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Kui ministeeriumiametnikud tulevad augustis ajutiselt Narva tööle, ei puudu õhtuti ka kultuuriprogramm. Pilt on tehtud mullu
"Narva rannajazzil"; esiplaanil riigiametnike välitöö korraldajad Eduard Odinets ja Piret Hartman kultuuriministeeriumist.
ILJA SMIRNOV
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ARVAMUS
TOILAS ELAB
KOLONIAALAJASTU VAIM

Mart Niineste: "Toila

vallaga on
kõik valesti.

Õigupoolest
ei tohiks olla sellenimelist nähtust üldse olemas. Liiatigi
veel säärase sisepoliitikaga."
LK 2

SUVETÖÖ: Kümned riigiametnikud seavad end ajutiselt sisse Narvas

Riigiametnikud tulevad
Ida-Virusse välitööle
Kultuuriministeerium toob augustis kaheks nädalaks Ida-Virumaale seitsme ministeeriumi ja riigikantselei ametnikud, et kabinetivaikusele vahelduseks päriselu pakkuda.
~

JÄÄNUSED HÄIRIVAD

Sirle Sommer-Kalda
sirle@pohjarannik.ee

LINNAELANIKKE

Riigiametnikud seavad end

Tänavu kevadel likvideeriti
Kohtla-Järvel üle 60 mänguväljaku, mis auditi tulemusel tunnistati mitte lihtsalt mängimiskõlbmatuiks,
vaid suisa ohtlikeks. Kõik
linnaelanikud pole tehtud
tööga päris rahul. LK 4

Ida-Virumaal sisse 6.-17. augustini.

Kultuuriministeeriumi välisvahendite juht Eduard Odinets ütles, et registreerumine
lõppes teisipäeval ja selleks
ajaks pani end kirja üle 80 inimese, ka ministeeriumideallasutustest.

SPORT
TRANS PÜHKIS TEELT KA

PAIDE
Narva Transi maikuu hiilgav
seeria Eesti jalgpalli meistriliigas jätkus teisipäeval Järvamaal, kus alistati Paide
linnameeskond 2:0. LK 6

PÕHJARANNIK OOTAB
TEATEID SÜNDMUSTEST
TEL. 335 4444, 502 0814
info@pohjarannik.ee

Narvas soovib töötada ka vabariigi president Kersti Kaljulaid.
Ta on lubanud kolida sügisel koos presidendi kantseleiga kuuks
ajaks piirilinna ja kasutada tööpaigana seal avatavat Vaba Lava

teatri kompleksi.

UUDISED
VANA MÄNGUVÄLJAKU

NARVA ON POPP

Avatakse ajutine kontor
"See ei tähenda, et kõik inimesed on kohal kogu perioodi.
Keskmiselt on iga päev kohal
umbes pooled. On neid, kes
on Ida-Virumaal kogu esimese nädala, ja neid, kes teise nädala. Mõned jäävad 3-4 päevaks jne."
Riigiametnike baas tuleb
Narva, kus avatakse pop-upehk ajutine ühine kontor.
"Kõikidele, kes on parasjagu Ida-Virumaal ja tahavad
kontoris tööd teha, see võimalus tagatakse," lubas Odinets.

Plaan pole siiski üks kabinet teisega asendada, vaid
rohkem ringi liikuda. Iga ministeerium ja amet korraldab
valdkondlikud kohtumised ise
oma huvide järgi. "Lisaks sellele on keskselt korraldatud
kaks suuremat konverentsi ja
minikonverentsid kohalikes
omavalitsustes. Oleme pöördunud kõikide Ida-Viru omavalitsuste poole küsimusega,
mis teemad neile huvi pakuvad," rääkis Odinets.
Näiteks Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin
pakkus minikonverentsi fookusteemadeks elanike väljarände Ida-Viru regioonist,
tööpuuduse, kvalifitseeritud
spetsialistide puuduse, elukeskkonna arendamise (kasutamis- ja elamiskõlbmatute hoonete lammutamine ja
väljavedamine, miljööväär-

tuslike hoonete korrashoid
ja Kohtla-Järve linna Lõuna
mikrorajooni hoonete varisemise oht).
"Minikonverentsidele kut-

President tahab selle sammuga näidata Eesti kogukonna ja
ühiskonna kohalolekut Narvas ja selle linna väärtustamist.

sume lisaks riigiametnikele
ja omavalitsuste esindajatele sõltuvalt teemast ka vabaühenduste esindajaid, ettevõtjaid jt. Eesmärk on kaardistada murekohad ja otsida koos
lahendusi," selgitas Odinets.

Pered kaasa
Töise programmi kõrval jäetakse aega ka kultuuri nautimiseks ja sotsialiseerumiseks. Täpsem programm
peaks selguma jaanipäevaks.

"Jätsime sisse ka nädalavahetuse. Väga paljud lähevad
Paidesse arvamusfestivalile,
aga need, kes jäävad Ida-Virumaale, toovad loodetavasti
siia ka oma pere. Propageerime, et ametnikud ei sõidaks
puhkepäevadeks koju Tallinna ja Tartusse. Pigem tulgu
pered nende juurde," märkis
Odinets.
Tema kinnitusel on riigiametnike väljasõit Ida-Viru-

maale vajalik vahetu kogemuse saamiseks. "Kohapeal
inimestega suheldes saab aimu, mis on Ida-Virumaa suuremad väljakutsed ja kuidas
üheskoos nende lahendamisele kaasa aidata. Üks asi, kui
oled pealinnas oma kabinetis ja loed aruandeid või käid
korra mingil seminaril. Teine
asi, kui oled pikemalt kohapeal, sul on tihe programm,
pidevalt kohtumised ja sa
näed ehtsat elu."
Odinets lisas, et kohtumistel kogutakse mõtteid ka kolme riikliku arengudokumendi jaoks, mis on praegu väljatöötamisel:Ida-Virumaa programm, Ida-Virumaa arengukava ja lõimumiskava.
"Mitte nii, et Ida-Virumaa
inimesed tulevad seda meiega
Tallinna arutama, vaid meie
läheme sinna ja arutame asja
koos inimestega, kellele arengudokumente tehakse."

Kohus Narva lasteaia Punamütsike juhataja Tatjana Korelina üle algas Viru maakohtu Narva kohtumajas möödunud teisipäeval. Plaani kohaselt peaks asja menetlemine
lõppema juuni teisel nädalal.
Möödunud aastal esitas Viru ringkonnaprokuratuur Korelinale süüdistuse ametialases võltsimises. Nimelt kutsuti Punamütsike lasteaia töötajad 2016. aasta 19. novembril Kukruse polaarmõisa õppeekskursioonile ja kuulama
loengut Ida-Virumaa ajaloost.
Eesti keeles toimunud ekskursioon oli oluline, kuna Punamütsikese lasteaed töötab lastega täieliku keelekümbluse
programmi alusel.
Ekskursioon toimus laupäeval ning osalt selle tõttu segadus tekkiski: mittekõik end alguses kirja pannud inimesed
ei saanud sõita ning nende asemel läksid ekskursioonile ja panid registreerimislehel võõraste nimede juures allkirja teised
lasteaia töötajad. Enamgi veel:
koolitusel mitte osalenud, kuid
registreerimisnimekirja kantud töötajad said nende tundide
eest töötasu ning ühes teistega
ka üritusest osavõtmist kinnitavad sertifikaadid. Seepeale esitas mitu lasteaia töötajat prokuratuurile avalduse, et prokuratuur uuriks nende allkirjade
väidetavat võltsimist registreerimislehel.
Tatjana Korelina end uurimise ajal ega ka kohtus süüdi
ei tunnistanud. Ta selgitas, et
registreerimislehe asendamine sõidu toimumise päeval ei
olnud enam võimalik ning seepärast antigi tunnistused välja
koolitusel tegelikult mitte osalenud inimeste nimele, nende
nimede juures olnud allkirjad
aga olid puhtalt formaalsus.
Korelina asus Narva lasteaeda Punamütsike juhtima veidi rohkem kui kuu aega enne
seda sõitu. Korelina võit avalikul konkursil ja tema ametisse
määramine tõid kaasa mitmete endale teist juhti soovinud
lasteaiatöötajate protestilaine.

Ent lasteaia juures protestiks
korraldatud piketist ja kollektiivsest pöördumisest hoolimata ei näinud linnavalitsus põhjust konkursi tulemusi uuesti
üle vaadata ning Korelina asus
ametisse, saades õige pea teada alluvate poolt prokuratuuri
esitatud avaldusest.
Korelina juhib Punamütsikese lasteaeda praegugi. Linnavõimudel Korelinale mingeid etteheiteid nimekirjades
tekkinud segaduse tõttu ei olnud seda kinnitasid Põhjarannikule nii Korelina ise kui
ka Narva linnavalitsuse ametnikud. Seda enam, et toda polaarmõisas toimunud koolitust
ei rahastanud mitte linn, vaid
SA Innove. (PR)
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PÕHJARANNIK
Ida-Viru läheb moodi
Suure hulga eri ministeeriumide ametnike
plaani veeta augustis osa tööajast Ida-Virumaal võib suhtuda nii ja naa.
Küllap leidub neidki, kes näevad selles lihtsalt mõnusa suvise tuulutamise varjus töötegemise imiteerimist. Kuid teisest küljest
sub vaid tervitada soovi tulla kohale, et siinsest elust, inimestest ja probleemidest vahetu
tunnetus kätte saada. Muidu ju heidetakse pealinna ametnikele ühtelugu ette, et neil on liiga
nõrk ettekujutus tegelikust elust teistes Eesti piirkondades ja see kujuneb pahatihti vaid
Exceli tabelite põhjal.
Küsimus pole mitte ajutise kontori ületoomises Narva, vaid selles, mida sisulist siin veedetud tööajaga Tallinna ametnikud korda
vad. See jällegi omakorda sõltub ka sellest, mil

ta-

saada-

moel kohalikud liidrid oskavad sellist ametnike "suvist töölaagrit" ära kasutada. Tulemuslikkuse seisukohast on oluline mõlemapoolne kodutöö ja ettevalmistus.

