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Austatud linnakodanikud!
Eesti riigi iseseisvuse alguseks on Pärnu teater Endla rõdult väljakuulutatud manifest, milles öeldakse:
Manifest kõigile Eestimaa rahvastele
Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas
kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eesti aeg tuleb, mil “kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama” ja et “kord
Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma”.
Nüüd on see aeg käes.
1991.a kuulutas Eesti riik end taas iseseisvaks.
Need olulised otsused ei ole kaotanud oma päevakohasust ka täna.
Me elame muutuvas ajajärgus, kus eeldatakse, et otsustame ise - teeme siis kõik selleks, et meil
oleks parem oma kodulinnas, oma riigis elada.
Väga tähtsal kohal on elanikkonna aktiivne osavõtt vabariigi arengus ja meist kõigist sõltub see,
kuidas me elame oma riigis, oma linnas.
Soovime Teile kõigile toredat pidupäeva, tervist, õnne ja meeldivat koostööd järgnevatel aastatel.

Rahu Teie kodudesse.

Iraida Tšubenko
linnapea

Raivo Murd
Volikogu esimees

Valimised 2015

Linnavolikogus
ja Linnavalitsuses
navalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu
• kinnitati
Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
arengu-ja
planeeringukomisjoni uus
koosseis.

Linnavolikogu 28. jaanuari
istungil esitasid neli volikogu liiget umbusaldusvalduse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmele Kalle Kekki.
Arutati järgmiseid küsimusi:
• jätkati Narva-Jõesuu linna
2015. aasta eelarve I lugemist
• otsustati astuda MTÜsse
Eesti Muusikakoolide Liit
• muudeti
Narva-Jõesuu
linna lasteaia “Karikakar”
töötajate töö tasustamise
aluseid
• muudeti Narva-Jõesuu linna kultuuriasutuste töötajate palgakorralduse aluseid
• muudeti Narva- Jõesuu
Keskkooli töötajate (v.a. pedagoogid) töö tasustamise
aluseid
• muudeti Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimusi ja
korda
• kinnitati jaoskonnakomisjon Riigikogu valimisteks
• kehtestati
Narva-Jõesuu
linna hallatavate asutuste
töötajate palgamäärad
• muudeti Narva-Jõesuu Lin-

Linnavalitsuses toimus jaanuari kuu jooksul kolm istungit, olulisemad käsitletud küsimused:
• otsustati esitada OÜ-le
Lionline leppetrahvi nõue
summas 268,50 eurot lepingu tähtaja ületamise eest.
• tunnistati hankes „NarvaJõesuu linna Pargi 10a katuse remont“ laekunud AM
3 Baltic OÜ pakkumine edukaks kui kõige madalama
hinnaga pakkumus maksumusega 7391,52 eurot koos
käibemaksuga.
• Kinnitati Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse
eraldamise taotluste läbivaatamiseks, hindamiseks
ja toetuse määramisel linnavalitsusele oma seisukoha esitamiseks uue komisjoni koosseis:
• Anžela Jakutova, finantsjuht – komisjoni esimees
• Marina Sorgus, linnasekretär – komisjoni liige
• Natalja Mjatšina, volikogu
liige - komisjoni liige
• kohaldati Natalia Gantu
suhtes 1000 euro suurust
sunniraha 30.08.2013.a tehtud ettekirjutuse täitmiseks
(Mäe 21 põlenud maja lammutamine ning jäänuste

utiliseerimine)
• maksti 419, 55 eurot täiendavaid sotsiaaltoetusi linna
2015 eelarvest
• algatati detailplaneering
Kesk 30 kinnistul
• võeti vastu J. Poska 56 kinnistu detailplaneeringu lahendus
• võeti vastu Jõe 24 ja Jõe
24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu lahendus
• määrati kuuele isikule maamaksu soodustus 2015 aastal.
• eraldati
mittetulundusühingutele toetused linna
2015 aasta eelarvest järgmiselt:
1) MTÜle Kullerkupp rahvatantsukingade soetamiseks 300,00 eurot;
2) MTÜle Narva-Jõesuu linna vene kultuuri ühing ALLIKAS ürituste toetamiseks
210,00 eurot
25.01.2015, M. Lermontovi 200 sünniaastapäevale
pühendatud muusikalispoeetiline õhtu
22.02.2015, I. Severjanini
loomingu 110. a pühendatud õhtu
22.03.2015, rahvusvahelisele luulepäevale pühendatud poeetiline õhtu.
Marina Sorgus
Linnasekretär

