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ILM JÕHVIS
TEISIPÄEV. Vahelduva
pilvisusega ilm, hommikul
on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhtutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.

Uudised

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

LÜHIDALT
PARIMAD KEELETEOD
SELGUVAD JÕHVIS

EESTI

JÕHVI. Reedel, 18. märtsil kell
11 algab Jõhvi gümnaasiumis
keeleteokonkursi lõpuüritus, kus
kuulutatakse välja 2015. aasta
parimad keeleteod. Laureaatidele
annab auhinnad kätte haridus- ja
teadusminister Jürgen Ligi.
Aasta keeleteokonkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis
tõstavad eesti keele tuntust ja
mainet, väärtustavad eesti keele
õpetamist, õppimist ja oskamist,
soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist
ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.
Aasta keeleteokonkursil antakse
välja kaks auhinda: peaauhind ja
rahvaauhind. Peaauhinna saaja
valivad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel, mis toimus veebruaris.

TÖÖINSPEKTSIOON
KORRALDAB
EHITUSOBJEKTIDEL
ERAKORRALISE
KONTROLLI
Tööinspektsioon viib läbi
erakorralise sihtkontrolli
ehitusobjektidel, ennetamaks ehitajatega juhtuvaid
tööõnnetusi.
Inspektsioon kontrollib
kahe nädala jooksul üle
Eesti võimalikult palju ehitusobjekte. Kontrollide käigus selgitatakse välja, kas
ehitusobjektidel on töötajatele välja antud kukkumiskaitsevahendid, kas neid
kasutatakse ning kas on
tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja
hoiustamine, teatas inspektsiooni pressiesindaja
BNSile. Tähelepanu all on
tellingute ja redelite kasutamine ning ehitusplatside
töö korraldus.
Kontrolli eesmärk on ära
hoida ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille
põhjuseks on kukkumist
takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige
kasutamine.
"Külastame ehitusobjekte täpset aega ette teatamata ning rikkumiste
avastamisel alustame
väärteomenetlusi. Elu näitab, et juhendamine ja
puudustele tähelepanu
juhtimine pole loodetavat
mõju avaldanud. Ehk sunnivad trahvid ohutu töötamise nõudeid eiravaid tööandjaid ja töötajaid oma
käitumist muutma," ütles
tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu
alal Apo Oja.
Mullu juhtus ehitussektoris 410 tööõnnetust. Neist
kergeid oli 288, raskeid
119 ning surmaga lõppes
kolm õnnetust.
REPS PEAB ASTUMA
KESKERAKONNA
AUKOHTU ETTE
Keskerakonna aukohus
hakkab uurima erakonna
Rapla piirkonna esimehe
Mailis Repsi vastu tõstatatud süüdistusi, nagu oleks
ta üritanud tuua erakonna
Järvamaa piirkonnast 18
inimest nende teadmata
üle Rapla piirkonda, kirjutas Postimehe võrguväljaanne.
Keskerakonna pressiesindaja Taavi Puki teatel selgitatakse erakonna aukohtule esitatavas raportis, et
18 Järvamaa piirkonna liikme sooviavaldused piirkonna vahetuseks ei laekunud
Keskerakonna büroosse
liikmete endi käest, vaid
kõik Repsi e-posti aadressilt.
Repsi hinnangul on süüdistused seotud vastasseisuga erakonna sees ning
sellega püütakse enne
fraktsiooni juhtkonna valimisi mõjutada inimeste
meelsust ja mainet. (BNS)

Maagiliste teaduste klubis tegeldakse mänguliselt tõsiste asjadega.

MATTI KÄMÄRÄ

HUVIHARIDUS: Klubidesse registreeritakse semestri kaupa

Virumaa kolledžis õpivad
Harry Potterid
 TTÜ Virumaa kolledžis koguneb üle laupäeva maagiliste teaduste klubi, mille liikmed oleksid justkui
välja astunud Sigatüüka nõiduse ja võlukunsti koolist, ent ennustamise, lendamise ja nõiasõnade asemel õpivad nad päriselus vajaminevaid tarkusi.
SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee

Ehkki maagiliste teaduste
klubisse oodati lapsi alates 4.
klassist, õnnestus sinna imbuda ka mõnel eriti teadmishimulisel 2. klassi juntsul.
Näiteks Maleva põhikooli õpilasel Maksim Shebinil, kelle
vanus pole olnud takistuseks
ei Fibonacci jada omandamisel ega 3D-modelleerimisel.

