäev. Võistkondadele anti marsruudilehed, kõlas
start ja algas võistlus. Mäng oli huvitav, küsimused olid
väga erinevad: keerulised ja lihtsad. Kui kokkuvõtteid
tehti, selgus, et kolmandale kohale tuli Kroonlinn, teise
koha sai Valgevene võistkond ja esimese auhinna saime
meie. Kokkuvõte kutsus esile vaimustusetormi ja valjud
ovatsioonid. Kõigile osavõtjatele kingiti kolm raamatut
kroonlinnast, meie saime veel ka väljateenitud karika.
Oleme Kroonlinnale tänulikud sooja vastuvõtu eest!

Ülevaade kalamüügist Narva-Jõesuus
Meil on heameel teatada, et Narva-Jõesuu linnakail müüakse jätkuvalt iga
päev värsket kala. Juba esimestel müügipäevadel oli nõudlus küllaltki suur,
kuna kala müüakse elanikele palju madalama hinnaga kui kauplustes.
Alles merest toodud meritinti müüdi 35
krooni kilogramm. Kilo värsket räime maksab kail 8.- krooni.
Keskmise suurusega ahvenat, mida praegu
on veel väga vähe, müüdi 25.- krooniga.
Edaspidi, kui kalasaak suureneb, hakkab ka
kala kilohind langema.
Siiski ütlevad kalurid, et nad ei saa lubada,
et kala on kogu aeg müügil: “kui on tuul
loodest, pole mõtet kala järgi sõita”.
Et ka ostjad tühisõitu ei teeks, on mõttekas
enne kala järele minekut helistada kalurite-

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

le, küsida järgi, kas on kala sadamas ja kui
kauaks seda jätkub. Varsti suureneb paadist müüjatel kalade valik ja müügile tulevad ahven, siig, latikas, hiljem ka koha.
Kalurid arvavad, et tindi kilohind võib veel
langeda, kui seda maitsvat kala rohkem
võrku tuleb.
Varsti, kui soojemaks läheb, hakatakse räime püüdma suurtes kogustes ja müüma
hakatakse seda juba varasest hommikust.
Infot kala müügi kohta annavad kalurid
telefonidel:

55 32 591 – Sergei
58 010 513 – Andrei
55 970 351 - Jegor

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

Toimetaja: Anna Semjonova (35 99594)
Tõlk: Liina Piirisalu
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Narva-Jõesuu
Lühidalt

AS Narva-Jõesuu Sanatooriumil on
uus tegevdirektor
telli L´Ermitage OÜ müügijuhina, samuti Rocca
Hotelligrupp OÜ tegevdirektorina.
Oma esimeses lühikeses intervjuus meie lehele
vastas Karina paarile meie korrespondendi küsimusele.
Miks te valisite oma töökohaks just Narva-Jõesuu?

Käesoleva aasta aprilli lõpust on AS Narva-Jõesuu sanatooriumis toimunud muudatus, nüüd
on ettevõtte tegevdirektoriks Karina Küppas.
Karina Küppas lõpetas 2006.a Tallinna Majanduskooli ärijuhtimise erialal. Karina on töötanud ho-

“Tunnistan ausalt, et seda küsimust esitatakse
mulle korduvalt. Te teate, et Narva-Jõesuus on eriline energeetika. See on inimestesse positiivse ja
lugupidava suhtumise energeetika. Nii imelik, kui
see on, aga iga kord, kui ma käin Narvas, vapustab
mind autojuhtide lugupidav suhtumine jalakäijatesse, jalakäijad lubatakse alati läbi. Mitte iga linn
ei saa hoobelda sellise liikluskultuuriga. NarvaJõesuus aga meelestab loodus ise inimesi erilisele
lainele - see on moraalse puhtuse ja rahu laine.
Vaadake inimestele silma, seal ei ole tigedust ega
negatiivsust, kuigi probleeme jätkub.
On suur õnn töötada kuurortlinnas Narva-Jõesuus.
Muidugi on veel palju vaja ära teha, et Narva-Jõesuu muutuks jälle populaarseks puhkekohaks.
Paljut saab siin muuta enese kätega. Linna puhus
– see on iga elaniku asi. Positiivne ellusuhtumine
ja sõbralik naeratus on aga see, mis jääb kauaks
meelde ja kutsub inimesi veel kord siia tulema.

