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RÜNNATI NOORT NAIST 

25. veebruaril tungiti Kohtla-Jär-
ve Ahtme linnaosas Maleva täna-
val kallale 24aastasele naisele. 
Politseile on teo võimalik toime-
panija teada.

TAKSOST VARASTATI 
VARUSTUS  

25. veebruaril teatati, et Narvas 
oli tungitud Kangelaste prospektil 
parkinud sõiduautosse ja varas-
tatud taksovarustus. Kahju on 
1100 eurot.

Ida-Virumaa kutseharidus-
keskuses on nüüdsest peale 
koolisöökla ja kohviku ava-
tud õpperestoran, kuhu ooda-
takse linnarahvast tööpäeva-
del lõunatama.

50kohaline restoran kan-
nab peent nime La Fourmi, 
kuid sellest ei tasu lasta en-
nast heidutada: tegemist on 
prantsuskeelse sõnaga, mis 
maakeeli tähendab ei midagi 
muud kui sipelgat. 

Sipelgas on nimelt Ida-Vi-
rumaa kutsehariduskeskuse 
maskott, nagu näitab ka koo-
li juurde juba mitu head aas-
tat tagasi püsti pandud robot-
sipelgas.

La Fourmi on buffet-res-
toran, kus klient tõstab oma 
käega taldrikule mida ja kui 
palju soovib: just nii palju 
salatit ja nii palju liha ja nii 
palju köögivilja ja kastet, 
kui tahab ning rahakott ja 

aasta lõpus endale antud ter-
vislikult toitumise lubadus 
kannatab.

Supi hind on 1.30, pearoa 

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus avas 
Sipelga restorani

Eile olid õpperestorani menüüs kanafilee seentega, praetud 
kohafilee, seapraad sinepi ja meega, praetud veisemaks ning 
üht-teist veel. PEETER LILLEVÄLI

100 g maksab üks euro − ole-
nemata sellest, kas taldrikul 
on koha või tatar.  

Eile olid menüüs lõhe-

supp ja lihaseljanka, kanafi-
lee seentega, praetud kohafi-
lee, seapraad sinepi ja mee-
ga, böfstrooganov, praetud 
veisemaks sibulaga ja üht-
teist veel. 

Põhjarannik proovis ära 
kanafilee, lihaseljanka, veise-
maksa aurutatud köögivilja-
dega, loputas need alla värs-
kelt pressitud porgandimah-
laga − 25 senti − ning on sun-
nitud tõdema, et kõhutäis oli 
maitsvam, kui oleks ühest õp-
perestoranist osanud oodata.  

Restoran on avatud kel-
la 11-14 ning päevamenüüga 
saab tutvuda ka kooli kodule-
hel ja Facebookis. 

Ida-Virumaa kutseharidus-
keskuse kokk on Mihkel Luus 
ning tulevasi kokkasid õpib 
seal ligi 100. Koos oma juhen-
dajaga on nad valmis osuta-
ma ka  catering´i  teenust 
ning katma peolaua. (PR)

Sirgala on üks harju-
tusväljadest, mille eda-
siarendamisse kavatseb 
riik investeerida, sest 
see pakub riigikaitse-
lise õppe läbiviimiseks 
unikaalset maastikku. 

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee 

Kaitseväe arengukava 2013-
2022 järgi on väljaõppealade 
arendamisel peamine priori-
teet keskpolügoon, mis peab 
võimaldama jalaväepataljoni 
lahingulaskmisi ja õhk-maa-
pommitamist. Välja arenda-
takse ka Sirgala, Nursipalu ja 
Männiku harjutusväli.   

Õppuste maht kasvab 
Endisel tööstusmaastikul 

asuval Sirgala harjutusväljal 
on plaanis investeerida tehni-
lise infrastruktuuri arenda-
misse 300 000 - 400 000 eurot, 
ütles kaitseväe juhataja ase-
täitja, brigaadikindral Artur 
Tiganik, lisades, et õppuste 
maht seal tulevikus kasvab. 