1. märtsil 2015 toimuvad EV
Riigikogu valimised. Riigikogu
valimistel omavad hääleõigust
kõik vähemalt 18-aastased Eesti
kodanikud.
Hääletamisviise on Eestis mitmeid:
elektrooniline hääletamine –
algab 19. veebruaril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni 25.
veebruar kell 18.00.
eelhääletamine – toimub 23.25.02.2015 kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas,
kinnipidamiskohas, haiglas ja
ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus
kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

valimispäeval hääletamine - toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka
kodus hääletamine.
Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva, s.o 14. veebruarist
2015 ei ole saanud valijakaarti
või kelle andmetes on vigu, võib
pöörduda avaldusega linnasekretäri poole.
Kui valija ei viibi hääletamise ajal
elukohas näiteks terviseseisundi
või mõne muu mõjuva põhjuse
korral, siis on võimalik taotleda
hääletamist asukohas (näiteks
elukohas, mis ei ole tema rahvastikuregistri järgne elukoht,
haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses). Selliselt hääletada
on võimalik valimispäevale eelse
nädala esmaspäevast kolmapäevani. Hääletamise soovist tuleb
eelnevalt kirjalikult teada anda

lähimale jaoskonnakomisjonile
või linnavalitsusele. Haiglas ja
ööpäevases hoolekandeasutuses esitab taotluse hääletamise
korraldamiseks vastava asutuse
administratsioon.
Valimispäeval saab hääletada
ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi
või mõne muu mõjuva põhjuse
korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii
kirjaliku avalduse kui ka telefoni
teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella
14-ni.
Lisainformatsioon – Marina Sorgus,
linnasekretär, tel 35 99 587
marina.sorgus@narva-joesuu.ee
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Õnne sünnipäevaks, lasteaed!
Lasteaed «Karikakar» on saanud
30-aastaseks! See on rõõmus pidupäev, kuid on ka paras aeg teha
kokkuvõtteid, mõtiskleda saavutatu üle, teha plaane tulevikuks.
Lasteaed - see on Lapsepõlvemaa,
kus elab kõige usaldavam, haavatavam ja õrnem rahvas - meie lapsed.
Elades mere ääres, hingates iga
päev männimetsa ja mere ravivat
õhku õpivad meie lapsed nägema
loodust ja elama sellega kooskõlas.
Looduse ilu kasvatab esteetiliselt ja
moraalselt, õpetab lapsi märkama
ja tunnetama loodust enese ümber.
Maailm lapse ümber on suur ja
omanäoline ning lasteaed on osa
sellest maailmast. Milline on meie
lasteaed?
See on kaasaegne konkurentsivõimeline haridusasutus, mis püüab
lapsevanemate nõudlusi täiel määral rahuldada ning kus töötavad
elukutselised pedagoogid. Meie
õpetajad armastavad lapsi, nende
teadmised ja kogemused tagavad
nende poolt tehtava haridustöö
kõrge kvaliteedi ja kogu haridusasutuse efektiivse tegevuse.
Pedagoogid saavad hästi aru enda
vastutusest - aktiivse, mõtleva, uut
inimühiskonda ehitava põlvkonna
kasvatamisel. Nad õpetavad lapsi mitmesuguseid meetodeid ja
projekte kasutades jälgima, uurima, kuulama, arutlema, võrdlema.
Laste jaoksa on väga huvitavad ja
kasulikud õpetaja Raissa Drozdova
projektid - «Linn, kus ma elan», «Kodanikukohus», õpetaja Tatjana Tšudajeva konkursid «Sügis pihkudes»,
«Lumememm». Žanna Šendrikova
juhtimisel toimunud ülevabariigilisel Jõulukalendrite konkursil
osalemine tõi meile esikoha! Me
tutvustame lapsi kunstimaailmaga,
külastades Kunstigaleriid, Hermanni kindlust, Narva ja Narva-Jõesuu
linna raamatukogusid. Osaledes