Ma armastan Eestit ja teen kõik minust sõltuva regiooni ja meie linna arenguks”.
Mida te kavatsete teha, millest alustate?
“Tööle asusin ma aprilli lõpust, nii et mul on olnud
aega ringi vaadata ja personaliga tutvuda. Kahjuks
pole ma veel kõigiga isiklikult tuttav, kuid loodan
siin olukorda lähiajal parandada.
Peaülesandeks olen ma endale seadnud meelitada siia Eesti elanikke ja turiste Venemaalt. Kahjuks
pean ma tunnistama, et Narva-Jõesuu sanatooriumi potentsiaal pole veel täielikult avanenud. Meil
on tore personal, suur valik raviprotseduure, uus
saunakeskus ja mitte ainult, aga paljud pole meist
midagi kuulnud. Kahju.
Püüamegi seda olukorda paremaks muuta. Loodan, et vaatamata majanduskriisile inimesed ikkagi tulevad meile puhkama ja ravile. Sest tervisliku
eluviisi väärtus ei kao kunagi.
Meie uksed on alati kõigile avatud, pole sugugi
vajalik ööbida sanatooriumis selleks, et kasutada
meie teenuseid. Meil on igast külalisest hea meel,
tere tulemast kõigile!”
Anna Semjonova

“Minu Eesti”
mõttetalgud

FortumTermest AS ja
Narva-Jõesuu Linnavalitsus allkirjastasid
kavatsuste protokolli
Fortum Termest AS ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus
allkirjastasid kavatsuste protokolli eesmärgiga
reguleerida koostööd soojakadude vähendamiseks linna soojatrassides.
Vastavalt protokollis sätestatule kavatsevad pooled
ühiselt välja töötada taotluse euroopa fondidest rahastamise saamiseks soojakadude vähendamiseks
Narva-Jõesuu soojatrassides.
Linnavalitsus finantseerib taotlusprojekti koostamise
kulud. Taotluse aktsepteerimise korral investeerib Fortum Termest AS omafinantseerimissumma ulatuses
Narva-Jõesuu soojusvõrkudesse toetusraha. Kulutused trasside parendamiseks loetakse investeeringuks,
millest linn peab peale trasside rendilepingu lõppemist amortisatsiooni arvesse võttes osa tagastama.
Tänaseks on linn ja Fortum Termest AS juba alustanud
protokollijärgset ühistegevust – toimub firma valik,
kes valmistaks ette taotluse EL fondidest toetuse saamiseks.
Anna Semjonova

Töö Narva-Jõesuus

01.mail kell 10:00 võisid kõik soovijad Narva-Jõesuus nagu inimesed kogu
Eestimaal osaleda mõttetalgutel “Teeme ära: 2009”. Sel aastal oli projekti eesmärgiks koostada ühine ideepank ja leida lahendused nendele küsimustele,
mis kõige rohkem puudutavad inimesi praegusel majanduslikult keerulisel
ajal.
Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tervitas 10:30 oma sõnavõtuga mõttekodadesse kogunenud talgulisi.
Narva-Jõesuus osales mõttetalgutel 24 inimest. Mõttekoja perenaine oli Valeria Lavrova, tema juhendaja – Jüri Nikolajev.
Esiteks formuleerisid inimesed küsimused, millele kavatsesid vastus otsida.
Kõik küsimused algasid üht moodi: “Kuidas teha nii, et…” Küsimuste autorid
juhtisid ise oma küsimusele vastuste leidmise arutelu. Igaüks võis osaleda
nendes aruteludes, mis tema jaoks huvitavad tundusid, ja võisid ka iga moment arutelust väljuda ning ühineda teise grupiga.
Narva-Jõesuu mõttetalgutel otsiti lahendusi küsimustele:
1. Kuidas meelitada turiste Narva-Jõesuusse, millega neid köita? Kuidas teha
nii, et inimene ei tahaks kodulinnast ära sõita?(Irina Oleinitš)
2. Kuidas teha nii, et mereäärne mets oleks puhtam?(Olga Pagajeva)
3. Kuidas tuua Narva-Jõesuule tagasi loomingu- ja kultuurikolde staatus? (Larissa Golt)

Meie lehe jaanuarinumbris oli kuulutus, et linnavalitsus soovitab isikutel, kes on huvitatud töö leidmisest,
esitada oma CV /Curriculum Vitae/linna kantseleisse
andmebaasi koostamiseks, mida edaspidi saaks kasutada asjast huvitatutele erialase töö pakkumiseks.

