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Soovime soojust jõuluaega ning kordaminekuid uude aastasse!

Kuuselõhn ja küünlasära
jõulukella helin – see on jõuluõhtu võlu

Austatud kaaslinlased
Taas kuusel me süütame küünlad, leek valgustab hämarad toad. Kauaoodatud
jõuludevalguses uus aasta saab tulekuks loa.

Kõigist pidudest ja pühadest, mida tähistatakse kogu maailmas on kauaoodatuimad ja armastatuimad lastele kui ka täiskasvanutele kahtlemata jõulud ja
uue aasta vastuvõtt.
Uuel aastal uusi mõtteid, uusi rõõme, visadust ja tervist, hetki rõõmsaid. Hästi
palju armastust.

Soovime soojust jõuluaega ning kordaminekuid uude aastasse !
Raivo Murd							
Volikogu esimees						

Iraida Tšubenko
Linnapea

Linnavolikogus ja Linnavalitsuses
Linnavolikogu 25. novembri
istungil arutati järgmisi küsimusi:
• Algatati ehitise peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus (kloraatori jaam)
• Võeti vastu Narva-Jõesuu linna 2015. a V lisaeelarve
• Anti nõusolek hariduslike erivajadustega väikeklassi moodustamiseks Narva-Jõesuu
Koolis
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse alljärgnevad
maaüksused: Supelrand R 91,
Supeluse tn 2, J.Poska tn 32
• Arutati Narva-Jõesuu uut linnavara eeskirja

Linnavalitsuses novembri kuu
jooksul toimus kolm istungit,
olulisemad käsitletud küsimused:
• Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks AKVAMARIN OÜ-le (Kalda tn 15
Narva-Jõesuu maaüksus)
• Kinnitati projekteerimistingimused:
1) L. Koidula 93 kinnistul üksikelamu ümberehitamiseks ja
laiendamiseks
2) 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks Narva-Jõesuu linnas L.
Koidula 105 kinnistuni
3) Narva-Jõesuu linnas, katastrisse kandmata riigimaal, 10
kV maakaabelliini rajamiseks
Kudruküla küla piirini Vaivara
vallas

• Mitmele objektile väljastati
ehitusload ja kasutusload
• Arutati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015 määruse nr 40 „Narva-Jõesuu linna
eelarvest
sotsiaaltoetuste
andmise tingimused ja kord“
muutmist
• Arutati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse
nr 107 ”Narva- Jõesuu linna
kultuuriasutuste
töötajate palgakorralduse alused”
muutmist
• Anti luba reklaami paigaldamiseks Karja 26a hoonele
• Otsustati maksta toetust
Narva-Jõesuu linna 2015 eelarvest 480 eurot IV kvartali
32 juubilarile, igaühele 15
eurot.

• Linnavalitsuse reservfondist
eraldati vahendeid lähetuskuludeks seoses osalemisega
projekti “Small ports every 30
miles apart – Development
of Services for lively water
tourism in the Eastern Gulf
of Finland” raames toimuval
“Kick-off & project launch”
kohtumisel
• Arutati Narva-Jõesuu linna
2016. aasta eelarvet

Marina Sorgus
Narva-Jõesuu linnasekretär
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Julianna Birotsi: Ma tahaksin, et kõik oleksid terved ja rõõmsad!
Poolteist aastat tagasi alustas treener
Julianna Birotsi käe all tööd tervisegrupp, mis viimasel ajal on tegutsenud
SPA-sanatooriumi Narva-Jõesuu baasil.
Viiel päeval nädalas korraldatakse seal
tervisevõimlemist yogalatesu, oksizaisu ja tai chi tehnikas. Milles seisneb iga
selle metoodika mõte? Kudas saab tervisegrupiga ühineda? Millist efekti treenigutest oodata? Sellest kõigest räägib
meile treener.
Mille poolest erinevad Teie treeningud traditsioonilisest fitness võimlemisest? Milles seisneb iga suuna
iva?
Julianna Birotsi: treeningud, mida ma
läbi viin, on rohkem suunatud tervisevõimlemisele kui kaalu langetamisele.
Pean silmas kogu organismi seisundi
parandamist: füüsilise enesetunde paranemine, närvisüsteemi lõdvestamine,
positiivse emotsionaalse seisundi saavutamine ja lõpptulemusena kogu keha
ideaalsesse vormi viimine, mis on igal
inimesel erinev.
Igal loetletud võimlemssuunal on oma
eripära: jogalates on eelkõige suunatud keha lihasmassi toonuse tõstmisele
ja ideaalse figuuri vormimisele (käed,
jalad tuharad, kõht), oksizais – see on
omamoodi hingamistehnika millega
kaasnevad staatilised võimlemisharjutused, mille tulemusel küllastub organism hapnikuga ja normaliseerub
organismi ainevahetus, mille tulemusel
omakorda toimub rasvapõletus probleemsetes kehaosades, eelkõige kõhul,
puusadel, tuharatel, õlgadel.
Peale oksizais treeningut paraneb enesetunne ja tuju. Hiina võimlemine tai
chi – see on universaalne süsteem! See
harmoniseerib kogu organismi tööd:
aju rahuneb, vererõhk normaliseerub,
paraneb kõigi siseorganite funktsioneerimine, tõuseb lihaste elastsus.
Kas selleks, et hakata tegelema tai
chi, pilatese või oksizais treeninguga, on vajalik mingisugune eelnev
treenituse tase?
Julianna Birotsi: Kõik treeningukomp-

