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PRIORITEET: Väljaõppetingimuste parandamine jätkub
ILM JÕHVIS
LAUPÄEV. Vahelduva pilvisusega ilm. Puhub mõõdukas muutliku suunaga tuul.
Külma on 3-4 kraadi.
PÜHAPÄEV. Vahelduva
pilvisusega ilm, õhtul sajab
lund. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on +1
kuni -1 kraadi.

EESTI
TEEDE EHITAMISEKS
HAKKAB MAAVARASID
NAPPIMA
Maanteeameti prognooside kohaselt hakkab alates
2020. aastast Eestis puudu tulema teede- ja infrastruktuuriobjektide ehitamiseks vajalikest maavaradest, mistõttu tõuseb oluliselt ka teede ehituse maksumus.
Maanteeameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirki
sõnul on maavarade varustuskindlus tagatud küll
järgmise viie aasta jooksul,
kuid alates 2020. aastast,
mil alustatakse suurobjektide ehitamist, nagu KoseMäe tee, Rail Baltic ja Tallinna ringtee, on maavarade varustuskindlus suure
küsimärgi all.
Viie aasta pärast hakkab
varustuskindluses esinema
regionaalseid probleeme,
mistõttu võetakse tee-ehitusobjektidel kasutusele
naaberregioonis paiknevaid
varusid, mis veokauguste
suurenemisel tõstavad oluliselt tee-ehituse maksumust, märkis Sirk kirjas
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.
Sirk tõi välja, et kriitiliseks
on kujunemas olukord Harjumaal ja Kesk-Eestis Rail
Balticu ja Kose - Mäo suurobjektide samaaegse ehituse tõttu. Rail Balticuga
seotud tee-ehituse mahud
on väga suured, hõlmates
80 uue silla ja viadukti ehitust koos pealesõitudega,
80 kilomeetrit kogujateid ja
200 kilomeetrit raudtee
teenindusteed.
JAANUARI PAKANE
KASVATAS ELEKTRI
TARBIMIST
Eesti elektritarbimine kasvas tänavu jaanuaris aastases arvestuses 11 protsenti 906 gigavatt-tunnini
ja elektritoodang 10 protsenti 1089 gigavatt-tunnini.
Tarbimise kasvu taga oli
mullusest jahedam välistemperatuur − riigi ilmateenistuse andmeil oli
2016. aasta jaanuarikuu
keskmine õhutemperatuur
6,9 kraadi võrra eelmise
aasta jaanuari keskmisest
madalam, teatas Elering.
Eestit läbinud transiitvoogude mahud langesid neljandiku võrra, moodustades kokku 351 gigavatttundi. Jaanuarikuu kokkuvõttes ületas elektritootmine tarbimist 20 protsenti ja
elektribilansi netoekspordiks kujunes 183 gigavatttundi.
Seevastu kukkus elektritootmine taastuvatest allikatest eelmise aasta jaanuariga võrreldes 30 protsenti, ulatudes 111 gigavatt-tunnini. (BNS)

LÜHIDALT

Sirgala harjutusvälja
lihvitakse edasi

IDA-VIRUMAA
ESIPRÜGISTAJATE SEAS

 Sirgala on üks harjutusväljadest, mille edasiarendamisse kavatseb
riik investeerida, sest
see pakub riigikaitselise õppe läbiviimiseks
unikaalset maastikku.

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee

Kaitseväe arengukava 20132022 järgi on väljaõppealade
arendamisel peamine prioriteet keskpolügoon, mis peab
võimaldama jalaväepataljoni
lahingulaskmisi ja õhk-maapommitamist. Välja arendatakse ka Sirgala, Nursipalu ja
Männiku harjutusväli.

Kaevandamise lõppedes metsastatud maa-ala Sirgalas pakub riigikaitselise õppe läbiviimiseks Eestis unikaalset maastikku. Pildil on Scoutspataljon missioonieelsel väljaõppel.
MATTI KÄMÄRÄ/ARHIIV

