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Jõesuu Linnavalitsuse hooned (Jaan Poska tn
26 Narva-Jõesuu linn, Aia 1 Sinimäe alevik)
Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni otsusel
suletud alates 16. novembrist 2020 kuni
olukorra leevenemiseni. Muudatustest teatame
operatiivselt.
Kodanike vastuvõtt toimub telefoni või e-kirja
teel. Äärmisel vajadusel on võimalik kohtumine
töötajaga kokku leppida. Linnavalitsuse
töötajate kontaktid on linna kodulehel.
Hoidke enda ja teiste tervist!
Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Kohtumiseni
Jõuluvanaga!

Hea traditsiooni kohaselt õnnitleb NarvaJõesuu linnavalitsus saabuvate jõulupühade
ja uue aasta puhul väikesi linnakodanikke.
Sellel aastal ootavad Jõuluvana ja lõbusad
kangelased lapsi linnas asuvate jõulupuude
juures ja annavad isiklikult neile üle kingipakid.
Jõuluvana ootab lapsi 19. detsembril kell
12.00 Narva-Jõesuus linnavalitsuse hoone
juures,
20. detsembril kell 12.00 Sinimäel rahvamaja
juures (endine vallamaja hoone) ja 20.
detsembril kell 14.00 Olgina rahvamaja juures.
Magusa kingituse saavad kõik NarvaJõesuu linnas registreeritud kuni 12-aastased
lapsed.
Neile, kes pühade ajal kingitusi kätte ei saa,
jätab jõuluvana need kuni 15. jaanuarini 2021
Narva-Jõesuu ja Vaivara raamatukogudesse,
Olgina rahvamajja ja Sinimäe rahvamajja
(endine vallamaja hoone), tel. 53732715.
NATALJA MJATŠINA

Ühel päeval kaks
ülitähtsat lepingut
Leping Vabaduse tn ja L. Koidula tn
kergliiklustee ehituseks
19. novembril allkirjastas Narva-Jõesuu
Linnavalitsus töövõtulepingu riigihanke võitnud
ühispakkujaga Jõhvi KEK OÜ ja Eesti ESM OÜ
kergliiklustee ehituseks, mille maksumuseks
on koos käibemaksuga 1 076 709,60 eurot.
Kergliiklustee peab valmis saama järgmise aasta
sügisel.
Rajatava kergliiklustee algus on Pargi tn
ristmik ja lõpp L. Koidula tn busside lõpppeatuse
platsil. 4,2 km pikkune kergliiklustee kulgeb
Vabaduse tn ja L. Koidula tn ääres. Tegemist
on tänavatega, kus praegu puudub kõnnitee
ning jalakäijate ja jalgrattaliiklus toimub kitsa
sõidutee servas, rajatav kergliiklustee tagab
ohutuma liiklemise võimaluse nii jalakäijatele
kui jalgratturitele.
Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini sõnul
on antud projekti ellu viimine tänase päeva
seisuga linna prioriteediks nr 1, kuna antud
lõigu välja ehitamist ootasid juba mitu aastat nii
linnakodanikud kui ka linnakülalised. „Järgmine
aasta saab olema põnev, aga ka veidi keeruline,
sest lisaks kergliiklusteele rekonstrueerib linn
täisulatuses ka Vabaduse ja Koidula tänava ja
lisaks sellele toob kõikidele linna tänavatele ka
uued välisvalgustussüsteemid. Kolme erineva
projekti ühtlustamine on keeruline, aga midagi
võimatut ei ole. Narva-Jõesuu linnaelanikud
peavad selle projekti näol saama kõik, mida nad
juba aastaid on oodanud,“ kinnitas linnapea.
Ehitustöid rahastatakse projekti “NarvaJõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja
rajamine, 2. etapp“ raames Riigi Tugiteenuste
Keskuse kaudu meetmest„Ida-Virumaa
linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ summas
625 744,10 eurot. Rahandusministeerium
toetab ehitustöid meetmest „COVID-19
eriolukorras kohaliku omavalitsuse
üksustele investeeringuteks, lammutamise ja
remonttöödega seotud tegevuste toetamiseks“
summas 380 000 eurot. Narva-Jõesuu linna
eelarvest eraldatakse ehitustöödeks 70 965,5
eurot.

Lepingu allkirjastamine Jõhvi KEK OÜ ja Eesti ESM OÜ esindajatega.

Lepingu allkirjastamine AS Vant esindajaga. Foto: 2x Alar Tasa

Naaberlinnade ühised
plaanid said tugeva
tehnilise abimehe
12. novembril jõudis Narva-Jõesuusse
kauaoodatud väiketraktor koos rikkaliku
lisavarustusega. Pea 26000 eurot maksva
tehnika soetamise eesmärgiks on
terviseradade korrashoid.
Kogu tehnikakomplekti abil saab niita,
puhastada rajaääri võsast, eemaldada rajalt
murdunud puid ... . Talvel saab rajatraktorit
kasutada suusaradade korrashoiuks.
Uue tehnika soetamisele pani õla alla ka
naaberlinn Sillamäe, et ühised plaanid
terviseradadega uuele tasemele tõsta.
„See on nüüd esimene käega katsutav
samm tehnilise võimekuse loomiseks
kaugemale ulatuvas plaanis Sinimäele

Imre Liivil on esimene prooviring tehtud.
Foto: Alar Tasa

Sinimäe vaatetorni eskiis.

Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse
hooned on alates
16. novembrist
suletud
Seoses süveneva koroonakriisiga on Narva-

Sinimäe uus vaatetorn saab valmis tuleva
aasta lõpuks
Samal päeval, 19. novembril allkirjastas
Narva-Jõesuu Linnavalitsus ka teise, üliolulise
töövõtulepingu riigihanke võitnud pakkujaga
AS Vant Sinimäe vaatetorni ehituseks, mille
maksumuseks koos käibemaksuga on 238 014
eurot. Vaatetorn peab valmima järgmise aasta
lõpuks.
„Vastavalt ehitusprojektile on uue
vaatetorni kasutusiga 20 aastat,“ rääkis NarvaJõesuu linnapea Maksim Iljin. „Rekonstrueeritav
vaatetorn rajatakse varasemalt lammutatud
vaatetorni asemele, Pargimäe künka tippu,
kuid seda ei rajata täpselt samale kohale, vaid
nihutatakse lagedamale alale, et tagada parem
paiknemine ja ka puidust torni pikem iga,“
selgitas linnapea, kes andis kohtumisel ka
isikliku garantii tööde tähtajaks valmimisele.
Vaatetorn on põhiplaanilt ruudukujuline,
mõõtudega telgedes 5,8 x 5,8 m. Torni kõrgus
maapinnast on 29,5 meetrit ja Pargimägi,
mille tipus torn paiknema hakkab, ulatub üle
merepinna 84,6 meetrit. Võrreldes eelmise
torniga on uus torn laiem ja ca 5 m kõrgem ning
ühe platvormi asemel on kolm vaateplatvormi
erinevatel kõrgustel. Esimene vaheplatvorm asub
15,1 m kõrgusel, teine 22,9 m kõrgusel ning neid
saab kasutada vaate- ja puhkeplatvormidena.
Torni viimane vaateplatvorm asub 25,5 m
kõrgusel.
Ehitustöid rahastab 80% ulatuses SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
looduskaitseprogrammist ning ülejäänud osa
kaetakse Narva-Jõesuu linna eelarvest.
ANGELINA LIIV
projekti- ja hankespetsialist

Keskkonnaharidusekeskuse rajamisel,
mille osadeks omakorda on Narva-Jõesuu
erinevates piirkondades olemasolevate ja
uute tervise- ja matkaradade võrgustiku
loomine, Sinimäe kooli rohekoolide
võrgustikuga liitumine ja maastikukaitsealade
hooldamine,“ selgitas väiketraktoril
esimese prooviringi teinud Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik
Imre Liiv, kelle sõnul on hea meel tõdeda, et
nii Sillamäe linn, kui ka Narva-Jõesuu linn
jagavad ühtset väärtusruumi.
„Terviseradade projektiga tehti algust
millalgi 2006. aasta paigus, kuid mingil
hetkel jäi teema toppama. Edasiarendust ei
toimunud. Terviserajad ja Vaivara matkarajad,
millega alustati varem, jäid naabrite vahel
ühtsesse tervikusse sidumata. Ka jäid
vajalikud kooskõlastused ja kokkulepped
keskkonnaametiga ja maaomanikega
saamata,“ selgitas tehnikat vastu võtma
tulnud Liiv, kes kogu selle teema edasi
arendamisele uue hoo sisse on andnud.
Tehnika läheb töösse kohe, kui
tehnikutele on selgeks tehtud kus ja millised
tööd tuleb esmajärjekorras ette võtta. „Me
ei ostnud masinat seismiseks. See on oma
võimekuselt tõsine tööloom, nii et tema
ülesanne on olla metsas ja teha tööd,“ kinnitas
Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik
Imre Liiv.
Kahekohalise T3 väiketraktori Guepard
Trophy EPS 850 PRO komplekti kuuluvad
aastaringseks kasutamiseks mõeldud
roomikute komplekt, Alpina F-250 (Itaalia)
suusarajamasin töölaiusega 2500mm, terasest
lumesahk laiusega 1500mm (reguleeritav
kaldenurk mõlemas suunas. Kasutatav koos
roomikutega), kasti ja palgiveovõimalusega
kaheteljeline haagis (kandejõud 1500kg),
hooldusniiduk (töölaiusega 1100mm ja
varustatud 13Hj mootoriga), T3 väiketraktori
metsahoolduskomplekt ja turvavarustus.
ALAR TASA
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Lii Maksimovile Eesti
meistrivõistluste
hõbedane medal

Oktoobrikuu viimastel päevadel toimusid
naaberlinnas Narvas Eesti Poksiliidu poolt
korraldatud Eesti noorte meistrivõistlused
poksis, kus Sinimäel elav Lii Maksimov võitles
juunioride arvestuses finaalis välja teise,
hõbedase koha pjedestaalil. Treener Andrei
Kärsteni juhendamisel Energia klubi esindava
neiu jaoks oli tegemist debüüdiga poksiringis.
Poksimaailma uudistes kirjutati: „Lii
Maksimov näitas üles kõrgeid moraalseid ja
võitluslikke omadusi. Arvestades asjaoluga, et
tegemist oli tema esimese võistlusega, üllatas
kõiki neiu rahulikkus ja enesekindlus. Kuigi
vastaseks oli suurte kogemustega Christina
Bresovskaja, valis Lii kohe matši alguses aktiivse
rünnakutaktika ja kuigi Christina võttis kasutusele
kogu ründevahendite arsenali, ei õnnestunud tal Lii
võitlustahet halvata kõigi kolme raundi jooksul.
Lii Maksimovi võidutahe ja sportlik iseloom tõid
talle lisaks hõbemedalile ka eriauhinna tugeva
võitlusvaimu eest.“
Miks neiu, kelle suurepärased füüsilised
eeldused ja tugev võitlustahe aitaksid läbi lüüa
mistahes spordialal, valis eneseteostuseks just
poksi?
“Kui Sinimäele kerkis spordihoone, siis
alustati seal muuhulgas ka poksitreeningutega.
Tegeledes sel ajal veel kergejõustikuga, käisin
vaatamas oma vanema venna poksitreeninguid.
Nii treeningud, kui ka treeneri Andrei Kärsteni
treeningumetoodika äratasid minus huvi ja nii ma
lõpuks poksiga tegelema hakkasingi,“ meenutas
Lii paari aasta taguseid päevi.