leksid on koostatud nii, et sobivad igale
inimesele sõltumata vanusest, kaalust
ja eelnevast füüsilisest ettevalmistusest.
Selleks, et ennast armastada ja enesega
rahul olla on inimesel vaja ainult kolme
asja: soovi, usku ja enesedistsipliini! On
vaja soovida olla ilus ja terve, uskuda, et
kõik on võimalik ning distsiplineerida
ennast – st harjuda mõttega, et pole
olemas mõjuvat põhjust treeningult
puududa, peale enese surma, loomulikult.
Kui tihti Teie treeningud toimuvad,
kellele need on mõeldud ja kuidas
sinna registreerida?
Julianna Birotsi: treeningud toiuvad viis
korda nädalas: teisipäeval ja reedel yogalates, kolmapäev ja laupäev oksizais
ja pühapäeval tai chi. Yogalates ja oksizais treeningud on kaks päeva nädalas
selleks, et inimene saaks valida omale
sobiva päeva ja kellaaja. Tai chi toimub
üks kord nädalas pühapäeviti selle pärast, et peale treeningut on võimalik
külastada sanunakompleksi alandatud
hinnaga ja saavutada hinge ja keha täielik lõõgastus!
Iga treening kestab ühe tunni. Spetsiaalselt registreerida ei ole vaja, tuleb vaadata Narva-Jõesuu sanatooriumi kodulehelt treeningu algusaega, tulla kohale,
maksta treeningu eest saunakompleksi
registratuuris, võtta tšekk ja minna treeningusaali. Kordan veel kord, et iga treening sobib igasugusele inimesele east ja
füüsilisest ettevalmistusest sõltumata.
Milline treening sobiks sellele või teisele inimtüübile? Kas Te saate kahe
sõnaga koostada psühholoogilise
pildi inimeset, kellele sobiks kõige
rohkem näiteks tai chi või näiteks yogalates?
Kõik on väga individuaalne. Kõik kolm
tehnikat täidavad sama ülesannet: organismi tervendamine ja inimesele füsioloogilise ja psühholoogilise heaolutunde loomine. Kõigi treeningute jaoks
sobiva inimese psühholoogiline portree
on lihtne: see on inimene, kes armastab
ennast ja hoolitseb enda eest, tahab olla

terve ja ilus, elada kaua ja õnnelikult.
Milline on Teie korraldatavate treeningute erinevatest suundadest saadav efekt?
Treeningutest saadav efekt on tegelikult
olemas iga inimese alateadvuses. Mille
poole inimene püüdleb, seda ta ka saab,
on see siis terve organism, ilus figuur või
hingerahu. Iga treening võib kaasa tuua
ka kaalu vähenemise, figuuri kujunemise ja haige organi paranemise.
Milline neist kolmest suunast on just
Teile meele järgi ja miks?
Mulle meeldivad kõik minu treeningud,
sest ma koostan nad ise ja proovin enda
peal läbi. Need on täiesti erinevad meetodid ja ei saa öelda, milline neist on
parim. Tänase seisuga meeldivad mulle
kõik kolm.
Millest sai Teie treenerikarjäär algu-

