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ILM JÕHVIS
TEISIPÄEV. Vahelduva
pilvisusega ilm, päeval sajab hoovihma. Puhub mõõdukas kirdetuul. Sooja on 5-6
kraadi.

EESTI
KESKERAKOND HAKKAB
SAVISAARE TOETUSEKS
ALLKIRJU KOGUMA
Keskerakond loodab järgmise kümne päeva jooksul
koguda 40 000 allkirja
Edgar Savisaare toetuseks,
vahendas Postimehe võrguväljaanne Tallinna TVd.
Keskerakonna peasekretär Priit Toobal ütles linnameedias, et erakonna poole on pöördunud mitmed
Edgar Savisaare valijad,
kes ei ole rahul, et linnapea on ametist kõrvaldatud, sestap otsustati hakata teisipäevast toetusallkirju koguma.
Allkirju hakkavad koguma
linnas mitmed noorte
meeskonnad. Põhiline tähelepanu pööratakse seejuures Lasnamäele ja Piritale, kus Edgar Savisaar
kandideeris.
Kogutud allkirjad edastatakse Tallinna linnavolikogule, kes peaks seejärel
pöörduma riigikohtu poole,
küsimaks, kas valitud linnapead saab ametist kõrvaldada üksnes kahtlustuste põhjal.
EESTLASED PEAVAD
TÖÖLESAAMISEL
SUURIMAKS
TAKISTUSEKS VANUST
JA PUUET
Eestlased peavad kõrget
vanust ja puuet kõige sagedamini põhjuseks, mis
võib saada töölevõtmisel
võrdsete kandidaatide puhul määravaks takistuseks,
selgub Eurobaromeetri äsjaavaldatud küsitluse tulemustest.
Kandidaadi vanus, kui
see on üle 55, võib panna
ta töölesaamisel ebavõrdsesse olukorda, leiab 56
protsenti eestlastest ja ka
56 protsenti Euroopa Liidu
(EL) elanikest.
Eestis peavad puuet
võrdsete kandidaatide puhul töölesaamisel ebasoodsaks teguriks rohkemad inimesed kui ELis
keskmiselt. Eesti elanikest
näeb puuet ebasoodsa asjaoluna 52 protsenti, võrrelduna keskmiselt 46
protsendi eurooplastega.
Samuti peavad Eesti elanikud kandideerija sugu võimalikuks ebasoodsaks teguriks sagedamini kui ELi elanikud keskmiselt. Eestis
näeb sugu võimalusena sattuda ebasoodsamasse olukorda 30 protsenti vastanutest, Euroopa Liidus keskmiselt aga 27 protsenti.
Uuringus osalenud pidid
andma oma hinnangu,
vastates küsimusele: "Kui
firma teie riigis otsib uut
töötajat ning neil on valida
kahe võrdse kandidaadi
vahel, siis milline kriteerium võib panna ühe kandidaatidest ebasoodsamasse olukorda?"
Eurobaromeetri küsitlus
korraldati kõigis Euroopa
Liidu liikmesriikides. (BNS)
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ALGATUS: Toetuse abil on uuenenud nii kool kui külad

LÜHIDALT

Tuul toodab Aserile lisaeurosid

VOLIKOGU VALMISTUB
SPORDIKESKUST KAOTAMA

 MTÜ Aseri Tuul jagab
mittetulunduslikuks tegevuseks igal aastal ligikaudu 15 000 eurot ehk väikese summa iga tuulega toodetud kilovati eest.

GERLI ROMANOVITŠ
gerli@pohjarannik.ee

MTÜ Aseri Tuul on loodud
eesmärgiga jagada kohaliku
elu edendamiseks lisaraha,
mida kogutakse tuulega toodetud elektri eest. "Mida tugevamini tuul puhub, seda
parem meile," tunnistas valla
esindajana mittetulundusühingu juhatusse kuuluv Koit
Oras, kelle sõnul ei ole toetuse maht küll suur, kuid napi
eelarve juures on iga toetuseks tulnud euro abiks.

Aseri kool on üks nendest objektidest, kes tuuleenergia tootmisest kogutud rahast toetust
saanud. Kevadel eraldati neile 7000 eurot WC-de remontimiseks.
PEETER LILLEVÄLI

Kompensatsioon
mõju eest
Orase sõnul tegi ettepaneku
MTÜ luua kunagi tuuleenergia tootja AS Nelja Energia,
kellele kuulub ka OÜ Aseriaru Tuulepark. Nii otsustasidki kaks ettevõtet ja vallavalitsus luua organisatsiooni, kes kaks korda aastas kohalikele algatustele toetust
jagab.
"Kuna olemasolev tuulepark mõjutab mõningal määral meie elukeskkonda, siis
aitab selline algatus seda mõju vähendada," rääkis Oras,
kelle sõnul on kogu ettevõtmine avalik ja läbipaistev:
toodetud elektri pealt tuleb
kokkulepitud summa toetu-

