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Sushi parimate jaoks
29. juunil toimus Meresuu
SPA & Hotel´i terrassil vastuvõtt Narva-Jõesuu keskkooli parimatele õpilastele. Kuigi vist on sõbralikku
koosistumist sushi ja kergete jookide juures raske
nimetada vastuvõtuks selle tõelises mõistes.
13. õpilast, nende hulgas
kuld- ja hõbemedalistid, oivikud, olümpiaadide ja spordivõistluste võitjad, balletikooli lõpetajad (kes kunagi
alustasid “Kullerkupus”) Eesti meister judos, Eesti meister males, konkursi Narva
Jazz laureaat – said oma tubli töö eest autasustatud diplomitega ja Narva-Jõesuu

sümboolikaga kingitustega.
Kokkuvõtete tegemine ja
muljete vahetamine toimus
ühise laua taga koos õpilaste vanemate ja Narva-Jõesuu
linnapea Andres Noormägi
ning volikogu esimehe Raivo
Murruga.
Peale kerget einet said lapsed
sõita
linnavalitsuse
poolt selleks tarbeks renditud segway´ dega.
Au t asus t a m is t s e r e m o o nia l
soovis linnavolikogu esimees Raivo Murd õpilastele
ilusat suve ning märkis, et
Narva-Jõesuule on vajalikud
oma tuntud inimesed ning
kõik lapsed võivad selleks
saada, kuna algus on juba
tehtud – oma saavutustega

teaduses, kunstis ja spordis on õpilased juba teinud
nime nii endale kui oma kodukohale.
Linnapea Andres Noormägi
rõhutas oma kõnes, et suvi
on kuurordis tegude aeg
ja kutsus noort eliiti võtma
initsiatiivi oma kätesse.
Eestis oma matemaatiliste
võimetega tuntust koguva
Tatjana Miroškina ema lisas,
et on meeldiv, et NarvaJõesuus tuntakse iga last
nimepidi, siin võetakse ühe
inimese edukust kui ühist
saavutust, ollakse tema üle
uhke ja motiveeritakse igati
tema tegevust.
Lapse edu on vanemate arvates alati muu hulgas ka

pedagoogide ja administratsiooni suure töö tulemus: näiteks hellitab kool
oma tublisid ja andekaid

õppureid tihti huvitavate ja
õpetlike ekskursioonidega,
medaliga lõpetajatele
on
Linnavalitsus uuesti rahalise

preemia sisse viinud.
Jekaterina Gritskova
Foto: Irina Kivimäe

Suvi algas Võidupüha ja jaanipäevaga
23. juuni õhtul süttisid üle
kogu Eesti jaanituled. Kõige
pikemad suvised puhkepäevad möödusid nagu vaja: vabas looduses, šašlõkiga ja ilma
vihmata – pessimistide ennustustele vaatamata olid jaanipäev ja Võidupüha meie pool
tõeliselt suvised.
Päikene näitas veel hommikust
aega, kui Narva-Jõesuus austati Vabadussõjas (1918-1920.a)
langenute mälestust lillede
asetamisega Vabadussõja monumendi jalamile Narva-Jõesuu
kalmistul.
Võidupüha tähistatakse Vabadussõja käigus otsustava 23.
juunil 1919.a toimunud võiduka
Võnnu lahingu mälestamiseks,
kus eesti väed võitsid lahingu
saksa Landesveeriga.
Lilled asetasid Narva-Jõesuu kohalikku võimu esindajana volikogu aseesimees pr Inge Muškina,
eestlaste seltsi “Kalju” esimees pr

Tiiu Toom ja Vene kultuuriseltsi
esindajana linnavolikogu liige
pr Tatjana Pagajeva. Varajasele
ajale vaatamata oli pidulikku
toimingut vaatama ja langenute mälestust austama tulnud ka
grupp linnakodanikke.
Jaanipäevapidu toimus õhtul
linnakail ja selle juures jõe ääres. Kokkutulnutele esines tantsutrupp “Kullerkupp”, kes esitas
oma aruandekontserdi klassikalistest tantsudest ja rahvatantsudest.
Rahva meelt lahutas vokaal-instrumentaalansambel “Tsõvarev ja
KO”, kes esitas XX sajandi tuntud
ja armastatud hittlugusid.
Pidu lõpetas öine disko DJ Remix
käe alt tulevate sütitavate rütmidega.

Jekaterina Gritskova
Foto: Irina Kivimäe
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Narva-Jõesuu
linnavolikogu
VII koosseisu
10.istungi info

Linnavalitsuse töö
2010.a esimese
poolaasta aruanne
Linnavalitsus on töötanud järgmistes suundades:

- kinnitati Narva-Jõesuu linna 2009.a.
eelarve. Audiitor Audest Audiitorteenused OÜ kinnitas raamatupidamisarvestuse ja linna finantsseisukorra õigsust seisuga 31.12.2009. Linnavolikogu
revisjonikomisjon kiitis samuti esitatud aruande heaks. Eelarve maht oli
68 430,0 tuh krooni; Tulem 3 226,0 tuh
krooni. Eelarve kassalise täitmise 2009.
aasta aruanne tulud summas 33 657,0
tuh krooni, kulud summas 32 883,0 tuh
krooni, finantseerimistehingud summas
774,0 tuh krooni; Reservfondi kasutamise 2009. aasta aruanne summas 527,0
tuh krooni.
- kinnitati Narva-Jõesuu linna 2010.a.
eelarve assigneeringute ümberjaotamine üldsummas 60,9 tuh. krooni. Ümberjaotus kinnitati majandamise osas
infostendi soetamiseks ja paigaldamiseks ning hariduse osas kooli tarbeks
välivoodite ja voodipesu soetamiseks
kooli baasil korraldatavate suviste lastelaagrite vajaduste rahuldamiseks.
- kehtestati Narva-Jõesuu linna Raja 6e
kinnistu detailplaneering, mille kohaselt
jagatakse olemasolev Raja 6e elamumaa
kinnistu kaheks elamumaa krundiks
pindalaga 2009 m2 ja 2239 m2
- kehtestati Vabaduse, Supeluse ja Nurme tänavate vahelise maa-ala detailplaneering. Planeeringu ala on piiratud
Vabaduse, Supeluse, Nurme ja Lennuki
tänavatega, planeeringualast on välja
arvatud Nurme 7a, Nurme 7b, Nurme 9
ja Nurme 9a kinnistud. Planeeringuala
suurus on 3,43 ha.
- kehtestati Narva-Jõesuu linna Lydia
Koidula 14в kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt
jagatakse jagatakse olemasolev Lydia
Koidula 14в elamumaa kinnistu kaheks
elamumaa krundiks. Mõlemal krundil on
kavandatud kahekorruselise paarismaja
püstitamine kõrgusega kuni 9 meetrit
- algas Narva-Jõesuu ehitusmääruse uue
redaktsiooni teine lugemine, lugemine
jätkub;
- linnapea esitas linnavalitsuse 2010.a
esimese poolaasta töö aruande.
Veronika Stepanova,
linnasekretär