4. Kuidas kaasata meie linna investoreid? (Tatjana Barabanova)
Üheskoos leiti palju lahendusi – andekate ja loominguliste inimeste andmepank, lasteaias ja koolis mõttetalgute korraldamine, kalamuuseumi loomine,
infopunkti avamine, konkurss “Kes kogub enim prügi” ning veel palju huvitavaid ja värskeid ideid.

Võime pakkuda rakendust inimestele, kes on huvitaMõttetalgute materjalidega saab tutvuda interneti-lehel www.minueesti.ee tud töötamast linna heakorra- ja koristustöödel.
Seal saate jagada ka omi mõtteid ja sellega täiendada kogutud ideedepanka.
Oma elulookirjeldused võite endiselt tuua linnavalitsuse kantseleisse (koidu 25, III korrus) või saata meiAnna Semjonova lidele: info@narva-joesuu.ee või olga.kronk@narvajoesuu.ee

15.aprillil lõppes konkurss kõige ilu- Narva-Jõesuu linn ja TÜ Viljandi kultuusamale lihavõttekompositsioonile.

riakadeemia sõlmisid koostöölepingu

Lihavõttepühade kompositsioonide näitus avati 10.aprillil.
On meeldiv märkida, paljud huvitusid sellest ja näitusest osavõtt oli suhteliselt arvukas – oma töödega esinesid kaheksa
inimest.

17.aprillil kirjutasid Narva-Jõesuu linn ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on edendada koos NarvaJõesuu kultuurielu ühisüritusi läbi viies, ühiseid projekte ette valmistades,
informatsiooni vahetades.

Konkursitööd olid välja pandud Kesk 3 saalis. Kompositsioone oli
mitmesuguseid, kõik nad rõõmustasid silma oma ilu ja omapärase
teostusega. Kasutatud oli pilte, vaase, lilli, puid ja palju muid huvitavaid materjale.
Esimese koha pälvis Tatjana Zahharova kompositsioon, teisele
koha vääriliseks hinnati Larissa Zelenjajeva töö, kolmandat kohta
jagasid omavahel Jelena Minajeva ja Aili Sepa kompositsioonid.
10.mai Emadepäevale pühendatud kontserdil kuulutatakse välja
ja autasustatakse Lihavõttekompositsioonide konkursi võitjad.

Viljandi kultuuriakadeemia annab üliõpilastele hariduse väga erinevatel
kultuuritöö aladel: sealt tulevad muusikud, näitlejad, kujundajad ja organisaatorid. Akadeemia lõpetanud ja ka praegused üliõpilased osalevad riigi
erinevates kultuuriüritustes, veel sagedamini aga korraldavad neid ise.
Narva-Jõesuu linnal on juba olemas koostöökogemus Viljandi Kultuuriakadeemiaga: möödunud aasta augustis toimunud linna 15. aastapäevapeo
külalisi lõbustasid oma esinemistega Viljandi Kultuuriakadeemia lauljad,
muusikud ja näitlejad.
Loodame, et meie koostöö saab olema mõlemale poolele kasulik ja huvitav
ning meid ootavad põnevad projektid.

Anna Semjonova

Praeguseks on Narva-Jõesuu LV laekunud 30 inimese andmed. 5 inimest on endale töö vähemalt suvehooajaks leidnud. Enamjaolt on need kvalifitseeritud
töötajate CV-d, kellele linnavalitsusel praegu kahjuks
rakendust pakkuda ei ole.