koos Narva lasteaedadega nende
spordipidudel arendame lastel füüsilisi võimeid, liidriomadusi ja püüdlust võita. Esteetilise arengu võimaluse saavad lapsed läbi laulmise ja
klassikalise muusikaga tutvumise,
laulutundides muusika algteadmisi
õppides. Oma oskusi realiseerivad
lapsed, osaledes Narva laulukonkursil «Noor vokalist», kus nad laulavad eesti- ja venekeelseid laule.
Meie lapsed on tõelised teatraalid!
Nad on väga vastuvõtlikud vaatajad lasteetendustel Jõhvis, Sillamäel, Narvas. Igal aastal toimuvad
meil nende linnade teatrietendustel imelised kohtumised armastatud muinasjutukangelastega.
Lasteaia «Karikakar» kõik töötajad
püüavad olla lastele tõeliselt headeks sõpradeks, kes toetavad ja
saavad aru kõigest, mis on meie las-

tele kallis ja huvitav. Meie lasteaed
on muutunud armsaks ja õdusaks
meie õpetajatele, lastele ja nende
vanematele tänu pedagoogide Julianna Fjodorova, Valentina Mantšinskaja, Aleksandra Nikolajeva,
Tatjana Tšudajeva, aga ka abiliste
Serafima Tšujeva, Nadežda Suhneva, Tamara Loparjova entusiasmile
ja loomingulisusele.
Iga juhi unistus on teha oma lasteaed laste jaoks ilusamaks, kaaasaegsemaks, mugavamaks ja ohutumaks. Viimastel aastatel on lasteaia
materiaalne baas tunduvalt täienenud tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele esitatud neljale
projektile (saadud finantseeringu
kogusumma 123 000 €). Finantseeritud projektide kaudu renoveeriti
lasteaias tualettruumid, paigaldati
avariisignalisatsioon, riiete kuiva-

tuskapid, rekonstrueeriti täielikult
elektrivarustussüsteem, paigaldati
tulekahjusignalisatsioon ja tuletõkkeuksed.
Laste huvi arendamiseks õppeprotsessi vastu on lasteaed soetanud
interaktiivse tahvli, mis lubab efektiivsemalt realiseerida püstitatud
ülesandeid. Muusikatundide tarbeks on soetatud uued tehnilised
ja metoodilised vahendid: muusikakeskus, muusikainstrumentide
kogu, suurte heliloojate portreed.
EAS fondi esindajad on korduvalt
ära märkinud lasteaias toimuvad
positiivsed muudatused.
Tänu Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
toetusele on lasteaia gruppides
uuendatud mööblit. Kaasaegne,
esteetiline, ohutu, ökoloogiliselt
puhtast materjalist valmistatud
mängu- ja funktsionaalse mööbli

elemendid, riiulid ja kapid, oskuslikult gruppidesse paigutatud
värvilised vaibad sobivad lastele
vanuseliselt ning vastavad iga grupi
eluviisile.
Pole saladuseks, et paljudele eelkooliealiste lastega peredele on
lasteaia osamaks tõsiselt arvestatav
väljaminek. Hoolealuste perede
toetamiseks toimub Linnavolikogu
otsuse põhjal alates 2015.a jaanuarist toitlustamine lasteaias tasuta.
Vanemad maksavad ainult lasteaia
kohatasu.
Ees ootab meid sama tähtis töö,
uued avastused ja osalemine projektides.
Täname lapsevanemaid lasteaia
üritustest aktiivselt osa võtmise
eest, täname sponsoreid: Aleksandr
Brokki, Leonid Guljajevit,Radim Zeinalovit, Vladimir Mižuid, Oleg Uglo-

