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NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE

Minu isa hell ja hea.
Tema tarkust täis mul pea.
Kui mind tema lapseks loodi.
Taha olla isa moodi.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu
ja Linnavalitsus
õnnitlevad kõiki isasid
isadepäeva puhul !

Maamaksust
vabastamine
2015. aastal

Ametlik

29. oktoobril 2014.a toimus Linnavolikogu istung
Kinnitati linnavalitsus koosseisus: linnapea
Iraida Tšubenko, Kalle Kekki, Anžela Jakutova, Maksim Ilin ja Joel Guljavin.
Volikogu võttis vastu Narva-Jõesuu linna
2014. aasta V lisaeelarve, mis avaldatakse linna veebilehel ja Riigi Teatajas
Võeti vastu eelarvestrateegi aastateks 20152018.

Linnavalitsuse
septembri
kuu istungitel:
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 2015.a. maamaksust vabastamise avaldusi võetakse vastu
kuni 10. jaanuarini 2015.a. Avalduse plangi võib võtta linnavalitsuses infostendilt või trükkida välja
linna kodulehelt interneti aadressil www.narva-joesuu.kovtp.ee
Maamaksusoodustust summas
28,76 € võivad taotleda isikud,
kes saavad Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni
tingimusel, et taotleja elukoht
Rahvastikuregistris langeb ühte
kinnistu aadressiga, millele soodustust taotletakse ning et taotleja ei saa selle kinnistu eest renditulu. Maamaksusoodustus ei
laiene aiandusühistute, garaažide
ja korterite alusele maale.
Samuti vabastatakse täielikult
taotluse alusel maamaksu tasu-

misest represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud
okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas.
Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis
oleva või maakasutaja (Maamaksuseaduse mõistes) tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas
linnas kuni 1500 m2, kui sellel
maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Sellel juhul ei ole vajalik NarvaJõesuu Linnavalitsusele eraldi
avaldus esitada.
Olga Batluk
maakorraldaja

Linnavolikogu
istung toimus
24. septembril.
Volikogu võttis vastu Narva-Jõesuu linna
2014. aasta IV lisaeelarve, mis avaldatakse
linna veebilehel ja Riigi Teatajas.
Linnavalitsuse töö tulemusena arutati ettepanekuid Narva-Jõesuu linna arengukava
2011-2025 tegevuskava muutmiseks ja eelarvestrateegia kohandamist.
Linnavalitsuse
keskkonna-korrakaitseinspektor Andrei Palmberg andis ülevaate teede remondist ja veemajandusprojektist.

Septembri kuu jooksul toimus kuus
linnavalitsuse istungit.
04.septembril:
1) võeti vastu Kalevi 12 kinnistu detailplaneering;
2) määrati arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused Hirve tänava projekteerimiseks Metsa ja Jaan Poska tänavate
vahelisel lõigul, Kalevi tänava pikenduse
projekteerimiseks Linda ja Hirve tänavate
vahelisel lõigul ning juurdepääsutee projekteerimiseks Hirve tänavalt Linda 16 ja
Linda 18 kinnistuteni;
3) lubati korraldada ilutulestik Spa Hotelli
„Noorus“ avamisel.
10.septembril:
1) otsustati korraldada hange „Narva-Jõesuu linna bussioote paviljonide ehitus”;
2) otsustati korraldada hange „Narva-Jõe-

suu linna Hirve tn ja selle lähiümbruse
teede projekt”;
3) otsustati korraldada hange „Transporditeenus vähekindlustatud eakatele
marsruudil Narva-Jõesuu – Narva – Narva-Jõesuu”;
4) kinnitati edukaks hanke „Narva-Jõesuu
Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide
heliisolatsiooni tööde teostamine” Kirde
Ehitus OÜ pakkumine;
16.septembril:
1) otsustati korraldada hange „Narva-Jõesuu linna tennise väljakute projekteerimine”;
2) eraldati Narva-Jõesuu linna eelarvest
1.klassi õpilase koolitoetust 15 lapsele;
23.septembril:
1) otsustati sõlmida OÜ-ga Lionline töövõtuleping ahjude remondiks munitsipaalkorterites aadressil Vabaduse 42-5,
Vabaduse 43-7, Vabaduse 44-2, Pargi 10a4, Suur-Lootsi ning
tööde teostamiseks eraldati eelarve reservfondist 5434,80 euro.
30.septembril:
1) eraldati Narva-Jõesuu linna eelarvest
1.klassi õpilase koolitoetust 2 lapsele;
2) otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 96,96 eurot;
3) tunnistati hange edukaks „Transporditeenus vähekindlustatud eakatele marsruudil Narva-Jõesuu – Narva – Narva-Jõesuu“ FIE Andrei Šmakov pakkumine.
Marina Sorgus
linnasekretär