Teadaanne.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus tuletab meelde, et kooskõlas linna heakorraeeskirjas sätestatuga peavad
majavaldused ja korteriühistud lõpetama hiljemalt
15.maiks oma ja juuresoleva territooriumi koristamise. Alates 15.maist on keelatud põletada aiaprahti ja
prügi.
Alates 16. maist algab kontroll majavaldajate poolt
heakorraeeskirjade ja olmejäätmete utiliseerimise
korra täitmise üle.

Narva-Jõesuu

4

Mai 2009

TEADAANNE

Narva-Jõesuu Hirve tänava ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.04.2009 otsusega
nr 203 kehtestati teistkordselt Hirve tänava ja lähiala detailplaneering. Narva-Jõesuu Linnavolikogu
30.07.2008.a. otsus nr 171 selle detailplaneeringu
kehtestamiseks oli vaidlustatud kohtus. Kohus leidis,
et kehtestamisotsus ei olnud piisavalt motiveeritud
linna üldplaneeringut muutmise osas. Juhindudes
Tartu Halduskohtu 25.03.2009 otsusest haldusasjas
nr 3-08-1838 tunnistati kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.07.2008.a. otsus nr 171 ning kehtestati Hirve tänava ja lähiala detailplaneering uuesti.
Planeeritava ala suurus on 2,01 ha ja see hõlmab
katastrisse kandmata maid Hirve ja E.Vilde tänavate
ristmikul, Hirve ja Metsa tänavate ristmikul ning Eesti
Vabariigi omandis oleva Narva metskonna maatükki
nr 26 (maatulundusmaa kinnistu katastritunnusega
51301:009:0030). Planeering näeb ette kahe sotsiaalmaa krundi moodustamist pindaladega 5365 m² ja
6311 m². Kummalgi sotsiaalmaa krundil nähakse ette
kahe lastekodu peremaja ehitamist. Iga krundi maksimaalne summarne hoonetealune pind on 700 m²,
hoone kõrgus on 4,5 m ja korruste arv on üks. Detailplaneeringuga moodustatakse transpordimaa krunt
Hirve tn. ehitamiseks. Planeeringuga on kavandatud
ka koridorid tehnovõrkude väljaehitamiseks. Käesolev detailplaneering muudab Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringut.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab
301.

TEADAANNE

Tikmani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.04.2009 otsusega nr
202 kehtestati 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.
Planeeringu 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
antakse 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 Narva-Jõesuu
linna üldplaneeringut.
Narva-Jõesuu linnavolikogu otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab
301.

Koristuspäev Narva-Jõesuus.
15.mail kell 10:00 toimub Narva-Jõesuu kevadine
koristuspäev.
Kohtumispaigaks on määratud Hahni tänav.
Koristustööd toimuvad Tumedas pargis ja J.Poska
tänaval.
Linnavalitsus kutsub kõiki soovijaid üritusest “Tee oma
linn puhtamaks” osa võtma.
Hea oleks, kui kindad ja rehad oleksid tööle tulles
kaasas.

Tasuline parkimine Narva-Jõesuus
Käesoleval aastal algab tasuline parkimine Narva-Jõesuus alates 15.maist ja kestab kuni
15.septembrini, iga päev kella 8:00 kuni 20:00.
Parkimisala jaguneb kaheks parkimistsooniks.
I parkimistsoonis, mis hõlmab Suur-Lootsi tänava, Aia tänava kuni Supeluse tänavani ja Hahni tänava, maksab auto parkimise 1 tund 20.krooni.
II parkimistsoonis, mis hõlmab linna kogu ülejäänud territooriumi, maksab auto parkimise üks päev 35.- krooni.
20-kroonist tunnipiletit ja 35-kroonist päevapiletit on võimalik osta tabelis toodud kohtadest.
Samuti on võimalik osta parkimispilet parkimiskontrolöri käest.
Soovijatel on võimalik soetada kuupilet maksumusega 170.- krooni või hooajapilet, mis kehtib 15.05. kuni 15.09 ja maksab 600.- krooni.
Kuu- ja hooajapilet kehtib ainult II parkimistsoonis.
Narva-Jõesuu elanikele, kes on registreeritud linna elanikeregistris üle aasta, kehtib parkimissoodustus.
Nemad võivad osta hooaja parkimispileti 50.- krooni eest.
Parkimise 170-kroonist kuupiletit, 600-kroonist hooajapiletit ja alalise elaniku 50-kroonist sooduspiletit on võimalik osta alates 11.maist Narva-Jõesuu LV Koidu tn 25 III korrusel infosekretäri käest.

