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ILM JÕHVIS
KOLMAPÄEV. Vahelduva
pilvisusega ilm. Puhub nõrk
muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -2 kuni +5
kraadi.

EESTI
"KEVADTORMILE"
SAABUSID ESIMESED
LIITLASTE KOPTERID
Ämari lennubaasis maandus teisipäeval kuus USA
sõjaväekopterit, et osaleda
õppusel "Kevadtorm".
"Ka Eesti õhuväe jaoks
on selleaastane "Kevadtorm" juba alanud, sest eilsest kuni homseni lihvitakse Ämaris lennubaasi
kaitsmist. Lähipäevil võib
meie teedel märgata õhuväe passiivradari kolonni liikumist. Aktiivset lennutegevust võib näha aga alates järgmise nädala algusest," ütles õhuväe staabi
ülem kolonelleitnant Toomas Susi pressiteate vahendusel.
"Kevadtormile" saabunud
neli USA maaväe kopterit
AH-64 Apache ja kaks
kopterit UH-60 Black Hawk
ning hiljem saabuv kolmas
Black Hawk kuuluvad USA
maaväe 10. lahinglennubrigaadi, mis NATO idaserva
kindlustava operatsiooni
"Atlantic Resolve" raames
baseerub Läti õhuväe Lielvarde lennubaasis.
"Kevadtormi" ajal on lennuamet kehtestanud ka eri
aegadel ja piirkondades
mehitamata õhusõidukite
lennutamise keelu, et tagada ohutus. Lennukeeluala
on kehtestatud 9.-13. ja
18.-21. maini Sonda, Roela ja Tudu vahelisel alal; 15.
ja 16. mail Oru ja Viivikonna alal ning 22.-24. maini
kaitseväe keskpolügoonil.
RATAS TAUNIS
IVANOVA INTERVJUUD
SPUTNIKULE
Peaminister Jüri Ratas
mõistis teisipäeval hukka
oma erakonnakaaslase Olga Ivanova intervjuu Vene
propagandakanalile Sputnik.
"Viimasel ajal on vaenulik
propaganda ja mõjutustegevus demokraatlike ühiskondade vastu muutunud
järjest jõulisemaks ning
näeme sellest märke mitmel pool maailmas. Seda
kahjuks ka Eestis," kirjutas
Ratas sotsiaalmeedias.
"Sputnik ei ole sõltumatu
meedia, vaid propaganda
tööriist, mis ei järgi head
ajakirjandustava, vaid avaldab edastatud sõnumeid
sageli poolikul või kallutatud kujul. Euroopa Parlament on nimetanud Sputnikut oma resolutsioonis
"pseudouudisteagentuuriks"," rõhutas Keskerakonna esimees Ratas. "Olen
korduvalt rõhutanud, et
just nendel põhjustel ei anna valitsuse liikmed ega riigiasutused."
Riigikogu Keskerakonna
fraktsiooni liige Olga Ivanova esines teisipäeval kaitseväe kalmistul pronkssõduri juures filmitud Sputniku videolõigus, milles kajastati 9. mai pidustusi
Eestis. (BNS)
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TEE-EHITUS: Tänavanime küsimus on teisejärguline

LÜHIDALT

Narvas taastatakse
likvideeritud Suvorovi tänav
 Narva võimud on valmis kulutama ligikaudu
300 000 eurot eelkõige
ettevõtjate huvides oleva sõidutee ehitamiseks
ning valmistuvad taastama endist Suvorovi tänavat, mis linna geograafiliste objektide nimekirjast juba 23 aastat
tagasi maha tõmmati.
ILJA SMIRNOV
smirnov@pohjarannik.ee

Praegu paberite järgi mitte
eksisteeriv ligikaudu poole
kilomeetri pikkune Suvorovi
tänav ühendas varem paralleelselt kulgevat Rahu ja Tiimani tänavat. Ent alates 1990.
aastate algusest ei olnud suur
osa sellest pärast kanalisatsiooni lahtikaevamist enam
sõidukõlblik ning siis arvati
Suvorovi tänav linna tänavate nimekirjast sootuks välja.
Seda tehti Narva linnavolikogu 1994. aasta 11. mai otsusega ajalooliste tänavanimede
taastamise kampaania raames.
Georgi Suvorov oli nõukogude poeet ja kirjanik ning
Punaarmee sõdur. Ta hukkus
24aastaselt lahingus sakslastega Narva pärast 13. veebruaril 1944 ning võeti postuumselt NSV Liidu kirjanike liidu liikmeks.
Narva linna 2017. aasta
eelarves on ette nähtud ligikaudu 300 000 eurot, et
ehitada endise Suvorovi
tänava kohale uus, kõnnitee ja valgustusega tänav,
kusjuures esimene, Tiimani tänava poolt kulgev teelõik rajati juba möödunud
aastal.
Linnaarhitekt Ivan Sergejev ütles Põhjarannikule,
et ehitatava tänava nime küsimus ei ole praegu aktuaalne. Tema sõnul on võimalik,
et alles jääb kinnisvaraobjekti senine tehniline määratlus