Narva-Jõesuu
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Eelarve annab Ida-Virumaale kindlustunnet
Igal sügisel toimuv riigieelarve
arutelu on parlamendi kõige
tähtsam töö, mille käigus toimuvad tulised vaidlused ning
istungid kestavad sageli ööd
läbi. Ka seekord ei ole võimalik
taolist olukorda vältida, kuid
nagu alati, võib ka sel aastal olla
kindel, et jõuludeks on eelarve
vastu võetud. Septembrikuu
viimasel nädalal andis Vabariigi Valitsus Riigikogule üle
järgmise aasta eelarve eelnõu
ning nüüd jätkub töö eelarvega
Toompea lossis.
2015.a eelarvet on nimetatud
kindlust andvaks. Selle eelarvega antaval kindlustundel
on mitu tahku. Riigi julgeolek,
vastutustundlik finantspoliitika,
mis näeb ette, et ei tohi kulutada palju rohkem kui laekub
eelarvesse maksude näol, perekonna sissetuleku kasv, abivajajate toetamine – kõik need
aspektid täiendavad kindlustunnet ning on 2015.a eelarves
hästi esindatud.
Tööjõumaksu vähenemise tulemusel saavad töötajad kätte
rohkem raha: töötuskindlustus-

makse väheneb 3-lt protsendilt
2,4 protsendini, tulumaksuvaba
miinimum tõuseb 144 eurolt
154 eurole kuus. Reformierakonna liikmena tunnen ma eriti rõõmu selle üle, et tulumaks
väheneb 21% 20-le protsendile
– väiksemad maksud ärgitavad
inimesi rohkem tööd tegema.
Kasvab lastega perede sissetulek. Esimese ja teise lapse
toetus suureneb alates 1. jaanuarist 19,18 eurolt 45 euroni.
Rohkem riigi toetust vajavad
pered saavad lisaks sellele vajadusepõhist toetust 45 eurot,
see on kokku 90 eurot nii esimesele kui teisele lapsele. Kolmanda lapse toetus kasvab 76,7
eurolt 100 euroni. Järgmisest
aastast hakkavad tasuta koolilõunat saama ka gümnasistid.
See võimaldab noortel rohkem
õppimisele keskenduda. Elatusmiinimumi arvestusel lähevad
lapsed järgmisest aastast alates
arvesse võrdselt teiste perekonnaliikmetega ning lapse toetus
on sama suur kui täiskasvanud
pereliikmele määratav toetus.
Riigi palgal olevate töötaja-

te sissetulek kasvab, avaliku
sektori asutuste palgafond
suureneb vähemalt 3 % võrra.
Keskmisest suurem palgatõus,
vähemalt 4,5%, toimub õpetajate, sotsiaal- ja kultuuri- ning
sisekaitsetöötajatel.
Pensionid kasvavad järgmisel
aastal 5,9% võrra; 44-aastase
tööstaažiga pensionäri keskmine vanaduspension tõuseb 353
eurolt 374 euroni. Tulumaksumäära alanemise tõttu jäävad
pensionid endiselt maksusta-

mata. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 144 eurolt 154
euroni kuus.
Eesti ohutus on kindel, riigi kaitsevõime paraneb. Riik tõstab
kulutusi kaitsevõimele ning planeerib eelarves kaitsevõimele
rohkel kui 2% riigi sisetulust; samuti investeerib riigi julgeolekusse 400 miljonit eurot, et tagada Eesti kaitsevõime alaline
areng. Peale selle arvestatakse
täiendavate vahendite eraldamisega liitlasvägede kohalvii-

