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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Tasuline parkimine
Narva-Jõesuu linnas 2011.a.

• Ametlik

30. märtsil 2011.a
toimus Narva-Jõesuu
Linnavolikogu
7. koosseisu 18. istung

2011.a algab tasulise parkimise
periood Narva-Jõesuus   01. maist
ja kestab kuni 15.septembrini iga
päev alates kella 8:00  kuni 20:00.
Linnas on üks tasulise parkimise
ala.
Parkimine on lubatud kohtades,
mis ei ole seda keelavate liiklusmärkide mõjualas.

Kuidas soetada
parkimiskaarti
Istungil võeti vastu järgmised otsused:

Alates 2011.a 1. maist on kehtivate parkimiskaartide hind:
• Ühe päeva parkimiskaart – 2.50
€
• Ühe kuu parkimiskaart – 11 €
• Hooajakaart (kehtib alates ostmise päevast kuni   15.09.2011)
– 40 €
• Hooajakaart Narva-Jõesuu elanikele, kes on registreeritud
Narva-Jõesuus vähemalt aasta
enne tasulise parkimise hooaja
algust (01.05.2011) – 3.50 €
Nagu tavaks, korraldab NarvaJõesuu Linnavalitsus ka sel aastal
hooajakaartide soodusmüügi.
Alates  15. aprillist kuni 15. maini võib osta 40 -eurose hooajakaardi 80% soodustusega -   8 €
eest.
Ajavahemikus 16. maist kuni 5.
juunini maksab 40-eurone hooajakaart 70% vähem -  12 €.
Soodusmüügi ajal saab hooaja
parkimiskaarte osta Narva-Jõesuus:
• Narva-Jõesuu LV infosekretärilt
(Koidu 25, III korrus);
• kauplusest „Kuldne Kala“ (Sepa
12)
• Narvas:
• Astri Narva infopunktist (Tallinna mnt 41)
• Fama Narva infopunktist (Tallinna mnt 19 C)
• Maxima
XX
lillekauplusest
(Kreenholmi 52)

Soodusmüügil olevaid hooajapileteid saab osta ka mobiiltelefoni teel.

Mobiilne parkimine
Parkimistasu
mobiiltelefoniga
maksmise tingimustega saab tutvuda operaatori kaudu või internetiaadressil: www.narva-joesuu.
ee

Meeldetuletus
Liiklusseadus nõuab sõiduki juhilt, et parkimiskaart oleks paigaldatud sõiduki esipaneelile esiklaasi alla.
Parkimiskaart ei taga vaba parkimiskoha olemasolu juhi soovitavas paigas.
Parkimiskaart ei anna õigust liikluseeskirju eirata.
Eelnevate
parkimisperioodide
praktika on näidanud, et juhid
viitavad parkimistrahvi saamise

korral linnavalitsusele esitatavas
vaides sellistele põhjustele, nagu
näiteks: unustas (parkimiskaardi)  
välja panna, kaart kukkus esiistmele, laps pillas maha/tõstis teise
kohta, tuul puhus minema.
Need ei ole põhjused, mis vabastaksid parkimiskorra eiramise
eest viivise maksmisest.
Parkimiskaarte on võimalik
osta:
Narva-Jõesuus:
• Narva-Jõesuu LV infosekretär
(Koidu 25, III korrus);
• kauplus „Kuldne Kala“ (Sepa
12)
• võõrastemaja „Meresuu“ (Aia
48a)
• sanatoorium
„Narva-Jõesuu
SPA“ (Aia 3)
• hotell „Liivarand“ (L.Koidula
21)
• võõrastemaja„YES“ (Vabaduse
30)

• hostel „Algus“ (Rahu 7)
• „Maxima X“   küpsetiste ja liha
kauplus (Vabaduse 16)
• kohvik „Traffic“ (Kiriku 2)
• tänavatel liikuvatelt parkimisjärelevaatajatelt
Narvas:
• Astri Narva infopunkt (Tallinna
mnt 41)
• Fama Narva infopunkt (Tallinna
mnt 19 C)
• Maxima XX lillepood   (Kreenholmi 52)

Õnnitleme Teid südamest sel
kaunil kevadisel pühapäeval Ülestõusmispüha puhul!
Õnne, rahu ja röömu Teie
kodudesse!

• Võeti vastu Nar va-Jõesuu linna esimene
lisaeelar ve. Eelar vesse laekus täiendavalt sihtotstarbelist raha   11 70 0 € suuruses summas.
• Algas Nar va-Jõesuu linna arengukava
aastatek s 2011-2025 projek ti esimene
lugemine. Kõik märkused ja et tepane kud projek ti on veel teretulnud. Arengukava projek tiga on võimalik tut vuda linna kodulehel internetis aadressil  
w w w.nar va-joesuu.ee,
Nar va-Jõesuu
linnavalitsuse kantseleis ja linnaraamatukogu lugemissaalis.   Et tepanekud ja
täiendused võib esitada kirjalikult Narva-Jõesuu linnavalitsusse Koidu tn 25
või elek tronpostiga aadressil:  veronika.
stepanova@nar va-joesuu.ee
• Viidi sisse muudatused Nar va-Jõesuu
linnavolikogu 17.12. 20 08. a. määrusesse
nr 105 “Nar va- Jõesuu linna lasteaia “Karikakar ” töötajate töö tasustamise alused”. Muudatus seisnes töötajate ametinimetuste muutmises, et need vastak sid
lasteaia uuele põhimäärusele ja Koolieelse lasteasutuse Seadusele.
• Anti linnavalitsusele volitus enampakkumise korraldamisek s Karja 16 -7 asuva
kor teriomandi võõrandamisek s.

