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ARVAMUS
SUHTUMISEST
VÄHEMUSTESSE JA
KÕIKIDESSE TEISTESSE
Riigikogu liige Jaak Allik: „
Sallimatus ühe vähemusgrupi suhtes on lahutamatult
seotud üldise sallimatusega
teistsuguste inimeste suhtes.” LK 2

UUDISED
HARIDUSFESTIVALIL
NUUSUTATI TULEVIKU
TÖÖTURGU
Et tänavuse haridusfestivali
teemaks olid tuleviku elukutsed, lasi tuntud karjäärinõustaja Tiina Saar mõistatada, mis peitub selliste tulevikuametite taga nagu aerooperaator või geriaaterkeskkonnaspetsialist. LK 3
KARTULISAAK JÄI MEIE
KANDIS KESISEKS
Vendi aiandustalus kartulikasvatusest tänavu tulu ei
tõuse, ent teiste köögiviljade
head saagid aitavad seda
tasakaalustada. LK 6

TOIT
VOKA NAISED
KODUSTAVAD
PÕHJAAMEERIKLASTE
LEMMIKTOITU

Jõhvi vene gümnaasiumi direktoril Irina Šulginal jäi eile üle vaid tõdeda, et suurem osa rohkem kui 300 kuupmeetrist veest oli
ühe ööga koolibasseinist haihtunud.
PEETER LILLEVÄLI

AVARII: Ekspertiis selgitab, kas ujulat on veel võimalik üleüldse kasutada

Jõhvi ujula lekkis ühe ööga
veest tühjaks
 Jõhvis ujumishooaja alustamine lükkub taas
määramata ajaks edasi, sest vene gümnaasiumi ujula jooksis ühe ööga tühjaks ja vesi võis kahjustada ka hoone vundamenti.
ERIK GAMZEJEV
erikg@pohjarannik.ee

Tamme talus valmib jõudu
andev maapähklivõi. LK 6

VIIMANE KÜLG
VESI JA VÄRV KOHTUVAD
JÕHVI KUNSTIKOOLI
GALERIIS
Jõhvi kunstikooli galeriis
näeb 41 Eesti akvarellistide
ühenduse aastanäituse
tööd, mille taga on 24 väga
eripärast autorit. LK 8
PÕHJARANNIK OOTAB
TEATEID SÜNDMUSTEST
TEL. 335 4444, 502 0814
info@pohjarannik.ee

Jõhvi ainsa 25 meetri pikkuse
ujula avamine on sel sügisel
korduvalt edasi lükkunud.
Septembris jäi ujula suletuks,
kuna suvised remonditööd ei
saanud kooli alguseks valmis.
Oktoobris oli ujula mõned päevad lahti, kuid siis avastati, et
lastel hakkasid silmad kipitama, ja vee happesuse tase osutus kehtivast normist kõrgemaks. Basseinist lasti pool
vett välja ja täideti uuesti.

300 kuupmeetrit
haihtus ööga
Ujulat haldava Jõhvi spordikeskuse direktor Tiit Tammaru sõnas, et kolmapäeva
õhtul oli kõik korda saamas.
"Vee happesuse probleemid
said lahendatud. Nõutavast
temperatuurist oli mõni kraad
veel puudu. Arvasime, et täna
[neljapäeval] võib ujujad vette lasta," rääkis ta.
Ent üllatuseks avastati eile hommikul, et öö jooksul oli

matuid lisakulusid tuleb kanda juba ainuüksi seetõttu, et
poolteist basseinitäit vett on
raisku läinud.
Tammaru sõnul võib parimal juhul olukord laheneda
katkise toru väljavahetamisega.

