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Laulud Neeva kohal
Rahvusvahelise festivali «Planeedi noorus» raames toimus
7-10. jaanuarini 2016.a X Rahvusvaheline
koorikonkurss
«Laulud Neeva kohal» ja toimusid vaimuliku, klassikalise
ja rahvamuusika Jõulukontserdid.
Sankt-Peterburg võttis toimunud lauljate Jõulukohtumistel
traditsiooniliselt, külalislahkelt
vastu koorilauljaid üle kogu
Venemaa ja Euroopa maadest.
Konkurss sündis Peterburgi
laval ning sellest ajast alates
igal aastal kohtuvad igast Venemaa nurgast lõuna poolt
kuni Uraaliteni ja Kaug-Idani

ning lähemalt ja kaugemalt välismaalt pärit andekad noored
Sankt-Peterburgis, et näidata
oma kunsti, oskusi ja erialast
ettevalmistust.
Sel aastal oli Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli lastekoori nooremal rühmal Inga
Samusseva juhtimisel õnnelik
võimalus osaleda sellel toredal
konkursil.
Suurepärastel lavadel sulasid
üheks tervikuks esituse meisterlikkus ja harmoonia, energia
ja pühendumus, tõeline armastus muusika vastu!
Konkursi kontserdid ja esinejate kuulamine toimusid Sankt-

Peterburgi parimatel lavadel.
Meie kooril õnnestus esineda
Püha Peeter-Pauli katedraali
akadeemilises kontserdisaalis, Püha Kolmainu Aleksandr
Nevski kloostris, Glinka-nimelise riikliku akadeemilise kapelli
suures saalis ja Herzeni-nimelise riikliku pedagoogilise ülikooli sammassaalis.
28-st koorist jõudsid teise kon-

• Algatati ehitise peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlust (purskkaev)
• Algatati J. Poska 16 kinnistu
detailplaneering
• Anti luba riigihanke „Koolibuss 2016-2018“ korraldamiseks
• Toimus linna 2016. a eelarve I
lugemine
• Moodustati linna aukodaniku
nimetuse omistamise ajutine
komisjoni
• Linnavolikogu komisjonide
esimehed esitasid töö aruanded

•

•

•

Linnavalitsuses detsembri kuu
jooksul toimus kolm istungit,
olulisemad käsitletud küsimused:
•
• Linnavalitsuse reservfondist
eraldati 1 320 eurot raamatupidamisprogrammi ja 4
235,82 eurot valveseadmete
ostmiseks
• Tunnistati lootusetuks tekkinud Narva-Jõesuu lasteaia

•

“Karikakar” võlad laste toitlustamise eest, nõue Pavel
Gavrilovi vastu, tantsuringi
“Kullerkupp” osalemise eest,
nõue Vitaly Plyushko vastu,
OÜ Alentagh Resort vastu,
Narva-Jõesuu linna munitsipaalfondi võlad
Otsustati võtta vastu J. Poska
tn 56 kinnistu detailplaneering ja korraldada avalik väljapanek
Algatati Lydia Koidula tn 72
ja J. Poska tn 16 kinnistute ja
selle lähiala detailplaneering
Algatati riigihanke „NarvaJõesuu linna Koidu tn 25
hoone arhitektuur-ehitusliku
osa rekonstrueerimisprojekti
koostamine“ ja „Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone
vee- ja kanalisatsiooni ning
kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine“
Eraldati linna eelarvest 19 580
eurot pensionäridele jõulutoetuseks
Eraldati linna eelarvest 1 050
eurot paljulapselistele peredele (4 last – 3 peret, 3 last –
10 peret, 25 eurot iga lapse
kohta) jõulutoetuse maksmi-

timise kõrge professionaalse
taseme eest. Tasub märkida,
et medaliga autasustati ainult
nelja koorijuhti kogu konkursist osavõtnud kooride hulgast.
Loomulikult ei jäänud tähelepanuta ka koori kontsertmeister Maria Zrajeva, keda märgiti
ära tänukirjaga.
Unustamatud,
kustumatud
muljed jäid laste südametesse

sõidust jõuluehtes Sankt-Peterburgi ja osalemist konkursil.
Soovime meie lastele edu ja
võite ka edaspidi!
Olga Pagajeva

Heakorrast linnas

LINNAVOLIKOGUS
JA LINNAVALITSUSES
Linnavolikogu 30. detsembri
istungil arutati järgmisi küsimusi:

kursiringi ainult kaheksa, nende hulgas ka Narva-Jõesuu Laste Muusikakooli noorem rühm.
Lõpptulemusena saavutas Narva-Jõesuu lastekoori noorem
rühm II astme laureaadi koha
koori- ja vokaalkunsti konkursil «Laulud Neeva kohal», kuid
see ei ole veel kogu saavutatud
au. Koorijuhti Inga Samussevat
autasustati medaliga koorijuh-

seks ja 625 eurot puudega
lapse vanematele (25 last, 25
eurot iga lapse kohta) jõulutoetuse maksmiseks
• Eraldati 184,27 eurot täiendavate
sotsiaaltoetuste
maksmiseks ja 3 297,98 eurot
toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks
• Otsustati premeerida SA
Narva-Jõesuu Hooldekodu
nõukogu liikmeid Narva-Jõesuu linna poolt (nõukogu esimees Tatjana Pagajeva – kolme kuutasu määras; nõukogu
liikmed Anžela Jakutova ja
Sirje Neeme - kolme kuutasu
määras)
• Anti OÜle NAROVALINE tähtajatu taksoveoluba teenuse
osutamiseks Narva-Jõesuu
linna haldusterritooriumil

Marina Sorgus
Linnasekretär

Nagu alati, algas lumesadu ka
seekord meile ootamatult. Igal
aastal on linnavalitsus pöördunud elanike poole palvega mitte
jätta oma sõidukeid linnatänavate äärde, kus need takistavad
teede kiiret ja korralikku lumest
puhastamist. Kahjuks ei kuule
või ei arvesta seda paljud.