Tõsiasi on, et nii poliitikute, ametnike kui ka
kultuuritegelaste ringkonnas on Ida-Virumaa
ja sealhulgas eriti Narva läinud heas mõttes

moodi. Huvi ja tahtmine siin midagi uut korda
saata ja anda oma panus elu paremaks
miseks on silmanähtav.

muut-

Iseküsimus, kuivõrd hästi õnnestub seda
soodsat õhkkonda reaalseteks tegudeks muuta. Et asi ei piirduks vaid õhinat täis jututubadega, mida kõike saaks ja annaks siin ära
teha. Aga isegi siis, kui paljud mõtted unistusteks jäävadki, on sellise huvi tekkimine
Ida-Viru jaoks kindlasti parem kui selle puu-

dumine.

ÜKS KÜSIMUS
MIDA PAKUB JÕHVI KIRIK KIRIKUTE ÖÖL?

Kogudused üle Eesti võõrustavad reede õhtul kirikute

öö raames külalisi.

−

aga osa mitte.

Kui rääkida Jõhvi kirikust mõni eriline lugu, siis on
see üldtuntud lugu kahest vennast, kellest üks tüli käigus teise tappis ja ehitas kahetsuse märgiks selle kiriku.
Ka seda lugu räägin ma pikemalt. Kõige lõpus on kirikus
ühine kohvijoomine.
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Toila

Keskerakondlasest riigihalduse minister Janek Mäggi
elust Eestis.

vallaga on kõik valesti. Õigupoolest ei to-

hiks olla sellenimelist
nähtust üldse olemas.
Liiatigi veel säärase sisepolii-

määrab automaatselt ära, kus
asub inimteadvuses omavalitsuse keskus või ääremaa ning
kellele kuulub võim.
Kui võimul on Toila elanikud ja valla nimi on endiselt
Toila vald, ei saagi toimuda nihet võimurite arusaamas, et
haldusreformi tagajärjel tekkis uus omavalitsus. Semiootiline taaskäivitus jäi paraku
tegemata, mistõttu tähendab
haldusreform vaid seda, et
üks vald neelas alla kaks teist
valda. Kuigi tegelikult sündis
täiesti uus vald.
Vaadates valla asulate asukohti maakonna suurlinnade
suhtes, märkame Toila jäämist ääremaale. Sisulist taristulist tõmmet tal pole, erinevalt valla läänepoolsetest
alevitest-küladest, mis lähevad elukeskkonnana arvesse
kui Kohtla-Järve ja Jõhvi aedeeslinnad.
Toila, endise väikevalla
keskus pole uue valla Rooma.
E-riigis ei loe vallamaja asukoht. Toila ajaloolisest rollist
kõneleb tõik, et Taani hindamisraamatus (1219/41) on vallast kirjas Järve, Kohtla, Kukruse, Ontika, Saka, Tõrvaküla,
Valaste ja Pühajõe küla. Leia
loetelust Toila.

Toila omavalitsuse
asemele tõi haldusreform mitme keskuse ja kogukonnaga
konstruktsiooni. Sotsiaalne
konstruktsioon on ühiselt loodu ning ühiselt loodut ei saa
keegi omavoliliselt ümber teha. Olemuselt on vald nüüd
kogukondade konföderatsioon. Kusjuures neil kõigil on
oma nägu, lugu ja selgroog.
Valitsemisel peab arvestama
nii uue ülevallalise kui ka varasemate kohalike sotsiaalsete konstruktsioonidega. Rääkimata otsuste teaduspõhisu-

3363.

Kuid valitsetakse vanamoodi nagu varem Toila valda. Muutunud oludes on tulemuseks ajaloo prügikasti
põhjakihist pärit kolonialistlik valitsemisvorm. Kolonialismi iseloomustab emamaa
täielik võim koloonia üle, sealse senise poliitilise eliidi hävitamine või sõltuvussuhtesse asetamine, koha käsitlemine pelgalt ekspluateeritavate ressursside allikana ning
põlisrahva nägemine alama
eluvormina. Vana Toila vald
on emamaa, endised Kohtla
ja Kohtla-Nõmme aga kolooniad. Ajaloost teame, et kolonialismiga käis kaasas pidev
sõda kohalike ja kolonisaatorite vahel.

"Meie peamine mure on
1,316 miljonit inimest,
igaüks meist, kes me oleme aeg-ajalt enesekesksed, ahned, saamatud,
omakasupüüdlikud."

(Postimees, 23. mai)

tikaga.
Viga on semiootiline. Nomen est omen. Uue ühisvalla
nime sidumine Toila asulaga

sest.

Reklaamiosakond

335 4454

ERIK

Toilas elab
koloniaalajastu vaim

ühe keskusega
ja selle ümber koondunud kogukonnaga

Meil toimub see üritus laupäeval. Põhjuseks on see, et üritus on oikumeeniline
ning reedel teevad oma ürituse adventistid nemad laupäeval teha ei saa. Meil
on viiulikvarteti kontsert ning saab näha slaide sellest, missugune Jõhvi Mihkli kirik on varem olnud. Mina räägin kiriku ajaloost, millest osa inimesi küll teab,

Rakvere 8,
41532 Jõhvi,
tel. 335 4444,
info@pohjarannik.ee
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Jõhvi Mihkli koguduse
Peeterpastor Kaldur
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LEHED EILE

Mart Niineste VÄLISVAATLEJA, DELFI KOLUMNIST

Senise ühe keskusega ja selle ümber koondunud kogukonnaga
Toila omavalitsuse asemele tõi haldusreform mitme keskuse ja
kogukonnaga konstruktsiooni.

Põhjaranniku lugeja sai talvel kaasa elada Kohtla-Nõmme koloniaalsõjale. Laululava
rajamine, kergliiklustee ehitamine, rahvamaja remont,
rulapargi püstitamine on neli Kohtla-Nõmme valla ajal
algatatud projekti.

Valla võim

kasutab siinkohal neoliberalistlikku uue valla argumenti, et kõik on vaja üle vaadata
ning uuesti otsustada, kas ikka on asi otstarbekas ja kulutõhus. Kuni selleni välja, kus
toimub asula jaanituli. Nüüdisaegsed juhtimisteooriad

taunivad mikromänedžeerimist tööd ja talente pärssiva
võimutsemisena.

Korra

juba kogukonna
ja rahastusfondide
hindamiskomisjonide

heakskiidu saanud
avaliku ruumi projektid vajavad mida? Ära tegemist. Lugedes Toila isevalitsuse protokollidest "pehmete väärtuste sektori" arutelusid, tuleb
tunnistada, et sel seltskonnal
pole aimugi urbanistikast kas
või populaarteaduslikul ehk
Sirbi realugeja tasemel. Sellega on ammendunud arutelu
Toila otsuste ja otsustajate sisulise pädevuse üle.
Viimane tüliõun, rulapark,
pidanuks tulema rahvamaja taha, sada viisteist sammu
noortekeskusest. "Mägede
hääle" kaudu kaasatud energiajoogi kaubamärgi Red Bull
ultimaatum, et nemad on val-

mis rulapargi ehitusega aitama vaid juhul, kui see tuleb
kaevandusmuuseumisse, sai
vallavõimu täistoe. Suurkaubamärgid armastavad end turundada elustiilide kaudu, ostes sel moel endile sümboolset kapitali, ning eesmärk on
ehitada rulapark nende jaoks
lahedasse kohta, mitte teha
kogukonnale kingitust, nagu

serveerib seda võim.
Kofeiinisiirup pole lastelake, kuid ei mingit eetika-,
globalismi- ega tervisekriitilist analüüsi protokollis,
tiibadega punapulli survestamist kompromissile, see
oleks liiga keeruline. Niipalju siis võimu mõttehaarde
ulatusest. Aborigeenile anti
ka peotäis klaashelmeid ja ta
oli õnnelik.

Vallavalitsuse

avalike
suhete ja identiteedipoliitikast ma kirjutada ei viitsi. Toila valda, nagu ta Eesti kaardil piki
põhjarannikut laiutab, pole sisuliselt olemas. On Toila ja tema koloniaalvaldused, mille
üle valitseb teaduspõhisuskauge külabojaaride pulament. Kolonialism ja neoliberalism on vaimsus, mitte teadus. Asju saab parandada,

kuid tolleks on tarvilik süvasisekaemus ja mentaliteedi
saneerimine, milleks pole vallavõimukoalitsioon minu hinnangul võimeline. Sest võim
ei eksi kunagi.