Toetuste maksmise
korrast

Narva-Jõesuu uus linnasekretär
on Marina Sorgus
Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse
konkursikomisjon valis avaliku
konkursi tulemusena uueks linnasekretäriks Marina Sorgus,
kes asus ametisse 1. septembril
2014.
Marina Sorgus aastatel 19942003 töötas Kasepää vallasekretärina (Jõgeva maakond), alates
2003 – Rakvere linnasekretärina,
alates 2004 – töötas ta Narvas
Multicom OÜ tegevdirektorina,
alates 2005 – oli Narva Kutseõppekeskuse tehnikaosakonna juhataja, alates 2007 – Autoregistri

Narva büroo juhataja, alates
2010 kuni august 2014 töötas
nõunikuna Narva Linnakantseleis.
Marina Sorgus lõpetas Tartu Ülikooli 1989. aastal matemaatika
erialal.
Aastatel 1995-1997 Marina Sorgus läbis valla- ja linnasekretäride pädevuskoolituse ning sai
Vabariigi Valitsuse kutsekomisjoni tunnistuse, mis kinnitab tema
vastavust
kvalifikatsioonile.
Käesoleval ajal ta õpib Tartu Ülikoolis õigusteaduskonnas.

27.08.2014.a võttis NarvaJõesuu Linnavolikogu vastu
toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse
maksmise korra Narva-Jõesuu
linnas. Täiendavad toetused
makstakse eraldatud vahendite ülejäägist. Täiendavaid
sotsiaaltoetusi makstakse toimetulekutoetuse rahaliste vahendite piisavuse korral.
Toetust on õigus saada isikutel, kelle alaliseks elukohaks on
rahvastikuregistri andmetel
Narva-Jõesuu linn ja kes toetuse taotlemise ajal saavad toimetulekutoetust. Vahendeid
võib hakata kasutama jooksva
eelarveaasta 1. septembrist.
Toetust makstakse järgmiste
hädavajalike kulutuste täielikuks või osaliseks katmiseks:
invaabivahendite, prillide (prilliklaaside) ostmiseks;
puuetega inimestele transporditoetuseks;
puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenuse või haiglakulude katmiseks;

ühekordse toetusena toimetuleku soodustamiseks;
vähekindlustatud
isikutele
retseptiravimite kompenseerimiseks;
lastele koolitarvete, riiete, jalanõude ostmiseks;
dokumentide vormistamisega
seotud kulude (riigilõiv) kompenseerimiseks;
eluasemekulude
hüvitamiseks juhul kui isik, kellel on õigus saada toimetulekutoetust,
kuid kes tervislikel põhjustel
(esitab tõendi tervishoiuasutusest) ei saanud seda jooksval
kuul taotleda ning on jäänud
sissetulekuta.
Toetuse saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele taotluse,
milles põhjendab toetuse saamise vajadust ning lisab sissetulekuid ja kulusid tõendavad
dokumendid.
2014.a täiendavate sotsiaaltoetusete piirmääraks on 500
eurot pere kohta.
Anžela Jakutova
finantsjuht

JÕULUTOETUSEST!
Jõulutoetust (25 €) makstakse kõigile pensionäridele,
paljulapselistele peredele
ja puudega laste peredele
detsembris 2014. Toetust
on õigus saada isikutel, kes
Rahvastikuregistri andmetel
on vähemalt aasta olnud

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

Narva-Jõesuu linna elanik.
Kes ei ole eelnevatel aastatel avaldust esitanud või
kui kellelgi on muutunud
arveldusarve number, siis
avaldusi võetakse vastu kuni
20.novembrini 2014.

bimise kulude katmiseks. Eraldi
ära märkimist vajab hiljuti valitsuse poolt vastu võetud otsus
leida vahendeid maismaapiiri
kaitse parandamiseks.
Riigi investeeringute plaan on
veel täpsustamisel, kuid Ida-Virumaast rääkides on juba praeguseks teada mõned finantseeringu saavad objektid. Vastu on
võetud otsus Jõhvi riigigümnaasiumi ehitamiseks. Projekt
maksumusega 5,6 miljonit saab
valmis 31.08.2015. Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehitamise
aeg ei ole veel täpselt teada,
kuid ehitus on planeeritud ning
peab samuti saama finantseerimise.
Sihtasutuste vahenditega jätkub Ida-Virumaa tootmistsoonide arendamine, näiteks uue
elektrijaama ehitamine maksumusega 300 000 eurot loob
eeldused Ida-Virumaale uute
ettevõtete toomiseks. Sellega
luuakse lisaks kuni 1000 töökohta. Jõhvi linn saab uue energiasäästliku tänavavalgustuse.
Valitsus on saatnud Riigikogusse eelarve, mis peab ta-