KOHTLA-JÄRVE. Linnavalitsus
kuulutas välja ideekonkursi Järveküla tee 41 projekteeritava Järve
spordi- ja tervisekeskuse nimetuse ning logo leidmiseks. Ehitatavasse spordikompleksi on kavas
teha nüüdisaegne 25meetrine
bassein ja mitu spordisaali.
Praegu on käimas hoone projekteerimine ning see peab tulema mitte ainult nüüdisaegne,
vaid sobima ka ümbritseva arhitektuuriga. Linnavalitsus on otsustanud loobuda harjumuspäraseks saanud nimetusest "keskus"
ning loodab konkursi käigus värskeid ideid leida. Ka hoone logo
peab olema kreatiivne ning seda
peab saama kasutada näiteks Tsärkidel.
Konkursil võivad osaleda kõik
soovijad. Konkursi auhinnafond
on 500 eurot.
Ideekavandite esitamise tähtaeg on 29. mai.
ABIKAASA TAPMISES
SÜÜDISTATUD MEES
KOHTU ALL

Nii näeb praegu välja endine Georgi Suvorovi nimeline tänav, mille Narva linnavõimud dokumentide järgi 1994. aastal likvideerisid. Tänava taastamine − sõltumata sellest, mis nime
all − vähendaks kõrval asuvate, praegu väga tiheda liiklusega sõiduteede koormust.
ILJA SMIRNOV

"A.-A. Tiimani tänav J1", kuid
samas võib linnavalitsuse nimekomisjon hiljem ka midagi muud pakkuda.

Linnavõimud
näevad vajadust
Narva linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni
esimees Vladimir Mižui ütles Põhjarannikule, et linn otsustas selle läbiva tee ehituse
kallale asuda, kuna nimetatud rajoonis tegutseb varasemast rohkem ettevõtteid.
"Meile on tulnud mitmeid
päringuid, seda on arutatud
linnavolikogus ning see tänav
on tunnistatud üheks neljast
prioriteetsest tänavast," sõnas Mižui.
Ta lisas, et sinna korraliku tee ehitamine on väga vajalik, kuna inimesed kasutavad endiselt sealset lühikest
teed.
"Kuid seal pole ohutu, kuna seal puudub normaalne
kõnnitee," märkis saadik.
Vladimir Mižui juhib munitsipaalset ASi Transser-

vis-N, kes siseministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel tegeleb Narva piiripunkti kulgevate autojärjekordade reguleerimisega. Ning ettevõtte suur parkla paikneb
just endise Suvorovi tänava
ääres.
"ASil Transservis pole seda tänavat põhimõtteliselt
väga vaja, ehkki seda võiksid muidugi kasutada piirile
suunduvad sõiduautod," selgitas ettevõtte juht oma huvipuudust.

ALEKSANDR BROKK
Seda teed ootavad kõik
praegu väga.

Ettevõtja maksab
osaliselt kinni
Osa endise Suvorovi tänava ääres paiknevaid kinnisvaraobjekte kuulub Narva
suuremale ettevõtjale Aleksandr Brokile, kes kinnitas,
et sinna on tõepoolest väga
vaja korralike kõnniteedega
tänav rajada. Brokk ütles, et
selleks, et linnavõime tegutsema panna, maksis ta juba
möödunud aastal ära osa tulevase tänava esimese lõigu
ehitustöödest.

"Mul tuli seal kaableid ja
gaasitorusid ümber paigaldada ning seetõttu tuli välja, et
minu omafinantseeringu osa
moodustas 70 protsenti," arvutas Brokk kokku.
"Mööda Kerese tänavat
kulgev suur transiittee on
praegu liigselt koormatud
ning uut teed ootavad kõik
väga," kinnitas ettevõtja. "See
vähendab kahe naabertänava
liikluskoormust."

