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Narva-Jõesuu Heledas pargis on jälle luiged
Tegelikult küll mitte päris, elavad
luiged, vaid sepiskompositsioon
nimega “Luiged”.
Nende saabumist tervitati Heledas
pargis pidulikult 9.augustil. Terasest
sepistatud luigepaari ilmumisega on
eelkõige seotud Sankt-Peterburist pärit suvitajate initsiatiivgrupp eesotsas
tuntud lauljanna Irina Ponarovskajaga. Oma osa projekti elluviimisel
andis ka Narva-Jõesuu linn ja mõned
kuurortlinna elanikud.
Kõiges on süüdi armastus
Irina Ponarovskaja sõnul tekkis idee
luua luiki kujutav skulptuur ja kinkida
see kunstiobjekt linnale kuurordis suvilat omavate ja ennast põlisteks jõesuulasteks lugevate Peterburist pärit
suvitajate sõpruskonnas mitu aastat
tagasi. “Seda juhtis ainus soov - väljendada oma armastust suurepärasele Narva-Jõesuule, linnale, millega on
seotud meie saatused, kus möödus
meie lapsepõlv ja noorus ning kus
kasvavad juba meie lapsed ja lapselapsed”, räägib lauljanna. “Armastus
oli meie tookordse, järjekorras juba
viienda heategevusliku õhtu “UstNarva. Ajalugu” teemaks, mille me
korraldasime SPA-hotellis “Meresuu”
2013.a augustis ja kus see idee kõlas
esmakordselt avalikkuse ees” jätkab
teemat Nadežda Tjulenjeva, suvitaja
Peterburist, kes koos veel ühe Peterburi suvitaja Ksenja Dmitrievaga olid
initsiatiivgrupi kandvaks jõuks.
Heategevusliku loterii vahenditest
Heategevuslikel õhtutel (nende õhtute idee autor ja perenaine on Irina Ponarovskaja) mida korraldavad
suvitajad Moskvast ja Peterburist,

võib kuulda põnevaid lugusid muusikutest, kirjanikest, teadlastest ja
kunstnikest, kes on puhanud NarvaJõesuus, siin kõlab kaunis muusika,
esinevad tuntud inimesed. Pääs õhtutele on alati vaba. Kuid korraldajad
pakuvad kohaletulnutele heategevusliku loterii (mida korraldatakse
samuti igal aastal) pileteid, millega
saab võita hinnalisi kingitusi tuntud
inimestelt. “Kogu kaks aastat tagasi
Meresuus toimunud õhtul kogutud
raha andime me “Luikede” loomiseks.
Kuna loteriist võtsid osa ka linnaelanikud, võime me täie õigusega öelda,
et jõesuulased andsid samuti oma panuse meie idee ellu viimiseks”, räägib
Nadežda Tjulenjeva.
Alguses unistati elavatest luikedest
“Alul oli meil idee kinkida linnale elevate luikede paar, kes oleksid võinud
elada Heleda pargi tiigil. Meile räägiti, et kunagi olid siin luiged. Irina oli
neid lapsepõlves oma silmaga näinud. Neid toodi Tallinna loomaaiast,
talveks viidi jälle tagasi,” räägib Nadežda, kellel tuli seda küsimust põhjalikult uurida. “Ma konsulteerisin selles
asjas meil Sankt-Peterburis Kultuuri ja
puhkuse keskpargis, Tallinna Kadrioru
pargis ja Tallinna loomaaias. Selgus,
et sellist ideed ellu viia on praktiliselt
võimatu, kuna lindudele on vajalik
eriline hooldus. Lõpuks sai otsustatud
teha luiki kujutav skulptuur ja panna
see tiigi kaldale Heledasse parki, Narva-Jõesuu elanike ja linna külaliste
poolt armastatud vaba aja veetmise
ja noorpaaride traditsioonilise pildistamise paika.
Skulptuuri esmase eskiisi koostas
moskvalasest kunstnik Anna Tšainiko-

va, kes on praegu samuti Narva-Jõesuu suvitaja.
Lendasid Peterburist kohale
“Lõpliku kunstilise kujunduse leidmisega läks aega” jätkab Irina Ponarovskaja, “meie eelistasime kaasaegset lakoonilist vormi”.
Kunstilise sepise autor ja teostaja on
Peterburi metallikunstnik Maksim
Metelev, “Luiged” on valmis tehtud
tema sepikojas Vassili saarel.
Linnavalitsuse toel
Initsiatiivgrupil tuli abi saamiseks
pöörduda ka Narva-Jõesuu linnavalit-