Isadepäev Narva-Jõesuu koolis
Isadepäeva tähistatakse Eestis novembri teisel
pühapäeval. Narva-Jõesuu kool pöörab sellele
pühale alati erilist tähelepanu.
Juba mitu aastat oleme läbi viinud lõbusaid
sporditeatevõistlusi, millest lapsed võtavad osa
koos isadega. Kahjuks on sel aastal traditsioon
muutunud, kuna kõik massiüritused tuli ära jätta.
Kuid nädala jooksul võtsid kõik õpilased osa
võistlustest: kõigepealt oma klassi, seejärel oma
kooliastme ja kogu kooli piires. Poisid ja tüdrukud
hüppasid, jooksid, sooritasid palliga harjutusi,
alistasid takistusraja ... Oma võidud pühendasid
kõik muidugi isale. Võitjaks osutusid kõik, sest
enese ja oma võimete ületamine on parim tasu.
Millised seosed tekivad, kui kuuleme sõna
„isa“? Turvalisus, tugevus, usaldusväärsus, vaprus
... Ja pidupäeva eel korraldas politseimuuseum
koolis üritusi, kus räägiti korrakaitsjate tööst, kes,

nagu meie isadki, kaitsevad meid ja tagavad meie
rahu.
Õpilased tutvusid liikluspatrulli tööga ja õppisid
tundma, kuidas kiirusradar töötab. Kõik said
proovida politsei vormiriietust ja panna end
õiguskaitsja rolli, kes seisab vastu seaduserikkujate
rünnakule. Samuti proovisid kõik end kriminalisti
rollis, kelle töö on verejälgede tuvastamine ja
sõrmejälgede võtmine. Lapsed mõistsid politseitöö
keerukust ja seaduse järgimise tähtsust.
Kõige nooremad koolilapsed meisterdasid
tööõpetuse tunnis teeserviisi ja joonistasid isale
lipsu. Lõppude lõpuks on ju kõige olulisem näidata,
kui palju me armastame ja hindame oma lähedasi.
Selleks on kõik vahendid head.
TATJANA BARABANOVA
korraldaja

Suhtleme rohkem,
aga
kohtume vähem
Sügisesed vihmasajud toovad tavapäraselt kaasa

pimedamad päevad ja pikemad ööd. Vägisi
kipub masendus peale, kuigi teame ju kõik väga
hästi, et just positiivne mõtlemine aitab meil
sellest sügiskaamosest üle saada.
Eriti kehtib see täna ja praegu, sest paraku
on kõigele lisaks meid taas kimbutamas
koroonaviirus. Ja asi on väga tõsine. Kui
me kevadel lootsime, et Covid-19 näol on
tegemist ajutise külalisega, siis nüüd trügib
ta püsikaaslaseks ja meil ei jää muud üle, kui
temaga kohaneda.
Niisiis peame kinni 2+2 reeglist (liigume
kahekaupa ja peame teistega 2 meetrit vahet),
üldkasutatavates siseruumides kanname maski
ja peseme hoolega käsi. Polegi ju palju nõutud?
Ja loomulikult mõtleme positiivselt:
kui Ida-Virumaa on koroona leviku osas
Eestis Harjumaa järel teisel kohal, siis meie
siin Narva-Jõesuus oleme suutnud ennast
hoida. Meil on, kuhu jalutama minna, kus
tervisejooksu teha, kus vabas õhus palli
mängida ja kus talisuplusega tegeleda. See kõik
on meil olemas.
Muidugi on meil kõigil ka palju häid sõpru,
sugulasi ja tuttavaid, kellega tahaks kokku
saada ja juttu puhuda, pidada juubeleid ja muid
perepidusid, aga kahjuks jõuab just sellistele
koosviibimistele kõige sagedamini ka kutsumata
külaline (loe: Covid-19)…
Olgu! Saame hakkama! Helistame
sugulastele ja sõpradele, kasvõi iga päev…
Tähtis on, et oleme üksteise jaoks olemas.
Silmast silma kohtume aga siis, kui ohtlik aeg
on möödas.
Kannatlikkust, mõistvat suhtumist ja
optimistlikku meelt meile kõigile!

Õigesti hooldatud
korsten tagab sooja
toa ja ohutu olemise!
Lii Maksimov ja treener Andrei Kärsten.
Foto: Alar Tasa

Kingitused isadele on valmis saanud.

Treener Andrei Kärsteni sõnul oli vaid aja
küsimus, mil Lii võistlema hakkaks. “Kui ta trenni
tuli, siis rääkisime põgusalt ka võistlemisest, kuid
sel ajal oli ta sellele kategooriliselt vastu. Ütlesin
siis talle, et küll tuleb aeg, mil soovid ennast ka
võistluses proovile panna. Noh, veidi aega tagasi
see päev saabuski. Lii tuli minu juurde ja ütles,
et soovib võistelda ja kuigi ettevalmistuseks jäi
väga vähe aega, sai ta oma debüüdiga hakkama
fantastiliselt hästi,“ rääkis treener.
Igal nädalal kolm-neli treeningut tegev piiga
tõmbab ka kodus vahel poksikindad kätte, et
vanema vennaga tehnikat lihvida. Kahe vanema
venna kõrval üles kasvanuna on sparringupartnerid
ju lausa omast käest võtta.
Sõbrad-tuttavad on Lii spordivalikuga juba
harjunud, ema Margitil võtab neiu sõnul see veel
ehk veidike aega.
Sporditüdruku tublidust tunnustati ka
linnajuhtide poolt - 4. novembri treeningu
avarivistusel olid Liid õnnitlemas linnapea
Maksim Iljin ja linnavolikogu liige Natalja
Mjatšina, kes andsid üle lillebuketi ja kinkekaardi.
Tugeva käepigistuse sai ka treener Andrei Kärsten.
ALAR TASA
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SERGEI IVKIN
MIRALDA IGNATJEVA
ELENA VASNEVA
PRASKOVJA KITAJEVSKAJA
MARIA GONOSKOVA
LJUDMILA PERMJAKOVA
ALEKSANDRA SUKHARNIKOVA
NIINA PALJANITSA
NIKOLAY SAVICHEV
SAIMA RAAGO
EGOR DENISOV
VALERI VASSILTŠENKO
VICTOR KRYLOV
NELLI BELOZEROVA
ZOYA ZAMORSKAYA
OLEG TSVETKOV
LJUDMILA LÕKASSOVA
VLADIMIR NORENKO
ALEKSANDR MEDVEDEV
LIUDMILA TERENTIEVA
PEETER TUUDER

Politseimuuseumi töötajad pakkusid õpilastele huvitavaid tegevusi. Foto:2x Tatjana Barabanova