gama väikeste mööndustega
läbipaistva maksukoormatise,
toetama ausat konkurentsi ja
tagama efektiive maksete laekumise. Välja töötamisel on
maksukohustuse täitmist lihtsustavad infosüsteemid. Rahandusministeeriumi poolt ette
võetud sammud maksete laekumise parandamiseks aitavad
tagada, et maksukoormuse vähendamisele vaatamata saame
me koguda eelarvesse rohkem
raha, et tõsta pensione ja toetada abivajajaid.
Lõpetuseks võib õelda, et
2015.a eelarve toob kaasa kindlustunde nii Eestis üldiselt kui
ka Ida-Virumaale ning me võime uhkusega öelda: Eesti - see
on meie ainus kodu, kus tänu
meie efektiivsetele tegudele ja
vastutustundele elu ainult paraneb.
Deniss Baroditš
Reformierakonna Ida-Virumaa
osakonna juht

Tähelepanu!
Eakatebussi marsruut reisil Narva-Jõesuu - Narva, hommikul
Martruut Narva-Jõesuu linnas
Peatus
Auga-2
Auga-1
Liivarand
Kirik
Meresuu
Vabaduse 32
Narva-Jõesuu Keskkool
Kudruküla
Linda
Nõudmisel

Kellaaeg
09:00
09:01
09:02
09:03
09:04
09:05
09:06
09:07
09:08

Marsruut Narva linnas
Vestervalli
Puškini
Kaubanduskeskus FAMA
Kultuurimaja GENEVA
Sendi
Nõudmisel

09.20
09.22
09.24
09.27
09.30

Eakatebussi marsruut reisil Narva - Narva-Jõesuu, õhtul
Marsruut Narva linnas
Peatus
Sendi
Kultuurimaja GENEVA
Kaubanduskeskus FAMA
Puškini
Vestervalli
Nõudmisel

Kellaaeg
14:15
14:18
14:21
14:23
14:25

Marsruut Narva-Jõesuu linnas
Peatus
Linda
Kudruküla
Narva-Jõesuu Keskkool
Vabaduse 32
Meresuu
Kirik
Liivarand
Auga-1
Auga-2
Nõudmisel

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

Kellaaeg
14:37
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Kooli uudiseid

Teater

Tänu projektile «AITAN LAPSI“
vaatasid meie kooli lapsed ja
nende vanemad oktoobris huvitavat ja kaasahaaravat Nikolai
Gogoli teose järgi lavastatud
etendust “Mängurid”. Autori
poolt palju aastaid tagasi käsitletud teema on sama aktuaalne
ka kaasajal. Sest pole ilmas palju
asju, mis oleks ühisest kelmusest
haaravam – pole vahet, millise
mänguga on tegu – kas kaardimängu või teatriga.
Tallinna Vene teatris lavastas
etenduse “Mängurid” Kuldse
Maski preemia mitmekordne
laureaat, ressisöör Sergei Fedotov Permist.
Kavalpea Gogoli tahte kohaselt
on selles müstilises loos nagu
ikka Gogolil, tunda teispoolsuse jõudude kohalolu, jõudude,
kelle kätes on hüpiknukkudena
juhitavad nii petturid kui pete-

tavad.
“Mängurites” läheb sisu üle alltekstiks, vaid osavalt kaarte segavate näitlejate käed ja väljendusrikas miimika näitab nende
hingelist seisundit... koomilises
müstifikatsioonis on imepärase
jõuga väljendatud aja tapvat
jõudu. Kaardilaua taga surnuks
löödud aeg muudab inimesed
müstilisteks figuurideks, siluettideks, varjudeks. Ja juba need,
elustunud varjud, veavad pilgates oma järjekordset ohvrit hullumeelsuseni.
T. Barabanov

Tööd teostas hankekonkursi
võitnud firma Allaki OÜ. Projekti realiseerimise käigus
rekonstrueeriti (Tervisekaitseameti ja Elektrikontrollikesuse
ettekirjutustest lähtudes) lasteaia hoone elektrivarustussüsteem.
Tänu Ettevõtluse arendamise