1.Tasuta sõit vanuritele
Sel suvel saavad eakad linlased esimest korda kasutada tasuta bussiliini. Seni on tagasiside rõhuvas enamuses positiivne.
Käib töö Ida-Virumaa ühistranspordikeskuse loomiseks, kus pannakse
paika tuleviku transpordiskeemid
kogu maakonnas selliselt, et see
oleks Narva-Jõesuu jaoks kasulik.
2. Säilitame keskkooli
See ei ole otsene linnavalitsuse töö,
kuid näitab, et linnasüsteemi on valitud õiged inimesed. Valutult ja eeskujuks teistele, kuidas asutusesiseseid probleeme lahendada, sai eesti
osakonna kolimine tagasi keskkooli.
3. Loome sotsiaal- ja munitsipaaltöökohti
01.juulist käivitub linna heakorrastamisel uus süsteem. Tähtis on, et vaatamata lepingu lõppemisele Kiviõli
firmaga säilisid inimeste töökohad
- nüüd juba otsesuhtes linnavalitsusega ning lisaks on juba volikogu
poolt kinnitatud heakorraeelarves
vabanemas vahendeid ka mitme
sotsiaalse lisaametikoha loomiseks.
Linn on saamas jälle peremeheks ja
peremehel on võimalik tööd anda.
4. Muudame kalanduse turismimagnetiks
Linnavalitsus on koostöös rannakaluritega pannud kokku investeeringutaotluse paketi rannakalanduse
arendamise vahendite taotlemiseks.
Juba 16.juulil esitatakse taotlus,
millega planeeritakse hankida linnakaile mobiilne tankla, tõsteseade
paatide ja kauba peale- ja mahalaadimiseks ja lisapontoone paadisilla
laiendamiseks. Samuti on selle projekti raames plaanis Narva-Jõesuusse kalaturu loomine - soovime osta
suure kaasaegse telgi, mis varustatakse ka jää- ja külmutusseadmetega. Telk saab olema nii suur, et mahutab ka meie lava ning seal saame
korraldada ka kalaga seotud kultuuriüritusi.
5. Igale kalurile oma paadikuur
Sel aastal jätkub töö ka selle nimel,
et tagada kaluritele maakasutuse
probleemi positiivne lahendamine.
6. Jätkuvad koostööprojektid
sõpruslinnadega:
• Veeühendus Kroonlinnaga:
Veeühenduse osas Kroonlin-

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

naga on sõlmitud väga head
sidemed Peterburi transiidi- ja
turismikomitee ning Peterburi
suursadama juhtkonnaga. Täna
on kõik kaardid ettevõtjate
laual, kes peaksid leidma vajaliku laeva.
• Turismihariduse
Imatraga
arendamine: Selle aasta kevadel on Narva-Jõesuu ja Imatra
linnapeade kaasalöömisel 4
eesrindlikumat ettevõtet sõlminu koostöölepingu turismihariduse, täiendõppe, praktikakohtade loomise jm osas erialase
kõrgkooliga Imatrast. Juba sügisel käivitub esimene klienditeeninduse ja keeleõppe projekt.
7. Jätkame alustatud europrogramme:
• Rannapiirkonna arendamine:
Ranna-ala arendusprojekti käib
ehitushange. Kõik peaks sujuma normaalselt ja 16. augustil
esitatakse taotluse. Kõik peaks
sujuma normaalselt ja 16. augustil esitame oma taotluse.
Juba eelmise aasta lõpust kuni
tänaseni on tohutu ressurss kulunud võitlusele selle projekti
nimel ( turismiseminar, pöördumine valitsuste poole, väga hea
ja pidev kajastus teles, raadios ,
trükimeedias). Lobby ja vihane
konkurents selle projekti osas
ilmselt kestab kuni otsustamise päevani. Andku jumal meile
seda mis on meie- muutumise
taas Põhjamaade Rivieraks.
• Vesi- ja kanalisatsioon (renoveerimine): Linn on alustanud
head koostööd AS-ga Narva
Vesi, konsultandid teevad oma
tööd ja varsti tulevad materjalid
ka volikogule läbivaatamiseks
ja kinnitamiseks (arengukava
uuendus ja vajalikud, seni puudunud õigusaktid).
• Soojustrassid (renoveerimine): Soojatrasside osas pole KIK
veel keskkonnaministeeriumiga
lepingut sõlminud, läbirääkimised Fortumi ja KIK-iga omafinantseerimise ja trasside valdamise osas kestavad.
• „Kultuurikatel“
(rahvusvahelise loomingumaja ehitamine): Jätkub lastekodu peremajade ehitamine. Aasta lõpus
antakse see üle koos riigitellimuse ja vana majaga linnale.
Vanasse majja plaanimegi luua
Kultuurikatla. Täna olemas toetuskirjad Peterburi kirjanike
liidult ja rahvusvahelise noorte

muusikatähtede festivali „Crestsendo“ korraldajatelt.
8. Kooli staadioni renoveerimise
projekt pole senini saanud ei positiivset ega negatiivset vastust.
9. Kiirendame Kuursaali ja Tervisehalli taastamist
On kokku lepitud kohtumine Tervishalli uue omanikuga. Olemas
konkreetsed ettepanekud Tervishalli
korrastamiseks. On valmimas konkreetsed ettepanekud , kuidas minna
edasi Kuursaali problemaatikaga.
10. Sõda tondilossidele
Aia 48 varemete koristamiseks on
väljastatud juba eelmise aasta lõpus
lammutusluba.
11. Uus kaubanduskeskus ja tankla.
Käib protsess autoparkla aluse maa
munitsipaliseerimiseks. Läbirääkimised Fama ja Lõunakeskuse juhtidega
annavad lootust, et kui munitsipaliseerimine on toimunud on võimalik
4-5 aastaga ehitada kaubakeskus ja
tankla.
12. Kvaliteetne televisioon igasse
majja
Käib töö kvaliteetse televisiooni
tagamiseks linnas. On väljastatud
projekteerimistingimused uue maaaluse telekaabelliini ehitamiseks. Samuti jätkuvad läbirääkimised mitme
suurima kaabellevi firmaga. Praegu
alustatakse tööd Ida-Virumaa televisiooni loomise projektiga.

nad on langenud.
14. On välja antud Narva-Jõesuu
kohaliku omavalitsuse infobülletään.
15. Linnaeelarve on täidetud korrektselt, tulumaks laekub vastavalt
plaanile, kulud on kontrolli all. Edaspidi on veel plaanis tegeleda pargi
lehtla remondiga, koristada kogu
rand linnapiirides, suve jooksul koristatakse kõik Metsa tn 7 poollammutatud hooned territoorium tehakse korda.