Linnavolikogus
ja Linnavalitsuses
Linnavolikogu 26. augusti istungil arutati järgmisi käsimusi:
• Võeti vastu Narva-Jõesuu linna 2015.a III lisaeelarve
• Otsustai taotleda munitsipaalomandisse Kalda tn 30
Karja tn 25 Kesk tn 3 Koidu tn
25 maaüksused
• Arutati Narva-Jõesuu linna
arengukava 2015-2025
Linnavalitsuses augusti kuu
jooksul toimus kolm istungit,
olulisemad käsitletud küsimused:
• Tunnistati edukaks riigihanke
„Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamute elektrisüsteemide renoveerimine“ pakkuja

A.V.R. Elekter OÜ
• Lõpetati riigihanke „NarvaJõesuu linna munitsipaalelamu ahjude remont aadressil
Suur-Lootsi 5 ja 7, Pargi 10a,
Karja 21“ hankemenetlus
• Algatati riigihanke „NarvaJõesuu linna Kalda tänava
lõigu 0.00 - 0.10 km remont“
• Kinnitati konkursi ”NarvaJõesuu kaunis kodu” tulemused (parim terviklahendus: E.
Vilde tn 26; Sulevi tn 28. Eriauhind silmapaistvate väikevormide ja liigirikka aia eest:
Kiriku tn 1)
• Lõpetati Jõe tn 24 ja Jõe tn
24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetluse
• Otsustati maksta toetust Narva-Jõesuu linna 2015. a eelarvest III kvartali 23 juubilarile

suse poole. “Sealt vastati: võite meiega arvestada,” räägib Nadežda Tjulenjeva. “Narva-Jõesuu linnapea Iraida
Tšubenko aktiivne toetus andis meile
kindlustunnet, et meie projekt saab
ellu viidud. Kõik skulptuuri paigaldamisega seotud küsimused, luikede
aluseks olevate maakivide toomine
Olginost, ehitustehnika, viisad ja muu
selline lahendati kiiresti ja täpselt”
märgib kogu loojate meeskond ja lisab, et oma osa idee elluviimisel oli ka
maavanemal Andres Noormägil. Samuti oli palju abi linna heakorratöid
juhtivast Andrei Kuzminist.

Veel üks sümbol
Skulptuurkompositsiooni
“Luiged”
avamisel Narva-Jõesuu Heledas pargis möödunud pühapäeval lendas
õhku parv valgeid õhupalle. Seda liigutavat vaatepilti jälgides ütles Irina
Ponarovskaja: “Loeme armastuse portaali avatuks”.
Linnapea Iraida Tšubenko lisas, et
“Luiged” võivad “Päikese” kivi järel
saada veel üheks Narva-Jõesuu sümboliks.
Svetlana Zaitseva
Viru Prospekt

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
• Kinnitati projekteerimistingimused (Jõe 24 kinnistul
üksikelamu ja abihoonete
püstitamiseks ja Metsa 14
kinnistul olemasoleva suvila
lammutamiseks ja selle asemele uue üksikelamu elamu
püstitamiseks)
• Otsustati taotleda Narva-Jõesuu Linnavolikogult määruse
„Narva-Jõesuu linna arengukava 2016 – 2025 kinnitamine“ vastuvõtmist
• Lubati paigaldada Vabaduse
33a juures, Narva-Jõesuu linn
osutusmärgile „Märk 542. Taksopeatus“ lisateatetahvli „OÜ
ASKOM Auto“.
Marna Sorgus
Linnasekretär

Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24 ja Jõe
24a detailplaneeringu menetluse
lõpetamine.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et NarvaJõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015.a. korraldusega nr 207 on lõpetatud Jõe tn 24 ja 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetlus.
Detailplaneeringu menetlus on lõpetatud kinnistute omaniku kirjaliku avalduse alusel.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.08.2015.a.
korraldusega nr 207 on samuti tunnistatud
kehtetuks alljärgnevad Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraldused:
- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a.
korraldus nr 305 „Narva-Jõesuu linna Jõe tn 24
ja Jõe tn 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine“;
- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2014.a.

korraldus nr 11 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
22.10.2013.a. korralduse nr 305 “Narva-Jõesuu
linna Jõe tn 24 ja Jõe tn 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine” muutmine“;
- Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a.
korraldus nr 9 „Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja
Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine“.
Korralduse täistekstiga saab tutvuda NarvaJõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee.
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Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhine peretoetus on toetus,
mida makstakse allpool vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri elavatele
lastega perekondadele, toetust määrab
ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele
kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vastavalt 2015. aasta
riigieelarve seadusele on vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir 2015. aastal perekonna esimesele liikmele 329
eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt
14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir
164,5 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 98,7 eurot
kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsetoetust
saava lapsega perele ja 90 eurot kuus
kahe ja enama lapsetoetust saava lapsega perele. Toetust makstakse üksnes
nende perekonda kuuluvate laste eest,
kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse
alusel.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus
saada perekonnal, kelle liikmete hulka
kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav
laps, kui perekonna keskmine kuine
netosissetulek on taotluse esitamise
kuule eelnenud kolmel kalendrikuul
olnud alla vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri või perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetust. Perekonna sissetulekute

hulka arvatakse kõikide pereliikmete
vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva kolme kuu tulud, mis ei ole
allpool erandina välja toodud. Näiteks
arvatakse sissetulekute hulka saadud
töötasu, peretoetused (v.a kolmanda ja
järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud
lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud
elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu
sissetulek. Vajaduspõhise peretoetuse
arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka:ühekordseid toetusi,
mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või
kohaliku eelarve vahenditest; puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud
puudega vanema toetus; riigi tagatisel
antud õppelaenu; tööturuteenuste ja
-toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
õppetoetuste ja õppelaenu seaduse
alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuste fondi
vahenditest makstud toetust; riiklike
peretoetuste seaduse alusel makstavat
kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta; vajaduspõhist peretoetust.
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja
maksab valla- või linnavalitsus. Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse
perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste

seaduse alusel lapsetoetust), esitab
vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle
halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt
elab. Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele
järgnevaks kuuks. Seejuures peavad
lapsed vastama vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st olema
lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise
kuul.
Valla- või linnavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetus määramata, kui
vajaduspõhise peretoetuse taotlejal
või tema eestkostetaval on õigus elatist

saada, kuid elatise saamise kohta ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse.
Toetuse andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis
viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse
tegemise päevast. Valla- või linnavalitsuse tehtud otsusega mittenõustumise
korral on taotlejal õigus esitada vaie
maavanemale.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

takse ära perekonnaliikmete nimed ja
nende isikukoodid või sünniajad. Kui
perekond eelmisel kuul toimetulekutoetust ei saanud, siis tuleb lisada ka dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud
kolmel kuul saadud netosissetulekut ja
makstud elatise suurust.
Täiendavat teavet saab elukohajärgsest
kohalikust omavalitsusest või http://
www.sm.ee/et/vajaduspohine-peretoetus

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgi-

Sirje Neeme
sotsiaalspetsialist

gister» mille alt leida viide „otsi kutsetunnistus“. Avaneb lehekülg tabeliga,
kuhu otsingusse kirjutada korstnapühkija nimi ja perekonnanimi, kelle kutsetunnistust on vaja leida. Kui kutsetunnistus on olemas, näete seda otsingu
järel internetilehel.
Ärge lükake korstnapühkija kutsumist
edasi! Korrast ära ja kontrollimata küttesüsteemi kasutamine oma eluruumi
kütmiseks on väga ohtlik!