KOIT ORAS
Mida tugevamini tuul puhub, seda parem meile.

seks ning seda jagatakse välja kaks korda aastas − kevadel ja sügisel.
Igal aastal on summa, mis
jagamisele läheb, erisugune,
olenevalt sellest, kui edukas
tuuletootmise aasta on olnud.
Küll ulatub summa, mis aas-

tas välja jagatake, üle 15 000
euro.
Toetus on mõeldud eelkõige kultuuri- ja spordielu,
sotsiaal-, laste- ja noorsootöö, keskkonnakaitselise tegevuse, teadus-, haridus- ja
huvialategevuse arendamiseks, aga ka külaliikumise
ja ühistegevuste rahastamiseks, negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks
ja elanike tervise edendamiseks, aga ka Aseri vallas elavatele kõrgkoolides edukalt
õppivatele üliõpilastele stipendiumide maksmiseks.

Saanud kool ja
külaseltsid
Nende mõne aasta jooksul, mil Aseri Tuul on raha
jaganud, on toetust saanud ka
kool. Nii näiteks on kooliga
liidetud lasteaed saanud selle

toel endale ümber uue aia, lisaks on toetusega uuendatud
kooli arvutiparki ja ka e-kooli
rakenduse kasutamiseks saadi sealt abi. Viimasest taotlusvoorust sai kool toetust
WC-de remontimiseks. Siis
oli toetussumma 7000 eurot.
"Aga oleme ka näiteks aidanud hooldekodu renoveerimistoetuse omaosaluse maksmisel ja maksnud stipendiumi tublidele noortele," rääkis
Oras.
Kevadises voorus toetati muu hulgas ka erisuguste
küla- ja seltsimajade ülalpidamist. Orase kinnitusel on
toetuste hulk kasvanud. 1. oktoobril oli sügisese vooru taotluste esitamise tähtaeg. "Taotlusi sinna ka tuli, aga täpset
ülevaadet, kui palju ja mille
jaoks küsiti, ning rahastamisotsuseid veel ei ole," lisas ta.

Mäetaguse koolis kangutatakse taas direktorit
Algus 1. lk
"Ma ei ole sellesse kaevunud. Lahendamata küsimusi on vist olnud ka varem ja
võib-olla on emotsioone üles
kütnud uue eelarve tegemine, aga kindlasti pole see sellest põhjustatud. Rohkem on
see omavahelise suhtlemise
teema."

Sisu jääb saladuseks

TAUNO VÕHMAR

Õpetajate usaldusisik,
klassiõpetaja Helgi Koppel
ei avalikustanud ajalehele ei
pöördumises loetletud etteheiteid ega allkirja andnud
kolleegide arvu. "Arvame, et
saame probleemid lahendatud, kui meie ja koolipidaja
omavahel suhtleme."
Pöördumise sisu ei soovinud kommenteerida ka kooli
muusikaõpetuse õpetaja Anu
Kaljusaar, kes sellele alla ei
kirjutanud.
"Las kommenteerivad
need, kes selle algatasid. Minul direktorile pretensioone
ei ole ja meie koostöö on kenasti laabunud. Ajan oma asja ja ehk on asi selles, et olen
ka koolimajas nurgataguses
olekus − minu klass on aula
taga. Võib-olla ma ei taju kõike, mis toimub. Minu tööd po-

Probleem tuleb igal juhul
lahendada, seda ei saa
jätta õhku.

le direktor seganud ja seetõttu tegin nii, nagu õigeks pidasin," rääkis Kaljusaar.
Ülle Tõnurist ei soostunud
tema vastu suunatud pöördumist kommenteerima. Põhjarannikule teadaolevalt on talle töörahu taastamiseks antud aega aasta lõpuni.
Tõnurist juhib Mäetaguse kooli eelmisest õppeaastast. Põhjarannik kirjutas
2014. aasta suvel, et Mäetaguse vald leidis koolijuhi korduskonkursiga ning valituks
osutus kohalik inimene, kes
tollal õpetas Viru vanglas
eesti keelt ja pidas keeleins-

pektsioonis inspektori ametit. Mäetaguse kooliga oli Tõnurist seni seotud sel viisil, et
juhtis lastevanemate esindajana kooli hoolekogu.
"Lootsin väga, et direktor tuleb koolipere hulgast,
ja kui seda ei juhtunud, siis
leidsin, et see võib olla mulle väljakutse," ütles ta toona
Põhjarannikule.
Tõnurist arvas pärast enda direktoriks valimist, et
kool peaks edasi arenema senisest rahulikumas tempos.
"Revolutsioonilised pöörded
on koolis juba ära tehtud.
Kindlasti tuleb hakata tegema tugevat tööd lastevanematega, kes on koolist natukene eemale peletatud."

