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ILM JÕHVIS
KOLMAPÄEV. Vahelduva
pilvisusega ilm. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on +1 kuni -1 kraadi.

EESTI
REGISTREERITUD
TÖÖTUS KASVAS 4,3
PROTSENDINI
Detsembri lõpul oli Eestis
töötuna arvel 27 597 inimest ehk 4,3 protsenti
16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, mis on
0,1 protsendipunkti rohkem kui novembris.
2014. aasta keskmiselt
oli töötukassas arvel 29
502 inimest, mis on ligikaudu 7500 töötut vähem kui 2013. aastal.
Registreeritud töötuse
määr langes 2013. aasta
5,8 protsendilt 2014.
aastal 4,6 protsendile.
2014. aastal oli registreeritud töötute arvu langus mõnevõrra kiirem kui
eelneval aastal, teatas
töötukassa.
Kõrgeim oli detsembris
registreeritud töötuse määr
Valgamaal 8,7 protsendiga
ja Ida-Virumaa 8,2 protsendiga ning madalaim
Harjumaal 3,1 protsendiga
ja Tartumaal 3,3 protsendiga.
KOMISJON EI TOETA
ÕIGEUSKLIKE JÕULUDE
RIIGIPÜHAKS MUUTMIST
Põhiseaduskomisjon teeb
riigikogule ettepaneku lükata tagasi eelnõu, millega
Keskerakond ja selle liige
Mihhail Stalnuhhin soovivad muuta 7. jaanuaril
peetava õigeusklike jõulupüha ning teise ülestõusmispüha riigipühaks.
"Järgmisel nädalal läheb
pühade ja tähtpäevade
seaduse muutmise eelnõu
suurde saali ettepanekuga
see tagasi lükata," ütles
esmaspäeval BNSile põhiseaduskomisjoni esimees
Rait Maruste. "Põhiseaduse järgi on Eesti ilmalik riik,
kus kirik on riigis lahutatud
ja religioonipõhiselt hakata
riigipühasid sisse viima
oleks raskesti põhjendatav."
Maruste sõnul arutas komisjon "päris pikalt" eelnõu algatajate argumente
ja esitas neile küsimusi.
"Uurisime, miks kanooniliselt Moskva patriarhaadile
alluvad õigeusklikud ei
saaks enda religioosset
püha tähistada detsembris, kuid eelnõu algatajad
ei osanud seda selgitada,"
sõnas Maruste, märkides,
et Konstantinoopoli patriarhaadile alluvatel õigeusklikel on asi paindlikum
ja neil pole probleeme
jõulude tähistamisega detsembris.
Maruste pidas ebatäpseks ka eelnõu algatajate
väidet, et 7. jaanuari riigipühaks kuulutamine ei
tooks riigile mingeid lisakulutusi. "Riigipühadel peab
suur hulk inimesi riigiaparaadis tööl käima ja see tähendab neile topelt maksmist. Samuti pole laiemat
arvestust saamata jäänud
riigitulude kohta," sõnas
Maruste. (BNS)
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RAHA: Kõige kavandatu elluviimiseks jääb puudu 1,7 miljonit eurot

Eile peeti Narva uue
piiripunkti sarikapidu

VOLIKOGU LIIKMED KÜSIVAD
JÕULUKUUSE KOHTA
NARVA. Kolm piirilinna volikogu
opositsioonilist liiget pöördusid
linnapea Eduard Easti poole arupärimisega, milles nad tahavad
teada saada, mis põhjusel ei paigaldatud tänavu jõulude ja aastavahetuse eel Peetri platsile jõulukuuske. Volikogu liikmed küsivad
oma arupärimises ka seda, kas
jõulukuuse soetamiseks arvestatud raha on eelarves alles, ning
kui ei, siis milleks see kulus ja
kes selle raha kasutuse otsustas.

 Narva uus piiripunkt
valmib mitte 19. jaanuariks, nagu algselt kavandati, vaid juuli alguseks.

LASTEAIAS LÄHEB
SOOJEMAKS

ILJA SMIRNOV
smirnov@pohjarannik.ee

KOHTLA-JÄRVE. Vene lasteaias
Muinasjutt vahetatakse lähiajal
välja aknad ja uksed: Kohtla-Järve linnavalitsus on sõlminud
EASiga koolieelse lasteasutuse
hoone osalise renoveerimise lepingu. Linnaarengu peaspetsialisti Tatjana Samsonova sõnul eraldab EAS nende tööde tegemiseks ligikaudu 32 000 eurot, see
tähendab, et võtab enda peale finantseerimise põhiosa. KohtlaJärve omaosalus selles projektis
on üle 11 000 euro.