Küttekoldeid on oluline regulaarselt ja
korrektselt hooldada, sest vastasel juhul
võib neist alguse saada tulekahju.
Kütteperioodi eel ja ajal pea meeles
* Sinu kohustus on hoida hoone korsten ja
tahmalõõrid pragudeta ja puhtad.
* Sina vastutad, et su kodu elektrijuhtmestik
ja elektriline kodutehnika oleks
terved ja korras.
* Suitsuandur aitab sul avastada tulekahju
selle alguses. Paigalda ka
Vingugaasiandur.
* Sa ei tohi jätta kütte- ja soojendusseadmeid
(pliite, ahje, katlaid, soojapuhureid jms)
järelevalveta.
* Ära sulata külmunud torustikku lahtise
tulega.
Kütmisel pea meeles
* Pliiti, maja- või saunaahju tuleb kütta
mõõdukalt. Liigkütmine on hoonete
süttimise üks levinumaid põhjuseid.
* Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui
kütmisest on veidi aega möödas. Külmade
ilmadega küta üks ahjutäis kaks kuni kolm
korda päevas.
* Ära sulge siibrit liiga vara.
* Ära ehita ise kütteseadmeid, usalda see töö
pottsepa hooleks. Pottseppade
kontakte edastab päästeala infotelefon 1524.
Pottseppade kontakte on võimalik
leida lehelt www.pottsepad.ee.
* Tuhka kogu jahtunult mittepõlevasse
kaanega ämbrisse ja hoia hoonest ning
põlevmaterjalist eemal.
* Ära ladusta põlevmaterjali küttekolde ees
ega vahetus läheduses.
* Kui müüritud kütteseadmel esineb pragusid
või sisselangenud telliseid, kutsu
kohale kutsetunnistust omav pottsepp. Selle
kehtivust tuleb enne töö tellimist
kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel www.
kutsekoda.ee/et/index.
* Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga.
Võimalusel (eriti kamina puhul) kasuta
lehtpuid. Kui küttekoldesse visatakse halva
kvaliteediga küttematerjale (okaspuu,
pinnud jne), tuleb küttekeha tihedamini
hooldada.
* Nii kamina kui ahju ukse ees peab olema
tulekindlast materjalist kaitse.
Uksega kütteseadme puhul vähemalt 40 cm jagu
koldeava ees ja 10 cm külgedel ning
ukseta kütteseadme puhul 75 cm koldeava ees ja
15 cm külgedel. Tulekindel ala olgu
pigem suurem, kui väiksem.
PÄÄSTEAMET

Narva-Jõesuu
Linnavolikogu istung
28. oktoobril

Volikogu 17 liikmest viibisid istungil kõik.
Kinnitati päevakord ning alljärgnevalt
kokkuvõte Narva-Jõesuu Linnavolikogu
otsustustest.
Narva-Jõesuu linna 2020. aasta kolmanda
lisaeelarve vastuvõtmine.
Võeti vastu linnavolikogu määrus nr 96
„Narva-Jõesuu linna 2020. aasta kolmanda
lisaeelarve vastuvõtmine”, millega vähendatakse
põhitegevuse tulusid summas 280 236 eurot,
põhitegevuse kulusid summas 475 374 eurot,
muutuvad investeerimistegevus summas 267
153 eurot ning finantseerimistegevus summas
231 920 eurot.
Ida-Viru maakonna arengustrateegia 20192030+ tegevuskava aastateks 2020-2024
heakskiitmine.
Tegevuskava on IVOL-i poolt kinnitatud
käesoleva aasta juunis ning suunatud kohalikele
omavalitsustele heakskiitmiseks. Tegevuskava
jõustub 19.01.2021.
Kehtiva üldplaneeringu kohase NarvaJõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute
detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande
kehtestamine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016
otsusega nr 130 algatati Narva-Jõesuu Kalda
tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneering.
Tänaseks päevaks on detailplaneering vajalikud
kooskõlastused saanud, läbinud vajalikud
avalikustamised ja arutelud.
Võeti vastu linnavolikogu otsus nr 158 „Kehtiva
üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn
32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu
ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande kehtestamine ”.
Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi
teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli
õpilastele“ korraldamiseks.
Sinimäe koolitranspordi teenuse osutamise
leping on sõlmitud perioodiks 01.03.2019
kuni 11.06.2021. Uueks lepingu perioodiks
on planeeritud kuni viis aastat. Uue riigihanke
ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks on vajalik
saada volikogult luba.
Otsusega antakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
luba riigihanke „Koolitranspordi teenuse
osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele“
korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks.
Linnavara kasutusse andmine.
Otsustati anda KaluriMaitsed OÜ-le
(registrikood 14930530) linna omandis olevas
hoones aadressil Kalda tn 30 rendile järgmised
ruumid:
- ruumid nr 5-7, mis asuvad hoone esimesel
korrusel üldpindalaga 43,9 m2
- ruumid nr 10-17, mis asuvad hoone teisel
korrusel üldpindalaga 90 m2
- hoone juurde kuuluv territoorium vastavalt
otsuse juurde lisatud asukohaskeemile.
Renditava territooriumi pindala on 200 m2.
Rendilepingu periood on 20 aastat alates
lepingu sõlmimisest.
Projekti „Narva- Jõesuu linna Vabaduse
ja L. Koidula tänavate rekonstrueerimine“
omafinantseeringu kinnitamine.
Otsustati kinnitada projekti „NarvaJõesuu linna Vabaduse ja L. Koidula tänavate
rekonstrueerimine“ Narva- Jõesuu linna
poolseks omafinantseeringuks perioodil 2020 2021 kokku 244 547 eurot.
Projekti „Narva-Jõesuu linna
kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine,
2. etapp“ omafinantseeringu kinnitamine
Kinnitada projekti „Narva-Jõesuu linna
kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine,
2. etapp“ Narva-Jõesuu linna poolseks
omafinantseeringuks 104 034 eurot.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020
otsuse nr 135 „Projekti „Sinimäe vaatetorni
ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine“
muutmine.
Otsustati kinnitada projekti „Sinimäe
vaatetorni ehitamine“ omafinantseeringuks
perioodil 2020-2022 kokku 49 355 eurot“.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018
määruse nr 29 „Narva-Jõesuu linna
kalmistute kasutamise eeskiri“ muutmine.
Menetlusteenistust, kui Narva-Jõesuu linna
ametiasutust enam ei eksisteeri.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses teostab
eeskirjade täitmist ja kontrolli linnavalitsuse
korrakaitseametnik. Tulenevalt eelpooltoodust,
on mõistlik anda Narva-Jõesuu kalmistute
kasutamise nõuete täitmise kontrollimise õigus
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt määratud
ametnikule.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019
määruse nr 61 „Huvihariduse ja