Torm veeklaasis?
Kooli hoolekogu aseesimees Andrus Aamer kinnitas, et lastevanematel uue
koolijuhiga probleeme pole.
Just Aamer oli see, kes
2013. aasta kevadel algatas allkirjade kogumise tollase direktori Tarmo Valgepea vastu. Nõudmisele koolijuht välja vahetada kirjutas
alla üle 200 inimese. Valgepeale heideti ette diktaatorlikku juhtimisstiili.

Praeguse direktori Ülle
Tõnuristi kohta on Aameri
teada tulnud õpetajatelt kaks
pöördumist. "Ühe sisu oli, et
Ülle on diktaator, teises jällegi süüdistati, et ta ei keela, käse, poo ega lase. Poliitikat siit otsida ei tasu, pigem
on põhjus selles, et naiste kollektiivis on alati intriigid. Ise
arvan, et Ülle on liiga pehme
olnud."
Aamer lisas, et kui koolile valiti uut direktorit, pooldas tema valimiskomisjoni
liikmena, et koolijuht peab
olema kohalik elanik või tulema kollektiivist. "Lastevanemad, kellega olen suhelnud, on praeguse koolijuhiga suures osas rahul. Koostöö
on olemas ja vanemad on kooli tagasi tulnud − kui on mingi üritus, siis ei mahu enam
saali ära."
Nii nagu Aamer, pole õpetajate pöördumist näinud ka
hoolekogu esimees Kai Lepik.
"Olen kuulnud ainult kõlakaid, aga selle põhjal on raske kommenteerida, kas tegemist on tormiga veeklaasis või millegi enamaga. Väga
raske on ka hoolekogus arutada midagi, mille kohta pole meile infot tulnud."

JÕHVI. 15. oktoobril toimuva
volikogu istungi päevakorras on
Jõhvi spordikeskuse tegevuse
ümberkorraldamine. Eelnõu
näeb ette spordikeskuse tegevuse lõpetamise 31. detsembrist
ning selle varade, õiguste ja kohustuste üleandmist Jõhvi spordikoolile.
Neli aastat tagasi otsustas
Jõhvi vallavolikogu asutada Jõhvi
spordikeskuse, mis hakkas haldama valla spordiehitisi, mida
seni oli majandanud Jõhvi spordikool. Toona leidis idee vastuseisu eelkõige kohalikes spordiringkondades, kes leidsid, et senise süsteemi lõhkumine ei too
spordielule head, kuna see killustaks sporditegevuse. Vallavalitsus suutis toona volikogu
veenda reformi vajalikkuses,
kuid nüüd tahetakse see volikogus tagasi pöörata.
LINNAVALITSUS
KULUTAB TURVATEENUSELE
60 000 EUROT
SILLAMÄE. Volikogu andis linnavalitsusele loa viia läbi riigihange linnavalitsusele kompleksturvateenuse osutamiseks aastatel
2016-2018. Linnaeelarvest on
plaanis sellele teenusele kulutada 60 000 eurot.

POLITSEI
MEEST PUSSITATI TÄNAVAL
3. oktoobril kella 21 paiku teatati
politseile, et Kohtla-Järvel Maleva
tänavas pussitas tundmatu isik
30aastast meesterahvast.
LÕI NAABRIT KRUUSIGA
NÄKKU
4. oktoobril teatati politseile, et
Kohtla-Järvel Põhja alleel asuvas
majas tekkis naabrite vahel tüli,
mille käigus lõi mees 52aastast
naist kruusiga näkku. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 35aastase mehe.
ÄRANDATI ŽIGULI
3. oktoobril teatati politseile, et
Narvas Õhu tänaval on sisse
murtud garaaži ning varastatud
sõiduauto VAZ 21093 registreerimismärgiga 550 AHB, kaks trelli,
kütusekanistrid ja muud vara.
Kahju on 425 eurot.
POLITSEI OTSIB NARVAS
KADUNUD NEIUT
17. septembril lahkus 16aastane Jekaterina oma
elukohast
Narvas ega
ole käesoleva ajani koju
naasnud ning lähedastel pole õnnestunud temaga kontakti saada.
Jekaterina on umbes 160 cm
pikk ja keskmise kehaehitusega.
Neiul on tumedad õlgadeni juuksed.
Viimati kandis Jekaterina musti
pükse, kampsunit, musta vesti ja
siniseid spordijalanõusid.
Kõigil, kes on kirjeldusele vastavat neiut näinud või oskavad anda muud infot tema võimaliku
asukoha kohta, palutakse sellest
teatada lühinumbril 112.