Eile peeti Narva piiripunkti
uue jalakäijate terminali sarikapidu. Tellija esindaja, Riigi Kinnisvara ASi juhatuse
esimees Jaak Saarniit tõi ehitajale traditsiooniliselt kingituseks pudeli viina − kolmeliitrise Viru Valge.
Tellija on veendunud, et
strateegiliselt tähtsa objekti üleandmisega ei viivitatud
nende süül.

Ehitust takistas
arheoloogiline leid
Jaak Saarniidu arvestuste kohaselt on praegu valmis
ligikaudu kaks kolmandikku
uuest piiripunktist.
Möödunud aastal tekkis
ehitusplatsil viivitus, kuna avastatud arheoloogiliste leidude tõttu tuli läbi viia
täiemahulised ja aeganõudvad arheoloogilised uuringud ning selleks ajaks tuli
ehitustegevus mitmes töölõigus ajutiselt peatada. Kuna kaevetööde käigus leitud
linnakindlustuste vundamendid ja müüritised tuleb säilitada muutumatult, oli tarvis
uusehitiste vundamendi lahendus uute andmete kohaselt ümber projekteerida.
See-eest soosis ehitajaid
tellija sõnul ilm: hoone karp
on juba püsti, paigaldatud on
küttesüsteem ning seal, kus
vaja, pandud kaks asfaldikihti kolmest.
Ehituse käigus päevavalgele tulnud luud anti üle teadlastele.
"Ent kui me oleksime sügavamalt kaevanud, siis võimalik, et oleksime leidnud sealt
veel luid," rääkis Jaak Saarniit, märkides, et seda juhtub
ehitustel tihti.
Saarniit lisas, et ehitajad
firmast Oma Ehitaja on väga tublid, kuna saavad piiripunktis tehtavate töödega väga hästi hakkama, vaatamata sellele, et sealsamas kõrval tegutseb aktiivselt piiri- ja tolliterminal ning liigu-

KOLLEDŽ KUTSUB
JUUBELIAASTAL KÜLLA

Eile toimunud piiripunkti uue jalakäijate terminali sarikapeol asetati uusehitise kõige kõrgemasse punkti traditsiooniline pärg.
ILJA SMIRNOV
NARVA PIIRIPUNKT

JAAK SAARNIIT
Võimalik, et kui me oleksime sügavamalt kaevanud,
siis oleksime sealt veel luid
leidnud.

vad pidevalt sõidukid ja inimesed.

Raha ei jätku
Narva uue piiripunkti üleandmise esialgne tähtaeg oli
19. jaanuar. Eespool kirjeldatud viivitused aga sundisid
neid plaane üle vaatama.
"Ehitamisel kasutatakse
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu raha, neil on aga
väga karmid nõuded," rääkis
Saarniit riskist jääda projekti töödega viivitamise tõttu
finantseerimisest ilma. "Ent
võeti arvesse, et siin on force
majeure − ajalooline pinnase-

* Narva kesklinnas asuva maanteepiiripunkti rekonstrueerimiseks on sõlmitud ASiga Oma Ehitaja leping maksumusega 6,7
miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.
* Töid rahastatakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi
Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist aastateks 20072013 ning riigieelarvelistest vahenditest.
* Ümberehituse käigus lammutati 500ruutmeetrine jalakäijate
terminal ja selle asemele ehitatakse uus, ligi kolm korda suurem
nüüdisaegne terminalihoone.
* Tööde tulemusena suureneb piiri läbilaskevõime poole võrra
ja sellega saavutatakse piiripunktide kesklinnalist asukohta arvestades maksimaalne läbilaskevõime.
Allikas: Riigi Kinnisvara AS
kiht oli tarvis välja kaevata
ja näidata seda teadlastele −,
ning enne jõule saime me teate, et lepingut pikendati selle
aasta 6. juulini."
Siseminister Hanno Pevkur tõdes möödunud aasta
lõpus, et kogu projekti elluviimiseks jääb puudu 2,5-3
miljonit eurot ning selle tõttu otsustati viivitada veoautode terminali uuendamisega, eelistades autobusse,
sõiduautosid ja jalakäijaid.
Jaak Saar-niit omalt poolt
kinnitas eile, et juulikuuks
tehakse valmis ka veoautode terminal, ent raha ei jät-

ku selle täielikuks varustamiseks.
Saarniit rõhutas veel kord,
et projekt kallines eespool
kirjeldatud viivituse ja selle ajal tehtud lisatööde tõttu.
Tema sõnul arutavad praegu
puudu jääva 1,7 miljoni euro küsimust rahandusministeerium ja valitsus. "Kuid üldiselt saab kõik nagunii valmis," kinnitas ta.
Tema nimetatud summast
ei jätku piiril töötavate teenistuste ja ametite täielikuks
varustamiseks ning samuti
piiripunkti vanade hoonete
uuendamiseks.