Esimsel septembril asus Narva-Jõesuu keskoolis õppima
137 last, nendest 19 esimeses
klassis. Sel aastal alustas koolis tööd kaks esimest klassi:
11 õpilast õpivad osa õppeaineid eesti, osa vene keeles,
kaheksa last õpivad kõiki aineid eesti keeles. Seda klassi
nimetame me keelekümblusklassiks. Kas me kordame
taolist praktikat ka järgmisel
aastal sõltub sellest, kui palju
lapsi tuleb meil esimesse klassi järgmisel sügisel. Sellepärast kutsume me juba praegu
ettevalmistusklassi neid lapsi,
kes kavatsevad alustada hariduse omandamist järgmisel
õppeaastal meie koolis. Praktika näitab, et sellised kooliks
ette valmistavad kursused on
suureks abiks nii tulevastele
õpilastele kui ka nende vanematele.
Mõne sõnaga möödunud õppeaasta tulemustest. 6.klass
võttis osa ülevabariiklikust
tasemetööst. Meie kooli tulemus osutus kõrgemaks kui
keskmine tulemus teistes
koolides. Samuti tõusid 5%
võrra meie koolilõpetajate lõpueksamite tulemused. Kõik
meie kooli lõpetajad jätkasid
vastavalt oma huvidele ja
võimalustele edasi õppimist
kõrgkoolis või kutseõppeasutuses.
Kevadel korraldas kooli administratsioon küsitluse õpi-

laste, õpetajate ja lapsevanemate seas, soovides välja
selgitada nende rahulolu
kooli tööga. Kõik õpilased
väitsid, et neile meeldib õppida meie koolis. 2013.a oli
samuti selline küsitlus korraldatud ning nüüd tekkis meil
võimalus võrrelda kahe aasta töö tulemusi. Möödunud
aastal tunnistasid pea 50%
õpilastest, et tunnid koolis on
mõnikord igavad ja ebahuvitavad. Sel aastal vastas niiviisi
35% küsitletuist. 98% lapsevanematest on arvamusel, et
kool on muutunud paremaks
ning et me oleme saavutanud
õpetamises ja kasvatamises
häid tulemusi. Huvitava dilemma andis klassivälise töö
hindamine:
lapsevanemad
arvavad, huvitegevus ei ole
meil kõige kõrgemal tasemel
aga lapsed leiavad, et koolis
toimub piisavalt üritusi.
Selle aasta augustis Narvas
toimunud
pedagoogilisel
konverentsil ütles haridus- ja
teadusminister Jevgeni Ossinovski, et muutused koolis
on loomulik protsess. Arvatavasti peabki kool ajaga koos
muutuma. Õpilased muutuvad ja õpetajad peavad koos
nendega muutuma, oma
teadmisi täiustama. Sel aastal
laiendame õppimist väljaspoole kooli.
Pikkamööda kaugeneb õppimine õpikutest. On tekkinud

Muusikatraditsioonid

Lasteaia
elektrisüsteemide
renoveerimise
projekt on lõpetatud
Lasteaia “Karikakar” elektrisüsteemi rekonstrueerimise
lõpetamise rahastamistaotlus
esitati Ettevõtluse arendamise
sihtasutusele 2014.a 15 veebruaril ning olles läbinud kõik
vajalikud kontrollid, kiideti
projekt heaks. Praeguseks
on lõppenud ehitustööd, mis
toimusid projekti raames lasteaias juulist kuni septembrini. EAS investeeris 27 200,00
eurot, mis oli 85% projekti kogumaksumusest. Narva-Jõesuu Linnavalitsus eraldas projekti omaosaluse katmiseks 4
080,00 eurot.

Narva-Jõesuu

sihtasutuse poolt finantseeritud projektidele on nüüdseks
lasteaia hoonesse paigaldatud
avariivalgustus, tuleohutussignalisatsioon ja tulekaitseuksed. Kuna lasteaias ei ole
15.maist kuni 15.septembrini
sooja vett, on paigaldatud
viis veesoojendusboilerit ning
viis kuivatuskappi laste riiete kuivatamiseks. Värskelt on
remonditud
tualettruumid.
Kõigi nende projektide eesmärgiks on laste igakülgseks
arenguks ohutu ja mugava
keskkonna loomine ning alghariduse omandamise võimaluste parandamine Narva-Jõesuus.
Natalja Kaurson
Lasteaia “Karikakar” direktor