UÜ EKAVID (reisibüroo)

AS Narva-Jõesuu Sanatoorium

MERESUU SPA & HOTEL

Külalistemaja LIIVARAND

OÜ Lillide Keskus

Narva-Jõesuu apteek

OÜ Kuldne Kala

FIE Martin Vavere (isikliku autost)

Külalistemaja ALGUS

AS ASTRI NARVA

Kauplus Maxima Vabaduse 16, Narva-Jõesuu
Aia 48A, 29023 Narva-Jõesuu

Kauplus Maxima Vabaduse 16, Narva-Jõesuu
Sepa 12, 29021 Narva-Jõesuu
Rahu 7, 29023 Narva-Jõesuu

Aia 3, 29023 Narva-Jõesuu

L.Koidula 21, 29023 Narva-Jõesuu
Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu

Tallinna mnt. 41 Narva

Fama keskus

Tallinna mnt. 19c 20303 Narva

Tähelepanu, preemiakampaania!
Kes ostab enne Jaanipäeva parkimise kuupileti, saab õiguse külastada ühe korra Meresuu SPA veekeskust; hooajapileti ostmisel saab perekond (2 täiskasvanut ja 2 last) õiguse ühele külastusele.
TEADAANNE

Narva-Jõesuu linna Vabaduse 71 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 09.04.2009 korraldusega nr 103 algatati Vabaduse tn 71 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärkideks on Vabaduse tn 71 kinnistu jagamine kuni neljaks väikeelamumaa krundiks, ehitusõiguste ja
arhitektuursete tingimuste määramine üksikelamute ja nende
kõrvalhoonete ehitamiseks moodustavatel kruntidel, kruntidele
juurdepääsude lahendamine ning hoonete tehnovõrkudega liitumisvõimaluste määramine.
Planeeritava ala suurus on ca 1 ha ning see hõlmab Vabaduse tn
71 kinnistut ning sellega piirneva katastrisse kandmata riigiomandis oleva maa-ala Vabaduse tn 71 ja Vabaduse tn 73 kinnistute vahel (ca 260 m²).
Detailplaneering koostakse kooskõlas kehtiva Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringuga.
Detailpalneeringu menetlus korraldatakse lihtsustatud korras
loobudes Planeerimisseaduse § 12 lg 1 ja §-des 18-21 sätestatud
planeeringu avalikustamise nõuete täitmist, asendades need planeeritava krundi ja naaberkruntide omanike kooskõlastustega.
Linnavalitsuse korraldusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab 301.

TEADAANNE

L.Koidula tn 17 maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek.
Narva-Jõesuu linnavalitsuse 24.04.2009 korraldusega nr
112 vastuvõetud L.Koidula tn 17 maa-ala detailplaneering.
L.Koidula tn 17 maa-ala paikneb Narva-Jõesuu linna keskusest ca 2 km edelasuunas. Planeeritava ala suurus on
ca 0,8 ha ning see hõlmab L.Koidula 17 kinnistut ning katastrisse kandamata riigimaad L.Koidula ja Auga tänavate kohal. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga (väikeelamute maa).
Käesoleva detailplaneeringuga on ette nähtud L.Koidula
tn 17 kinnistu jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks keskmise suurusega 2100 m² ja ehitusõiguse
määramine üksikelamute ehitamiseks. Üksikelamute suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m² ja maksimaalne kõrgus 9m. Ühtlasi moodustatakse planeeringuga kaks
uut liiklusmaa krunti L.Koidula ja Auga tänavate osas.
Ajavahemikus 16.05.09 – 30.05.2009.a. toimub L.Koidula
tn 17 maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu lahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse linnakantseleis, kab 301.
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Sportlik Jüripäev Narva-Jõesuus
Jooksude parimad said medalid,
kepikõndijate vahel loositi välja
lohutusauhinnad.

