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“Villa Irene” ellu ei ärka,
kuid vaateplatvormi võib sellest vabalt teha
Rühm Narva-Jõesuu elanikke
tõstatasid ellu viimist vääriva
idee – taastada kunagise pansionaadi “Irene” säilinud osa
Jaan Poska tänaval.
Poska tänaval asunud pansionaat hävis sõja ajal. Kui ilus
hoone oli, võib hinnata sellest
säilinud fotode põhjal. Olgu
siinkohal öeldud, et üks pansionaadi fotodest on eksponeeritud kuurortlinna linnavalitsuse koridori seinal. Samuti
võib näha hoonet Narva-Jõesuu ennesõjaaegsetel fotodel.
On raske leppida sellega, et
taoline ilu on pöördumatult
kaotatud. Ja narva-jõesuulased ei leppinudki – täies mahus “Villa Irene” taastada ei
ole muidugi jõukohane, kuid
korda teha ja kasvõi osaliselt
restaureerida seda, mis pansionaadist alles on jäänud, on
siiski võimalik.
Endise hiilguse jäägid olid kuni
viimase ajani üldsuse silmade
eest varatult olemas. Ja seda
vaatamata asjaolule, et Poska
tänav on kuurortlinna peatänav, mida mööda toimub pea
kogu linna tulev ja siit lahkuv
liiklus. Lihtsalt aastate jooksul
peale kasvanud põõsad, puud

ja stiihiliselt kujunenud prügimägi ei lasknud näha poollagunenud treppi, purskkaevu ja
majaesist platvormi.
Nüüd on teine lugu. Maa-ala
on puhastatud, juba on taastatud tugiseina esimesele tasandile viiv trepp ning purskkaevu
kivikaev. Praegu tegelevad
töölised teise tasandi vaateplatvormi restaureerimisega.
Vaade platvormilt on praeguseks taastatud küll ainult ühes
suunas – üheksakordsete elamute ja Poska tänava poole.
Kuid, nagu ütles “Viru Prospektile” Narva-Jõesuu aselinnapea
Maksim Iljin, on järgmise aasta
kevadel planeeritud teostada
platvormi taga olevate puude
ja põõsaste sanitaarraiet nii,
et avaneks vaade jõele ja selle
vastaskaldale.
Arvatavasti hakkab kevadel
tööle ka purskkaev, kuhu paigaldatakse tsirkuleeriv pump.
Initsiatiivgruppi kuuluvate inimeste nimesid keegi ei nimeta,
praeguseks on vaid teada, et
neid on kokku kakskümmend
inimest, kõik ettevõtjad.
Mittetulundusühingut,
mis
kõiki töid juhiks, pole ka veel
loodud. Räägitakse, et alga-

tajad panid sõna ringi käima:
kes tahab, võib aidata. Ja rahvas läks liikvele – keegi aitab
rahaga, keegi lihtsalt füüsilise
jõuga.

Kõik alla 63 aastased isikud, kes
saavad pensioni (ennetähtaegset vanaduspensioni, soodustingimustel vanaduspensioni,
töövõimetuspensioni, rahvapensioni, väljateenitud aastate pensioni,
toitjakaotuspensioni,
pensioni teiste seaduste alusel)
peavad esitama uue taotluse.
Taotlusele lisada isikut tõendav dokument, arvelduskonto
number, kuhu toetus üle kanda,

kehtiv pensionitunnistus ning
töövõimetuspensionäridel kas
pikendatud pensionitunnistus
või kehtiv otsus püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta.
63 aastased ja vanemad pensionärid peavad esitama uue
taotluse juhul, kui Teil on aasta
jooksul muutunud pangakonto
number või isik, kelle kontole Te
olete usaldanud toetuse laekumise.

takse paigaldada kohapeale
mälestustahvel, kus võib-olla
loetakse üles need, kes võtsid aktiivselt osa selle väikese
kauni nurgakese heakorrasta-

misest.
Svetlana Zaitseva
Viru Prospekt

Tänavanime siltidele esitatavad nõuded

2015.aasta jõulutoetusest
pensionäridele

Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab detsembris jõulutoetust kõigile pensionäridele.