Statistika

Ajavahemikus
01.01.2010 kuni
30.06.2010 toimus 23 linnavalitsuse
istungit.
Vastu on võetud 11 määrust ja 170
korraldust. Nende hulgas: projekteerimistingimuste väljastamiseks
- 14, ehitusloa, ehituse kasutusloa
ja kirjaliku nõusoleku väljastamiseks – 21, reklaami paigaldamiseks
loa andmine - 6, detailplaneeringute vastuvõtmine – 8, eelarvest raha
eraldamine – 24, seal hulgas sotsiaaltoetusteks – 10 ja mittetulundustegevuseks – 6.
Linnavalitsuse liikmete osavõtt linnavalitsuse istungitest:
Andres Noormägi - 21, Anzela Jakutova - 16, Valeria Lavrova - 23, Rein
Merirand -15, Lennart Lepajõe - 23,
Karina Küppas - 16, Oleg Rõžakov 5.

13. On edukalt valitus uus jäätmeoperaator. Olmejäätmete veohin-

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

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu

Andres Noormägi,
linnapea
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Rannavolle kuningad
ja kuningannad on valitud
12. juunil toimus Narva-Jõesuu rannal kutseliste rannavõrkpallurite meistrivõistluste etapp “Nokia Grand
Prix 2010“. Vastikule ilmale
– oli tugev tuul ja sadas vihma - vaatamata toimusid
«Meresuu Rannakuningas
2010» nime all planeeritud
mängud ikkagi.
Mängud toimusid kolmel väljakul, osa võttis kuus meeste
ja neli naiste paari. Meestest
tulid esimeseks Rivo Vesik ja
Karl Jaani. Naiste kategoorias
võitsid Triin Kuusk ja Liina Uibopuu.
“Nokia Grand Prix 2010” on
üldtuntud Eesti kutseliste
rannavõrkpallurite võistlus,
mille mängud toimuvad veel
Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Meistrivõistluste etapp «Me-

On üldiselt teada, et NarvaJõesuu on kõige päikeselisem linn, vähemalt Eestis.
Päikese monumendi püstitamise järel särab päike
meil iga ilmaga ja ööpäev
läbi, selline seisukoht ei
vaja kinnitust isegi kõige
suurema skeptiku silmis.
Linnelanikele ja külalistele jäävad kauaks meelde nii
linna vaatamisväärsused kui
kaunid päikeselised vaated –
päike merel, metsas, pargis,
jõel, aias.
Narva-jõesuu koduloomuuseum koos fotoklubiga “Narva” teeb ettepaneku jagada
teistega oma nägemust päikeselisest kuurordist.
24.juulil toimub koduloomuuseumi territooriumil fotofestival “Päikeselinn”. Kutsume
festivalist osa võtma kõiki,
kes soovivad näidata oma fo-

Igal aastal toimub Narva-Jõesuus jalgrattakross, traditsiooniline spordisündmus kogu
perele.
Sel aastal panevad korraldajad
paika viie kilomeetri pikkuse
velokrossi trassi, ka 1,5 km pikkune sprindirada on möödunud
aasta kogemuste kohaselt samuti olemas.
Võistlustel saavad osaleda kõik
soovijad. Sõitude tulemustest
on auhinnalised kolm esimest
kohta kõigis vanusegruppides.
Kõigi jalgrattakrossist osavõtnu-

Jekaterina Gritskova
Foto: Sergei Stepanov

tosid päikeselist Narva-Jõesuust. See ei peagi olema foto
just suvisest Narva-Jõesuust,
päike on meie linnas ju aasta
ringi.
Festivalil osalemiseks tuleb
valmis panna fotod (nii värvilised kui must-valged) suurusega 20x30 (formaat A4).
Fotode arv, pildistamise aeg,
teema - see pole piiratud millegagi. Tähtis on ainult, et
foto oleks päikeselist NarvaJõesuust.
Festivali päeval 24. juulil võivad osalejad oma fotod muuseumi territooriumile välja
panna. Korraldajad tellisid
selleks laupäevaseks päevaks
ilusa ilma selge särava päikesega, nii et võtke julgesti
osa! Töid võivad vaadata kõik
soovijad, sissepääs koduloomuuseumi territooriumile on
vaba.
Peale vaatajate hindab foto-

sid ka auväärne žürii fotoklubi “Narva” esindajate hulgast:
klubi esimees Valeri Boltušin,
fotoajakirjanik Irina Kivimäe,
kunstnik Veera Lantsova ja
koduloomuuseumi juhataja
Ljubov Nikkar.
Žürii poolt välja valitud töödest koostatakse rändnäitus,
mida koduloomuuseum hakkab edaspidi pakkuma NarvaJõesuu ja Narva asutustele.

Linna päevad avatakse traditsiooniliselt karnevaliga, mis
saab alguse keskkooli juurest
Jaan Poska tn 36 ja kulgeb
mööda peatänavat kuni toimumiskohani. Karnevali temaatika on selgemast selgem
– 135 aastat kuurorti.
Peale karnevali on 2010.a
linna päevade kavas veel

oodata: Eesti loominguliste
kollektiivide non-stop kontsert, laat, öine disko, mängud
lastele ja täiskasvanutele,
atraktsioonide väljak, ilutulestik ja palju muud huvitavat. Linna päevade eikülalise
nime saab publik teada veidi
hiljem linna ametlikult kodulehelt www.narva-joesuu.ee
ja infostendidelt.
8. augustil toimub Narva-Jõesuus möödunud aastal väga
menukas olnud Puhkpilliorkestrite Lahing – orkestrite võistumäng, kes lähevad
rongkäigus mööda peatänavat Heledasse parki, kus nad
esitavad konkursiprogrammi

te vahel loositakse loteriiga veel
auhindu.
Jalgrattapäev toimub 25. juulil.
Registreerimine toimub alates
12.00 kuni 12.45 stardikohal.
Jalgrattakrossi start on kell 13.00
Narva-Jõesuu Muusikakooli juures Metsa tn 7.
Informatsiooni vanusegruppide kohta saab internetilehtedelt www.narva-joesuu.ee, ja
www.narvaliigub.ee
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu tähistab varsti

Kalurite päeva!