Õppuste maht kasvab
Endisel tööstusmaastikul
asuval Sirgala harjutusväljal
on plaanis investeerida tehnilise infrastruktuuri arendamisse 300 000 - 400 000 eurot,
ütles kaitseväe juhataja asetäitja, brigaadikindral Artur
Tiganik, lisades, et õppuste
maht seal tulevikus kasvab.
"Anname endale aru, et
ühel hetkel täituvad meie rajatud teed veega. Sellele vaatamata on Sirgala harjutusvälja investeerimine odavam
kui vedada väljaõppele Tapale, mis on lisaks veel peaaegu
kogu aeg hõivatud. See tähendab, et ka liitlased hakkavad
sagedamini käima õppustel
Ida-Virumaal."
Tiganik kinnitas, et kaitseväe suhted kohalike elanikega on Sirgalas head. "Pole kuulnud, et ümbruskonna
elanikelt oleks kaebusi tulnud. Küll aga olen kuulnud,
et kui õppused lõppevad ja
toitu jääb alles, jagatakse see
kohalikele."
2008. aastal vabariigi valitsuse korraldusega asutatud
Sirgala harjutusvälja suurus on praegu ligi 3000 hektarit; tulevikus on seda võimalik laiendada umbes 2100

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

hektari võrra. Tegemist on
kaevandamise lõppedes metsastatud maa-alaga, mis pakub riigikaitselise õppe läbiviimiseks Eestis unikaalset
maastikku. Harjutusvälja kasutavad põhiliselt Viru jalaväepataljon, kaitseliidu malevad, Scoutspataljon ja kaitseväe ühendatud õppeasutused, vähemal määral teised
jõustruktuurid: päästeamet,
politsei- ja piirivalveamet.
Siiani on Sirgalas investeeritud peamiselt harjutusvälja
piiri tähistamisse, metsamaade raadamisse jms.

Kaitseministeeriumi kava kohaselt rajatakse sinna
kuus laskevälja, tankitõrjekahuri laskeväli, käsigranaadiviskekohad, lõhkamiskoht,
sihtmärgiala, ABK-varustuse
kontrollimise koht, linnavõitlus- ja teeninduskeskus, sealhulgas välimajutusala. Rajada on vaja väljaõppeehitisi
toetav infrastruktuur: piiritähistus, teed, sidemast, tuletõkkeribad ja veevõtukohad.

Riigikaitseline roll kasvab
Ida-Viru veel vastuvõtmata maakonnaplaneering
2030+ näeb ette Sirgala harjutusvälja arendamise ja
laiendamise vajaduse.
"Praegu saab harjutusväljal korraldada laskmisi tankitõrjerelvadest ja raskekuulipildujatest ning teha soomukite õppesõitu, kuid mehhaniseeritud üksustega lahingut
jäljendavaid manöövreid ei
ole harjutusväljal võimalik
teha. Samuti ei ole harjutusväljal võimalik teha liikumiselt laskmisi Eestile ostetud
CV90ga ja tankidega. Harjutusvälja laiendus jääb valdavalt asustamata aladele, mis
on suuresti mõjutatud põlev-

kivikaevandamisest. Kuna
alal ei ole ka avalikult kasutatavaid teid ja kommunikatsioone, on piirkond sobiv riigikaitseliseks väljaõppeks."
Maakonnaplaneeringus
2030+ seisab veel, et Sirgala
harjutusvälja laienemise ja
ulatuslikuma kasutuselevõtmise tõttu Ida-Virumaa riigikaitseline roll tõuseb.
Tiganiku sõnul ei tähenda see siiski, et Ida-Virumaa
oleks võetud muutunud julgeolekuolukorra tõttu erilise
tähelepanu alla. "Samamoodi
investeerisime väljaõppetingimuste parandamisse Nursipalus Lõuna-Eestis," tõi ta
näiteks.
Viimane suurem investeering Ida-Virumaa väljaõppetaristusse oli Viru jalaväepataljoni uus lasketiir, mis avati
kaitseminister Hannes Hanso
osalusel jaanuaris. Jõhvis on
nüüd 24kohaline 100meetrise
distantsiga poolkinnine ohualata lasketiir ja 25meetrine
poolkinnine ohualata püstoli/
automaadi lasketiir.
Lasketiiru rajamine läks
maksma 1,6 miljonit eurot
ning seda ehitati eelmise aasta maist detsembrini.

Eile olid õpperestorani menüüs kanafilee seentega, praetud
kohafilee, seapraad sinepi ja meega, praetud veisemaks ning
üht-teist veel.
PEETER LILLEVÄLI
aasta lõpus endale antud tervislikult toitumise lubadus
kannatab.
Supi hind on 1.30, pearoa

100 g maksab üks euro − olenemata sellest, kas taldrikul
on koha või tatar.
Eile olid menüüs lõhe-