Maksim Iljini sõnul lähtub initsiatiiv tõesti inimestelt, mitte
linnavalitsusest, ning erinevaid
fonde ei ole siia kaasatud.
Peale tööde lõppu kavatse-

va-Jõesuu elanike registris vähemalt üks aasta.

Narva-Jõesuu linna heakorraeeskiri näeb ette, et elamutel ja
hoonetel peab olema viit tänava
nimetuse ja ehitise numbriga.
Narva-Jõesuu linnavalitsus on
sel aastal saanud juba teise teate
Keeleinspektsioonilt märkusega
tänavanimetuse siltide nõuetele
mittevastavusest meie linnas.
Keeleinspektsiooni pöördunud
inimesed juhivad tähelepanu asjaolule, et võõrkeelsed tänavanimed on keeleseaduse ja kohanimeseadusega keelatud. Tänava
nimetus sildil peab olema eesti
keeles.
Linnavalitsus on kahele majaomanikule juba saatnud ettekirjutuse ettepanekuga viia
nimesildid vastavusse kehtiva
seadusandluse nõuetega.

Narva-Jõesuu
linnavalitsus
pöördub kõigi majaomanike ja
kortermajade valitsejate poole palvega kontrollida üle maja
numbri ja tänava nimetusega
sildi olemasolu ja selle vastavus

keeleseadusele ja kohanimeseadustele.

Andrei Palmber
keskkonna-korrakaitsespetsialist

Taotlusi võetakse vastu kuni
20.novembrini 2015 linnavalitsuses kab 201.

2015.aasta toetusest 3 ja enama lapsega peredele
ning puudega lapse peredele.

Toetus kantakse taotlejatele üle
ainult pangakontole detsembri
kuu jooksul.

Narva-Jõesuu
Linnavalitsus
maksab detsembris toetust 3 ja
enama alla 18aastase lapsega
peredele ning puudega lapse
peredele
Palume kõigil eelpool nimetatud peredel ( ka need pered, kes
on varasematel aastatel toetust
saanud) esitada uus taotlus linnavalitsuse III korrusel infosekre-

Informatsioon telefonidel
99 589, 35 99 586.

Toetust võib taotleda isik, kes on
olnud 01.12.2015 seisuga Nar-

Väljaandja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
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täri juures. Kindlasti peab kaasas
olema isikut tõendav dokument,
arvelduskonto number, kuhu
toetus üle kanda, laste sünnitunnistused ja puudega lapse puhul
ka kehtiv otsus puude määramise kohta.
Toetust võib taotleda isik, kes ise
ja kelle lapsed on olnud kantud
Narva-Jõesuu elanike registrisse

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

vähemalt üks aasta.
Avaldusi
võetakse
30.novembrini 2015.a.

vastu

Informatsioon telefonidel 35
99 597, 35 99 589.

Toimetaja: Linnavalitsus
tõlk: Liina Piirisalu ja Riina Johannes
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Kooli ajaloost
Meie linna hariduse ajalugu
saab alguse 1862.aastast, kui
Hungenburgis avati algkool
Wilhelm Rotskirchi juhtimise
all. Koolis õppis 22 õpilast.
Hungenburgi kui kuurordi
kuulsus kasvas, kasvas elanike
arv ja 1887.a avati kaks neljaaastast kooli: tehase kool ja õigeusu kool.
1907.a avas Gustav Kütti ja
Friedrich Holmtsi juhitav ühisus 5-aastase Ministeeriumikooli, mille juhatajaks sai Ernst
Martinson.
Koolis töötas kaks osakonda eesti- ja venekeelne, õpetati
jumalasõna, vene ja eesti keelt,
matemaatikat,
geograafiat,
looduslugu, joonistamist, laulmist ja ilukirja. Õppimine koolis oli tasuline.
koolis õppis 137 õpilast.
Peale II maailmasõda alustati
õpetamist 1944.aastal, selle