Täiendavat informatsiooni
saab telefonil 35 77 312
või aadressil:
njmuuseum@hot.ee
Samuti on samade kanalite
kaudu võimalik soovitav
eelregistreerimine festivalil
osalemiseks. Ootame osavõtjaid!
Ljubov Nikkar
Narva-Jõesuu
koduloomuuseumi juhataja

Linna Päevad on tulekul!
Sel aastal täitub 135 aastat Narva-Jõesuule kuurodi staatuse omistamisest.
Linna päevade tähistamine
toimub sel aastal 7. ja 8 augustil. Üritused toimuvad
peamiselt Heledas pargis ja
selle lähikonnas.

Jalgrattakross
kõigile

resuu Rannakuningas 2010»
toimus Eesti Võrkpalliliidu,
Meresuu SPA & Hotelli, Narva-Jõesuu linnavalitsuse ja
kaubanduskeskuse
“Fama”
toetusel.
Meresuu SPA & Hotel administratsioon kinnitab, et
võrkpalliplatsid rannal hotelli juures jäävad sinna kuni
suve lõpuni. Seal hakkavad
toimuma Narva Võrkpalliklubi
poolt korraldatavad mängud,
millest võivad osa võtta kõik
soovijad.
Toimetuse poolt meenutame,
et sissepääs vaatajatele on tasuta.
Mängude graafikuga võib tutvuda hotelli kodulehel.

Päikeselinn Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu

ja ürituse lõpetuseks muusikpala ühise koosseisuna.
Korraldajad lubavad: 8.augustil kõlavad pidulikud marsid ja
meloodilised ballaadid Narva-Jõesuus kõikjal. Sel astal
täidavad kohtuniku kohustusi
Imatra Big Bandi kapellmeister ja tuntud helilooja Viktor
Pleštšak.
Linna päevade raames toimuvad veel liivafiguuride võistlus, heategevusõhtu, näitus
“Linn läbi ühe inimese vaate”.

Jekaterina Gritskova

Ajast-aega on Narva-Jõesuu meeste tööks olnud
kalapüük. Siinse päikese
all on elanud põlvkondade
viisi kalureid. Elus on ka
traditsioonid - 11. juulil tähistavad Narva-Jõesuu mehed, aga ka naised ja lapsed
ja muidu suvesaksad nagu
ikka ja alati suviti Kalurite
päeva.
Peopäeva kava on arvestanud
kõiki vanuseid ja maitseid.
Kella 12-19 töötab suur laat.
Siit võib igaüks leida vajalikku oma koju või aeda, osta
kalapüügiriistu ja suveniire,
värsket või vinnutatud kala.
Lapsed saavad meelt lahuta-

da batuudil, sõita kvadro- ja
elektriratastega.
Piduperemehed, kalurid, kostitavad kõiki soovijaid maitsva uhhaaga, mis valmistatakse lausa lugupeetud publiku
silme all. Kontserdiplatsi kõrvale paigutuvad söögikohad,
kus saab maiustada šašlõki ja
kindlasti ka kalast valmistatud roogadega.
Kella 15-19 tutvustab Politseija Piirivalveamet uudishimulikele külalistele linnakai juures
oma eritehnikat. Piirivalvurid
ja politseinikud räägivad oma
ameti tegemistest ja oma teenituse spetsiifikast.
Kella 12-17 on peokülalistel
ainulaadne võimalus külas-

tada Narva-Jõesuu majakat
(Tuletorni tn 1), vaadata linnulennult Narva-Jõesuu ja
piiritu mereavaruse peale.
Kella 15-19 esinevas laval Eesti loomingulised kollektiivid,
lava ees võib jõudu proovida
kalurite igipõlistes oskustes.
Kalurite päeva erikülaline
on Eesti laulja Sergei Mazin.
Laulja repertuaar on nii eestikui venekeelne. Kella 19 kuni
21-ni kõlavad Sergei Mazini
esituses XX sajandi sütitavad
tantsulood.
Kalurite päeva lõpetab, nagu
ikka, öine disko.
Jekaterina Gritskova

Narva-Jõesuu

Eelmises lehenumbris ilmunud artikkel «Kuurort tähistab juubelit» oli väljavõte
ajalehe «Põhja Kodu» 1935.a väljaandest. Artikkel oli pühendatud Narva-Jõesuu
kuurordi tol aastal tähistatud 60.aastapäevale. Käesolevas numbris toome me teile
lugemiseks sama ajalehe 1935.a väljaandest artikli samal aastal avatud rannahoonest.
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Kuurort võib minna juubelile vastu
Teisel suvistepühal pühitseb kuurort 60-aastast
juubelit, mis on ühtlasi ka pidulikuks suvesesooni avamiseks. Niisugune hooaja algus on haruldlane ja Jõesuu võib parimate lootustega suvele
vastu minna, eriti veel kui lisame juurde, et eeloleval suvel Jõesuu võib pakkuda oma külalistele
mugava rannahoone.
Suur töö on just viimesel ajal
tehtud kuurordi välimuse
tõstmiseks. Kuurordi juhid
linnapea Luts ja jsk.valitsuse
esimees Põder on selle edukalt läbi viinud, kaasa aidanud linnaarhitektide ins. Febermanni ja ins. Ottingi abil.
Kuurort võib panna end peoehtesse ja võtta kõiki külalisi
vastu.
Narva-Jõesuu rannahoone,
mille avamine toimub 10.
juunil suure pidulikkuse-

ga, on nüüd lõplikult valmis
saanud. Uus rannahoone
on moodsamaid sellesarnaseid Eestis. Ka asukohalt on
rannahoone nägusas kohas,
kust avar vaade merele ja lähemasse ümbruskonda.
Rannahoone pikkus on 52
meetrit, tiibhoonete sügavus 18,5 meetrit, kõrgus
mere poolt 8 meetrit, keskmise osa kõrgus 11 meetrit.
Hoone pindala 700 m2 ja
lahtiste rõdude pindala 400