PROJEKTEERITAKSE KOOLI
KÜTTESÜSTEEMI
LOHUSUU. Vallavalitsus otsib Lohusuu kooli kütmiseks odavamat
lahendust.
"Praegu köetakse koolimaja
elektriga, mis on väga kallis," rääkis vallavanem Aare Järvik. "Kuulutasime välja väikehanke koolihoonete kompleksi küttesüsteemi projekteerimiseks; parimaks
pakkujaks osutus OÜ RevPro Est.
Projekt valmib 15. juuniks."
Väikehanke korraldas vallavalitsus ka Jõe t 1 ehk endise postimaja hoone põhiprojekti tasemel
ehitusprojekti koostaja leidmiseks, et hoone lõpuni ehitada.
Parima pakkumise tegi OÜ Zoroaster, projekt valmib 1. juuniks.
PÕLES EHITUSSOOJAK RIIETE
JA TÖÖRIISTADEGA

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus avas
Sipelga restorani
Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on nüüdsest peale
koolisöökla ja kohviku avatud õpperestoran, kuhu oodatakse linnarahvast tööpäevadel lõunatama.
50kohaline restoran kannab peent nime La Fourmi,
kuid sellest ei tasu lasta ennast heidutada: tegemist on
prantsuskeelse sõnaga, mis
maakeeli tähendab ei midagi
muud kui sipelgat.
Sipelgas on nimelt Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse
maskott, nagu näitab ka kooli juurde juba mitu head aastat tagasi püsti pandud robotsipelgas.
La Fourmi on buffet-restoran, 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

EESTI. Riigimetsa majandamise
keskus (RMK) koristas enda hoole all olevast riigimetsast eelmisel
aastal hiigelkoguse prügi. 572
tonni prahti on kaks korda rohkem kui aasta varem, ümberarvestatult teeb see umbes 38 rongivagunitäit. Prügi koristamiseks
kulus 145 000 eurot.
Kõige hullem on olukord prügiga Harjumaal ja Ida-Virumaal,
kust pärines üle poole mullu
RMK koristatud prahist. "Otsime
probleemile lahendust mitmel
moel," kommenteeris RMK juhatuse liige Tiit Timberg. "Oleme
paigutanud tõenäolisematesse
prügistuskohtadesse valvekaameraid ja tänu nendele on esimesed prügistajad juba ka karistada saanud, aga on selge, et tulemuslikum on tegelda probleemi
tekkepõhjustega."
Nii plaanibki RMK sel aastal tihedamalt suhelda kohalike omavalitsustega eeskätt Harju- ja IdaVirumaal, et teha selgeks, kui
paljud sealsed majapidamised on
vabastatud liitumisest olmejäätmete veosüsteemiga või pole selle süsteemiga muul põhjusel liitunud. "Kui selliseid majapidamisi
on üle 2 protsendi, näeb jäätmeseadus ette kohaliku omavalitsuse 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 keskkonnainspektsioonile (telefon
1313, e-post 1313@112.ee)
või kohalikule omavalitsusele.

supp ja lihaseljanka, kanafilee seentega, praetud kohafilee, seapraad sinepi ja meega, böfstrooganov, praetud
veisemaks sibulaga ja ühtteist veel.
Põhjarannik proovis ära
kanafilee, lihaseljanka, veisemaksa aurutatud köögiviljadega, loputas need alla värskelt pressitud porgandimahlaga − 25 senti − ning on sunnitud tõdema, et kõhutäis oli
maitsvam, kui oleks ühest õpperestoranist osanud oodata.
Restoran on avatud kella 11-14 ning päevamenüüga
saab tutvuda ka kooli kodulehel ja Facebookis.
Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse kokk on Mihkel Luus
ning tulevasi kokkasid õpib
seal ligi 100. Koos oma juhendajaga on nad valmis osutama ka catering´i teenust
ning katma peolaua. (PR)

KOHTLA-JÄRVE. 26. veebruaril
kell 1.49 said päästjad väljakutse
Kohtla-Järvele Ravi tänavale, kus
põles 30ruutmeetrine ehitussoojak, mida kasutati riiete ning tööriistade hoiustamispaigana. Soojak oli kinni, inimesi soojakus ei
olnud. Päästjad kustutasid tulekahju kell 2.37. Tulekahju täpsemad asjaolud ning põhjus selgitatakse menetluse käigus.

POLITSEI
RÜNNATI NOORT NAIST
25. veebruaril tungiti Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Maleva tänaval kallale 24aastasele naisele.
Politseile on teo võimalik toimepanija teada.
TAKSOST VARASTATI
VARUSTUS
25. veebruaril teatati, et Narvas
oli tungitud Kangelaste prospektil
parkinud sõiduautosse ja varastatud taksovarustus. Kahju on
1100 eurot.