Kokkuvõtte koostas:
Veronika Stepanova
linnasekretär

Suur tuul ajab talvist prahti ja traadid
tinisevad
Nüüd päikene pääses lahti. Päevad on
sinisemad.
See tuul on veel külm ja rõske, käed
muudab ta karedaks.
Kuid valgus silitab põske ja südant teeb
paremaks…
V.Luik

Narva-Jõesuu

2

Aprill 2011

Narva-Jõesuu veemajandusprojekt sai
Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist raha
18. veebruaril 2011.a. tegi Keskkonnainvesteeringute Keskus SA
rahastustaotluse
rahuldamise
otsuse nr. 1-25/44. Selle otsusega rahuldati AS Narva Vesi poolt
esitatud projekti “Narva-Jõesuu
linna reoveekogumisala veemajandusprojekt”
rahastustaotlus, ning anti projektile number
2.1.0101.10 - 0079.
Narva-Jõesuu linna enamik torustikest on rajatud aastatel 19611981 ning nende seisund on väga
halb. Seega rekonstrueeritakse
projekti “Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt” käigus Narva-Jõesuu linnas
16 km veetorustikku, 7,1 km kanalisatsioonitorustikku ja 2,1 km
sur vek analis at sio onitorus tik ku.
Koos torustikega vahetatakse
välja 81 hüdranti ning rekonstrueeritakse 7 puurkaevpumplat
ja 3 reoveepumplat. Kõikidesse puurkaevpumplatesse paigutatakse veetöötlusseadmed.
Rekonstrueeritakse ka II astme
puurkaevpumpla ja selle juures
asuvad kaks puhta vee reservuaari. Projekti raames rajatakse
ca 3,1 km veetorustikku, 10 km
kanalisatsioonitorustikku ja 1,6
km survekanalisatsioonitorustik-

ku. Koos torustikega rajatakse 8
hüdranti ning 3 reoveepumplat.
Projekti toetuse saaja ja elluviija
on Narva-Jõesuu linnas vee- ja
kanalisatsiooni teenust osutav
AS Narva Vesi. Projekti elluviimiseks viib AS Narva Vesi läbi neli
hanget. Kaks esimest lihtmenetlusega hanget viiakse läbi Konsultantide leidmiseks, kes koostavad hankedokumendid kahele
järgmisele riigihankele. Kolmas
hange viiakse läbi projekteerimis-ehitustööde teostaja leidmiseks ning neljanda hankega
soovitakse leida projekteerimisehitustööde omanikujärelvalve
insener. Kõik tööd peavad olema
lõpetatud 31. augustiks 2015.a.
Projekti eesmärgiks on tagada
Narva-Jõesuu elanikele kvaliteetne joogikõlblik joogivesi, vähendada veelekete ja reovee infiltratsiooni osakaalu ning kaitsta

veevarusid saastatud heitvete
keskkonda sattumise eest. Projekti elluviimisega viiakse NarvaJõesuu veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid vastavusse Eesti
ja Euroopa Liidu direktiividega.
Projekti “Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt” kogumaksumus on 9 327
943 eurot ning seda finantseeritakse kolmest rahastusallikast:
74,16 % osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, 12,92 % osas
Narva-Jõesuu linna eelarvest ja
12,92 % osas AS Narva Vesi omavahenditest.

Narva linna lehes „Gorod“ kirjutati, et Narva-Jõesuus
ja Tallinnas on kõrgendatud radiatsiooni oht
Kommenteerib kohalikult elanik,
kauaaegne meteoroloogiajaama
juhataja Toomas Pruul: „Midagi
erilist selles ei ole. Erinev
foon
tuleneb
looduslikust
iseärasusest. Ka linnas eri
piirkondades on see erinev
– madalaim liivarannal, veidi

Linna heakorraprobleemidest

kõrgem männimetsas ja kõrgeim
Meriküla klindi juures.
Igal juhul on radiatsiooni tase
meie linnas inimesele ohutu.“

Puude raiumine Raja 12 kinnistul:
mis tegelikult juhtus
Linnavalitsus sai signaali,
et hooldekodu taga, endise
piirivalve õppekeskuse maaalal aadressil Raja 12 toimub
röövellik lageraie ja maha on
juba võetud 300 puud.
Tegelikult oli linnavalitsus
andnud kinnistu arendajale
välja
raieloa
kehtestatud
planeeringu järgse tee aluse
ja
tehnosüsteemide
maa
puhastamiseks. Samuti on
olemas leping arendajaga,
mille järgi puud tee aluselt
maa pidi arendaja andma
linnale,
kes
neid
siis
jaotab
vähekindlustatud
linnaelanikele. Puude jagamist
oleme kodanikele teostanud
koostöös
linnavalitsuse
sotsiaalkomisjoniga.
Selle krundi arendajal oli  
linnavalitsuse korralduse järgi

antud raieluba 119 männi (sh 7
kuivanud männi) raieks.
Kontrollimisel siiski selgus, et
tõesti oli 33 puud maha võetud
ilma loata. Selle eest määrati
arendajale
taastamistasu
summas 2530,77 EUR ja

rahatrahvi summas 650 EUR,
mis on ka juba tasutud.

