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ILM JÕHVIS
NELJAPÄEV. Vahelduva
pilvisusge ilm. Puhub mõõdukas muutliku suunaga tuul.
Õhutemperatuur on -4 kuni
+8 kraadi.

EESTI
SVEN MIKSER:
"NELJAPOOLSED
KÕNELUSED JOOKSID
KINNI"
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Sven
Mikser ütles rahvusringhäälingu raadiouudistele,
et neljapoolsed konsultatsioonid valitsuse moodustamiseks "jooksid kinni"
ning kolmapäeval pidas
SDE kahepoolselt kõnelusi
teiste erakonna liidritega.
"Konsultatsioonid plenaartasemel jooksid kinni
ja täna [kolmapäeval] oleme pidanud kahepoolselt
kõnelusi nii Taavi Rõivase
kui teiste erakonna liidritega," sõnas Mikser ERRi
raadiouudistele.
"Kõik on veel lahti. Kindlasti ei saa kahepoolses
formaadis otsustada või
kokku leppida asju, mis
eeldavad kõigi kõneluste
osapoolte nõusolekut. Pigem tegelesime täna [kolmapäeval] sellega, kas ja
kuidas on võimalik edasi
minna," lisas ta.
Reformierakonna esimees, peaminister Taavi
Rõivas sõidab kolmapäeval
Brüsselisse Euroopa Ülemkogule. Mikseri sõnul on
pärast peaministri naasmist põhjust jälle nelja
osapoolega maha istuda.
SIIM KALLAS:
"KA EESTI EI PÄÄSE
TEEMAKSUDEST"
Siim Kallase (pildil)
sõnul on
maksumaksja raha suunamine teedeehitusse
Euroopas
tulevikus vähenemas ja
teede rahastamiseks otsitakse üha rohkem "kasutaja maksab" variante ning
teemaksu teemast ei pääse mööda ka Eesti.
"Teede ehituse ja korrashoiu rahastamise üle on
Euroopas käivitunud tugev
diskussioon," ütles Siim
Kallas kolmapäeval teedeklastri ja Tallinna tehnikakõrgkooli korraldatud
teedeala konverentsil. "Euroopas on kaks riiki, kus
teede kasutamise eest üldse raha ei võeta - need on
Soome ja Eesti. Teistes riikides on teemaks ühel või
teisel viisil olemas."
Kallase sõnul ilmutavad
paljud taristut rajavad ettevõtted initsiatiivi teede rahastamise äriliste variantide arendamisel: "Eeskujuks on kindlasti Prantsusmaa. Ka Eestis võiksid teeehitajad moodustada konsortsiumi ja võtta mõne
tee haldamine enda peale.
Kuidas oleks konsortsiumi
moodustamisega TallinnaTartu neljarajalise maantee
rajamiseks ja haldamiseks?" (BNS)
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SOOJUSVARUSTUS: Esimene kaugloetavate mõõturite kasutamise kogemus

VKG Soojus näeb nüüd
arvestite tegelikke näite
 VKG Soojus paigaldas Kohtla-Järve soojussõlmedesse kaugloetavad mõõturid ning saab
nüüd tänu sellele täpseid andmeid tarbitud
soojuse kohta. Samuti välistab see soojuskaod, mida kliendid ettevõtte kinnitusel varem
kunstlikult tekitasid.
NIINA VOROPAJEVA
niina@pohjarannik.ee

AS VKG Soojus paigaldas
Kohtla-Järve Järve linnaosa
majadesse kaugloetavad soojusmõõturid ning alates selle
aasta 1. jaanuarist edastavad
need iga kuu viimasel päeval
kell 00.00 automaatselt soojusmõõturi täpse näidu.
VKG Soojuse müügijuht
Lembit Prits ütles, et sel moel
saadavate andmete analüüs
ja võrdlemine näitudega, mida kliendid kuni selle aasta
alguseni ise soojusettevõttele
edastasid, näitavad, et varem
ei olnud näitude edastamisega kõik päris korras.