Helen Tammets
Päästeameti Ida päästekeskuse pressisekretär
Elektronpost: helen.tammets@rescue.ee
Тел. +372 513 4187
www.facebook.com/paasteamet

Veel pole hilja valmistuda kütteperioodiks
ja kutsuda koju korstnapühkija
Läheneb sügis ja koos sellega kütteperioodi algus. Päästeameti statistika näitab, et igal aastal toimuvad tulekahjud,
mille põhjustajaks on katkised küttekehad või puhastamata suitsulõõrid. Ei
tohi unustada, et väga sageli ohustab
tekkinud tulekahju ka naaberehitisi ja
nende elanikke.
Tuleohutuse seadus jõustus 1.septembril 2010.a. Igal majaomanikul oli võimalus ise otsustada, mis ajal viie aasta
jooksul kutsub ta kohale kvalifitseeritud korstnapühkija oma hoone küttesüsteemi puhastamiseks ja selle kohta
vastava akti saamiseks. Kui majaomanik
on viimase viie aasta jooksul kasutanud
kvalifikatsioonitunnistust omava korstnapühkija teenust ja tal on selle kohta
vastav akt olemas, ei ole ta sel aastal kohustatud korstnapühkijat kutsuma, kuigi seda siiski soovitatakse teha. Korterelamutes tuleb suitsulõõre, kaminaid,
ahjusid ja pliite lasta kutselisel korstnapühkijal kontrollida igal aastal.
“Kui senini võis majaomanik ise puhastada oma maja küttesüsteemi ja suitsulõõre, siis alates selle aasta septembrist
peab tal Tuleohutuse seaduse kohaselt

olema litsentseeritud korstnapühkija
akt loetletud tööde teostamise kohta.
Eramajade omanikud võivad ka praegu puhastada kütteseadmeid iseseisvalt, kuid kord viie aasta jooksul tuleb
seda tööd tegema ja küttesüsteemi
korrasolekut kontrollima kutsuda kvalifitseeritud korstnapühkija”, selgitas
Päästeameti Ida Päästekeskuse tuleohutusjärelevalve osakonna juhataja
asetäitja Marti Siim.
Marti Siim rõhutas, et korstnapühkija
akt on tähtis eelkõige ruumide elanikule, mitte Päästeametile või korstnapühkijale, sest tegemist on elaniku ohutuse
tagamisega. Samuti on kutselise korstapühkija akt tähtis võimaliku kompensatsiooni saamiseks kindlustusfirmalt,
kui on olemas kehtiv kindlustusleping.
Milline on korstnapühkija kohustus?
Korstnapühkija kohustuste hulka kuulub suitsulõõride puhastamine ja kogu
küttesüsteemi korrasoleku kontroll.
Küttesüsteemi kontrolli kohta koostab
korsnapühkija akti tehtud tööde kohta. Korstnapühkija koostatud akti või
kokkuvõtet tuleb alles hoida. Sama ko-

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

hustus on ka korstnapühkijal – säilitada
välja antud akti koopiat viis aastat alates
selle väljaandmise momendist.
Kui korstnapühkija kontrolli käigus selguvad küttesüsteemi vead, puudused
või kõrvalekalded tuleohutuseeskirja
nõuetest, koostab korstnapühkija ettepaneku, milles märgib ära millised
puudused on tema töö käigus selgunud
ning selgitab võimalikke variante nende
kõrvaldamiseks. Selline ettepanek koostatakse kolmes eksemplaris: esimene
antakse küttesüsteemi omanikule, teine
lähimalasuvale Päästekeskusele ja kolmas eksemplar jääb korstnapühkijale.
Oma ettepaneku peab korstnapühkija
omanikule üle andma 10 päeva jooksul
peale väljakutse järgi teostatud tööde
lõpetamist.
Päästeamet soovitab korstnapühkija
kohta andmete saamiseks helistada
Päästeameti infotelefoni numbril 1524.
Korstnapühkijal peab kindlasti olema
kvalifikatsioonitunnistus.
Tunnistuse
kehtivust tuleb kindlasti kontrollida
enne tööde tellimist kutsetunnistuste
koja internetilehel www.kutsekoda.ee.
Selle esilehel on olemas jagu «Kutsere-