vi, Gennadi Fanforat, OÜ-d Orti Pagar, Arto Kalevi Autiot OÜ-st Brave
Capital, Irina Brovinat, Pavel Ivanovi
materjaalse panuse eest meie laste
arengu korraldamisse.
Õnnitleme kõiki lasteaia Karikakar
töötajaid, lapsi ja nende vanemaid,
eriti aga lasteaia kunagisi juhte Irina
Jakoneni, Galina Kašintsevat, Ljudmilla Bolšakovat, Veera Tšernozjomovat lasteaia juubeli künnisel
ja täname neid panuse eest meie
lasteaia arengusse!
Rõõmsat pidupäeva, sõbrad!
Natalja Kaurson
Lasteaia “Karikakar” direktor

Puškin - Narva-Jõesuu: alustame sõbraliku koostööga
Veebruari alguses külastas
Narva-Jõesuud Tehnilise loomingu ja infotehnoloogia keskuse delegatsioon VF Puškini
linnast. Külaskäigu kokkuvõtte
avaldasid külalised oma internetilehel, meie avaldame sellest lühikese kokkuvõtte.

dusalaste sidemete arendamiseks kahe linna vahel.

Puškini rajooni Tehnilise loomingu ja infotehnoloogia keskuse delegatsioon külastas
sõbraliku visiidiga kolleege
Eestis Narvas ja Narva-Jõesuus. Narva-Jõesuus kohtus
delegatsioon linnapea Iraida
Tšubenkoga. Linnapea rääkis
külalistele, kuidas on täna olukord hariduse ja lasteasutuste
arenguga ning tegi ettepaneku kultuuridevaheliste ja hari-

Külalisi Puškinist tutvustas
linna
vaatamisväärsustega
kohaliku
koduloomuuseumi
juhataja Ljubov Nikkar. Külalised vaatasid linna ja külastasid muuseumi. Selgus, et
Narva-Jõesuu ja Tsarskoje Selo
vahel on olemas palju kultuurialaseid sidemeid: selgus,
et kirjanikud, poeedid, meie
linna kultuurieliidi esindajad
armastasid puhata “Eesti Rive-

Eelnevalt on juba planeeritud
selle aasta märtsi kuuks Tehnilise loomingu ja infotehnoloogia keskuse väljasõidu-õpituba
Narva-Jõesuu laste jaoks.

ras”, nagu Narva-Jõesuut vahel
nimetatakse. Erinevatel aegadel on siin puhanud ja elanud
Anna Ahmatova, Konstantin
Slutševski, Igor Severjanin.
Tatjana Brovkina
Tehnilise loomingu ja infotehnoloogia keskuse
Direktori asetäitja
Autori foto

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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Lermontovi 200. sünniaastapäev

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он,гонимый миром
странник,
Но только с русскою душой.
М.Ю.Лермонтов

15.oktoobril 2014.a tähistas
kogu progressiivne inimkond suure vene poeedi
Mihhail Jurjevitš Lermontovi 200. sünni-aastapäeva. M.J.Lermontov on üks

omapärasemaid
ilminguid
maailmakirjanduses.
Tema
loominguline pärand – ligi
kolmkümmend poeemi, nelisada luuletust, rida proosaja draamateoseid – on see,
mis tegi ta tuntuks kui suure
poeedi ja prosaisti. Kuid vähesed teavad, et sellele lisaks oli
ta ka kunstnik, kes on loonud
kümmekond õlimaali ja üle
50 akvarelli. Ta oli ka muusikaliselt väga andekas, mängis
viiulit, klaverit, laulis, kirjutas
oma luuletustele muusikat.
1.veebruaril, pühapäeval, kogunes Narva-Jõesuu A.Hahninimeline kirjandusselts oma
järjekordsele õhtule, et rääkida M.J.Lermontovi elust ja
loomingust. Kirjandusseltsi
liikmed kutsusid endale külla
tõelisi luulesõpru Narva-Jõesuust, Narvast ja Ivangorodist.
Kohtumise
avas
Tamara
Fedorovskaja. Tema esituses kõlas kolm romanssi
M.J.Lermontovi
sõnadele:
«Võhožu odin ja na dorogu», «Net, ne tebja tak põlko
ja ljublju» ja «Belejet parus
odinoki»; lauljat saatis muusikakooli õpetaja Jelena Vas-