Tõmbab teaduse poole
"Mind tõmbab teaduse
poole, ma ei suuda matemaatikale ja robootikale "ei" öelda. Tulin klubisse, sest tahtsin matemaatikat võita ja targaks saada," teatas Maksim
täie tõsidusega.
Poisile meeldib, et klubi kokkusaamised ei toimu
kooliseinte vahel, vaid kolledžis, mis ei ole talle igapäevane keskkond. "Koolis me kõige rohkem loeme, siin teeme
teistsuguseid asju. Eriti huvitav oli modelleerimine."
Jõhvi põhikooli 4. klassi
õpilane Elis Reimann tõi välja veel ühe erinevuse koolist.
Nimelt kuuluvad klubi juurde Harry Potteri raamatutest
inspireeritud keep, teravatipuline kübar, teadusraamat,
mida pidevalt täiendatakse,
ja vanne, mis kohustab.
"Mina sattusin siia ema
soovitusel. Ta teadis, et mulle meeldivad maagia, lohed
ja kõik müstiline värk. Harry Potteri raamatuid ma pole
lugenud − ma eriti ei armasta

lugeda −, aga filmi olen näinud, päris põnev oli."
Põnev on tüdruku kinnitusel ka maagiliste teaduste
klubis. "Muidu paneksin laupäeva hommikuti kodus legosid kokku, aga seda saab teha
ka muul ajal."

Ei mingit tuupimist
6. veebruarist kahes keeles toimuvas klubis keskendutakse loodusteadustega
seotud tarkuste omandamisele läbi võlumaailma, selgitas TTÜ Virumaa kolledži
arendusdirektor Mare Roosileht. Eesmärk on äratada lastes huvi ja seda tehakse mängulisel teel, tuues sisse Harry Potteri temaatika. Näiteks
oli klubisse vastuvõtmise eeltingimuseks vanne, et lapsed
hoiavad au sees omandatud
teadmisi, jagavad neid ja on
abivalmis, kui keegi kaaslastest hätta jääb.
"Iga vandega käib kaasas ka
needus. Kui keegi seda rikub,
jääb maagiliste teaduste uks
talle igavesest ajast igavesti
suletuks," märkis Roosileht.
Võlumaailma sissetoomine ei tähenda, et kolledžis tegeldakse hookuspookusega.
Kõik tegevused on seotud
matemaatika, füüsika, keemia, robootika ja 3D-tehnoloogiate valdkonnaga. Ja kõiki omandatud teadmisi kinnistatakse praktiliste tegevustega. Näiteks esimesel
kokkusaamisel pidid lapsed
saama selgeks arvu pii, arvutama välja oma peaümber-

mõõdu ja tegema selle järgi
kübara. Samamoodi modelleeriti peamaagide Natalja
Maksimova ja Monika Jänise juhendamisel klubimärk
ning prinditi see välja.
"Klubi idee seisnebki selles, et lapsed ei tuubi tuimalt
pähe, vaid omandavad mingi teadmise, õpivad seda rakendama, näevad, kus seda
reaalses elus kasutatakse, ja
tänu sellele jääb see neile ka
meelde," rääkis Roosileht.

KOHTLA-JÄRVE. Vironia kaubanduskeskuse omaniku ehitatud
Järveküla tee ristmikule ja sellega
külgnevale territooriumile on asfaltkatte sissevajumise tagajärjel
augud tekkinud. Linnavalitsus
pöördus keskuse omaniku poole
palvega need likvideerida.
Ettevõtte juhatuse liige Kenneth
Karpov ütles, et kuna jutt on garantiiajal tekkinud defektidest,
siis kõrvaldatakse need niipea,
kui ilmastikuolud seda lubavad.
HOOLDATAKSE PUID