Võimalik varisemisoht

TIIT TAMMARU
Vesi kadus kusagile hoone
vundamendi alla.

suurem osa 306 kuupmeetrist
veest basseinist haihtunud.
Tammaru sõnul lõhkes üks toru. "Vesi kadus kusagile hoone
vundamendi alla," sõnas ta.
Täna tuleb olukorda hindama basseinitehnik, kes peab
kindlaks tegema, kui palju
kahjustas rike basseini pumpasid ja muud tehnikat. Siis
peaks selguma, kui palju remonditööd vallalt lisaraha
nõuavad ning kui kiiresti need
ära teha õnnestub. Ettenäge-

Abivallavanem Märt Marits
pelgab aga, et nii suure veehulga lekkimine võis kahjustada
ka hoone vundamenti, sest maa
sisse minnes pidi see vesi ju endale teed rajama. Enne kui ujulat taas kasutama hakata, tuleks tema arvates teha põhjalik ekspertiis, sest hoone seisukorda teadmata püsib seal varinguoht. "Pragusid on seal juba praegugi näha," sõnas ta, lisades, et rääkis juba kolm aastat tagasi, et selle ujulaga tekivad suured probleemid.
Jõhvi vene gümnaasiumi
ohtlikust olukorrast kirjutas
Põhjarannik 2009. aasta juulis.
Tookord tuvastas vallavalitsuse ekspertiis, et mitmed 2001.
aasta remondi ajal tehtud ehitusvead on muutnud ujula varisemisohtlikuks.
Jõhvi tollane vallavara
spetsialist Ants Sibolt rääkis,
et põhiline viga, mis on tehtud,
on see, et basseinialuses ruu-

mis pole ventilatsiooni. "Seetõttu on seal tohutu liigniiskus ning see on põhiline kurja juur, mis kõik ära lammutas," sõnas ehitajaharidusega
Sibolt tookord.
Tema sõnul on niiskuse
käes hakanud lagunema ka
betoonist konstruktsioonid
ning torustiku kandekonstruktsioonid on läbi roostetanud. "Kui torustik seal järele
annab ja see vesi liikuma pääseb, pühib see esimese korruse vundamendi minema," ennustas ta.
Ent juba sama aasta sügisel leidis vallavalitsus, et olukord on siiski kardetust parem, ja ujula avati taas pärast väiksemaid remonditöid, mille käigus paigaldati
ka kaks niiskusimurit ja vahetati basseinialuste torustike kinnitused.
Jõhvi spordikooli direktori Priit Käeni sõnul on ta ujumistrennis käivate laste vanematele seni rääkinud, et ujula saab kohe-kohe korda, aga
nüüd ei julge ta neile enam
midagi lubada. Spordikooli
ujujad on pidanud käima bussiga trennis Kohtla-Järvel. Eilegi pärastlõunal siirdus Käen
naaberlinna, et ujula kasutamise aega juurde osta.

Ida politseiprefektuur käivitas
sel kolmapäeval uurimise möödunud nädalal ilmunud Põhjaranniku uudise põhjal, mis rääkis sellest, kuidas turvafirma
töötaja ähvardas võistlevat
sportlast tulirelvaga, pidades
teda vargaks.
Uurimine alustati, et selgitada artiklis kirjeldatud juhtumit, mis leidis aset läinud nädala neljapäeval Toilas orienteerumisvõistluse ajal. Üks
kontrollpunkt, mida tuli läbida, asus ehitusjärgus oleva tulevase tervisekeskuse lähedal.
Kui esimene võistleja oli kontrollpunkti läbinud ning sellele lähenes järgmine, saabus
sündmuskohale turvafirma
G4S patrullauto. Sportlaseks,
kelle turvatöötaja kinni pidas,
osutus Tanel Leisalu. "Jooksin rahulikult edasi, kui kuulsin äkki: "Stoi, streljat budu!
[Seis, tulistan!]"" rääkis mees
Põhjarannikule hiljem.
Sportlase ehmatuseks oli
turvatöötajal Leisalu sõnul
käes tulirelv.
"Ma püüdsin talle asjata seletada, mis siin toimub. Oma
seitse minutit läks aega, kuni ta maha rahunes," rääkis
sportlane.
G4Si pressinõunik Julia Garanža rääkis Põhjarannikule,
et selle juhtumi puhul oli nendele tegemist tööolukorraga,
kus turvatöötajad käitusid juhendi järgi. "Tegu oli kottpimeda kohaga. Situatsioon aga
järgmine: patrull sõidab kohale, järsku hüppab põõsastest
välja lambikesega inimene ja
paneb jooksu. Turvamees, kes
arvab, et tegemist võib olla
rikkujaga, hõikab: "Seis!" Inimene ei reageeri ja jookseb
edasi. Turvamees jookseb järele, hõikab veel kord ning lubab relva kasutada," kirjeldas
Garanža turvafima versiooni
juhtunust.
Selle versiooni kohaselt
kestis olukord aga mitte seitse, vaid ühe minuti, kuni asi
selgeks sai. Garanža kinnitas,
et turvatöötaja võttis välja ka
tulirelva, kuid selle vinnastamist firma eitab.
Leisalu kinnitas aga hiljem uuesti, et turvamees vinnastas tulirelva pärast seda,
kui sportlane oli kaks korda
püüdnud selgeks teha, et siin
käib võistlus, ning asutas edasi jooksma.
Politsei alustas menetlust
ähvardamist puudutava paragrahvi alusel, mis näeb süüdimõistmisel karistusena ette
kuni aasta pikkust vangistust.
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LÜHIDALT

EESTI

MÄLESTUSMÄRK ON
RESTAUREERITUD

VÄLISÕHK ON VIIMASE
PAARIKÜMNE AASTA
PUHTAIM

KOHTLA-JÄRVE. Allkirjastatud
on vanalinnas asuva hukkunud
sõdurite restaureeritud mälestusmärgi vastuvõtmise akt. Restaureerimise käigus taastati monumendi skulptuur ja postament
(hukkunud sõdurite nimed on
nüüd selgelt loetavad), kaeti graniitkiviga monumenti ümbritsev
plats ja tugevdati piiret. Vennashaua haljastamine viiakse läbi
kevadel. Tööde korraldamisega
tegeles Kohtla-Järve linnavalitsus,
finantseerimisest võtsid osa Vene
Föderatsiooni peakonsulaat,
muinsuskaitseamet ning linna veteranide ja pensionäride ühing.
Osa restaureerimisele kulunud
rahast saadi linnaelanike annetustena.

Viimase paarikümne aasta
jooksul on saasteainete
heitkoguste eraldumine välisõhku tuntavalt vähenenud, selgub keskkonnaagentuuri väljaandest.
Aastatel 1990-2012 on
kõikide peamiste saasteainete, kaasa arvatud raskmetallide heitkogused vähenenud, selgub keskkonnaagentuuri avaldatud välisõhu saastamise teemalisest väljaandest. Kõige
rohkem on vähenenud tahkete osakeste ja vääveldioksiidi heitkogused, vastavalt 90 ja 85 protsenti.
Tahkete osakeste heitkoguste vähenemise põhjusteks on põletusseadmete
efektiivsuse paranemine
ning uute heitkoguste püüdeseadmete kasutusele võtmine, eriti põlevkivil töötavates soojuselektrijaamades ja
tsemenditootmises. See
omakorda on suurendanud
kodumajapidamiste osatähtsust tahkete osakeste
heitkogustes, kuna üha rohkem köetakse puidupõletamise teel.
Vääveldioksiidi heitkoguste vähenemise põhjusteks
on kütusena kasutatava
põlevkivi ja raske kütteõli
koguste vähenemine ning
madala väävlisisaldusega
vedelkütuste kasutamine
transpordis ja kütmisel.
Kõige suuremat mõju vääveldioksiidi heitkoguste vähenemisesse on avaldanud väävlipuhastusseadmete kasutuselevõtt Eesti
elektrijaama neljas energiaplokis.
Tahkete osakeste ja vääveldioksiidi heitkoguseid
eraldub Ida-Virumaal välisõhku jätkuvalt kõige rohkem: 67 protsenti tahkete
osakeste ja 95 protsenti
vääveldioksiidi heitkogustest kogu Eesti kohta.
"Eesti on üks maailma
puhtama õhuga riike:
2012. aasta WHO uuringu
järgi on siinne õhk lausa
kõige kvaliteetsem Mauritiuse ja Kanada õhu ees,"
ütles keskkonnaminister
Keit Pentus-Rosimannus.
NATO HÄVITAJAD TEEVAD
TÄNA MADALLENDE
Reedel teevad Eesti õhuruumis madallende kaks
Saksamaa hävitajat Eurofighter Typhoon.
Hävitajad lendavad reedel ajavahemikul kella
13.30-15 Loode-, Lääne-,
Kesk- ja Ida-Eesti kohal,
edastas kaitseväe peastaap. Madallennud toimuvad mitte madalamal kui
152 meetrit ehk 500 jalga
ja eelistatavalt asustatud
punktidest eemal.
NATO liikmesriigid eraldavad õhuväe õppuste ja
harjutuste, sealhulgas madallendude läbiviimiseks
kindlad osad oma õhuruumist. (BNS)-

VANA LAUDAHOONE
AINA PÕLEB

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia viis läbi metallitöö õpitoa. Oma töötubadega olid eile Kohtla-Järvel kohal kõik Eesti ülikoolide
kolledžid.
MATTI KÄMÄRÄ

ELUKESTEV ÕPE: Avatud pilk maailmale tuleb kasuks igas eas inimestele

Haridusfestivalil nuusutati
tuleviku tööturgu
 Et tänavuse haridusfestivali teemaks olid tuleviku elukutsed, lasi tuntud karjäärinõustaja Tiina Saar mõistatada, mis peitub selliste tulevikuametite taga nagu aerooperaator või geriaater-keskkonnaspetsialist.
SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee

"Valdkondade lõikes on tulevikuerialad teada. Näiteks globaalselt mõeldes teame, et
peame keskkonda säästma, et
saaksime siin maamunal edasi elada. Seega on tulevik kõik,
mis on sellega seotud. Ka ühiskonna vananemine annab majandusharudele hästi palju
ideid," rääkis Tiina Saar.
Ta tõi näiteks, et geriaater-keskkonnaspetsialist, kes
kohandab seenioride elamisi
nende vajadustele kuni eakate mänguväljakute loomiseni
välja, on üks uus eriala, mis
ristub eri valdkondadega.
"Probleem on selles, et hariduslaev on hästi aeglane ning
praegu veel ei saa Eestis geriaatriks-keskkonnaspetsialistiks õppida."

Valmisolek muutuda
Saar märkis, et aktiivse
eluea pikenemise tõttu on 65
uus 35. "See tähendab, et inimesed tahavad end kauem
teostada ja elus osaleda, soovivad elada kvaliteetset ja
õnnelikku elu ka kõrges eas
ning nende ellu võib mahtuda 3-4 karjääri eneseteostuse mõttes."
Ida-Viru ettevõtluskesku-

MARI JÄRVE
Huvitavalt õppimine ei
peaks olema ainult Tallinna
ja Tartu õpilaste privileeg.

se juhataja Pille Sööt märkis, et uute ametite tekkimise
kõrval muutuvad oma olemuselt nn vanad elukutsed. "Näiteks praegune insener peab
oskama väga hästi suhelda,
sest rahvusvaheline koostöö
nõuab seda. Varem ei olnud
internetti, seda keskkonda,
kus kolleegidega suhelda ja
näiteks koos ameeriklastega
teadustööd teha."
Sööt lisas, et avatud pilk
tuleb kasuks nii noortel kui
ka küpses eas inimestel.
"Kuulasin äsja veebiseminari "Liiga vana, et progeda?".
Olin pärast seda täiesti veendunud, et kui ma kätte võtan,
siis ma oskan seda teha. See

tähendab, et mul peab olema
soov õppida. Just seda me rõhutame Ida-Virumaal alguse
saanud "Ettevõtliku kooli" haridusprogrammiga: inimene
peab olema valmis muutuma
ja maailma avatud silmadega vaatama."
Et inspireerida koole senisest elulähedasemalt õpetama ja anda ideid, kuidas seda teha, tunnustati haridusfestivalil "Ettevõtliku kooli"
üle-eestilise edulugude konkursi võitjaid. Näiteks põnevaima tunni kategoorias võidutsenud geneetika õppepäevade projekt on suurepärane
näide, kuidas kooliellu põnevust tuua.
Tarvastu gümnaasiumi
bioloogiaõpetaja Mari Järve
eestvõttel on gümnasistid üle
Eesti saanud osaleda töötubades AHHAA teaduskeskuses ja Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Näiteks kriminalistika praktikumis tuli lahendada fiktiivne vägistamisjuhtum, kus õpilaste käsutuses
oli kaks kuriteopaigalt kogutud DNA proovi ja kolme
kahtlusaluse DNA proovid.

Koolist välja
"Geneetika õppepäevade
eesmärk on õpetada geneetikat nii, et see ei jääks õpilastele abstraktseks, arusaamatuks ja ebahuvitavaks. Geneetikakatsed on paratamatult keerulised ja kallid ning
neid pole võimalik koolis läbi viia. Seega on vaja koolist
välja minna," selgitas Viljandimaa bioloogiaõpetaja.

Et geneetika õppimine
arusaadavalt ja huvitavalt ei
peaks Järve hinnangul olema
ainult Tallinna ja Tartu õpilaste privileeg, said sel aastal osaleda õppepäevadel 17
gümnaasiumi õpilased. "Huvi oli väga suur ja kõik ajad
registreeriti täis ühe õhtuga," märkis ta.
Seda, kui palju mahub
geenitehnoloogiat gümnaasiumi bioloogiatundi, sõltub
Järve sõnul õpetajast.
"Kuna mina olen geenitehnoloog, siis panen sellele arusaadavalt rohkem
rõhku. Usun, et geenitehnoloogia on üks tuleviku erialadest, mis areneb tohutu kiirusega igal pool, sealhulgas Eestis. Peame tunnistama, et Eesti on väike
ja päris kõiki teadusalasid
me maailma tasemel teha
ei saa, aga geenitehnoloogia on meil väga tugeval
järjel," rääkis ta.
Tänavuse, arvult seitsmenda haridusfestivali korraldas TTÜ Virumaa kolledž.
Arendusdirektor Mare Roosileht rõõmustas, et üritusel
olid esindatud kõik ülikoolide kolledžid üle Eesti. "Leidsin, et oluline on tõsta kolledžite väärtust. Kõik vastasid kutsele ja viisid läbi oma
praktilise töötoa."
Haridusfestivali reklaamisid gümnasistide seas nii
kolledžid kui Ida-Viru ettevõtluskeskus. Ligemale 600
registreeritud külastajast
üle 40 protsendi saabus väljastpoolt maakonda.

PURTSE. Kolmapäeval kella
16.39 ajal kustutasid päästjad
Lüganuse vallas Purtse külas põlengu mahajäetud laudahoones.
Seda hoonet on päästjad viimase
kahe nädala jooksul käinud kustutamas neljal korral. Tulekahju
tekkepõhjuste väljaselgitamiseks
on alustatud menetlust. Päästjate sõnul on hoone varisemisohtlik
ja võõrad ei tohiks seal liikuda.
Omanikel on kohustus piirata
kõrvaliste isikute sissepääsu kasutuseta olevatesse hoonetesse,
sulgedes avad ja uksed. Kui hoone on taastamiskõlbmatu ja varemeis, tuleks see lammutada.
RONGIPILETI HIND
TALLINNAST NARVA
TÕUSEB EURO VÕRRA
EESTI. Eesti rongiliiklust korraldav Elron avaldas 15. novembrist
kehtima hakkava hinnakirja, mille
kohaselt piletihinnad on keskmiselt 7-8 protsenti kõrgemad.
"Uue hinnakirja kohaselt tõusevad rongipiletite hinnad 15. novembrist keskmiselt 7-8 protsenti," ütles Elroni juhatuse esimees
Andrus Ossip. "Piletihind tõuseb
proportsionaalselt rohkem pikemate vahemaade puhul, lühema,
paar peatusevahet vältava reisi
puhul kasvab hind vähem või üldse mitte," sõnas Ossip. "Näiteks
Tallinna-Narva pilet hakkab senise 9,90 euro asemel maksma
10,90 eurot, samale liinile jäävate Rakvere ja Jõhvi peatuse vahelise sõidu hind ei tõuse üldse,"
lisas ta.

POLITSEI
KOOLIST VARASTATI ARVUTI
Teisipäeval varastati Sillamäel
Tallinna maanteel asuva kutsekooli saalist sülearvuti. Kahju on
160 eurot.
TREPIKOJAST VARASTATI
RAHAKOTT
Kolmapäeval varastati Kohtla-Järvel Torujõe tänaval asuva kortermaja trepikojast rahakott koos
dokumentide ja erisuguste kaartidega. Kahju on 75 eurot.
GARAAŽIST KADUSID SAAG JA
ÕNG
Kolmapäeval avastati, et Narvas
Rahu tänaval on garaaži sisse
murtud ning varastatud elektrisaag, õng ja teisi esemeid. Kahju
on 653 eurot.