Eduard Vilde 150
4. märtsil möödub 150 aastat Eesti kirjandusklassiku Eduard Vilde sünnist. Ajakirjaniku, dramaturgi
ja kirjaniku E.Vilde juubeli tähistamiseks toimub 6.
märtsil AS Narva-Jõesuu Sanatooriumi saalis Aia tn
3 Jaak Alliku lavastatud “Kodukäija” etendus Narva
teatri “Ilmarine” esituses.
Meie linna jaoks ei ole E.Vilde lihtsalt õpikust tuttav
kirjanik. Eduard Vilde on Narva-Jõesuus korduvalt
suvitanud, üks meie linna tänavatest kannab tema
nime.
Esimest korda oli Vilde Narva-Jõesuus 1987.a, kui
ta töötas Narva ajalehe “Virmaline” juures, ning ta
hakkas seda kohta armastama. Sel perioodil valmisid kirjanikul romaan “Raudsed käed” ja jutustus
“Uus toatüdruk”.
1905.a oli E.Vilde sunnitud revotsioonilisest liikumisest osavõtu tõttu Eestist lahkuma, tagasi tuli ta
alles 1917.a.
Kolm aastat, 1925 – 1927 elas kirjanik taas NarvaJõesuus, töötas ja taastas tervist. 1925 – 1926.a
elas E.Vilde apteeker Abramsoni suvilas Vabaduse
tn 31, mis kahjuks ei ole säilinud. 1927.a elas Vilde
Kuursaali pansionaadis.
Eduard Vilde juubeli tähistamiseks lavastatatud kirjaniku üks populaarsemaid näidendeid “Kodukäija”
etendub Narva-Jõesuu SPA – s algusega kell 17:00.
Sissepääs on tasuta.
NB! Etenduse ajal toimub heategevuslike annetuste kogumine. Teatri laoruumis toimunud tulekahju
tõttu said kahjustada ruumis olnud dekoratsioonid
ja ruum ise. Teeme ettepaneku kõigil soovijatel
annetada oma võimaluste piires mingi summa dekoratsioonide ja ruumi taastamiseks! Tulekahju oli
2.veebruaril. Õnneks “Kodukäija” dekoratsioonid ei
saanud tules kannatada.

silenko. Me oleme tänulikud
linna muusikakooli kollektiivile selle eest, et nad kaunistavad oma esinemistega meie
üritusi. Tamara imeilus hääl
lõi soojuse ja usalduslikkuse
atmosfääri, mis andis tooni
kogu õhtule.
Kirjandusseltsi liikmed ja
meie külalised rääkisid oma
ettekannetes enda arusaamadest M.J.Lermontovi loomingust, lugesid ette oma lemmikluuletusi.
B.A.Šavrova rääkis läbitungivalt poeedi lapsepõlvest ja
noorusaastatest, luges ette
oma lemmikluulet poeedi
sellest eluperioodist. Elvira
Aleksejeva puudutas poeedi
armastusluulet, rääkis, et vaatamata poeedi ebatavalisele
võimele tihti armuda tundis
ta läbi kogu oma lühikeseks
jäänud elu tõeliselt suurt armastust Varenka Lopuhhina
vastu, kellega tal ei olnudki
saatusest määratud kokku
saada.
Sama teemat jätkas Svetlana
Ladonina ja luges ette poeedi teisele muusale, Natalja
Fjodorovna Ivanovale pühendatud luulet, kellega tal oli

