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Vaatamata sellele, et
OÜ Ekovir tahtis alates
käesoleva aasta 1. april~

list korraldatud jäätmeveo lepingu poolte kokkuleppel lõpetada, ei muutu prügiveo valdkonnas
Kohtla-Järvel lähiajal midagi.

GRAVEERIMINE
TASUTA
m
Jõhvi, Keskväljak 4
(Tsentraal parkla all)
Ten. 5682 1733

Niina Voropajeva
niina@pohjarannik.ee

Mullu põles

1968. aastal kasutusse võetud Säde 12 asuv

maja kaks korda. Ühe põlengu ajal öösel ärkas naabermaja elanik
praksumise ja tulekuma peale ning kutsus päästjad. Vastasel juhul oleks hoone maha põlenud ja võimalik, et tulekahju poleks
säästnud ka naabruses asuvat Säde 10. maja, kus on elanikud sees ja toimiv ühistu.
MATTI KÄMÄRÄ

KINNISVARA: Kaks korda põlenud hoone on ammu kasutuskõlbmatu

Omaniku jonn ei lase Jõhvi
HAüAP'«3® kesklinnas ohtlikku maja
hauap^.
40c lammutada
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Jõhvi vald on üle kümne aasta tegelnud kesklinnas asuva tühja ja ohtliku kortermaja probleemiga, ent ühe korteriomaniku vastuseisu tõttu pole siiani saadud elamiskõlbmatut hoonet
lammutada.
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REHVITOOTJATELT
PARIMA HINNAGA!
E-R 9.00-17.30
L 10.00-14.00
rehvitiim@gmail.com

Facebook.com/rehvitiim

TEL. 51 29 449
www.rehvitiim.ee

ILM

Erik Kalda

erikk@pohjarannik.ee

Kui eelmise aasta lõpus
avati Jõhvi viaduktilt Ahtme
poole viiv Puru tee läbimurre,
avanes selle ääres seisva tühja tondilossi kogu "ilu" möödasõitjatele eriti silmatorkavalt. Eelmisel aastal registreeriti majas kaks tulekahju ning
päästeamet tunnistas hoone
ohtlikuks, saates vallavalitsusele ka sellekohase teatise.
Ohtlik maja asub sümboolse
nimega Säde tänaval ja kannab numbrit 12.

Habemega lugu
"Katsume eelarves selleks
asjakohased summad sisse
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Kohtla-Järve

m

JAAMA 10A

(16434) Hind

arvestada, et järgmise aasta kütteperioodi alguseks ei
elaks selles majas enam ühtegi inimest. Kerge see olema ei
saa ning lahenduste otsimine
tuleb karm." See tsitaat kuulub ühele omaaegsele kõrgele

SILVER PEEPMAA

Kui keegi peaks jälle sinna
sisse murdma ja kellegagi
midagi letaalset juhtuma,
siis vastutavad nii vald kui
ka proua Kupper ühiselt.

per oma nõutavaid summasid

vähendanud, kuid ikkagi on
need olnud vallavalitsuse arvates ülepaisutatud. Veel aastal 2013 nõudis ta selle tondilossi korteri eest 15 000 eurot. Nüüd, kui hoones on olnud kaks põlengut, milles põles ka temale kuulunud korter, on nõudmine langenud
8500 euroni.

6000 euro eest, ent hoonet pole
siiani suudetud maatasa teha, Vald nõutud summat
jarannikust.
sest üks omanik on kõik need ei maksa
Siis oli vallavõimudel maaastad jonninud.
Jõhvi abivallavanem Aija lammutamisega häda käes,
Tartumaal elavKersti Kupvo Tamm sõnas, et see masest kohe-kohe oli algamas per on vallavalitsusega pikki ja on võetud igal juhul nõuks
Jõhvi uue liiklussõlme ehitus, aastaid kirjavahetust pidanud, lammutada, kuid ühe korteleides, et vald pakub talle lii- riomaniku nõutud summat
millele maja ette jäi.
ga vähe 50ruutmeetrise 2toaAastal 2010 tõstsid ametnioma kinnisosa loovutamise
kud käed, kui selgus, et liik- lise korteri eest, kus keegi poeest maksta ei kavatseta. "Lalussõlme ümberehitusel tuleb le elanud juba aastast 1997.
sime tema kinnisosa väärtutunneliasemel ikkagi viadukt
"Me oleme talle pakkunud se ära hinnata ja see on 2500
ning maja ette ei jää. "Meil ei igasuguseid variante, ka aseneurot. Mille alusel me peakole mingit plaani kortereid Säduskortereid. Aga kord on korsime rohkem maksma?" küdeme tänava 12. majas kokter liiga väike, kord on see vasis ta.
ku osta ning oleme valmis ka lel korrusel ja nii pole ükski
Kersti Kupperi loogika on
aga see, et vallavalitsus on
meie omanduses olevad kortesobinud."
rid ära müüma, kui keegi sooKersti Kupper on lootnud talle kahju tekitanud, kuna
vib maja tervikuna omandada vallavalitsuselt oma korteri tema väitel on vallavalitsuse
ja seda arendada," tunnistas eest korralikku raha saada. Nii süül korter muutunud elamissiis vallavanem Tauno Võhnäiteks soovis ta vallalt aas- kõlbmatuks.
mar. Ent selleks ajaks poltal 2007 saada juba toona kehKui Põhjarannik Kersti
Kupperiga ühendust võttis,
nud majas enam vett, elektvas seisus olevas majas korterit ega gaasi.
ri eest 600 000 krooni (38 300 palus ta esmalt hiljem uuesKaks aastat hiljem polnud eurot). Kuigi oli buumiaeg, ei ti helistada, ent seejärel teamajas enam ka ühtegi elanikolnud Jõhvis isegi toona võrd- tas, et ei soovi kommentaare
väärsetel, aga korralikel korku. Vallal õnnestus enda kätanda.
Järg 3. lk
te saada peaaegu kõik korteteritel nii kõrgeid hindu, nagu
rid, viimased kaks osteti veel Kupper siis küsis.
vallaametnikule ning pärineb
2006. aasta 29. novembri Põh-

Nagu Põhjarannik juba varem kirjutas, saatis firma Ekovir huve esindav advokaadibüroo Leppik ja Partnerid veebruaris Kohtla-Järve linnavalitsusele kirja, milles andis teada, et OÜ Ekovir soovib alates käesoleva aasta 1. aprillist korraldatud jäätmeveo lepingu poolte kokkuleppel lõpetada.

Linnavalitsus jäi seisukohale, et kirjas ära toodud põhjendustest ei piisa lepingu lõpetamiseks
poolte kokkuleppel, ning

andis sellise
vastuse ka advokaadibüroole. "Nüüd vaatame, millised
saavad olema firma edasised
tegevused.

Kui me lahendust ei leia,
siis on võimalik, et seda küsimust hakatakse arutama kohtu korras," sõnas Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin (pildil) toona.
Firma Ekovir juhtkond ei
soovinud toona olukorda kommenteerida ega nimetada põhjusi, miks lepingut lõpetada tahetakse. Firma juht teatas vaid
lühidalt, et käivad läbirääkimised ja selle küsimusega tegelevad advokaadid.
Nüüdseks on möödas üle
kuu aja, peagi on käes 1. aprill,
kuid senimaani ei ütle Ekoviri esindajad midagi muud, kui
et protsess on käimas ja asjaga tegelevad juristid.

Deniss Veršinin ütles Põhjarannikule, et pärast linnavalitsuse poolt advokaadibüroole saadetud vastust muid kirju või pöördumisi nimetatud
büroolt või Ekovirilt selle aja
jooksul tulnud ei ole.

"Tekkinud on paus, kuid võin
kindlalt öelda, et alates 1. aprillist linnas prügiveo seisukohast
midagi ei muutu sellega tegeles firma Ekovir ja tegeleb ka
edaspidi," märkis ta.
Kohtla-Järve linna ja firma
Ekovir vahel viieks aastaks
sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping kehtib 2016. aasta
1. oktoobrist.
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Lüganuse vald renoveerib

KONKURSS: Tublimaid toidutegijaid tunnustati viiendat korda

hullus seisukorras Viru ja
Jaama tänava

Kõik toidukonkursi võitjad
tegutsevad Alutagusel

Lüganuse vald investeerib tänavu teedesse ligi miljon eurot, millega saavad korda pikalt remonti oodanud Viru tänav Püssis ja Jaama tänav Kiviõlis.
~

Gerli Romanovitš

gerli@pohjarannik.ee

Kohe kui ilmad lubavad,
teeb Lüganuse vald algust
oma sellesuviste tee-ehitustega, millest keerukaim on Viru tänava rekonstrueerimine
Püssis.

Põhjani välja
Viru tänav, mille rekonstrueerimine oli üks eelmise
Lüganuse valla ühinemisleppe osasid, saab korda selle aasta novembriks. Hange ehitaja leidmiseks on tehtud ja lepingki OÜga Verston Ehitus
sõlmitud. Kokku läheb tänava uuendamine maksma 543
000 eurot.
Lüganuse
vallavanema
Andrea Eiche sõnul tehakse
Viru tänavale põhjalik uuenduskuur: tegemist pole mitte ainult katte uuendamisega,
vaid tee saab endale ka uue
aluspõhja. Peale selle vahetatakse ära tee all asuvad kommunikatsioonid, rajatakse sademeveekanalisatsioon. Peale
Viru tänava tehakse korda ka
see osa Energeetika tänavast,
mis viib seal asuva ainsa korterelamuni.
Kuna tööde maht on suur
tahetakse töid alustada võimalikult kiiresti. "Kohe kui ilm lubab, tuleb töödega algust teha," ütles Eiche, kelle sõnul on
töödega seotud ka Adven, kes
oma torustikku tee all vahetab.
Kas ja kuidas liikluskorraldust Püssis sel ajal muudetakse, otsustatakse koos ehitajaga. Kuna Viru tänavat mööda
käib ka kogu bussiliiklus, kaalutakse võimalust liiklus ümber suunata. "Selge on see, et
bussipeatusesse peavad inimesed pääsema," lubas ta.
likult

kiiresti.

"Kohe

kui

ilm

Viiendat aastat toimunud Viru toidu konkurss
lennutas seekord kõik
võidupallid ühte väravasse: nii parim toidutootja, toitlustaja kui toidutegu on Alutaguse vallast.
~

lu-

Kauaoodatud remont
Kui Viru tänava rekonstrueerimine tuleb täies mahus valla eelarvest, siis Kivi-

Püssi Viru tänava rekonstrueerimine lähebmaksma
prot. l elle summaeest tehakse aga põhjalik uuendus ja
rohkem kui miljonteuS
vahetatakse välja ka tee aluspõhi. GERLIROMANOVITŠ

Sirle Sommer-Kalda
sirle@pohjarannik.ee

Jõhvi vallavalitsuse õigusnõunik Silver Peepmaa saatis
viimati Kupperile kui kinnistu
kaasomanikule kirja sooviga
teada saada, missugust hankeliiki maja lammutamiseks ta
eelistab. Vastust seni pole.
Vallavalitsusel on praegu
üks variant lasta hoone maha
lammutada ning kui Kupper
tuleb oma kinnisvara eest hüvitist nõudma, maksta talle see
välja tehtud eksperdihinnangu alusel või kohtu määratud
ulatuses.
Nii on tehtud näiteks Kiviõlis omanike hüljatud korteritega. Teine võimalus, et

toitu,» kiitis tookord Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.
Ka Viru toidu konkursil
tõsteti esile, et pakutav toiduvalik on hästi läbi mõeldud ja
rõhk on kohaliku tooraine kasutamisel. Samuti väärib tunnustust mitmekesine käsitööleiva valik, mis on ka kenasti
pakendatud.

õli Jaama tänav, mis on remonti oodanud veel pikemalt kui
Püssi Viru tänav, saab korda
tänu riigi toetusele. Kokku annab riik transiitteede toetust
371 836 eurot, millele vald lisab omalt poolt üle 80 000 euro. Tee lõplik maksumus selgub aga alles pärast projekteerimist ja hanget, mis kuulutatakse välja lähiajal. Ehitaja loodetakse leida mai keskpaigaks ning siis saaksid ehitustööd veel sel aastal valmis.
Jaama tänav, mida Kiviõli
linn omal ajal tulutult riigile
pakkus, on nii kehvas seisus,
et bussiettevõtted keelduvad
sealtkaudu sõitmast. "Augud
on seal küll parandatud, aga
nendelkohtadel on pigem muhud ja sealt need mured tulevad," tõdes vallavanem, et tee
on kehvas seisus, liikluskoormus aga üsna kõrge. Kuna tegemist on pika lõiguga, mis tähendab kallist ehitustööd, pole
Kiviõli linn varem selle kapitaalremondiks võimalust leidnud. Ka nüüd tehakse korda
tegelikult ainult tee pealmine
kiht. "Eksperdid on küll kinnitanud, et see on piisav, aga
kindlasti tahame projekteerimisprotsessis kaasa rääkida,
olemaks veendunud, et tee pikalt vastu peab," kinnitas ta.
Kuna need kaks ehitusprojekti on riigi toetusest hoolimata töö- ja rahamahukad, suuremaid teetöid valda rohkem ei
planeerita. "Väiksemaid töid
teeme ikka. Näiteks lõpetame
Soonurme ja Kiviõli vahelise
tee pindamise ning viime mõned teed musta katte alla," lubas Eiche.

Omaniku jonn ei lase Jõhvi kesklinnas
ohtlikku maja lammutada
Algus lk 1

aeg pakub, sealhulgas metsa-

vald läheb kohtusse, et korteriomand sundkorras võõrandada.
Peepmaa sõnul on kõige
hullem aga see, et maja on väga ohtlikus seisus.
"Põlengute tõttu on vahelaed kannatada saanud ja võivad läbi vajuda. Akna- ja ukseavad on vallakulul praegu küll
kinni pandud, aga kui keegi
peaks jälle sinna sisse murdma ja kellegagi midagi letaalset juhtuma, siis vastutavad
nii vald kui ka proua Kupper
ühiselt," sõnas ta.
Aivo Tamm ütles, et vald
tahab pärast maja lammutamist teha sellele kohale avaliku parkla.

Konkursi eesmärk on tunnustada avalikult Virumaa
piirkonnas edukalt tegutsevaid ettevõtjaid, kes tegelevad toidu tootmisega ja toitlustamisega. Samuti silmapaistvaid tegusid, mis teadvustavad inimestele kohaliku toidu tarbimise ja toidukultuuri olulisust. Konkursile esitati 28 kandidaati, kellest 24 vastas nõuetele.

Palju tähelepanu
Talistu on käinud elamustoitlustuse koolitusel ja võib
seltskondadele korraldada
maa sees liha küpsetamist.
Samuti oskab ta umbrohtudest toiduelamusi välja võluda. See ei tähenda, nagu ei
saaks Kauksi puhkemajas tellida traditsioonilist ahjusealiha ja hapukapsaga peolauda.
Talistu tunnistas, et Kauksi puhkemajale on toonud
ohtralt tähelepanu käimasolev Peipsimaa maitsete aasta. Näiteks võõrustati mullu
novembrikuus esimest Peipsi
toidu söömingut, kui puhvetlaudkülmade ja soojade, soolaste ja magusate ampsudega
oli kaetud terve päeva. Samuti on ta osalenud Peipsi kandis
toimunudürituste toitlustamisel. Kauksi puhkemaja perenaine sätib ka 29. aprillil Mäetaguse mõisa küüni, kus Peipsi maitsete aastale pannakse

Väärivad paitamist
Eile õhtul Jõhvi kontserdimaja kohvikus Noot toimunud
tunnustusüritusel selgus, et
Virumaa vingeimate toiduelamuste eest hoolitsevad lambakasvataja Kasevälja külast,
puhkemaja pidaja Kauksist
ja õhtuturg Iisakust. Tiitlisaajad valis välja Virumaa toidutootjaid, -töötlejaid ja toitlustajaid ühendav MTÜ Kohalik
Toit, kes tegeleb kohaliku toidu propageerimisega ja kasutab brändinime Viru Toit.
MTÜ Kohalik Toit juhatuse punkt suure toidupeoga. Üriliige Ülle Marits ütles, et tuntusele, mis kannab ametlikult
nustust jagatakse väikestele nime II Peipsi toidu suur pidu
toiduga seotud ettevõtjatele. ja kuhu oodatakse umbes viit
«Väikesed ettevõtjad, kus mõtuhandet külastajat, lähevad
nikord on töötajaid vaid üks kauplema teisedki Viru toidu
ja kogu töö tuleb endal teha, konkursi võitjad: Jaak Arm
väärivad väga-väga igasugust Lamba ja Roosi talust ning Iipaitamist. Olgu see või nii väisaku õhtuturu korraldaja Triike silitamine nagu meie tunnu Arm osaühingust Alutagunustamine.»
se Juust.
Parim toitlustaja Piret Ta«Kõik kolm tunnustuse saajat on Peipsi toidu võrgustiku
listu on hiljuti saanud tunnustavaid paisid mujaltki. Mulaktiivsemad liikmed Ida-Virulu sügisel kuulutati välja Põhmaal ja nende autasustamise
ja-Eesti parimad turismiarenüle on super hea meel,» rõõdajad 2017 ja aasta väikeettemustas Peipsimaa maitsete
võtteks tunnistatiKauksi puhaasta projektijuht Triinu Akkemaja kui Peipsi piirkonna kermann.
ettevõtjate koostöömootor ja
Eelmisel aastal valiti Virukohaliku toidu edendaja.
maa parimaks toitlustajaks
«Kauksi puhkemaja on kolkohvik Noot Jõhvis, parimaks
me majaga loodussõbralik ja toidutootjaks OÜ Pagarikoda
privaatne puhkekoht, mis Sondast ja silmapaistvaimaks
eristub oma toidupakkumiseteoks OÜ Purtse Pruulikoda.
ga kasutab seda, mida hooKindlasti tuleb ka kuues

−

Piret Talistu leibade kuulsus on ületanud Alutaguse valla pii-rid. MATTIKÄMÄRÄ

VIRU TOIDU PARIMAD 2017

−

Parim toitlustaja
Piret Talistu, Kauksi puhkemaja perenaine. Põhjendus: pakutav toiduvalik on alati väga läbimõeldud ja palju on kasutatud just kohalikku toorainet. Väga mitmekesine oma
leiva valik, mis on ka kenasti pakendatud.
Parim toidutootja
OÜ Lammas ja Roos. Põhjendus: tublisti

−

arenenud, enda kasvatatud lammaste liha väärindav väikeettevõtja, kes kasutab ära kogu tooraine, nii et midagi ei lähe raisku. Tootevalik kogu aeg kasvab. Ettevõtte lambaliha on kahel järjestikusel
aastal jõudnud presidendi vastuvõtu suupistelauale.
Parim tegu
Iisaku õhtuturg. Põhjendus: vahva ettevõtmine,
mis annab võimaluse kohalikel inimestel müüa oma aiasaadusi ja
koduköögis valmistatud tooteid.