33aastase ajalooga seeriajooks võib ära jääda
Algus 1. lk
Põhjus, miks Lüganuse
valla kõige kibedama käega spordiürituste korraldaja
Jevgeni Sarri, kes muu hulgas tegeles Püssis suusaradade sisseajamise ja linna
jalgpalliväljaku hooldamisega, nüüd hoopis tuhandete kilomeetrite kaugusel laevade turvamisega tegeleb,

LÜHIDALT

on paljuski valla otsustamiste või mitteotsustamiste tulemus. Sarri ei varja, et on valla peale solvunud ning ka see
on üks põhjusi, miks ta enam
seeriajooksu vedamises juhtrolli võtta ei taha, ehkki sellest loobumine on raske ja
selle tegemine on pikka aega
olnud tema südameasi.
Vald korraldas eelmise
aasta kevadel konkursi Püs-

si kultuurimaja spordiinstruktori leidmiseks. Viimase
tööülesanded pidid küll olema laiemad kui ainult Püssi:
instruktori ülesandeks oleks
jäänud kogu valla sporditegevuse koordineerimine. Konkursi võitis Jevgeni Sarri,
aga lepingut temaga ei sõlmitud. Sarri tehtud järelepärimisele vastas vald, et spordiinstruktori ametikoht oli

mõeldud huvikeskuse juurde, mis oleks kokku koondanud valla kultuuri- ja noorteasutused. Ometi oli jutt volikogus teine: siis räägiti huvikeskuse loomisel küll sellest,
et üks noortekeskus või selle
juht võiks olla keskendunud
eelkõige spordile, kuid sellel polnud enam ei Püssi kultuurimaja ega Sarriga mingit pistmist.

KOHTLA-JÄRVE. TTÜ Virumaa
kolledž tähistab sel aastal oma
15. sünnipäeva. Selle tähtpäeva
puhul avab kolledž oma uksed ja
laborid kõigile soovijaile.
11.-12. klasside õpilastele pakutakse kuni kahepäevast õppeprogrammi, mis sisaldab kohtumist üliõpilastega, osalemist töötubades jms. Kolledži arendusdirektor Mare Roosileht ütles, et
kahepäevase programmi puhul
pakutakse noortele tasuta majutust kolledži hiljuti renoveeritud
üliõpilaskodus.
Kolledžisse on oodatud ka kutsehariduskeskuste ja nooremate
klasside õpilased ning lasteaialapsed. Samuti on teretulnud
kõik täiskasvanud. Nii need, kes
kaaluvad tulevikus töö kõrvalt õppimist kaugõppevormis, kui ka
need, kes soovivad tutvuda õppimisvõimalustega oma laste
jaoks. "Oodatud on külastused
terve perega, sest kolledž pakub
kõigile huvitavat vaatamist ja tegutsemist," kinnitas Roosileht.
Lisainfot saab kolledži kodulehelt või telefonil 336 3933.
IDA-VIRU KARATEKAD
KÜLASTASID PARLAMENTI
IDA-VIRUMAA. Kohtla-Järve
spordiklubi Seibun ja Illuka Ichigeki sportlased külastasid möödunud reedel parlamenti, kuhu
neid kutsus riigikogu liige Valeri
Korb. Riigikogulane veetis noortega üle kahe tunni. Ta tutvustas
neile maja, rääkis Kohtla-Järve
ajaloost ning viis külalised istungite saali, kus vestles nendega
parlamendi tööst ja vastas kõikidele nende küsimustele. Lapsed
käisid ka Pika Hermanni tornis.

POLITSEI
VARAS VIIS PANDIMAJAST
KULDA
Esmaspäeval kella 18.40 paiku
teatati politseile, et Jõhvis Veski tänaval asuvasse pandimajja sisenes
tundmatu meesterahvas, kes lõhkus klaasvitriini ja varastas kuldehteid. Kahju on täpsustamisel.