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

Meie lehe 2010.a detsembrinumbris juhtis Narva-Jõesuu
linnavalitsus
majaomanike tähelepanu
sellele, et on vajalik hoida
lumest ja jääst puhtad ning
korras oma majade katused, samuti majaomaniku
valdusega piirnev kõnnitee. Kahjuks leidis meie
meeldetuletus vähest tähelepanu.
Peale pikaajalist kirjavahetust ja täitmata jäänud ettekirjutust trahviti 28.02.2011.a
Vabaduse tn 16 asuva kaupluse Maxima omanikku kaupluse ümbrusest ja kõnniteelt  
lume koristamata jätmise
eest.
Jätkuvalt on pingeline olu-

kord Kudruküla 15   asuva
maja juures: majas elavad
autoomanikud pargivad järjekindlalt oma masinad kõnniteele, takistades jalakäijate
liikumist ja lumekoristustehnika tegevust.
Linnavalitsus jätkab tööd
majaomanike ja korteriühistute suunamisel kohustuste
täitmisele, mis on kinnistuomanikele   pandud heakorraeeskirjadega.
Viimasel ajal on linnas sagenenud juhud, kus eraisikud
võtavad teha korteri või maja
remondi, kasseerivad omanikelt tasu ehitusprahi utiliseerimise eest ning viskavad
seejärel prahi linna territooriumil maha.

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

Linnavalitsus pöördub korteriühistute valitsejate ja
aktiivsete
elanike
poole
palvega teatada koheselt
linnavalitsusele oma majas
algavatest remont- ja ehitustöödest. See võimaldab operatiivselt korraldada kontrolli
ehitusprahi utiliseerimise üle
ning teha meie linn puhtamaks.

Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Muinsuskaitsest Narva-Jõesuus
Muinsuskaitsest
Eestis
Meie riigis on hulgaliselt väärtuslikke ehitisi, mälestusmärke,
kunstiesemeid ja muid inimtegevuse tagajärjel tekkinud objekte, mis vajavad riiklikul tasemel kaitset. Inimkätega loodud
keskkonda nimetatakse laiemas
plaanis kultuuripärandiks ning
väärtuslikum osa sellest väärib
säilitamist ka järeltulevatele
põlvedele. Just selle väärtuslikuma osa kaitset reguleerib Eestis
riikliku institutsioonina Muinsuskaitseamet. Kaitse all olevaid
objekte nimetatakse ühise nimetajaga kultuurimälestisteks.
Kultuurimälestised omakorda
jagunevad ajaloo-, arhitektuuri-,
arheoloogia-, kunsti- ja tehnikamälestisteks. Eraldi võib kaitse
all olla ka mõni suurem maaala, sel juhul nimetatakse seda
muinsuskaitsealaks.
Sellised
alad on näiteks ajalooliste linnade keskused (nn. vanalinnad),
kus kaitse alla on võetud üks
hoonekooslus tervikuna. Eesti
kõige tuntum muinsuskaitseala
on näiteks Tallinna vanalinn. IdaVirumaal kahjuks ühtegi muinsuskaitseala ei ole, kuigi kunagine Narva vanalinn oma endises
ilus oleks kindlasti võinud seda
olla. Kokku on Eestis hetkel 27
835 kultuurimälestist ja 12 muinsuskaitseala. Ida-Virumaal on
kokku 1493 kultuurimälestist ja
nagu öeldud – muinsuskaitsealasid meie maakonnas ei ole.
Sugugi mitte kõik väärtuslikud
objektid ei ole riiklikul tasemel
kaitse all. Põhjuseid on mitmeid
– hilisemaid kihistusi, näiteks
nõukogude perioodi loomingut,
ei ole jõutud veel analüüsida ja
nende seast väärtuslikumaid
välja valida; mitmed väärtuslikud objektid, näiteks arheoloogilised inimtegevuse jäljed,
paiknevad maa sees ning nende
asukohti ja arvukust ei ole võimalik väga lihtsalt kindlaks teha.
Samuti on Eestis palju objekte,
mida saavad kaitsta kohalikud
omavalitsused ning objektide
omanikud ise. Näiteks on NarvaJõesuu linn siin palju ära teinud

püüdes ise veel lisaks kaitsta
neid objekte, mida riiklik muinsuskaitse oma tiiva alla võtnud
(veel) ei ole. Ja seda kõike selleks, et meie kaunist kuurortlinnast säiliks midagi kõikidest varasematest perioodidest ning et
ei läheks kaduma viimane kübe
linna kunagisest hubasest ja
stiilsest kuurordihoonestusest.
Riiklikult kaitse all olevate objektide nimekiri muutub aga pidevalt. Näiteks kui mõnda kaitse all
mitte olevat väärtuslikku objekti
ähvardab hävimine, võib esitada
Muinsuskaitseametisse ettepaneku selle kaitse alla võtmiseks.
Sellised avaldusi tuleb Muinsuskaitseametisse üsna tihti,
loomulikult peab olema see ettepanek piisavalt põhjendatud
ning objekt tõesti vastavatele
kriteeriumidele vastama.

Muinsuskaitsest
Narva-Jõesuus
Narva-Jõesuu linnas on kokku
117 kultuurimälestist, neist 2
ajaloomälestist, 10 arhitektuurimälestist ja 105 kunstimälestist.
Nagu näha, on lõviosa siinsetest
mälestistest kunstimälestised.
Miks nii palju ja mis need sellised
siis on? Tegu on Narva-Jõesuu
õigeusu kiriku kogudusele kuuluvate esemetega, milleks on
ikoonid, kirikuriistad ning kirikuhoone sisustuse elemendid. Teatavasti on sääraseid esemeid just
õigeusu kirikutes üsna palju, sellest tuleneb ka esmapilgul väga
suur number. Kõik need objektid
on eraldi üksikmälestistena riikliku kaitse all. Kunstimälestiste
osakaal ongi kogu Eestis kõige

