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ILM JÕHVIS

LÜHIDALT

POLITSEI

EESTI

NELI SISSETUNGI 

24. novembril teatati politseile, 
et Kukrusel Võsa tänaval oli ga-
raaži sisse tungitud ning varasta-
tud mootorsaag ja käsipesur. 
Kahju on 600 eurot.

Samal päeval tuli teade, et 
Kohtla-Järvel Endla tänaval oli lõ-
hutud auto tagaklaas ja varasta-
tud tööriistu. Kahju on selgitami-
sel.

Veel üks murdvarguse teade tu-
li Narvast, kus Rakvere tänaval oli 
tungitud eramusse ja varastatud 
sülearvuti. Kahju on 490 eurot.

Kiviõlis Soo tänavas tungiti kor-
terisse ning varastati mobiiltele-
fon, kiirkeetja ja ehteid. Kahju on 
selgitamisel. 

EESTI ENERGIA VALMISTUB 
AUVERE INVESTEERINGUID 
MAHA KANDMA

AUVERE. Kuigi Auvere jaama kü-
sitavast kasumlikkusest ja 640 
miljoni euro suuruse hiigelinves-
teeringu mõttekusest on räägitud 
juba aastaid, tuleb Eesti Energia 
juhtidel siiski selle aasta lõpus 
suur osa investeeringuid maha 
kanda, kirjutab Eesti Päevaleht.  

Veel eelmisel aastal hoiatas 
Eesti Energia endine juht Sandor 
Liive valitsust, et kui taastuv-
energia toetuse maksmist ener-
giafirmale ei taastata, tähendab 
see Auvere jaama väärtuse alla-
hindamist 300 miljoni euro ula-
tuses ehk ehituseks kulunud in-
vesteeringust jääks järele vaid 
pool.

LOMONOSSOVI LINN TEGI 
KOOSTÖÖPAKKUMISE

SILLAMÄE. Sillamäel toimunud 
mereassambleel, mille eesmärk 
on Eesti, Soome ja Venemaa va-
helise koostöö laiendamine ja 
arendamine mereajaloo, -turismi 
ja -festivalide ning ühisprojektide 
vallas Soome lahe piirkonnas, sai 
Sillamäe koostööpakkumise Lo-
monossovi linnalt (1948. aastani 
Oranienbaum). Ühised ideed või-
vad teoks saada juba järgmiste 
Sillamäe merepäevade korralda-
misel. 

Peale selle on Sillamäel võima-
lus sõlmida kontakte Makarovi-
nimelise Peterburi riikliku mere- 
ja jõelaevastiku ülikooliga. 

Mereassamblee alustas tege-
vust kümme aastat tagasi, 2011. 
aastal ühines Kunda, 2014. aas-
tast on ühenduse Eesti-poolne 
esindaja ja koordinaator Silla-
mäe. Järgmine mereassamblee 
toimub 2016. aasta juunis Kot-
kas, Sillamäel on ettevõtmine 
taas 2017. aastal.

SUUR PÕLENG 
KOHTLA VALLAS

PEERI. 24. novembril kell 16.45 
teatati tulekahjust Kohtla vallas 
Peeri külas. Kohale saabunud 
päästjad leidsid eest ühekorruse-
lise kiviseintega hoone, millel oli 
puidust juurdeehitis. 

Põleng toimus hoone kiviseinte-
ga osas, kus oli kaks ruumi ning 
ka ahi. Aknad olid hoonel kuu-
muse tõttu purunenud ning uks 
samuti lahti. Elektrit majas ei ol-
nud. Kokku oli tulekahju levinud 
umbes 20 ruutmeetrile. Päästjad 
kustutasid tulekahju kell 18.50. 
Inimesed kannatada ei saanud. 
Tulekahju tekkepõhjused selgita-
takse menetluse käigus.

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee 

Riigikogu on otsustanud, et 
järgmistel kohalike omavalit-
suste valimistel saavad oma 
hääle anda ka noored alates 
16. eluaastast.

"Mina vanusepiire ei tõm-
baks. Narva lasteülikoolis on 
8-12aastased lapsed ja nende 
seas on selliseid, kes võiksid 
vabalt olla kohaliku omava-
litsuse volikogus. Nad poleks 
rumalamad kui mõni nen-
dest, kes seal juba on," leidis 
Aet Kiisla.