NII PALJU KUULSAID NIMESID,
SELLESSE SAJANDISSE OLEN ARMUNUD
„Hõbedase ajastu kaja.“ Selle nime all toimus
8. novembril Narva-Jõesuu Valges saalis
kirjandusõhtu, mille korraldas A. Hahninimeline kirjandusühing.
Kohal olid kirjandusühingu liikmed, külalised
Narvast ja Sillamäelt ning luulesõbrad. Saalis
valitses ühtsuse ja loomingulise huvi õhkkond.
Hõbedane ajastu on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi
alguse vene kirjanduse tõus. Andekate luuletajate
plejaad, kellest igaüks on tõeliselt individuaalne.
Hõbedase ajastu luuletajate hulka kuuluvad Igor
Severjanin, Valeri Brjussov, Konstantin Balmont,

Grigorjeva, Maria Milina, Zjunnel Muraševskaja,
Irina Skobeleva, Svetlana Ladonina ja Vlad
Sumarok.
Õhtu jooksul kõlasid hõbedase ajastu luuletajate
luuletused, mille publik aplausiga vastu võttis.
Õhtut kaunistasid eriliselt tantsurühmad –
Kullerkupp (Narva-Jõesuu), Flamingo (Narva),
flöödimängijate ansambel (Narva-Jõesuu) ja
romansid Svetlana Voitenko (meie külaline
Narvast) esituses.
Muusikaline kujundus haaras kohalviibijad
kaasa ühtsesse loomingulisse õhkkonda.

Imekaunid flöödimeloodiad aitasid luua poeetilise õhkkonna. Foto: Svetlana Babkina
Andrei Belõi, Nikolai Gumiljov, Saša Tšernoi,
Kõnelejate sõnu toetasid hästi valitud foto- ja
Anna Ahmatova, Aleksander Blok, Marina
videoillustratsioonid. Kaks tundi möödus kiiresti.
Tsvetajeva ja paljud teised.
Hõbedase ajastu luulest osa saanud publik lahkus
Õhtu oli pühendatud luuletajatelesaalist ereda kogemusega.
juubilaridele, kellel on 2020. aastal ümmargune
Tahaksin kogu südamest tänada raamatukogu,
daatum: Ivan Bunin – 150. sünniaastapäev;
kultuurikeskuse ja Narva-Jõesuu muusikakooli
Aleksander Blok – 140 aastat; Andrey Belõi –
töötajaid abi eest õhtu korraldamisel. Väärtustame
140 aastat; Saša Tšernõi – 140 aastat; Velimir
oma koostööd ja usume, et see teebki meie üritused
Hlebnikov – 135 aastat; Sergei Jessenin – 125
nii huvitavaks. Meid ootab ees rohkem kui üks
aastat.
üritus ja loodame edasisele koostööle.
Õhtut juhtis meie alaline õhtujuht Ljudmilla
Rakova. Tema jutustust luuletajatest iseloomustas
SVETLANA LADONINA
eriline siirus ja soojus. Luuletajate elust ja
kirjandusühingu liige
loomingust rääkisid Elvira Aleksejeva, Lidia

Restoran Franzia on tipptasemel

Põhjamaade restoranide teejuht
White Guide 2021 soovitab
isikupäraseid söögikohti ka üle
kogu Eesti - Hiiumaast Narvani ja käib pidevalt ajaga kaasas. Siit
leiab ka päris hiljaaegu avatud
restorani kohe, kui on selgunud, et
see on soovitamist väärt.
Külastada soovitatakse 82
restorani, millest viis neist asub
Ida-Virumaal.
Meie restorani kohta
kirjutatakse teejuhis järgmist:
„Brutaalne algusest lõpuni.
Vähe on maailmas kokkasid, kes
teevad toitu võimalikult brutaalsel
moel, sellest ise rõõmu tunnevad
ning jagavad seda rõõmu valitud
seltskonnaga, kes toimuvat õigesti
mõistavad. Eestiski on vaid üks
niisugune – Indrek Kõverik – ja
tema resto Franzia ülesleidmiseks
tuleb reisida riigi teise otsa
Narva-Jõesuusse Eesti piirialadele
Venemaaga.
Franzia võtab kõik tulijad
vastu garanteeritult brutaalsel
moel – sõnadega kirjeldamatu
aroomiga kohe ukse avamisel
Saage tuttavaks -Indrek Kõverik. Foto: Erakogu
ning brutaalselt kokkukuhjatud
ühe erandiga. Maitsed tegelikult ei olegi siin
laudade-toolidega. Sellesse kuhja tuleb ennast
brutaalsed. Need on gurmaansed.“
esiteks istuma sobitada ja siis ongi aeg brutaalsete
Vot nii! Oma kogemuse põhjal võin kinnitada,
maitsete päralt.
et restoran Franzia väärib igati kiitust: väga
Kann majaõlut Absurd (selle pruulimiseks on
maitsev toit ja külalislahke peremees, kellel jätkub
kasutatud absurdset kogust erinevaid humalaid)
tähelepanu igale kliendile.
aperitiivi asemel ning pokaal nõgeseveini magusaks
Kevadise koroonakriisi ajal kutsus peakokk
lõpetuseks on paslikud joogid. Tagurpidi šašlõkk
Indrek Kõverik Facebooki lehel vanu ja uusi
annab hästi edasi brutaalse köögi kogu olemuse.
kundesid oma kokakunsti toidupakikestes koju
Kõigepealt küpsetatakse liha vardas ja alles seejärel tellima. Tema moto oli: „Ise teen, ise toon, sina
pannakse marinaadi. Serveeritakse seda brutaalselt
ainult sööd ja jood!“ Praegu ta sellega ei tegele.
hakituna ja röstitud sibulatükikestega ülepuistatult
Lähitulevikku kommenteerib Indrek Kõverik
külma eelroana. Või siis õhkõrn sametine
ise nii: „Etteruttavalt saab öelda, et üsna segane ja
kuuseriisika püreesupp, mille sisse on “virutatud”
samas tavaline jõulupakk tuleb“.
terve röstitud silmukala kogu pikkuses.
Franzia on brutaalne algusest lõpuni. Ainult
ANNE JUNDAS
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huvitegevuse toetamise kord“ muutmine.
Suurendati Narva-Jõesuu linnas makstavate
lapse ja noore huvitegevuses osalemise toetusi
ning lisati õppetasu hüvitamine Narva-Jõesuu
Laste Muusika- ja Kunstikooli lasterikka
pere õppuri lapsevanemale. Järgmine toetuste
esitamise tähtaeg on 15. juuni.
Muud küsimused.
Arutusel olid Narva-Jõesuu Kommunaal
AS tegevused, mh vahendite kokkuhoiust
eriolukorra ajal (Sinimäe Põhikool, Vaivara
Lasteaed, spordihoone ja raamatukogud).
Ehitised kuuluvad kommunaalile.
Haridus – ja kultuurinõunik andis ülevaate
Sinimäe Põhikooli hoolekogu tegevusest ja
HTM akti täitmisest.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu istung 6.
novembril
Volikogu 17 liikmest viibisid istungil kõik.
Päevakorras oli COVID-19 eriolukorras
kohaliku omavalitsuse üksustele
investeeringuteks, lammutamise ja
remonttöödega seotud tegevusteks antava
täiendava toetuse projektide nimekirja
kinnitamine ning toetuse taotluse esitamiseks
volituse andmine.
Otsustati kinnitada riigihalduse ministri
15.05.2020 määruse nr 19 „COVID-19
eriolukorras kohaliku omavalitsuse
üksustele investeeringuteks, lammutamise
ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse
eraldamise ning kasutamise tingimused ja
kord“ antava investeeringutoetuse taotlemiseks
toetuse projektide nimekiri järgmises
koosseisus:
Projekt „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede
projekteerimine ja rajamine, 2. etapp“,
investeeringutoetuse summa 380 000 eurot.
Volitada linnavalitsust esitama
rahandusministeeriumile investeeringutoetuse
taotlemiseks kinnitatud nimekiri koos
nõutud muu informatsiooniga ning
tegema muid toiminguid, mis on vajalikud
investeeringutoetuse taotlemiseks.
ERET LAHT
linnasekretäri abi