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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Meri. Suvi. Luule
Narva-Jõesuu vene kultuuri
ühing ja A. Hahni-nimeline kirjandusühing teevad kokkuvõtteid oma tööst suveperioodil.
Tavaliselt lähevad ühiskondlikud
organisatsioonid
suveperioodiks puhkusele, meie ees on aga
teistmoodi ülesanne: kohtumised luulehuviliste linlaste ja puhkajatega. Arvatavasti oleme me
sel aastal korraldanud rohkem
üritusi kui varem, on lisandunud
uus formaat – loomingulised
kohtumised.
Me tunnetame, et meil on oma
kuulajaskond. Meenutan siinkohal, milliseid üritusi me korraldasime. 21. juunil toimus
Narva-Jõesuu kooli ruumides
vene poeedi David Samoilovi
95. sünniaastapäevale pühendatud luuleõhtu “Ta valis lahe”.
D.Samoilov, moskvalane, elas 15
aastat Pärnus. Sellele loominguperioodile osutasid tähelepanu
kõik esinejad. Siin kirjutas ta palju suurepäraseid luuletusi.
25.juunil esines Irina Moltšanova autoriprogrammiga “Maisest
ja igavesest”, kus ta esitas luulet
oma loominguliselt teelt.
3. juulil toimus linna koduloomuuseumi territooriumil muusikalis-poeetiline õhtu “Rõõmustan!” Nastja Kreison ja Volodja
Bobrov lugesid luulet ja esitasid
omatehtud laule. Isegi ilm rõõmustas kuulajaid. Ilusad hääled,
mehe ja naise oma, vestlesid igavikust selge päikesesära ja mere
kohina saatel. Samal kuul korraldasime sõidu Keila-Joale, kus külastasime Benckendorﬀ ’ide lossi,

mõisa, Keila-Joa juga. Tutvusime
Padise kloostri ajalooga.
Linnaraamatukogu
ruumides
korraldas Lilia Samson 29. juulil muusikalis-poeetiline õhtu
“Imelik naine”. Lilia esitas suurepäraselt oma luuletusi ning
oli loominguline teejuht poeesiamaailma, kaasas õhtu programmi muusikud L.Ivanova ja
V.Bobrova, luuletuste autorid
Sumaroki, Svetšina, Sokolova.
Suve lõpetav augusti kuu oli
samuti täidetud mitmesuguste
üritustega. Kooli ruumides toimusid V.Bobrovi ja V.Svetšina
loomingulised õhtud. Toimusid
edukalt, kutsudes luuleringkondades esile elava huvi. Meie
publikust kirjutas Jõhvi luuletaja
O.Rõžova: “ loed ja näed kuulajate silmi, aga nendes on huvi,
minu poolt luuletustesse pandud tunnete peegeldus”.
Ning suviste õhtute lõppakord:
“Augustiõhtu: Meri. Suvi. Luule.”
See on juba kümnendat korda
linna aastapäevale ajastatud.
“Metsakohvik-3” võttis 16.augustil külalislahkelt vastu poeesiaõhtu esinejaid ja külalisi.
Metsakohvik – see on ajalooline
nimetus. Ja õhtu algas samuti
ajalooga. Irina Moltšanova avas
õhtu Saša Tšornõi luuletustega,
mis olid kirjutatud meil Hungerburgis 1908. aastal. Selle aasta
oktoobris tähistatakse S.Tšornõi
135 sünniaastapäeva. Meie kuurordi ajalooga seotud poeedi
Saša Tšornõi luulega jätkas ka
Tatjana Baranova. Arvatavasti
sellest mälestusest kirjutas pea-

aegu 100 aastat hiljem David
Samoilov:
«Но в памяти такая скрыта
мощь,
Что возвращает образы и
множит...
Шумит, не умолкая память дождь,
и память - снег летит и
пасть не может...»
Õhtust võtsid osa “Russkoe slovo” klubi liikmed Sillamäelt,