−

konkurss, ütles MTÜ Kohalik
Toit juhatuse liige Sigrid Välbe. «Väärt kandidaate jätkub
ja uusi tegijaid tuleb juurde.

Et kodukohal läheks hästi, ootame siia turiste. Nad ei tule
siia, kui siin hästi süüa ei saa,»
sõnas Välbe.

Kohtla-Järvel tuleb taas kollektsionääride kokkutulek
Eelseisval pühapäeval toimub
Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis kohaliku filateeliaühingu korraldatud kollektsionääride kokkutulek, mis on järjekorras juba 37.
Selle auks anti välja KohtlaJärve põnevat sümbolit kujutav ümbrik.
Ehkki Kohtla-Järve filateeliaühingu korraldatavad kollektsionääride kokkutulekud
toimuvad traditsiooniliselt
märtsi viimasel pühapäeval,
on seal osalejad kohal juba va-

rahommikul, et üritus võiks
ametlikult kell 9 alata.
Traditsiooniliselt anti kokkutuleku auks välja ümbrik,
millel ilutseb tänavu Kohtla-Järve olulisemaid sümboleid kaevurilinna veetorn,
mis on omal ajal taotluslikult
ehitatud kaevurilambikujuliseks.
Peale veetorni on ümbrikul
tekst "Filatelistide piirkondlik
kokkutulek 25.03.2018 Kohtla-Järvel". Ümbriku kujundas Ain Loide ja kokkutule-

−

kul saab sellele päevakajalise templi.
Ürituse peakorraldaja Lehho Jõumehe sõnul on kokkutulekul osalejaid rohkesti ning
neid on peale Kohtla-Järve ja
Jõhvi ka Narvast, Sillamäelt,
Tallinnast, Tartust, Rakverest
ning mujalt. Filateelia kõrval on esindatud ka faleristika (rinnamärkide, sh ordenite, teenetemärkide ja medalite uurimine ning kogumine),
numismaatika ja muu kogumist väärt kraam. (PR)

Ain Loide kujundatud ümbrik
Kohtla-Järve filateeliaühingu
37. kokkutulekuks.
LEHHO JÕUMEES
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ILM JÕHVIS
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EESTI
TÖÖINSPEKTSIOON
AVASTAS
TAARAPUNKTIDES
ROHKELT RIKKUMISI

Tööinspektsioon kontrollis
56 pandipakendite
tupunkti üle Eesti, avastades
264 rikkumist, millest 136
kohta koostati ettekirjutus
ning kolmel juhul keelati
ratagastusautomaadi
mine.
Pandipakendi
punktide sihtkontrolli käigus
kontrollisid tööinspektorid
töövahendite ja
de korrasolu, töökohtade
sekliimat, kemikaalide
tust ning
te kasutamist. Enamikus
kontrollitud töökohtades olid
liikumisteed puhtad.
valt oli ruumi taaratagastusautomaatide puhastamiseks
ningjuurdepääs automaadi
juhtimisseadmetele oli vaba.
Vajakajäämisi oli aga palju.
Vaid kolmes vastuvõtupunktis ei esinenud ühtegi
mist. Kõige probleemsemaks osutus töökohtade
sekliima, kemikaalide
se tagamine ja
hendite kättesaadavus.
aegu veerandis kontrollitud
kohtadest töötati külmades
tingimustes. Pooltes
des polnud töötajad saanud
vajalikku kaitseriietust.
sekindad olid sageli valed
ning mõeldud kaitseks
haanilise, mitte keemilise
ohuteguri eest. Pooltes
kontrollitud kohtades puudusid esmaabivahendid.

vastuvõ-

taa-

kasuta-

vastuvõtu-

liikumisteesiohuisikukaitsevahendiPiisa-

rikku-

siohutuesmaabivaPeakohta-

Kait-

me-

AUTOREMONDITÖÖKODADES

EI

JÄRGITA

KESKKONNANÕUDEID
Keskkonnainspektsiooni
Harjumaa büroo tegi kolmapäeval reidi autoremonditöö-

kodadesse, et kontrollida
keskkonnanõuetest

kinnipi-

damist, eeskätt vanaõli käitlemist; tuvastatud rikkumiste
põhjal alustati mitu

väärteo-

menetlust.
Kokku kontrolliti 23
tet, peamiselt Tallinnas
vaid remonditöökodasid.
Reidi käigus alustati kuus
väärteomenetlust.

ettevõ-

asu-

Keskkonnainspektsiooni
Harjumaa büroo juhataja
asetäitja Tarmo Tehva sõnul
tuvastati mitmes ettevõttes
vanaõli põletamine katlas või

kel-

selle üleandmine isikule,
lel puudus ohtlike jäätmete
käitlemiseks vajalik luba ja
litsents.
Vanaõli näol on tegu
ku jäätmega, mille
ted peavad üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi omavale
kule. Üleandmise kohta

ohtliettevõtisi-

peab autoremonditöökojal
olema ette näidata ohtlike
jäätmete saatekiri.
Mitmes kontrollitud
jas tehti ka märkusi jäätmete
liigiti kogumise nõude
mise pärast. (BNS)

tööko-

rikku-
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HALDUSREFORM: Kinnis- ja vallasvara omandiküsimusest saadakse eri moodi aru

LÜHIDALT

Kohtla-Järve ja Narva-Jõesuu
kemplevad Viivikonna ja
Sirgala pärast

RAEKOJA PLATSIL
SÜÜDATAKSE TÄNA ÕHTUL
3000 KÜÜNALT

~ Mulluste valimiste järel Kohtla-Järve linnaosadest Narva-Jõesuu
linna küladeks muutunud Viivikonna ja Sirgala hoonete ja rajatiste
puhul pole ikka veel selge, kelle oma miski täpselt on ja kes milliseid
kohustusi peab kandma.

−

−

Suur osa Viivikonnast koosneb seesugustest või veel õnnetumas seisundis

MATI

MÄNNISALU

Millest me aru ei saa, selle
eest ei ole me nõus ka
maksma.

puhul on tegemist korteriomandiga.

Kortereid on Viivikonnas
ja Sirgalas Männisalu teada
ligemale kolmsada.
"Ju siis ülejäänud pole kinnisvara," järeldas ta. "Kui me
Kohtla-Järvega ühinemisläbirääkimisi pidasime, siis üks
meie tingimus oli, et korte-

riomandid, millel ei ole mingisugust väärtust, vormistavad nad kinnisasjana ja loovutavad riigile, kuivõrd need
on käsitletavad mitte õigusena, vaidkohustusena. Ühinemislepingule Narva-Jõesuu
alla ei kirjutanud ja KohtlaJärve pole midagi riigile loovutanud."
Männisalu toonitas, et Narva-Jõesuu ei kavatse kohustustest kõrvale hiilida, aga
ülearuseid kulutusi kindlasi
tegema ei hakka.
"Nende kinnisasjade kohta on kinnistusraamatus omaniku muutust tähistav märge
tehtud valdavalt tänavu 28.
veebruaril. Seega pole Koht-

la-Järvel mingit alust nõuda
meilt varasemate arvete tasumist. Ja kui arvestada, et
tänavavalgustuse elektrileping on meie nimel veebruarist alates ehkki tänavad on
meie omandis alles märtsist
−, siis parimal juhul võime
rääkida tasaarveldamisest."

−

Kelle vara hooldatakse
Kohtla-Järve sõlmis Viivikonnas hooldustöid tegeva
OÜga Sirglat lepingu 2015.
aasta juulis.
"Selles lepingus on kõik ühte patta pandud: teed ja tänavad, haljasalad, hoonete hooldamine ja puuvõrade kärpi-

mine. Oleme Kohtla-Järvelt
korduvalt küsinud lisainfot,
muu hulgas kaardimaterjali,
et saada selgust, mida see leping täpselt hõlmab. Seni pole neilt mingit lisamaterjali
saanud. Loomulikult peame
hooldama Viivikonnas ja Sirgalas kõike seda, mis kuulub
Narva-Jõesuu linnale, aga seda, mis on jätkuvalt Kohtla-

majadest, mis poleisegkin isa jan arvel.TIA LIN ARD/ARHIV

Järve oma, peavad nemad ikka ise hooldama," rääkis Mati
Männisalu.
Jätkuvalt Kohtla-Järve linna oma on kogu Viivikonnas
ja Sirgalas asuv vallasvara.
Tõsi, sellessamas NarvaJõesuu linnale saadetud kirjas andis Kohtla-Järve teada,
et kavandab ehitiste ja nende osade kui vallasasjade üleandmist Narva-Jõesuule.
"Nad võivad seda ju tahta,
aga meie ei taha. Mõelgu välja,
milline hüve sellega kaasneb
et meie ka tahaksime need
üle võtta," ei kohusta Männisalu sõnul ükski õigusakt NarvaJõesuud neid endale võtma.
Mis puudutab lepingut OÜga Sirglat Kohtla-Järve linnavalitsuse kiri lõppes teatega, et kui Narva-Jõesuu seda
üle võtta ei taha, siis lõpetatakse leping alates aprillist
−, siis Männisalu selles probleemi ei näe. "Praegusel kujul me seda lepingut kindlasti ei jätka, millest me aru ei
saa, selle eest ei ole nõus ka
maksma. Meil on Narva-Jõesuus selle valdkonnaga tegelev äriühing olemas, anname
Viivikonnas linna omandit
puudutavas osas lisakohustuse koos lisarahaga neile ja
midagi seal tegemata ei jää."
Kohtla-Järve linnasekretär
Anna Generalova lubas e-postiga saadetud küsimustele vastata järgmise nädala jooksul.

−

−

Reinar Hallik: see kaotus läheb minu kapsaaeda
Reinar Halliku Korvpallikool/SK Jõhvi kaotas neljapäeva õhtul võõrsil toimunud
Eesti korvpallimeistrivõistluste teise liiga veerandfinaali avamängus Tallinna TTÜ
duubelmeeskonnale 86:87.
Tasavägiselt kulgenud kohtumise avapoolaja kaotas IdaViru meeskond kolme punktiga. Teisel poolajal kärises kaotusseis ka 9 punktile ja viimase veerandaja alguses juhtis
TTÜ II 7 punktiga. Siis alustas Halliku meeskond marulist tagaajamist, mida vedas
supermängu teinud Andrus
Lehismets. 58 sekundit enne
kohtumise lõppu õnnestuski
Lehismetsal seis viigistada
82:82. 10 sekundit enne lõpu-

−

li ühiskon-

HAIGLA TÖÖTAJATE KESKMINE
PALK OLI LIGI 1200 EUROT
KOHTLA-JÄRVE. Maakonna ühe

kylli@pohjarannik.ee

Segased lood omanikuga
Narva-Jõesuu aselinnapea
Mati Männisalu ütles, et need
39 kinnistut on esimesed, mis
nüüd Narva-Jõesuule ametlikult üle on antud.
"Me ei tegelnud sellega
eraldi, eeldades, et need toimingud teeb riik
nagu riik
võttis enda peale aadressiandmete muutmise," märkis ta.
39 kinnisasjast enamik on
teed, pumplad jms ka varemetes koolimaja −, vaid 17

Semi-

mõjutada mälupoliitikat?".
naril räägitakse, kuidas tänapäeval õpetatakse koolis ajalugu
ning kuidas käsitleda lähiajaloost
tundlikke teemasid, et see

daks, mitte ei lahutaks
da.

Külli Kriis

Selle nädala esmaspäeval
saatis Kohtla-Järve linnavalitsus Narva-Jõesuu linnavalitsusele kirja, teavitades neid
Viivikonnas ja Sirgalas asuvate varade üleandmisest. Jutt
on põhiliselt 39 kinnistust,
mille kohta Kohtla-Järve tegi
kinnistusraamatus omanikku
puudutavad muudatused ehk
teisisõnu on need nüüd Narva-Jõesuu omandis.
Põhjenduseks märgiti kirjas, et kui omavalitsused, kellest ühe territooriumiosa on
arvatud teise koosseisu, sellega kaasnevate varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate
küsimuste lahendamises ühinemiskokkuleppes kokku ei
lepi, antakse üle läinud territooriumil olevad omavalitsuse kinnisasjad ja nendega
seotud võlad haldusreformi
seaduse kohaselt üle.
Kirjas palutakse ka, et
Narva-Jõesuu linn maksaks
neile edastatud Viivikonnas
hooldustöid tegeva OÜ Sirglat arved, mida Kohtla-Järve olevat neile juba korduvalt meelde tuletanud.

NARVA. Noorteorganisatsioon

Avatud Vabariik süütab täna õhtul Raekoja platsil küüditamisohvrite mälestuseks 3000 küünalt.
Kell 16 algab Narva kolledžis
noorte osalusseminar "Kuidas

vilet sai ühepunktilisse kaotusseisu jäänud Halliku meeskond veel võimaluserünnakule minna, ent võidukorvi visata ei õnnestunud.
Andrus Lehismets viskas kohtumise parimana 29
punkti, neist 18 viimasel veerandajal. Tema arvele jäi ka 7
resultatiivset söötu ja 6 lauapalli. Reinar Halliku kontole
jäi seekord 13 punkti, 12 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu.
Ülar Sala viskas 11 punkti ja
võttis 6 lauapalli.
Reinar Hallik võttis peamise süü napilt kaotatud
mängu ees enda peale. "See
kaotus läheb minu kapsaaeda. Ma ei olnud kaitses heal
tasemel, minu koha pealt vi-

sati meile päris palju punkte,"
tunnistas ta, lisades, et füüsiline vastupidavus ei ole tal
praegu selline, mida täiega
mängimine eeldaks. "Lihtsalt
ei jõua. Arvasin hooaja eel, et
kestan neis mängudes varesema põhjaga ära, aga tegelikult ikka ei kesta. Olen jõudnud ise kaasa teha vaid mõned trennid ja tuleb välja, et
seda on ilmselgelt vähe."
Veerandfinaalseeriatmängitakse kahe võiduni. Järgmine kohtumine on eelseisval
neljapäeval, 29. märtsil Jõhvi spordihallis.
Reinar Halliku sõnul andis kaotatud mäng siiski lootust, et see vastane on võimalik üle mängida. "Peame hoi-

dumarumalatest pallikaotustest, mida tegime lubamatult
palju. Ja oma panust pean samuti parandama," tõdes ta.
Samuti loodab Hallik, et
neljapäeval toimuvas kohtumises on tugevaks toeks ka kodupublik. "Tahaks, et seekord
tuleks meid vaatama täismaja
see oleks meeskonnale võimas tugi," ütles Hallik, kelle
sõnul on klubi poolt esimesele sajale halli sisenejale varuks ka üllatuskingitus. Tegu
on tõenäoliselt hooaja viimase kodumänguga, sest ka veerandfinaalist edasipääsemise
korral tuleb nelja tugevama
finaalturniiril mängida praeguste plaanide järgi kusagil
mujal kui Jõhvis. (PR)

−

Ida-Viru

suurema tööandja
keskhaigla töötajate keskmine
brutopalk oli eelmisel aastal 1188
eurot. Aastaga kasvas palgatase
ligemale kümme protsenti.
Haigla majandusaruandest
neb, et eelmisel aastal oli
jate keskmine arv taandatuna
täistööajale 1038. Arvestades ka
osalise tööajaga töötajaid, oli
haiglas eelmisel aastal ametis
1154 inimest. Neist arste oli
163, õdesid 376, hooldajaid
177 ja muud personali 477.
Tegevjuhtkonnale, kuhu
vad kolm juhatuse liiget, ja
gemale juhtkonnale, mis
neb kuuest nõukogu liikmest, kes

ilmtööta-

kuulukõrkoos-

esindavad Tartu ülikooli kliinikumi
Kohtla-Järve linna, arvestati
eelmise aasta jooksul tasusid ja
soodustusi kokku ligemale 195
000 euro ulatuses. See teeb ühe
kuu kohta üle 16 000 euro.
Ida-Viru keskhaigla tulud olid
2017. aastal 36,5 miljonit eurot,
mis on 2,2 miljonit eurot rohkem
kui aasta varem. Sihtasutus
nis tulemit üle 886 000 euro.
Aasta jooksul tehtud investeeringud ulatusid 2,5 miljoni euroni.
Sellest 1,3 miljonit eurot kulus
meditsiinitehnika soetamiseks ja
0,9 miljonit hoonete renoveerimiseks.
ja

tee-

AKEN PANDI PÕLEMA

NARVA-JÕESUU. 22. märtsil
kell 9.39 teatati, et
suu linnas Pargi tänaval tuleb
2korrulise puidust maja aknast
suitsu. Selgus, et põles
raam. Päästjad kustutasid põlengu. Põlengu oletatav tekkepõhjus
on süütamine.

Narva-Jõeakna-

OTSITAKSE ABIVALLAVANEMAT
TOILA. Vallavalitsus võtab tööle
abivallavanema, kes hakkab
koordineerima valla majandusvaldkonda, korraldama planeerimis- ja ehitustegevust, koostama
ehitusvaldkonna haldusaktide
eelnõusid, kontrollima ja menetlema ehitus- ja kasutusloa taotlemiseks esitatud dokumente ning
korraldama riigihankeid.
Kandideerida saab 29. märtsini; kandidaadilt eeldatakse vähemalt aastast töökogemust samas
ametis, bakalaureuseharidust
majandus- ja tsiviilrajatiste või
majanduse valdkonnas, samuti
teadmisi ja kogemusi kõigis neis
valdkondades, millega tegelema
tuleb hakata.

POLITSEI
ÄMM TULI KALLALE

22. märtsil teatati, et Narvas
Kangelaste

tänaval asuvas korte-

ris lõi 23aastast naist tema
55aastane ämm.