TTÜ Virumaa kolledž sai toetust teaduse
populariseerimiseks
TTÜ Virumaa kolledž sai
sihtasutuselt Archimedes rahastuse kahele projektile, et
tutvustada inspireerivate ürituste ja noore inseneri klubi
kaudu kooliõpilastele tehnikamaailma. Toetus on kokku
üle 150 000 euro.
"Teeme +" taotlusvoorus
jagati 1,3 miljonit eurot ja
toetus anti 23 taotlusele. IdaVirumaale suunatud tegevustest sai ainsana rahastuse TTÜ Virumaa kolledž.
Projekti raames "Teadus −
see on lahe!" (toetus ligi 97
000 eurot) korraldatakse kuni 2020. aasta juunini Ida-Vi-

TULEVASELE
SPORDIKESKUSELE
OTSITAKSE NIME

ru kooliõpilastele inspireerivaid teaduslaagreid, -teatreid, - festivale, kohtumisi inseneride ja teadlastega jms.
"Projekt kaasab noori süsteemselt juba algklassidest
kuni gümnaasiumi lõpuni tehnikamaailma põnevate katsete, efektide, käelise tegevuse, uurimuste ja spetsiaalsete
ürituste kaudu," selgitas kolledži arendusdirektor Mare
Roosileht.
Ta tõi esile, et projekt võimaldab ka keskmisel koolieal tekitada või hoida üleval
huvi tehnika ja teaduse vastu, kasutades just selle vanu-

serühma jaoks põnevaid vahendeid, nagu 3D-tehnoloogiad, hologramm, Minecrafti õppekeskkond, heuristiline matemaatika jms.
Kaugem eesmärk on kooliõpilastes huvi äratamine
teadlas- ja insenerikarjääri
vastu.
Projekt "Noore inseneri
klubi" kestab 2020. aasta lõpuni ja selle toetus oli peaaegu 60 000 eurot.
Klubi tegevused on üles
ehitatud selliselt, et iga poole aasta kaupa pööratakse tähelepanu erinevatele teaduse ja tehnika valdkondadele,

näiteks robootikale, automaatikale, füüsikale ja infotehnoloogiale, leitakse nende ühisosa ning näidatakse, et reaalne maailm, teadus ja tehnika
on omavahel tihedalt seotud.
"Nii on noortel võimalik
selgusele jõuda, missugune
valdkond neile rohkem huvi
pakub. Klubis keskendutakse
sarnaselt inseneride ja teadlastega etteantud probleemidele lahenduste otsimisele,
mis annab hilisemas karjääris oskuse lahendada probleemi õiges järjekorras ning sobivate meetoditega," selgitas
Roosileht. (PR)

JÕHVI. Esmaspäeval algas Viru
maakohtus protsess noore mehe
üle, kes süüdistuse kohaselt oma
naise surnuks peksis.
Süüdistuse kohaselt lõi toona
29aastane Aleksandr 2015. aasta 21. juunil oma elukohas Kohtla-Järvel alaealiste laste juuresolekul oma 26aastast abikaasat
korduvalt rusikatega näkku, pähe
ja rindkere piirkonda, seejärel
võttis kätte lõikelaua ning lõi sellega naist vastu pead, mille tagajärjel lõikelaud purunes. Süüdistatav peksis kannatanut seni, kuni viimasel hakkas silmanähtavalt
halb ning naine kaotas kõnevõime ja teadvuse. Samal päeval
toimetati kannatanu kliinilise surma seisundis kiirabiga haiglasse,
kuid arstidel ei õnnestunud tema
elu päästa ning naine suri samal
õhtul.
Aleksandr sai süüdistuse tapmises ning süüdimõistmise korral
võib teda oodata minimaalselt
kuue, maksimaalselt aga 15 aasta pikkune vangistus.
PURJUS MEES RÜNDAS APPI
TÕTANUD PÄÄSTJAT
KOHTLA-JÄRVE. Esmaspäeval
kell 18.20 teatati häirekeskusele tulekahjust Kohtla-Järvel Olevi tänava korteris. Sündmuskohale saabudes selgus, et köögis
oli toit pliidil kõrbema läinud.
Alkoholi mõju all olnud korteriomanik solvas ja ründas päästetöötajat. Sündmuskohale kutsuti politsei, kes tegeles omanikuga edasi. Suitsuandurit korteris ei olnud.

POLITSEI
MEES RÜNDAS EMA
8. mail ründas Narvas Daumani
tänaval asuvas korteris 79aastast
naist tema poeg. Politsei pidas
59aastase mehe kahtlustatavana kinni.
KORTERIST VIIDI BOILER
8. mail teatati politseile, et Kohtla-Järvel tungiti Olevi tänaval asuvasse korterisse ning varastati
gaasiboiler. Kahju on 300 eurot.