se?
Treeneri karjäär kui selline sai alguse
täiesti spontaanselt. Meie linnas oli inimesi, kes tahtsid võimlemisega tegeleda, kuid neil ei olnud treenerit. Mina
tahtsin samuti ja lisaks olid mul ka kõik
eeldused, et gruppi juhtida, kuna ma
olen selle ala pedagoog. Meil kujunes
välja suurepärane tervisegrupp! Nii minust saigi treener.
Enne seda, kui Te hakkasite juhtima
tervisegruppi, tegelesite Te tantsuga.
Kas Te tegelete sellega ka praegu?
Miks Te ostustasite oma elu spordiga
mitmekesistada?
Tantsimisega tegelen ma kogu elu –
alates viiendast eluaastast kuni viimase
ajani, see on peaaegu nelikümmend
aastat! Kahjuks olen ma praeguseks
otsustanud objektiivsetel põhjustel kat-

kestada oma tegevuse tantsuringis, kud
ennast tundes ei ole ma kindel, et see
on lõplik otsus. Tervisevõimlemisega
tegelemine ei ole minu jaoks sport. See
on rohkem elustiil. Minu teooria kohaselt võib ainult igas suhtes terve inimene elada täisväärtuslikku elu ja nautida
seda. Ma tahaksin, et kõik oleksid terved
ja rõõmsad, et õpiksid ennast armastama, saavutaksid rahu ja õnne. Ma tahan
neile õpetada seda, mida tean ja ja oskan. Ja seda tehes olen ma rohkem õpetaja kui treener. Sedaviisi.
http://www.narvajoesuu.ee/jousaal
Jekaterina Gritskova

Robotroonika Narva-Jõesuu koolis
Narva-Jõesuu koolis alustas
novembris tööd robotroonika ring. See sai võimalikuks tänu MTÜ Kirderanniku
Koostöökogule, kes korraldas
riiliku projekti “Ühiskonna
arengu toetus: robotroonika
seadmete ostmine”. Projekti
kaudu sai meie kool kümme
komplekti spetsiaalseid LEGO
konstruktoreid robotite koostamiseks.
Robotroonika on üks perspektiivsetest hariduse arengusuundadest, sest toetab
lapse igakülgset arengut.
Meie tegevuse eesmärgiks
on arendada loomingulist lähenemist ülesannete lahendamisele, õpetada tehnilise
joonestamise ning jooniste
ja skeemide lugemise algteadmisi, motiveerida tehni-

liste teadmiste omandamist.
Pole saladus, et viimasel ajal
on huvi täppisteaduste vastu laste hulgas populaarsust
kaotamas. Meie ring aitab
kaasa huvi tekkimisele just
selliste teadmiste vastu, kuna
võimaldab praktikas ellu viia
ja kasutada ära teadmisi matemaatikast, informaatikast,
füüsikast.
Praegu on meie ringis aktiivselt tegevad kolmanda,
neljanda, viienda klassi õpilased. Kuid meie projekt alles
alustab oma elu ning kuna
see on arvestatud mitmeks
aastaks, on selles osalejatel
läbi käia pikk ja põnev arengutee. Selle projekti raames
tuleb noortel õppida roboteid etteantud skeemi järgi
koostama, oma robotite mu-

deleid projekteerida, õppida
omaloodud roboteid teatud
tegevuse toimepanemiseks
programmeerima.
Loomulikult sisaldab igasugune õppeprotsess võisluslikku momenti, kogemuste ja
oskuste võrdlemist. Kavatseme arendada tihedat koostööd Narva koolidega ning
aktiivselt iga taseme võistlustest osa võtta. Selline tegevus
arendab noortes välja koostöö ja vaba suhtlemise oskuse, oskuse kriitiliselt mõelda
ja informatsiooniga targalt
ümber käia ja mis kõige tähtsam – paindlikult kohaneda
muutuva keskkonnaga, vajalikke teadmisi iseseisvalt
omandada.
Meie nii kiiresti muutuvas
maailmas on selle projekti

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

raames saadavad oskused ja
võimekus toeks meie laste
arenemisele igal alal eduka-

tes eneses ja oma oskustes
kindlateks isiksusteks.