suurem – kogu kaitse all olevatest objektidest moodustavad
need peaaegu 50 %.
Lisaks on eraldi arhitektuurimälestisena kaitse all ka selle sama
koguduse kirikuhoone (Vabaduse tn.   63). Lisaks oma väärtuslikule arhitektuurilisele ilmele
on sellel hoonel Narva-Jõesuu
kontekstis veel üks oluline roll.
Nimelt kannab see teadaolevalt
linna vanima hoone tiitlit. NarvaJõesuu kirikuarhitektuuril peatume aga mõnes järgnevas artiklis
pikemalt.
Lisaks kirikuhoonele on NarvaJõesuu linnas veel 9 arhitektuurimälestist. Kui kunstimälestiste
seis on stabiilselt hea, need on
piisavalt hooldatud ning enamik
neist ka aktiivses kasutuses, siis
meie väheste arhitektuurimälestiste olukord on täpselt vastupi-

dine. Millega meil on siis tegu?
Narva-Jõesuu 10 arhitektuurimälestistest 9 esindavad tsaariaegse kuurordi kihistust. Tegu on
perioodiga, mida saaks iseloomustada ühe ühise nimetajaga
– puitpitsdekoor. Tõsi, mitte kõik
selle perioodi tänaseni säilinud
hooned ei ole riikliku kaitse all.
Kunagi nimekirjade täpsustamise ajal võeti kaitse alla vaid väärtuslikumad neist, kuna veel 15-20
aastat tagasi leidus sääraseid
hooneid Narva-Jõesuu mändide
all kümneid ja kümneid. Paraku
on tänaseks suurem osa neist
täielikult hävinud, seal hulgas ka
mitmed kaitsealused hooned.
Kohalikud mäletavad kindlasti
Aia tn. 15 asunud Kolbe villat. Ka
see oli kaitsealune hoone. Paraku
on tulekahju asi, mille vastu ei saa
ei Muinsuskaitseamet ega ka kohalik omavalitsus, rääkimata oma
varast hoolivatest omanikest. Viimaseid võiks siiski rohkem olla.
Paraku on just ükskõikne omanik
arhitektuurimälestise kõige suurem vaenlane.
Kaitsealustest objektidest esindavad tsaariaega lisaks hoonetele veel ka asula keskmes kuursaali ümbruses laiuv park. Ka see
on arhitektuurimälestis, kuna on
loodud ja kavandatud paljuski inimkäte ja -mõistuse poolt.
Mõistagi kuulub ka kuursaal ise
oma trööstitus imposantsuses arhitektuurimälestiste nimistusse.
Ning lisaks elamutele/suvilatele
– Aia tn. 45, Aia tn. 29, Pargi tn.
6, Nurme tn. 33 – on arhitektuurimälestised veel pargi keskmes
paiknev paviljon ning mere ää-

res liivaluitel asuv nn. Tšaikovski
paviljon. Nurme tn. 33 paiknev
elamu on aga meie linnas kõike
hiljem mälestise staatuse saanud
objekt, paraku on suur osa sellest hiljutises tulekahjus hävinud.
Narva-Jõesuu puitarhitektuurist,
selle ainulaadsusest ja väärtuslikkusest, teeme pikemalt juttu
mõnes järgmises artiklis.
Lisaks tsaariaegsetele rajatistele
on Narva-Jõesuus ka üks nõukogude perioodist pärinev kaitsealune objekt – Aia tn. 3 paiknev
kunagise
Kolhoosidevahelise
Sanatooriumi peakorpus (praegu Narva-Jõesuu SPA hoone).
Ka selle hoonel ja tema siinsetel
eakaaslastel peatume põhjalikumalt mõnes järgmises artiklis.
Lisaks ülalkirjeldatule on Narva-Jõesuus ka 2 ajaloomälestist.
Ajaloomälestisteks on Eestis
üldjuhul kas mälestussambad,
oluliste isikute hauad ja hauamonumendid või hooned, kus
on elanud mõni tuntud isik või
mis on seotud mõne olulise ajaloosündmusega. Narva-Jõesuus
on ajaloomälestisteks Vabadussõja mälestussammas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud.
Mõlemad asuvad Narva-Jõesuu
kalmistul.
Nagu ülal mainitud, on järgnevates ajalehenumbrites kavas asula
ajalool, väärtuslikel objektidel –
muuhulgas ka nendel, mis ei ole
riikliku kaitse all – ning kultuuripärandi kaitsmise probleemidel
veel pikemalt peatuda.
Madis Tuuder
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa
vaneminspektor
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Neli pronksi ja üks hõbe
Täpselt nii palju auhindu võitsid
Narva-Jõesuu muusikakooli õpilased märtsis.
Kevadiste öökülmade, päevaste sulavete ja udude kuu on ka
konkursside  ja festivalide kuu
– nädala jooksul 18. kuni 25.
märtsini toimus neid tervelt
neli.
18. märtsil Sillamäel toimunud
piirkondlikul festivalil esinesid Margaretta Kišunsi klassi
akkordionistid, solistid ja kaks
ansamblikoosseisu: noorem ja
vanem. Muusikakooli auhinnakapp täienes kuue aukirjaga
Maria Šendrikova, Mihhail Panitševi, Aleksandr Morozovi,
Edgar Barinovi, Indrek Nõmme ja Pavel Aristovi osalemise
eest.
Rahvusvahelise konkursi “Poisid mängivad ja laulavad”
(Narva) žürii märkis 18. ja 19.
märtsil pronksdiplomitega ära
Mark Pihlaka (blokkflööt, õp.
L.Švan) ja Aleksandr Morozo-

tane Nastja Olevitš sai sellega suurepäraselt hakkama ja
võitis nooremas grupis kolmanda koha, V klassi õpilane
Lea-Teele Saltõkova tõusis aga

Indrek Nõmm

vi (soololaul, õp. I.Samusseva)
esinemised.
Vabariikliku konkursi «Parim
noor instrumentalist»   range
valikusõela läbimine ja kutse
saamine Tallinnas toimunud
lõppkontserdile on väga tõsine katsumus igale muusikat
õppivale lapsele.  Seitsmeaas-

lased.
Kõige noorem ansambel 14
koolist tulnud osalejate hulgas koosseisus: Erik Pihlakas
(klaver, 6-aastane), Mark Pihlakas (blokkflööt, 7-aastane),
Anastassia Olevitš (blokkflööt,
7-aastane) ja Polina Rakova
(blokkflööt, 7-aastane) esines
väärikalt ja teenis ära nii žürii
kui konkursi organisaatorite
kiituse.
Just nii aktiivselt ja loominuliselt veetis kevadise koolivaheaja Narva-Jõesuu muusikakool.
Õnnitleme kõiki meie võitjaid
ja nende õpetajaid eduka esinemise puhul!