Nagu kodanik kodanikuga
Ta lisas, et need, kes on 

valmis osalema ühiskonna-
asjade arutelus, peavad sel-
lest ise aru saama. "Noored 
ise peavad näitama, et on as-
jalikud. See, millises kesk-
konnas tahame elada, on ko-
haliku elu küsimus, ja selles 
peaksid oskama kaasa rääki-
da nii noored kui vanad. Meil 
kõigil on mõtteid, kuidas oma 
elukeskkonda parandada," 
kõneles Kiisla teisipäeval li-
gemale kahesajale TÜ Narva 
kolledžisse kogunenud noore-
le kuulajale. 

KOHALIK ELU: Noorte kaasatus otsustamisse omavalitsuseti erineb 

Foorum: noored võiksid 
rohkem häält teha

HRISTO NEILAND 

14aastasel pole lihtne ise 
vallamajja sisse astuda ja 
ametnikega rääkida.

Ida-Virumaa noortefoorumil arutleti muu hul-
gas selle üle, kas 16aastased on küpsed koha-
likel valimistel hääletama. "Vanus ei ole diag-
noos, see ei garanteeri lollust ega tarkust," ar-
vas TÜ Narva kolledži õppedirektor Aet Kiisla.

Ta tõi näiteks enda algata-
tud Facebooki grupi "Liiklus 
Narvas loogiliseks!", kus on 
ligi 600 liiget ja mis sündis 
soovist, et liiklus oleks lin-
nas mugavamalt korralda-
tud. Kiisla sõnul võib omava-
litsusega suhelda mitut moo-
di. Võib minna ja nõuda: "Mi-
na olen kõrgema võimu kand-
ja, tehke nii, nagu mina üt-
len!" 

"Teine võimalus on min-
na linnavalitsusse ametni-
ku juurde jutuga: "Teate, ma 
tahan teid aidata. Kas olete 
nõus, kui saadame teile aeg-

ajalt infot selle kohta, kus 
oleks vaja midagi muuta? 
Sest kui liiklus on sujuvam, 
on kõik rahulikumad ja juh-
tub vähem õnnetusi." Meie 
hakkasimegi suhtlema amet-
nikega rahulikult ja normaa-
lselt. Me ei lennanud peale 
ülevalt alla, vaid suhtlesime 
nagu kodanik kodanikuga. 
Sel juhul säilib mõlemal poo-
lel inimväärikus. Ei ole vaja 
kogu aeg nõuda ja karjuda." 

Infot piisavalt
Foorumil arutleti ka selle 

üle, kas noored on praegu pii-
savalt kaasatud kohaliku elu 
küsimuste otsustamisse ja 
kuidas seda soodustada. 

Jõhvi noortekeskuse juha-
taja Hristo Neiland märkis, 
et olukord kohalikes omava-
litsustes erineb väga. "Näi-
teks Jõhvis on loodud uus 
noortekeskus. Ma olen selle 
juhataja ja samal ajal valla-
töötaja. Edastan noorte ideid 
nii vallavalitsusele kui -voli-
kogule. Näiteks arengukavas-
se kirjutasin kaheksa muu-
datust, neist kuus läks sisse. 
Oluline on, et noore ja koha-
liku omavalitsuse vahel oleks 
veel üks lüli. 14aastasel pole 
lihtne ise vallamajja sisse as-
tuda ja ametnikega rääkida," 
arvas ta.

Ida-Virumaa noorteko-
gu juht ja Toila gümnaasiu-
mi õpilane Elisabeth Purga 
kinnitas, et tema koduvallas 
arvestatakse noorte arvamu-

sega. "Enam pole isegi noor-
sootöötaja lüli vaja. Suhtlus 
on juba sellisel tasemel, et 
meid võetakse ka otse kuul-
da. Noorte endi asi on tõesta-
da, et neid võib tõsiselt võt-
ta."

Kohtla-Järve volikogu lii-
ge Eduard Odinets arvas, et 
infopuudust ei tohiks noor-
tel oma kodulinnas või -val-
las toimuvast olla. 

"Noortel on võimalusi in-
fot leida rohkem kui eakatel, 
sest neil on hea arvuti kasu-
tamise ja keelteoskus. Pigem 
on küsimus, kuidas motivee-
rida noori, et nad tunneksid 
selle vastu huvi. Ükski noor-
te volikogu ei hakka tööle, kui 
selle kutsuvad kokku täiskas-
vanud. See mudel töötab, kui 
noored haaravad ise initsiatii-
vi ja ütlevad: siin me oleme, 
me tahame otsustamises kaa-
sa rääkida!"