23 aprill, eesti rahvakalendri Jüripäev, päev, millal sulastega
kaupa tehti ja kari esmakordselt
värske rohu peale lasti, möödus
Narva-Jõesuus juba teist aastat
järjest sportimise tähe all, nii et
võib rääkida tekkinud traditsioonist. Heledas pargis toimusid
jooksud asjaarmastajatele erinevates vanusegruppides alates

kõige väiksematest /11-aastased
ja nooremad/ kuni seeniorideklassini /41 ja vanemad/.
Jooksude toimumisega samal
ajal võisid kõik soovijad tegeleda tervisekõnniga, niinimetatud
kepikõnniga, mille distants oli
neli kilomeetrit. Jooksu- ja kõndimisetrass oli maha mõõdetud
pargis, üks ring pikkusega 1 km.

Jooksud võitsid:
Poisid 11a ja nooremad: esimese koha võitis Deniss Samijanov,
teise koha sai Mihhail Suslov ja
kolmandaks tuli Artjom Fjodorov. Sama vanuseklassi tüdrukute jooksu võitis Ksenia Savtšenko, teiseks tuli Amira Zeinalova
ja kolmandaks Aleksandra Kalašnikova.
12-14-aastastest poistest tuli esimeseks Aleksei Tšuvilski, teine
oli Daniil Trifonov ja kolmas Marko Koskinen. Sama vanuseklassi
tüdrukute jooksu võitis Jekaterina Solovjova, teine oli Anastassia
Agar.
15-18-aastaste neidude vanusegrupis tuli esimeseks Julia Kalašnikova ja teiseks Olga Voromšina.

Noormeestest sai esimese koha
Aleksandra Prokofjev, teise –
Oleg Trjufeljov, kolmanda –Grigori Gorlovitš.
19-40 aastaste naiste grupis oli
esimene Žanna Vladimirova, teine – Svetlana Košeleva. Meeste
samas vanusegrupis võitis esikoha Margus Gerling, teise – Olar
Petersell ja kolmanda koha Daniil
Steptšenko.
Üle 41-aastaste vanusegrupis
võitis naistest esikoha Olga Jakovleva, teise - Nadežda Poljakova. Samas vanusegrupis võitis
meestest esikoha Vjatšeslav Košelev, teiseks tuli Igor Morozov ja
kolmandaks Andrei Dudarev.
Õnnitleme võitjaid ja täname
kõiki osavõtu eest!

Linnavalitsus õnnitleb maikuu
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad
Adolf Skulski
Natalja Pavlova

75-aastaseks said:

Jelena Koroljova
Roza Stepanova

80- aastast juubelit tähistavad:
Pavel Novak
Maria Palmberg

Lahtiste uste päevad lasteaias Karikakar
Lasteaias olid 20.kuni 24 aprillini
lahtiste uste päevad. Lapsevanemad nägid: 20.04. kell 16.30 laste
muusikalist etendust “Kübarate
paraad”, 21.04.kell 16.30 noorema
grupi tantsuetendust “Mesimummud”, 22,04. kell 9.30 näidati lastele teatritrupi “Pöial-Liisi” etendust
“Lihavõttemuinasjutt”, vanemad
võisid sama etendust näha 23.04.
kell 16.30 ning
24.04.kell 17:00 toimus laste tervise-teemaline ümarlaud lapseva-

nematele.
Tähtsündmuseks avatud uste nädalal olid samal nädalal olnud
Ülestõusmispühad. Lasteaias kannavad ülestõusmispühad endas
kevade alguse, looduse ärkamise
ja uuenemise sõnumit, kodudes
on kasutusel Ülestõusmispühadega seotud traditsioonid: värvitakse mune, küpsetatakse kulitše,
valmistatakse pashat. Lapsed on
külvanud mullaga täidetud anumatesse seemneid ja jälgivad hoo-

lega esimeste roheliste tõusmete
tärkamist. Grupiruumid on kaunistatud punase, rohelise ja valget
värvi kaunistustega, mis sümboliseerivad Kristuse surma ristil ja
tema surnust ülestõusmist.
Lihavõttepühi me alles kujundame laste jaoks. Aasta-aastalt on
pidupäev muutunud, teisenenud,
täiustunud. Sisse on tulnud uued
elemendid. Lastele meeldivad ja
on arusaadavad Lihavõttepühi
sümboliseerivad loomakesed, jä-