kohta on olemas arhiiviandmeid. 10.detsembril 1944.a
alustas taas õppimist 9 õpilast, venekeelseid lapsi õpetas
Anna Pavlova, eestikeelseid
- Magda Brokk. Õppeaasta lõpuks oli koolis juba 29 inimest.
1945/46 õppeaastal alustas
kool oma tööd Narva-Jõesuu
5.algkooli nime all.
Narva linna haridusosakonna 10.04.1956.a käskkiri nr
51:
Määrata Ust-Narvskoi 5.algkooli juhatajaks Pavlova,
Anna Nikititšna alates 31.augustist 1945.a.
Käesoleval õppeaastal tähistab
Narva-Jõesuu kool oma juubelit. Meie arvestame oma kooli
pidevat tööaega alates sellest

Eestimaa õpib
ja tänab
Kolmandal oktoobril toimus
Tartus õpetajate päevale pühendatud pidulik üritus “Eestimaa
õpib ja tänab”. Selle nimetuse all
toimub üritus igal aastal alates
2013.a. Varem nimetati sündmust teisiti - “Aaasta õpetaja”
ning see toimus alati teatri “Vanemuine” ruumides. Erinevus ei
ole mitte ainult nimetuses. Kuni
2013. aastani valiti välja mitmesugustes kategooriates parimad
pedagoogid, kuid hiljem lisandusid nominatsioonid “parim
õpilane”, “parim juhendaja” ja
veel mõned.
Nagu ikka, tagas otseülekande
sündmusest Eesti Riigitelevisiooni põhikanal ETV.
Selleks õhtuks oli Eesti kultuuripealinna kutsutud üle 250 Eesti
haridussüsteemiga nii või teisiti
seotud organisatsiooni esindaja, õpetaja, õpilase ja juhendaja. Need olid oma linnas, maakonnas või vallas 2014-2015.a
õppeaasta tulemuste põhjal
tunnustust leidnud ja erinevates kategooriates parimateks
tunnistatud õpilased, õpetajad,
koolidirektorid. Igas nominatsioonis oli valitud üks esindaja,
keda tseremoonia ajal autasustati. Kokku oli nominatsioone
üle kümne, olgu nendest mõned
siin loetletud:
Parim eelkooliõpetaja;
Parim klassijuhataja;
Parim klassiõpetaja;
Parim põhikooli õpetaja;

Parim gümnaasiumiõpetaja;
Parim
kutseõppeasutuse
õpetaja;
Parim õppeasutuse juht;
Aasta õpilane, jne.
Iga nominatsiooni väljakuulutamisele eelnes video, millel räägiti lühidalt laureaadist. “Aasta
parima õpilase” nominatsiooniks oli välja valitud kolm õpilast
Eestimaa erinevatest koolidest,
kes olid saavutanud parimaid
tulemusi mitte ainult õppimises, vaid ka spordis ning kes olid
võitnud auhindu rahvusvahelistel olümpiaadidel. Parimatest
parimatele andis auhinna üle
haridusminister Jürgen Ligi.
Muidugi ei saanud selline pidulik
üritus läbi ilma meelelahutusliku
osata. Esinesid mitmesugused
muusika- ja tantsukollektiivid,
lastekoor ja üks tuntumaid eesti
lauljaid Ivo Linna, kes esitas kaks
kompositsiooni.
Õhtu lõppes traditsiooniliselt
heade soovide ütlemisega kõigile haridussüsteemiga seotud
inimestele. Kõikide nominatsioonide võitjatega tutvuda
ja galakontserti vaadata saab
internetis Haridusministeeriumi kodulehel aadressil: https://
www.hm.ee/et/gala