EESTI EKSPRESS kirjutas, et pole totakamat ja õõnsamat asja kui Taavi Aasa
juhitud korruptsiooni vastu
võitlemise programm. Jah,
see on sama Taavi Aas, kes
on 13 viimast aastat istunud
Tallinna linnavalitsuses, kes
on aastaid kureerinud Tallinna linnaplaneerimist ja
transporti. Ehk valdkondi,
kust on välja tulnud rohkem
korruptsioonikuritegusid ja
-kurjategijaid, kui on sipelgaid sipelgapesas. Teisipäeval tuli teade, et Yana Toom
on valmis saanud Keskerakonna eetikakoodeksi eelnõu. Mis räägib Eetilisest
Keskerakondlasest. See on
selline keskerakondlane,
kes ei vastandu, ei ründa
oponenti isiklikult, ei varasta, ei halvusta, ei valeta, ei
süüdista teisi, ei küsi altkäemaksu, ei reeda oma võitluskaaslasi, ei lõhesta oma erakonda. Jah, see on sama Yana Toom, kes kolmveerand
aastat tagasi oma erakonda talle omase hiidjõuga lõhestas. Ja siis, suurel avalikul pressikonverentsil kaamerate ees reetis sama Yana Toom oma võitluskaaslased Oudekki Loone ja Olga Ivanova. Selle kõige taustal on võimatu mitte mõelda, et tegemist on algatustega, mis on mõeldud järjekordse arreteerimislaine järel mainetulekahju summutamiseks ja tähelepanu mujale juhtimiseks. Aga see on
märk, et Keskerakond pisut
siiski muutub. Varem, Savisaare ajal, ei oleks nad midagi summutanud.
EESTI PÄEVALEHT kirjutas, et president Kersti Kaljulaid teeb Ukrainasse päris pika visiidi. Ukraina
ongi eriline riik, millele Eestil tuleb suuremat tähelepanu pöörata. Esiteks on Ukrainat toetada Eesti moraalne
kohus, sest Venemaa võttis
Ukrainalt Krimmi ja hoiab
Ida-Ukrainat sõjaolukorras.
Väikese Eesti võimuses ei ole
anda Ukrainale suurt otsest
abi, kuid me saame kaasa aidata sellele, et Ukraina küsimus püsiks Euroopa Liidu ja
NATO päevakorras. Teiseks
on kõrgel tasemel riiklikud
kontaktid Ukrainaga majandussuhete edendamiseks hädavajalikud. Kahjuks mitte
niivõrd ettevõtjate abistamiseks ärisuhete loomisel, kuivõrd nende kaitseks Ukraina
võimude ja äriringkondade
omavoli eest. Paraku on Ukraina rahvusvahelistes korruptsiooniedetabelites halvemal kohal kui Venemaa, kelle vastu Ukraina võimud läänelt tuge ootavad.
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ILM JÕHVIS
NELJAPÄEV. Selge ilm.
Puhub kerge kirdetuul. Sooja on 16-19 kraadi.
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LÜHIDALT
EESTI

HOOLDEKODUST LAHKUNUD
NAINE LEITI SURNUNA

AMETIÜHINGUD
ALUSTAVAD

LÜGANUSE. 29. märtsil lahkus
Lüganuse vallas asuvast hoolde-

TÖÖANDJATEGA
ALAMPALGA KÕNELUSI

kodust 49aastane Jelena, keda
on sellest ajast peale otsitud. Eile
teatas politsei, et naine leiti surnuna, kuid politseil ei ole alust
arvata, et surma põhjus võis olla

Eesti ametiühingute keskliit
ja Eesti tööandjate keskliit
alustavad juunis

läbirääkisep-

misi, et allkirjastada

kuritegu.

tembri lõpuks kokkulepe
riiklike tunni-ja kuupalga
miinimummäärade asjus
2019. aastaks, teatasid

Jelena otsimise tegi keeruliseks
see, et kuna naisel oli suhtlemine raskendatud, ei olnud tal mobiiltelefoni, mistõttu oli temaga
kontakti võimatu saada ja niisamuti ei saanud tema asukohta

ametiühingud.
Ametiühingute keskliidu
esimehe Peep Petersoni
sõnul lepiti eelmisel aastal
kokku, et pooled alustavad
läbirääkimisi pärast Eesti
Panga järgmise aasta
jandusprognoosi avalikustamist juunikuus.
"Varajane avalikustamine
tuleneb tööandjatega kokku lepitud kollektiivlepingu-

positsioneerida.

MEEST HAAMRIGA

ma-

RÜNNANUD NAINE SAI
TINGIMISI VANGISTUSE

JÕHVI. Viru maakohus mõistis
tingimisi vangi naise, kes poolteist aastat tagasi meest haamri-

ga ründas.

ta-

te laiendamise heast
vast, et huvitatud isikud

saaksid kaasarääkimise
soovi korral läbi rääkivate

organisatsioonidega liituda," sõnas Peterson.
Eelmisel sügisel sõlmitud
2018. aasta töötasu alammäära kokkuleppega sätestasid tööandjad ja
tiühingud, et 2019. aasta

ame-

tuletaprog-

töötasu alammäär
takse Eesti Panga
noositavast tööviljakuse
kahekordsest kasvust, kuid
see ei või olla suurem kui
kahekordne prognoositav
reaalne majanduskasv ega
väiksem kui 40 protsenti

prognoositavast
sest palgast.

keskmi-

1968. aastal ehitatud Säde 12 asuvat maja on vald soovinud lammutada
Nüüd loodetakse mõne nädala pärast lammutustehnika siia peale saata.

RENOVEERIMINE
TANTSUPEOKS
VALMIS EI SAA

Tallinnas asuv Kalevi
taadion 2019. aasta

kesks-

valmis ei saa, ehkki seda
lubasid mullu Tallinna
napea Taavi Aas,
minister Indrek Saar ja
spordiseltsi Kalev president
kindralmajor Meelis Kiili,
kes kirjutasid selle
seks toona alla ka
hasele kokkuleppele, kirjutab Postimees.
Ambitsioonika plaani
mel tehakse siiski
monti. Staadioni konkursi
võitis aasta tagasi mais
hitektuuribüroo Kontekst
tööga "Katel". Põhjalikult
uuendatav staadion pidi
valmima kahes etapis, ent
tulevaks tantsupeoks pidi
valmis saama staadion ja
uued tribüünid, kus
tade arv pidi suurenema 15
000ni. Teine etapp plaaniti
aastaks 2026, mil
tade arv pidi tänu põhja-ja
lõunatribüünidele veel
hekordistuma. Lisaks
deti erakapitali panusele, et
ehitada veel spordi- ja
funktsiooniga hooneid.
"Plaanid olid sellised, et
2019. aastaks on kõik
mis, aga eks see on suur
objekt ja asjad nii ei
nud," ütles Eesti laulu-ja
tantsupeo sihtasutuse
bejuht Sten Weidebaum
Postimehele. (BNS)

linkultuuri-

kinnituselleko-

ase-

hädare-

ar-

istekoh-

istekohkaloo-

äri-

val-

läi-

tea-

pole

see teoks saanud.
peeter

lilleväli

Aastaid omaniku vastuseisu
najal seisnud tondiloss
läheb lammutamisele
Jõhvi vald võib juba mõne nädala pärast lammutada Säde tänav 12 asuva endise kortermaja, mille pärast on vallavalitsus pikki aastaid ühe kaasomanikuga vägikaigast vedanud.

tant-

supeoks plaanitud kujul

12 aastat, kuid siiani

VAIDLUS: Jõhvi vald on valmis kohtusse minema

~

KALEVI STAADIONI

juba

Erik Kalda

erikk@pohjarannik.ee

See hoone pidi lammutamisele minema juba üle 10 aasta
tagasi, kuna jäi ette viadukti
asemele kavandatud tunnelile. Kui hiljem selgus, et vana
viadukti siiski tunneliga ei
asendata, vaid tehakse uus
sild, jäi asi sinnapaika.

Pikk kirjavahetus
kaasomanikuga
Aastaks 2012 polnud majas
enam ühtegi elanikku. Vallal
õnnestus enda kätte saada
peaaegu kõik korterid, viimased kaks osteti veel 6000 euro eest, ent hoonet pole siiani
suudetud maatasa teha, sest
üks omanik on kõik need aastad jonninud.
Tartumaal elav Kersti
Kupper on vallavalitsusega
pikki aastaid kirjavahetust
pidanud, leides, et vald pakub
talle liiga vähe 50ruutmeetrise 2toalise korteri eest, kus
keegi pole elanud juba aastast 1997.
Kersti Kupper on lootnud

vallavalitsuselt oma korteri
eest korralikku raha saada.
Nii näiteks soovis ta vallalt
aastal 2007 saada juba toona kehvas seisus olnud maja korteri eest 600 000 krooni (38 300 eurot).
Aastate jooksul on Kup-

per oma nõutavaid summa-

sid 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 temalekuulunud korter, on nõudmine langenud 8500 euroni. Hoones
pole gaasi-, vee- ega elektrivarustust.
Päästjate andmetel oli majas eelmisel aastal kaks põlengut, sealhulgas on põlenud ka Kupperi korter. Üks
põleng oli öösel ning tuletõrjujad kutsus kohale praksumise peale ärganud kõrvalmaja elanik. Kui päästjad poleks õigel ajal jõudnud, või-

nuks tuld võtta ka naabruses
asuv elumaja, kus elanikud
on sees.
Jõhvi abivallavanem Aivo Tamm ütles, et praeguseks on vallavalitsus tellinud lammutamisprojekti
ning tööd võivad alata mõne
nädala pärast. "Tahame sellega võimalikult kiiresti ühele poole saada," sõnas Tamm.
Lammutustööde tegemiseks
võetakse pakkumised, mistõttu ta ei osanud öelda, kui
palju lammutamine maksma
läheb. "See võib jääda 5000
10 000 euro vahele," oletas
Tamm.
-

Vallavalitsuse õigusnõunik
Silver Peepmaa, kes on pidanud kirjavahetust ainsa kaasomaniku Kersti Kupperiga,
ütles, et enne lammutamist
kavatseb ta saata naisele veel
kirja, kus täpsustab üle, kas
ta jääb oma endise seisukoha juurde.
Varakevadel, kui Põhjarannik Säde 12 asuva maja probleemist kirjutas, saatis Kupper vallavalitsusele
kirja, kus süüdistas valda
tema laimamises ning valeandmete esitamises ja teatas, et tema korter ei ole põlenud. Samuti ähvardas ta
vallavalitsust kohtuga. Põhjarannikule on Kupper keeldunud oma seisukohti selgitamast.