Suurt probleemi linna lumekoristustehnika jaoks kujutavad
endast ka eravalduste juures linna rohealale paigaldatud kivid.
Majaomanike selgituse kohaselt
on kivid paigaldatud roheala säilitamiseks. Kuid peale selle, et kivid rikuvad linna väljanägemist,
tekitavad need kahju ka linna
tehnikale, seda enam, et mõnes

kohas on kivid lisaks kindlustatud armatuuriga. Seetõttu on
linna kommunaalteenistus juba
kaks korda olnud sunnitud remontima lumekoristusmasina
kõrget hinda maksvaid nugasid.
Linnavalitsus palub tungivalt
majaomanikke kiiresti koristada
piki linna rohealasid paigaldatud kivid ja autoomanikel mitte
jätta ööseks oma sõiduvahendeid linnatänavate äärde. Ärge
unustage ka vajadust puhastada
õigeaegselt majade katuseid lumest ja jääpurikatest!
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitsespetsialist
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Abivahendi kaardi taotlemine alates Olmejäätmete utiliseerimine
01.01.2016
Linna poolt korraldatud riigihanke tulemusena kirjutati
01.11.2015.a alla uus leping
olmejääätmete utiliseerimiseks
Narva-Jõesuu
territooriumil
tähtajaga viis aastat. Teenuse
osutamist jätkab OÜ Ekovir. Konkursi peaeesmärgiks oli alandada olmejäätmete väljaveo hindu. Alates 1.02.2016.a ettevõte
vähendab oma teenuse maksumust. Varem sõlmitud lepingud
jäävad kehtima. Ettevõte saatis
oma klientidele vastava teatise
hinnamuutuse kohta.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus eposti või posti teel või pöörduda
SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.
ee (rubriik: blanketid) alates
01.01.2016. Klienditeeninduste
asukohad ning lahtiolekuajad
leiab SKA kodulehelt.
Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel
on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik
enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel
on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;ning lisaks
• isik, kes vajab rinnaproteesi;
• isik, kes vajab silmaproteesi;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja

heli ülekandesüsteemide ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi
taotlejal olema:
kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud
abivahendi vajadus ISO-koodi
täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
välismaal õppiva 18-26-a isiku
puhul ka koolitõend;
klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav doku-

ment.
Kehtiva IAK omanik pöördub
abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Info ettevõtetest
on kättesaadav SKA kodulehel
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ alates 01.01.2016.

Haprale jääle minek võib lõppeda
õnnetusega!
Tali jäi sel aastal küll hiljaks,
kuid taevasse ei jäänud. Külmad ilmad on kohal ning
veekogudele hakkab tekkima
jääkaas. Talverõõmude nautimise ootuses pole välistatud
olukord, kus minnakse veekogule proovima äsja tekkinud jääkirme tugevust. Head
lapsevanemad, tuletage oma
lastele meelde, et kraavidele ning väiksematele veekogudele tekkiv jääkirme neid
veel ei kanna. Läbi jää külma
vette vajumine on eluohtlik!
Jääle on ohutu minna alles
pärast paarinädalast stabiilset külma, kui jää paksus
on vähemalt 10cm. Jääst
läbi vajumisel saab saatuslikuks eelkõige külm vesi, mis
mõne minutiga tegevusvõime halvab, mitte ujumisoskuse puudumine. +4 kraadises vees (jääalune vesi Eesti
oludes) kaotab täiskasvanud
inimene teadvuse kuni 10 minuti jooksul, lapsed ja eakad
veelgi varem. Jää on õhem ja
seetõttu ka ohtlikum sildade
juures, kõrkjate ümbruses
ning allika- ja suubumiskohtades. Samuti on jää tavaliselt nõrgem voolava veega
veekogudes.

OÜ Ekovir kontaktandmed:
registrikood 11003148,
Narva esindus: Rahu 3, tel 35 68
068, e-meil: narva@ekovir.ee,
ankeedi lepingu sõlmimiseks

võib leida internetileheküljelt:
www.ekovir.ee

Lisateenuste hindadega saab
tutvuda ettevõtte kodulehel internetis: http://www.ekovir.ee/
et/content/hinnakiri

luse korra rikkumise eest on ette
nähtud sanktsioonid Jäätmeseaduse § 120-7 järgi, mis on trahv
eraisikutele kuni 800 eurot ja
juriidilistele isikutele kuni 20 000
eurot.

Linnavalitsus meenutab majaomanikele, et olmejäätmete väljaveo leping on vajalik.
Lisaks hoiatame veel kord, et
linna jäätmekäitluse kord keelab suuregabariidiliste jäätmete
kogumise olmejäätmete konteinerite juurde. Need jäätmed kogutakse ja nende utiliseerimise
eest tasutakse eraldi.

Andrei Palmberg
keskkonna-korrakaitsespetsialist

Olmejäätmete väljaveo lepingu
puudumise ja linna jäätmekäit-

Olmejäätmete kogumise ja väljaveo hinnad alates 01.02.2016:

Jäätmed

maht liitrites

sorteerimata olmejäätmed,
kotid

до 50
до 150

sorteerimata
olmejäätmed,
konteiner

Väljavedu
vastavalt
graafikule:
üks vedu/
eurot

Konteineri
rent €/kuus

Konteineri
müük
€/tk

80
140
240
370
600-660

1,74
0,24
0,60
1,20
14,40

1,00
1,25
1,50
5,00
2,20

70,00
70,00
70,00
120,00
250,00

800
1500
2500
4500

16,80
5,40
6,00
9,60

2,50
124,00
175,00
188,00

310,00
-

240
600
800

0,01
0,01

1,50
2,20
2,50

70,00
250,00
310,00

1500
2500
4500

0,01
0,01
0,01

124,00
175,00
188,00

-

Paber ja kartong

Toimetulekutoetus suureneb.

tele ohtudest, mis on seotud
nõrga jääga. Selgitage, mida
ohus olles ette võtta ja kuidas käituda, kui nähakse kedagi abi vajamas. Kui satute
nägema, kuidas keegi vajub
läbi jää, siis esmalt kindlasti
teatage juhtunust häirekeskusele telefonil 112,“ selgitab
Päästeameti Ida päästekeskuse pressiesindaja Helen
Tammets.

Päästeamet palub ohtlike
olukordade ennetamiseks ja
vältimiseks teie igaühe kaasabi. Ärge riskige enda ega
laste eludega. Nõrgal jääl
viibijatest ei tohiks niisama
mööda jalutada, nad tuleb
sealt koheselt ära kutsuda,
abi vajavat inimest märgates
helistage numbril 112.

„Ärge jätke tähelepanuta ka
oma lemmikloomi. Loomad
nagu lapsedki ei taju hapra
jääga seotud ohtusid ja võivad läbi õrna jää vette vajuda
ning iseseisvalt sealt enam
välja tulla ei suuda,“ lisas
Tammets.

Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja

„Võtke aega ning rääkige las-

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

Puuduses olevate perede toetamiseks tõuseb toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksi
elavale isikule ja perekonna
esimesele liikmele, samuti pere
alaealistele lastele. Iga järgneva
täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni.
2015. aastal olid toimetulekupii-

rid vastavalt 90 ja 72 eurot.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir tõuseb.
2016. aastal tõuseb vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir
perekonna esimesele liikmele
358 euroni, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 euroni ja igale alla
14-aastasele pereliikmele 107,4

euroni.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsetoetust saava lapsega perele ja
90 eurot kuus kahe ja enama lapsetoetust saava lapsega perele.
2015. aastal olid vajaduspõhise
peretoetuse
sissetulekupiirid
vastavalt 329, 164,5 ja 98,7 eurot.

Pensionärid, oskame hinnata ja hoida kinni igast
meile antud elupäevast
Möödunud aasta oli eriti tähelepanuväärne veteranidele,
blokaadis olnutele, kontsentratsioonilaagrite vangidele, Suure
Isamaasõja päevil igapäevast
rasket tööd teinutele.
Meie põlvkond tähistas 70 aasta möödumist sõja lõpust. Väga
vähe on järele jäänud neid, kes
selle hirmsa aja üle elasid. Meie,
pensionärid, oskame hinnata ja
hoida kinni igast meile antud

elupäevast. Tahaks soovida kõigile tervist, sõbralikku suhtumist
üksteisesse.
Meie organisatsiooni poolt avaldame suurt tänulikkust meie alalistele sponsoritele: O.Uglovile,
E.Roorile, T.Vinnile, I.Tšubenkole,
S.Moissejevale,
S.Muškinile,
N.Maslovale,
V.Kozlovskajale,
T.Pagajevale ja teistele.
Erilist tänulikkust avaldame VF
Peakonsulaadile Narvas alalise

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

toetamise ja meie veteranidele
osutatava materiaalse abi eest.
Täname linnavalitsust ja kõiki
rahvasaadikuid tähelepanu eest
meie, pensionäride vastu.
Õnnitleme kõiki alanud 2016.a
puhul kõigile tervist ja edu ja
edu kõigis heades algatustes.
R.Doronina

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Koolivaheaeg – puhkuse ja aktiivse töö aeg
Talvine koolivaheaeg on koolilastele meeldiv vaheldus. Nad
jätsid mõneks ajaks kõrvale kõik
õppetööga seotud mured ja
probleemid, et nautida talvise
looduse pakutavat meelelahutust ja puhkust. Koolgi puhkab
laste lärmist ja sekeldustest,
õpetajatel on tekkinud võimalus
tõsta oma erialast taset.
Igale inimesele on vaja aeg-ajalt
vaheldust, et tulla toime ametialase läbipõlemisega, mis levib
pedagoogide hulgas kiiremas
tempos kui muudel erialadel.
Kaasaegsetes tingimustes on
õpetaja amet kutsealast läbipõlemist soodustavaid faktoreid
ääreni täis: suur kogus sotsiaalseid kontakte päeva jooksul,
äärmiselt kõrge vastutus, vaja-

dus olla kogu aeg n.ö “kõrgel
tasemel”.
Kool – see on koht, kus sa teed
kogu aeg ühte ja sama asja, kuid
iga kord saad erineva tulemuse. See on nii sellepärast, et iga
laps, kes meie juurde tuleb, on
iseseisev isiksus kes vajab erilist
lähenemist. Ja selleks, et lapsed
oleksid õpingutes edukad, õpetajad aga saaksid rahulduse tehtud tööst, on vajalik arendada
pedagoogidel oskust lahendada
konfliktsituatsioone, leida konstruktiivseid lahendusi, omandada oskust ja võimet püstitada
endale eesmärk ja saavutada
see ning hinnata olemasolevate
motiivide ja väärtuste kogumit,
tõstes selle kaudu oma erialast
ja isiklikku taset. Selleks saab

kasutada mitmesuguseid treeninguid ja kursuseid.
Käesoleval ajal on eriti aktuaalne
erivajadustega laste õpetamine,
õpilastele individuaalse lähenemise kasutamine mitmesuguste huvitavate arendavate ja
õpetlike programmide abil, uute
hariduslike tehnoloogiate kasutamine hüperaktiivsete lastega
tegelemisel.
Kõigile neile küsimustele olid
suunatud Narva-Jõesuu kooli pedagoogilisele kollektiivile
korraldatud kahenädalased kursused, kus õpetajad ei olnud ainult kuulajad, vaid ka aktiivsed
osalejad. Kursustel arutati konkreetseid situatsioone, planeeriti
töögruppides edasist praktilist
tegevust. Ühe sõnaga, töö käis.

Narva-Jõesuu kooli festival
Klassietenduste festival on
kahekümne aasta pikkuse ajalooga traditsioon meie koolis. Igal aastal rõõmustavad
noored näitlejad enne Jõulu- ja aastavahetuspidu oma
andeka esinemisega arvukat
publikut - sõpru ja sugulasi,
klassikaaslasi, õpetajaid. Ka
seekord oli saal täiesti täis.
See aasta on meie kooli jaoks
eriline - me tähistame kooli 70
aastapäeva. Sellepärast oli ka
etenduste temaatika eriline stseenid kooli elust. Iga klass
leidis «iva» mida näidata ja
vaatajad said nautida nii laulu
kui tantsu, kogu noorte talentide artistlikuse ampluaad.
Festivali avasid esimese klassi
õpilased etendusega «Teadmiste planeet». Ilus eesti keeles esitatud laul ja originaalne
tants, mitte ainult näitasid,
kuidas lapsed on poole aastaga sõbrunenud, vaid tõid ka
saalis sooja ja rõõmsa atmosfääri.
Teise klassi õplased (klassijuhataja A.Akimov) tulid lavale
«Lõbusa etendusega». Igaüks luges eestikeelse luuletuse, milles tutvustas ennast
- ausalt. Lapsevanemad said
teada palju uut oma laste
kohta ja tundsid neis sageli
enese isikupära ära.... Etenduse lõpetas saabuvaid pühi
meenutav lõbus päkapikku-