üle kahe aasta kestnud romaan ja kellele on pühendatud üle 20 luuletuse. Luuletus
«Я не унижусь пред тобою»
on suure poeedi loomingus
üks kõige emotsionaalsemaid
ja siiramaid.
Natalja Smola, meie külaline
Ivangorodist, peatus pikemalt poeemil “Maskeraad”,
nimetades seda väljaspool
aega ja ruumi olevaks. Tema
ütles ka välja mõtte, et lugedes poeedi loomingut erinevas eas, saad temast erinevalt
aru. Luuletaja ja laulja Volodja
Bobrov esitas oma laulu “Palve” M.J.Lermontovi sõnadele.
Irina Moltšanova rääkis meile poeeti elu jooksul saatnud
müstitsismist, mis on saanud
koha ka poeedi loomingus. Ta
oli täiesti müstilise vaimuga
inimene, talle oli sümpaatne kõik saladuslik ja ebatavaline, seda kinnitab tema
jutustus “Fatalist”. Enne sõitu Kaukaasiasse, kuhu ta oli
saadetud tsaar Nikolai I käsul
A.S.Puškini enneaegsele surmale pühendatud luuletuse
«На смерть поэта” eest, käis
ta peterburi ennustaja juures,

kes ennustas talle, et ta ei tule
enam kunagi tagasi Peterburgi.
Nii see ka oli. Poeet tapeti
duellil Pjatigorskis 27. juulil 1841.a tema endise sõbra
Martõnovi poolt, kes laskis oma püstolist kuuli otse
poeedi südamesse. Ta suri,
jõudmata elada 27. eluaastani, kuid olles loonud selliseid
šedöövreid, mis annavad talle
õigusega koha suurte kirjanike hulgas.
Aga mida ta veel oleks võinud kirjutada, elades kasvõi
40. eluaastani? L.Tolstoi ütles
tema kohta: “Kui see poiss
oleks jäänud ellu, poleks olnud vaja ei mind ega Dostojevskit.”
Kallid sõbrad! Lugege Lermontovi, armastage Lermontovi! Las ta olla alati meiega!
Svetlana Babkina

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldusega nr 9 võeti vastu Jõe 24 ja Jõe 24a
kinnistute ja lähiala detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 22.10.2013.a korraldusega nr 305 algatati Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja
Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 2620 m2 ning see hõlmab Jõe 24 kinnistut ( katastritunnus
51301:004:0139, pindala 1 831 m2 ), Jõe 24a kinnistut ( katastritunnus 51301:004:0199, pindala 299
m2) ning nendega piirnevat reformimata riigimaad kuni Jõe tänavani pindalaga ca 490 m2.
Linnavalitsus andis 22.04.2014.a sõlmitud lepinguga detailplaneeringu koostamise õiguse kinnistu
omanikule, kelle tellimusel koostas OÜ Zoroaster detailplaneeringu lahenduse, mille kohaselt
moodustatakse planeeritavast kinnistust kaks väikeelamumaa krunti pindaladega 806,0 m2 ja
1388,0 m2 aadressiettepanekutega vastavalt Jõe põik 1 ja Jõe põik 2.
Planeeringuga määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kaksikelamu püstitamiseks. Planeeringuga
moodustatakse transpordimaa krunt Jõe põik L1 reformimata riigimaa arvelt, et lahendada
juurdepääsud planeeritavatele kruntidele ning Metsa 20 ja Metsa 20c kruntidele.
Detailplaneering on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga (väikeelamute maa), piirkonna
väljakujunenud planeerimispõhimõtetega ning Narva-Jõesuu linna ehitusmääruses sätestatud
piirangutega.

Kutsume näitustele
Veebruaris on koduloomuuseumis avatud näitus
“Illustreeritud disainiaabits”. Näitusel on välja pandud 100 tööd 25 noorelt poola kunstnikult-kujundajalt. Need on hästi ja mitte väga tuttavad esemed, mille joonised ja informatsioon nende kohta
on esitatud tähestikulises järjekorras.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 12.03.2014.a.
Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekud on protokollitud ja nendega on
arvestatud.