Ei näidanud kogu
tarbitud soojust
VKG Soojuse aruandeperiood on kuu esimesest päevast kuu viimase päevani. Et
teha kindlaks müüdud soojuse täpne hulk ilma kunstlikult tekitatud kadudeta, peavad näidud olema fikseeritud
kell 00.00 kuu alguses ja lõpus.
"Me ei pea vajalikuks ega
võimalikuks kohustada kliente edastama näite just sel kellaajal. Kuid mõned kliendid
fikseerivad näidu mitu päeva enne selle perioodi lõppu
ning säärane ebatäpne näitude edastamine vähendab
kunstlikult talveperioodil
tarbitud soojuse hulka," rääkis Prits.
VKG Soojuse kinnitusel põhjustab see ettevõttele suuri kunstlikke soojuskadusid. Kuu tulemuste põhjal

VKG Soojus paigaldas kaugloetavad soojusmõõturid esialgu vaid Järve linnaosa majadesse,
kuid edaspidi on kavas seda teha ka Ahtmes ja Jõhvis.
PEETER LILLEVÄLI

LEMBIT PRITS
Mõned kliendid vähendavad ebatäpseid näitusid
edastades kunstlikult talveperioodil tarbitud soojuse
hulka.
nähtub, et ettevõtte enda andmete kohaselt on kuus müüdud üks kogus soojust, klientide näitude kohaselt aga teine, väiksem kogus.
"Kunstlikult tekitatavad
kaod mõjutavad ju soojuse
hinda ning kui nii oleks edasi
läinud, siis oleksime me pidanud uut hinda taotlema," märkis Lembit Prits.
Kaugloetavad soojusmõõturid paigaldati mitte ainult
majadesse, vaid ka kaevudesse ning see võimaldab mõningates piirkondades õigel ajal
avastada torustike soojuskaod. "Me näeme, et piirkonnas, kus soojust tarbib näi-

teks kümme maja, edastavad majades olevad mõõturid ühtesid näitusid, kaevus
olev kaugloetav mõõtur aga
teisi," märkis Prits. "See on
tähtis, et saaks õigel ajal torustikku renoveerida, vältimaks klientide süüdistusi stiilis "teil töötab torustik
täie auruga, meie aga peame
selle kinni maksma"."

Usaldamatuse küsimus
Kohtla-Järve Järve linnaosas on VKG Soojusel 452
klienti. Kaugloetav soojusarvesti puudub praegu neist
vaid neljal, kuna sealsetel
klientidel on tekkinud mõõturite paigaldamise kohta palju
küsimusi.
Küsimused hakkasid korteriühistutel tekkima kohe, kui soojusettevõte hakkas kaugloetavaid mõõtureid paigaldama. Eestis pole kunagi varem kaugloetavaid soojusmõõtureid kasutatud ning VKG Soojus oli Eesti soojusettevõtetest esimene, kes soojuse kauglugemise
süsteemi juurutama hakkas.
"Me püüdsime klientidele kõik selgeks teha ning lõpuks saimegi üksteisest aru.
Ainult nelja majaga ei ole me
siiani kokkuleppele saanud,"
ütles Lembit Prits. "Meie ar-

vates on selle põhjuseks nende põhjendamatu usaldamatus meie vastu. Nõutakse
andmeid seadmete sertifikaatide ja tootjafirma akrediteeringu kohta, tarnijate ja
paigaldajate andmeid... Nagu võiks VKG Soojus mingisugust mittekvaliteetset piraatkaupa kasutada. See teeb
kurvaks, kuna me teeme kõike seaduse järgi ja seadmete muretsemiseks välja kuulutatud riigihankekonkursi raames ning loomulikult
vastavad kõik meie seadmed
Euroopa Liidus kehtivatele
nõuetele."
Kõnealused korteriühistud
omakorda on veendunud, et
neil on õigus nõuda selgust
selle kohta, millised lisaseadmed nende majade soojussõlmedesse paigaldatakse ning
kas need ühendatakse maja
üldise elektrisüsteemiga õigesti. Majade esindajate kinnitusel on esinenud juhtumeid, kus seadmed on valesti ühendatud ning selle tõttu
on tekkinud tulekahju oht.
Lembit Prits ütles, et soojusettevõte on valmis kõikide oma klientidega dialoogi
pidama. Ent 452st Järve linnaosas asuvast kliendist neljaga ei taha dialoog esialgu
õnnestuda.

Mäetaguse vald toetab nüüd ka erakaevude
omanikke
Puurkaevu omanik saab toetust küsida filtrite või pumba
soetamiseks.
Mäetaguse vallavolikogu
täiendas elamu rekonstrueerimise toetust punktidega,
mis võimaldavad eraomandis
olevate puurkaevude omanikel taotleda toetust vee kvaliteedi tagamiseks vajalike
seadmete (filtrid jmt) ning
süvaveepumba soetamiseks
ja paigaldamiseks. Toetusega
kaetakse kuni pool abikõlblikest kuludest, maksimaalne
toetus on 3200 eurot.