Pedagoogilise
meisterlikkuse tõstmine jätkus kooli seinte
vahel, kus metoodikaseminari
ajal õpetajad jagasid üksteisega
oma oskusi ja kogemusi. Igaüks
rääkis pedagoogilistest meetoditest, mida ta on edukalt oma
tundides kasutanud, avades
tagamaid, kuidas seda saab kohaldada ja laiendada erinevatele
haridusaladele.
Pedagoogide valitud teemade
ulatus räägib õpetajate loomingulisest lähenemisest sellele küsimusele. Toon ainult paar näidet
õpetajate metoodika “hoiukarbist”. “Tugikonspekt ja selle roll
õppeprotsessis”: meetod annab
ettekujutuse konspekti koostamisest tingmärkide ja kujundite
abil, mis võimaldab asendada

osa käsikirjalisest tekstist näidismaterjalis. «Finantsteadlikkuse
kasvatamine läbi õppeprotsessi»
võimaldab viia õpilased kurssi
perekonna eelarve koostamise
oskusega, tutvustab raha kasutamise ja kokkuhoiu võimalusi.
“Keelekohviku” meetod on veel
üks täiendav võimalus eesti ja
inglise keele õppimiseks väljaspool tunde. «Teaduslik tegevus»
on kaasajal iga tunni tähtis osa,
mis valmistab põhikooli õpilasi
järk-järgult ette oma loomingulise tegevuse kohustuslikule
kaitsmisele ning palju muud.
Peale esinemisi toimusid arutelud, kus õpetajad hindasid eriti
meeldima hakanud momente
ning esitasid üksteisele küsimusi, selgitades välja metoodika

üksikasju, mida oleks võimalik
kasutada oma tundides. Aeg
möödus väga kasulikult.
Ühiskond esitab pedagoogidele
väga kõrgeid nõudmisi. Vajaliku taseme hoidmiseks tuleb
õpetajal omada selleks sisemisi
ressursse. Koolivaheaeg annab
peadgoogile aega õppeprotsessi ümber mõtestada, tõsta oma
meisterlikkust, koguda jõudu
uute saavutuste jaoks.
Irina Lebedeva
Narva-Jõesuu kooli õppealajuhataja

Jätkame oma ekskursiooni

kooli ajalukku

de tants.Teise klassi õpilased
(klassijuhataja Aime Onno)
näitasid oma etenduses «Juss
läheb....» naljakaid stseene
kooli elust, esitades oma lood
eesti lasteraamatute ja õppefilmide kangelase Jänku-Jussi
stiilis.
Kolmanda klassi õpelasid
haarasid publiku kohe kaasa
koolielu keeristesse, täis naeru, avastusi, sekeldamist ja
kurioosumeid. Vaimustuses
publik tänas neid tugeva aplausiga.
Millise ootusega läheb õpetaja kabinetti ja millise reaalsusega ta aeg-ajalt seal kokku puutub, näitasid neljanda
klassi õpilased (klassijuhataja Nedda Karaulnõh). Kuid
nende inglise keeles esitatud
lõpulaul oli täis optimismi ja
usku paremasse tulevikku.

Viies klass esitas popurii lauludest. Iga laul illustreeris,
millest unistavad lapsed, kui
tunniteema neid kaasa ei
haara.
Originaalse numbriga tulid
lavale seitsmenda klassi noored. Tund, mille nad lavastasid, ühendas endas muusikat
ja tantsu, klassikat ja kaasaega.
Klassilavastuste festival on
saanud koolielu lahutamatuks osaks. Iga laps, kes on
meil viimase kahekümne aasta jooksul õppinud, on saanud ennast tunda näitlejana,
proovida oma võimeid, näidata annet. Sellest, kui tähtis
ja vajalik on see traditsioon,
räägib fakt, et ka meie lõpetajad ja üheksanda klassi õpilased aitavad meeleldi kaasa
nooremate klasside lavastuste teostamisele.
Me täname kõiki noori artiste, nende vanemaid, klassijuhatajaid, abimehi ja lihtsalt
kaasa elavaid vaatajaid - kõiki, kes muutsid selle festivali
peoks.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Irina Osko

Üks tähtsamaid etappe kooli
ajaloos oli gümnaasiumitaseme avamine. See sai võimalikuks tänu kogu pedagoogide kollektiivi pikaajalisele ja
järjekindlale tööle V.Runini
juhtimisel. Toimus see tähtis
sündmus ammusel 1997.aastal. Oleme suurde ellu saatnud
üle 200 gümnasisti. Igaüks
neist on jäänud kooli ajalukku
ja õpetajate mälestustesse.
Oleme uhked kõigi oma õpilaste saavutuste üle. Kuid ei
saa jätta märkimata meie kooli medaliga lõpetanute nimesid, kes oma tööarmastuse ja
püüdlikusega sellise autasu
auga välja teenisid.
2003/2004.õppeaasta
Anna Barabanova - kuldmedal
Inna Jerjomina - kuldmedal
Kristina Popova - kuldmedal
Julia Fokina - kuldmedal
2004/2005. õppeaasta
Veronika Vorobjova - kuldmedal
Tatjana Timofejeva - kuldmedal
Jelena Tšupina - kuldmedal
Irina Kotšurova - kuldmedal
2006/2007. õppeaasta
Olga Kuznetsova - kuldmedal
2008/2009. õppeaasta
Julia Pirogova - kuldmedal

2009/ 2010. õppeaasta
Anna Geran - kuldmedal
Veronika Naumenko - hõbemedal
2010/2011. õppeaasta
Diana Glavatskaja - kuldmedal
2011/2012. õppeaasta
Julia Panitševa - kuldmedal
2013/2014. õppeaasta
Katrina Korban - kuldmedal
Anastassia Glavatskaja - kuldmedal
Aleksandr Volkov - kuldmedal
2014/15. õppeaasta
Karolina Kudelina - kuldmedal
Vladimir Ivanov - kuldmedal
Tatjana Miroškina - kuldmedal
Need nimed tõendavad hariduse kõrget taset, mida meie
kool annab. See on tugeva pedagoogide-entusiastide kollektiivi teene, kes ei jää puhkama saavutatule, vaid püüab
omandada uusi meetodeid, et
õppimine oleks sisukas ja huvitav.
Elu ei seisa paigal. Haridussüsteemi ümberkorraldamise
uus riiklik strateegia on teinud
korrektiive kõigi koolide ja lasteaedade töös. Erandiks ei ole
ka meie kool. Alates 2015.a on
Narva-Jõesuu kool põhikooli staatusega. Meie vaatleme