7. märtsil on plaanis avada näitus “See on sula!”
möödunud sajandi 60. aastate kohta.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Narva-Jõesuu kodulehel www.narva-joesuu.ee

Muuseum kutsub linlasi koostööle: kui teil on sellest ajast säilinud heas seisukorras olmeesemeid,
riideid, aksessuaare jms, tooge näitusele, säilimise
ja tagastamise garanteerime.
Näituse avamine on 7.märtsil kell 14:00.

Aitame teatrit!
Ljubov Nikkar
koduloomuuseumi juhataja

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.märtsist kuni 13.märtsini 2015.a tööpäevadel kell
9.00-16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva
seisukoha esitamine. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada posti teel või
elektronpostiga info@narva-joesuu.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal.
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anatoly Sapunov
Maria Prussakova
Nelli Illarionova
Valentina Kobylyanskaya
Nelja Judina
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anatoly Zaviyalov
Vladimir Belyaev
Alexey Stepanov
Raissa Gavrilova

Märtsi üritused:
07.03 17:00 Olga Jeremenko ja Ivan Krutikovi klassikaline
kontsert, Valge saal
08.03 Naistepäev, linna tänavatel
14.03 12:00 Start kogu perele, Valge saal
21.03 16:00 Vene naisansambli Retšenka kontsert, Valge
saal

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Gennady Ivanov
Ljubov Jakubauskas
Valeria Varavko
Vaike Tomson

Arst-günekoloog

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Bogdan Lopatkin

sünni puhul

dr Niinimäki

võtab Narva-Jõesuus patsienete vastu
alates kell 09.00 järgmistel kuupäevadel:

13.03, 10.04, 08.05, 12.06.

Eelregistreerimine. 35 60614 , 35 61144

Südamlik kaastunne
Innale perega kalli, isa

Vitalii Trotsak
kaotuse puhul.

23.03 Lihavõtte näituse avamine. Valge saal

Naabrid

Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldusega nr 7 on algatatud Kesk 30 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärkideks on:
muuta olemasoleva Kesk 30 elamumaa kinnistu piirid ning moodustada selle
arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 800 m2;
hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks
ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine;
kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine;
maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine;
moodustatavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste
määramine.
Planeeritav ala on 2048 m2 ning see hõlmab Kesk 30 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0175. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%

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

I kvartalis
9. märtsil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

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

Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga –väikeelamumaa.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 ja kodulehel
www.narva-joesuu.ee

Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldusega nr 8 võeti vastu
J.Poska 56 kinnistu detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
Planeeritava ala pindala on 2023 m2 ning see hõlmab Kalevi 12 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040, mille maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.
Linnavalitsus andis 08.10.2013.a sõlmitud lepinguga detailplaneeringu
koostamise õiguse kinnistu omanikule, kelle tellimusel koostas OÜ Olegta
detailplaneeringu lahenduse, mille kohaselt moodustatakse planeeritavast
kinnistust kaks krunti: korterelamumaa EK100% pindalaga 1987m2 ja tootmishoonete maa krundi TT100% pindalaga 36m2. Planeeringuga määratakse
ehitusõigus J.Poska 56 krundil kolmekorruselise korterelamu püstitamiseks ja
J.Poska 56a – alajaama püstitamiseks.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas.
Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Jaan Poska tn 56 krundi maakasutuse
juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa. Planeeringuga kavandatakse
muuta see elamumaaks 100%.
Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Landservis, kes on planeeritava kinnistu omanik.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.märtsist kuni 27.märtsini 2015
tööpäevadel kell 9.00-16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil
Koidu tn 25, III korrus kabinet 301.
Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Narva-Jõesuu kodulehel www.narvajoesuu.ee
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine. Kirjalikke ettepanekuid ja
vastuväiteid saab esitada posti teel või elektronpostiga info@narva-joesuu.ee planeeringu avaliku väljapaneku ajal.