"Anname endale aru, et 
ühel hetkel täituvad meie ra-
jatud teed veega. Sellele vaa-
tamata on Sirgala harjutus-
välja investeerimine odavam 
kui vedada väljaõppele Tapa-
le, mis on lisaks veel peaaegu 
kogu aeg hõivatud. See tähen-
dab, et ka liitlased hakkavad 
sagedamini käima õppustel 
Ida-Virumaal."  

Tiganik kinnitas, et kait-
seväe suhted kohalike elani-
kega on Sirgalas head. "Po-
le kuulnud, et ümbruskonna 
elanikelt oleks kaebusi tul-
nud. Küll aga olen kuulnud, 
et kui õppused lõppevad ja 
toitu jääb alles, jagatakse see 
kohalikele." 

2008. aastal vabariigi valit-
suse korraldusega asutatud 
Sirgala harjutusvälja suu-
rus on praegu ligi 3000 hek-
tarit; tulevikus on seda või-
malik laiendada umbes 2100 

PRIORITEET: Väljaõppetingimuste parandamine jätkub 

Sirgala harjutusvälja 
lihvitakse edasi

hektari võrra.  Tegemist on 
kaevandamise lõppedes met-
sastatud maa-alaga, mis pa-
kub riigikaitselise õppe läbi-
viimiseks Eestis unikaalset 
maastikku. Harjutusvälja ka-
sutavad põhiliselt Viru jala-
väepataljon, kaitseliidu ma-
levad, Scoutspataljon ja kait-
seväe ühendatud õppeasutu-
sed, vähemal määral teised 
jõustruktuurid: päästeamet, 
politsei- ja piirivalveamet. 

Siiani on Sirgalas investee-
ritud peamiselt harjutusvälja 
piiri tähistamisse, metsamaa-
de raadamisse jms. 

Kaitseministeeriumi ka-
va kohaselt rajatakse sinna 
kuus laskevälja, tankitõrje-
kahuri laskeväli, käsigranaa-
diviskekohad, lõhkamiskoht, 
sihtmärgiala, ABK-varustuse 
kontrollimise koht, linnavõit-
lus- ja teeninduskeskus, seal-
hulgas välimajutusala. Raja-
da on vaja väljaõppeehitisi 
toetav infrastruktuur: piiri-
tähistus, teed, sidemast, tule-
tõkkeribad ja veevõtukohad. 

Riigikaitseline roll kasvab 
Ida-Viru veel vastuvõt-

mata maakonnaplaneering 
2030+ näeb ette Sirgala har-
jutusvälja arendamise ja 
laiendamise vajaduse. 

"Praegu saab harjutusväl-
jal korraldada laskmisi tanki-
tõrjerelvadest ja raskekuuli-
pildujatest ning teha soomu-
kite õppesõitu, kuid mehhani-
seeritud üksustega lahingut 
jäljendavaid manöövreid ei 
ole harjutusväljal võimalik 
teha. Samuti ei ole harjutus-
väljal võimalik teha liikumi-
selt laskmisi Eestile ostetud 
CV90ga ja tankidega. Harju-
tusvälja laiendus jääb valda-
valt asustamata aladele, mis 
on suuresti mõjutatud põlev-

kivikaevandamisest. Kuna 
alal ei ole ka avalikult kasu-
tatavaid teid ja kommunikat-
sioone, on piirkond sobiv rii-
gikaitseliseks väljaõppeks."

Maakonnaplaneeringus 
2030+ seisab veel, et Sirgala 
harjutusvälja laienemise ja 
ulatuslikuma kasutuselevõt-
mise tõttu Ida-Virumaa riigi-
kaitseline roll tõuseb. 

Tiganiku sõnul ei tähen-
da see siiski, et Ida-Virumaa 
oleks võetud muutunud jul-
geolekuolukorra tõttu erilise 
tähelepanu alla. "Samamoodi 
investeerisime väljaõppetin-
gimuste parandamisse Nur-
sipalus Lõuna-Eestis," tõi ta 
näiteks.  