Sundvõõrandamiseks
pole alust

Silver Peepmaa ütles, et
Kupperi korteri sundvõõrandamiseks pole alust. Kui eelmisel aastal ehitati Puru tee
läbimurret, siis Säde 12 jäi
täpselt selle kõrvale ja selle
tulemusel reostab linnapilti
varasemast veelgi rohkem.
Korteri sundvõõrandamiseks
tuleks tellida ekspertiis, mis
peaks ütlema, kas hoone on
ohtlik või mitte, ent sellel kulutusel pole Peepmaa sõnul
mõtet, kui nagunii on kavas
lammutamine.
"Nüüd oleme otsustanud,
et lammutame maja ära, aga
kui kaasomanik leiab, et oleme tema suhtes midagi rikkunud, las siis läheb kohtusse. Enne lammutamist peame aga väga täpselt ja põh-

Süüdistuse järgi lõi Veera (61)
2016. aasta 10. septembril
Kohtla-Järvel Torujõe tänaval asuvas korteris toona 41aastast
meest haamriga korduvalt pähe.
Rünnaku toime pannud naine oli
mehe eestkostja.
Kohus leidis, et arvestades, kuidas Veera kuriteo toime pani,
võib järeldada, et naise tegevus
oli suunatud mehele eluohtlike
tervisekahjustuste põhjustamisele. Nimelt ründas naine meest,
kui too istus tema poole seljaga,
ning haamrilöögid olid sihitud oimu-, otsmiku-ja kuklapiirkonda.
Rünnak põhjustas küll massiivse
verejooksu peahaavadest, kuid
vigastused iseenesest ei olnud
eluohtlikud ning kohus karistas
Veerat ühe aasta pikkuse tingimisi vangistusega.
KORTERMAJAS SÜTTIS

ELEKTRIKILP

KOHTLA-JÄRVE. 23. mail kell
7.04 said päästjad väljakutse
Kohtla-Järve linna Pärna tänavale,
kus trepikojas põles elektrikilp.
Päästjad kustutasid põlengu, edasi tegelesid asjaga elektrikud.
SILVER PEEPMAA
Oleme otsustanud, et lam utammeajaära, agakui

kaasomanik

leiab,

rikkunud, las siis läheb

kohtusse.

jalikult fotode abil fikseerima hoone seisukorra."
Vald on väljendanud valmisolekut hüvitada Kersti Kupperile korteri maksumus 2500 euro ulatuses just
niisuguse summa määras vallavalitsuse tellitud eksperdihinnang korteri väärtuseks.
Kui lammutamisele vastu seisev omanik nõuab vallalt kohtu kaudu hüvitist,
võib vald Peepmaa sõnul
esitada talle omapoolse arve. "Vald on seal niitnud ja
prügi koristanud, millesse
tema kaasomanikuna pole

−

sentigi panustanud," sõnas
Peepmaa.
Aivo Tamm sõnas, et pärast lammutamist on Säde 12
hoone asemele kavas rajada parkimisplats, kus saaksid oma autosid parkida üle
tee Kaare 1 asuva kortermaja
elanikud sellel majal praegu oma parkla puudub.

−

POLITSEI

olem temasuhtes midagi

LAPS SÕITIS RATTAGA
AUTOLE ETTE

22. mail kella 13.55 ajal sõitis
11aastane poiss Sillamäel Ranna tn 49 asuva maja juures jalgrattaga Texo TX Freestyle maha
ülekäigurajalt ega andnud teed
tundmatule autole, mistõttu toimus kokkupõrge. Mootorsõiduk
lahkus sündmuskohalt. Jalgratturile andis kiirabi abi kohapeal.
Liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

NAABRID LÄKSID
KARVUPIDI KOKKU

22. mail teatati, et Jõhvi vallas
Tammiku alevikus Tamme tänaval
asuva kortermaja trepikojas tekkinud kähmluse käigus lõi
40aastast meest tema 39aastane naabrimees.
NAIST ÄHVARDATI
KAUBANDUSKESKUSE
JUURES

22. mail ähvardas Narvas Fama
keskuse kõrval 38aastast naist
võõras meesterahvas. Politsei pidas 60aastase mehe kahtlustatavana kinni.
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Kool kurdab
liikluse
ohtlikkuse
üle
Kohtla-Järve Järve gümnaasium on mures laste
ohutuse pärast ja palub selle tagamiseks linnavalitsust
kooli ümbruses liiklus ringi
korraldada.
Kooli direktor Anne Endjärvkirjutab linnapea Ljud-

mila Jantšenkole saadetud
kirjas, et lastevanemad on
endiselt murelikud ja on
käinud korduvalt juhtkonna tähelepanu juhtimas liiklusohtlikule olukorrale, arvates, et juhtkond pole sellega kursis.
"Olukord on olnud ohtlik
pärast Katse tänava muutmist kahesuunaliseks. Kooli
enimkasutatav siseparkla on
väike, personali, õpilaste ja
lastevanemate autod ei mahu parkima, samal ajal teevad parklas ringi ja panevad
õpilasi koolitrepi ees maha
lastevanemate liikuvad sõidukid, nende vahel üritavad
laveerida jalakäijad ja sõiduautodest väljuvad inimesed,"
teatasaastaEndjärv
jooksul
viie

kordu-

Olukorda on viimase
viie aasta jooksul korduvalt arutatud hoolekogus,
tehtud taotlusi linnavalitsusse, kuid jalakäijate olukord pole muutunud ka pärast "lamavate politseinike"
paigaldamist ning direktori sõnul oleks väga vaja terviklikumat ja tulevikku suunatud lähenemist, mis lähtuks kõikide liiklejate turvalisusest.
Kooli direktor teeb kirjas ka mitmeid ettepanekuid liikluse ümberkorraldamise kohta, näiteks teha
uus kõnnitee koolipoolsesse külge, sest praegu kõnnitakse sõiduteel, teha uus

LINNARUUM: Kohtla-Järvel lammutati üle 60 mänguväljaku

Vana mänguväljaku jäänused
häirivad linnaelanikke
~ Tänavu kevadel likvideeriti Kohtla-Järvel üle
60 mänguväljaku, mis auditi tulemusel tunnistati mitte lihtsalt mängimiskõlbmatuiks, vaid suisa ohtlikeks. Ent nagu selgus, ei ole kõik linnaelanikud tehtud tööga päris rahul.

Irina Kiviselg
irina@pohjarannik.ee

Kohtla-Järve linnavalitsusse
pöördus korteriühistu Outokumpu 17 juhatuse esimees
Olga Lobovikova, kes rääkis,
et nende ühistu territooriumil
asuv liumägi ja teised sealsed
rajatised on lastele ohtlikud.
Peale selle häirib mänguväljakul pahatihti toimuv ümbritsevate majade elanikke.

Mänguväljak on ka
pärast remonti ohtlik
"Konstruktsioone remonditi, kuid see ei tähenda, et lastel seal nüüd ohutu mängida
oleks," on ta veendunud. "Elan
selles majas juba palju aastaid
ning olen seal näinud mitmesuguseid ebameeldivaid olukordi."
Lobovikova sõnul käivad sel
platsil aega sisustamas laste
kõrval ka täiskasvanud, kes tekitavad tüli. "Istuvad siin, loobivad prahti maha ja lärmavad
ühesõnaga segavad ümberkaudseid inimesi. Mänguväljak asub küll meie maal ning
ma saan aru, et meil on õigus
see ka ise ära koristada, kuid
minu arvates peaks seda tegema siiski linn, sest kunagi
paigaldasid selle siia just lin-

−

tagada õpilastele-jalakäija-

navõimud, olgugi et majaelanikega kooskõlastamata," leidis ta.
Millal konkreetselt kõnealune mänguväljak sinna paigaldati, ei mäleta praegu vist
enam keegi
sellest on möödas palju aastaid. Kohtla-Järve abilinnapea Järve linnaosas
Ülle Lepassaar ütles, et ka see
mänguväljak oli likvideerita-

tele ohutu koolitee," nentis
direktor. (PR)

vate lasteplatside nimekirjas,
kuid tööde tegemise käigus

parkla ning muuta praegune parkla jalakäijate alaks.
"Mõistame, et liiklusohutuse tagamiseks on vaja te-

ha suuri ümberkorraldusi,
kuid põhikool ei kao sellelt
aadressilt kuhugi ja hea planeerimisekorral suudetaks
nende ümberkorraldustega

−

ÜLLE LEPASSAAR
Midagi ohtlikku sel mänguväljakul

me ei avastanud.

otsustati seda siiski täielikult
mitte demonteerida.
"Ära koristati metallkonstruktsioonide jäänused, mis Vanast mänguväljakust alles jäänud konstruktsioonid põhjustavad ümberkaudsete majade elanikoemlaj guebamugavusni g se tõ uonnapdlun d lin al neädrakoistad .
võisid endast tõepoolest ohtu
kujutada, kuid liumägi otsustati alles jätta et lapsed sealgi lõbutseda saaksid, seni kui nüüdisaegsed mänguväljapäevased mänguväljakud kolkuna ei õnnestunud leida seltekib alternatiiv tänapäevakud rajatakse, pole täpselt le ehitajaid: hinnapakkumised me kohta suurtele avatud terne ohutu mänguväljak. Midagi teada.
ületasid tunduvalt tööde eeldaritooriumidele: Järve linnaosohtlikku me seal ei avastanud,
Suurt spordi-mänguplattavat maksumust. Siiski plaasa Lõuna ja Põhja mikrorajooent kui ümberkaudsete majasi aadressile Olevi 30a ei tule, nib linn sügiseks rajada tänani ning Ahtme linnaossa.
de elanikud nii vastu on, siis
täidame nende soovi homme
koristatakse sealt kõik konstruktsioonid ära."
Olga Lobovikova lisas, et
kui mänguväljak täielikult likvideeritakse, jääb selle asemele muruplats, mille eest nemad
on valmis hoolt kandma.
PEETER

26. mail toimuval keemikute

des leitud ideid praegu kasutusest välja jäänud tööstushoonete kasutamiseks.