Hooldekodu
elust
Alates suvehooaja algusest on Hooldekodu
elus palju huvitavat toimunud.
Tahaksin rääkida toimunud üritustest ja jagada uudiseid veel toimuvate kohta. Kindlasti
huvitavad need nii meie elanikke kui ka puhkajaid.
Oli väga elamusterikas ekskursioon Narva
koskede juurde. Paljud meie hoolealused on
endised narvakad ja kunagised Kreenholmi
töötajad. Nüüd said ligi viiskümmend inimest
ekskursiooniga võimaluse sõita mööda linna
ja meenutada oma töist minevikku.
Mitte kedagi meie majast, ei hoolealuseid ega
töötajaid, ei jätnud ükskõikseks laulja Rafaeli
heategevuslik kontsert. Tema looming soojendas meie hoolealuste südant. Tema laulud
ja siirad sõnad mõjusid nagu parim ravim:
tantsisime ja laulsime kõik koos. See kontsert
Rafaelilt oli meie majas esimene, kuid kindlasti mitte viimane!
Tahame omakorda jagada ja jagame oma loomingurõõmu poplaulude armastajatele. Paljudele on teada-tuntud ansambel “Šansoon”,
kes korraldas oma soolokontserdi 20 juunil
Hooldekodu territooriumil. Esinejatele meeldis väga publiku soe vastuvõtt.
Narva teatri “Ilmarine” lõbus etendus toimus
25.juunil, samuti hoolekodu territooriumil.
16. juulil toimub traditsiooniline “Võrdsete
võimaluste päeva” tähistamine Narva-Jõesuu
Heledas pargis algusega kell 14.00.
Kavas on invaliidikärude vigursõit, toimuvad
võistlusmängud, milleks on kohale kutsutud
kaks meeskonda Narvast. Rahvale esineb ansambel “Šansoon” ja samas kõrval toimub käsitöö näitusmüük. Meie käsitööl on olnud alati
suur menu: võtsime osa “Kunstniku Päevast”
Narvas, oleme korraldanud näituse ja Narva
kindluses oli meil avatud õpituba.
Suvi kestab! Kutsume kõiki soovijaid meile pereringis aega veetma!

Margarita Ranneva

m2. Hoone maht on 3650
kantmeetrit ja on maksma
läinud ümmarguselt 25 tuhat krooni.
Alumisel korral on kohviruum, mille pindala on 100
m2 ja tema peal sama suur
lahtine rõdu. Mere pool küljes üleval on kaks suurt lahtist rõdu. Rõdudel on kokku
400 istetooli. Alumises keskmises osas asub köök, söögisaal. Kahel pool asuvad tiibehitused, 2 üldriietusruumi,
2 üldriidehoiuruumi, dushiruumid jne.
Teise korra tiibehitustes asuvad kabiinid ja riidehoiuruumid.Kabiinide üldarv on 176.
Teisel ja kolmandal korral on
ette nähtud ka eluruumid
kohvikupidajale ja teenijaskonnale. Nende eluruumide
alla on võetud seitse tuba.

Peale selle alumisel korral
asub veel suur salong, väike
postkontor, ajalehetuba jne.

Hoone on varustatud moodsa mööbliga.

“Põhja Kodu” nr 65

Muusika Eesti kullafondist Narva-Jõesuu rannal
Ida-Virumaa
Turismiressursi
keskuse MTÜ, Jõhvi Kontserdimaja ja Meresuu SPA & Hotel
ühistegevuse tulemusel tekkis
Narva-Jõesuus 2010.a suveks
täiesti uus üritus – kuldsel rannaliival Balti mere lainete taustal kõlab muusika Eesti kullafondist.
Kontsertide seeria esimene pääsuke oli populaarne lauljatar Gerli
Padar, kes koos Aseri Kultuurimaja
puhkpilliorkestriga andis 5. juunil kontserdi Narva-Jõesuu rannal
Meresuu SPA & Hotel juures.
“Rannamuusika” korraldajad rõõmustavad meid veelgi mitme suure kontserdiga.
31. juulil saavad linlased ja suvitajad jälle nautida unikaalset
kontsertprogrammi Eesti tuntud
tähtede ja noorte lauljate esituses. Sel päeval laulavad meile juba
Horoskoobi-aegadest tuntud Uno
Loop oma kindlas headuses, legendaarne Heidi Tamme ja Estonian Dream Bid Band.
Uue põlvkonna lauljaid esindavad kontserdil Lenna Kuurma ansamblist Vanilla Ninja ja Silvera
Laas (grupist Traffic).

Kontsertalgab kell 20.00 ja see toimub Meresuu SPA & Hotel juures
rannal.
27.augustil külastab meid kõigi poolt armastatud Anne Veski,
kes esitab programmi koos Narva
rokkgrupiga AveNue. Korraldajad
loodavad, et see kontsert pälvib
eelkõige meie naabrite narvakate
teravat tähelepanu. Kontsert algab samuti kell 20.00.
Kõigi kontsertide pileteid on võimalik osta Piletilevi ja Piletimaailm
müügipunktides üle kogu Eesti.
“Rannamuusika 2010” korraldajad on veendunud: meie regioon
vajab kvaliteetseid kultuuriüritusi
ning nagu näeme, on nad hakanud
aktiivselt selles suunas tegutsema.
Initsiatiiv leidis laialt positiivset
vastukaja: muusikasündmusele on
kogunenud soliidne hulk toetajaid, kelle hulgas on nii Narva-Jõesuu linnavalitsus kui ka erafirmad:
Dunka, Ramirent, Elion, Estic, Löfsberg Lila, Dilmah, Сronimet, Eesti
Metall, netiportaal smartlipo.ee,
kaubanduskeskused Astri ja Fama,
Narva Kutseõppekeskus jne.

Jekaterina Gritskova

Kalurite päeva seminar „Kalarännetest Narva jões”
10 juulil algusega kell 12 toimub
Narva-Jõesuus Valges saalis
(Kesk 3) seminar „Kalarännetest
Narva jões”, kus oodatakse osalema eelkõige piirkonna kalamehi.
Seminar viiakse läbi Norra finantsmehhanismist rahastatava projekti “Jõeliste elupaikade kaitse
korraldamine Ida-Virumaa Natura
2000 aladel” raames, mis keskendub Narva jõe, Tagajõe, Pühajõe,
Padajõe ja Avijõe hoiualade kaitse

korraldamisele.
Projekti ühe tegevusena viis Eesti Loodushoiu Keskus möödunud
aasta jooksul läbi jõesilmu rännete uuringu Narva jõel, millest
võtsid aktiivselt osa ka kohalikud
kalamehed. Nimelt kasutati silmude rände uurimisel märgistamise-taaspüügi meetodit, mille puhul kalamehed tagastavad
teadlastele kinnipüütud märgistatud kalad, andes sellega olulist
informatsiooni kalade liikumisest
jões. Püügihooaja jooksul tagasta-