Saunadest ja
saunateenustest
Narva-Jõesuus

Narva-Jõesuu linna territooriumil on
kaks linnasauna: üks Olgina külas ja teine
Narva-Jõesuu linnas endas; mõlemas saunas
korraldab saunateenuseid linnaettevõte AS
Narva-Jõesuu Kommunaal.
Lähtudes vajadusest saunateenuste
järele ja külastatavuse statistikast võime
öelda, et mõlemad saunad on üsna
populaarsed nii kohaliku elanikkonna kui
ka naaberomavalitsuste elanike seas. Selline
populaarsus näitab, et saun pole mitte ainult
oluline sotsiaalne objekt, vaid ka koht meeldiva
ja tervisliku ajaveetmise jaoks.
Hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest
Sel aastal viidi Olgina küla saunas läbi
täielik katuse rekonstrueerimine ja remont,
värviti ja mõnes kohas vahetati välja fassaadi
voodrilauad, ruumide sees tehakse perioodiliselt
väiksemaid remonditöid. Remonditööd sellega
muidugi ei lõpe, endiselt on probleemseid kohti,
millele tuleb tähelepanu pöörata, näiteks on
tulevastes plaanides ventilatsioonisüsteem välja
vahetada ja remontida, ruumide kosmeetiline
remont ja palju muud.
Kui rääkida Narva-Jõesuu linna saunast,
siis tänavu tehti hoone ümbrus korda,
valmistati ja paigaldati jõele laskumiseks uus
redel, ruumides tehti väiksemaid kosmeetilisi
remonditöid ja vahetati kapid. Kui rääkida
tulevikuplaanidest, siis on kavatsus hoone
fassaad korda teha, tellida audit ja hoone
rekonstrueerimise projekt ning seejärel teha
edasised remondi- või rekonstrueerimistööd.
Samal ajal jääb muutumatuks tõsiasi, et
linnasaun on pigem sotsiaalse iseloomuga ega
ole tasuv, mistõttu tehakse kõiki remondi- või
ümberehitustöid linna või kommunaalettevõtte
rahalistest võimalustest lähtuvalt.
Tuletame kõigile külastajatele meelde,
et talvel on Olgina saun avatud neli päeva,
neljapäevast pühapäevani. Narva-Jõesuu saun
on avatud kaks päeva, reedest laupäevani,
kuid olukord COVID-19 levikuga võib muuta
saunade ajakava. Sellisel juhul anname kindlasti
selle kohta teavet.
Tere tulemast sauna meeldiva ja tervisliku
ajaveetmise eesmärgil! Kasutage COVID-19
leviku ajal vajalikke ettevaatusabinõusid ja olge
terved.
JEVGENI HOHLOV
AS Narva-Jõesuu Kommunaal
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Ürituste kava
novembris,
detsembris

29.11, kell 13:00 Esimene
advent Sinimäe rahvamaja
juures (endine
Vallamaja hoone).
29.11, kell 15:00 Esimene advent NarvaJõesuus (linnavalitsuse hoone juures).
Päkapikkude rongkäik algusega 14:45 NarvaJõesuu kooli juurest (J. Poska
36). Ootame kõiki liituma rongkäiguga!
19.12, kell 12:00 -13:00 Jõuluvana ootab lapsi!
Linnavalitsuse hoone
juures (J.Poska 26).
20.12, kell 12:00-13:00 Jõuluvana ootab lapsi!
Sinimäe rahvamaja juures
(endine vallamaja hoone).
20.12, kell 14:00-15:00 Jõuluvana ootab lapsi!
Olgina rahvamaja juures.