II, hõbedasele auhinnakohale. Tütarlapsi aitas esinemisel
saatemuusikaga kooli vanamuusika ansambel.
Neljanda pronksi muusikakoolile tõid 16. rahvusvaheliselt
konkursilt “Prinarovie” (Ivangorod) 25.märtsil üle riigipiiri
koju J.Vassilenko ja L.Švan õpi-

Narva-Jõesuu
Muusikakooli kollektiiv

Edgar Barinov ja Aleksandr Morozov

Noorte sportlaste edukas esinemine

26. märtsil 2011.a osalesid Narva Noorte Meremeeste Klubi
laevamudelite ehitajad, teiste
hulgas ka Narva-Jõesuu keskkooli 8. klassi õpilane Aleksei
Lukašev, Eesti basseinimudelite meistrivõistluse esimesel

etapil. Võistlused toimusid
Tallinnas, nendest võttis osa
62 inimest linnadest üle Eesti.
Narva klubi võitis 15 võimalikust medalist üheksa. Tänu
põhjalikule ettevalmistusele,
kannatlikkusele ja hoolsale

tööle võitis Aleksei Lukšev
mudeliklassis EK-1250 esimese
koha.
Lõppes spordiklubi “Maletäht” auhindadele läbi talve
septembrist märtsini kestva
võistluse   seekord Narva laste
loomingu majas korraldatud
teine voor.  Turniirist võttis osa
86 osalejat.
“B” grupis võidutses läinudaastane karikavõitja, Narva-Jõesuu keskkooli 5 klassi
õpilane Alina Terebunskaja.
“A”-kategoorias paistis silma
meie kooli 9. klassi õpilane Katrina Korban.
1. aprillil võttis Katrina osa
Eesti naiste malemeistrivõistluste poolfinaali mängudest,
saavutas esikoha ning jõudis
finaali.

Ida-Virumaa
iluvõimlejate
meistrivõistlustel 2.aprillil võitis miniklassis (2004.a sündinud) esimese koha meie kooli
1. kassi õpilane Angelina Baturina.
Jäähoki U 18 klassi maailmameistrivõistlustel, mis toimusid Rumeenia linnas Brasovis,
saavutas Eesti meeskond neljanda koha. Meeskonna koossesus mängis noor Narva-Jõesuu elanik Maksim Puzakov (9.
klass).
Tatjana Barabanova
Narva-Jõesuu keskkooli huvijuht

Huvitavat meie ümber
Iga päevaga muutub elu meie ümber üha kiiremaks ja kiiremaks.
Sündmused ajas ja ruumis jäävad halastamatult meist maha ja
peagi on nad mattunud ajaliiva alla. Täna olulisi asju, häid tegusid, huvitavaid seiku, erakorralisi sündmusi mäletatakse homme
aina vähem ja vähem. Võib juhtuda, et osa elust ja inimestest lähevad meist mööda ja mei ei teagi neist midagi. Kas pole kahju, kui
see jääbki meile teadmata ? Narva-Jõesuu on väike linn, kus elab
vaevu 3000 inimest ja kui peaks üles rivistama tutavate ja tuttavatetuttavate inimketi siis kindlasti juhtuks nii, et kõik on kõigiga
kuidagi viisi seotud ja tunnevad teineteist.

„Narva-Jõesuu“ toimetusele endast teda. Pane oma põnev lugu
kirja või anna vihje. Me kõik väärime seda, et teada, mis või kes
meid ümbritseb.
Lugususid ja vihjeid ootame aadressil :
Ajaleht „Narva-Jõesuu“ toimetus
Koidu 25
Narva-Jõesuu,
Või: riina.johannes@narva-joesuu.ee

Ajaleht „Narva-Jõesuu“ alustab uue ja huvitava projektiga, mis
puudatab igaüht ja kõiki meid.
Kui sul endal elu on olnud kirev ja vaheldusterohke, sinu elus on
olnud põnevaid seiklusi, sündmus. Kui sa tead kedagi, kelle elus
on olnud midagi erakordset. Sul on huvitav hobi, mis on saatnud
sind terve sinu elu või mingisuguse perioodi sinu elust. Või kui sa
tead, kedagi, kelle elu on kuidagi erakorakordne. Anna ajalehe

Ansambel - juhataja Marietta Kišuns ja kontsertmeister Jelena
Vassilenko.

Ajalehe võtab vastu ainult tõeseid ning isiku- ning kontaktandmetega varustatud lugusid.