II Ida-Virumaa noortefoo-
rum "Noored kui kohaliku elu 
kujundajad" oli mõeldud 14-
25aastastele tegusatele ja ak-
tiivsetele noortele, kes soovi-
vad panustada Eesti ühiskon-
na edendamisse ning ihkavad 
oma häid mõtted teoks teha. 
"Eesmärk oli tutvustada noor-
tele nende võimalusi nii oma 
kogukonna kui ka kogu riigi 
tegevuses kaasa rääkida. Soo-
visime julgustada noori oma 
ideid täiustama ja ellu viima," 
selgitas Sillamäe lastekaitse 
ühingu programmide ja koos-
töö juht Vassili Golikov. 

Aet Kiisla käis mikrofoniga ringi ja esitas provotseeriva küsimuse: "Kas te olete idioot?" Saanud kõigilt ootuspärase eitava 
vastuse, järeldas TÜ Narva kolledži õppedirektor, et vanus ei ole diagnoos, see ei garanteeri lollust ega tarkust. Seega on kü-
sitav ka valimistel vanusepiiri tõmbamine. MATTI KÄMÄRÄ 

NELJAPÄEV. Vahelduva 
pilvisusega ilm. Puhub üsna 
tugev muutliku suunaga tuul. 
Külma on 2-4 kraadi.

EESTIS EI ANNA 
KÕRGEM HARIDUS 
SUURT PALGAVÕITU

Eestis on küll majandusliku 
koostöö ja arengu organi-
satsiooni (OECD) riikide 
keskmisega võrreldes roh-
kem kõrgharidusega inime-
si, kuid kõrgem haridus ei 
taga oluliselt suuremat sis-
setulekut, selgub OECD 
teisipäeval avaldatud ra-
portist.

"Eestis on ajalooliselt pal-
ju kõrghariduse omanda-
nuid, kuid sellest tulenev 
palgavõit on madal," öel-
dakse OECD uuringu kok-
kuvõttes.

Eestis ületab kõrgharidu-
sega töötajate palk kesk-
haridusega töötajate palka 
umbes 35 protsendiga, sa-
mas kui OECD keskmine 
on 60 protsenti. Noorema-
te täiskasvanute puhul on 
kolmanda taseme haridu-
sega lisanduv töötasu isegi 
veel väiksem: kõrgharidu-
sega inimesed vanuses 
25-34 aastat saavad oma 
keskharidusega eakaaslas-
test vaid 23 protsenti roh-
kem palka. OECD keskmi-
ne on siin 41 protsenti.

Eesti haridussüsteemi 
vaadates on Eestis OECD 
kõige väiksemad erinevu-
sed alles tööd alustanud 
õpetajate ning tema kesk-
ealiste kolleegide ja väga 
kogenud kolleegide palkade 
vahel. Kui enamikus riikides 
erinevad alustava õpetaja 
ning 15 aastat või veel 
kauem töötanud õpetajate 
palgad kümneid protsente, 
siis Eestis jääb sissetuleku-
te vahe marginaalseks.

Suurimad palgavahed ha-
ridustaseme põhjal on uu-
ringus kajastatud riikidest 
Tšiilis, Brasiilias, Colombias 
ja Ungaris, kus need ületa-
vad 100 protsenti. Väiksei-
mad vahed on Rootsis, 
Norras ja Taanis, kus kõrg-
haritute palk ületab kesk-
haridusega töötajate oma 
vähem kui 30 protsendiga.

OECD uuringu kohaselt 
ongi kõrgharidusest tule-
nev palgavõit suurem riiki-
des, kus on vähe kõrghari-
dusega inimesi.

Kõrgem haridus suuren-
dab siiski töö saamise või-
malusi. Nii oli Eestis põhi-
haridusega inimeste töö-
hõive määr 40 protsenti, 
doktorikraadiga inimestel 
95 protsenti.

TÖÖVÕIMEREFORM 
KÄIVITUB TULEVA AASTA 
1. JUULIL

Riigikogu muutis kolma-
päeval töövõimetoetuse 
seadust, millega lükatakse 
töövõimereformi käivitumi-
ne poole aasta võrra edasi 
ehk tuleva aasta 1. juulile.

Töövõimereformi käivitu-
mist lükati edasi, et aren-
dada välja infosüsteemid, 
valmistada ette rakendus-
aktid ja korraldada töövõi-
me hindamist, teatas riigi-
kogu pressiesindaja BNSi-
le. (BNS)