1.oktoober on kogu maailma
muusikute kalendris kõige
tähtsam päev - Rahvusvaheline muusikapäev.
Kindlasti on igas muusikakollektiivis oma traditsioonid
selle päeva tähistamiseks.
Meie linna muusikakoolis on
need täiesti olemas. Ühe sellise traditsiooni loojaks ja
iga-aastaseks elluviijaks on
I.Samusseva juhendatav kooli koor, kes kutsub sel päeval
omale külla sõpru teistest linnadest, et üheskoos tähistada
muusikapäeva “Kolme koori
turniiril” võisteldes.
Sel aastal võtsid kutse turniirile vastu Narva koorikooli
poistekoori vanem rühm (juhendaja D.Anisina) ja naabrid
piiri tagant, Ivangorodi laste
kunstikooli koor (juhendaja
T.Ganajenko). Kolme osaleja-koori esituses kõlasid lood
muusikast, sügisest ja koori
oma lemmiklugu.
Kolme linna noorte esinemine pakkus kontserdipublikule palju eredaid emotsioone.
See, et Muusikapäeva kontserdile tulevad igal aastal ka Narva-Jõesuu keskkooli õpilased,
on samuti meie linna tore tradistsioon. Koorilauljate innu-

kus, nende armastus muusika
vastu muutsid võistluse tõeliseks peoks, mida kaunistas
veel ka Ivangorodi kunstikooli
tantsukollektiivi (juhendajad
E.leontjeva ja E.Tarejeva) esitatud kolm tantsu.
Meie muusikakooli esimese
klassi õpilased ootasid muusikapäeva erilise õhinaga,
sest veel ühe traditsiooni kohaselt läbivad algajad just sel
päeval oma esimesed katsed
ning nad pühitsetakse “noorteks muusikuteks”. Kontserdi
konferansjee Natalja Petrova
juhtimisel moodustasid kümme uustulnukat viie minutiga
oma orkesti ja rõõmustasid
kuulajaid esimese esinemisega.
Head traditsioonid on väärt
pikka iga, nende elushoidmine sõltub meist enestest.
Kutsume teid järgmisel aastal
taas kord koos Narva-Jõesuu
laste muusika- ja kunstikooliga tähistama Rahvusvahelist
muusikapäeva.
Kohtumiseni 1. oktoobril!
Muusikakooli kollektiiv

palju uusi informatsioonikandjaid. Raamatutest eemaldumine nõuab õpetajatelt
uut lähenemisviisi õpetamisele. Mõtlemisainet pakub ka
hindamissüsteem: üha rohekem jääb kõlama, et vanaviisi numbritega hindamine on
oma aja ära elanud ning õpilasi tuleb hakata rohkem hindama nende võimete järgi.
See tähendab, et hinnatakse
õpilase arengut, mitte õpingute tulemust. Pole teada,
millal kujunev hindamissüsteem tuleb kasutusele meie
koolis, kuid õpetaja selgitus
õpilase hinde juurde on igal
juhul vajalik.
Kool jätkab lapsi õppima õpetamist ja annab võimaluse
tööd teha. Laps peab harjuma pingutama ja keskenduma eesmärgi saavutamisele.

Ka pilvisel päeval, kui pole
tahtmist voodistki tõusta, on
vajalik tööd teha. Selleks tuleb treenida oma tahtejõudu,
õppides pähe pikki luuletusi,
keerulisi valemeid ja kuupäevi. Õpetaja peab kõigi nende
raskuste juures oskama säilitada lastes rõõmu koolist ja
õppimisest.
Head kooliaasta algust meile kõigile.
Joel Guljavin,
Narva-Jõesuu keskkooli direktor

Koerad ja kassid
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatas selle aasta aprillis juba korra,
et vastavalt Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt 26.03.2014.a vastu võetud Kasside ja koerte pidamise korrale peavad kõik koerad
ja kassid omama selle aasta
lõpuks, 31.12.2014.a elektroonset kiipi, passi ja registreeringut
Narva-Jõesuu koduloomade registris.
Kodulooma kiibistamist, passi
vormistamist ja registrisse kandmist saab teostada igas veterinaarkliinikus.

Tänaseks võib iga soovija siseneda ID-kaardiga kas riigiportaal
www.eesti.ee kaudu või otse
registrisse www.llr.ee/register ja
registreerida oma lemmiklooma.
Tuletame meelde, et registreerimine või registriandmete muutmine on omanikule tasuta.
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitseinspektor

Valvetelefonile 1313 saab edastada teateid
keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste
õigusrikkumiste kohta.

Helistage, kui märkate:
• keskkonnareostust või reostusohtu
• ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki* või muud
ebaseaduslikku looduskasutust
• surnud või haavatud ulukit **
• jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
• massiliselt surnud loomi, linde või kalu
• loomade julma kohtlemist
• muud keskkonnaalast õigusrikkumist

Narva-Jõesuu

2

November 2014

Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Tatjana Šiškina
Friida Joutsi
75-aastast juubelit tähistavad:
Victor Bachin
Gennadi Serakov
Einar Sepp
Gennady Filippov
Georgy Naumov
Svetalana Šapovalova
Cato Reimo
Lidia Lebedeva
Valentina Panitševa

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Victor Baranov
Zoja Eidemiller
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Asta Blagodatski
90-aastast sünnipäeva tähistab:
Polina Turtšaninova

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Vsevolod Kukini,
Almira Lavrova
ja Aleksandr Prokofjevi

sünni puhul

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

IV kvartalis
10. novembril
8. detsembril

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.

Kütteseadmete hooldus
tagab muretu küttehooaja
Kodude tuleohutus on aastatega
paranenud ja inimeste teadlikkus
tõusnud, vaatamata sellele on
elanikke, kes peavad tuleohutusnõuete kontrollimist kiusamiseks
ja ei järgi neid. Tuleohutuskontrollibüroo inspektorid kontrollivad igal aastal mitmeid kodusid,
kus leitakse katkiseid ahje, korstnaid ning kortermaju, mille küttesüsteemid on halvas seisukorras.
Tulekahju vältimiseks on üks väga
lihtne nõuanne – ole tulega ettevaatlik! Selleks tuleb jälgida, et
lahtine tuli ei oleks järelevalveta, kütteseadmed oleksid korras
ja hooldatud, köetakse õigete
materjalidega. On ju teada, et
õnnetus ei hüüa tulles, kuid neid
juhtub ka hoolikamatega. Kodus
tuleks hoida käepärases kohas
tulekustuti või tulekustutustekk
ning loomulikult peab laes olema suitsuandur ja ahjuküttega
elamutes lisaks vinguandur. Varakult avastatud tulekahju on võimalik ka endal kustutada.
Inspektori tööeesmärk ei ole inimesi trahvida ja üldjuhul seda
esimesel korral ei tehtagi. Tuleohutust käiakse kontrollimas
ikka selleks, et inimeste kodud
oleksid tuleohutud ning Eestis
ei hukkuks inimesi ega saaks
kahjustada nende vara. Eelneval
kütteperioodil sai hooldamata ja
rikkis kütteseadmetest ning tahma süttimisest alguse pea 200
eluhoone tulekahju. Ehk iga viies
eluhoone tulekahju sai alguse
küttesüsteemist. Tules elu kaotanud inimeste arv on aastatega vähenenud: möödunud aastal hukkus 47 inimest, sel aastal on tules
hukkunud 32. Enamasti juhtuvad
tuleõnnetused kütteperioodi ajal
– siis on inimesed rohkem siseruumides ning kasutavad enam
lahtist tuld.
Kortermajades,
ridaelamutes
ja mitmepereelamutes, kus on
ahjukütte, tuleb kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija igal
aastal. Korstnapühkija antud akt
tuleb hoida alles järgmise akti
saamiseni. Eramajades on kohustus kutsetunnistusega korstnapühkija külastus iga viie aasta
tagant ja kui seda pole tehtud 1.
septembri 2015 seisuga, siis on