neid muutatusi kui uut suunda kooli arengus. Statistika
näitab, et meie koolis üheksa
klassi lõpetanud õpilased jätkavad edukalt oma haridusteed enda valitud gümnaasiumites ja kutseõppekeskustes.
Endine on ülesanne, mille püstitavad endale meie õpetajad
- leida igas õpilases anne ja
avastada tema potentsiaalsed
võimalused ning aidata neid
maksimaalselt arendada. Meie
pedagoogid külastavad arvukalt kursusi ja seminare, et
õppida uusi haridustehnoloogiaid. Meie kool on varustatud
kogu vajaliku inventariga, et
muuta õppeprotsess huvitavaks ja kaasaegseks. Ja meie
kooli õpilaste arv kasvab kogu
aeg.
Sel aastal tähistab meie kool
juubelit - seitsekümmend
aastat vahetpidamatut hariduse andmise protsessi meie
linnas. Kutsume kõiki vilistlasi
pidulikule õhtule, mis toimub
13. veebruaril. Meie kooli õpilased valmistasid teie jaoks
ette meeldivad üllatused, mis
aitavad teil meenutada oma
kooliaastaid ja õpetajaid.
Tatjana Barabanova
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Laste ja noorteabi fondi stipendiumi taotlemise tähtaeg
on 1. märts 2016
MTÜ Sillamäe Lastekatise Ühingu
laste ja noorteabi fond kuulutab
välja stipendiumi taotlusvooru.
Fondi stipendiumite eesmärgiks
on toetada lapsi ja tugevdada
nende võimet haridusprobleeme
lahendada, soetada spordivarustust, reisida, osaleda erinevates
võistlustes ning uute oskuste õppimiseks.
Stipendiumile võivad kandideerida kõik Ida-Virumast pärit kuni
18-aastased abivajavad, vanemliku hoolitsuseta jäänud ning asendushooldusel elavad lapsed ja
noored (s.h lapsed ja noored kes
elavad turvakodus, asenduskodus,
perekonnas hooldamisel); eestkoste, üksikvanemaga ja lasterikastest
peredest lapsed ja noored.
Aastal 2016 on stipendiumi suurus
kuni 250 eurot ja selle samise taotlust tuleb esitada hiljemalt 1.märtsiks 2016.
Stipendium on mõeldud:
• õppemaksu tasumiseks,
• õppevahendite/spordivahendite soetamiseks,
• igakuiseks isemajandamiseks.
MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu
laste ja noorteabi fondi tegevjuht
Irina Golikova: „Mitmete annetajate toel hakkab fond aitama abivajavatele ja vanemliku hoolitsuseta
lastele ja noortele oma oskusi
ning talente arendada. Hea haridus (sh huviharidus) ja sobilikud
tingimused aitavad ennetada alla
vaesusepiiri langemist ja paranda-

vad laste ja noorte toimetulekut
ja tulevikuotsuste tegemist. 2016.
aastal Sillamäe Lastekaitse Ühing
plaanib jagada 6-8 stipendiumit.»
Stipendiume rahastatakse fondi
laekunud annetustest ja Sillamäe
Lastekaitse Ühingu tulust osutatud teenuste eest.
Vajalikud dokumendid taotluse
esitamiseks ja täpne info leiad siit:
http://foundation.sscw.ee/taotlemine/
Lisainfo:
Irina Golikova, MTÜ Sillamäe Latekaitse Ühing tegevjuht
tel.:+ 372 55550303
E-post: irina@sscw.ee
Julia Sommer , Laste ja noorte abi
fondi kommunikatsioonijuht
tel.: +37256238877
E-post: julia@sscw.ee
www.sscw.foundation.sscw.ee
www.facebook.com/SSCW.ESTONIA
Lapsevanemate nõustamine advokatuuri poolt 2016 a.
Sillamäe Lastekaitse Ühing, Lastekaitse Liidu ja Advokatuuri koostöös Sillamäe Märka Last keskuses
jätaktse ka 2016 a. lapsevanemate
nõustamine.
Koht ja aeg: Nõustamine toimub
Sillamäe Märka Last Keskuses (Viru
39a, Sillamäe) Skype vahendusel
(vajadusel saave nõustada skype
kaudu ka teile sobival kohal). Iga

sed nõustamise teemad:
Perekonnaõigust puudutavad küsimused:
Laste õigused,
Laste õigused suhetes vanematega,
Vanemate kohustused suhetes

lastega,
Erinevad peremudelid – õigused ja
kohustused,
Üksikvanema õigused,
Hooldus, eestkoste,
Lapsendamine
Vajadusel saate tutvuda ka teiste

temaailiste matejalidega vanemate jaoks Sillamäe Lastekaitse Ühingu veebilehel: http://www.sscw.
ee/?id=14092

Meie väikestest vendadest: toitke linde!

Kollektiivi “Eleegia”
juubelikontsert

«Средь шумного бала» - sellist
nime kandis kollektiivi “Eleegia” juubelikontsert, mis toimus
18.oktoobril Kesk tn 3 Valges
saalis.
Kogenud pedagoogi Irina Zubkova juhtimisel juba 15 aasta
jooksul kollektiiv ei lõpeta rõõmustamast meid ilusate kohtumistega klassikalise muusikaga
ja vanade vene romanssidega.
Saali täitsid inimesed, kes teavad ja armastavad kollektiivi
liikmeid. Need on Ljudmilla Berezina, Alevtina Oleinik, Tamara
Fedorovskaja, Juri Remezov,
Georgi Tšerkašin. Need inimesed elavad meie hulgas, neil
on perekonnad, oma mured ja
probleemid, kuid nad leiavad
aega selleks, et esineda meie
imeilusa Narva-Jõesuu linna elanike ees. Suur tänu neile paku-

kolmas kuu viimasel kolmapäeval
(27.01, 30.03, ja 25.05.2016) – kell:
15.00 – 18.00, eelregistreerimise
alusel.
Registreerimine:
Nõustamisele
pääseb eelregistreerimisega telefonil 55550303, 55602993 või
e-mailil: info@sscw.ee. Iga abi vajavale inimesele on arvestatud ca 45
minutit advokaadi vastuvõtt igal
täistunnil.
Registreerides ennast Advokatuuri
tasuta nõustamisele palume Teid
edastada järgmise infot:
Nimi (ees- ja perekonnanimi), samuti lapse teise vanema nimi (et
vältida advokaadil huvide konflikti);
Kontaktid (telefon, e-mail) – et vajadusel ühendust võtta;
Probleem lühidalt, milles soovib
nõu.
Palume Teid, abi vajab inimene,
vastata kas olete kuhugi eelnevalt
pöördunud?
– Kui ei, siis esmane samm abi saamiseks antud küsimustes, on soovitada inimesel pöörduda kohaliku
omavalitsuse lastekaitsespetsialisti
või sotsiaaltöötaja poole (kontaktid saab leida internetist).
– Kui on, aga ei ole kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistilt
või sotsiaaltöötajalt abi saanud –
siis registreerida nõustamisele.
– Kui inimene soovib otse kohtusse pöörduda ja soovib sellel teemal abi – siis registreerida nõustamisele.
Advokatuur saab pakkuda järgmi-