Meie õpilased
pranglimise
(suulise peastarvutamise)
võistlustel
Esimest aprilli peetakse üleilmseks nalja- ja naerupäevaks,
kuid Narva-Jõesuu keskkooli
õpilastel oli sel päeval asi naljast kaugel: sel päeval toimus
Narva
Humanitaargümnaasiumi ruumides maakondlik
finaalvõistlus suulises peastarvestamises (”pranglimine”),
milles osalesid 8. ja 9. klassi
õpilased.
Kindlasti huvitab teid, miks
on peastarvestamise võistlust
hakatud nimetama pranglimiseks. Sõna tuleneb Prangli
saare nimest: Prangli saarel
töötas koolidirektorina Kalev
Põldsaar, kes pani aluse võistu peastarvestamise spordile,
kui otsis oma kooli laste jaoks
arvutimängude asemele huvitavat ja samas ka arendavat
tegevust. Kalev koostas lihtsa
algoritmi, mis genereerib ülesandesse juhuslikke arve, laps
teeb peast tehte ja paneb klaviatuuril (hiljem juba hiirega)
kohale vastuse.
Esimese koha eest võisluse
tabelis toimus tihe rebimine.  
Lapsed istusid arvutite taga
ja treenisid, treenisid, treenisid....
Pranglimine võitis Eestis kiiresti populaarsust, nüüd toimuvad juba rahvusvahelised
võistlused. Eesti lapsed näitavad praegu Balti riikide kooliõpilaste arvestuses kõige paremaid tulemusi.
Peastarvestamise võistlused

on mõeldud üldhariduskoolide ja gümnaasiumite kõikidele
klassidele. Kõige tähtsam reegel on: ei tohi kasutada kalkulaatorit!
Eelvõistlused on kolmes etapis,
mille tulemustest läheb õpilasel arvesse kaks paremat. Kahe
parema tulemuse põhjal kutsutakse õpilasi osa võtma maakondlikust finaalvõistlustest.  
Maakondlik finaal on väga tähtis, sest selle tulemuste põhjal
valitakse välja vabariigi 20 parimat meeskonda ning kõige
silmapaistvamad üksikvõistlejad Eesti koondmeeskonda,
mis osaleb vabariigi esindajana
rahvusvahelistel võistlustel.
Narva-Jõesuu keskkooli kaheksanda klassi võistkond võitis
maakondlikul võistlusel teise
koha, üheksanda klassi võistkond   - auväärse kolmanda
koha.
Individuaaljärjestuses
jagunesid tulemused järgmiselt:
Tatjana Miroškina (8. klass) – 2.
koht, Dmitri Startsev (8. klass) –
9. koht, Bogdan Karu (8. klass)
– 12 koht, Maksim Filimonov
(8. klass) – 13 koht, Katrina Korban (9. klass) – 1. koht, Nastja
Glavatskaja (9. klass) – 13 koht,
Deniss Lomakin (9. klass) – 14.
koht, Roman Gavrilov (9. klass)
– 16. koht.
Tatjana Barabanova
Keskkooli huvijuht
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“Päikese linn” II

Veera Lantsova isikunäitus
Alates 2. aprillist on Narva-Jõesuu koduloomuuseumis avatud kutselise kunstniku Veera Lantsova
tööde näitus.
Näitusel olevad tööd on kunstnikul valminud mitmete aastate jooksul,   vaatamiseks välja pandud
maalid on erinevatest žanritest ja mitmesuguses
tehnikas -   näituse nimi “Erinevate aastate tööd”
koondab väljapaneku ühise nimetaja alla.
Isikunäitus koduloomuuseumis on avatud kuni
30.aprillini.
Kunstnik Veera Lantsova on lõpetanud Jaroslavli
Kunstikooli. Ta on töötanud kunstnikuna Narva ja

Ivangorodi ettevõtetes ning kunstitöökodades.
Alates 1993.a õpetab V.Lantsova Narva Kunstikoolis.
Pr. Lantsova kuulub Narva kunstnike ühendusse
“Vestervalli” selle loomisest alates.
Veera Lantsova on esinenud mitmetel näitustel ja
kunstisündmustel, ka Narva-Jõesuus. Tema töid on
Eesti, Venemaa, USA, Soome, Saksamaa ja Rootsi
muuseumides ja erakogudes.
Ljubov Nikkar
Koduloomuuseumi juhataja

Lugupeetud ettevõtjad

Narva-Jõesuu koduloomuuseum ja fotoklubi “Narva”
alustavad eeltööd sel suvel
teistkordselt toimuva fotofestivali “Päikese linn” korraldamiseks.
Osa võtma on kutsutud kõik
soovijad – kõik, kellele meeldib pildistada Narva-Jõesuud.
Näitusele võib esitada mustvalgeid ja värvifotosid, mis
pole olnud 2010.a näitusel
ja mis pole tehtud varem kui
2008.a. Piltide suuruseks on
20x30 (A4 formaat). Näitusele esitatavate tööde arv ei
ole piiratud, sest näitusest
osa võtjad panevad oma pildid üles koduloomuuseumi
territooriumile, seal aga ruumi jätkub.
Žürii, mille koosseisus on
fotoklubi “Narva” esimees
Valeri
Boltušin,
ajalehe

“Narvskaja Gazeta” fotokorrespondent Irina Kivimäe,
Narva Kunstikooli pedagoog
Veera Lantsova ja NarvaJõesuu
koduloomuuseumi
juhataja Ljubov Nikkar, valib
päeva jooksul välja kuni 50
paremat fotot.
Näituse lõppedes tagastatakse žürii poolt märkimata jäänud tööd autoritele, valitud
tööd aga eksponeeritakse
esmalt koduloomuuseumis,
seejärel läheb ekspositsioon  
ringreisile mööda Narva-Jõesuu ja Narva näitusekohti.
Olgu siinkohal öeldud, et
möödunudaastane festival
korjas palju vaatajaid ja sai
postitiivset vastukaja. Muuseumi territoorium on välisnäitusteks sobilik, möödunud aasta juulis eksponeeris
seal oma fotosid 18 inimest,
kollektiivi ja perekonda.