käskkirjast, kuigi hariduse andmine Narva-Jõesuus kestab
hulga pikemat aega ja on kestnud juba 153 aastat.
avame linnalehes oma rubriigi «Oleme 70-aastased» , kus
jätkame teile oma kooli ajaloo
tutvustamist.
Selle tähtpäeva puhul toimub
terve rida üritusi: lehtede ja
kirjandite konkursid, fotonäitused ja palju muud.
Soovime juubeliaastale pühendatud tähtsaima ürituse,
kohtumisõhtu korraldamisele
kaasata lisaks praegustele õpilastele ja õpetajatele ka meie
vilistlasi. sellepärast kuulutame
juba aegsasti välja kirjandite,
jutustuste ja esseede konkursi
teemal «Minu kõige eredamad
mälestused koolist».
Parimad tööd avaldatakse kooli lehtedes ja linnalehes, võitjaid saavad autasustasud pidu-

likul kohtumisõhtul.

Tööd palume saata elektronpostiga aadressile: njkk@njkk.

ee kuni 31.detsember 2015.a.

Tunnustus Narva-Jõesuu koolile
Eesti austab igal aastal oma parimaid pedagooge ja õpilasi. Sel
aastal kutsuti parimate pedagoogide auks korraldatud riiklikule vastuvõtule Narva-Jõesuu
kooli teise klassi õpetaja Andrei
Akimov.
Andrei Akimov töötab keelekümbluse meetodi järgi. Laste
teadmised ei kannata selle all.
Õpetaja, kelle emakeel on vene

keel, kuid kelle eesti keele oskus
on väga heal tasemel, on meie
õpilastel eesti keele omandamise kaasa aitamisel ideaalne
variant.
Õpetaja Andrei Akimov on õigusega meie maakonna algklasside õpetajate paremiku hulgas.
Joel Guljavin
Narva-Jõesuu kooli direktor

Narva-Jõesuu Eestlaste Seltsi Kalju

selle aasta tegemistest
Jaanuaris tutvustasime seltsi poolt väljaantud raamatut
seltsiliikumisest Narva-Jõesuus. Raamatut saavad huvilised endale soetada NarvaJõesuu raamatukogus Kesk 3.
Kevadel uuendasime sõprussuhteid Narva valgevene
seltsiga Sjabrõ, käisime neil
Narvas külas ja võtsime laulude saatel koos kevadet vastu.
Augustis kutsuti meid kaasa
Valgevenesse Narva sõpruslinna Borisovosse festivalile
„Sõprusel ei ole piire“. Meie
seltsist sõitsid Tiiu ja Arvi,
Narva Eesti Seltsi meesansamblist Jüri, Rein ja Mart.
Vastuvõtt Borisovos oli väga
külalislahke, meie bussile tuli
juba linna piirile vastu rahvariietes ansambel soola-leivaga (karavaiga). Festival oli
korraldatud ladusalt, esinesid
Borisovo rajoonis elavate rahvaste muusika-, laulu ja tant-

sukollektiivid – valgevene,
poola, vene, mustlas-, aserbaidžaani, armeenia, juudi jt
ansamblid, külalistena Eestist
meie ja Sjabrõ ansambel. Peale Borisovo tutvusime Minski,
sõjamemoriaali Hatõni ja ajaloolise linna Nesvižega. Valgevenest jäi väga hoolitsetud
ja heakorrastatud mulje.
Suvel alustasime Kohaliku
Omaalgatuse Projekti (KOP)
toel Niguliste koguduse majas Koidu 19 käsitöötoa loomist. Esiteks seati töökorda
seltsi kangasteljed. Kangakudumist ja teisi käsitööoskusi
õpetab huvilistele Anne Lassikov. Käsitöötuba on avatud
tööpäeviti kell 10 – 12, soovi
korral ka puhkepäevadel. Kes
soovivad osaleda, helistage
Annele 58020240. Linna päevadeks avasime samas majas
ka käsitööpoe. Tooteid tõid
müügiks kohalikud käsitöö-