Laupäeval, 4.aprillil toimus Kesk 3 saalis näituse
“Nikolai Roerich: Eestist
Tiibetini” avamine.
Nikolai Roerich on ülemaailmselt tuntud kunstnik, filosoof, avaliku elu
tegelane, kirjanik ja maailmarändur.
Esmakordselt linn alaloos
eksponeeritakse näitust
korraga kahes saalis – Narva-Jõesuu koduloomuuseumis Nurme tn 38 ja
Kesk tn 3 Valges saalis.
Näitusel oli välja pandud
30 reproduktsiooni Nikolai
Roerichi poolt 1902-1933.
aastatel loodud maalidest.
Nende hulgas nii Eestis kui
Eestiga seotud mälestuste põhjal maalitud teoste
reprod.
Reprod andis näitusele
väljapanekuks
Roerichi
perekonna muuseum-instituut St.Peterburgis.

Refereeritud
Natalja Kaursoni,
Lasteaia “Karikakar” juhataja kirjutisest.

Noore laulja
konkurss Narvas

Nikolai Roerichi maalide reprode
näitus Narva-Jõesuus
Koduloomuuseumi parneriteks näituse organiseerimisel olid veel St.Peterburi
heategevuslik fond “Roerichi pärand”, SA MeTee
Areng, Narva-Jõesuu vene
kultuuri ühing “Allikas”.
Näituse avamisel esines
sõnavõtuga Narva-Jõesuu
koduloomuuseumi director Ljubov Nikkar.
Ta märkis, et sellisel tasemel näitus toimub esimest
korda ja tänas meie linna
jaoks esitatud muljetavaldava näituse eest. Samuti
tänas ta kõiki näituse korraldamisele kaasa aidanuid.

nesed, tibud.
Sel aastal esitas lastetrupp “PöialLiisi” meie lasteaias teatraliseeritud
etenduse “Lihavõttemuinasjutt”,
mis aitas lastel pühi mõtestada.
Ülestõusmispühad on alati rõõmsad, lootust andvad kevadised pühad.

Avamisel esines NarvaJõesuu muusikakooli flöödiansambel.
Näitusekülaliste ees esines ka Erika Paabus,
kes on Roerichite perekonna muuseumi esindaja Eestis. Ta kinnkis
linnale kaks toredat raamatut - «Петербургский
Рериховский сборник» ja
«Рериховское наследие.
Труды конференции».
Anna Semjonova
metoodik

15.-18. aprillini toimus neljas regionaalne konkurssfestival “Noor laulja”. Konkursi organisaatoriks oli
Narva koorikool.

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb
Kirill Kutõrini
Valentina Hollandi ja
Rostislav Moskvitini
vanemaid lapse sünni puhul!

Maikuu ürituste kava
16.mail kell 14:00		
“Severjanini lugemine”. Lüürilis-kunstiline programm Narva-Jõesuu, Narva ja Tallinna loominguliste kollektiivide osavõtul.
17.mail kell 11:00
Poiste ja tüdrukute judo-turniir Narva-Jõesuu keskkooli
spordisaalis kaalukategooriates: poisid
, sündinud 1996.a. ja nooremad kuni 35
kg; tüdrukud, sündinud 1992 –2001 kuni
29 kg; poisid ja tüdrukud sündinud 2001
ja nooremad kaalukategoorias kuni 21 kg,
kuni 23 kg, kuni 25 kg, kuni 27 kg, kuni 30
kg ja üle 30 kg.