Viimane suurem investee-
ring Ida-Virumaa väljaõppe-
taristusse oli Viru jalaväepa-
taljoni uus lasketiir, mis avati 
kaitseminister Hannes Hanso 
osalusel jaanuaris. Jõhvis on 
nüüd 24kohaline 100meetrise 
distantsiga poolkinnine ohu-
alata lasketiir ja 25meetrine 
poolkinnine ohualata püstoli/
automaadi lasketiir. 

Lasketiiru rajamine läks 
maksma 1,6 miljonit eurot 
ning seda ehitati eelmise aas-
ta maist detsembrini.  

Kaevandamise lõppedes metsastatud maa-ala Sirgalas pakub riigikaitselise õppe läbiviimi-
seks Eestis unikaalset maastikku. Pildil on Scoutspataljon missioonieelsel väljaõppel.

MATTI KÄMÄRÄ/ARHIIV 

ARTUR TIGANIK 

Anname endale aru, et 
ühel hetkel täituvad meie 
rajatud teed veega. 

LAUPÄEV. Vahelduva pil-
visusega ilm. Puhub mõõdu-
kas muutliku suunaga tuul. 
Külma on 3-4 kraadi.

PÜHAPÄEV. Vahelduva 
pilvisusega ilm, õhtul sajab 
lund. Puhub mõõdukas ede-
latuul. Õhutemperatuur on +1 
kuni -1 kraadi.  

TEEDE EHITAMISEKS 
HAKKAB MAAVARASID 
NAPPIMA 

Maanteeameti prognoosi-
de kohaselt hakkab alates 
2020. aastast Eestis puu-
du tulema teede- ja infra-
struktuuriobjektide ehita-
miseks vajalikest maavara-
dest, mistõttu tõuseb oluli-
selt ka teede ehituse mak-
sumus.

Maanteeameti peadirek-
tori asetäitja Kaupo Sirki 
sõnul on maavarade varus-
tuskindlus tagatud küll 
järgmise viie aasta jooksul, 
kuid alates 2020. aastast, 
mil alustatakse suurobjek-
tide ehitamist, nagu Kose-
Mäe tee, Rail Baltic ja Tal-
linna ringtee, on maavara-
de varustuskindlus suure 
küsimärgi all.

Viie aasta pärast hakkab 
varustuskindluses esinema 
regionaalseid probleeme, 
mistõttu võetakse tee-ehi-
tusobjektidel kasutusele 
naaberregioonis paiknevaid 
varusid, mis veokauguste 
suurenemisel tõstavad olu-
liselt tee-ehituse maksu-
must, märkis Sirk kirjas 
majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumile.

Sirk tõi välja, et kriitiliseks 
on kujunemas olukord Har-
jumaal ja Kesk-Eestis Rail 
Balticu ja Kose - Mäo suu-
robjektide samaaegse ehi-
tuse tõttu. Rail Balticuga 
seotud tee-ehituse mahud 
on väga suured, hõlmates 
80 uue silla ja viadukti ehi-
tust koos pealesõitudega, 
80 kilomeetrit kogujateid ja 
200 kilomeetrit raudtee 
teenindusteed.

JAANUARI PAKANE 
KASVATAS ELEKTRI 
TARBIMIST

Eesti elektritarbimine kas-
vas tänavu jaanuaris aas-
tases arvestuses 11 prot-
senti 906 gigavatt-tunnini 
ja elektritoodang 10 prot-
senti 1089 gigavatt-tunni-
ni. 

Tarbimise kasvu taga oli 
mullusest jahedam välis-
temperatuur − riigi ilma-
teenistuse andmeil oli 
2016. aasta jaanuarikuu 
keskmine õhutemperatuur 
6,9 kraadi võrra eelmise 
aasta jaanuari keskmisest 
madalam, teatas Elering.