Narvast ja Narva-Jõesuust.
Kuulasime esmakordselt Maria Maksimova luulet, esinesid
autorilaulude lauljad V.Bobrov,
O.Savitševa.
Ja jällegi “Pamjat”. Olja Savitševa
esitas stuudio “Prihodit vremja”
endise juhi Aleksandr Filippovi
laule. Oli esinemisi ja publikut.
Luulet lugesid poeesiahuvilised
Juri Odintsov ja Elvira Aleksejeva.
Pea igal kogunemisel jäävad esinejad ja kuulajad tassi tee juurde

arutama oma luulet, sõpradega
muljeid vahetama. Laua katta ja
esinejale väikese suveniiri kinkida me saame tänu Integratsioonifondi baasfinantseerimisele.
Linnalt oleme me samuti toetust
saanud – ühingule eraldati III
kvartalis ürituste korraldamiseks
48 €.
Uskuge, lugupeetud publik, siiski on kõige väärtuslikum meie
jaoks teie armastus poeesia
vastu, meie kuurordi kultuuri-

pärandi säilitamise huvi. Suur
tänu teile, kes te andsite meile
oma ruume kasutada: Koduloomuuseum, Narva-Jõesuu kool
ja Linnaraamatukogu. Kohtume
järgmisel suvel. Oktoobri kuus
aga kutsume teid J.Jessenini ja
A.Bloki loomingule pühendatud
õhtule.

Niina Astapova
Vene kultuuriseltsi esimees.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on
valminud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja üldplaneeringu esialgne eskiislahendus.
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu (edaspidi ÜP) ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi
KSH) koostamine algatati Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 28.05.2014.a. otsusega nr
26. ÜP hõlmab Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi. ÜP ja KSH koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning
looduskeskkonnale avalduvate mõjude
hindamine. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade
üldised kasutamis- ja ehitustingimused
Narva-Jõesuu linnas, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning nõu-

ded ehitistele.
KSH käigus hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid strateegilisi
keskkonnamõjusid planeeringualal ja selle
lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju ei
ole ette näha.
Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on
Narva-Jõesuu Linnavolikogu.
Üldplaneeringu koostamise korraldaja on
Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn 25,
29023, Narva-Jõesuu, telefon 359 9599, epost info@narva-joesuu.ee.
Üldplaneeringu koostamise konsultant
on OÜ Zoroaster, Edise 41543, Jõhvi vald
Ida-Virumaa; kontaktisik Aivo Raud, aivo.
raud@zoroaster.ee.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostaja on Adepte Ekspert OÜ, Pärnu mnt
21, Tallinn, 10141, Harjumaa; kontaktisik Piret Toonpere, piret@adepte.ee.
KSH programmi ja ÜP esialgse eskiislahendusega on võimalik tutvuda tööajal Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (Narva-Jõesuu,
Koidu tn 25, III korrus) ja linnavalitsuse
veebilehel aadressil http://narva-joesuu.
kovtp.ee 14.09-30.09.2015.
ÜP eskiislahendusele ja KSH programmile

saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi kuni 30. septembrini 2015 kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu) või e-posti
aadressile info@narva-joesuu.ee.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub
ÜP esialgse eskiisi ja planeeringu KSH
programmi avalik arutelu. Avalik arutelu
toimub Valges saalis (Narva-Jõesuu linn,
Kesk tn 3) 9. oktoobril 2015 algusega kell
10:00.

Lugupeetud lapsevanemad,
kelle laps läheb sellel sügisel 1. klassi!
Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 65 eurot 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. oktoobrini. 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
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Irina Moshonkina

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Alexey Krotov
Liliya Tripetskaya
Raisa Alekseeva
90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anatoly Makarov

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anatoly Kononov
Nella Belokon
Edda Eek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Jevgeni Borissov
Õilme Välja

sünni puhul

Marika Roosileht ja Valeria Pochienkova

Kultuurikalender september-oktoober 2015
26.09.2015 VII SilmuFestival Linna kai
10.10.2015 Orienteerumismäng Linna tänavad
24.10.2015 Retšenka ansambli kontsert Valge saal

Выражаем искреннее соболезнование Евгении Королёвой,
её родным и близким в связи с тяжёлой утратой- смертью

супруга
КТ Кудрукюла 13

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

IV kvartalis
5. oktoobril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida 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.