Töötoa mõte on leida tühjaks jäänud paikadele uusi,
inspireerivaid lähenemisviise.
Tudengeid ärgitatakse pakku-

ma lennukaid ideid, kontekstitundlikkust, suhestumakohalike vajaduste ja ajalooga. Mõeldakse, kuidas oma ideid reaalselt teostada ning kellele selliseid lahendusi vaja on.
Igal aastal on nii tudengid
kui ka õpikeskkond erisugused. Nii ka Kiviõli. Alustades
või sellest, et Kiviõlis ei ole
ju sugugi hüljatud, vaid täies
võimsuses tootmisettevõte.
Tühjana, õigemini pooltühja-

na seisavad vaid arhitektuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslikud ning põnevad destillatsioonihoone ja kukersoolihoo-

ne. Tudengite
ülesanne oligi
välja mõelda,
kuidas leida
neile kasutus, kas neid
saab siduda
Kiviõli seikluslinna mõttega ning kuidas teha seda nii, et see ei segaks tööstuse tööd ja et see
näeks ahvatlev välja ka rongiaknast.

Kiviõli on projekti vedava
kunstiakadeemia juhendaja
Riin Alatalu (pildil) sõnul seda põnevam, et tehase eellugu
ulatub 1920. aastasse, mil AS
Põhja

Paberi- ja Puupapivab-

rik sai loa teha põlevkivialaseid uurimistöid Sonda ja Püssi
raudteejaama vahelistel maadel ning seejärel ka loa alustada põlevkivi tootmist. "Kiviõlitööstus kujunes lühikese ajaga Eestile oluliseks strateegiliseks tööstuseks, millega seon-

LILLEVÄLI

−

−

−

BENUO Apteek
°0/.

Uusi mänguplatse
tuleb oodata
Kohtla-Järve abilinnapea
Deniss Veršinin rääkis aprillis Põhjarannikule, et vanade mänguväljakute demonteerimineoli hädavajalik, kuna need olid muutunud ohtlikeks. Ent millal linna uued,

Üliõpilased näitavad tulevikupilte
Kiviõli keemiatööstusest
päeval tutvustavad kunstiakadeemia tudengid aktsiooni
"Hüljatud maastikud" õpituba-

24. MAI 2018

−

ja veetorniga. (PR)

V*

Meil
Oled
Õnnelik
•

dub läbi kogu selle ajaloo terve
rida olulisi poliitilisi ja majanduslikke otsuseid. Kiviõlitööstus on ka praegu Eestis oluline strateegiline tööstus, samas
paljudele eestlastele on Kiviõli oma tuhamägedega tuttav
pigem spordi- kui tööstuskeskusena. Kiviõli on tore ka selle
pärast, et nimi kõnetab 1928.
aastal sai tööstusasula tehase
järgi oma nime," lisas ta.
Milliste tulemusteni tudengid jõudsid, näidatakse tehase territooriumilkell 14 ja 16.
"Me oleme väljas nelja versiooniga, kuidas aktiveerida tehase territooriumilasuvaid hooneid, aga ka Kiviõli linnaruumi
tervikuna," ütles Alatalu.
Varem on sarja raames tegeldud Kopli liinidega, tööstusaladega Sindis ja Kohtla-Järvel, dominiiklastekloostri Katariina kirikuga Tallinnas, hüljatud Paluküla kirikuga Hiiumaal ning Tapa raudteejaama

Sinu

•

•

•

•

K
*

Toetavja kokkuhoidev
apteegipere

*

»a:

■>

Erinevad ühised ettevõtmised
Töötajate arengut toetav
juhtimiskultuur
Spordisoodustus

Erinevad täienduskoolitused

Ootame Sifwt.
IDA-VIRUMAAL:
•

•

•

proviisor või farmatseut (Hariduse 15, E-R 8.00-18.00, L-P suletud)
või farmatseut (Tümani 20, E-P 9.00-19.00; L-P 10.00-18.00)
Sillamäe Maksimarketi Apteek proviisor või farmatseut (Viru pst 5, E-R 9.00-1900, L 9.00-15.00)
Narva Polikliiniku BENU apteek
Narva Tümani Apteek proviisor

-

-

-

LÄÄNE-VIRUMAAL:
•

•

•

Väike-Maarja BENU apteek apteegijuhataja, proviiisor või farmatseut (Pikk 12, E-R 10.00-18.00)
Tapa Maxima BENU apteek-proviisor või farmatseut (Pikk 33, E-R 9.00-19.00, L 9.00-16.00, P 9.00-15)
Tapa Grossi Keskuse BENU apteek proviisor või farmatseut (Jaama 1, E-R 9.00-17.00; L-P suletud)
-

-

Võta meiega julgelt ühendust:

www.benu.ee

(D

personal@benu.ee

6503 651

§+372 59 116 687
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Vaba aeg

Info avaldamine küljel on tasuta.
Eelinfo saata ilmumisnädala esmaspäevaks
Diana Bergi e-posti aadressil
diana@pohjarannik.ee.
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Rakvere 8,
41532 Jõhvi,
tel. 335 4444,
info@pohjarannik.ee

KÜLGE

Ida-Virumaa tantsupidu
peetakse Toilas
Pühapäeval, 27. mail toimubToi-

lalaululaval Ida-Virumaarahvatantsupidu "Maailm valla!", mille lõpetab Curly Strings. Pidu on
pealtvaatajatele tasuta.
Tantsupeol esinevad Ida-Virumaa rahvatantsurühmad ja

külalised naabermaakonnast
Lääne-Virumaalt.
"Tantsijaid on ligi 700 ja
kõik rühmaliigid on esindatud," ütles Ida-Virumaa omavalitsusliidu kultuuritöö spetsialist Erika Kõllo.
Esitamisele tuleb 18 tantsu,
mille pakkusid välja rühmaliigid ise. "Kellel oli rohkem, kellel vähem õppimist," kommenteeris peo pealavastaja Anu
Pungas, kelle sõnul algasid ettevalmistused juba sügisel.

Kõigile uue tantsuga "Oti
rattad" tulevad välja naisrühmad, kelle esituses näeb killukest järgmise üldtantsupeo repertuaarist.

Kell 17 algav tantsupidu
peaks mahtuma koos avakõne ja tänusõnadega poolteise
tunni sisse.
Peo lõppedes rõõmustab pidulisi oma ilusamate lugudega
Curly Strings, kelle laul "Maailm heliseb" läbib tervet peokava.
Peo sõnum on "Maailm valla". "Oleme püüdnud vaadata,
mida üks või teine tants tähendab rühmaliigile just maailmavärava avanemise mõttes, aga
lõpp on ikkagi kodus," rääkis

Aasta tagasi peeti Voka staadionil maha Virumaa noorte tantsupidu. Sel pühapäeval on tantsukunsti austajad oodatud Toilasse,

Pungas. (PR)

kus toimub maakonna rahvatantsupidu. Järgmine kogu Virumaa pidu on aasta pärast.

IDA-VIRUMAA ÜRITUSED
KULTUUR
*

tasuta.

Kohtla-Järve kultuurikeskuses kell 19 Peterburi riikliku teatri Subbota etendus
"Viis lugu armastusest". Pääse 12 eurot.
*

*

Narva jõepromenaadil
kell 12 toidulaat "Narva maitsed" ja suvehooaja avamine.
Narva linnuse põhjaõues
kell 12 Vadja päevad 2018, esimene päev
Oru klubis kell 15 Ahtme
ja Oru klubi loomekollektiivide pidulik kontsert KohtlaJärve linnapäevade puhul. Info 332 2061, 507 4616.
Jõhvi kontserdimajas kell
16kontsert "Vallatudkulisside
taga". Pääse 10 eurot.
Jõhvi Mihkli kirikus kirikute öö: kell 16.30 Tunne Kelami fotonäituse "Eesti tee vabadusele" avamine; kell 17 kontsert-jumalateenistus, esineb
keelpillikvartett Passione; kell
18.15 slaidiprogramm "Jõhvi
läbi aegade", kell 18.45 ekskursioon kirikus. Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur
tutvustab Jõhvi kiriku ajalugu. Võimalus külastada võlvidepealset ja kirikutorni. Pärast ekskursiooni ühine kohvilaud kirikus.
*

*

loomekollektii-

*

*

*

ta.

Iisaku rahvamajas kell
18 Iisaku kunstide kooli tantsuklassi hindeetendus.
Saka rahvamajas kell 19
USAst Floridast pärit folkmuusiku Austin Milleri kontsert. Sissepääs tasuta. Info
5301 1031,Renna.
*

*

*

SPORT

givõistlused.