Narva-Jõesuu Jahtklubi
Septembri alguses toimus Narva-Jõesuu
jahtklubi pidulik lippude heiskamine!
Jahtklubi liikmete laevadel heisati
organisatsiooni ajaloo esimesed lipud ja vimplid.
Loodame, et nende abiga külastavad meie sümbolid
paljusid Eesti ja kogu maailma sadamaid ning
ühendavad ka kõiki merenduse harrastajaid ja
spetsialiste.
Eriline tänu meie trompetist Albertile ja
kõigile, kes tulid meid sellel pidulikul hetkel
toetama.
Oktoobri esimestel päevadel toimus paatide
tõstmine talveparklasse.
Narva-Jõesuu Jahtklubi purjetajad veetsid
terve päeva endise “Oktoober” kolhoosi sadamas,
kus nad tõstsid 35t kraana abil veest välja oma

paadid ja valmistasid neid ette 7-kuuliseks kaldal
viibimiseks.
Kaatrite omanikud kasutasid Narva-Jõesuu
sadamas olnud slippi ja tõmbasid haagise abil
oma paadid kaldale. Mootorid hooldatud, kõik
süsteemid ette valmistatud, kokpitsid varikatustega
kaetud! Kõigil on talveks oma remonditööde plaan.
Kahjuks pidid sel talvehooajal klubi purjetajad
lahkuma oma kodusadamast Narva-Jõesuus
endise kolhoosi “ebasobivatesse” tingimustesse,
kuid loodame ja teeme koostööd Narva-Jõesuu
sadamaga, et nad saaksid järgmisel talvehooajal
oma kodusadamasse jääda.
Narva-Jõesuu Jahtklubi (Facebook)

JEKATERINA ROGOZINA

Narva-Jõesuu linnas asuvate
Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38
kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine

Narva-Jõesuu Linnavolikogu kehtestas 28.
oktoobri 2020 otsusega nr 158 Narva-Jõesuus
asuvate Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute
detailplaneeringu koos selle juurde kuuluva
keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruandega.
Planeeringuala suurusega 4,4 ha hõlmab
nimetatud kinnistuid ja nendega piirneva
veekogu põhja. Planeeringu eesmärk oli
kinnistute maakasutuse juhtotstarbe muutmine
ja Narva jõe kalda ehituskeeluvööndi
vähendamine, et siduda kalapaatide
sildumis- ja hoiustamisvõimalused koos
kavandatavate hoonete ja rajatistega ühtseks
sadamakompleksiks, milles on võimalik
turvaliselt osutada sadamateenuseid.
Detailplaneeringu koostamisel on arvesse
võetud KSH tulemusi.
Planeering ja KSH algatati Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 22. juuni 2016 otsusega
nr 130. Kuna maakasutuse muutmine ja
ehituskeeluvööndi vähendamine tingisid
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
vajaduse, viidi menetlus läbi üldplaneeringu
koostamisele ette nähtud menetluse kohaselt.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019
otsusega nr 78 kehtestati uus üldplaneering,
mille järel muutus planeeringulahendus
üldplaneeringuga kooskõlas olevaks ning
edasi menetleti planeeringut detailplaneeringu
menetluse kohaselt.
Teate avaldamise aluseks on planeerimisseaduse
§ 138 lõige 3.
KAIE METSAOTS
planeeringuspetsialist

Raamatukogust

Olin kümme päeva Narva-Jõesuus, et anda
tõuke ühele üritusele. Otsisin kokkupuuteid
inimestega, kes on ühisel eluteel astunud
kohalike põlisperede sugupuude koostaja
Virve Oravaga. Oma suure osa on ta jätnud
ka koduloo uurimisse.
Võtsin osa 10. oktoobril toimunud
pärimuspäevast valges saalis ja sellele
järgnevast ekskursioonist. Minevikul näib
praegusel ajal rohkem öelda.
Olen tänulik Narva-Jõesuus olevale
raamatukogule, kes lubas oma ruumides 11.
detsembril kell 16 koguneda, et tähistada Virve
Orava 90. sünniaastapäeva. Tema raamatutes on
kajastatud eelkõige eestlaskonna pikk ajalugu.
Raamatukoguhoidjana kandis ka tema hoolt
eelkõige vaimse vundamendi ja mäluallikate
eest.
Rõõm oli näha laienenud häid ruume
ja kogeda töötajate vastutulelikkust. Kõige
vaiksem osa on eraldatud omaette kirjavarasse
süüvimiseks, esimeses ruumis aga ootavad
abivalmis töötajad.
Raamatud on lüliks põlvkondade ahelas.
Tutvudes sellega, mis oli enne meid, saame
tõuke uuele, anname inimese elule ainuomase
väärikuse. Iga põlvkond peab uuesti alustama.
Kõik tuleb ise läbi mõelda ja tunda, kõik allikad
ise läbi käia. Alustuseks võib võtta kohalike
koduloouurijate teosed.
MARIKA RAUDSOO

Paatide tõstmine talveparklasse.

Uus lipp tõmmatakse masti trompetihelide saatel.