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

Artjom Zabolotnõi
Robotroonika ringijuht

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Pühendatud kooli juubelile
Neile on antud suurepärane amet, millest kõrgemat ei saa midagi olla selle
päikese all.
J.A.Komenski
Kooli ajaloost (järg)
Seitsmeklassiline kool töötas 50-ndatel
aastatel Nurme tn 19 asuvas hoones.
Seda aega on nimetatud kõige keerulisemaks ajaks meie linna hariduselu
ajaloos. Koolis õppis keskmiselt 200
õpilast, avatud oli kaks osakonda - eestikeelne ja venekeelne. Koolil oli oma raamatukogu, mille fond oli 300 raamatut.
Kuid kuna ei jätkunud kabinette, toimusid tunnid kahes vahetuses.
Kooli juhtisid sõjajärgsel perioodil mitu
direktorit: Anastassia Antonovna Zjuzina, Jelizaveta Naumovna Sobjanina,
Agapia Ignatjevna Žizeleva, Varvara Issajevna Zeleznjova ja Maria Vassiljevna
Krestjankina.
1953.aastal sai direktoriks Anatoli Ivanovitš Malanitšev. Tema käe all hakkas välja kujunema noorte pedagoogide kollektiiv: suunamisega pedagoogilistest
koolidest ja instituutidest tulid algklasside õpetajad M.M.Fedina, T.I.Zavjalova,
M.G.Kaulio,
A.S.Semjannikova,
J.N.Sokolova.

Koolipere täienes ka aineõpetajatega: E.I.Nurme (eesti keele õpetaja),
M.I.Konõševa
(õppealajuhataja, geograafia ja keemia õpetaja),
G.A.Poltinnikova (matemaatika, füüsika,
joonestamine), V.I.Zeleznjova (vene keel
ja kirjandus), M.V.Krestjankina (vene
keel ja kirjandus), L.P.Kallam (eesti osakonna õpetaja), A.J.Berežnaja (bioloogia, botaanika, keemia), S.A.Sokolov
(kehakultuur), A.V.Medvedjeva (ajalugu,
saksa keel), V.T.Persidskaja (joonestamine, matemaatika).
Kujunes välja tugev koolikolletiiv andekatest entusiastidest, kes võis tõsta
haridustaseme meie linnas väärikale tasandile. Ja juba 60-ndatel aastatel saab
kool põhikooli (muutub kaheksa - klassiliseks) staatuse ning kolib uude hoonesse Jaan Poska tänav 36.
Alates 1963.a on koolilaeva kapteniks
matemaatika õpetaja Zoja Petrovna Drozdova. Tema kaasabil ühinesid koolikollektiiviga A.F.Stepanova
(vene keel ja kirjandus), I.I.Birotsi (algklasside õpetaja), U.I.Dzjuba (saksa
keel), A.K.Glavatskaja (matemaatika),
A.I.Gratšov (kehakultuur), N.K.Savitševa
(bioloogia), F.I.Joutsi (saksa keel),
G.T.Gratšova (bioloogia), V.P.Rudenko

Kooli nr 5 pedagoogiline kollektiiv:Istuvad: E.I.Nurme, Z.I.Kezina, M.I.Konõševa, V.I.Zeleznjova, E.N.Sokolova;
Seisavad: G.Varzinova, M.I.Krestjankina, A.J.Berežinaja, A.V.Požinskaja (Medvedjeva)1952.a sügis.

(vene keel ja kirjandus), V.A.Vodolazskaja
(vene keel ja kirjandus), N.I.Šendrikova
(ajalugu), V.I.Deineko (matemaatika),
A.N.Kolokoltšikova
(matemaatika),
L.A.Ždanovitš (algklasside õpetaja),
R.I.Morozova (vene keel ja kirjandus),

T.V.Gordienko (algklasside õpetaja),
T.A.Kovrigina (algklasside õpetaja),
A.M.Pressi (eesti osakonna õpetaja),
I.A.Zubkova (muusikaõpetaja).
Väljakujunenud tugev pedagoogide
kollektiiv noortest, aktiivsetest, loomin-

gulistest õpetajatest määras mitmeks
aastakümneks hariduse arengu suuna
meie koolis ja kasvatas üles mitu põlvkonda Narva-Jõesuu elanikke.
T.Barabanova

Sõbrad kohtuvad jälle

Peale aastapikkust lahusolekut kohtusid 2. detsembril
Ivangorodi kunstide koolis
jälle lauljad kolmest piirilinnast: Ivangorodist, Narvast ja
Narva-Jõesuust. Järjekorras
teine kontsert-festival tradistioonilise nimega “Laul kogub sõpru” kogus kokku üle
saja kuulaja-vaataja-esineja
- noored solistid ja ansamblite-kooride esinejad, samuti
nende õpetajad ja kontsertmeistrid on nüüdseks juba
head sõbrad lisaks laulule ka
omavahel.
Esimene, 2014.a novembris
toimunud kontsert oli rikas
muusikaliste värvingute ja
stiilide poolest, kuid selle
aasta kontsert ületas oma eelkäijat. Iga puupüsti täis saalis
olnud kuulaja leidis kontserdil oma muusikaeelistusele
vastava, talle huvi pakkuva ja

kustumatu mulje jätva esituse.  Kahekümne kahe esitusele tulnud muusikapala hulgas
oli nii klassikat ja rahvalaulu
kui ka estraadimuusikat ja
džässi.
Kontserdil esinejad esitasid
laule kolmes keeles, saalist
vastasid neile kaasalaulmise,
aplausi ja huilgetega esinejaid toetavad sõbrad, õpetajad ja vanemad.
Kontserdil
astusid
lavale
mitmed kollektiivid ja sooloesinejad.
Korraldaja-kooli esindas laste, noorte ja
ühendkoor
(juhendajad
Svetlana Hohlova ja Tatjana
Gamajenko,
kontsertmeister Julia Ljah), akadeemilise(õp.T.Gamajenko) ja estraadilaulu (õp. Leonid Beljankin)
väikesed solistid.
Narva Koorikooli delegatsiooni moodustasid ansambel

“Akvarell” (juhendaja Diana
Anissina, kontsertmeister Alla
Vislavskaja), ansambli “Konfetti” kaks gruppi ja estraadiosakonna solistid (õp. Alla
Vislavskaja).
Narva-Jõesuu
Laste muusika- ja kunstikooli
esindas lastekoor (juhendaja
Inga Samusseva, kontsertmeister Maria Zrajeva),
Narva-Jõesuu muusikakooli
lastekoor esitas Ivangorodi laval programmi kolmest
laulust: Eesti rahvalaulu „Hiir
hüppas“, klassikalise laulu
ebaklassikalise nimega “Kits
Vaska” ja vene laulu “Lodjapuu”.
Koorijuht Inga Samusseva
koos kontsertmeister Maria
Zrajevaga valmistavad oma
koori ette tähtsaks esinemiseks rahvusvahelisel festivalil Sankt-Peterburgis, kuhu
lapsed sõidavad 2016.a jaa-

nuaris. Sellepärast oli meie
lastele esinemine Ivangorodi
kontserdil nende jaoks mitte
ainult huvitav sündmus, vaid
ka festivalikava peaproov ja
hea ettevalmistus enne sõitu.
Ivangorodi publiku jaoks oli
narva-jõesuu lastekoori esinemises huvitav kuulata esituse puhtust, eesti laulu teksti kõlavust, samuti meie laste
esinemist saatnud rahvalikku
instrumenti jauramit ning
müraorkestri instrumentide
kasutamist, mis andis ette
kantud lugudele ebatavalise
ja omapärase kõla.
Kontsertfestival lõppes kõigi
osavõtjate ühendkoori esinemisega, mis esitas parimale
sõbrale, Laulule pühendatud
teose.
Tänu külalislahkele pererahvale, Ivangorodi kunstide
kooli direktorile Juri Mišinile
ja õppealajuhatajale Jelena
Tarejevale oli II festival “Laul
kogub sõpru” tore ja huvitav.
Kontserdil osalejad lahkusid üksteisest lootusega, et  
2016.a kogub laul oma sõbrad
taas Ivangorodi  kokku.
Lada Švan
Narva-Jõesuu laste muusika- ja
kunstikooli direktor

Valmistame

kalapaate, kalakatamaraane
ja teisi veesõidukeid
vastavalt tellimusele
ja soovile (oma projekt)
www.highspeedcrafts.eu

Lugupeetud lapsevanemad!
Narva-Jõesuu kool kutsub
kõiki soovijaid esimesse klassi
tulijate tundidesse.
Tunnid toimuvad igal esmaspäeval kell 17:00 kuni
18:00.
Informatsioon telefonil:

3599 731
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Matvejeva Svetlana
Karapetyan Nikolay
Murd Raivo
75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Shtern Yuri
Pastuhhov Nikolai
Zamorskiy Vladimir
Anissimov Valeri
Tokmantsev Vladimir
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Prokhorova Iraida

90-aastast sünnipäeva tähistavad:
Shmeleva Margarita
95-aastast sünnipäeva tähistavad:
Zhamiro Ekaterina

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Saveli Postolenko,
Dominik Surin
ja Anton Suhhovei

sünni puhul

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Astapov Nikolai
Sharcheva Valentina