Kohtla-Järve spordikeskuse staadionilkell 14 Eesti jalgpallimeistrivõistluste teine liiga, Kohtla-Järve JK Järve II
Sillamäe JK.
Kogunemisega Eesti kaevandusmuuseumi juures kell

Neljapäev, 24. mai
Kosel kella 17-19 avatud
RSK Jõhvikas orienteerumisneljapäevaku start. Tähistus
starti Jõhvi Kuremäe tee 4.
kilomeetril. Info www.rskjohvikas.ee.
Kohtla-Järve spordikeskuse staadionilkell 19 Eesti jalg*

-

*

pallimeistrivõistluste esiliiga,

-

*

Narva Kreenholmi staadionil kell 16 Eesti jalgpallimeistrivõistluste meistriliiga, Narva
Trans Tallinna FC Flora.
-

Pühapäev, 27. mai

Narva rannahoone juurest
kell 11 Narva jooksusarja eta*

pi start.

Narva Kalev-Fama staadionil kell 18.30 Eesti naiste
jalgpallimeistrivõistluste teine liiga, Narva Trans Rakvere Tarvas.
*

-

Teisipäev, 29. mai

Kohtla-Nõmmel kella 1718 avatud rogainipäevakute
etapi start.
Kolmapäev, 30. mai
*

Mäetaguse kettagolfirajal

kell 18.30 Ida-Virumaa nädalamängude etapp. Info www.

Neljapäev, 31. mai
Jõhvi spordikooli staadionil kell 13.30 Ida-Virumaa
noorte meistrivõistlused 3vs3
*

korvpallis.

Kohtla-Järve spordihoone
petangiväljakutel kell 18 Koht*

la-Järve SHK karikavõistlused
petangi üksikmängus.

Sillamäe Kalevi staadionil
kell 19 Eesti jalgpallimeistrivõistluste teine liiga, Sillamäe
Kalev Narva Trans II.
*

-

Reede, 25. mai
Uljaste suusabaasis kell
18.30 Püssi seeriajooksu etapp.
Info www.lyganuse.ee.
Narva Kalev-Fama staadionil kell 19 Eesti jalgpallimeistrivõistluste teine liiga,
Narva Trans II FCI Tallinn.
*

*

nasjutu-ja kontserdiprogramm lastele ja nende vanematele. Pääse 2 eurot. Info

VARIA
Laupäev, 26. mai

Kohtla-Järve linnapargis
keemikute päev: kella 10-14
"Eastman Charity Run", kella 14-17 spordiala, kell 15 keemikute päeva ametlik avaLaupäev, 26. mai
mine, kella 16-18 ekskursiooKiviõlis Keskpuiesteel nid põlevkivitehasesse PetroKonsumi ees alates kella 10st ter, 18.30 Bliss ja Uku Suvis*

meistrvõlun liga,

*

-

*

te, 20.30 2 Quick Start. Sissepääs tasuta.
Kiviõli kiigeplatsil alates
kella 12st Kiviõli linna ja keemikute päev. Info www.lyganuse.ee.
*

*

sportiv.ee.

*

332 2061, 5858 6426.

Puhatu külas Soompää
kraavi ääres sillakoha juures
kell 12 II Puhatu küla kalapüü*

*

Neljapäev, 31. mai
Illuka mõisapargis kell 20
Ott Leplandi kontsert. Pääse
täiskasvanutele 5 eurot, alaealistele tasuta. Vihma korral
toimub kontsert mõisas.

-

Kohtla-Järve kultuurikeskuses kell 12 koolinoorte loomemaja tantsuansambli Arabesk kevadkontsert "Me oleme üks pere".
Narva linnuse põhjaõues
kell 12 Vadja päevad 2018, teine päev
Ahtme klubis kell 13 mui-

www.lyganuse.ee.

*

Kohtla-Järve JK Järve Vändra Vaprus.

Pühapäev, 27. mai

Unistuste jooksu stardid. Info

14 maasturi-ja jalgsimatk.

Kohtla-Järve kultuurikeskuses kell 18 rahvusvahelise
Isabella Jurjeva nimelise vana vene romansi esitajate konkursi laureaatide ja diplomandide kontsert. Sissepääs tasu-

Laupäeval, 26. mai

klubi

Toila laululaval kell 17
Ida-Virumaa rahvatantsupidu
"Maailm valla". Esinevad IdaVirumaa laste-, noorte-, naisja segarühmad ning külalised Lääne-Virumaalt. Pärast
tantsupidu astub üles Curly

*

pääs tasuta.

Oru

pääs tasuta.

Teisipäev, 29. mai

Sillamäe kultuurikeskuses kell 17 rahvakultuuripäevad "Läänemere kultuurisillad". Külaliste kontsert. Sisse*

ja

Kohtla-Järve kultuurikeskuses kell 16 Euroopa pärimuskultuuri aasta raames
vene kultuuri festival. Sisse-

Strings. Sissepääs tasuta.

Reede, 25. mai

kämärä

ANSAMBEL VALLATUD KUTSUB KULISSIDE TAHA

*

Neljapäev, 24. mai
Sillamäe kultuurikeskuses kell 18 vokaalmuusika õhtu: Maria Melaha. Sissepääs

matti

*

Pühapäev, 27. mai
*

Jõhvis Kooli 2 kell 13 Hõ-

bejuukse klubiõhtu. Muusikat

teeb Anatoli. Info 5667 1380.

Laupäeval, 26. mail kell 16 toimub Jõhvi kontserdimajas tantsukollektiivi Vallatud suur kevadkontsert "Vallatud kulisside taga".
Tänavu tähistab ansambel oma 55. sünnipäeva. Juubelihooaeg
jääb ansambli liikmetele meelde paljude meeldivate sündmustega.
Nii näiteks pälvisid nad 18. rahvusvahelisel konkursil "Vallatud kutsuvad sõpru" (sellest võttis osa 46 kollektiivi ja üle 1200 tantsija)
3. astme laureaadi tiitli ja eripreemia.
Aprillis osales kollektiivi vanem koosseis Peterburis toimunud rahvusvahelisel konkursil "Sillad Neeva kohal" (1300 tantsijat 47 kollektiivist). Ansambel pälvis estraaditantsude kategoorias grand prix'
ja sai parima ballettmeistri töö eest eripreemia. (PR)
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26aastane bermudalane Dante Leverock on kujunenud sel hooajal üheks Narva Transi võtmemängijaks. Keskkaitses on ta
matti kämärä
kaotanud väheseid õhuvõitlusi, lisaks on tal juba kirjas ka kolm väravat.

JALGPALL: Ida-Viru meeskond sai meistriliigas neljanda võidu järjest

Narva Trans pühkis teelt ka
Paide linnameeskonna
Narva Transi maikuu
hiilgav seeria Eesti jalgpalli meistriliigas jätkus teisipäeval Järvamaal, kus alistati Paide linnameeskond 2:0.
~

ADJAM KUZJAJEV

Koosseisuga on meil

praeguseis väga ke ruline.

Erik Gamzejev

erikg@pohjarannik.ee

aga see puude oli just selline,

Sel hooajal Narva meeskonnaga liitunud 26aastase Bermuda koondise kaitsja Dante Leverocki sisetunne ütles, et
kohtumises Paidega teeb ta
skoori, ning ta ei peljanud seda enne kohtumist isegi sotsiaalmeedias kuulutada.
Avavilest polnud kulunud
veel viit minutitki, kui pall oli
Paide võrgus ja see jõudis sinna just nimeltLeverocki väga
täpselt alumisse nurka suunatud pealöögist. Keskkaitsjalt
juba kolmas värav sel hooajal.

Üks minut mänguaega,
üks puude ja üks värav
Kohtumise teine värav sündis aga siis, kui tiksusid juba mängu lisaminutid. Transi peatreener Adjam Kuzjajev tegi Paide lõpuponnistuste pidurdamiseks taktikalise
vahetuse ja saatis Dmitri Barkovi asemel platsile 17aastase värskete jalgadega Arseni Kovaltšuki. Noormees ei
jõudnud platsil olla veel minutitki, kui tal õnnestus esimest korda palli puudutada,

mis tõi tabloole numbrid 2:0
ja kohe järgnes ka kohtumise lõpuvile.
Skoorile vaatamata polnud
tegu Transi jaoks sugugi lihtsa võiduga. Adjam Kuzjajev
tõdes, et Paide osutas märksa
südimat vastupanu kui avaringi kohtumises, mille Trans
võitis 1:0. "Nad panid meile
tugeva pressi peale ja suut-

sid ka meie värava all luua
päris mitmeid ohtlikke olukordi. Meil vedas, et suutsime oma võimalused paremini ära kasutada," sõnas ta, lisades, et samas jäi Eduard
Golovljovil kasutamata kaks
väga head skooritegemise
võimalust.
Kui võtta arvesse vaid
meistriliiga mänge, on Trans
teinud maikuus suurepärase seeria. Kuu alguses õnnestus teha 1:1 viik liidrite sekka
kuuluva Tallinna Levadiaga.
Seejärel on aga järjest võetud
neli võitu järjest üldise väravate skooriga 15:1. Neis neljas kohtumises on Trans löönud peaaegu sama palju väravaid kui 11 eelnevas kokku.