Tihased, varblased, puukoristajad, leevikesed ja muud metsalinnud tulevad talvel inimasundustesse. Neil on väga raske:
süüa pole kusagilt saada, palju
hukkub linde külma pärast. Eriti
tihaseid. Sellepärast nad suruvadki end vastu aknaid: ootavad,
et neid toidetakse ja päästetakse
külma käest.

tud kahetunnise naudingu eest
ja selle energia ja rõõmulaengu
eest, mis me saime.
Kontserdi lõpetuseks kutsuti
õnnitlemiseks lavale ka endised
osalejad, kes erinevatel põhjustel on sattunud kuulajate ridadesse. Lilled ja kingitused andis
kõigile vene kultuuri seltsi juhatuse liiga pr Tatjana Pagajeva,
soovides edasist loomingulist
edu, tervist ja heaolu elus ning
uusi meeldivaid kohtumisi. Samuti liitus kontserdi osalejate
õnnitlemisega
pensionäride
liidu esimees Irina Mošonkina
ja rõõmustas pensionäre kostitustega, tänades aktiivsuse eest
korraldatavatel üritustel.
Pensionäride ühendus
R.Doronina

Tihased armastavad päevalilleseemneid, kaera, kõlbab ka
saiapuru. Aga pekk, loomulikult
soolamata, sobib kõige paremini: kõht saab täis ja sooja annab
ka! Selle võib riputada puuoksale. Tihased on osavad, saavad
hakkama.
Kevadeni on palju aega, seda
näevad nad unes, kui külma käes

tukuvad – kevadel naeratab neile päike. Tahaks eriti, et lapsukesed – noored, koolilapsed, hoolitseksid nende eest. Ja linnud on
neile tänulikud päästmise eest.
Toidumajakesi nad oskavad ja
armastavad teha.
Tuleb ainult meeles pidada, et
linnukesi tuleb sööta iga päev.
Nad ootavad teid, lapsukesed!
Ärge unustage neid.
Siin on kingitus teile kõige
väiksemalt tihaselt – Gajakeselt.
За моим окном.
Белощекая синичка
На головке с хохолком
Все летала и кружилась
У кормушки за окном.

Ты не бойся, угощайся,
Дам тебе еще зерна.
Посмотрю, понаблюдаю,
Полюбуюсь на тебя!

Снег, мороз для вас не шутки.
Ешьте, милые, зерно.
V.Rudenko

Вам ведь холодно, малютки!
Снегом все занесено.

Narva-Jõesuu kool
tähistab juubelit
ja kutsub kõiki oma sõpru pidulikule õhtule, mis toimub 13.veebruaril
kell 16.00 aadressil: J.Poska tn 36.
Kooli administratsioon
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Küta oma kodu mõistlikult!
süüdata läheduses olevad
esemed või ehituskonstruktsioonid. Tahmapõleng võib
kahjustada ka küttesüsteemi
osi, tekitades pragusid korstnasse, ühenduslõõridesse või
soojamüüridesse. Tahmapõlengu ja ka liigkütmise puhul on eriti suur on tulekahju
oht siis, kui kütteseadme või
korstna ümbrusesse pole jäetud piisavat ruumi või pole
seadme osad muudest ehituskonstruktsioonidest piisavalt hästi isoleeritud.

Külmade ilmade saabumisega
sagenevad tulekahjud, mis
saavad alguse kütteseadmetest. Tihti osutub tulekahju
põhjuseks kas ehituskonstruktsioonile liiga lähedale
ehitatud kütteseade, hooldamata korstnalõõrid või rahva
keeles öeldes ülekütmine.

Kütteseade peab olema korras ja hooldatud! Pakasega
tuleb kütta tihedamalt, aga
mitte järjest terve päeva. Kui
kütteseade tarbib elektrit või
gaasi, peab see samuti olema
korras ja hooldatud.
Katkine kütteseade on ohtlik,

isegi eluohtlik. Mitte keegi
meie kliimas ei tohiks elada
majas, mida kütta ei saa või
ei tohi. Hooldamata küttesüsteemi kütmise käigus võib
maja põlema panna - puhastamata lõõrides süttib tahm
või pigi, mille tõttu korsten
üle kuumeneb ning võib

Ida päästekeskuse menetlusbüroo peainspektori Tanel Sepajõe sõnul on ehitise põlevmaterjalist konstruktsioonide
minimaalne ohutu kaugus
kütteseadme osadest sõltuv
kütteseadme
isaärasustest
ning see on kirjeldatud kütteseadme paigaldusjuhendis.
Kui paigaldusjuhend puudub,
tuleb lähtuda standardist.
„Kui ehitada valesti, siis ei tarvitse esialgu midagi juhtuda,
kui aga langevad halvad asjaolud kokku, sealhulgas köetakse tavalisest rohkem, võibki õnnetus käes olla,“ nentis
T.Sepajõe.

Teemakohane on ka meelde
tuletada, et külmal ajal kipuvad inimesed tarbima lisaks
ka elektrilisi seadmeid sooja
saamiseks.
„Siin on oluline jälgida, et
elektrilist kütteseadet kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile ning elektrilise
kütteseadme kasutamisega
ei koormataks üle elektrisüsteemi. Kui elektrisüsteem on
ülekoormatud,
vananenud
või katkine, siis on tulekahju
tekkimine ainult aja küsimus,“
sõnas T.Sepajõe.
Elektrisüsteemi
kasutamise ohutuse tagamiseks tuleks lasta elamus vähemalt
kaitsmete olukord elektrikul
üle kontrollida ja vajadusel
asendada vanad kaitsmed
või täiendada elektrisüsteemi
vajalike kaasaegsete kaitselülititega.

need puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes
selle kohta ka tõendi annab.
Eramajade omanikud peavad
väljaõppinud spetsialistidel
laskma seadmed üle vaadata
korra viie aasta jooksul. Möödunud sügisest alates peab
iga köetava hoone omanikul
olema kütteseadmete hooldamise kohta tõend.
Küttekolded peavad olema
korras, hooldatud ja kontrollitud ning igas majapidamises
peab olema töökorras suitsuandur.
Oma kodu tuleohutust saab
kontrollida veebis aadressil
w w w. ko d u t u l e o h u t u k s . e e .
Nõuandeid saab küsida päästeala infonumbrilt 1524. Õnnetuse korral helista 112.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja

Avalikus kasutuses olevates
hoonetes ja ka kortermajades peab vähemalt kord aasta
jooksul kütteseadmete korrasolekut kontrollima ning

Ära lase soojal kaduda – kuus lihtsat Autobussipeatuste
nimede muutmine
nõuannet, kuidas kütet kokku hoida
Selleks, et kütte pealt kokku
hoida, on vaja lisaks elamu soojustamisele leida üles soojusenergia võimalikud kaokohad.
Mõnikord on vaja selleks, et kulusid vähendada, muuta ka oma
harjumusi. Energeetikaettevõte
Adven Eesti annab kuus lihtsat
nõuannet, kuidas soojusenergiat kokku hoida.
1. Tee vabaks küttekeha ümber olev ruum. Veendu selles,
et soojus saab vabalt korterisse
eralduda ja seal levida. Ära pane
mööblit radiaatorite juurde ja
ära riputa radiaatorite ette tihedaid kardinaid. Kui aknad on
lõuna poole, ava päeval kardinad, et päike saaks samuti ruumi
soojendada. Öösel, kui radiaatorid töötavad väiksema võimsusega, pane akendele kardinad
ette, et soe ei läheks läbi akna
välja.
2. Tee uksed ja aknad korda.
Kuni 30 % soojusest kaob majast
läbi akende ja uste. Veendu selles, et uste ja akende tihendid ei
ole kulunud: tihendid kaotavad
ajaga oma elastsuse ja kuluvad,
nii et mõned tihendid vajavad vahetamist iga paari aasta
tagant. Selles ei ole tavaliselt
midagi keerulist – vana tihend
tuleb eemaldada ja selle kohale
uus kleepida.
3. Topi augud kinni. Sageli on
välisseintes avavused pistikute

Siseministeerium
kohustas
2015.a kohalikke omavalitsusi
viima seadusega kooskõlla ja
korrastama
ühistranspordiva-

hendite peatuste nimetused.
Sellest lähtudes kutsub NarvaJõesuu Linnavalitsus elanikke
aktiivselt osa võtma avalikust
Uued nimetused

Liinil nr 31 praegu
kasutatavad
peatuste nimetused

või gaasi- ja veetorude jaoks.
Need avad võivad olla halvasti
tihendatud ja läbi pragude tuleb
tuppa külma. Soojakao lõpetamiseks tuleks kõik avad täita
ehitusvahu või -silikooniga. Lisaks soojuse väljavoolu lõpetamisele takistab avade sulgemine ka näriliste ja putukate majja
tungimist.
4. Ärge kütke üle. Kui te elate
korteris ja omate individuaalset
soojusarvestit, on tubades soovitav hoida optimaalset temperatuuri ilma ruume üle kütmata.
Inimeste eelistused on erinevad
- mõnele meeldib magada jahedas ruumis, mõnele soojemas.
Valiga endale sobiv temperatuur. Kui tekib vajadus pidevalt
korterit tuulutada, on ruumid
eeldatavasti üle köetud ning
mõistlik oleks temperatuuri vähendada. Seda enam, et kaasaegsed küttesüsteemid võimaldavad valida sobiva kütterežiimi

ning kütta ruume siis, kui selleks
on vajadus. Õhusoojuse vähendamine vaid ühe kraadi võrra
vähendab küttekulu 5%.
5. Tuuluta tube õigesti. Ära hoia
külmal ajal akent kaua lahti või
mis veel hullem, tuulutusrežiimil. Kui te soovite ruume tuulutada, tehke seda intensiivselt,
aga lühikest aega. Sulgege aken
kohe, kui õhk on küllalt värskendunud. Ärge laske toal jahtuda,
kuna selle soojendamine vajaliku temperatuurini on rahakotile
lisakoormus.
6. Kandke sokke. Iga laps teab:
selleks, et mitte külmetuda, tuleb hoida jalad soojas. Ärge seda
kodus unustage – selle asemel,
et kodus paljajalu ringi käia,
kandke susse või sokke. Sooja põranda tunde annavad ka
maha laotatud vaibad.
Adven Eesti

Auga 2 (lõpp-peatus)

Seedri või Meriküla

Nõudepeatus 3

Kase

Auga 1

Männi

Noorus

Noorus

Noorus SPA

Noorus SPA

Luha

Luha

Kajakas

Vambola

Meresuu

Meresuu

Apteek

Pargi

Sauna

Koidu või Sauna

Kalakombinaat

Kala või Sadama

Linda

Linda

Narva-Jõesuu

Kalmistu
Aiandite tee, liin nr 37

Kalmistu

Kadaka või Vahemetsa

Nõudepeatus

Metsa

arutelust bussipeatuste nimede
muutmiseks. Allpool on toodud
tabel praegu kasutusel olevate
bussipeatuste nimetuste ja uute
kasutuselevõtuks pakutavate nimedega.
Oma soovitused ja ettepanekud
võite saata e-postiga aadressile:
andrei.palmberg@narva-joesuu.
ee või jätta linnavalitsuse infosekretärile kuni 29.02.2016.
Alates 1.veebruarist 2016.a on
maakonnaliini nr 31 operaator
AS SEBE.
Maavalitsuse teate kohaselt piletite hind ja busside sõiduplaan
sellel liinil ei muutu.
Sõidukaartide ostmise asjus võib
pöörduda AS Sebe lähimasse
esindusse mis asub Jõhvis, Narva mnt 4а/4b, telefon 33 4 69
95 (tööpäevadel kell 09:00 kuni
16:00), faks 33 4 69 98, e-mail:
info@sebe.ee või info@eestibuss.ee
Andrei Palmberg
Keskkonna-korrakaitsespetsialist
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:
70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Rõžakov Oleg
Ert Aleksandr
Karpina Svetlana
Koksharova Elena
75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Chernobrov Vladimir
Stepanova Olga
Nikitina Tamara
Eremkina Evgenia
80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Razin Alexander
Shavrova Vera

Üritused:
85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Kruglov Vassili
Sharchev Alexander
Legavko Maria

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid
Leonid Lipin

sünni puhul

06.02. 12:00 – 14:00 Lauamängude päev Kogu
perele Kesk 3
14.02-14.03 Näitus loomingu ühing „Autori foto“
14.02 Sõbrapäev Taevalaternate lennutamine rannas. Fireshow. Fotokonkurss – kõige romantilisem
paar. ( Konkurssi detailid ja läbiviimise tingimused leiate Facebookis Narva-Jõesuu linna lehel)
Konkurssi võitja auhinnaks on kinkekaart restorani
„KUURORT“ väärtusega 40 eurot.