Osalejateks registreeris ennast ligikaudu 120 noort. Noored lauljasd vanuses
4 kuni 17 aastat sõitsid kohale maakonna erinevatest nurkadest – Nar vaJõesuust, Sillamäelt, Jõhvist, KohtlaJär velt, Aserist ja Ahtmest. Sel aastal
oli konkurss laiendatud ja me kuulasi- 18.mail Rahvusvaheline Muuseumide
me meeleldi ka lauljaid Ivangorodist ja päev. Avatud uste päev Narva-Jõesuu Koduloomuuseumis-sissepääs on vaba, kõik
StPeterburist.
on kutsutud!
Konkursist osavõtjaid hindas autoriSuvehooaja avamiteetne žürii, millesse kuulusid teiste 30.mail kell 11:00
hulgas Vilja Sliževski (Eesti Muusika- ne. Mälestusmärgi “Päike” pidulik avamine
akadeemia laulupedagoog), Taavi Esko Aia ja Pargi tänavate nurgal haljasalal.
(laulupedagoog ja noorte laulupidude
Laste pidu Kesk tn
dirigent), Andrei Dumtšenko ( heliloo - 31. mail kell 12:00
ja ja kooristuudio “Iskra” dirigent StPe- 3. Kavas: Anton Skljarovi fotonäituse “Lapterburist).
se pilguga” avamine, lastejoonistuste konkurss “Maailm lapse silmade läbi”, loterii,
Meie esinejaid valmistasid ette peda- mängud ja võitjate autasustamine.
goog Inga Samusseva ja kontsertmeister Maria Zrajeva. Meie linna esindasid 1. juunil kell 10:00
Lastek aitsepäeva
vokaaliklassi õpilased Ruth Onno, kes spordipidu. Pidu toimub lasteaedade ettevääris kuldse diplomi ja laureaadi ni- valmistusgruppide ja Narva-Jõesuu keskmetuse ning Ronja Onno ja Suhanina kooli 1 klassi lastele Metsa tn 7 muusikaMustrik, kes tunnistati pronksdiplomi kooli territooriumil.
vääriliseks.

Narva-Jõesuu
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Lootuse festival Tallinnas
29.–31. mail 2009 toimub Tallinnas Saku Suurhallis Lootuse festival.
Festivali üheks peaesinejaks on tuntud Ameerika laulja, Grammy ja Dove’i auhinna võitnud Michael
W. Smith, kes saabub Eestisse koos kogu oma 9-liikmelise bändiga.
Festivali muusikaline osa on vaheldusrikas ning omanäoline.
Osaleb palju väärikaid ja huvitavaid muusikuid, välisartistidest astuvad laval veel üles suurepärane
džässpianist Huntley Brown (Jamaika), kitarrivirtuoos Dennis Agajanian (USA), laulavad John & Anne
Barbour (USA), Ekaterina Kroshchuk (Valgevene), Eugene Gudukhin (Ukraina) ning ansamblid Matti
Aspvik & Band (Soome) ja Exit (Soome).
Eestlastest musitseerivad festivalil Rebecca Kontus ansambliga, metsosopran Helen Lokuta ansambliga, ansambel Crux, Misjonikoor, Tallinna Gospelkoor ning sümfooniaorkester Lehari Kausteli juhatusel.
Tuntuim kodumaine artist festivalil on kindlasti legendaarne Tõnis Mägi.
Festivali programm vaheldub kolmel õhtul ning seda tõlgitakse samaaegselt vene- ja viipekeelde.
Sissepääs festivalile on tasuta
Autobuss Tallinna sõiduks. Sõita soovijate registreerimine kestab kuni 20. maini.
Täiendavat informatsiooni annab Aleksei Müller, telefon 5036635.

SPA Hotell Narva-Jõesuu õnnitleb südamlikult kõiki naisi Emadepäeval!
Mai kuu jooksul pakub SPA Hotell Narva-Jõesuu õrnema soo esindajatele valiku
protseduure eriti meelitavate hindadega.

Teie SPA Hotell Narva-Jõesuu

!

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üle nädala
esmaspäeviti kell 17.00–18.00
(18. mai, 1., 15. ja 29. juuni, 13. ja 27. juuli,
10. ja 24. august, 7. ja 21. september,
5. ja 19. oktoober, 2. ja 16. november,
14. ja 28. detsember)
Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Heategevusüritus!
11.mail kella 18:00 kuni 19:00 korraldab baptistide vabakogudus «Возрождение»
heategevusliku ürituse nimega “Supiköök”. Kõik soovijad on kutsutud koguduse kiriku I
korruse kööki Vabaduse tn 31.