ti kalameeste poolt kokku ligi 800
märgist.
10 juuli seminaril annavadki Eesti
Loodushoiu Keskuse kalateadlased ülevaate uuringu tulemustest,
jõesilmu rändest, kudemisest ja
kalapüügi survest jões
i l m u
populatsioonile.
Seminaril loositakse välja ka auhindu märgise tagastanud kalurite
vahel.
Norra finantsmehhanismi projekti
“Jõeliste elupaikade kaitse korral-

damine Ida-Virumaa Natura 2000
aladel”eesmärgiks on Ida-Virumaa
Natura 2000 võrgustikuga määratud hoiualadel vooluveekogudega
seotud liikide ja elupaigatüüpide
kaitse korraldamine ning see viiakse ellu oktoober 2008-märts 2011.
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Artur Sulojev: jätk Londoni saagale
Möödunud aasta ajalehe
juulinumbris
avaldasime
me intervjuu noore ettevõtja Artur Sulojeviga. Peale
järjekordset Londoni-sõitu jätkab Artur piiri taga
omandatu elluviimist siin,
Narva-Jõesuus.
Tere, Artur. Möödunud
aastal töötasid sa NarvaJõesuu SPA basseini juures
vabas õhus. Nüüd näen ma
sind kohvik-baaris Yes, jõe
ääres. Millest selline migreerimine on tingitud? Kas
sul on igav ühes kohas töötada?
Artur Sulojev: Sugugi mitte.
Narva-Jõesuu SPA-s olin ma
üks töötajatest, kokteilibaar
“Sun Diva”oli minu vastutusalas. Kohvik-baar Yes on hoopis midagi muud, see on minu
esimene iseseisev bisness.
Õnnitlen! Kindlasti oli raske
sellist otsust vastu võtta?
Artur Sulojev: Mitte nii väga.
Asi polegi nii väga keeruline.
Tulin Londonist tagasi 8.mail.
Firma registreerisin 12, kohviku avasin 18. mail. Kõik toimus päris kiiresti /naeratab/.
Muidugi on oma ettevõte
suurem vastutus kui lihtsalt
kellegi heaks töötamine. Peab
jõudma kõike jälgida: tellima
kaupa, hoidma korras raamatupidamist, maksma töölistele palka... Praegu unistan ma
kasvõi ühest puhkepäevast,
et jõuaks lihtsalt välja magada.
Sa olid jälle Londonis – sind
veab sinna nagu magnetiga. Kuhu inglased selle
magneti peitsid?
Artur Sulojev: Ma olen tõesti
selles linnas kodunenud. Seal

on sõbrad ja kohad, kuhu ma
astun sisse nagu oma koju.
Aga tõsiselt, mida uut sa sel
aastal nägid ja tegid?
Artur Sulojev: Sel aastal töötasin ma viietärnihotellis «The
Berkeley». Selle põhiklientuur on ühiskonna koorekiht
– maailma ärieliit, tuntud poliitikud, show-bisnessi tähed.
Sel ajal, kui ma seal olin, peatus hotellis Pierce Brosnan /
mängis neljas filmis James
Bondi - autori märkus /. Isegi
Vladimir Putin oli, tõsi küll,
mina teda ei näinud.
Milles seisnes sinu töö?
Artur Sulojev: Me töötasime
meeskonnas,
korraldasime
pulmi, esitlusi, kokteiliõhtuid
ja vastuvõtte “ühiskonna koorekihile”. See tähendab, meie
õlul oli kogu korraldamistöö
algusest lõpuni: kontseptsiooni koostamine, artistide
ja muusika valimine, ruumide
dekoreerimine, menüü, ürituse läbiviimine ja muidugi ka
külaliste vahetu teenindamine.
Oi kui huvitav! Räägi palun
oma kõige meeldejäävamast kogemusest.
Artur Sulojev: Meilt telliti
peoõhtu ühe väga suure ärimagnaadi pojale. Nime ma
öelda ei tohi. Poiss tähistas
oma
kolmeteistkümnendat
sünnipäeva kosmoses koos
Michael Jacksoniga. Ainus,
mis meil ei õnnestunud, oli
kaaluta oleku korraldamine ja
tõelise pop-muusika kuninga
ellu äratamine.
Meistrikäega tehtud kosmoseimitatsiooni võin ma
muidugi ette kujutada. Aga

vabanda, kui mitte reaalsel,
siis millisel kujul Michael
kohal viibis?
Artur Sulojev: Me asendasime Jacksoni tema koopiaga.
Pop-muusika kuninga ja tema
saatjaskonna rolli täitsid inimesed show-projektist «Signature». See grupp sai rahva
poolehoiu osaks Inglise talendiotsingu saates «Britain’s
got Talent», olles selle võitja
2008.a. Nende repertuaaris
on Jacksoni kõige tuntumad
hitid. Nende show praktiliselt
ei erinenud originaalist.
Arvatakse, et “ühiskonna
koorekiht” on kõige raskem
klient. Kas see vastab tõele?
Artur Sulojev: Ma nii ei ütleks. Nad on samuti inimesed:
kaks kätt, kaks jalga, silmapaar, mõnel on isegi väga hea
süda...
Ära venita, räägi!
Artur Sulojev: Ükskord põrkasin ma kokku Kate Mossiga /tuntud Briti supermodell
– autori märkus/ tema auks
korraldatud peoõhtul. Tegelikult põrkasin ma kokku mitte
tema, vaid uksega /naerab/.
Viisin šampanjat Crystal ja
põrkasin ootamatult peaga
vastu ukseraami. Oli natukene valus, kuid selgus, et
pealtnäha külmal ja ligipääsmatul modellil on väga hea
süda: Kate uuris hoolikalt,
ega mul peas haava ei ole ja
tundis kaua huvi, kas mul on
kõik korras.
Londonis oli sul tõeliselt
huvitav töö, huvitavam, kui
restoran vahemeremaade
köögiga, aga sa tulid jälle
koju tagasi. Miks?
Artur Sulojev: Londonis öel-

Artur Sulojev ja tema sõbratar Olga kohvik-baari Yes laua taga.
di mulle, et ma võin selle töö
juurde alati tagasi tulla, kui
soovin. Aga praegu on suvi,
tahaksin selle veeta koos lähedaste ja sõpradega. Käed
rüpes istuda ma ka ei saa. Pealegi on mul unistus oma ettevõttest ja välismaal omandatud kogemus, mida tahaksin
siin ellu viia. Kõik inimesed on
head teenindamist väärt!
Milliseid “tehnoloogiaid”
sa sel aastal ellu viia kavatsed? Kus, millisel alal sa
neid kasutad või kavatsed
kasutada?
Artur Sulojev: Me eksperimenteerime ennekõike kokteilidega. Ja menüüga. Sain
Londonis eriliselt valmistatud
lambaliha retsepti. Kaks nädalat üritasime koos mangaalimehega õiget maitset tabada. Kätte saime. Peale selle

garanteerime igale külastajale pehme istumise värskes
õhus /sel aastal on kohvikbaari Yes terassile paigutatud
diivanid – autori märkus/.
Sinu tegemiste kohta võib
lausa nimekirja koostada.
Eelmisel aastal kureerisid
sa suvekohvikut, sel aastal
on sul avatud oma ettevõte.
Mis edasi? Kindlasti on veel
hulga suuremad plaanid tulevikuks?
Artur Sulojev: Ideaalvariandina tahaksin avada võrgu.
Edu sulle!
Artur Sulojev: Suur tänu!

Karneval pole mägede taga!
Kallid sõbrad,
Narva-Jõesuu linnavalitsus ja Linna päevade
2010 korraldajad kutsuvad Teid osa võtma
värvikast karnevalirongkäigust, mis liigub
mööda linna peatänavat 7. augustil, ning osalema oma oskusi ja fantaasiat tööle pannes
parima karnevalikostüümi konkursil!
Parimad kostüümid valib välja kompetentne
žürii ja need märgitakse ära hinnaliste autasudega.
Selle aasta karnevali teemaks on:
135 aastat kuurorti.
Osa võtma kutsutakse linna elanikke ja külalisi,
puhkajaid, ettevõtjaid, loominguliste kollektiivide liikmeid, korteriühistute liikmeid - kõiki, kes
tahavad ennast näidata!
Rongkäigu algus on kell 12.00 (7.augustil)
Rongkäik algab Narva-Jõesuu keskkooli juurest
Jaan Poska tn 36.

Rongkäigust osavõtjate eelregistreerimine toimub kuni 20. juulini telefonil 58 41 45 34 ja e-postiga jevgeni.timostsuk@gmail.com.
Igal aastal on toimunud rongkäigu raames parima kostüümi konkurss. Konkursil osalejad on
rongkäigus eraldi grupis ja nende jaoks kehtivad
ka erilised tingimused.
Parima karnevalikostüümi konkursi tingimused:
• Osa võivad võtta kõik soovijad
• Kostüümid võivad olla igas tehnikas mitmesuguste lisanditega ja ükskõik millisest materjalist
• Konkursist ei saa osa võtta korporatiivset
sümboolikat, ettevõtte brändi või kaubamärki kandvad kostüümid;
• Konkursist ei saa osa võtta üldsuse moraalinõudeid rikkuvad, kuid ka agiteeriva iseloomuga sõnumiga kostüümid.

Hindamiskriteeriumid:
• Karnevali teemale vastavus;
• Originaalsus;
• Fantaasia;
• Huumor;
• Tehniline meisterlikkus;
• Kunstilise maitse ja kultuuri tase.
Konkursile registreerimise tingimused:
Parima kostüümi konkursil osalejad peavad karnevalirongkäigu päeval, 07.08.2010.a kuni kella
10.00 registreeruma Narva-Jõesuu keskkooli juures Jaan Poska tn 36. Iga kostüümi pildistatakse ja
konkursil osaleja nimi registreeritakse.
Täpset informatsiooni konkursi kohta saab telefonil + 372 58 41 45 34 või
meiliaadressil:
jevgeni.timostsuk@gmail.com

P.S.
Lisaks
olemasolevatele
müügikohtadele, mis töötavad juba mitu suve järjest,
on randa tekkinud palju uusi
müügikohti. Peale Meresuu
saab nüüd lamamistoole laenutada ka vetelpääste torni
juures. Samas saab laenutada
süste, kanuusid ja katamaraane. Narva-Jõesuu SPA juures rannal saab sõita täispuhutavas pallis (zorb). Oma
tööd jätkavad ka sellel aastal
Meresuu suvekohvik, NarvaJõesuu SPA tänavabaar, baar
linnakail, Famagusta, pitsabaar Algus, baarid Calipso,
Endo Exo ja YES.

Jekaterina Gritskova
Autori foto

Avatud Eesti Fondi toetusel jätkab
kuni 20.09.2010.a oma tegevust
Narva keskuse
“Lapsele Oma Kodu” baasil
tegutsev projekt,
kes osutab inimestele

TASUTA
•
•
•
•

juristi /lahutus- ja elatusrahade
hagide koostamine/
psühholoogi
logopeedi
sotsiaalabi teenust

Kõnesid võetakse vastu:

tööpäeviti kella 8.00 kuni 20.00,
puhkepäeviti kell 9.00 kuni 16.00

TASUTA telefonil:

800 70 70

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juulikuu juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Vyacheslav Nikolaenko
Allina Morozova
Galina Žagars
Liudmila Logvinova
75-aastaseks said:
Fjodor Eidemiller
Galina Bolšakova
80-aastast juubelit tähistavad:
Olaf Orav
Aleksandra Tšepereva
Jekaterina Maiste

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2010.a. otsusega nr 39 kehtestati Vabaduse,
Supeluse ja Nurme tänavate vahelise maa-ala detailplaneering.

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Miroslav Moskvitin (22.06.2010)

sünni puhul

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2010.a. otsusega nr 40 kehtestati Narva-Jõesuu linna Lydia Koidula
14в kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse jagatakse olemasolev Lydia Koidula 14в elamumaa kinnistu
kaheks elamumaa krundiks. Mõlemal krundil on kavandatud kahekorruselise paarismaja püstitamine kõrgusega kuni 9 meetrit, kusjuures üks neist on kavandatud L.Koidula 14а kinnitu detailplaneeringuga (kehtestatud
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.02.2009.a. otsusega nr 193) ning on käesoleval hetkel ehitamise järgus. Kruntide hoonestusalade määramisel on arvestatud olemasoleva kõrghaljastuse säilitamise vajadusega. Hoonestusala piirides likvideeritakse üksikud murdumisohtlikud ja väheväärtuslikud puud.
Detailplaneeringu kehtestamisega tekkivad eeldused linna püsielanike arvu suurendamiseks ning seeläbi ka
omavalitsuse võimekuse tõstmiseks ning planeeringu kehtestamine ei tekita omavalitsusele täiendavaid kohustusi üldkasutatavate teede ja kommunikatsioonide väljaehitamise näol.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga, mille kohaselt on detailplaneeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks „väikeelamute maa“.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 27.05.2010 kuni 10.06.2010.a. Avaliku väljapaneku
ajal ei esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid.