24.02 Eesti Vabariigi 98 aastapäev
7:19 Riigilipu pidulik heiskamine Kesk 3
8:00 Vabadussõjas langenute mälestussamba
jalamile lillede asetamie
16:00 Pidulik kontsert Narva-Jõesuu SPA Sanatooriumi saalis (Aia 3)

Praktilised nõuanded:
kuidas bussisõidu pealt kokku hoida
sipilet ostetakse, võib selle hind
tunduvalt erineda. Tavaliselt on
kõige odavam osta bussifirma kodulehelt. Samuti pakub firma oma
kodulehel tihti mitmesuguseid
soodustusi. Vahendajalt ostetud
või vahetult enne reisi toimumist
ostetud pilet on alati tunduvalt
kallim.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.12.2015.a. korraldusega nr 308 on algatatud Narva-Jõesuu
linna Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 3646 m2 ning see hõlmab Lydia Koidula tn 72 kinnistut ning
sellega piirnevat katastrisse kandmata maad.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine,
Lydia Koidula tn 72 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa arvelt kahe elamumaa
sihtotstarbega krundi moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, kruntide liiklus- ja
parkimislahenduse väljatöötamine, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtete
määramine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel
aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Pank Sinu
kodukandis
Narva-Jõesuu
Lähim sularahaautomaat

Maxima Narva-Jõesuu,
Vabaduse 16

Lähim kontor

Narva-tallinna mnt 19C

Eesti linnadevahelisi bussiliine teenindavate firmade vaheline konkurents on muutunud karmimaks.
See on kindlasti rõõmusõnum
sõitja jaoks, sest paljude teenust
pakkuvate firmade hulgast saab
valida rohkem sobivama hinna
ja kvaliteediga teenindaja. Marel
Kallas, bussifirma Simple Express
müügijuht annab praktilist nõu,
kuidas osta linnadevahelisele bussireisile odavamat piletit.
Planeeri ette
Bussipiletite ostmine meenutab
üha rohkem oma loogikaga lennukipileti ostmist. Täna pakuvad juba
mitmed firmad esimesi pileteid
odavama hinnaga ja pileti hind
kasvab järk-järgult koos bussi täitumusega. Just sellepärast saab parima hinnaga pileti see reisija, kes
planeerib oma sõidud ette ära.

Otsi pileti ostmiseks kõige odavam viis
Sõltuvalt sellest, millisel viisil bus-

Marina Bachmann
Mootor Grupp AS
Infojuht

Ida-Virumaa vähekindlustatud perede lapsed
said 250 kingitust
Heategevusüritus “Inglipuu”
aitas korjata vähekindlustatud perede lastele soovitud
pühadekingitusi.
Ida-Virumaal osales projektis 250 peret, kes on oma kingid juba
kätte saanud. Kogu “Inglipuu”
projekti raames saavad kingitusi 1300 vähekindlustatud
perede last.
«Ostjad võtsid kampaaniast
aktiivsemalt osa kui möödunud aastatel ja ostsid seekord
enamuse kingitustest”, kinnitas Maxima Eesti müügijuht
Ty Lehtmäe. “Meil on väga
hea meel, et igal aastal täituvad laste pühadesoovid üha
kiiremini”. Ida-Virumaal oli
“Inglipuu” sel aastal Ahtmes,
Jõhvis, Kiviõlis, Kohtla-Järvel,
Narva-Jõesuus ja Sillamäel.

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

Ole paindlik
Kui ei ole sõitu võimalik ette planeerida, siis aitab sõidupileti raha
kokku hoida paindlikus sõidu aja
valikul. Piletihinnad samas firmas
võivad samale reisile märgatavalt
erineda. Kuna pileti hind sõltub
mõnes firmas konkreetse väljumisajaga reiside nõutavusest, võib
sõidu hind samale, vähem populaarsel kellaajal väljuvale reisile
olla odavam. Tasub samuti teada,
et nende jaoks, kes planeerivad
oma sõidu järgmiseks kuuks ette
ära, alustab eelarveline bussifirma
Simple Express iga kuu esimesel
kuupäeval esimeste piletite müüki
hinnaga üks euro.

Pööra tähelepanu lisatasudele
Bussipiletit ostes pööra tähelepanu igasugustele lisatasudele,
mida bussifirma võib pileti hinnale lisada. Näiteks võtavad mõned
firmad lisatasu pileti broneerimise
eest, mis pileti madala hinna korral
moodustab suure osa pileti lõppmaksumusest. Simple Express ei
arvesta pileti hinnale juurde mitte
mingisugust lisatasu.
Konkurentsivõitlus on Eesti bussiturul põhiliselt peamagistraalide
reisidel, kuid Eesti esimene eelarveline bussifirma Simple Express
teenindab reisijaid rohkem väikelinnade ja asulate vahelistel reisidel.
Seega on peamine nõuanne – ostke pilet soodushinnaga lähimateks
puhkepäevadeks ja sõitke kuhugi
huvitavasse kohta!

Maxima Eesti poolt korraldatud heategevusüritusega oli
Eesti elanikele antud võima-

lus täita piiratud finantsvõimalustega perest pärit laste
pühadesoove. Lapsed leiti
sotsiaaltöötajate abil. Praeguseks on enamus kingitustest juba lastele üle antud.
Nende laste salasoovid, mis
jäid “Inglipuule”, täitis Maxima Eesti. “Meie hoolitsesime
selle eest, et iga laps saaks
oma soovitud kingituse, et
see oleks ilusasti pakitud ja
rõõmustaks teda veel sel aastal”, selgitas Ty Lehtmäe.
Heategevusüritus “Inglipuu”
on iga-aastane jõulueelne
kampaania, mida korraldab
Maxima Eesti. Ürituse eesmärgiks on täita vähekindlustatud peredest pärit laste
pühadesoovid. Sel aastal ootasid 45 Maxima kaupluses
olnud “Inglipuudel” täitmist
1300 lapse salasoovid.

Maxima Eesti kuulub jaemüügikontserni Maxima Grupé,
mis liidab 532 kauplust Eestis,
Lätis, Leedus, Poolas ja Bulgaarias. Eestis on 75 Maxima
kauplust, nendest 54 lähikauplust X, 19 – supermarketit Maxima XX ja 2 – hüpermarketit Maxima XXX. Eesti
kauplustes töötab ligikaudu
4000 inimest. Kauplused teenindavad iga päev kuni 150
000 ostjat.
Katja Ljubobratets
Maxima Eesti kommunikatsioonijuht:

