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ILM JÕHVIS
REEDE. Pilves ilm, õhtul
hakkab lörtsi sadama. Puhub
mõõdukas muutliku suunaga
tuul. Õhutemperatuur on -5
kuni +4 kraadi.

EESTI
ENAMIKU EESTI MEESTE
HINNANGUL SOOLINE
EBAVÕRDSUS LAIALT
LEVINUD POLE
Kui Euroopa Liidus on 57
protsenti mehi seisukohal,
et meeste ja naiste vahel
on ebavõrdsus laialt levinud, siis Eesti meestest arvab nii vaid 40 protsenti,
selgub Eurobaromeetri uuringust.
Kokku leiab Euroopa Liidu inimestest 62 protsenti,
et meeste ja naiste vaheline ebavõrdsus on laialt levinud; Eestis on see näitaja 51 protsenti. Euroopa
Liidus keskmiselt on sellisel seisukohal naistest 68
protsenti ning Eestis 61
protsenti.
GAASI HIND
VÄIKEKODUTARBIJALE
LANGES TEISEL
POOLAASTAL
Mullu teisel poolaastal langes maagaasi lõpphind kodutarbijale, kelle aastatarbimine jäi alla 20 gigadžauli ehk 522 kuupmeetri,
aastaga 7,3 protsenti
12,69 eurole gigadžauli
kohta, selgub statistikaameti andmetest.
Aastatarbimisega 20200 gigadžauli kodutarbijale tõusis hind 3,7 protsenti
11,42 euroni ning üle
200gigadžaulise tarbimisega kodutarbijale 3,7 protsenti 10,44 euroni gigadžauli kohta.
OLGA IVANOVA
LÄHEB RIIGIKOKKU

Kohtla-Järvelt pärit keskerakondlane Olga Ivanova
(pildil) kinnitas, et on otsustanud riigikogusse minna, edastas Postimehe
võrguväljaanne.
"See oli minu otsus ja seda erakonnas aktsepteeriti.
Nüüd ma lähen Toompeale," ütles Ivanova, kes sooviks parlamendis saada
sotsiaalkomisjoni või õiguskomisjoni koosseisu.
Ivanova on praegu Lasnamäe linnaosavanem. Ivanova sõnas, et praegu ei
ole veel teada, kes võiks
tema asemel linnaosavanema kohale astuda. "See
on tuleviku küsimus," ütles
ta.
Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas kandideerinud Ivanova sai riigikogu valimistel
1948 häält.
Valimistel 11 004 häält
saanud Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart on
andnud mõista, et soovib
jätkata senisel ametikohal.
(BNS)
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PRÜGIVEDU: Muutunud jäätmeseadus ei võimalda vallal vanaviisi jätkata

Alajõe vald korraldab
jäätmemajandust ümber
 Seni jäätmeveoteenust vahendanud Alajõe vallavalitsus on asunud kohtusse jõudnud kaebuste ja õiguskantsleri sekkumise tulemusena valmistama ette korraldatud jäätmeveo hanget.
KÜLLI KRIIS
kyllli@pohjarannik.ee

Alajõe vallas on jäätmekäitlus korraldatud niiviisi, et
vallavalitsus on sõlminud lepingu OÜga Ekovir ning vahendab prügiveoteenust kõigile vallas elavatele ja suvitavatele kinnistuomanikele,
kes pole prügifirmaga otselepingut sõlminud. Teenuse vahendamine tähendab muu
hulgas seda, et raha teenuse
eest maksavad selle kasutajad vallavalitsusele. Päris
kõik ei maksa ka − vallavanem Kristina Ikohhaineni sõnul kulub vallal aastas umbes
kümme tuhat eurot, et maksta nii avalikesse kohtadesse
paigutatud konteinerite tühjendamise kui ka laiali loobitud ja metsa alla viidud prügi koristamise ja äraveo
eest.
Mullu suvel hakkas vallas kehtima määrus, millega
kehtestati valda sisse kirjutatud ja mujal elavatele inimestele erinev teenuse hind;
lisaks lubas määrus erandkorras vabastada kinnistuomaniku kuni viieks kuuks
aastas jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või
seda ei kasutata.
Alajõe vallas suvekodu
omavad inimesed kaebasid
määruse kohtusse ning palusid õiguskantsleril kontrollida, kas see on ikka seadustega kooskõlas.

Vald ei tohi
teenustasu küsida
Jaanuaris muutis vallavolikogu tüli tõstnud määrust
niiviisi, et kõik eraisikust kinnistuomanikud peavad elukohast olenemata maksma
prügiveo eest ühtviisi kolm
ja juriidilised isikud viis eu-

Kavatseme külade kaupa
infopäevi korraldada ja inimestele selgitustööd teha.

Kui Alajõe vallavalitsus hankega korraldatud jäätmevedaja
leiab, peavad kõik vallaelanikud vedajaga lepingu sõlmima
ning prügiveoteenuse eest maksma hakkama. PEETER LILLEVÄLI
Küll aga ütles Ikohhainen,
et suvilaomanike kaebust
nüüdseks tühistatud määruse peale arutas kohus juba
veebruaris ning kuigi vallavalitsus pole kohtuotsust veel
saanud, on määruse muutmisega suvilaomanike pretensioonid loodetavasti lahenduse leidnud.

Hange tuleb aprillis
Kristina Ikohhainen ütles, et vallavalitsus on asunud korraldatud jäätmeveohanget ette valmistama ning

usutavasti kuulutatakse see
välja aprillis.
"Ma ei usu, et valla kulud
jäätmeveole sellega oluliselt
vähenevad: paljud meie inimesed ilmselt pole valmis kohe lepinguid sõlmima ja avalikesse konteineritesse hakatakse tõenäoliselt rohkemgi
prügi viima kui seda praegu
tehakse. Aga küllap muutub
asi ajapikku paremaks; kavatseme külade kaupa infopäevi korraldada ja inimestele selgitustööd teha," lubas
ta.

Narva vana õlitehas läheb remonti
Riiklikule energiafirmale
Eesti Energia kuuluv 1980.
aastal rajatud õlitehas Enefit140 läheb lähikuudel kapitaalremonti, mille käigus
lahendatakse muu hulgas
ka õlitehase haisuprobleemid.
Eesti Energia Õlitööstus
tegeles möödunud aastal vana õlitehase Enefit140 ebameeldiva lõhna ohjeldamisega ning koostöös keskkonnauuringute keskuse ja rahvusvahelise konsultatsiooniettevõttega Ramboll viidi läbi lõhnauuring.
"Selgus, et meie õlitööstuses on tehnoloogilise eripära tõttu suurima mõjuga lõh-

naallikaks vana õlitehase tõrvikud," ütles Eesti Energia
keskkonnajuht Olavi Tammemäe pressiteate vahendusel.
"Selle probleemi lahendamisel täiendame tõrvikuid pilootleegiga, mis võimaldab tulevikus kogu aeg
põletada tõrvikusse juhitavad gaasid enne keskkonda
jõudmist. Järgmised sammud olukorra parandamiseks võtame ette juba lähikuudel algava Enefit140 kapitaalremondi käigus," lisas
Tammemäe.
Uues õlitehases Enefit280
Tammemäe sõnul säärased
probleemid puuduvad.

ARST JA KOORIJUHT SAID
PIIRILINNA TEENETEMÄRGI
NARVA. Linnavalitsus kiitis heaks
ettepaneku anda Narva linna teenetemärk Narva haigla peaarstile
Olev Sillandile ning tuntud koorijuhile Mihhail Gorjušinile. Seletuskirjas öeldakse, et Olev Silland töötab Narva haiglas kirurgina juba
1979. aastast ning 1993. aastal
sai temast haigla peaarst. Teenete kirjelduses märgitakse, et peale
selle, et Silland on hea oma ala
asjatundja, hindavad teda kõrgelt
ka linnaelanikud, kes on Keskerakonda kuuluva Sillandi korduvalt
volikogusse valinud.
Mihhail Gorjušin on Narva koorikooli poistekoori juhataja, tema
koor on edukalt esinenud paljudel festivalidel, osalenud laulupidudel ning mitmesugustel riikliku
tähtsusega üritustel, öeldakse
Gorjušini teenete kirjelduses.
KOLLEDŽ KUTSUB
KOOLIVAHEAJAL
TEADUSLAAGRISSE