PÕHJARANNIK
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Arvamus

PÕHJARANNIK
Kasutu kinnisvara ja
omanikud
Tänases Põhjarannikus ilmuv lugu sellest, kuidas Jõhvi vald kempleb juba aastaid ühe tondilossi korteriomanikuga, et saaks lõpuks ohtlikust
majast lahti, ei ole Ida-Virumaal tegelikult ainulaadne.
2010. aastal tuli üks naine Kohtla-Järve Sompa linnaosas vaatama oma korterit, mille vastu ta
polnud 11 aastat huvi tundnud, ja avastas, et
da majagi pole enam olemas. Kortermaja, mille
elanikud olid hüljanud ja võlgadesse jätnud, lammutati juba 2002. aastal.
Juhtumeid, kus omavalitsused on tühje kortemaju lammutanud ning hiljem on omanikud oma
nõudmistega välja tulnud, on olnud nii KohtlaJärvel kui Kiviõlis.
Jõhvi juhtum on selle poolest eriline, et ohtliku tondilossi kesklinnas võiks omavalitsus juba
ammu lammutada, ent seda ei saa teha ühe korteriomaniku vastuseisu tõttu, kes ilmselt on algusest peale lootnud sellest olukorrast endale
riaalselt kasulikku tehingut. Tal endal seda korterit tarvis pole, kuid ilmselt kalkuleeris ta, et vallavalitsusel hädasti on, mistõttu saab tema tingimusi dikteerida.
Vallavalitsus pole muidugi väga aktiivselt selle
maja küsimusega tegelnud. Kuni see lihtsalt silma riivas, sai ka mööda vaadata, ent nüüd on
gemist ohtliku objektiga, mis tuleks linnaruumist
juba seetõttu kõrvaldada.
Jõhvi vallavalitsus ütleb, et nad ei taha väga
jõhkralt tegutseda japüüavad heaga olukorda lahendada. See omakorda võib tähendada veel
tatepikkust lahenduse edasilükkamist.
Vallavalitsus võiks aga konsulteerida teiste
omavalitsustega, kus sääraste olukordade lahendamine on juba pikka aega praktiseerimist leidnud. Kui teised Ida-Viru linnad oleksid endale lubanud sellist pikaajalist vägikaikavedu üksikute jonnakate korteriomanikega, kellest osa pealegi veel raskesti kättesaadavad, oleks elukeskkond nendes siiani täis õõvastavaid ja lagunevaid tondilosse, mis päevast päeva inimelusid ohtu seaksid.
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TOIMETUS
335 4454

ERIK GAMZEJEV
Sekretär:
LEA KIISKÜLA

335 444
info@pohjarannik.ee

Faks

335 4441
335 4453

IRINA KIVISELG
TEET KORSTEN
KÜLLI KRIIS
PEETER LILLEVÄLI
ILJA SMIRNOV
GERLI ROMANOVITŠ
SIRLE SOMMER-KALDA
NIINA VOROPAJEVA

335
335
335
335
356
335
335
335

4448
4465
4442
4464
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4443
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4447
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4445
4457
4451

Küljendaja:

ANNE KEEDUS

Ajakirjanikud

335
335
335
335

Reklaamiküljendaja:

KRISTEL SOOMETS

Tegevtoimetaja:

ERIK KALDA

Reklaamiosakond
ÜLLE METSAR
RIINA ALLSAAR
PILLE PAJUR
SILVI KUPINSKAJA

Kuulutuste ja reklaami vastuvõtt:
41532 Jõhvi, Rakvere 8,
telefon 335 4450.

E-post:

multiplikaatori mõistega,
mis kirjeldab protsessi, kus
iga majandusse suunatud euro raharingluses mitmekor-

335 4461

tõttu ära.

reklaam@pohjarannik.ee
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Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.
Kõik ajalehes Põhjarannik avaldatud artiklid on autoriõigustega kaitstud teosed ning nende
reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mistahes kujul on ilma ASi PR Põhjarannik kirjaliku
nõusolekuta keelatud.
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KÜSITLUS

PÄEVA LAUSE

KAS KELLA KEERAMINE
KAKS KORDA AASTAS ON

MÕTTEKAS?

bas löök kõige valusamini Iirimaad ja Hispaaniat. Ka tööturu vaatevinklist kõige halvemal, 2010. aastal oli suhteline töötuse kasv Lätis ja Leedus suurem. Eesti selgeks eripäraks oli ka tööturu kiirem
taastumine.
Majanduskriisi järel tõusid
pankurite järel vihatuimaks

−

semajanduse kogutoodangut
2007. aasta omaga, kaotas Eu-

Narva Kreenholmi tööstushoonesse kavandatud
teatriprojekt "Oomen", mis pidanuks sel kevadel
tooma Ida-Virumaale hulganisti külalisi, jääbtegikjaintetusel ületam tuks osut nudtehnilste

Peatoimetaja:

Nii

Eestit kui kogu
maailma raputanud
majanduskriisist on
möödunud kümme
aastat. Kas oleme järgmiseks
juba valmis?
Kriisi tagamaade ja põhjuste kohta on nende kümne
aasta jooksul ilmunud lõpmatu hulk analüüse ja artikleid.
Ehk kõige selgema ja universaalsemana paistab kriisi põhjuste seast silma usalduse kokkuvarisemine olgu
selle põhjuseks lõpuks mis tahes. Tehes päevast päeva oma
majanduslikke otsuseid, peame paratamatult teisi osapooli usaldama ja olema tuleviku
suhtes optimistlikult meelestatud. Kui me seda ühel hetkel
enam ei tee, on tagajärjed halvemad kui ükskõik kui ränga
looduskatastroofi puhul.
Huvitava mõttekäigu finantskriisi ahelreaktsiooni
kohta on välja käinud tunnustatud majandusteadlased Robert Shiller ja George Akerloff. Iga majandust tudeerinu
on kokku puutunud Keynes'i

335 4461

Mitu aastaid vana tüliõuna lendasid ajaloo prügikast:Narvmuse il kahesa tks direktNoa,rv IVjäOlLiesNnarvg Narv-Jõesu kõolmisstödep rat e jamisek.

Rakvere 8,
41532 Jõhvi,
tel. 335 4444,
info@pohjarannik.ee

Kümme aastat
majanduskriisist

distub. Näitena: kui riik tellib 100 miljoni euro väärtuses
ehitusprojekti, suunavad hanke võitnud ettevõtted ja nende töötajad summast 80% tarbimise kaudu teistele inimestele ja ettevõtetele, kes teenitud tulust omakorda 80%
tarbivad jne. Selle näite puhul suureneks algne investeering lausa viis korda.
Samas kehtib seaduspära ka vastupidi: kui riik piirab oma kulusid, siis kajastub
kokkuhoid majanduses tervikuna võimendatult. Shiller ja
Akerloff võtavad sama mõttekäigu, n-ö usalduse multiplikaatori kasutusele aga majandususalduse kirjeldamiseks,
kus turuosalised üksteise käitumist võimendavad. Finantskriis oli teooriakinnitus praktikas, kus mõne panga raskused hirmutasid teisi rahakraane kinni keerama, põhjustades lõpuks ülemaailmse usaldus- ja krediidikriisi.
Jõukamate Lääne-Euroopa riikide kurtmine majanduskriisi põhjustatud raskuste üle tundub eestlasele lausa kohatuna. Mitte et eestlased ei suudaks mõista kriisi
põhjustatud kannatusi, vaid
pigem ei suuda teised asetada end meie kingadesse.
Võrreldes 2009. aasta si-

NÄDAL

probleemide

24. MÄRTS 2018

Mihkel Nestor
SEB MAJANDUSANALÜÜTIK

Headel aegadel tasub panna raha kõrvale, et halvematel jaguks, mida kulutada.

roopa Liit keskmiselt sellest

vaid 4%. Eesti SKT oli selleks
ajaks langenud ligi viiendiku
võrra. Majanduskriisis enim
kaotanud riigi tiitli pärast
võistles toona Eestiga vaid
Läti, kus SKT langus esialgu
meile veidi alla jäi, kuid kui
Eesti majandus 2010. aastal
juba paremuse poole hakkas
liikuma, jätkas Läti oma ka-

hanemist.

Rääkides

majanduslan-

guse mõjust, on enim

tähelepanu pälvinud
mõistagi kinnisvara ja

ehitus. 2008. aastal Eesti ehitussektori lisandväärtus siiski
isegi veidi tõusis, kuid 2009.
aastaks oli 2007. aasta tasemest alles vaid 68%. Kriisi esimesel aastal sai valusalt pihta
hoopis valdkond, mida mõjutab kõige rohkem inimeste tarbimisjulgus meelelahutus ja
vaba aja veetmine.

−

Samasugune tarbijausal-

dusest sõltuv ala on ka hulgi- ja jaekaubandus, mille lisandväärtus kahanes esimesel kriisiaastal 15% võrra ja
jõudis 2009. aastaks vaid 64%
tasemele 2007. aasta omast.
Teistest valdkondadest mõjutas energiahindade kokkukukkumine valusalt ja vahetult mäetööstuse ja energiatootmise tegevusalasid. Samas näiteks info ja side valdkonnas oli majanduskriisi mõju peaaegu olematu.
Inimlikust vaatevinklist
on mõistagi tähtsaim olukord
tööturul. Kui majanduslanguse sügavuse poolest olime majanduskriisi ajal esikohal, siis
tööturul läks meil mõnevõrra paremini. 2008. aastal ta-

ühiskonnagrupiks majandusteadlased ja -analüütikud, kelle keerukad mudelid ei suutnud kriisi ette ennustada. Selline möödalask pani isegi Suurbritannia kuninganna Elizabeth II küsima, kuidas keegi tarkadest peadest lähenevat kriisi tähele ei pannud. Ühendkuningriigi tuntumad majandus-

Oleg Lešenko

Võib-olla kõvasti pingutades ja luubiga otsides
leiaks sellest keeramisest
mingit majanduslikku kasu.
Aga olulisem on vahest see,
et inimestel on vaja ümber
häälestuda ja sellega kaasnevad probleemid. Eelkõige
peaks ikka inimese huvidele
keskenduma.

teadlased koostasid alandliku
vastuse: nägime riske, kuid ei
suutnud nende mõju ega ajastust õigesti hinnata.
Hoolimata teadlaste pingutustest, puudub tegelikult ka
praegu usk, et järgmist kriisi kuidagi paremini ette suudetaks näha. Mitte et järgmise kriisi ilmingud nähtamatuks
jääksid tagantjärele suudetakse need selgelt välja joonistada. Kahjuks algab järgmine
kriis alati kusagilt mujalt ja tabada ette ära hetk, millal usaldus kaob, sobib paremini eso-

−

teerikule kui matemaatikule.
Eelhoiatuseks, mis küll alati
krahhini ei vii, on siiski ahnuse ja riskijulguse suurenemine. Ka eelmise majanduskriisi eel otsisid inimeste kuhjuvad säästud võimalikult suurt
tootlust, mis sundis neid ette
võtma aina riskantsemaid investeeringuid ja finantssektorit välja mõtlema sellerahavoo
kasvatamiseks aina julgemaid
vahendeid. Vaadates praegusi finantsturge, näeme seal samasugust riskivõtmise julgust
ja aktsiahindade inflatsiooni.
Suurim mõtteviisi muutus
on pärast finantskriisi toimunud aga keskpankades, kes
nüüd ei kõhkleks järgmise
kriisi talitsemisel ühegi võtte
kasutuselevõtmisel. Finantskriis tuletas teravalt meelde,
et vahel võivad majandust tabada šokid, millest see ilma
kõrvalise kaasabita ei taastu.
majanduse jaoks tähendab eelnev sama,
mida kordas lõppeval
nädalal Eestit külastanud IMFi visiit. Headel aegadel tasub panna raha kõrvale,
et halvematel jaguks, midakulutada. Ehkki valija seda ei
väärtusta, võiks mõne nurgakivi panek lükkuda ka kaugemalekui 2019. aasta valimised,
aega, kui majanduskasv enam
5 protsendini ei küündi.

Eesti

Galina Murova
Soovitav oleks, et ei keerataks. Praeguse ajarütmiga ollakse ju harjunud ning lisastressi pole vaja. Nädala või kahe jagu on pärast kellakeeramist ikka ebamugav, siis muidugi harjub mis üle jääb?!

−

Tiina Uustal
Minul seda kellakeeramist vaja ei ole ja ma arvan,
et ka teistel mitte. Peaks langetama otsuse, et see lõpeb
ära. Minule isiklikult mõjub
kellaaja muutmine halvasti,
sest tavaline rütm ja režiim
aetakse sassi.

Jüri Männiksaar
Ei viitsi ega taha, et see
kellakeeramine toimuks.
Valitsus võiks lõpuks otsustada, et sellest loobutakse,
sest mingit kasu sellest pole vaid kahju.

−

ka-

"Liit EKREga oleks puhtpraktiline diil, kuna
he partneriga koalitsioon on püsivam kui kolme
jalaga taburet."
Kolumnist Tarmo Pikner Reformierakonna ja EKRE võimalikust
tulevasest koalitsioonist.

(Postimees, 23. märts)

Artur Umuršatjans
Ei poolda sedakellakeeramist. Tore oleks, kui täna öösel keerame ja nõnda jääkski see iga-aastane jama on
liiast.

−
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Laupäev
NÄDALA KUJU
Narva staažikale linnapeale Tarmo
Tammistele on lõppev nädal
dusrikas, kuna järjepanu said maha
maetud mitmed aastaid teravalt
kinud sõjakirved.
Kõigepealt tuli uudis selle kohta, et
Narva võimude ja kultuuriministeeriumi pikka aega lahendamatute

tähen-

tor-

eri-

−

Tarmo Tammiste

meelsuste tõttu patiseisu jõudnud
Narva muuseumi uue juhi valimisel
jõuti ajutise, kuid piisavalt pika
senine kohusetäitja
kompromissini
Ivo Posti kinnitati kaheks aastaks
ametisse.
Seejärel allkirjastas Tammiste koostööleppe naaberomavalitsuse

−

Narva-

Jõesuuga, kellega oli aastaid piike
murtud, mille tõttu oli takerdunud
ilmselgelt vajaliku, neid kahte linna
ühendava kergliiklustee rajamine.
Neljapäeva õhtul sündis Narva volikogus otsus, mis toob maakonna
suurima linna tagasi Ida-Virumaa
omavalitsuste liitu, kust ta rohkem

kui üheksa aastat tagasi solvumise
märgiks suure pauguga välja kõndis.
Naasmise otsuse saavutamisel oli
oluline roll Tammistel.
Kui Ida-Virumaal peaks välja antama
oma rahupreemiat, siis Tarmo
miste oleks tänavu sellele üks tugev

Tam-

pretendent.

KOOLIELU: Õpetajad õppisid vägivaldseid lapsi taltsutama

Vägivaldne laps koolis tekitab hirmu
Ühes Ida-Viru koolis tipnes õpilase kallaletung
oma klassikaaslasele
eelmisel nädalal sellega,
et ka vahele läinud õpetaja sai hoopidest osa.
Sellest, kuidas vägivaldseid olukordi lahendada,
rääkis maakonna õpetajatele haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert
Jürgen Rakaselg.
~

Sirle Sommer-Kalda
sirle@pohjarannik.ee

Kõige värskema näitena lahatud vägivallajuhtumi keskmes
oli aktiivsus- ja tähelepanuhäirega algklassilaps, kes oli jät-

nud ravimi võtmata.
Hommikust peale kerinud
pinge lahvatas ühes vahetunnis, kus poiss hakkas provotseerimise tagajärjel oma klassikaaslast kõhtu peksma. Kui
klassiruumi tulnud õpetaja
hakkas lööjat eemale tõmbama, sai paugud kirja temagi.
Lastevanemad ärevil
Rusikatega vehkija saadeti pärast vahejuhtumit koju.
Teiste laste vanemad on ärevil, sest neil on hirm oma laste turvalisuse pärast. Nende
soov on, et laps eemaldatakse koolist. Ühest paralleelklassist teise on ta juba korra üle
viidud.
"Harjumaal tean ühte lugu,
kus aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse puhul ajas kogu-

kond asja nii kaugele, et kogunes õhtul perekonna koduakna taha ja skandeeris, et nad
võiksid ära kolida. Me ei räägi
keskajast, vaid aastast 2018,"
kommenteeris eripedagoogi
haridusega Jürgen Rakaselg.

Tema kinnitusel on teiste
lastevanemate mure mõistetav ja kool peab sellega tegelema.
"On hästi oluline selgitada
teistele lastele ja vanematele,
kui klassis on hariduslikke erivajadusi. Samas ei tohi unustada, et need seletavad, aga
ei vabanda vägivaldset käitumist."
Rakaselg lisas, et kaua ei
saa teiste kulul liugu lasta.
"Kui on teada, et agressiivsusel on muster ja millised on
ohud, peab olema plaan, kuidas tegutseda. Näiteks on koolil mõistlik teha kokkulepe vanematega, et kui laps jätab rohu võtmata ja juba alguses läheb päev käest ära, siis pole
mõtet teda tundide lõpuni koo-

AKTUAALNE TEEMA

Ida-Virumaa

Rajaleidja
keskuse juht
Maire Merioja:
"Teemapäev
"Mida teha,
kui laps käitub vägivaldselt"
sündis õpetajate soovil.
misel aastal korraldasime
konverentsi, kus olid

Eel-

tee-

maks aktiivsus- ja tähelepa-

nuhäirega lapsed. Tegime
tagasiside küsitluse ja uurisime, millest võiks järgmisel
korral rääkida. Umbes 300
osaleja vastustest joonistus
kõige rohkem välja vägivalla
teema."

lis hoida. See häirib kõiki teisi ja õppimisest ei tule midagi välja."
Rakaselg rõhutas, et agressiivsus pole iseenesest hariduslik erivajadus, vaid nor-

maalne inimeseks kasvamise osa.
"Agressiivsus on arenguliselt möödapääsmatu ja kõik
lapsed on vähemalt korra elus
olnud agressiivsed. Selles ei
ole midagi tavatut, aga sellega tuleb toime tulla. Peab õppima oma vajadusi väljendama teistmoodi, nii, et kedagi ei
kahjusta."
Agressiivsuse uurijad väidavad, et maailmas ei ole kunagi olnud nii vähe vägivalda
kui praegu, olgugi et see võib

Jürgen Rakaselg jagas teisipäeval Jõhvi vallamajas toimunud seminaril Ida-Viru õpetajatele ja koolijuhtidele kuhjaga soovitusi,
kuidas käituda, kui koolis puhkeb vägivaldne konflikt.
MATTI KÄMÄRÄ

Ida-Viru õpetajatele ja koolijuhtidele hulga praktilisi näpunäiteid, kuidas olukorda va-

litseda.
tunduda uskumatuna.
Võimekust konflikte lahen"Inimesed on tundlikumad dada mõjutab õpetaja enda toinende väheste juhtumite pumetulek. "Kui tass on täis ja
õpetaja puhanud, saab ta tõehul. Tegelikult hukkub ju konfliktides kümneid kordi vähem näoliselt väga hästi hakkama.
inimesi kui ajaloos varem ja Kui aga pinged kogunevad, ta
me pole kunagi nii rahulikul ei saa neid arutada kolleegiajal elanud. Ka koolijuhid ütdega või rääkida psühholoogiga ning puudub ka juhi tugi, on
levad, et on palju rahulikum,
aga on üksikud eredad juhtuolukord kindlasti raskem."
mid, mis pälvivad palju täheMinisteeriumiametnik lüklepanu."
kas ümber arvamuse, nagu
oleksid õpetaja võimalused
Õhku ja ruumi
sekkumiseks väga piiratud.
Rakaselg, kes on ministee"See, et lapsi ei tohi sõrmeriumi nõunik erikoolide asjus, otsagagi puudutada, on vale.
arvas, et ka tavakoolide õpeSeadus ei keela füüsilist sektajatel on olemas täiesti adekkumist, kui laps on ohtlik envaatsed oskused vägivaldsete dale või teistele. Lihtne reegel: last võib füüsiliselt puutuolukordade lahendamiseks.
"Nad kas teevad seda tunda siis, kui seda on lapsel vaja, mitte õpetajal. Õpetaja ennetuslikult või on saanud selle pedagoogilise hariduse või da emotsioonide väljendamine
oma kogemuse kaudu, aga ülfüüsiliselt on alati lubamatu.
diselt teatakse: kui keegi on Aga kui laps on vaja raskest sioma tundelaines jõudnud hatuatsioonist ära tuua ja kaitsta
ripunkti, siis ära torgi, anna teda tema enda eest, sest muiõhku, aega ja ruumi. Sest tudu ta kukub alla või jookseb
gev emotsioon on nagu mis tateele, on see alati lubatud."
hes gaasiline asi: mida rohkem
Pole orja staatuses
teda nurka surun, seda suurema tõenäosusega toimub plahSamuti kehtivad õpetajatevatus," rääkis Rakaselg, andes le samasugused inimõigused

nagu kõigile teistele, meenu-

tas Rakaselg.
"Aeg-ajalt levib müütilisi
arusaamu, et Eesti õpetaja on
orja staatuses ja tal ei ole mitte mingisuguseid õigusi. Ka
õpetajal on õigus ennast kaitsta ja kellelgi pole õigust teda

lüüa."
Ekspert tutvustas ka seadusi, mis annavad koolis tegutsemiseks raamid.