Valikus mitu huviklubi
Maagilised teadused on
üks mitmest huviklubist, mida TTÜ Virumaa kolledž kooliõpilastele sellest aastast pakub. Lisaks tegutsevad noore
keemiku klubi, nutika programmeerija klubi ja pingevaba keeleõppe tegevusring.
"Tahtsime näha, kas koolivaheaegade populaarsete teaduslaagrite kõrval oleks huvi
ka puhkepäevadel toimuvate
huviringide vastu. Nõudlus
oli suur, kuigi klubid on tasulised, sest praegu meil nende
läbiviimiseks haridus- ja teadusministeeriumi toetust ei
ole," märkis Roosileht.
Näiteks maagiliste teaduste klubi semestrihind on 48
eurot, keeleklubis osalemine
maksab aga 32 eurot. Viimane täitus kõige kiiremini ja
seal on pikk ootejärjekord.
"Ilmselt meelitas nimetus
"pingevaba keeleõpe". Kes ei
taha ilma stressi ja vaevata
keelt selgeks saada? Ka mitmed täiskasvanud avaldasid
selleks soovi, neile pakume
koolitust "Sõnad selgeks sõnastikuta"," rääkis Roosileht.
Tema sõnul on kolledž
alustanud huvihariduse pakkumist, sest nähakse, et üldhariduskoolidel pole selleks
piisavalt võimalusi. "Kuna

KAUBANDUSKESKUSE
LÄHEDAL VAJUS ASFALT SISSE

MAKSIM SHEBIN
Tulin klubisse, sest tahtsin
matemaatikat võita.

anname ainsana regioonis
tehnilist kõrgharidust, oleme
võtnud missiooniks teha seda
alates esimesest klassist kuni eakateni välja − küpses eas
inimestele on Virumaa rahva
kolledž."
Klubidesse registreeritakse semestri kaupa, nii et uutel huvilistel avaneb võimalus sügisel. "Taotlesin ministeeriumist toetust ja kui selle saame, pakume mõne klubi veel juurde. Loodame, et
kui lapsed hakkavad juba varakult pihta, tahavad nad tulla ka 7. ja 9. klassis. Praegu
kaob kusagil vahepeal huvi
ära," tõdes arendusdirektor.
5.-7. klassile on suunatud
noore keemiku klubi, kus saadakse teada, missugused keemilised ained meid ümbritsevad, ning viiakse läbi hulk
põnevaid katseid. 7.-9. klassi õpilastele on aga mõeldud
nutika programmeerija klubi. Boonusena on võimalik
proovida kätt humanoidroboti programmeerimisel.

KOHTLA-JÄRVE. Sel aastal tehakse Kohtla-Järvel puuhooldustöid − võetakse maha vanad ja
haiged puud ning kärbitakse ka
tervete puude oksi − varasemast
laiahaardelisemalt, kuna linn valmistub oma juubelit tähistama.
Ahtme linnaosas on hooldustööd
juba lõppenud ning seal puudutasid need ligikaudu 570 puud.
Praegu käivad samasugused
tööd Järve linnaosas.
Linna välisilme paraneb tunduvalt ka tänu uutele lilleklumpidele.

POLITSEI
TUNDMATU MEES RÖÖVIS
PANDIMAJA
12. märtsil kell 15.50 sisenes
tundmatu mees Kohtla-Järve
Ahtme linnaosas Maleva tänaval
asuvasse pandimajja ning röövis
noaga ähvardades kuld- ja hõbeehteid. Kahju on selgitamisel.
KALLALETUNGIJA VÕTTIS
RAHA JA AUTOVÕTME
12. märtsil rünnati Kohtla-Järvel
Olevi tänaval 54aastast meest ja
varastati autovõti ning rahakott
koos dokumentide ja sularahaga.
Kahju on täpsustamisel.
NAIST RÜNNATI PARKLAS
12. märtsil löödi Narvas Tallinna
maanteel asuva kaupluse parklas
68aastast naist. Politseile on teo
võimalik toimepanija teada.
KIVIÕLIST ÄRANDATI
VOLKSWAGEN
12. märtsil teatati, et Kiviõlis Võidu tänaval varastati sõiduauto
Volkswagen Vento registreerimismärgiga 805 THT. Kahju on täpsustamisel.