"Väravaolukordaderealiseerimist on meil õnnestunud sellest ajast peale, kui ilmad läksid soojemaks ja saime rohkem suurel väljakul treenida, oluliselt parandada," tõdes Kuzjajev
16-17aastased

poisid

Vahetusmeesteks vaid
16-17aastased poisid
Edukale seeriale lisab kaalu, et mitmete vigastuste
ja muude põhjuste tõttu on
Trans pidanud maikuus hakkama saama väga õhukese
koosseisuga. Vahetusmeeste pingilt on Kuzjajevil olnud
mängu panna põhiliselt vaid
16-17aastasipoisse.
Ka Paidega toimunud kohtumise eel selgus, et terviseprobleemide tõttu peab kõrvale jääma kogenud kaitsja Igor Ovsjannikov. Hakkama tuli saada ka Vadim Mihhailovita, kel oli vaja samal päeval
kõrgkoolis teha eksam, mida
polnud võimalik edasi lükata.
Vigastustele vaatamata tegid
mängu kaasa ründajad Viktor
Plotnikov ja Dmitri Barkov.
"Koosseisuga on meil praegu seis väga keeruline," tõdes

MÜÜK

KINNISVARA

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

Narvas kell 16 ees kohtumine valitseva meistri Tallinna
Floraga, kes on tabelis praegu
kolmas. Võidu korral jõuaks
Trans talle kannule.
Probleeme süvendab, et kogunenud kaartide tõttu peab
Floraga kohtumise vahele jätma Tanel Tamberg. "Tema ja
Dante on kujunenud meeskonna kaitseliini liidriteks,"
sõnas peatreener.

~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

mänginud peaaegu kogu senise hooaja ühtede ja samade
mängijatega. Kõik nad vajavad puhkust, osa ka aega vigastuste väljaravimiseks," tõdes ta.
Enne hingetõmbeaega sei-

sab ees veel kolm kohtumist.
Pärast mängu Floraga tuleb
järjest kaks korda kokku minna meistriliiga punase laterna Pärnu Vaprusega, kellelt
Trans peab kõrges konkurentsis püsimiseks kuus punkti
kätte saama.
Juunis peaksid mitmed vigastuste tõttu rivist välja langenud mängijad meeskonda
naasma. Samas loodab Trans
palgata ka mõne uue mängija,
kelle abil muuta meeskond tugevaks juulis peetavateks eurosarja mängudeks.

~~~~~

~~~~~~~

Kuzjajev. Laupäeval seisab

Vaheaja ootus
Kuzjajevi sõnul ootab
Trans pikisilmi maailmameistrivõistluste tõttu Eesti
meistriliigas tehtavat üle kuu
aja kestvat vaheaega, mis algab pärast 12. juunit. "Oleme

müük
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www.ennustus.ee
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Tuul puude ladvus
tasa kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea...
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Miks peaks tegema päevas just
10 000 sammu?

AJA LEHT
ETTEVAATUST, KODANIK!
Täna õhtul kella 5-6 toimub
Peetri platsil liiklemisnädala puhul suur demonstratsioon õige
ja wäära liiklemise kohta. Demonstratsioon kujuneb õige

mitmekülgseks ja huwitawaksja

Sammulugejaid tootnud ettevõtte turunduskampaania ühest

seal on esitatud mitmesugused
juhtumid elust, kus inimene ettewaatamatuse tõttu enda ja
kaaskodaniku elu ohtu seab.
Demonstratsiooni läbiwiimiseks rakendatakse "ametisse"
autod, hobused ja kärumehed,

elemendist on saanud tervisliku eluviisi läbivaid märksõnu.
Kuigi tõsiteaduslikus võtmes
pole soovitusel siiani head
alust, näib see täitvat oma eesmärki piisavalt hästi.
Soovitus käia päevas vähemalt 10 000 sammu hakkas
laiemalt levima 1960. aastate
keskpaigas. Jaapani ettevõte
Yamasa tõi 1965. aastal turule pedomeetri Manpo-kei, mis
tähendab sõna-sõnalt "10 000
sammu lugeja". Seadme turundamisel kasutatud reklaamlause sai populaarseks kohalike käimisklubide liikmete hulgas ja imbus sealt ülejäänud
ühiskonda.

jalgratturid, lapsewankrid jne.,
jne. Heakordaminekuks aitab
kaasa Narwa autoklubi ja
Narwa teatri näitlejaskond, kes
kehastab sedakord "liiklemisohwreid". Juhtumite kohta antakse seletusi waljuhääldaja
kaudu. (Põhja Kodu, 20. mai
1938)

KOHTLA-JÄRVE BUSSIDESSE
TULEVAD ELEKTROONILISED
PILETISÜSTEEMID
Kohtla-Järvel hakkab 1. septembrist bussisõitjaid vedama
konkursi võitnud AS ATKO Liinid,
kes kohustus ka e-piletite ja ekaartide müüki korraldama ning
paigaldama bussidesse nende
kontrollimiseks puutevaba kiibisüsteemi.
Konkursi tingimuste kohaselt
korraldab vedaja e-piletite ja ekaartide müüki kõigis linnaosades. Selleks avatakse paiksed
müügikohad: Ahtme ja Järve
linnaosas vähemalt kolm, teistes linnaosades vähemalt üks.
Peale selle saavad sõitjad ekaarte soetada interneti ja mobiiltelefoni teel.
Plastkaardi ostnud sõitja võib
selle omal soovil teha anonüümse või lasta identida. Esimesel juhul paneb ta kaardile
kindla rahasumma ningvalidaator võtab kaardilt maha sõidu
täishinna. Teisel juhul saab sõidu eest maksmisel kasutada
soodustusi. (Põhjarannik, 24.
mai 2013)

Põhjus järelemõtlemiseks
Esimene päevas tehtud
sammude arvu tervisemõju
hinnanud teadusartikkel ilmus Amhersti Massachusettsi ülikooli professori Catrine
Tudor-Locke'i ülevaate kohaselt alles 1995. aastal. Sellest
ajast saadik on sääraste uurimuste arv jõudsalt kasvanud.
Seos kindla sammude arvu ja
tervisenäitajate paranemise
vahel pole teiste mõõdikutega võrreldes aga endiselt se-

davõrd ühene.
Omaette probleemina nenditakse, et vähemalt koolipäevadel teevad päevas rohkem
kui 10 000 sammu isegi ülekaalulised lapsed
seda nii
Eestis kui ka mitmetes teistes lääneriikides. Seega võiksid 6-19aastased lapsed teha
2012. aastal ilmunud ulatusliku uuringu kohaselt ööpäevas
vähemalt 12 000 sammu.

−

Samal ajal käib 10 000 sammu eesmärk esmapilgul vastu
maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustele. Nende
kohaselt peaksid 18-64aastased inimesed tegema nädalas
mõõdukat pingutust nõudvat
aeroobset trenni vähemalt 150
minutit. Selle aja jooksul jõuavad inimesed aga tavaliselt teha vaid 3800-4000 sammu, vanemaealised veelgi vähem. Ligikaudu 300-400 kilokalori asemel kulutatakse ainult 150.
Tudor-Locke'i sõnul on
vastuolu lahendamine lihtne. WHO soovitused lisanduvad iga päev niigi tehtavatele tegevustele. 10 000 sammu
on seevastu päevas tehtavate
sammude minimaalne koguarv. Uurimustes ongi leitud,
et suurem osa päevas vähemalt 10 000 sammu tegevatest
täiskasvanutest täidavad vähemalt enda sõnul maailma terviseorganisatsiooni soovituse.
Iga päev 10 000 sammu eesmärgi täitmine ei pruugi olla
samas vaatluslike uuringute põhjal vanemaealistele ja
mõnd tõbe põdevatele inimestele jätkusuutlik.

10 000 sammu maagia?
Kokkuvõtlikult tekkis 10
000 sammu soovitus seega tühjalt kohalt. Tudor-Locke'i hinnangul on sellel aga mõned selged eelised. Hakatuseks on seda kerge meelde jätta. Psühholoogiliselt tundub number suur
ja ümmargune. Seetõttu mõjub
normi täitmine motiveerivalt.
Sellised eesmärgid on kasvatanud inimeste füüsilist aktiivsust mitme ülevaateuuringu kohaselt. Sammulugeja ka-

Sammulugeja kasutamine motiveerib astuma päevas soovituslikust rohkem samme.

sutaminekasvatab päevas tehtud sammude arvu veel 20002500 võrra.
Muus osas ei tohiks pidada aga 10 000 sammu maagiliseks piiriks, mille ületamisel
hakkab tervis imeväel paranema. Näiteks esines ühes uuringus päevas vähemalt 7500
sammu tegevate naiste seas
depressiooni poole vähem kui
vaidkuni 5000 sammu astuvate naiste hulgas. Mehed pidid
tegema sellise erinevuse nägemiseks päevas vähemalt 12
500 sammu.
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Teises uurimuses langetas timeetri võrra. Tavapärasele
kolme kuu vältel päevas vä10 000 sammule 2000 sammu
hemalt 10 000 sammu tegemilisav mees kaotab aga sellest
ne vähesel määral, kuid siiski vaid 0,6 sentimeetrit.
märgatavalt vererõhku.
Lihtsalt öeldes: päevas rohSeos päevas tehtavate samkem liikumine ning vähemalt
mude arvu ja ülekaalule viita10 000 sammu tegemine ei mõva vööümbermõõdu vahel näib ju kõikidele ühtemoodi.Samuti
olevat seevastu logaritmiline. on vaja liikuda ühe tervisehäda
Mida rohkem päevas tavapäennetamiseksrohkem kui teise
rasega võrreldes liigutakse,
tarbeks. Seega peaksid inimeseda rohkem vööümbermõõt sed Tudor-Locke'i hinnangul saväheneb. Pikema aja jooksul gedamini küsima, mitu sammu
päevas 2000 sammu asemel on liiga vähe. Selle asemel et
piirduda küsimusega, mitmest
4000 sammu liikuva mehe vööümbermõõt kahaneb 2,8 sensammust piisab. (Novaator)