Moskvast suvitama tulnud
perekond Kruglovid, vana
narvaka Veera Kruglova lapsed ja lapselapsed näiteks
panid välja 10 tööd.
Festivali korraldajad ootavad
ka sel aastal Narva-Jõesuud
pildistada armastavate ja
oma muljeid teistega jagada
soovivate inimeste aktiivset
osavõttu.
Näitus toimub 23 juulil kella
12-18 Narva-Jõesuu koduloomuuseumi territooriumil.
«Narvskaja Gazeta»
Foto: Igor Višnjakov

Narva-Jõesuu linnavolikogu kavatseb
valida 3 rahvakohtuniku kandidaati
Narva-Jõesuu linnavolikogu kavatseb oma
korralisel istungil 27.04.2011 valida 3 rahvakohtuniku kandidaati.
Rahvakohtunik osaleb õigusemõistmises
maakohtus kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras. Õigusemõistmisel on
rahvakohtunikul võrdsed õigused kohtunikuga.
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70 aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks
sobivate kõlbeliste omadustega.
Sisuliselt on rahvakohtuniku eesmärgiks
esindada õigusemõistmises tavainimest, kes
näeb kohtuprotsessi eelkõige humaansest,
mitte juriidilisest aspektist.
Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks.
Kandidaate võib esitada iga linnavolikogu
liige. Rahvakohtuniku kandidaadid valib linnavolikogu.
Rahvakohtuniku kandidaatide seast nimetab
rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv

rahvakohtunike nimetamise komisjon, mille
koosseisu kinnitab kohtu esimees. Komisjon
nimetab rahvakohtuniku kandidaatide seast
rahvakohtunikuks selle kohtu jaoks kindlaks
määratud arvu isikuid. Rahvakohtunikku nimetades arvestab komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud
vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike
hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
Palume esitada ettepanekud rahvakohtunikukandidaadide valimiseks Narva-Jõesuu linnavolikogule hiljemalt 19.04.2011, e-postiga  
volikogu@narva-joesuu.ee või aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu (kab 301, Narva-Jõesuu
linnavalitsuse kantselei).

Praeguseks on Narva-Jõesuu
linnavalitsusele
laekunud
mitmed avaldused sooviga
korraldada
suvitushooajal
rannas kaubandustegevust.
Kõik esitatud avaldused vaadatakse läbi aprilli-mai kuu
jooksul.  
Narva-Jõesuu
linnavalitsus
palub ettevõtjatel, kes soovivad pakkuda oma teenuseid
ja ja korraldada   kaubandustegevust suvitushooajal
Narva-Jõesuu
supelrannal,

esitada oma  tegevuse korraldamise taotlused ja plaanid
linnavalitsusele kuni 15.mai
2011.a.
Narva-Jõesuu
supelrannal
äritegevuse korraldamiseks
palume eelkõige esitada vormikohane tegevusloa taotlus (planki on võimalik saada
Majandustegevuse
registri
kodulehelt internetis või Narva-Jõesuu linnavalitsusest),
planeeritava
müügikoha
(kohvik, atraktsioon jms) asu-

kohaplaan maastikul,    müügikoha eskiis (foto, joonis,
reklaamprospekt- igasugune
info selle kohta, kuidas tulevane müügikoht välja näeb).
Täiendav informatsioon:
Veronika Stepanova,
linnasekretär, tel 35 99 587,
veronika.stepanova@narvajoesuu.ee

Narva-Jõesuu linnavalitsus
on sõlminud lepingu inkassofirmaga
Narva-Jõesuu linnavalitsus on sõlminud lepingu
inkassofirmaga  Creditreform Eesti OÜ, kellele linnavalitsus annab lähiajal menetlusse sissenõudmiseks lepingulistest suhetest tulenevad senini täit-

mata ja veel aegumata finantskohustused linnale.
Linnavalitsuse  poolt inkassofirmale üle antav nõudesumma on 3700 €.

Narva-Jõesuu linnavalitsus pakub
tööd Narva-Jõesuu lastekodu juhile
Lähiajal alustab Narva-Jõesuu Lastekodu tööd
linna hallatava munitsipaalasutusena.
Otsime juhti, kes edukalt:
• Teostab riigilt vara ja personali ülevõtmise
• Viib läbi asutuse kolimise uutesse valmivatesse peremajadesse
• Juhib ja arendab Narva-Jõesuu lastekodu
linna hallatava asutusena

sioon
• Personali juhtimise oskus
• Väga hea eesti ja vene keele oskus
• Muutuste juhtimise oskus
CV ja haridustõendavad dokumendid esitada
hiljemalt 18.04.2011 e-postiga info@narvajoesuu.ee.
Info tel. 35 99 587

Nõudmised kandidaadile
• vähemalt kolmeaastane töökogemus laste hoolekande valdkonnas;
• Hoolekandeasutuse juhi kutsekvalifikat-

Narva-Joesuu Linnavalitsus pakub tööd

parkimisjärelvalve ametiisikutele alates 01.05
kuni 15.09.2011.

Nõudmised kandidaadile:
• vähemalt 20 aastane,
• tunneb hästi digitaalkaamerat, arvutit ja
mobiiltelefoni,
• auto markide tundmine
• loetav käekiri,
• inimestega suhtlemise oskus
• vene ja eesti keele valdamine suhtlusta-

sandil, kasuks tuleb voorkeelte (inglise,
soome voi saksa) valdamine suhtlustasandil.

CV koos fotoga palume esitada hiljemalt
24.04.2011 e-postile parkla@narva-joesuu.ee,
taiendav info telefonil 3599585, 53335147 tööpaevadel kell 10.00 kuni 15.00.

Narva-Jõesuus saab tasuta ära anda
kasutatud rehve
Linnavalitsus kirjutas alla lepingu MTÜ-ga Eesti Rehviliit, mille alusel linn teostab kasutatud
rehvide tasuta vastuvõttu linneelanikelt aadressil Kalda tn 45 tööpäevadel kell 17:00 kuni
19:00 alates 2 maist ja rehviliit organiseerib tasuta väljaveo ning utiliseerimise.