Sellised vimplid ehivad nüüd jahtklubi
liikmete laevu. Foto: 3x Lucy Kruglova

November
kodupaiga ajaloos

5. novembril 1585. aastal uppus Narva
jõkke Pontus De la Gardie, kes valmistas ette
rahuläbirääkimisi Venemaaga. Pontus De la
Gardie maeti Tallinna Toomkirikusse.
5. novembril 1940. aastal hävitati uue võimu
poolt Utria dessandi mälestussammas, mis
oli A. Danilovi tööna avatud 30. juulil 1933.
aastal. Taasavamine oli 6. juulil 1991. aastal.
6. novembril 1905. aastal sündis Narvas
näitleja Franz Malmstein, kes aastatel 19251937 töötas Narva teatrites ja siis ligi 30
aastat Tallinna Draamateatris. 1967. aastal
omistati talle Eesti NSV teenelise kunstniku
aunimetuse. Suri Tallinnas 6. veebruaril 1967.
aastal.
7. novembril 1700. aastal võtsid vene väed
ette kolm öist tormijooksu Narvale, mis aga
kaitsjate poolt suhteliselt kerge vaevaga
tagasi löödi. Eks oma osa oli lahingutel
Toila lähistel Pühajõel ja pikk tee Rakverest
Narvani, mis pidurdas ja väsitas vene vägesid.
12. novembril 1885. aastal sündis skulptor
Amandus Adamson, Eesti rahvusliku
skulptuuri rajaja, kelle loomingusse kuulub
ka mitu Virumaale tehtud Eesti Vabadussõja
mälestussammast, neist suursugusemaid
Rakverre (taastatud) ja Narva-Jõesuu
Valgesse parki (taastamata). Õnneks on alles
originaalis säilinud Narva-Jõesuu kalmistule
rajatud mälestusrist.
16. novembril 2000. aastal avati Narva
Hermanni kindluses Põhjasõja Narva lahingu
300. aastapäevale pühendatud näitus. Mulle
meenub toonane tõetruu lahingu kajastus läbi
dokumentide, medalite ja sündmuste.
20. novembril 1700. aastal toimus Põhjasõja
käigus Narva lahing, milles Karl XII väed
saavutasid võidu ülekaalukate vene vägede
üle, mida hiljem märkis Narva sissesõidul
Härgmäel kuulus Rootsi lõvi, mis nüüd seisab
kindluse lähistel.
21. novembril 1965. aastal tehti esimene
mudaraviprotseduur Narva-Jõesuu
sanatooriumis, milleks kasutati Vaikse järve
muda.
25. novembril 1710. aastal avaldati Eestimaa
Kindralkuberneri patent, millega rajati
sõjateede äärde nn “kasakate postijaamad“
ja kasutada sai vaid sõjast säilinud hooneid,
kõrtse või talutaresid, mida küll Jõhvi-Narva
postimaanteel oli küllaltki vähe. 1711 -1712.
aastail kasutati postijaamadena Voka, Vaivara
ja Atsalama kõrtsi, 1728. aastal valmisid
eraldi Vaivara ja Varja postijaamad (viimane
on praeguseni alles).
25. novembril 1925. aastal kehtestati
Virumaal kaitsealadeks Narva-Jõesuu, Toila
ja Võsu ning „Suvitus- ja raviasutuskohtade
seaduse“ alusel oli maakonna- või
linnavalitsuse loata keelatud hoonete,
kanalisatsiooni ja veevärgisüsteemide (siia
kuulusid ka avalikud kaevud) ehitamine,
tööstusettevõtete rajamine, metsaraie ning
jäätmete väljaveokohtade loomine.
(Sirvisime Arthur Ruusmaa ajalooraamatut)

Jäätmete sorteerimisel on mõtet
Müüdil, et liigiti kogutud jäätmed kõik
prügiautos segamini aetakse ja jäätmete
sorteerimine on seega mõttetu, alust ei ole.
Erinevad konteinerid tühjendatakse erinevate
sõitude käigus ja juba sorteeritud prügi
segaolmejäätmete sekka ei satu.
Ettevõtetes ja kodumajapidamistes
sorteeritud jäätmed jõuavad riigi suurimasse
taaskasutusettevõttesse Eesti Pakendiringlus
või mõne muu väiksema käitleja kätte.
Pakendiringluses töödeldakse erinevad
materjalid selliselt, et need saab toorainena
uuesti kasutusse võtta.
Eraldi tuleb Eestis sorteerida paber ja papp,
pakendid, ohtlikud jäätmed ning biolagunevad
jäätmed. Kuigi sorteerimine on kohustuslik juba
2008. aastast näitab statistika, et eestimaalased
ei ole kuigi head sorteerijad. Kui meil kogutakse
liigiti umbes veerand, siis mõnes muus Euroopa
Liidu liikmesriigis lausa pool jäätmetest.
Pakendiringluses võib silmata ka halbu
näiteid sellest kuidas mõni hoolimatu kodanik
on nurjanud tublide sorteerijate töö, visates oma

olmeprügi pakendikonteinerisse. Selline teguviis
võib aga halvemal juhul muuta konteineri sisu
taaskasutuskõlbmatuks. Korralikult sorteeritud
jäätmetest saab aga kasulikku toorainet ja
huvitavaid uusi tooteid.
Toidupakendist saab lillepoti
Suurima osa majapidamises tekkivatest
jäätmetest moodustavad pakendid ja klaastaara.
Paraku on just pakendite sorteerimise harjumus
eestimaalaste seas vähe juurdunud.
Kogutud pakendid sorteeritakse, pestakse ja
purustatakse. Näiteks plastikmaterjal sulatatakse
ja toodetakse sellest helbed, millest saab
erinevaid ehitustarbeid, taimepotte ja niidipoole.
Plastpudelitest toodetud graanulid võivad
leida uue elu hoopis näiteks tekstiilitööstuses
kas vatiini või fliisi toorainena. Kilejäätmed
purustatakse ja granuleeritakse – neist saab
toota näiteks prügikotte. Alumiiniumpurgid
kogutakse ja pressitakse suurteks kuubikuteks
ning töödeldakse ümber uuteks plekkpurkideks
näiteks meie lõunanaabrite lätlaste juures.
Vähem väärtuslikust pakendiprügist, mis toodete
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toormeks ei sobi, saab jäätmekütus, millest
ettevõtted toodavad elektrit ja soojusenergiat.
Pandita klaas betooniks
Pandipakendi märgiga taarast saab pärast
purustamist, pesemist ja sulatamist toota uued
klaaspudelid. Aga ka pandipakendi märgita
klaas, mis on värvide alusel sorteerimata,
läheb taaskasutusse ning võib leida rakendust
üsna ootamatutes kohtades. Näiteks kasutab
Pärnu Graniit purustatud klaasi betoonplokkide
valmistamisel. See aitab säästa loodusressursse
ilma, et toote omadused kuidagi kannataksid.
Need on vaid mõned näited sellest kuidas
jäätmed uuele elule äratatakse. Jäätmete
sorteerimise suurenemine sunnib aga ka
käitlusettevõtteid otsima
üha uusi leidlikke lahendusi kuidas prügi
kasulikul moel ära kasutada.
Eesti Pakendiringlus on paigaldanud üle Eesti
1384 kogumiskohta, mille paiknemise kohta
leiab infot kodulehelt pakendiringlus.ee.
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