KRISTINA IKOHHAINEN

rot kuus, samuti kaotati jäätmeveoga liitumisest vabastamise ajaline piirang. Endiselt
jäi aga kehtima mõiste "teenustasu", mis määruse kohaselt peab lisaks otsesele jäätmekäitlusele katma ka jäätmevaldajate registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise kulud.
Sellega õiguskantsler päri ei olnud. Nimelt tühistas
riigikohus tänavu 6. jaanuaril jäätmeseaduse selles osas,
mis võimaldas kohalikul omavalitsusel jäätmeveoteenuse
vahendamise eest teenustasu küsida, ehkki jäätmeid vedava ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu maksjaks
võib omavalitsusüksus olla
ka edaspidi.
Õiguskantsler palus vallavalitsusele saadetud kirjas
seda riigikohtu otsust arvesse võtta ning end teavitada,
kui konkursiga on jäätmevedaja leitud.
Kristina Ikohhainen ei osanud öelda, kui suure osa vallaelanike vallale makstavast
jäätmeveotasust moodustavad teenuse vahendamisega
seotud kulud.

LÜHIDALT

Sillamäe linna elanikud on
juba mitu aastat kaevanud
halva õhukvaliteedi ja ebameeldiva lõhna üle Sillamäe
linnas. Keskkonnainspektsioonile laekunud kaebuste
hulk on iga aastaga suurenenud: kui 2009. aastal oli neid
vaid paarkümmend, siis tunamullu juba kahesaja ja eelmisel aastal koguni neljasaja ringis.
Kaebustest ajendatuna tellis keskkonnainspektsioon
Eesti keskkonnauuringute
keskuselt välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ja saasteainete heitkoguste hindamise
Sillamäe linnas ning Vaivara
piirkonnas. (PR)

KOHTLA-JÄRVE. Kevadisel koolivaheajal toimuvad TTÜ Virumaa
kolledžis teaduslaagrid 1.-4. ja
5.-8. klassi õpilastele nii eesti kui
vene keeles.
Laagris uuritakse, mis on alused ja happed, tungitakse illusioonide maailma, tehakse oma
kätega purjeauto ja minirobot,
punutakse mobiiliripats jm. Üks
laagripäev veedetakse Tartus AHHAA keskuses ja 4D-kinos.
Kolmepäevase laagri tasu on
25 eurot, kahepäevane maksab
12 eurot. Registreerumine algab
kolledži kodulehel alates 6. märtsist kella 19st. Sealt saab ka
täpsemat infot programmi kohta.
Teaduslaagrid toimuvad projekti
"Virumaa Rahva Kolledži käivitamine" raames eesmärgiga äratada noorte seas huvi loodus- ja
täppisteaduste vastu. Teaduslaagri läbiviimist rahastab haridus- ja teadusministeerium.
Samal ajal jätkuvad laste töötoad, mida korraldatakse kooliajal. Kolledži
arendusdirektor
Mare Roosileht
(pildi) ütles, et
tehnikaharidus
muutub kooliõpilaste hulgas üha
populaarsemaks ja projekti "Kolledž kutsub külla" raames külastas veebruaris töötube 128 IdaViru koolide õpilast. Märtsiks on
töötubadesse registreerunud 73
maakonna kooliõpilast ning kahepäevasele õppekursusele on
tulemas 35 noort Põlva gümnaasiumist.

POLITSEI
NAINE TUNGIS MEHELE
KALLALE
Kolmapäeva õhtul kella kümne
paiku tungiti Jõhvis Kaare tänava
korteris kallale 52aastasele mehele. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 36aastase naise.
ASUTUSEST VIIDI
KALASTUSTARBEID

Vana õlitehase kapitaalremondi tulemusena kaovad
muu hulgas ka haisuprobleemid.
enefit.com

Kolmapäeval teatati politseile, et
Narvas Kangelaste tänavas asuva
asutuse ruumidest on varastatud
videokaamera, arvuti, kalastustarbeid ja muid esemeid. Kahju
on 925 eurot.