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015 korraldusega nr 293 on
vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013 otsusega nr 167 algatatud Narva-Jõesuu linna Jaan
Poska tn 56 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering näeb ette Jaan Poska tn 56 kinnistu jagamist kaheks krundiks eesmärgiga määrata ühele nendest ehitusõigus kuni 8 korteriga elamu püstitamiseks ja teisele alajaama püstitamiseks.
Jagamise tulemusel moodustatud suuremale hoonestamata krundile on määratud ehitusõigus uue,
kõrgusega kuni 10 m, kahekorruselise kuni 8 korteriga elamu püstitamiseks, kavandatud ehitise arhitektuursed tingimused, krundi liiklus- ja parkimislahendus, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted.
Detailplaneeringuga on määratud moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused. Detailplaneeringuga antakse võimalus kavandada väikeelamumaa krundile väikeelamu mõõtudes kuni 8 korteriga elamu.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III
korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine“.
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 21. jaanuarini 2016.
Detailplaneeringu avalik tutvustus ja arutelu toimub 25. jaanuaril 2016.a. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
saalis kell 10:00 aadressil Koidu tn 25, III korrus.

Pank Sinu
kodukandis
Narva-Jõesuu
Lähim sularahaautomaat

Maxima Narva-Jõesuu,
Vabaduse 16

Lähim kontor

Narva-tallinna mnt 19C

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

Päästeamet:

ilmaoludesse tuleb
suhtuda vastutustundlikult
Vastavalt Ilmateenistuse eeloleva nädalavahetuse prognoosile
on Päästeamet valmis reageerima nii tavapärastele kui tormist
tingitud
päästesündmustele.
Tormise ilmaga tasub oma käigud ja tegevused hoolikalt läbi
mõelda ning soovitame rannaaladele ilma asjata uudistama
mitte minna.
Hetkeseisuga on ilmateenistus
andnud tormihoiatuse Läänerannikule, Lääne-Eesti saartele,
Harjumaale ning Lääne- ja Ida
Virumaale. Prognoosi kohaselt
puhub lõuna- ja edelatuul, puhanguti 18 m/s, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 25 m/s,
õhtupoolikul 18-23, puhanguti
30 m/s. Tugevat tuult jätkub terveks nädalavahetuseks. Tugev
tuul võib kaasa tuua murdunud
puud, lahtised katuseplekid ja
elektrikatkestused.
Mereveetase tõuseb südaöö
paiku prognoosi kohaselt Pärnus 140-150cm üle keskmise ja
Haapsalus kuni 100cm üle keskmise. Selline veetaseme tõus
neid piirkondades ei tähenda
ohtu inimeludele ja varale, sellest alates tuleb vesi madalamatele maa-aladele ja osaliselt ka
paaris kohas tänavale, kuid mit-

te elumajadesse. Ilmateenistuse
andmetel võib tõusta vesi ka
Narva lahes kuni 170cm-ni, mis
võib kaasa tuua rannikualade
üleujutuse.
Päästeteenistus koostööpartneritega jälgib pidevalt olukorda
ja on valmis reageerima tugevast tuulest põhjustatud päästesündmustele. Vajadusel on nn
tormibrigaadid välja pannud ka
teised ametid ja omavalitsused.
Elanikel palume jälgida ja võtta
ametlikke prognoose ja käitumisjuhiseid tõsiselt.
Õuest kokku korjata kerged ja
lahtised esemed, parkida sõidukid lagedale või garaaži.
Mõelda põhjalikult läbi oma
väljasõidud ja võimalusel lükata
need edasi ilma paranemiseni.
Palume vältida niinimetatud
katastroofiturismi üleujutuspiirkondadesse, kuna see võib olla
ohtlik teile endile ning takistada
operatiivteenistuste tegevusi.
Väljas liikudes ja autoga sõites
tuleb olla äärmiselt ettevaatlik,
kuna tormiga võib murduda
puid ja teeolud halveneda.
Kui sõit on vältimatu, tangi auto
ning võta kaasa laetud mobiiltelefon;
Arvestada tuleb elektrikatkes-

tustega ning laadida täis oma
mobiiltelefonide akud.
Neil, kel joogivesi sõltub elektrist, tuleb mõelda vee varumisele.
Ilmaprognoosid uuenevad pidevalt, soovitame inimestel ilmateadet jälgida. www.ilmateenistus.ee.
Hädaabi saamiseks ning otsest
ohtu kujutavatest purustustest
teatage hädaabinumbril 112.
Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil
1343.
Infot teeolude kohta saab maanteeinfo numbrilt 1510.
Juhiseid saab:
http://paasteamet.ee/et/kodanikule/loodusjoud/torm.html
https://w w w.facebook.com/
paasteamet
https://twitter.com/paasteamet
Katariina Vaabel
Lääne päästekeskuse pressiesindaja
Päästeamet