Ida-Viru koolilapsed õpivad
laagris esmaabi andma
Juuni alguses toimub Kauksis
Ida-Virumaa kooliõpilastele
mõeldud laager, kus lapsi õpetatakse eriolukordadeskäituma ja
kannatanutele esmaabi osutama.
"Päästeamet on korraldanud säärast laagrit KEATi
koolitusprogrammi raames
igal aastal juba kaheksa aastat
järjest ning meie selts on neile korraldamisel abiks," selgitas Eesti Punase Risti Ida-Virumaa seltsi sekretär Karina
Saar.
"Tavaliselt võtab sellest laagrist osa üle 20 Ida-Virumaakooli, kus lapsed õppeaasta jooksul
esmaabivõtteid omandasid. Oleme Kauksi laagris ette valmistanud punkti, kus lapsed saavad
omandatud teadmisi praktikas
rakendada, ning vajaduse korral räägivad ja õpetavad Punase
Risti töötajad veel kord, kuidas
ühes või teises olukorras käituma peaks."
Saar märkis, et pahatihti tekivad esmaabi andmist nõudvad olukorrad ootamatult, kannatanu läheduses viibivate inimeste ebaõige tegutsemine aga

PANK

pm

võib olukorda vaid raskendada.
Saare sõnul peab esmaabivõtteid igaüks tundma juba varasest east ning just neid Eesti
Punase Risti Ida-Virumaa seltsi
esmaabiõpetajad tutvustavadki.
Muu hulgas viib selts läbi elus-

tamise vajalikkust propageerivat üritust "Sinu käed päästavad elu!".
Karina Saar tuletas meelde,
et Eesti Punane Rist on rahvusvahelise Punase Risti liikumise võrdõiguslik liige. Liikumise eesmärk on ära hoida inimkannatusi, kaitsta elu ja tervist ning tagada lugupidamine
inimese vastu, eriti relvakonfliktide ja muude eriolukordade ajal.
Eesti Punase Risti Ida-Virumaa selts teeb tihedat koostööd
kohalike omavalitsuste, päästeameti ning politsei- ja piirivalveametiga ning viib regioonis
läbi rohkesti üritusi.
Selts koosneb vabatahtlikest ja töötajatest, kes pakuvad mitmesuguseid teenuseid, muu hulgas loodusõnnetuste korral, ja sotsiaalprogramme.
"Eesti Punane Rist on riigivõimudele humanitaarvaldkonnas toeks," märkis Saar. "Peale
eriolukordadele reageerimiseks
ettevalmistamise, esmaabikursuste läbiviimise, tervislike eluviiside ja ohutu liiklemise propageerimise ning vähekindlustatud perede lastele õppepäevadekorraldamise osutab selts
koostöös RIMIga ja inimeste
annetuste toel peredele abi nii
toiduainete, koolitarvete kui ka
esmavajalike hügieenitarvete

näol." (PR)
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Narva linnapäeva pidustused toimuvad tänavu Peetri platsil
Narva linnapäeva tähistamise kese nihkub tänavu Peetri platsile ja selle lähedal asuvatesse skvääridesse, kuna peopaigana harjumuspäraseks saanud
Narva linnuse läänehoov on praegu üles kaevatud.
~

−

Peetri plats
peo keskpaik

"Peetri platsile pannakse
üles suur lava ning seal toimub
suur kontserdiprogramm. Peale selle tulebkohale väga suur
hulk ettevõtjaid, kes panevad
üles oma müügipunktid ja hoolitsevad toitlustuse eest," ütles
Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja asetäitja
Dmitri Vergun.
Ta märkis, et Narva rahvapidustustel kaubelda soovijate
hulk kasvab iga aastaga.
"Muidugi sõltub kõik ilmast,
kuid praegu on meil kirjas 11
firmat, kes hoolitsevad peol
toitlustamise ja karastusjookide müügi eest," rääkis Vergun.

− −

platsile.

"Valmistame ette väga kaunist kompositsiooni, mille me
pühendame Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale. Kuid need
30-35 minutit tulevad ilmselt
selle peo kõige keerulisemad,
kuna kaasatud on suur hulk
kollektiive ja samas toimub
televisiooni otseülekanne," sõnas Vergun.

Ametliku versiooni kohaselt andis

"NeoClassicu" projekti muusikud. Kontserdikavas tulevad
esitamisele maailmakuulsad hitid, aga ka projekti "NeoClassic"

de Narva toomise eest aga vastutab Narva ammune partner
"Sõpruse silla" ja linnapäevade läbiviimisel Peterburi teatrifestival "Balti maja".
Festival avatakse pidulikult
1. juunil kell 18.30 Genevakontserdimajas. Selle õhtu peamiseks sündmuseks saab galakontsert "NeOpera", kus esinevad kuulsad solistid Eteri Beriašvili, Dmitri Jankovski ja

Kolm päeva täis
kontserte ja etendusi
Nagu Põhjarannik juba kirjutas, tähistatakse Narva linnapäeva rahvusvahelise nüüdiskunsti festivali "Sõpruse

sild" raames seitsmendat aastat järjest. Festivali aitab kor-

raldada Peterburi administratsiooni kultuuri- ja välissuhete
komitee. Muusikute ja artisti-

suve

673 aastat tagasi aastal 1345 Narvale linnaõigused Taani kuningas Valdemar IV. Tänapevtlähisa keNarv linapäevtaradisonilset esim nläda vhetusl.Varsemtals e äbpisidulk rongkäiPetriplatsi sundsi Narvlinuse , tänavusPebtriplatsi rongkäiu lõp-unktesppeaik.o
SMIRNOV/ARHIIV
ILJA

originaalsed arranžeeringud.
Laupäeval, 2. juunil esineb
Peetri platsil asuval pealaval
Peterburi helilooja ja laulja Igor Korneljuk. Samal õhtul as-

tuvad sealsamas üles Venemaa rokkbändid Nogu Svelo!
ja Serga.

Pühapäeval, 3. juunil kell
12 saab hiljuti uuendatudRu-

godivi kultuurikeskuses (remonditöid seal alles lõpetatakse) vaadata Peterburi teatri Na Liteinom lõbusat piraadietendust nii lastele kui ka
nende vanematele "Lõbus Roger".

Samal päeval kell 18 toimub sealsamas Rugodivis
satiirikirjaniku Semjon Al-

ag

teisaldada.
Narva linnavalitsuse ametliku teate kohaselt ei pääse autod ilma loata Peetri platsile 1.
juuni hommikul kella 7st kuni 3. juuni hommikulkella 7ni.
Autode liiklus piiripunkti juurest suunatakse ümber Malmi
tänavale, kus nendelkahel ööpäeval toimib kahepoolne liiklus.

serdilava, lastebatuudid, Ahhaa teaduskeskuse meelelahutused, riigimetsa majandamise
keskuse telk jpm.
Linnapäevalt teeb otseülekande venekeelne telekanal
ETV+. Kaamerasilm keskendub umbes kell kaks päeval
toimuvale pidulikule rongkäigule, mille eesotsas on linnapea ja orkester ning mis liigub mööda Tallinna maanteed
ja jõuab lõpuks välja Peetri

tovi loominguline õhtu. Teadaolevalt elab Altov paralleelselt nii Narva-Jõesuus
kui ka Peterburis ning nüüd
on temast ametlikult saanud
festivali "Sõpruse sild" president.
Festivali "Sõpruse sild" ja
konkreetselt Narva linnapäeva kavaga saab lähemalt tutvuda internetis aadressil www.
narva.ee.

IILI

Lugupeetud klient!

Lugupeetud klient!

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et
OÜ Elrek-Mont plaaniliste hooldus- ja
remonditööde tõttu joogivee pumbajaamas on
28. mail ajavahemikul kella 16-18vesi välja lülitatud

B,

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et
veelekke otsingute tõttu on
29. mail ajavahemikul kella 00.00-05.00
vesi välja lülitatud Kohtla-Järve linna
Kukruse linnaosa kõigis majades.

QPUHf^'

Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas.
Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.
Ühlsveevärkl Ja -kanalisatsiooni puudutavate kliendlavalduste korral on

v
Biqpu

Põhjaranniku tellija!

h^'

[ Leht ei tulnud postkasti?

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

Helista Omnivasse 661 6616.

Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on
igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole tel 334 4004 või
võtta ühendust avaldus@idavesi.ee.

igal kliendilvõimalus pöörduda kõnekeskuse poole tel 334 4004 või
võtta ühendust avaldus@idavesi.ee.
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virnastatud võsa ja raidmeid
3 m küttepuid
(Sillamäe ja Paldiski sadamas)

•
NV

/

10KM JOOKS

u

5 KM JOOK* JA KÕND
V
Kukruse polaarmoisa eest Jõhvi keskväljakuni
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Rakvere ja Tammsaare tänava ristmikust Jõhvi keskväljakuni
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Kõigi registreerunud
osalejate vahel loositakse välja
300 € maksev jalgratas.
Peaauhinna

paneb välja

y

f VKG

VIRU KEEMIA GRUPP

Lisainfo ja registreerumine internetis: jooksukalender.ee/promenaadijooks

ja

Tavapäraselt kujutab Narva
Peetri plats endast tohutut
autoparklat, ent 2. juunil kavas olevaks linnapäevaks tehakse see autodest puhtaks,
isegi kui selleks tuleb need

Meelelahutus- ja spordiprogrammid toimuvad ka
Peetri platsi läheduses asuvatel haljasaladel. Näiteks Narva linnuse seinte juurde parki
pannakse üles veel üks kont-

ja

Ilja Smirnov
smirnov@pohjarannik.ee

kraavide, põldude puhastust
• raidmete ja võsa kokkuvedu

•

Info: OU LATESTO
Põhja-Eestis tel 5347 2170
Lõuna-Eestis tel 516 6349
e-post latesto@latesto.ee