"See toetus on mõeldud tulevikus probleemide ennetamiseks," ütles vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist Martin
Miller.
Uue toetuse ajendiks sai
tema sõnul mõne vallaelaniku pöördumine joogivee kvaliteedi ja uue pumba soetamise pärast.
"Ühel juhul oli tegemist
30meetrise puurkaevuga,
kust pole juba ammu vett
võetud, sest selles majapidamises ei elatud. Nüüd on
seal elanikud olemas ja nad

tundsid huvi, kas kaevust
üldse joogivett saab, rääkis
Miller.
Detsembris tellis vallavalitsus veeanalüüsid; selgus,
et nii sellele kui veel mõnele kaevule on nõuetele vastava joogivee tagamiseks vaja lisaseadmeid − tuleb välja
ehitada tehnoruum ja paigaldada filtrid.
"Meie piirkonnas on probleemiks liigne rauasisaldus
joogivees. Isegi kui filtrid
on olemas, vajavad need regulaarset hooldamist ja mõ-

ne aja tagant ka väljavahetamist," selgitas Miller.
Kaevandamise tõttu veeta jäänud vallaelanikele ehitas kaevandaja omal ajal veetorustikud või puuris sügavamad kaevud. Miller ütles,
et torustikuvee tarbijatel on
vallavalitsus pidevalt kulutusi doteerinud, puurkaevu kasuks otsustanud inimesed on
aga seni pidanud kõik kulud
ise kandma.
"On õiglane, kui vald ka
neid mõnevõrra toetab," märkis ta. (PR)

LÜHIDALT
LINN TAHAB RAUDTEELE
PIIRET
KOHTLA-JÄRVE. Kohtla-Järve
linnavalitsus vastas Eesti Energia
Kaevanduste kirjale, kus tehti ettepanek paigaldada Ahtmes
raudtee juures asuva bussiootepaviljoni juurde metallpiire, et linn
kaalub selle paigaldamist.
"Samal ajal teatame teile, et
Ahtme linnaosa üldplaneeringu
koostamise käigus läbiviidud
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemusena jõuti järeldusele, et Ahtme linnaosa
poolitav Ahtme-Jõhvi raudtee on
ohtlik objekt, mis tulevikus likvideeritakse," teatas linnapea Jevgeni Solovjov oma vastuses.
Linnapea teatas ka, et koostamisel oleva Ahtme keskuse detailplaneeringu eskiisi arutelule
laekus linnaelanikelt ettepanek
tagada raudteel ohutus. Seetõttu
palub linnavalitsus Eesti Energial
kaaluda piirdeaia paigaldust piki
Ahtme linnaosa raudteed, et välistada inimeste sattumist raudteele mittelubatud kohtadesse.
LAPSED TEKITASID MAJAS
PÕLENGU
KIVIÕLI. Teisipäeval kell 18.08
sai häirekeskus teate, et Kiviõlis
Soo tänaval tuleb mahajäetud
hoonest suitsu. Päästjad selgitasid välja, et tühjalt seisvas hoones oli põlema pandud keldrikorrusel olev praht. Tulekahju kustutati ning hoone tuulutati. Sündmuskohal tegi tööd ka politsei,
sest esialgsetel andmetel võisid
tulekahju tekitada lapsed, kes
kohapeal ka kätte saadi.
"Päästeamet paneb lastevanematele südamele, et nad selgitaksid lastele tulega kaasnevaid
ohte ning seda, et süütamine on
karistatav tegevus. Koolivaheaja
peaks sisustama mõistlikuma tegevusega," ütles Ida päästekeskuse pressiesindaja.
KULUPÕLENG SÜÜTAS KUURI
NARVA. Teisipäeval kell 16.28
said päästjad väljakutse Narva
aiandusühistusse Energetik-1,
kus põles kuur. Tulekahju oli alguse saanud kulupõlengust. Peale
kuuri ja prahi põles umbes 300
ruutmeetril kulu. Lisaks sellele
käisid päästjad teisipäeval kustutamas 10 kulupõlengut.

POLITSEI
MEES LÕI NEIUT
Teisipäeva hommikul lõi seni
kindlaks tegemata mees KohtlaJärve Ahtme linnaosas Toome
puiesteel 19aastast neiut, põhjustades kannatanule valu.
AUTOST VARASTATI
RAHAKOTT
Teisipäeval tungiti Kiviõlis Põllu
tänaval sõiduautosse Volvo, kust
varastati mobiiltelefon ja rahakott, milles olid 500 eurot ning
erisugused sooduskaardid. Kahju on 606 eurot.
KELM TELLIS KAUPU
VÕÕRAST NIME KASUTADES
Teisipäeval teatas Kohtla-Järvel
elav 26aastane naine politseile,
et tundmatu isik on tema isikuandmeid kasutades tellinud mitme kuu jooksul kataloogikaupu,
tekitades 328 eurot kahju.