meistrid. Kuid vabatahtlikku,
kes poes müüki vahendaks,
me pikemaks ajaks ei leidnud.
Kahel päeval aitas meid välja Evi Reinsalu, kes rääkis, et
uudistajaid oli ja sai mõned
asjad mahagi müüdud. Otsime järgmiseks suveks häid
suhtlejaid, kes on valmis oma
päevast mõned tunnid sümboolse tasu eest kogukonna
heaks panustama.
Sügisel tegeleb selts Rahvakultuuri Keskusele Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse
sissekande
koostamisega.
Vaimseks kultuuripärandiks
on igasugused oskused, mida
põlvest-põlve edasi antakse. Meie soovime nimistusse kanda Narva jõe silmude
püüdmise ja toiduks tarvitamise oskused. Selleks kogume nii ajaloolisi andmeid kui
kaasaegset teavet. Kes soovib oma teadmisi jagada,

võib helistada Tiiule telefonil
5210927.
Peale nimetatud tegevuste
käib igal nädalal Arvi Pertmani juhendamisel koos meie
lauluansambel. Õpime uusi
laule ja tuletame meelde oma
mahukast repertuaarist vanu.
Esineme linna üritustel, käime
külas teistel seltsidel. Meie
ansambliga saab ühineda, kui
tulete proovile Kultuurikeskusesse Kesk 3, kolmapäeviti
kell 17.
Tiiu Toom
Seltsi Kalju vanem
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Linnavalitsus õnnitleb
juubilare:

85-aastast sünnipäeva tähistavad:
Anatoli Tšekanin
Liya Panshina

70-aastast sünnipäeva tähistavad:
Valery Kanashchenko
Vyacheslav Bakhtalovskiy
Aleksandr Žignovski

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
õnnitleb vanemaid

75-aastast sünnipäeva tähistavad:
Tamara Trushkova
Tatjana Suponenko

Maria Baranova
ja
Polina Sokolova

80-aastast sünnipäeva tähistavad:
Tamara Lebedeva
Aleksandra Eliseeva
Galina Vladimirova

sünni puhul

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 244 on tühistatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldus nr 8 „Narva-Jõesuu linna Jaan
Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine“.
Korralduse täistekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.
ee.

Spetsiaalselt kalurite jaoks

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav väljapanek.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.
Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.03.2015.a. otsusega nr
58.
Planeeringu eesmärkideks on moodustada haljasala maa krunt reformimata riigimaa arvelt, Vana tn 5 krundile ehitusõiguse määramine uue kolmekorruselise (3/-1) korterelamu püstitamiseks ning selle arhitektuursete tingimuste väljatöötamine, krundi liiklus- ja
parkimislahenduse väljatöötaine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine ning moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste
määramine.
Detailplaneeringu eskiisiga 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“.
Eskiisi avalik väljapanek kestab kuni 08. novembrini 2015.
Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 16. novembril 2015.a. NarvaJõesuu linnavalitsuse volikogu saalis kell 16:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna Linda tn 10, Linda tn 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav
väljapanek.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on valminud Narva-Jõesuu linna Linda tn 10 ja Linda tn 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.
Detailplaneering on algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014.a. otsusega nr
41.
Planeeringuga kavandatakse moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa
arvelt ning lahendada juurdepääsud Linda tn 10 ja Linda tn 10c kruntidele, Linda tn 10c
krundile määrata ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning välja töötada arhitektuursed tingimused, lahendada kruntide liiklus- ja parkimislahendus, määrata
detailplaneeringu ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, määrata kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.
Detailplaneeringu eskiisiga 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“.
Eskiisi avalik väljapanek kestab kuni 08. novembrini 2015.
Detailplaneeringu eskiisi avalik tutvustus ja arutelu toimub 17. novembril 2015.a. NarvaJõesuu Linnavalitsuse volikogu saalis kell 16:00 aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a. korraldusega nr 243 on algatatud Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11, Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Planeeritava ala pindala on ca 3025 m2 ning see hõlmab Hirve tn 11, Hirve tn 13
kinnistuid ning selle lähiala.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna kehtiva üldplaneeringu elluviimine,
Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistute liitmine ning uue elamumaa sihtotstarbega krundi
moodustamine, moodustavale krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks, krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine ja
krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste leidmine.
Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