Eestit läbinud transiitvoo-
gude mahud langesid nel-
jandiku võrra, moodusta-
des kokku 351 gigavatt-
tundi. Jaanuarikuu kokku-
võttes ületas elektritootmi-
ne tarbimist 20 protsenti ja 
elektribilansi netoekspor-
diks kujunes 183 gigavatt-
tundi. 

Seevastu kukkus elektri-
tootmine taastuvatest alli-
katest eelmise aasta jaa-
nuariga võrreldes 30 prot-
senti, ulatudes 111 giga-
vatt-tunnini. (BNS)

IDA-VIRUMAA 
ESIPRÜGISTAJATE SEAS

EESTI. Riigimetsa majandamise 
keskus (RMK) koristas enda hoo-
le all olevast riigimetsast eelmisel 
aastal hiigelkoguse prügi. 572 
tonni prahti on kaks korda roh-
kem kui aasta varem, ümberar-
vestatult teeb see umbes 38 ron-
givagunitäit. Prügi koristamiseks 
kulus 145 000 eurot.

Kõige hullem on olukord prügi-
ga Harjumaal ja Ida-Virumaal, 
kust pärines üle poole mullu 
RMK koristatud prahist. "Otsime 
probleemile lahendust mitmel 
moel," kommenteeris RMK juha-
tuse liige Tiit Timberg. "Oleme 
paigutanud tõenäolisematesse 
prügistuskohtadesse valvekaa-
meraid ja tänu nendele on esi-
mesed prügistajad juba ka karis-
tada saanud, aga on selge, et tu-
lemuslikum on tegelda probleemi 
tekkepõhjustega."

Nii plaanibki RMK sel aastal ti-
hedamalt suhelda kohalike oma-
valitsustega eeskätt Harju- ja Ida-
Virumaal, et teha selgeks, kui 
paljud sealsed majapidamised on 
vabastatud liitumisest olmejäät-
mete veosüsteemiga või pole sel-
le süsteemiga muul põhjusel lii-
tunud. "Kui selliseid majapidamisi 
on üle 2 protsendi, näeb jäätme-
seadus ette kohaliku omavalitsu-
se vastutuse tavajäätmete ning 
nendest põhjustatud saastuse 
likvideerimise kulude katmisel." 

Samuti kutsub RMK üles kõiki 
valvsaid inimesi metsareostajaid 
teolt tabades pildistama, nende 
autonumbreid üles kirjutama ning 
edastama tõendusmaterjali kesk-
konnainspektsioonile (telefon 
1313, e-post 1313@112.ee) 
või kohalikule omavalitsusele.

PROJEKTEERITAKSE KOOLI 
KÜTTESÜSTEEMI

LOHUSUU. Vallavalitsus otsib Lo-
husuu kooli kütmiseks odavamat 
lahendust.

"Praegu köetakse koolimaja 
elektriga, mis on väga kallis," rää-
kis vallavanem Aare Järvik. "Kuu-
lutasime välja väikehanke kooli-
hoonete kompleksi küttesüstee-
mi projekteerimiseks; parimaks 
pakkujaks osutus OÜ RevPro Est. 
Projekt valmib 15. juuniks."

Väikehanke korraldas vallavalit-
sus ka Jõe t 1 ehk endise posti-
maja hoone põhiprojekti tasemel 
ehitusprojekti koostaja leidmi-
seks, et hoone lõpuni ehitada. 
Parima pakkumise tegi OÜ Zo-
roaster, projekt valmib 1. juuniks. 

PÕLES EHITUSSOOJAK RIIETE 
JA TÖÖRIISTADEGA

KOHTLA-JÄRVE. 26. veebruaril 
kell 1.49 said päästjad väljakutse 
Kohtla-Järvele Ravi tänavale, kus 
põles 30ruutmeetrine ehitussoo-
jak, mida kasutati riiete ning töö-
riistade hoiustamispaigana. Soo-
jak oli kinni, inimesi soojakus ei 
olnud. Päästjad kustutasid tule-
kahju kell 2.37. Tulekahju täpse-
mad asjaolud ning põhjus selgi-
tatakse menetluse käigus.