Narva-Jõesuu
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

Narva-Jõesuu linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Semjon Bulanovitš
Avrora Zujeva
Jevgeni Ivanov

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Pavel Grigorjev
Vladimir Butuzov
Vera Pichugina  

sünni puhul

80-aastast juubelit tähistavad:
Lidia Efremova

Lydia Koidula ja Auga tänava elanikud Kokk, Zaitseva,
Vinogradova ja Kuznetsova tänavad oma piirkonna postiljoni Jelena Trifonovat tähelepaneliku ja viisaka teeninduse, hoolikuse ja abi eest.

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Vasily Kravchenko
90-aastast juubelit tähistavad:
Lilia Iljina

Kultuurikalender
17.04/20.00 – Kontsert «Karussell» (Moskva)/ SPA
«Narva-Jõesuu»
23.04/10.30 – Jüriöö jooks Narva-Jõesuu Heledas
pargis
24.04/14.00 – Ülestõusmispüha kontsert/ Valge saal,  
Kesk 3

võtab vastu 8-11 aastaseid tantsuhuvilisi poisse
keskmisesse gruppi ja mehi täiskasvanute gruppi.
Proovid toimuvad Narva-Jõesuu Keskkoolis.
Juhendab Irina Seletskaja, tel 58 022 722.

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Boriss Smekalov
Aleksandra Glavatskaya

Aprill

Tantsukollektiiv
“Kullerkupp”

120 aastat kirjaniku sünnist raamatu näitus ja lugude
ettelugemine.
29.04/17.00 - Rahvaülikool : Religiooni ja usutegelased
Narva rannikul.

Kõiki, kes soovivad anda oma panuse linna kevadisel koristamisel, palume end eelnevalt registreerida Narva-Jõesuu LV kantseleis (kab. 301, tel.
35 99 599) kuni 18.aprillini 2011.a.

Koduloomuuseum

02.04-30.04 – V. Lantsovi näitus „Erinevate aastate
tööd“ /Nurme 38

Koristuspiirkonnad teatame veidi hiljem.

Linnaraamatukogu üritused:

18.04 - 24.04 - Lihavõte pühadele pühendatud
raamatute väljapanek. «Traditsioonid ja kombed»
20.04/11.00 - Lastekirjanik R. Roht «Jutte loomadest»

Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutab välja Korteriomand nr 51301:003:0053, üldpind
48,5 m2 (kahe toaline) aadressil Karja 16-7, Narva-Jõesuu kirjaliku enampakkumise
esimene voor.
Enampakkumise esimeses vooris osaleb isik, kes kasutab eluruumi Karja 16-7, Narva-Jõesuu
üürilepingu alusel. Alghind 16 600 eurot.
Enampakkumise osavõtumaks on 150 eurot ja tagatisraha 25% alghinnast summas     4150
eurot, mis tasutakse linnavalitsuse Swedpangas arvelduskontole 1120187750  enne
pakkumise esitamise päeva.
Pakkumine esitatakse kinnises ümbrikus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Koidu
25, Narva-Jõesuu 29023, ruum nr 301 kolmandal korrusel  hiljemalt 02.05.2011 kell 12.00.
Ümbriku peale peab olema märgitud «Enampakkumine: Karja 16-7, Narva-Jõesuu».

Narva-Jõesuu
apteegi juures
peatub pangabuss
kell 15.30–16.30

II kvartalis
11. aprill
23. mai
13. juuni

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

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

Pakkumine peab sisaldama
• pakkuja nimi, elukoht ja isikukood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumise summa;
• pakkumise esitaja allkiri, esindaja olemasolul esindaja volitusi tõendav dokument
• kehtiva üürilepingu koopia
• tõend korterimaksete võlgnevuste puudumise kohta.
Enampakkumise tingimustega saab tutvuda telefonil 35 99 587 linnasekretärilt Veronika
Stepanovalt.
Enampakkumise menetluse jooksul kantud tagatisraha arvestatakse ostu-müügi lepingu
sõlmimisel.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on 22. märtsi 2011.a. korraldusega nr 64 algatanud NarvaJõesuu linna Aia 49 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Narva-Jõesuu linna keskusest edelasse ning asub osaliselt Soome lahe
ehituskeeluvööndis.
Ehitusala planeeritakse piirkonnas väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas. Kehtivat
ehituskeeluvööndi vähendamist ei kavandata.
Planeeritava ala pindala on 4563 m2 ning see hõlmab Aia 49 kinnistut katastritunnusega
51301:006:0050.
Planeeritav ala piirneb Aia 47 ja Aia 51 kinnistutega.
Lisaks piirnevatele kinnistutele puudutab planeeritav tegevus ka Aia 48a kinnistut (Meresuu
SPA-hotell).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:
- määrata planeeritavale krundile ehitusõigus korterelamu ja selle abihoone
püstitamiseks;
- määrata krundil kavandatavate ehitiste arhitektuursed nõuded;
- määrata maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, sh parkimise lahendus;
Ehitise korruselisus ja kõrgus määrata detailplaneeringu koostamise käigus lähtudes
piirkonna hoonestuse analüüsist ning vastavuses Narva- Jõesuu linna ehitusmäärusega.
Planeeringu tellijaks on Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
Detailplaneeringust huvitatud isik on Valery Zhuravljov, kes on planeeritava kinnistu omanik.
Detailplaneeringu kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu.
Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Narva-Jõesuu linna koduleheküljel asuvas dokumendiregistris, aadressil www.narva-joesuu.ee ja tööaegadel Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Koidu tn 25.