Planeeringu ala on piiratud Vabaduse, Supeluse, Nurme ja Lennuki tänavatega, planeeringualast on välja arvatud Nurme 7a, Nurme 7b, Nurme 9 ja Nurme 9a kinnistud. Planeeringuala suurus on 3,43 ha.
Planeeringuga kavandatakse reformimata riigimaa kruntimine korterelamute maaks, ärimaaks, ühiskondlike ehitiste maaks. Loodud kruntidele omanike leidmine loob tingimused Narva-Jõesuu linna keskuses paikneva ulatusliku ala heakorrastamiseks, mis mõjub
positiivselt kuurortlinna miljööle. Planeeringuga on määratud ehitusõigus kuni 12 meetri
kõrguste, kuni kolmekorruseliste korruselamute, hotelli ning ühiskondlike hoonete püstitamiseks Vabaduse ja Supeluse tänavate äärsetel kruntidel. Olemasolevatest üksikelamutest kõrgemate hoonete kavandamine on linnaehituslikult põhjendatud, sest planeeritavad hooned moodustavad tulvikus ühtse ja tervikliku tänavafrondi, mis oma kõrguse
poolest sobib linna keskusesse. Kruntide hoonestusalade määramisel on arvestatud olemasoleva kõrghaljastuse säilitamise vajadusega. Likvideeritakse üksikud olemasolevad
puud, mille asemel on kavandatud uue kõrghaljastuse rajamine.
Koos detailplaneeringu kehtestamisega muudeti ka Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut
maakasutuse osas. Käesoleva detailplaneeringuga käsitletud väikeelamute, büroo- ja
teenindusautuste maa-alale lisatakse korruselamute ja äri (majutushooned) maakasutuse juhtfunktsioonid. Narva-Jõesuu üldplaneeringut muutva uue maakasutuse juhtfunktsioonide määramisel on arvestatud ala lähedust kuursaalile ja selle pargile. Narva-Jõesuu
linn seab planeeringu kehtestamisega eesmärgi muuta kuursaali pargi ümbrus heakorrastatud elamu- ja puhkekeskkonnaks, mis pakuks teenuseid nii linna elanikele kui ka külalistele.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 22.03.2010 kuni 19.04.2010.a.
Avaliku väljapaneku ajal ei esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2010.a. otsusega nr 38 kehtestati
Narva-Jõesuu linna Raja 6e kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse olemasolev Raja 6e elamumaa kinnistu
kaheks elamumaa krundiks pindalaga 2009 m2 ja 2239 m2. Mõlemal krundil on kavandatud kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe abihoone püstitamine. Hoonete kõrgused on 9 meetrit elamutel ja 4,5 meetrit abihoonetel. Planeeritav krundijaotus ja hoonete arhitektuursed ja ehituslikud tingimused on kooskõlas piirkonna hoonestuslaadiga.
Detailplaneeringu kehtestamisega tekkivad eeldused linna püsielanike arvu suurendamiseks ning seeläbi ka omavalitsuse võimekuse tõstmiseks ning planeeringu kehtestamine ei tekita omavalitsusele täiendavaid kohustusi üldkasutatavate teede ja kommunikatsioonide väljaehitamise näol.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Narva-Jõesuu üldplaneeringuga, mille kohaselt on detailplaneeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks „väikeelamute maa“.
Detailplaneeringu menetlus viidi läbi lihtsustatud korras asendades detailplaneeringu
avaliku väljapaneku naaberkinnistute omanike kirjalike nõusolekute võtmisega.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab NARVA-JÕESUU LINNA KESKOSA
DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIKU ARUTELU, mis toimub 22. juulil 2010.a.
algusega kell 15.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis aadressil Koidu 25.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Narva-Jõesuu apteegi juures
peatub pangabuss üks kord kuus
esmaspäeviti kell 15.30–16.30
(III ja IV kvartalis: 12. juuli, 9. august,
13. september, 11. oktoober,
8. november, 13. detsember)
Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• 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

Nimetatud detailplaneering algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.02.2005.a. otsusega nr 120. Algatamisotsust muudeti ja täiendati Narva-Jõesuu Linnavolikogu
26.05.2010.a. otsusega nr. 34.
Planeeritava ala suurus on ca 7 ha ning see hõlmab: Narva-Jõesuu linna kinnistuid
Vabaduse 16, Vabaduse 31, Vabaduse 33, Vabaduse 35, Jaan Poska 21a, Karja 1 ja Koidu 10; riigimaa piiriettepanekuid AT0905290026 (Vabaduse 31a) ja AT0608210056;
planeeringuala piirides olevat maakatastrisse kandmata reformimata riigimaad.
Detailplaneeringu eesmärkideks on:
1. reformimata riigimaa arvelt üldkasutatavate haljasalade kruntide moodustamine
koos nendel kavandatavate spordirajatiste, lastemänguväljakute ning kergliiklusteede asukohtade ja ehitamise põhimõtete määramisega;
2. reformimata riigimaa arvelt tänavatealuse liiklusmaa kruntide moodustamine
planeeringu maa-ala piirides;
3. ärimaa krundi moodustamine piiriettepaneku AT0608210056 alusel maa-alal ning
ehitusõiguse määramine elamu- ja ärihoone püstitamiseks;
4. Vabaduse 31A sotsiaalmaa krundi moodustamine piiriettepaneku AT0905290026
alusel maa-alal;
5. Vabaduse 31 krundi kasutusotstarbe muutmine (50% elamumaa, 50% ärimaa)
ning ehitusõiguse määramine;
6. Vabaduse 33 ja Vabaduse 35 ärimaa kruntide kasutamise otstarbe muutmine (75%
elamumaa, 25% ärimaa) ning ehitusõiguse täpsustamine;
7. Karja 1 elamumaa krundi ehitusõiguse määramine elamu- ja ärihoone püstitamiseks;
8. Koidu 10 ja Jaan Poska 21a ärimaa kruntide ehitusõiguse määramine;
Eskiis avalikule arutelule on oodatud kõik puudutatud isikuid – eeskätt planeeringuala sees ning sellega piirnevate maade omanike.
Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda Narva-Jõesuu linnavalitsuse koduleheküljel www.narva-joesuu.ee rubriigis „areng ja planeeringud“ alarubriigis
„detailplaneeringute avalik väljapanek ja avalik arutelu“.