Ehitis asub kalda tänaval, jõgi on
sealt niiöelda käeulatuses. Narva-Jõesuu aselinnapea Maksim
Iljini sõnul kasutas linn viilhalli
ehitamiseks Euroopa Arengufondi kohaliku kalanduse arendamiseks suunatud raha.
Viilhalli sees saab olema 12 sektsiooni. Need antakse rendile
kohalikele kaluritele-ettevõtja-

tele, kes on kutselised kalurid ja
registreeritud juriidilised isikud.
Angaar on mõeldud nende püügivahendite - võrkude jms hoidmiseks.
Olgu siinkohal öeldud, et viilhalli ehitamise idee tekkis juba
kaks aastat tagasi linnavalitsuse
esindajate kohtumisel kohalike

kaluritega. Ja nüüd saab näha
tookord välja öeldud ideed valmisehitatuna.
Viilhalli hakkab majandama
mittetulundusühing, mille üks
liikmetest on Narva-Jõesuu linnavalitsus.
Svetlana Zaitseva
Viru Prospekt

Vahtrate pigilaiksus

linnaealnikud ja külalised on
murelikud meie linna keskkonna seisundi pärast: neid häirivad
langevatel vahtralehtedel olevad mustad laigud.
Linn on pöördunud selguse saamiseks Keskkonnaameti poole.
Mertsakaitse peaspetsialist Laja
Veeväli ja metskonna insener
Margus Karafin selgitavad, et
mustad laigus vahtralehtedel on
vahtratel leviv seenhaigus Rhytisma acerinum. Seen ei ole otlik
ümbritsevale keskkonnale ega
vahtratele ning on puhta keskkonna näitajaks.
Vikipeedia selgitab:
Tegu on meil vahtra lehtedel ja
mõnedel teistel lehtpuude leh-

tedel esineva seenhaigusega
vahtra pigilaiguga (Rhytisma
acerinum).
«Mustad umbes sentimeetrisuuruse läbimõõduga ümmargused
laigud katavad massiliselt puulehti, täppide arv lehtedel on
erinev, ulatudes kolmest-neljast
kümmekonna ja enamani. Vahtra pigilaiksus on seenhaigus,
seda haigust põhjustav seen
on aga üks väheseid seeni, mis
on indikaatoriks õhupuhtusele.
Vahtra pigilaiksust põhjustav
seen kasvab ainult seal, kus õhk
on puhas.
Seega vahtra pigilaik (Rhytisma
acerinum) on vahtra lehtedel
pigilaiksust põhjustav parasiitne
seenhaigus, mustad ümmargu-

sed pigilaigud vahtra lehtedel.
Esineb seenhaigus ainult seal,
kus õhk on puhas ja ei ole saastunud.
Vahtrapuudele seenhaigus kahjulik ei ole. Hakkab esinema juba
augustis vahtra lehtedel ja kaob
puult koos lehtede varisemisega.
Kevadel vahtrad lehtivad uuesti.
Kahjustatud vahtrapuud on lujõulised edasi. Erilisi tõrjevõtteid
ei ole. Koduaedades võiks mahalangenud vahtralehed kokku
korjata sügisel vahtrapuude alt.

Andrei Palmberg
keskkonna-korrakaitsespetsialist