Põhikooli- ja gümnaasiumi-

seaduse paragrahv 44 ütleb, et
kooli kohustus on tagada õpilase vaimne ja füüsiline turvalisus. Millal võib öelda, et kool
on oma rolli täitnud ja kas kool
saab kõike ära hoida?
"Ei saa, see ei ole mõeldav,"
kinnitas Rakaselg õpetajatele
ja koolijuhtidele.

"Hoolsuskohustus tähendab,
et teete kõik selleks, mida terve mõistusega inimene selles

olukorras teeks. Teilt ei oodata
seda, et olete eriüksuslane, kes
on saanudkoolitusi füüsiliseks
enesekaitseks ning kaklustele
vaheleminekuks. Kui kaks esimese klassi poissi kaklevad,
siis loomulikult lähen vahele,
kui kaklevad kaks üheksanda
klassi poissi, siis mõtlen, kas
ma lähen. Aga me ei tohi jätta abita lahkuminekäib käsikäes abi kutsumisega."

−

Rakaselg leidis, et mõnes
olukorras ongi targem keskenduda abi kutsumisele, mitte hakata seda ise lahendama.
"Kakluse katkestamine sõltub
teie enda valmisolekust, kui
palju on ettevalmistust, kogemust ja sisemist veendumust,
et lahendate selle olukorra."
Õpetajatele on veel toeks
karistusseadustiku paragrahv
28, mis räägib hädakaitsest.
"Kohtupraktika räägib, et inimesed saavad väga hästi aru,
kust lähevad piirid, mis on ja
mis ei ole mõistlik," tõdes Rakaselg.

Õige hõlma ei hakka keegi
Lektor soovitas tutvuda ka
lastekaitseseaduse paragrahviga 25.
"Esimest korda Eesti Vabariigi ajaloos on must valgel kirjas, et füüsiliselt ei tohi kedagi karistada. Füüsiline
sekkumine pole väärkohtlemine lapse suhtes juhul, kui ma
hoian ära suurema kahju. Kui
tõmban aknalaualt maha lapse, kes valmistub välja hüppama, ja ta murrab oma käeluu,
aga jääb elama, ei saa mind
selles keegi süüdi mõista," tõi
ta näiteks.
Eestis on üksikud juhtumid,
kus õpetaja on süüdi mõiste-

tud, ja need on ministeeriumiametniku hinnangul olnud õigustatud.

"Need on olnud juhtumid,
kus õpetaja on löönud õpilast
mitu korda rusikaga näkku,
on tulistanud õhupüssist lampe klassis, on peksnud jalaga
õpilast kõhtu jms. Ilma põhjuseta ei ole ühtegi õpetajat
Eesti Vabariigis süüdi mõistetud.
Palju rohkem on olnud menetluse algatamisi, mis on
ära lõpetatud, sest pole olnud alust. Õige hõlma ei hakka keegi. Kui pole oma volitusi ületanud, ei pea süüdimõistmist kartma."
Rakaselg rääkis, et kui õpetaja ise satub ohvriks, on ta
üheksal juhul kümnest mittepersonaalse rünnaku sihtmärk.
"Ehk siis õpetaja saab kusagil varem kogunenud pinge
plahvatuse osaliseks. Kümnel
protsendil juhtudest annab aga
õpetaja ise hagu alla. Kui te ise
kiusate ja alandate, siis olete
kehval teel. Garfieldi filmis
ütleb peategelane
heas toitumuses kass, kel elutarkust
kuhjaga
sellise lause: "Ära
nori tüli, kui sa matsu ei talu!"
Sama asi kehtib õpetajate puhul," arvas Rakaselg.

−

−
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UNISTUSED TÄITUVAD: Teater, kino, elurõõmud ja -raskused

Näitlejaks südame kutsel
~ Neli aastat tagasi kirjutas Põhjarannik Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi lõpetanud Eduard Joonasest, kes otsis mitu aastat oma kutsumust, katsetas eri ameteid infotehnoloogiast kuni teenindusvaldkonnani ning mõistis siis, et kõige rohkem köidab teda näitlemine. Ta võttis julguse kokku ja sõitis Moskvasse ning läbinud tohutu konkursi, asus õppima väga mainekasse kõrgkooli − Boriss Štšukini nimelisse teatriinstituuti. Eduard ütleb, et ei julgenud säärasest edust unistadagi, kuid fortuuna naeratas talle. Möödunud aastal lõpetas ta instituudi edukalt ning
omandas korraga kaks diplomit: teatri- ja filminäitleja ning estraadinäitleja oma. Hiljuti käis ta oma kodulinnas, et siin veidi puhata, ning siis vestlesimegi temaga sellest, kuidas unistused täide lähevad.

Irina Kiviselg
irina@pohjarannik.ee

Möödunud korral rääkisid
sa, et inimene ei pea mitte ainult oma kutsumuse leidma,
vaid ka elama seal, kus tal on
mugav olla. Kas sul on Moskvas mugav olla?
Võin öelda, et kõik on hästi.
Muidugi on väikesest Kohtla-

Järve linnast suurlinna kolimine otsekui täiesti uude maailma astumine. Mul olid suured
ootused ja närveerisin palju,
kuid Moskva võttis mind hästi vastu või võtsin hoopis mina teda? Ei pannud tähelegi,
kuidas see põimumine toimus,
kuid võinkindla veendumusega öelda, et mulle meeldib selles linnas elada. Harjusin kiiresti, sest kui sa 24 tundi ööpäevas instituudis veedad ja
midagi muud ei näegi, siis kohaned suurepäraselt. Enamasti harjutame kogu päeva pedagoogidega. Millal siis iseseisvateks etteasteteks valmistuda? Just öösel. Mõnikord tegin seda ühiselamus, kuid sageli jäin ka ööseks instituuti. Seda muidugi teha ei tohi,
kuid teisiti pole lihtsalt võimalik, kui sa tahad kõike jõuda ja
midagi saavutada.
Kas õppida oli raske?
Kergelt ei tule kunagi midagi. Ent kui miski sulle huvi pakub ja sind köidab, siis ei pane
raskusi tähelegi. Näitlemine ei
olnud minu puhul ju juhuslik
valik see oli südame kutse
ning ma liikusin selle unistuse
suunas mitu aastat. Nii et õpinguaastad möödusid lausa lennates ning ma olen siiralt õnnelik, et saatus mind just Štšukini instituuti viis.
Grupiga vedas mul samuti:
kolm viiest diplomietendusest,
mida me viimaselkursusel tegime, ei jäänud ainuüksi kooli
lavale, vaid sai ka n-ö tee ellu.
Neist esimene on "Dovlatov",
mis kestab neli tundi ja mida
saadab suur edu. Teine on Stevensoni ainetel valminud "Aarete saar": kui kunstiline juht
Mark Rozovski seda etendust
nägi, kutsus ta meid enda juurde Moskva ühte paremasse
teatrisse! Kolmas lavastus on
"Hüvastijätt Matjoraga" Rasputini ainetel. Head etendused
elavad aastakümneid ning ma
loodan, et ka meie omadel saab
olema pikk biograafia.
See tähendab, et enamik
teie lennu lõpetajad jäi Moskvasse?
Jah. Ma ei taha kiidelda,
kuid see on fakt: paljude teatrite kunstilised juhid, kes meie
diplomietendusi vaatamas käisid, ning ka meie pedagoogid
rääkisid, et meie lend on vii-

−

−

−

−

mase kahekümne aasta parim.
Ilmselt pole see juhus, et rohkem kui pooled meie kursuselt pääsesid kohe teatritesse. "Dovlatovis" näiteks teeb
kaasa 15 inimest, "Saares"
kümme. Muidugi on nad kõik
Moskvas. Veel jäin ma silma
filmirežissöör Sergei Ursuljakile, kes kutsus mind telefilmi "Ненастье". See töö on juba valmis, kuid film jõuab ekraanile alles 2019. aastal.
Hiljuti läbisin edukalt
casting'u Gleb Panfilovi juures märtsis alustab ta oma
uut projekti "Üks päev Ivan
Denissovitši elus". Selles osalevad suurepärased režissöörid ja inimesed. Nii et töö seisukohast läheb mul samuti
kõik hästi.
Kaks diplomit omandasid
vaid mõned inimesed. Kuidas
see sinul õnnestus?
Õppisin teatri- ja filminäit-

−

lejaks, estraadinäitleja diplomi aga sain lisaks, sest teenisin kõrgeima palli Tšehhovi
"Rothschildi viiulit" ja Aleksei
Tolstoi "Popovi und" esitades.
Peale selle näitasin end õpingute ajal heast küljest mitmesugustel etlemiskonkurssidel,

näiteks tulin Anton Tšehhovi
nimelise konkursi laureaadiks.
Etlemine tuli mul algusest peale hästi välja ning on mulle alati huvi pakkunud.
Millised on õpinguaastate
kõige eredamad muljed?
Kõik oli niivõrd uudne ja
meeldejääv, et raske on midagi
konkreetset välja tuua. Võibolla see, kuidas me viimase
kursuse lõpus mööda teatreid
käisime ning kunstilistele juhtidele oma töödestkatkendeid
näitasime. Ning nende kõrged
hinnangud ja kiidusõnad.
Neli aastat tagasi rääkisid,
et tahad saada draamanäitlejaks, nüüd aga jutustad õhinal
filmivõtetest. Mis sind praegu
enim köidab?
Kino ja teatrit võrrelda ei
saa. Pedagoogid püüdsid must
kasvatada mitmekülgset näitlejat ning arvan, et neil see
ka õnnestus minu näitlejadiapasoon võimaldab mängida nii tõsiseid kui ka komöödiarolle. "Dovlatovis" ja "Aarete saares" esitan viit eriplaanilist rolli. Kuid ma ise arvan, et
kõige huvitavamad on karakterrollid, sest näidendite autorid ei ole neid enamasti põhjalikult lahti kirjutanud ning tänu sellele saab näitleja improviseerida, fantaseerida, midagi omalt poolt juurde panna.
Millised rollid sul põhiliselt on? Kas on ka mõni lemmikroll?
Kui kinost rääkida, siis Ser-

−

gei Ursuljaki juures mängi-

EDUARD JOONAS
Praegu on mu põhieesmärk
kinnistada sisemine hingeli-

ne tasakaal.

sin ühe väljamõeldud Venemaa linna uudisteankrut. See
oli teiseplaaniline roll. Samasugune roll on mulle määratudka GlebPanfilovi uues projektis. Kuid need on ju ka alles
mu esimesed sammud sellel
erialal. Väga sageli tuleb ette,
et ei saagi aru, milline roll filmis või etenduses tähtsam on.
Palju sõltub lavastajast ja näitlejast. Näidelda mulle üldse
meeldib, olen õnnelik iga rolli üle ja püüan endast maksimumi anda, kuid lemmikprojekt, milles osalesin, oli "Dovlatov".
Olen nõus oma juhendajatega, kes rääkisid alati, et näitleja põhitöökoht peab olema teater. Algul me ei mõistnud päris
hästi, miks nad nii väidavad,
kuid nüüd on kõik selge. Pidev teatripraktika annab eelkõige elule toonust, sest kino
võib täna olla, homme aga ei
pruugi seda enam olla. Näitlejapraktika on väga õrn asi: istud veidi aega tööta, kaotad vilumused ja oskused ning neid
uuesti omandada on juba keerulisem.
Kas oled seda ka enda peal
tunda saanud?
Õnneks mitte tööd on piisavalt. Lisan eelöeldule, et kino on näitlejale meeldiv boonus saab nii raha teenida kui
ka kuulsust omandada. Näitlejaid on ju miljoneid, tuntakse
aga vaid üksikuid.
Kas algaja näitleja võib
pakkumistest keelduda ka?
Võin küll. Näiteks reklaamist, kui mulle reklaamitav
toode ei meeldi. Muidugi käin
ma vahel reklaami-casting'utel
seegi on ju näitlejale lisateenistus. Seda muidugi siis, kui
vaba aega on.
Võib öelda, et sinu suur
unistus läks täide sinust sai
näitleja. Millest sa nüüd unistad?
Hea küsimus. Unistus ja põhieesmärk on praegu kinnistada sisemine hingeline tasakaal, leida jalge alla kindel
pind. Esimene aasta pärast
teatriinstituudi lõpetamist on
näitlejale kõige raskem. Instituudis elad neli aastat ühes
maailmas, teades, mida teha,
ning tundes ümberringi kõiki
ja kõike. Ja siis äkki oled vaba, teid on lahti palju ning sa
ei tea, millist neist valida. Nii
et ees on taas otsingud oma

−

−

−

−

tee otsingud.

−

Millistes filmides tahaksid
mängida?

Mõnes heas vene filmis.
Näiteks meeldib mulle väga
Boriss Hlebnikovi "Arütmia"
ja Andrei Zvjagintsevi "Loveless". Üks paremaid režissööre on Sergei Ursuljak.
Sageli võib kuulda arvamust, et teatrikunst on välja
suremas, kuna inimesed lihtsalt ei käi enam teatris. Mida
sina sellest arvad?
Vene teater on viimasel
ajal tõepoolest langenud mitmesuguste poliitiliste sündmuste ohvriks ning temast on

Eduard Joonas viis oma unistuse ellu ning otsib nüüd armastatud erialal oma rada.

saanud saksa realismiteatri
uute tuulte pantvang. Paljud
nimetavad seda "uueks teat-

riks", kuid minu meelest ei kujuta see endast mitte midagi
peale labasuse. Ent kuna ma
mitte ainult ei tööta teatris,
vaid käin ka vabal ajal etendusi vaatamas, siis võin täie
kindlusega öelda, et inimesed on väsinud sellest solgist,
mida neile pakutakse. Õige,
hea, ilus, intelligentne ja tark
teater on tagasi tulemas. Üks
minu lemmikutest on näiteks
Vahtangovi-nimeline teater

−

neil on etendusi, millest ma
olen lausa vaimustuses. Samuti meeldivad mulle väga
Jaroslavli riikliku teatriinstituudi tudengitööd, mida aegajalt Moskvas näidatakse.
Tõelise teatri taastulemisest on rääkinud ka meie pe-

dagoogid ning paljud inimesed, kellega on mul olnud au
kohtuda. Štšukini instituudis
on kolm lava, neil toimuvad
pidevalt etendused, enamasti tudengietendused, ning saalid on alati täis. Inimesed tahavad vaadata head teatrit ning
näha laval uusi noori nägusid.
See valmistab siirast rõõmu ja
innustab.
Kas käid kodus Eestis tihti?
Mitte nii sageli kui tahaks.
Kuid paar korda aastas püüan
tulla küll, sest siin on hea puhata. Ma tunnen oma lähedastest ja sugulastest suurt puudust ning meie väikesest rahu-

likust linnakesest samuti.
Kas sa pole mõelnud Eestisse naasta? Tallinnaski ju on
vene teater, mis pole sullegi
võõras...

ERAKOGU

Vene teatri kollektiiv ei ole
võrreldav mitte ühegagi neist,
mida ma kunagi kohanud olen.
Ma armastan seda siiralt ning
püüan seal toimuvatel sündmustel silma peal hoida. Seal
on väga eriline ja kordumatu
atmosfäär, nad on justkui üks
suur perekond
ma tean ja
mäletan seda tunnet. Oleksin
sellises loomingulises ja sõbralikus kollektiivis töötades
väga õnnelik, kuid Eestisse
ma vaevalt tagasi tulen, kuna
praegu on minu elu Moskvas.
Seal ei ole mitte ainult mu töö,
vaid ka pere. Selles suures linnas leidsin ma ka oma pereõnne mu abikaasa on samuti näitleja. Raskusi ja probleeme esineb kõikjal ning kõigil,
lihtsalt tuleb õppida neid ületama ja liikuda oma eesmär-

−

−

gi poole.
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ALEKSEI NAUMKIN: Ega see nii lihtne pole tulla lavale ja esineda

Jõhvi vallavanema seinal ripub kapo
noomitus
~ Jõhvi vallavanem Aleksei Naumkin (40) ilmus mullu suvel pärast võimupööret vallamajja paljudele ootamatult, kuid Ossipenko-Neglasoni uuel võimuliidul
polnud ühtegi teist kandidaati ning Naumkinit peetaksegi Ossipenko inimeseks. Kui tänavu jaanuaris esitas kaitsepolitsei volikogu esimehele Niina Neglasonile, Jõhvi haigla juhile Tiiu Sepale ning valla sotsiaalteenistuse juhile Sirli Tammistele korruptsioonikahtlustuse, käis ka Naumkin kapos ütlusi andmas. Sellest on tema kabineti seinal mälestus: kaitsepolitsei sümboolikaga kalender. «Ma nimetan seda kapo noomituseks,» ütleb vallavanem naerdes.

Erik Kalda

erikk@pohjarannik.ee

Te pole veel aastatki ametis
olnud, kuid teid on juba kahel
korral valitud vallavanemaks.
Kas praeguseks on teile selged
kõik Jõhvi valupunktid?
Kui juulis ametisse asusin,
nägin siin asju, mis pole nii
korrektselt tehtud, nagu sooviksin. Mind üllatas, kui mulle öeldi, et see on suur masin,
mis liigub väga kiiresti, ja seetõttu pole alati võimalik kõike
korrektselt teha. Sellega polnud ma päris nõus ja hakkasin kõigilt töötajatelt korrektsust nõudma.
Siis käisid jutud, et Naumkin istub kabinetis ja viseerib
isiklikult kõik arved ja lepingud, mis tundus veidi imelik.
Milleks seda vaja oli?
Kui ma siia tulin, siis mulle
kohe sosistati: «Sind pannakse
tanki.» See andis lisatõuke, et
pean olema eriti tähelepanelik
algusest peale.

Kuivõrd see kõik on puutes
nende kriminaaluurimistega,
mida kapo on viimastel aastatel eri omavalitsustes, sealhulgas Jõhvis, läbi viinud? Kas
sellest tuleneb see kartus või
ettevaatus?
Inimesed, kes mulle dokumente allkirjastamiseks saadavad, muidugi vastutavad ka,
kuid viimane ja suurim vastutaja olen ju mina.

Eelmise suveni ei teadnud
laiem avalikkus teist midagi.
Kuidas teist Jõhvi vallavanem
sai?
Alustame 2006. aastast, kui
õppisin juurat magistrantuu-

ris, siis olin üks neist, kes tegid juristide liidule ettepaneku
korraldada siin tasuta õiguabi
andmist tegime vastuvõtte
kogu Ida-Virumaal. Tutvusin
selle käigus siinsete probleemidega ning see andis tõuke
kandideerida 2009. aasta kohalikel valimistel Jõhvis. Olin

−

volikogu liige ning eelarve- ja
ka maaelukomisjonis.
Aga see, kuidas siia ametisse sain, on huvitav lugu [naerab]. Kandideerisin vallavalitsusse ka juristi ametikohale...

Oli ju nii, et Nikolai Ossipenko ütles: «Aleksei, nüüd tuleb vallavanemaks hakata.»
[Naerab.] Need on lihtsalt
linna peal levivad jutud. Ütleme nii, et oli jutuajamine volikogu fraktsiooniga [Jõhvi

−

−

Meie Kodu E.K.]. Ettepaneku selleks tegigi mulle fraktsioon.

Aga Ossipenkoga sellest ju
ikka rääkisite?
[Naerab.] Ma ei taha anda
võimalust selleks, et minu räägitu põhjal sünniksid jälle mingid kuulujutud.
Aga sellepärast öelgegi, kuidas tegelikult oli.
Jutuajamine oli just nimelt
fraktsiooniga. Pole saladus, et
Nikolai Ossipenko kuulub samasse valimisliitu.

Juulis saite vallavanemaks,
oktoobris olid kohalikud valimised, kus saite 281 häält,
mis oli pärast Martin Repinskit Jõhvis teine tulemus. Kuidas teil õnnestus sedavõrd lühikese ajaga Jõhvis nii populaarseks saada?
Tuleb sagedamini kirikus
käia.
Kirikus?
See on nali. Kõige parem on
siis, kui inimesed lihtsalt hääletavad sinu poolt, sest usaldavad sind. Ma ei teinud peaaegu mingit reklaami. Need, mis
olid, olid peamiselt mingid selgitavad artiklid ja videod tehtud tööst.
Kui tihti te Ossipenkoga
mingeid Jõhvi asju arutate?
Mis me ikka keerutame, ta
on ju kohalikus mõttes oluline poliitiline kuju, kelle arvamus maksab, ja teie olete tema inimene.
Ma tean, et igasuguseid jutte liigub. Mis mõttes, et keegi
on kellegi inimene? Mind esitas sellele kohale meie fraktsioon ning mina olin selle valimisnimekirja esinumber. Sellel
fraktsioonil on volikogus kõige rohkem hääli, mistõttu pean
ma fraktsiooniga suhtlema.
Keegi mulle selles ametis mingeid korraldusi ei jaga. Ma ei
tööta kellegi taktikepi all, kuid
fraktsioonis arutatakse mitmesuguseid asju ja see on poliitikas normaalne. Samuti suhtlen
koalitsioonipartneritega.

Tundub, et viimastel aastatel on Jõhvi kaotamas oma regionaalkeskuse tähendust ning
aina rohkem muutub tõmbekeskuseks Narva. Miks?
Alustame sellest, et viimase nelja aasta jooksul on Jõhvis vahetunud viis vallavanemat. Põhjusi võib juba siit otsida. Praegugi kuulen opositsiooni poolt jutte, et avaldame Naumkinile umbusaldust.
Aga miks? Vastuseks on: ma
ei tea, lihtsalt. Ehk ongi põhjus selles, et viimase nelja aastaga on Jõhvis sisemine poliitiline kultuur rikutud. Volikogu liikmed ei tegele valla aren-

guga, vaid sõdivad ja tähtis on
üksnes see, kes tuleb võimule.
Kui vallajuhid aina vahetuvad,
siis kogu areng seisab. Mul on
pool aastat kulunud sisseelamiseks ning praegu tuleb hakata tegelema eelarvestrateegia ja arengukavaga, kuid juba veebruaris kuulsin soovist
mind umbusaldada.
Olen öelnud ka, et oma toolist ma kinni ei hoia, kuid laske tööd teha.

Millegipärast ütleb enamik
tippametnikke, et nemad oma

toolist kinni ei hoia, kuid istuvad seal ikkagi väga kaua.
Ma ei tea. Aga Jõhvist on
üks näide, nimesid nimetamata, kus inimene võeti ametist maha, aga ta kandideeris
siis uuesti. See meenutab olukorda, kus sind on uksest välja saadetud, aga sa ronid akna
kaudu ikkagi tagasi. Mina sellist asja korrata ei taha.
Mis toimub Jõhvi hooldekeskuses? Maja juht, kes sai
tööga hakkama, vahetati kahe
poliitiku vastu. Majas kostab
töötajate seast rahulolematust. Miks see nii juhtus?
Ma ei ole praegu nõukogu
liige. Ise ma sinna ei roni ja
kellelegi korraldusi ei anna.
Mul on võimalus küsida aru,
mis ja miks seal toimub, kuid
arvan, et praegu on vaja anda lihtsalt aega ja oodata, kuni kõik paika loksub. Alles siis
saab teha mingeid järeldusi.
Praegu on hooldekeskuse juht
opositsiooni esindaja. See annab ka opositsioonile võimalusi ennast näidata.
Kas see on normaalne praktika, et vallaasutuste juhtide
kohad on politiseeritud?
Praegu räägitakse palju sellest, et see pole justkui päris
korrektne, et hallatava asutuse juht on volikogu liige. Kuid
see pole ainult meile omane,
vaid kogu Eestile.
See on minu isiklik arvamus,
aga kui vallaasutuse juht on aktiivne inimene, saab toimuvast
aru, teab omavalitsuse probleeme ning ta valitakse volikokku siis ühelt poolt on see ju
hea. See inimene saab volikogu tasemel mingeid asju rääkida, küsida jne. Kui aga võtame
seisukoha, et volikogus saavad
olla vaid need, kes üldse vallaga kuidagi seotud pole, kas siis
ei teki probleemi, kes sel juhul
üldse volikogusse tuleb? See
ongi demokraatia, et oleks esindatud eri huvigruppide esindajad. Politsei asi on jälgida, et ei
oleks huvide konflikti.

−

Kui teid kinnitati ametisse,
hakati teid kohe kritiseerima,
et te ei oska esineda, teie jutust pole midagi kuulda, ning
nõuti, et vallavanem kasutaks
mikrofoni. Kas olete midagi selleks ette võtnud, et seda
kriitikat vaigistada?
Kui volikogus see kriitika tuli, siis ma sain aru, et sellel on
puhtpoliitiline ajend. Võimalik,
et volikogu liige Kaarel Pürg
tookordkuuliski midagi halvasti ja teised haarasid sellest kinni, saades aru, et see on ainus
asi, millega mind saab konksu
otsa võtta.

Aleksei Naumkin ei välista, et ühinemine naabervaldadega hägustaks Jõhvi kui regionaalkeskuse

CV
Sündinud 9. veebruaril 1978. a Kohtla-Järvel.
Lõpetanud keskkooli Kohtla-Järvel.
Aastatel 1997-2008 omandas eri õppeasutustes juristihariduse, sealhulgas sai akadeemias Nord 2008. aastal magistrikraadi. Magistritöö käsitles ohvrite õigusi kohtuvälises menetluses ja kohtumenetluses.
Töötanud üle 10 aasta juristina.
2005-2011 asutaja ja juhatuse liige MTÜs Ida-Virumaa Ohvriabikeskus, kus kaitses ohvrite huve kriminaalasjades.
Osutanud tasuta õigusabi majanduslikult vähe kindlustatud inimestele.
2009-2013 Jõhvi vallavolikogu liige, eelarve-ja maaelukomisjoni aseesimees.
Kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, oli kolm aastat sotside Jõhvi
osakonna esimees.
Alates 17.07.2017 Jõhvi vallavanem.
*
*
*

*
*

*
*

*

*

Nii et te pole kusagilt võtnud esinemiskoolitusi?
Ma suhtlen selle ala inimesega. Esimene kokkusaamine
oli juba ära ning tuleb veel.
Seda on kahtlemata vaja ja
oleksin võtnud neid koolitusi
ka ilma selle kriitikata. Ega
see nii lihtne pole tulla lavale
ja esineda.
Selleks on vaja aega ja see
nõuab harjumist.
Kui poliitilistes jõuvahekordades midagi ei muutu, siis on
teil veel vähemalt kolm ja pool
aastat vallavanema ametis olla. Mis selle ajaga peaks Jõhvis ja Jõhviga juhtuma?
Praegu realiseerime neid

projekte, mis kunagi plaani
pandi: vene põhikooli ehitus,
promenaadi pikenduse ja hariduslinnaku rajamine. Need on
vaja lõpuni viia.
Kui keegi ütleb, et need projektid on kunagi kellegi teise välja mõeldud, siis tulgu ja
proovigu neid realiseerida. See
on väga suur töö. Seesama koo-

li kolimine oleks võinud meile väga halvasti lõppeda see
nõudis väga suurt tööd. Ehitajaga ei ole samuti sugugi lihtne. Kohe hakkame tegelema
ka pikaajalisema arengustra-

−

teegiaga.

Ülemöödunud aastal lahkus Jõhvi ühinemiskõnelustelt

staatust. MATTIKÄMÄRÄ

naabervaldadega. Kas järgmisi valimisi silmas pidades võib
see liitumise küsimus taas tek-

kida? Kas sel on mõtet?
Jõhvi on piirkonnakeskus.
Kuid kas ta jääb selleks, kui
Jõhvi hakkab ühinema väiksemate valdadega? Või saab sellest mingi Ida-Virumaa tükike,
mis venib veel kilomeetreid
suuremaks? Praegu on Jõhvil
oma kompaktne ülesehitus.
Kui venime suuremaks, võime kaotada regionaalkeskuse staatuse ning saame endale hulga ühinevate omavalitsuste probleeme.

Kas teil on hobisid?
Mängin jäähokit, uisutan,
käin isaga kalal. Niisama metsas.
Kas teil on poliitikas suuremaid ambitsioone kui olla lihtsalt vallavanem?
Selle kohta võib öelda, et
süües kasvab isu.
Kasvab siis või?
Võimalik, et see võib kasvada, aga ütlen ausalt, et kohalikele valimistele minnes
ei plaaninud ma, et tulevikus
kandideerin riigikokku. Selliseid plaane pole siiani.
Ma saan aru, et inimesed,
kes minu poolt hääletasid, tahavad näha mind sellel kohal,
kuhu nemad mind on hääletanud.
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seal on
test nii vene- kui
ka ingliskeelsena
ning selle sooritanuna saate kohe

psühholoogia.
Psühholoogiliste vektorite

teada, millise vek-
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TÕELINE Jekatrin

SOOVIN OSTA lihakaste, piimakaste (600x400x150 mm). Info tel
5351 7414 või 505 9151.

info@est-land.ee.

ja antikvaarseid esemeid.

TÖÖ
PAKUN TÖÖD
Põllumajandusettevõte Harjumaal Kosel pakub tööd traktoristile (T-kategooria), autojuhile (Cja E-kategooria) ja paarile inimesele küttepuude tootmisel halumasinaga. Elamispind olemas.
fo tel 506 6529 või e-posti teel
fo@koseagro.ee.

Fekaalide ja reovee äravedu, kanalisatsiooni-ja sademeveesüsteemide puhastamine. Tel 509
6205, 5662 4716.

Olen muidugi
Freudi ja Borodtema

eksnaine Oksana on mu guru ja

KAARDID ENNUSTAVAD.
Tel 900 1727, 24 h. Ennustuste
tellimine ka meilile!

peamine õpetaja

konstellatsioonide vallas, mille
üle olen väga uhke seoses veidi
erapoolik, aga seda võin kinnitada, et saate kõnealusest raamatust suurema ja
sügavama elamuse ning kasu,
kui näiteks saadi omal ajal ülipopulaarsest Linda Goodmani
astroloogiaraamatust "Päikesemärgid". Isegi labane on sellist võrdlust tuua.
Aga... Me nagunii pidevalt
oma peas süstematiseerime ja
peab tunnistama, et Tolkatšovi/Borodjanski kehaõõnsustega seotud vektorid pole millegi poolest kehvemad C. G. Jungi inimtüüpide jaotusest. Peale selle on see raamat kirjutatud hea huumorimeele ja selli-

Jõhvi kaubakeskus

lumaad. Tel 504 5215, 514 5215,

TEENUS

sitleda.)

−

OÜ Estest PR ostab metsa-ja põl-

Korteriühistu Soo 18,Kiviõli kuulutab välja konkursi katuse remondiks. Hinnapakkumine saata e-postile soo18kivioli@gmail.com hiljemalt 31. märtsiks2018.

ti seda, kui harmoonias te sellega olete. (Soovitan sinna ka oma
meiliaadressi kirjutada, siis saate
korraliku PDFfaili, mida on hiljem mugavam kä-

janskiga

Komisjonikauplus
HEA
VÕTAB MÜÜKI

(Keskväljak 6, 0-korrus).
Tel 337 1488.

toriga teil enim
sidet on, ja samu-

Vaat. Eelmisel pühapäeval
ostsin selle raamatu ja... samal
päeval avastasin, et Tänapäeva peatoimetaja Tauno Vahter
rebib selle kohta Facebookis
juba kildu. Pole ju raske tuletada, millist elevust ja elutervet huvi võib sõnaühend "kehaõõnsus" tekitada. Praegu küsisin Tauno käest ja selgus, et ta
polnud muidugi seda raamatut
isegi käes hoidnud.
"Pepu", "kaka", "peerunaljad", "pruun vektor" etc. Aga...
raamatu tasuks vähemalt kätte võtta enne kui kildu rebid.
Sigmund Freud on ka tänapäeval paljudele vaid selle sümbol, et "ahaa, teine näeb pirakat torni, aga tema... fallost!".
Tegelikult on tegemist põneva ja praktilise psühholoogiaraamatuga. Selle autor Mihhail Borodjanski on Viktor Tolkatšovi jünger, keda enam pole, ja ta on teemat tublisti edasi arendanud.
Psühholoogilise lähenemise
aluseks on siin võetud fakt, et
igal inimesel domineerib mõni vektor süsteemis, mis on rajatud kaheksale kehaavausele:
anus, ureetra, naba, nahk, suu,
silm, kõrv ja nina. Isegi enne
raamatu kättevõtmist võite
sooritada testi aadressil www

Jõhvi,

olme-

−

süsteem: millest ei
rääkinud Sigmund Freud"
Tõlkijad Diana Joassoone,
Merle Mehist
SISEMAAILM OÜ, 2017
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FIRMA OSUTAB korteriühistutele trepikodade, välistreppide ja

soklite remondi teenuseid, teeb
mitmesugused krohvimistöid
se lobedusega, et omandate seal
seisva mängleva kergusega.
Iga vektorit käsitleva peatüki lõpus on näiteks loetelu
filmidest, mis aitavad kõnealust vektorit paremini mõista, ja nõnda saab kohe ka popkultuurist õpitule näitlikku
materjali.
Kui tunnete ennast, olete
nii-öelda hästi integreeritud,

olete kindlasti õnnelikumad
ning edukamad inimesed, paremad partnerid ja tublimad
lastevanemad.
Teet Korsten

ning paigaldab puidust

Tel 5458 6380.

käsipuid.

Pakume transporti eelkõige eakatele ja erivajadustega klientidele, samas oleme avatud ka
muudele pakkumistele. 8kohaline
väikebuss teenindab kahte ratastoolis klienti. Võtke julgesti ühendust, lahenduse leiab igale sõidule.
Veokaarik123@gmail.com, tel 5191
7173.
Puhastame katustelt sambla. Paigaldame redeleid. Peseme fassaade. Tel 5388 8445.

Inin-

EHITUS
MÜÜK
SOODSATE HINDADEGA SAE-ja
HÖÖVELMATERJAL. Tel 5665
2952.

KINNISVARA
MÜÜK
Müüa 3toaline korter (64,3 m², 2.
korrus, keskmises seisukorras)
Jõhvis Kaasiku 24A. Tel 5836

SÕIDUKID
MÜÜK
Müüa heas korras TOYOTA COROLLA (originaalvärv, valge, diisel
2.0, 85 kW, 2004. a). Hind 1500 €.
Tel 5190 9449.

0385.

OST

1toalinekorter (IV korrus, 31,6 m²,
pakettaknad, metalluks) Ahtme keskuses Toome pst
UUS HIND

Soovin osta sõidukorras auto.
Sobib ülevaatuseta või Vene auto.
Vormistamine kohapeal. Tel 5819

3000 €! Tel 552

14.
4934.

0200.
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Esmaspäev 26. märts
06.55 Terevisioon
09.10 Isa Brown*
10.00 Terevisioon*
12.10 Maahommik*
12.55 Oma kodu*
13.25 Hakkab jälle pihta
13.55 Minu laulu-ja tantsupidu
14.40 Klassikatähed 2018: Parafraas*
16.10 Doktor Martin
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Õnne 13 (Eesti 1994)
Laulu lugu: Tarmo Pihlap
17.45 Isa Brown
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Osoon (s)
20.30 Eesti jälg: Ukraina
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm

Kolmapäev 28. märts

Teisipäev 27. märts
06.55 Terevisioon
09.10 Isa Brown*
10.00 Terevisioon*
12.15 Hommik Anuga*
13.25 EV100. Leiutades Eestit*
Rakett 69*
14.05 Eesti parim koolikokk
15.05 Ilus maa: Ää süük
15.10 Osoon (s)*
15.40 Saladuslik Aafrika: Tansaania*
16.10 Doktor Martin
17.00 Aktuaalne kaamera
Õnne 13 (Eesti 1994)
17.35 Laulu lugu: Põhjanael
17.45 Isa Brown
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Teatriauhinnad 2018
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport
Kirjandusministeerium
22.10 Durrellid
23.00 Plekktrumm*
23.45 MI: Peedu Kass*
00.10 Teatrifantoom

06.55 Terevisioon
09.10 Isa Brown*
10.00 Terevisioon*
12.15 Välisilm*
12.45 Simon Reeve’iga Kreekas*

06.15 Küladetektiivid
07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Esmakohtingud*
10.00 Osake minust*
11.00 Kodus ja võõrsil
Meie aasta Iraanis*
12.30 Legendide lahing*
13.30 Heeringas Veenuse õlal
14.00 Tüdruk nimega Elif
15.00 Võmm ja selgeltnägija
16.00 Tuvikesed
16.30 Osake minust
17.30 Esmakohtingud
18.30 Reporter boonus
19.00 Reporter
20.00 Kodutunne
21.00 Köök
21.30 Naabriplika
22.30 Mf Ameerika snaiper
01.05 Mf LA vulkaanipurse*
02.40 Reporter*
Võmm ja selgeltnägija*
04.10 Küladetektiivid*

Küladetektiivid
06.15
07.05 Animasarjad
Reporter*
08.00
09.00 Esmakohtingud*

06.15 Küladetektiivid

06.15 Animasarjad
08.05 Minu köök on parim*
09.25 Võimalikvaid Venemaal*
Kirgede torm*
11.00 Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Eesti otsib superstaari*
14.00 Meisterkokk
14.55 Metskass
15.55 Vaprad ja ilusad
Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed: Uudised
19.25 Seitsmesed
20.00 Kuuuurija
21.00 Võimalikvaid Venemaal
21.30 Litsid
Mf Alt üles
01.00 CSI Kriminalistid
01.55 Hawaii 5-0
02.45 Kuuuurija*
03.35 Litsid*

06.15 Animasarjad
08.05 Minu köök on parim*
09.25 Võimalikvaid Venemaal*
09.55 Kirgede torm*
11.00 Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop

Animasarjad
07.00
08.15 Lastetuba:

07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba: Mänguvõitlus
nagu päris* 08.30 Animasarjad 09.00
Ringvaade* 10.00 Doktor Martin*
10.50 Plekktrumm* 11.35
sika: Palju kära ei millestki* 13.27
ERR.ee uudised 15.30 Rambipalavik*
15.50 Animasarjad 16.00 Lastetuba: Mänguvõitlus nagu päris* 16.15
Animasarjad 17.35 Lastetuba:
päeva lugu 17.50 Jalgpalli maavõistlus: Gruusia – Eesti 18.50 AK (viipek)

17.35

21.30 Sport

21.40 Välisilm
22.15 Välisilma dokk: Vihased valged
ameeriklased
23.00 Dicte: Unistused ja teemandid
23.45 Ringvaade*

21.30 Sport

21.40 Suud puhtaks
23.00 Töörööbikud*
23.30 Minu pere. Jõulusoovideaeg
00.00 Ringvaade*

07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Esmakohtingud*
10.00 Osake minust*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Siberi võmm*
12.30 Radar*
13.30 Krimi*
Tüdruk nimega Elif
15.00 Võmm ja selgeltnägija
16.00 Tuvikesed
16.30 Osake minust
17.30 Esmakohtingud
18.30 Reporter boonus
19.00 Reporter
Suur lotokolmapäev
21.00 Kolm meest ja beebid
21.30 Pilvede all
22.30 Meie aasta Iraanis*
23.30 EbaREAALNE: Naine
00.25 The Voice – Ameerika hääl*
02.10 Reporter*
Võmm ja selgeltnägija*

14.00

20.00

20.00 Radar

21.00 Siberi võmm
22.00 Krimi
22.30 MfVarjatud kättemaks
00.50 Mf Ameerika snaiper*
03.10 Reporter*
04.00 Võmm ja selgeltnägija*
04.40 Krimi*

11.50

18.45 Seitsmesed: Uudised

Meis-

terdame Mariga 08.25 Animasarjad
09.00 Ringvaade* 09.30 Punk
pia* 10.00 Ballykissangel* 10.55 Jaanimardikate haud 12.24 ERR.ee
sed 15.30 Rambipalavik* 15.50
masarjad 16.00 Lastetuba: Meisterdame Mariga 16.10 Animasarjad 18.30
Lastetuba: Mänguvõitlus nagu päris
18.45 Animasarjad 18.55 Rambipalavik 19.20 AK (viipek) 19.30 Heureka:
Kuidas valmib teatrilavastus? 19.55
Maahommik* 20.40
te tuleristsed: Xavante suguharu Brasiilias 21.30 Kultuuriuudised 21.35

teraa-

uudi-

Ani-

Põlisrahvas-

22.20 Kinoklassika: Palju

kära ei millestki 00.10 Eesti TOP 7*

09.00 Kodu keset linna* 09.30
Kutsuge Cobra 11* 10.30
Mf Minority Report* 13.10
Top Shop
Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00
ver 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00
MacGyver 18.00 Perepea* 18.30

Koh-

teoo-

Simpsonid* 19.00 Suure paugu
ria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Maailma naljakaimad
Mf Raamatukoguhoidja 3
deod
23.25 Suure paugu teooria*

vi-

21.30

07.00 Trennispikker 07.55
Kodus ja võõrsil* 08.20 Õhtusöök kahele* 09.20

Pal-

10.15Tüd-

sala-

ruk nimega Elif* 11.10 Vana silla
dus* 12.10 Top Shop 12.25 Purunenud elud 14.15 Mf Üks peigmees üle
16.10 Legendide lahing* 17.05 Tüdruk nimega Elif 18.05 Vana silla
ladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35
Meie aasta Iraanis 20.35 Mf Südaöö
Pariisis 22.35 Õhtusöök kahele 23.35
Vallaline kaunitar 01.00 Reporter
01.55 Mõrvarlikud naabrid

sa-

06.10 Viini võmmid 07.00
Reporter+ 08.00 Knight Rider* 09.00 Autosaade Grip* 10.00
PingeMonk*
Mentalist*
line PyeongChang 14.00 Autosaade
Grip 14.55 Spordireporter (SR) 15.00
Kaks ja pool meest 15.55 SR* 16.00

12.00

ViimaSuu-

Knight Rider 16.55 SR* 17.00
ne võmm 17.55 SR* 18.00 Mentalist 18.55 SR* 19.00 Monk 20.00
saajakiri
Gotham
OTSE:

21.20

Jalgpalli sõpruskohtumine: Holland –

Portugal 23.30 Kriminaalne Venemaa
00.30 Nuuskija 01.30 Gotham*

Kinoklas-

Teatri-

19.00 Jalgpalli maavõistlus: Gruusia

sur-

–

Eesti jätkub 20.00 Noor, terve ja
masuus 21.00 Kapital 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Häälega merele, 5/8
22.05 dokkaader: 20 000 päeva maa
peal 23.40 Eesti TOP 7 00.30 Fargo

09.30 Kodu keset linna* 10.00
Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf
Raamatukoguhoidja 3* 12.55
Maailma naljakaimad videod* 13.10
Top Shop 13.25 Kodu keset linna
14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00
Kutsuge Cobra 11
ver
MacGyver 18.00 Perepea* 18.30
Simpsonid* 19.00 Suure paugu teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Maailma naljakaimad videod
21.30 Mf Operatsioon: Murtud nool

Koh-

16.00

17.00

13.15

ma-

15.30

Anima-

maa-

20.50

Kultuuri-

esitleb.

Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf
Operatsioon: Murtud nool*

13.10 Top Shop 13.25 Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11*
15.00 Kohver 16.00 Kutsuge
MacGyver
ra 11
Perepea* 18.30 Simpsonid* 19.00 Suure
paugu teooria 20.00 Perepea 20.30
Simpsonid 21.00 Maailma naljakaimad videod 21.30 Mf Pantvang
23.45 Suure paugu teooria*

17.00

18.00

Cob-

palli sõpruskohtumine: Hispaania –
Argentina* 14.00 Autosaade Grip

15.00

Kni-

Suusaa-

kohtumine:

Hispaania

–

Argentina

Live.

06.15 Küladetektiivid
07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Esmakohtingud*
10.00 Osake minust*

06.15 Küladetektiivid: Surm
jääl
07.00 Sonic Boom
07.30 Reporter*
08.30 Mf Postimees Pat
10.15 Mf Võlumaja
12.00 Väikesed hiiglased*
14.00 Mf Gladiaator
Mf Delfiini lugu 2
19.00 Reporter
19.55 Kuldvillak
20.30 Roaldi nädal: Kloostrielu
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga. Margnal
ja Jõekaldal on külas Tomi ja
Anni Rahula, Justin Petrone ja
Mart Sander
23.00 Mf Desperaado
01.10 Mf Ameerika suvi*
02.55 Reporter*
03.45 Küladetektiivid: Surm

11.00Kodus ja võõrsil
11.30 Pilvede all*

12.30 Kolm meest ja beebid*
13.00 Suur lotokolmapäev*
14.00 Tüdruk nimega Elif
15.00 Võmm ja selgeltnägija
16.00 Tuvikesed
Osake minust
17.30 Esmakohtingud
18.30 Reporter boonus
19.00 Reporter
20.00 Väikesed hiiglased
22.00 Legendide lahing*
23.00 Mf Ameerika suvi
MfVarjatud kättemaks*
03.00 Reporter*
03.50 EbaREAALNE: Naine*
04.35 Võmm ja selgeltnägija*
05.15 Reporter boonus*

17.00

16.30

01.00

jääl*

04.30 Reporter boonus*
04.55 Nädalalõpp Kanal 2ga*

Me-

sala-

Purune-

nooremaks* 16.10 Kodutunne* 17.05TüdElif 18.05
sa19.05
19.35
ja

ruk nimega
Vana silla
ladus
Kodus võõrsil
Naabriplika 20.35 Mf Meieidioodist
vend 22.35 Õhtusöök kahele 23.35
Poissmees 01.10 Reporter

14.55Spordireporter (SR) 15.00Kaks

ja pool meest 15.55 SR* 16.00

Kni-

ght Rider 16.55 SR* 17.00 Viimane võmm 17.55 SR* 18.00 Mentalist
18.55 SR* 19.00 Monk 20.00
jakiri 20.30 Gotham 21.30 Geeniuste missioon 23.30 Viimanevõmm*
Kaks ja pool meest*

Suusaa-

00.30

–

09.25 Võimalikvaid Venemaal*
09.55 Kirgede torm*
11.00 Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Naabrist parem*

tagaotsitum

14.00 Meisterkokk
14.55 Metskass
15.55 Vaprad ja ilusad
16.25 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed: Uudised
19.25 Seitsmesed
20.00 Suure tähe väike täht

Pühapäev 1. aprill

07.30 EV100*
07.35 MI: Maarja Nuut
08.05 Via Dolorosa*
08.35 Tareq Taylori kokakunst*
08.55 Üks koorilaul: Luulet sinu süles
Oma kodu
09.35 Meie inimesed: Tarvo
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (s)*
11.15 Pealtnägija (s)*
12.05 Rodeo*
13.25 SaladuslikAafrika: Malawi*
Eesti lood: Veel üks laul
14.20 3 hitti: Elina Born ja Stig Rästa
14.30 Taeva pärast!: Uus elu
15.20 Hommik Anuga*
16.35 Tuulepealne maa: Klaasist riik*
17.40 Durrellid*
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Loodusdokk: Sinine planeet II
19.35 Rakett 69: Teadusteater
20.05 Reisile minuga: Taipei
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.20 Sport
21.35 Poldark
22.35 Mf 1 + 1
00.20 Broadchurch*

07.30 Sandra Nurmsalu
07.35 Osoon (s)*
08.00 Poldark*
09.00 Tähendamisi
09.05 Prillitoos

06.15 Grantchester
07.05 Eesti tippmodell
08.00 Top Shop
08.15 Mr Bean
09.10 Kodutunne*
Hommik lemmikutega
10.40 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Roaldi nädal: Kloostrielu*
13.00 Pilvede all*
14.00 Radar*
15.00 Väikesed hiiglased*
Mf Hop
19.00 Reporter+
19.35 Galileo
21.05 Briti talent
23.00 Mf Kindlasti võib-olla
01.15 Mf Desperaado*
03.10 Nädalalõpp Kanal 2ga*
Eesti tippmodell*

06.00 Reporter+*
06.30 Mf Hop*
08.30 Galileo*
10.00 Briti talent*
12.00 Metsarahvamängud
Nädalalõpp Kanal 2ga*
14.30 Kolm meest ja beebid*
15.00 Naabriplika*
16.00 Eesti parimad aprillinaljad
17.00 Siberi võmm*
18.00 Sõnasõda
19.00 Reporter+
19.35 Meie aasta Iraanis
20.35 Legendide lahing
21.35 The Voice Ameerika hääl
22.35 Mf Ämblikmees
01.00 Mf Kindlasti võib-olla*
03.00 Mf Ameerika suvi*
04.30 Roaldi nädal: Kloostrielu*
05.20 Hommik lemmikutega*

06.30 Südameasi
07.25 Powerpuff tüdrukud
07.55 Käpapatrull
08.20 Ben
09.00 Simpsonid
10.30 Üllata Eestit*
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Selgeltnägijate tuleproov*
13.40 Litsid*
14.45 Kättemaksukontor*
15.55 Midsomeri mõrvad
18.00 Naabrist parem*

06.30 Südameasi
07.25 Powerpuff tüdrukud
07.55 Käpapatrull
08.20 Ben
09.00 Simpsonid
10.00 Mf Jääaeg 4*
Padjaklubi*
12.55 Me armastame Eestit
14.25 Stop!
14.55 Keskea rõõmud
15.55 Midsomeri mõrvad
18.00 Papad mammad*
19.00 Seitsmesed: Uudised
Eesti otsib superstaari
21.30 Mf Noa laev
00.15 Kuidas mõrvastpuhtalt

09.05

13.50

10.10

22.30

10.00Hommik Anuga

11.15 Töörööbikud
11.45 Simon Reeve’iga Kreekas*
12.45 Eesti jälg: Ukraina*
13.15 Loodusdokk: Sinine planeet II*
14.05 Hercule Poirot: ABC mõrvad*
15.50 Kontrapunkt
Ülestõusmispühade jumalateenistus Tallinna Metodisti
kirikus
17.05 Rakett 69: Teadusteater*
17.35 Reisile minuga:Taipei*
18.00 Õnne 13 (s)*
18.30 Aktuaalne kaamera

16.05

18.40Hei, tulevikuinimesed!

19.00 ENSV
19.30 Tuulepealne maa
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm: Nädal
21.40 Sport
22.00 Broadchurch
22.45 Klassikatähed 2018: Finaal*
Ööülikooli rännakud: Anne Da-

00.15

niel-Karlsen ja Marju Lepajõe

13.00

17.00

–

...

...

04.25

09.30 Kodu keset linna* 10.00

Ani-

palli sõpruskohtumine: Holland – Portugal* 14.00 Autosaade Grip 14.55
Spordireporter (SR)
Kaks ja
pool meest 15.55 SR* 16.00

ght Rider 16.55 SR* 17.00 Viimane võmm 17.55 SR* 18.00 Mentalist
18.55 SR* 19.00 Monk 20.00
jakiri 20.30 Gotham 21.20 Minu peletajad 22.20 OTSE: Jalgpalli sõprus-

21.20

finaalturniirile

00.30 Ringvaade*

07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba* 08.30
masarjad 09.00 Ühe unistuse
ja 10.00 Doktor Martin* 10.45 Heureka* 11.15 Teatriauhinnad 2018*
ERR.ee uudised
Laulukarusselli kuldne kolmik 15.55
sarjad 16.00 Lastetuba* 16.15 Animasarjad 18.30 Lastetuba: Usu seda,
mida usud! 18.50 Animasarjad 18.55
Rambipalavik 19.20 AK (viipek) 19.30
8 mm ELU 20.00 Winny Puhh:
ilma
EV100. Leiutades Eestit*
21.00 Püramiidi tipus 21.30
uudised 21.35 Iberofest
Meeletu linn 23.15 Kultuuriaasta tähed*
23.45 Plekktrumm* 00.30 Eesti lood:
Pets ja Berliin* 01.00 Õhus

06.10 Viini võmmid 07.00
Reporter 08.00 Knight Rider* 09.00 Autosaade Grip* 10.00
Monk* 11.00 Mentalist* 12.00 Jalg-

noore-

17.05

20.00 Saladuslik Aafrika: Malawi
kaamera.

20.30 ENSV
21.00 Aktuaalne
Ilm
21.30 Sport
21.40 Rodeo
23.00 Simon Reeve’iga Kreekas
00.00 Teel jalgpalli MM 2018

14.55 Mf Dinosauruste radadel
16.50 Mf Garfield 2: kahe kassi lugu
18.45 Seitsmesed: Uudised
19.25 Seitsmesed
19.55 Rahvabänd 2018
21.30 Papad mammad
Kellapid
23.00 Mf Lõpetamata tehing
00.50 Mf Bastille’i päev*
02.35 Politseipere
03.25 Papad mammad*
04.15 Võimalik vaid Venemaal*
04.40 Seitsmesed: Uudised

06.10 Viini võmmid 07.00
Reporter 08.00 Knight Rider* 09.00 Autosaade Grip* 10.00
Monk* 11.00 Mentalist* 12.00 Jalg-

sa-

PuruTüdKo-

Ott.

15.45

12.55Võimalik vaid Venemaal*

07.00 Trennispikker 07.55
Kodus ja võõrsil* 08.20 Õhtusöök kahele* 09.20
ditsiinilised mõistatused 10.15 Tüdruk nimega Elif* 11.10 Vana silla
dus* 12.10 Top Shop 12.25
nud elud 14.15 Terane detektiiv Candice Renoir* 15.15 10aastat

14.15

06.55 Terevisioon
Isa Brown*
10.00 Terevisioon*
12.15 Pealtnägija*
13.05 Minu pere
13.35 Töörööbikud*
14.05 Suud puhtaks*
15.30 IstanbuliVürtsiturul
Tareq Taylori kokakunst
16.10 Doktor Martin
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Õnne 13 (Eesti 1994)
17.45 Isa Brown
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade

06.15 Animasarjad
08.05 Mf Jäneste kool kuldse muna valvurid
09.40 Mf Shrek
11.35 Kättemaksukontor*
12.40 Mf Muppetid – kõige

07.00 Trennispikker 07.55
Kodus ja võõrsil* 08.20 Õhtusöök kahele* 09.20
ditsiinilised mõistatused 10.15 Tüdruk nimega Elif* 11.10 Vana silla
ladus* 12.10 Top Shop 12.25
Mf Südaöö Pariisis*
nenud elud
16.10 Meie aasta Iraanis* 17.05
ruk nimega Elif 18.05 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35
dutunne 20.35 Terane detektiiv Candice Renoir 21.35 10 aastat
maks 22.35 Õhtusöök kahele 23.35
Poissmees 01.10 Reporter

Me-

Laupäev 31. märts

Animasarjad
06.15
08.05 Minu köök on parim*

–

01.20

Reede 30. märts
07.10 Luuletus:
Enn Vetemaa
07.15 Dok Hiite lummus
08.15 Pöide, vaikiv tunnistaja
09.10 Isa Brown*
10.00 Suure reede jumalateenistus
EELK TallinnaJaani kirikus
11.00 Urmas
One Man Show
12.55 Arvo Pärt Inglite linnas
13.35 Meeletu
15.10 Dok Tashi Delek!
16.05 Üks koorilaul: See on Eesti*
16.10 Kirjandusministeerium*
16.40 Reisile minuga: Taiwan*
Õnne 13 (Eesti 1994)
17.45 Isa Brown
18.30 Aktuaalne kaamera
18.45 Asja lood: Vanaisa telefon
19.00 Via Dolorosa
19.30 Klassikatähed 2018: Finaal
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
Hercule Poirot: ABC mõrvad
23.05 Pealtnägija*
23.55 ETV
Ott Lepland

06.15 Animasarjad
08.05 Minu köök on parim*
09.25 Võimalikvaid Venemaal*
09.55 Kirgede torm*
Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Suletud uste taga*
12.55 Padjaklubi*
14.00 Meisterkokk
14.55 Metskass
15.55 Vaprad ja ilusad
16.25 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed: Uudised
19.25 Seitsmesed
20.00 Naabrist parem
21.00 Võimalikvaid Venemaal
22.00 Reis Venemaa lõppu Tšukotka
22.30 Kuuuurija*
23.30 NCIS Kriminalistid
00.30 Abielus esimesest silmapilgust
01.30 Naabrist parem*

11.00

Kuuuurija*

19.25 Seitsmesed
20.00 Üllata Eestit
20.30 Suletud uste taga
21.30 Padjaklubi
22.30 Mf Bastille’i päev
00.20 CSI Küber
Sherlock New Yorgis
02.15 Suletud uste taga*

22.30

13.25

03.00

12.55 Litsid*
14.00 Meisterkokk
14.55 Metskass
15.55 Vaprad ja ilusad
16.25 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim

16.25

20.30

21.40

14.00

09.55

11.00

17.35

Tüdruk nimega Elif
15.00 Võmm ja selgeltnägija
16.00 Tuvikesed
16.30 Osake minust
17.30 Esmakohtingud
18.30 Reporter boonus
19.00 Reporter

03.30

jastatud peresaladused

13.45Dok Püha kohv

17.05

Neljapäev 29. märts

09.10

14.10 Ehitades Eestit: Kutse tantsule*
15.10 Tähendamisi*
15.15 Prillitoos (s)*
16.10 Doktor Martin
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Õnne 13 (Eesti 1994)
Laulu lugu
17.45 Isa Brown
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Pealtnägija
20.45 Suud puhtaks
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm

10.00 Osake minust*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Kodutunne*
12.30 Naabriplika*
13.30 Köök*

11.30

Plekktrumm

13.35

TELEKAVA 9

11.50

19.30

19.00 Seitsmesed: Uudised

Seitsmesed
05.10
05.45 Võimalik vaid Venemaal*

19.30 Mf Jääaeg 4
21.15 Jääaeg: Munadepüha eri
21.45 Mf Armastusega, Rosie
23.55 Mf Perekond Fang
01.55 Midsomeri mõrvad*
03.45 Naabrist parem*
Nurgakivi*
05.10 Seitsmesed: Uudised

07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba* 08.30 Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.00
tor Martin* 10.50 Häälega
le* 11.20 Tantsud Linnuteele 12.21
ERR.ee uudised 15.30 Rambipalavik*
Animasarjad
Lastetuba*
16.15 Animasarjad 18.30
ba: Kui sõnu ei ole 18.40 Animasarjad
18.55 Rambipalavik 19.20 AK (viipek)
19.30 Siiditeel 20.00 AegRuum.
ge tuttavaks – inimesed 20.50 Ajumängud 21.15 Kõlab hästi!: Mari
kuni päris muusika
EV100. Eesti kultuur Euroopa lavadel 21.30
tuuriuudised 21.35 Võõramaalane
22.35 Arvo Pärt / Robert Wilson.
tatud paradiis 23.30 Suulud

07.00 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.30
Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.00
Doktor Martin*
Püramiidi tipus* 11.20 Sõna ja seadus 12.10
uudised 14.45
ti TOP 7* 12.59
Koolitants 2018* 15.30 Rambipalavik* 15.50 Animasarjad 16.00 Lastetuba* 16.10 Animasarjad 18.30
tetuba: Meisterdame Mariga 18.40
Animasarjad 18.55 Rambipalavik
19.20 AK (viipek) 19.30 Ajavaod. Ärimehed 20.00 Romanovite saladus
20.50 Sanktuaarium 21.05 Eesti lood
21.35 Püstijalakomöödia. Michael
McIntyre – “Showtime” 22.25
fest esitleb. Meeletu linn 00.05
kaader: 20 000 päeva maa peal*

07.30 Animasarjad
11.00 Ajumängud*
11.20 Winny Puhh: maailma veidraim
bänd*
Arvo Pärt / Robert Wilson. Kaotatud paradiis* 13.15
Mai Murdmaa 14.20 Kommentaare Eesti filmile* 14.30 Mf
aru* 16.00 Kultuuriaasta tähed*
16.25 Siiditeel* 17.00 Pudrumägede ja piimajõgede maa 18.00
sarjad
Tantsuakadeemia
AK (viipek) 19.30 Põlisrahvaste
ristsed*
AegRuum*
Punk
teraapia 21.40 Heureka* 22.10
lega merele* 22.35 Eilsest tänasesse: Klaas 23.35 Võõramaalane* 00.30
Püstijalakomöödia. Michael McIntyre
– “Showtime”*

Kodu keset linna* 10.00
09.30
Kutsuge Cobra
11.00

08.30 Kodu keset linna* 09.00
Kutsuge Cobra 11* 10.00
Mf Kahe tule vahel* 13.00
Top Shop 13.15 Kodu keset linna
13.50 Kutsuge Cobra 11* 14.50 Kohver 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00

09.30 Viimane mees maa peal
10.00
agendid
10.55 Mf JohnTucker peab
rema* 12.50 Maailma naljakaimad
videod* 13.20 Värskelt maabunud
13.50 Kodumaa 14.55 Peata ratsanik
Kirvemehed
OTSE: Alexela Korvpalli Meistriliiga. Pärnu
dam Tartu Ülikool 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Viikingid 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear 22.05 Autoralli
MM/WRC 22.45 Mf Reede 13: Osa 5

09.35 Viimane mees maa peal
10.05
agendid
11.00 Naudime elu 11.30
bad mehed 12.30 Kirvemehed 13.30
Värskelt maabunud 14.00 50 moodust põrmustada oma ema 15.00
Peata ratsanik
Moodne perekond 16.30 Kirvemehed 17.30
raja rekkavennad 18.30 Üksi 19.30
Totaalne muutumine: kodueri 20.30
Simpsonid 21.00 Mf Kuningas Arthur
23.35 Top Gear* 00.40 Quantico

05.50 Mf Suvi Barcelonas
07.25 Meie Charly 08.20
Top Shop 08.35 Trennispikker 09.00 Põhjala köök 09.30 Kolm
meest ja beebid 10.00 Mf Vana arm ei
roosteta* 11.50 Minu kodu on parim
14.55 Saatkond 16.30 Kus sa oled?
17.00 Mf Metsiku roosi org:
se pärand
Väikesed hiiglased
20.35 Müstilised lood 21.30 Sajandi valitsejanna 23.30 Kuninglik hospidal 00.55 Reporter+ 01.25
sed lood* 02.20 Mõrvarlikud naabrid
03.50 Paljastatud peresaladused

05.50 Mf Metsiku roosi org:
Armastuse pärand* 07.25
Meie Charly 08.20 Top Shop
08.35 Trennispikker 09.00 Põhjala köök 09.30 Hommik lemmikutega
10.00 Hooaeg 10.45 Õhtusöök
hele 13.40Väikesed hiiglased* 15.30
Sajandi valitsejanna* 17.30
võtja 19.30 Radar 20.30 Müstilised
lood 21.30 Mf Hüljatud 00.30
ga ma küll abiellusin? 00.55 Reporter+ 01.25 Müstilised lood* 02.15
helevõtja: Rängad kuriteod* 03.35
Õhtusöök kahele*

06.10 Viini võmmid: Silm
silma vastu 07.00 Reporter 08.00 Kaks kanget Venemaal
09.00 Galileo 10.00 Roaldi nädal:
Kloostrielu 11.00 Meisterdaja õpituba 12.00 Metsapoole 12.30

06.10 Viini võmmid: Lõks
07.00 Radar* 08.00 Autosaade Grip* 09.00 Galileo 10.00
Kaks kanget Venemaal* 11.00
vased motomehed Aasias* 12.30 13.
Volvo Ocean Race* 13.00 Roaldi
dal: Kloostrielu*
Rooli võim*
14.30 Loodusesõdalased 15.30
Kuum jälg: Armastus ja surm 16.25
Suusaajakiri 16.55 Korvpalli VTB
Ühisliiga:BC Himki BC Kalev/Cramo
19.00 Battle Creek 20.00 Krimi 20.30
Jüngrid 21.30 The Rolling Stones:
vana Moon
Aasta hitid 2017

21.30 Kättemaksukontor

22.35 Selgeltnägijate tuleproov
00.10 Kodumaa
01.15 Backstrom
02.05 Suure tähe väike täht*
03.25 Kättemaksukontor*

mere-Dok-

15.50

16.00

Lastetu-

SaaKalKulKao-

21.20

11*
Mf
Pantvang* 13.10 Top Shop
13.25 Kodu keset linna 14.00
suge Cobra 11* 15.00 Kohver 16.00
Kutsuge Cobra 11 17.00 MacGyver
18.00 Perepea* 18.30 Simpsonid*
19.00 Suure paugu teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00
ilma naljakaimad videod 21.30 Mf
Kahe tule vahel 00.30 Suure paugu
teooria* 01.25 MacGyver*

Kut-

Maa-

07.00 Trennispikker 07.55
Kodus ja võõrsil* 08.20 Õh-

tusöök kahele* 09.20 Medit-

siinilised mõistatused 10.15 Tüdruk
nimega Elif* 11.10 Vana silla saladus*
12.10 Top Shop 12.25 Purunenud
elud 14.15 Mf Meie idioodist vend*
16.10 Naabriplika* 17.05 Tüdruk
mega Elif 18.05 Vana silla saladus
19.05 Kodus ja võõrsil 19.35 Pilvede all* 20.35 Surmavad suhted 21.35
Naistevangla
Õhtusöök kahele 23.35 Poissmees 00.35 10 aastat
nooremaks 01.05 Reporter

ni-

22.35

06.10 Viini võmmid 07.00
Reporter 08.00 Knight

Rider* 09.00 Autosaade Grip* 10.00

Monk* 11.00 Mentalist* 12.00 Pingeline PyeongChang 14.00 Autosaade
Grip 14.55 Spordireporter (SR) 15.00
Kaks ja pool meest 15.55 SR* 16.00
Knight Rider 16.55 SR* 17.00 Viimane võmm 17.55 SR* 18.00 Mentalist
SR*
Monk
Maailmaspordi kokkuvõte 20.30 Gotham
21.30 Mf Päevavalgus 23.40 Viimane võmm* 00.35 Kaks ja pool meest*
01.30 Gotham*

18.55

19.00

20.00

10.50
ERR.ee

Ibero-

dok-

18.00

18.30

MacGyver
Perepea*
Simpsonid* 19.00 Suure paugu

teooria 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Maailma naljakaimad videod
21.30 Mf JohnTucker peab surema
23.25 Suure paugu teooria*
07.00 Trennispikker 07.55
Kodus ja võõrsil* 08.20 Õhtusöök kahele* 09.20
siinilised mõistatused 10.15 Tüdruk
nimega Elif* 11.10 Vana silla saladus*
12.10 Top Shop 12.25 Purunenud

Medit-

elud

14.15 Surmavad suhted* 16.10

Pilvede all* 17.05 Tüdruk nimega Elif
18.05 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35 Legendide lahing
20.35 Mf Vana arm ei roosteta 22.35
Õhtusöök kahele 23.35 Poissmees
00.35 10 aastat nooremaks 01.05
porter 02.00 Mõrvarlikud naabrid

Re-

06.10 Viini võmmid 07.00
Reporter 08.00 Knight Rider* 09.00 Autosaade Grip* 10.00
Monk* 11.00 Mentalist* 12.00 Pingeline PyeongChang 14.00 Autosaade
Grip 14.55 Spordireporter (SR) 15.00
Kaks ja pool meest 15.55 SR* 16.00
Knight Rider 16.55 SR* 17.00
ne võmm 17.55 SR* 18.00 Mentalist 18.55 SR* 19.00 Monk 20.00 13.
Volvo Ocean Race 20.30
nad 21.30 Polaarpoiss 23.30 Viimane võmm* 00.30 Kaks ja pool meest*

Viima-

Kärakaven-

01.20 Kärakavennad*

04.40

12.15
Eesmeister.

Las-

pääseda

01.15 Pettus
02.10 Midsomeri mõrvad*
03.45 Papad mammad*

BallettUku-

Anima19.20
tule21.10
Hää-

18.55
20.20

S.H.I.E.L.D.-i

15.50

Stop!*
04.30
04.55 Seitsmesed: Uudised

su-

16.50

Sa-

–

18.45

Armastu-

Müstili-

teja

13.30Radar 14.30

SubboPolaarpoiss*

16.30 Kuldvillak 17.00 Meisterdaja
õpituba* 18.00 Suusamagasin 18.30
Rooli võim 19.00 Karvased
mehed Aasias 20.30 Autosaade Grip
21.25 WATTS Zap 21.40 LaLiga: Sevilla FC – FC Barcelona 23.35 Mf
setungijad

moto-

Sis-

07.30 Animasarjad
09.00 Pudrumägede
ja piimajõgede maa* 10.05

Loodus-

elust: Otto, Eik ja konnad 10.35 Tantsuakadeemia* 11.00 Mf Malev 12.50
Tujurikkuja 2012 12.55 Igihaljas vaatemäng 13.55 Eilsest tänasesse:
Klaas* 14.50 Jalgpalli Premium liiga:
Tallinna FC Flora – JK TallinnaKalev
17.00 Kosmo* 17.30 Buratino
seb jälle: Malvina peab tööle minema
18.00 Koolitants 2018: Tartu 18.45

tegut-

Animasarjad

19.20 AK (viipek) 19.30
Kohtumi-

Teemaõhtu: Anu Lamp 60.
ne 19.50 Amy seisukoht 22.50 Hetki arhiivist 23.10 Näitleja: Anu Lamp
23.55 Lennud: Lavakunstikooli X lend
(1978–1982) 00.40 Laulvad näitlejad

S.H.I.E.L.D.-i

Va-

16.00

Jää-

kaVaheleKelle-

Va-

14.00

Karnä-

–

23.50

Ha-
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IN MEMORIAM

Raul Rõõmuse rinnus tuksus korvpall
Ida-Virumaa korvpallirahvas on kaotanud Raul Rõõmuse (16.06.195720.03.2018), mehe, kes on paljudele maakonna korvpallisõpradele olnud
isa eest. Treenerina või klubi juhina viis ta aastatel 1987 kuni 2015 oma
võistkonna rohkem kui paarikümnel korral Eesti noorte meistrivõistlustel
medalikohale. Eesti noortekoondise treenerina ja Eesti minikorvpalli juhina tegutsedes jagas ta oma nippe sadadele noorkorvpalluritele üle Eesti.
Väga suure töövõimega inimesena suutis ta pereelu, treeneritöö ja klubi
juhtimise kõrvalt leida aega tegutseda aastaid korvpalliliidu volikogu ja Eesti treenerite juhatuse liikmena.
Raul Rõõmuse eestvedamisel 1989. aastal Eesti esimese korvpalliklubina loodud HITO on paljudele Eesti ja ka välismaa korvpallispetsialistidele nii Ida-Virumaa kui Kohtla-Järve sünonüümiks. KK HITO esindusmeeskond on olnud aastaid täiskasvanute korvpalli lipulaev ning jõudnud
madalamate liigade medalivõitude kaudu Eesti meistriliigassegi. Noortekorvpallis aitasid KK HITO võidud rajada teed Eesti klubide läbimurdele Euroopa noorte korvpalliliigas.
Raul oli läbi ja lõhki Kohtla-Järve patrioot. Ta vääriks kaevurite linna
aukodaniku tiitlit, mille
aastal pälvis tema tantsupedagoogistja Rauli suurimast fännist ema Eike, kellega koos Raul nüüd meid pilvepiirilt vaaTänu Raulile nägi aadressil Järveküla tee 44 asuv Kohtla-Järve spordihoone Eesti meistrivõistluste mänge ka pärast korvpallireeglite muutumist, sest Raul oskas eelmise sajandi seitsmekümnendate alguses valminud hoone palliväljaku korvpalliliidu ametnikele saali mõõtmetest suuremaks

2006.

tab.

rääkida.

Kiri „Kohtla-Järve“ või „K-Järve“ oli lahutamatuks osaks nendel lugematutel võistlussärkidel, millele Raul klubi algaastatel oma kätega sümboolika ja nimed peale trükkis. Ja alati seisis ta hea selle eest, et kuigi naabrid
Jõhvis suutsid ehitada korraliku saali, pidi ühel Eesti noorte esindusturniiril, rahvusvahelisel „Jõhvi/Järve karikal“ toimuma osa mänge alati ka Koht-

Rauli juhitud mikrobussiga said noorkorvpallurid oma hea käitumisega teenitud boonuspunkte realiseerida Euroopa eri paikades turniiridel
käies. Mikrobussis veedetud päevadega said noored eluks õppetunni selles, kuidas väikest ruumi puhtana hoida. Oli ju Raulil klubi treeneri ja presidendina üheks eesmärgiks see, et nendest hitolastest, kellest ei saa ei
mängijaid ega kohtunikke, võiks vähemalt saada korralikud ja elus endaga hakkama saavad inimesed.
Raulile olid tähtsad järjepidevus ja traditsioonid. Nii käis ta alates
2002. aastast igal suvel Itaalias Matera turniiril. Ta viis sinna oma bussiga
läbi Euroopa 10-11 aastasi poisse, kes meenutavad seda sõitu siiamaani,
sest see oli nendele hindamatu elukogemus: esimene iseseisvumine võõras keskkonnas, suhtlemine peredes, kus elasid jne. Igal sügisel pidi HITO
olema esindatud Riias VEFi turniiril ja nii juba veerandsada aastat. Raul
viis ellu ja hoidis sõprade abil elus esialgu võimatuna tundunud idee
korraldada „Jõhvi/Järve karikas“ Ida-Virumaa eri spordisaalides. Turniir toimub sel suvel 25. korda, seekord kahjuks ilma Raulita.

−

−

Raul ei sallinud reetmist, kuid ta andestas alati neile, kes eri põhjustel olid klubi hüljanud. Ju mõistis Raul, et HITOsse tagasi soovijatele on ta
suutnud anda väikese oranži tüki oma südamest, mis tundus tuksuvat korvpallina, väärtuslikema aardena tema Eesti suurimas korvpalliteemaliste

esemete

kollektsioonis.

muu-

Raul teadis, et reegleid teevad inimesed, ja talle meeldis neid
ta, kuid teda tabanud rasket haigust ei suutnud ta oma reeglite järgi mängima panna. Nii lahkus ta meie seast vara. Liiga vara. Raul otsustas ära
minna nii, nagu ta tegi seda mõnikord harva treenerina siis, kui mänguaeg
ei olnud veel täis tiksunud. Olukorras, kus ta tahtis kaitsta ennast, mängijaid ja pealtvaatajaid, sest Rauli silmis tehti saalis ülekohut tema lemmikmängule ning ta ei suutnud seda piinavat olukorda kauem taluda.
KOHTLA-JÄRVE KK HITO

la-Järvel.

Suviti läks aga Raul Tuksi. Sellenimelises Läänemaa külas asub
Rauli lemmikspordilaager. Sinna viis ta korvpallilapsi mikrobussidega, mille vastu tundis Raul samuti suurt kirge. Mikrobussidest rääkis ta sellise armastusega, et juhuslik kuulaja ei pruukinud arugi saada, et Leyland polnud
ta naise nimi, vaid hoopis bussi mark. Praktilise ja kokkuhoidliku inimesena polnud Raulil vaja autoalarmi, selleks olid tal koerad.

MÜÜK

LÕHUTUD KÜTTEPUUD.

EHITUSLIK SAEMATERJAL.
Kohaletoomine.
Tel 5663 1360.

KÜTTEPUUD (saetud, lõhutud) ja

EHITUSLIK SAEMATERJAL. Tel
552 5322.

www.lepalind.ee

ALATI MÜÜGIL vähekasutatud
külmikud, sügavkülmikud, elektripliidid, pesu-ja nõudepesumasinad. Garantii. Kohtla-Järve, Kauba 33. Tel 502 4399.

Raul Rõõmuse ärasaatmine toimub

teisipäeval, 27. märtsil kell 11 Kohtla-Järve spordihoones.
Pärgi ja lilli palume mitte tuua, selle asemel on saalis avatud
annetuskast KK HITO noorkorvpallurite toetuseks.
Toetussumma võib kanda ka korvpalliklubi HITO
arvelduskontole EE092200001120022268.

LÕHUTUD küttepuud. Tel 508

7430.
MÜÜA KÜTTEPUID. Tel 522
5974.

Mälestame
Raul RÕÕMUST
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Kohtla-Järve Järve Vene
Gümnaasium

Lõhutud küttepuud (kask, lepp).
Mõõdud tellija soovi järgi. Kohaletoomine tasuta. Tel 5661 8913.

Raul RÕÕMUS

Müüa SOODSA HINNAGA
SEALIHA.
Vajaduse korral tükeldamine.
Info tel 5354 3002
või 505 9151.

Tapamaja müüb emise lihakehasid kohaletoomisega. Info tel 5351
7414.

Müüa SUITSUVORSTI ja MAASINKI väikehulgi, kohaletoomisega.
Info tel 5196 2628 või 5351 7414.

Küttepuud (metsakuiv, segapuu),
laotud, lõhutud. Ehituslik saematerjal. Tel 522 3746.

Oled ikka me südameis,
meie meeltes ja mõtetes

Mälestame legendaarset korvpallitreenerit ja klubi hinge

Mälestame head sõpra.

Raul RÕÕMUST

Siiras ja südamlik kaastunne Katrinile lastega.

Priit Käen perega, Margo Merirand perega,
Arvo Aller perega, Priit Sternhof perega,
Margo Tali perega, Jaan Kama perega,
Gaido Kentem perega

Avaldame siirast kaastunnet lahkunu

...

Mälestame sügavas leinas
toredat klassiõde ja õpilast

Maie TARUMIT
ning avaldame südamlikku
kaastunnet kõigile

lähedastele.

Klassikaaslased Lüganuse
Keskkooli 17. lennust ja
klassijuhataja M. Rohumets

Siiras kaastunne Katrin
Rõõmusele lastega kalli

Mälestame KK HITO treenerit

Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele

abikaasa ja isa

Siiras kaastunne perekonnale

Raul RÕÕMUST

Raul RÕÕMUSE

surma puhul.

Raul RÕÕMUSE

Kaastunne lähedastele.

kaotuse puhul.

Kohtla-Järve Maleva Põhikool

kaotuse

Kiikla lastekodu korvpallipoisid

puhul.

Naabrid Outokumpu 7

Perekond Tambre

2. trepikojast

Mälestame sügavas leinas

Tänan Sind isalike

õpetussõnade
ja kasvatuse eest.
Mälestame head treenerit ja

õpetajat

Raul RÕÕMUST
ja avaldame sügavat
kaastunnet

lähedastele.

Korvpalliklubi HITO ja spordiklubi BC Karjamaa õpilased, treenerid,
lastevanemad, vabatahtlikud

perele.

Taivo Porval perega

Mälestame kallist tädipoega

Raul RÕÕMUST
ja avaldame kaastunnet Katile
ja

lastele.

Sigritja Roland perega

Avaldame sügavat kaastunnet

Targole ema

Maie TARUMI
kaotuse

puhul.

KÜ Püssi Viru 4 juhatus

Avaldame sügavat kaastunnet
Katrin Kruudile kalli

isa
surma

puhul.

Töökaaslased TTÜ Virumaa
kolledžist

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu
…

Südamlik kaastunne Ene
Neiderile perega kalli

ema
surma puhul.

Lüganuse Vallavalitsus

Maie TARUMIT

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Valve ja Merike perega

Siiras kaastunne lähedastele

Rein KRUUDI
kaotuse puhul.

Harry perega
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GEOLOOGIA: Eesti maapõueuurijad tegelevad ka väga väärtuslike vääriskividega

Milline on maailma väärtuslikem
kaevandatav maavara?
~ Üha sagedamini kuuleme lugusid Eesti geoloogidest
ja mäeinseneridest, kes kodumaise põlevkivi asemel kusagil kaugemal näiteks hoopis kulda kaevandavad. Seadsime ritta viis kõige hinnalisemat kaevandatavat maavara, et selgitada välja, kui suur väärtus on
kõige raskemini kättesaadavatel maapõue rikkustel.

Rutt Hints
TTÜ geoloogia instituudi teadur

Kõige

väärtuslikumate
maavarade esikümmet valitsevad haruldased vääriskivid ja
metallid. Järjestusi on mitmesuguseid, aga enamasti leiab
kõige hinnalisemate maavarade seast selliseid üliharuldasi
vääriskive nagu punane teemant, grandidieriit, painiit ja

serendibiit. Vääriskivide kõrval on ühed kallimad metallid
aga plaatina ja roodium.
Kõrge turuhind peegeldab
nende maavarade esinemissagedust looduses. Kuna nende ainete sisaldus maakoores
on väga madal või on nende
kaevandamine seotud üksikute leiukohtadega, kujuneb ka
hind väga kõrgeks.
Tehnoloogiliselt

mõjutab

meid päevast päeva kõige rohkem plaatinametallide nappus
ja kõrge hind. Seetõttu on näiteks viimasel ajal hakatud intensiivselt uurima võimalusi
plaatina kaevandamiseks kos-

mosest. Erinevalt maakoorest

võivad mõned asteroidid sisaldada rikkalikult plaatinametalle prognooside kohaselt võib üks paarisajameetrise läbimõõduga asteroid sisaldada koguni 20-40 miljardi euro väärtuses plaatinat.
Viis kõige hinnalisematkaevandatavat maavara maailmas
on punane teemant, serendibiit, painiit, grandidieriit ja
aleksandriit.

−

Punane teemant
Tuntuimaks vääriskiviks
olev teemant on ühtlasi tänapäeval turul ka kõige hinnalisem maavara. Kivi värv ja
muud omadused mõjutavad ka
selle hinda, mis võib haruldaste värvide puhul ulatuda koguni üle 300 000 euro ühe grammi kohta.
Kõige kallimaks peetakse punast teemanti, mille puhul ainuüksi suurema
kui 0,2karaadise teemanti (1
gramm võrdub 5 karaadiga)
ostmiseks tuleb välja käia sa-

du tuhandeid eurosid. Punase
teemanti peamiseks leiukohaks on Lääne-Austraalia, samas on seda leitud ka Brasiiliast, Venemaalt ja Aafrikast.
Maakoore all kuumuse ja kõrge rõhu mõjul tekkiv vääriskivi on erilineka selle poolest, et
koosneb ainult süsinikust.
Serendibiit
Haruldase ja hinnalise serendibiidi värvus varieerub
helekollasest sinakasrohelise, hallikasmusta ja mustani.
1902. aastal Sri Lankal avastatud ja saare vana araabiakeelse nime järgi serendibiidiks
nimetatud mineraali grammi
hind praegusel turul on ligikaudu 300 000 eurot.
Serendibiidikaheks peamiseks leiukohaks on Sri Lanka
troopiline vihmamets ja Mogok Myanmaris, kust on pärit ka hinnaline painiit. Mineraali piiratud leiukohti on aga
avastatud ka Ameerikas, Venemaal, Kanadas ja Tansaanias.

Kokka ja teenindajat
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Kandideerima on oodatud kõik töökad
ja teotahtelised inimesed ning ka (kutse)koolinoored,
kes soovivad koolivaheajal teenida.
tel 517 4548.

REPO by SORBES*

Keelekursused
llukoolitused
Raamatupidamine

*

*
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Personalitöötaja
Müügiesindaja
Ettevõtluse kiirkursus

Miksi endale ise haridus!
www.andecus.ee

OSTA reklaamipind
Põhjaranniku ajakirjas Suvi 2018

AS Repo Vabrikud
OSTAB
3 m küttepuid
Tomas Kivestu, tel 504 2598,
tomas.kivestu@sorbesgroup.com,
aadress Maidla tee 7, Püssi, Ida-Virumaa.
Welcome on board!

www.sorbesgroup.com
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TTÜ geoloogia instituudi tudengid maavarasid uurimas.
TTÜ GEOLOOGIA INSTITUUT

heliseni varieeruvat aleksandriiti on leitud nii Venemaalt,
Brasiiliast, Aafrikast kui ka
Sri Lankalt sarnaselt mitmete
teiste hinnaliste mineraalidega. Haruldane kivi on saanud
nime Vene tsaari järgi ning
praegu on selle ühe grammi
hinnaks ligikaudu 8000 eurot.

Ka eestlaste seas leidub mitmeid õnnelikke, kel on avanenud võimalus väärtuslike maavarade kaevandamises kaasa

lüüa. Nii näiteks töötab Lapimaa kullakaevanduses TTÜ
geoloogia instituudi vilistlasi,
kes iga päev maapõue sügavustes kulda otsivad.
Ja kuigi teemante veel
praegu Eestis ei leidu, püüab
maavarasid uurivaid spetsialiste koolitav geoloogia instituut välja selgitada, milliseid
toormeid Eesti üleüldse tulevikus vajab ning millised on
parimad tehnoloogiad nende
kaevandamiseks.

KOOLITUSKESKUS

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Rakveres ja Tallinnas

*

CV palume saata info@purtse.ee. Lisainfo

Aleksandriit
Värvi poolest punasest ro-

KOOLITUSKESKUS

White

t
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Andecus

otsib oma meeskonda

.J

Grandidieriit
Rohekassinise mineraali
grandidieriidi avastas 1902.
aastal Madagaskarilt Prantsuse maadeuurija Alfred Grandidier, kelle järgi sai vääriskivi endale ka nime. Tegemist
on tänapäevani kivi olulisima
leiukohaga Tranomaro külakese lähistel, kuhu pääseb vaid
nelirattaveolise masinaga pärast 60 kilomeetri pikkuse keerulise tee läbimist.
Muide, viimane lõik kaevanduskohani tuleb läbida jalgsi
poole päeva pikkuse matkana
ning lisaks on piirkonnas suur
risk langeda piraatide rünnaku ohvriks. Selle kõige põhjal
on kujunenud välja ka mineraali hind, mis algab grammi
kohta umbes 8000 eurost ilusamad ja puhtamad kivid on
aga veel kallimad.

Painiit
Painiit on punast värvi kuusnurkne vääriskivi, mille värvus varieerub oranžikaspunasest pruunikaspunaseni ja mida
peetakse maailmas üheks haruldasemaks vääriskiviks.
Briti gemmoloogi Arthur CD
Paini 1950. aastal Myanmaris

PURTSE KINDLUSE RESTORAN

,

avastatud vääriskivi sai oma nime avastaja järgi ning ka hiljem on seda leitud vaid sellessamas ehk Mogoki piirkonnas,
kus lisaks painiidile otsitakse
avatud kaevanduse rusuhunnikutest veel teisigi väärtuslikke kivimeid ja mineraale:rubiine, safiire, spinelle jm. Praegu
on painiidi ühe grammi hinnaks
umbes 10 000 eurot.

2018-

>IVEK

IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS

Ootame tegevgiide ning praktikuid,
kellel kogemus elamusreiside,

ekskursioonide või seikluslike tuuride
ja matkade korraldamisel

GIIDIKOOLITCSELE

Kersti Võlu Koolituskeskus (Kooli 7, Jõhvi)

Koolituskava
1. 20.04.2018 kella 10-17 tootearendus.
Koolitaja Ülane Vilumets, OÜ Traveller Tours tegevjuht, giid.
2. 26.04.2018 kella 10-17 teenuse disain.
Koolitaja Ülle Puustusmaa, OÜ Intex Consult, vanemkonsultant.

3. 09.05.2018 kella 10-17 turundus.
Koolitaja Andres Kuusik, Tartu Ülikool,
turunduse õppetooli juhataja.
4. 30.05.2018 kella 10-17 koostöö ja tegevuslikud meetodid
giiditöös.
Koolitaja Endel Hango, MTÜ Tartu Psühhodraama Instituut,
suhtlemistreener.
5. Õppesõit
(koolitusel osalejate väljatöötatud tuuride tutvustamine).
Koolituse omaosalus: 60 eurot.
Koolitusele registreerumine: 27. märtsini Kersti Võlu koolituskeskuse
kodulehe kaudu www.kvkoolitus.ee (giidikoolitus).
Lisainfo: tel 5558 3410,5919 4649 või e-posti teel info@kvkoolitus.ee.

Ajakiri jõuab kõigi lehetellijateni ja levitatakse
üle Eesti turismiinfopunktides, hotellides,

kuItuuriasutustes, suurettevõtetes,

ministeeriumites, Eestis asuvates välisriigi
saatkondades jne.

Põhjaranniku tellija!

Septembrini ulatuv sündmuste kava
pikendab ka reklaami eluiga.

Leht ei tulnud postkasti?

Küsi konkreetset hinnapakkumist
aadressil reklaam@pohjarannik.ee

Helista Omnivasse 661 6616.

sek
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GERSAMIA OU

SOOJUSTAMINE

o
VALGAS VALLI 34a
....

PENOPOLÜURETAANI

M 4

PIHUSTAMISE
MEETODIL:

Ootame Teid Prestone kaubamaja 2. korrusel
Järveküla tee 87 Kohtla-Järvel
E-R 10-18, L 10-17, P 11-14.

Puukeskus

_

rõdud, soklid.

°

Rehvilõhede remonttööd lõhedega kuni 60cm. Spetsiaalsel meetodil.

°

+372 5268498, 766 8587, www.gersamia.ee, andres@gersamia.ee, info@gersamia.ee

Tel 520 8996.

TASUTA
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Rentatex

ulwww.mpe.ee

Narvas: Maxima

3325000

HOONETE SOOJUSTAMINE

lÜÜHIVIHHWH
Konsultatsioon ja
objektiga tutvumine

IASUIA!
OÜ Puistemees,
ken@puistemees.ee,
tel +372 501 6689,

www.puistemees.ee

-

kindel valik!

Tugevdatud sõrestik
talub äärmuslikku
Tsingitud terasest
koormust.
karkass ja kinnitused.

Ei roosteta

E.-R. 9:00

-

17:00

OLME-ja
SADEMEVEETORUDE
survepesu.
Probleemsete kohtade
DIAGNOSTIKA
videokaameraga.
Tel 520 3230.0Ü SVEXGRUPP

XX

kiirguse kaitsega
polükarbonaat.

Lumest

pole vaja
puhastada I

taga

parkimisplatsil, Fama kaupluse ees
(kevadel), Narova kaupluse juures
(Tiimanni 1).
Sillamäel: AÜ Sputnik sissepääasu juures.
Jõhvis: Juhani Puukoolis (Tammsaare 55).

Telli kasvuhoone ja

Magnetfiksaatorid
ustele.

v
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Ventilatsioonilindid
kaitsevad hallituse ja

saa lisaks
minikasvuhoone
poole hinnaga!

putukate eest.

P/ Ms

MÜÜGIOSAKOND
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Tormikindlad
uksed.

vast
s

KASVUHOONE LIHTNE JA KIIRE PAIGALDAMINE!
RENTATEX OÜ
TIIMAN11, NARVA

Rahekindel UV-

Ei muutu kollaseks.

Klientidel on võimalus
näidistega tutvuda Narvas,
Jõhvis ja Sillamäel.

-j^:info(g)mpe.ee

B +372 56661276
+372 5652304

KVALITEET JA KASUTUSKINDLUS

Müük, kohaletoomine, paigaldamine ja tootja garantii

ÕHUAKENT

JÄRELMAKS
6 KUUKS!

®0
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®L/'nda 15h
41536 Jõhvi

pw

Jae-hulgimüük- Küsi palun personaalset hinnapakkumist!
Paindlikud maksetingimused
Transport üle Eesti, tarne tellimisest 1-3 päeva laos olevale kaubale

tootjalt

~~
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Garantii

INTERSSIVABA
°

(A

Rehvide, velgede vahetusvõimaiused ja ost
Kasutatud rehvide, velgede, sisekummide suur valik kohapeal

KAKS AUTOMAATIKAGA
°

ettevõte

Kasvuhooned

<^dod 8

°

tegelev

I UIMI J Al H

Velje südamike keevitustööd vastavalt kliendi soovile
(MTZ, Valtra.Valmet, Donn jt.)
Sõidu/veoauto ja suurte traktori rehvide montaaž pingil

paneelidevahelised vuugid,
tühimikud seintes ja
vahelagedes.

oGao3S8

SaoDuDSiGocPSaO.

AASTAST 199E REHVIDEGA

Suur valik kohapeal Valgas pidevalt olemas
ja etteteatamisega Tartus soovitud kaup saadaval

SOOJUSTAME
VARJATUD ÕÕNSUSI
HOONETE
KONSTRUKTSIOONIDES:

PARIM HINNA JA KVALITEEDI SUHE
raomcneK"]

.

uusi ja protekteerituid rehve,
sisekumme ja velgi traktoritele, haagistele, sõidu/veoautodele
mootorratastele, tõstukitele, spetstehnikale
ja kõikidele teistele liikurmasinatele.

pööningud,

10%

.
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seinad, laed, katused,

ro
vad
Koi
Mütsid, sallid, kindad

....
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KASVUHOONED JA
POLÜKARBONAAT

kaupluses Smart Mööbel

rentatex.narva@gmail.com

RENTATEX.EE

53455900

| Maksimarket

alaexpert
VASTUVÕTT 2018
Jõhvi, Rakvere 3 (ITAKi ruumides), kell 11.00

-

14.00

Avatud uus kauplus
Cooul Maksimarket Sillamäel Viru pst 5

Vastu võtavad arst-protesist dr. Andrei Nikolajev
ja tehnilise ortopeedia meister Sirje Saaremaa
■
■
■
■
■
■
■

Jalaproteesid, käeproteesid
Rinnaproteesid
käele, jalale, seljale
Ortoosid
individuaalsed, kohandatavad
Tallatoed
Ortopeedilised jalatsid lastele
Jalatsid diabeetikutele ja reumaatikutele
Anatoomilised jalatsid tööle, koju, tänavale

Suur kaubavalik,
palju soodsaid pakkumisi

.

-

-

Isikliku abivahendi kaardi ja operatsiooni- või
traumajärgselt digiretsepti alusel soodustused
INFO 5342 5295; 740 2316, www.jalaexpert.ee

Kehtivad Säästukaart
ja Säästukaart Pluss.

Olete oodatud iga päev kella 8-22.

Säästukaart

ü