see karistatav. Muidugi ei tohiks
olla see kutsumise põhjuseks ja
inspektorid soovitavad igal aastal
ka eramajade küttesüsteemid üle
vaadata oma ala professionaalil.
Miks peab olema kutsetunnistusega korstnapühkija või
pottsepp? Põhjus on lihtne, kutsetunnistusega spetsialist on professionaal, kes tunneb oma tööd
ja on usaldusväärne. Kui sa ei ole
nö „paberitega“ korstnapühkija
tööga rahul, siis saab tema kohta esitada kutsekojale kaebuse.
Seega kutsetunnistusega korstnapühkija juba reeglina lohakalt
oma tööd ei tee. Oluline on märkida, et ka korstnapühkijal on
kohustus teavitada Päästeametit, kui ta avastab küttesüsteemi
puhastamisel tuleohutusnõude
rikkumise või küttesüsteem on
tuleohtlik. Seejärel tuleb inspektor vaatab üle ja kui kütteseadme
kasutamine on ohtlik, siis peatatakse ettekirjutusega küttesüsteemi kasutamine kuni vead on
parandatud.
Põhilisteks muredeks on kodudes
siiski isepaigaldatud ja parandatud ahjud, pliidid, kaminad jms.
Ise võib parandada vaid eramajas
järgides küttesüsteemi ehitamise
nõudeid. Korterelamutes, ridaelamutes ja mitmepereelamutes (nt
paarismajas) tuleb küttesüsteemi,
ahju või pliidi paigaldamine tellida kutsetunnistusega pottsepalt.
See võib küll esmapilgul kallis
tunduda, kuid on mitmeid näiteid selle kohta, kus esialgu võetakse odavam töömees nö paberiteta mees, kuid hiljem tuleb
ahi ümber ehitada! Markantseid
näiteid on teisigi, kus korterelamusse on paigaldatud bullerjan,
mille korsten on paigaldatud
ventilatsioonilõõri või seina sisse
tehtud suurde auku. Suitsulõõr
peab olema ehitatud kuumust
kannatavast materjalist, ventilatsioonilõõrid on aga ehitatud
vaid õhu liikumiseks, seal sees on
tolm, mis võib süttida. Lisaks on
ventilatsioonilõõrid sageli teiste
korteritega ühenduses ning suits
ja vingugaas võivad levida naaberkorteritesse. Nimetatud juhtudel panevad inimesed ohtu nii
oma pere kui ka naabrid ja selle

vältimiseks tulebki kutsetunnistusega korstnapühkijal küttsüsteemid vähemalt kord aastas üle
vaadata!
Tuleohutuskontrollibüroo
inspektorid soovitavad kutsuda
korstnapühkija, kes kontrollib
üle kogu küttesüsteemi ja annab
hinnangu ning vajadusel juhised
küttekolde korda tegemiseks.
Mõnel juhul on korstnapühkijal
olemas ka pottsepa kutsetunnistus ja sama isik saab ühtlasi
ahjud-pliidid korda teha. Korstnapühkija või pottsepa kutsetunnistust saab kontrollida HYPERLINK “http://www.kutsekoda.ee”
www.kutsekoda.ee või päästeala
infotelefonil 1524.
Lisame veel mõned olulised juhised, mida inspektorid tihti inimestele andma peavad!
Puude kuivatamise koht ei ole
ahju, pliidi ega kamina juures või
vastas
Küttekolde ukse ees peab olema
mittepõlevast materjalist plaat, et
vältida põranda süttimist ahjust
lendlevatest sätemetest või kuumast tuhast
Tuleb olla hoolas pliidi läheduses
olevate kergesti süttivate materjalidega, näiteks ära pane pliidile
pajalappe ega käte rätte, ära kuivata pliidi kohal pesu.
Süütevedelikuga tohib tuld teha
vaid grillis, sest tema süttimine
toimub plahvatuslikult ja see võib
süüdata seljas olevaid riideid või
tekitada kergemaid põletushaavu nahale. Plahvatuse tagajärjel
võib ka küttekolle katki minna.
Kui ostad pliidi, ahju või kamina,
siis hoia kindlasti kasutusjuhend
alles. Sealt on näha kontrollimisel,
kas see on õigesti paigaldatud.
Kui pliidiraua vahelt tuli paistab,
siis tuleb uus paigaldada!
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Takso Narva-Jõesuus
TEL 58 07 07 05
Kultuuriüritused 2014.a novembris:
08.11.14 16.00 - Ansambel « Retšenka» kontsert
Kesk 3, Valge saal
09.11.14 – Isadepäev/ vabaõhuüritus
Kogunemine kell 10.00 Kesk 3

15.11.14 15.00– Eakatepäev
Kesk 3, Valge saal / piletid on müügil
linnaraamatukogus
30.11.14 – 1 advent, kuusel küündla süütamine

