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Samuel Golomb, Meie Reede

  

Eesti President püüab vähemalt kaks korda aastas külastada igat maakonda. 14.- 15. novembril
viibis Toomas Hendrik Ilves Ida-Virumaal. Külaskäigu esimene päev oli antud tutvumisele
Kiviõliga.

      

Eesti Presidendi ja tema abikaasa Evelini Kiviõli päev algas õmblusettevõttes Svarmil. Ettevõte
kuulub rahvusvahelise kontserni Berendsen koosseisu, firma peakontor asub Londonis. Kokku
on Berendsen kaubamärgi alla koondunud 16000 töötajat 15 riigist. Kiviõlis valmistatakse
töörõivaid enamusele Euroopa tuntud firmadele.

  

AS Svarmil juhatuse liige Svetlana Heino ja nõukogu liige Ilpo Heino näitasid Presidendile
kaasaegseid juurdelõikamise seadeid, tootmistsehhe ja laoruume. Täna on Svarmil võimeline
täitma väga keerulist tellimust, seda 10-15 päeva jooksul. Presidenti huvitas uute tehnoloogiate
kasutamine, robotiseerimine ja suhted välisfirmadega.

  

Tunti huvi tööprotsessi korralduse ja majanduslanguse mõju vastu ettevõtte arengule, Evelin
Ilves küsis meistrite ja õmblejate erialase ettevalmistuse kohta.

  

Presidendi külaskäigu korraldajad tutvustasid Svetlana Heinot külalistele mitte ainult
õmblusettevõtte juhina, vaid ka kui Kiviõli ühiskondliku liikumise - MTÜ "Saastevaba Kiviõli"-
algatajat. Svetlana Heino jutustas viimasest kohtumisest Riigikogu keskkonna komisjoni
liikmetega, see kohtumine leidis aset 25. septembril. Svetlana Heino rääkis Presidendile
nendest muutustest, mida on selgelt märgata Kiviõli Keemiatööstuses.

  

Vestlusele kontoriruumides järgnes külaskäigu kõige meeldivam osa - President ja Evelin Ilves
tegid ringkäigu ettevõttes. Presidendi käepigistus ja arvukad fotod jäävad Svarmil'i töötajatele
kauniks mälestuseks kõrgest riigijuhist. Erilist austust avaldas President 14. novembri
sünnipäevalapsele - lilled Presidendilt kuulusid tooraine vastuvõtja-väljastaja Irina Poletajevale.
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Eesti Presidendile näidati Kiviõlis ka Seiklusturismikeskust, mida avatakse järgmise aasta
jaanuaris. Uus keskus saab arvatavasti nimeks Fööniks, mis sümboliseeriks endiste
tuhamägede uut elu ja kasutust. Keskuse juhid Terje Byrkland ja Janek Maar rääkisid
Presidendile uue spordi- ja meelelahutusrajatise võimalustest ja teenustest ning tutvustati ka
Kiviõli ja põlevkivitööstuse ajalugu. Nii nagu õmblusettevõttes, nii huvitasid ka Turismikeskuses
Presidenti innovaatilised lähenemised, piirkonna tööhõive ja kohaliku ettevõtluse
rahvusvaheline tuntus.

  

Märgiti, et Turismikeskus võimaldab 30 uue töökoha loomist, kaudselt aga saavad tööd ligi 100
inimest. Evelin Ilves tundis huvi tulevaste majutamisvõimaluste vastu. Tegelikult kõlas see
küsimus mitu korda, kuna külalistele räägiti ka Keskuse üritusteplaanidest.

  

22.-24.veebruaril toimub Kiviõlis rahvusvaheline Snowboard Tone etapp, on oodata kuni 5000
pealtvaatajat. 3.-4.augustil toimub juba 13. korda Motofestival.

  

Svarmilis oli presidendi kohvilaual maheküpsis, mida valmistab Toila kondiiter Piret Praks,
Evelin Ilves on selliseid küpsiseid ka varem esile tõstnud. Tee juurde pakuti turismikeskuses
aga tõelist kaevurite šokolaadi "Pruun Kuld", milles ei ole ühtegi E-lisandit.

  

Turismikeskuse tutvumisel viibis ka Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijev. Presidendile räägiti ka
kohalikust ajalehest Meie Reede ja Rootsi kroonprintsi Gustav Adolfi Kiviõli külastusest, mis
leidis aset 1932. aastal. Sellest ajaloolisest ülaskäigust kirjutas ajaleht selle aasta augustis.
President omakorda tuletas meelde oma kunagist kolleegi - Rootsi diplomaati Hendrik Liljegreni.
Tema isa Edmund Sihver oli seotud Kiviõliga ja juhtis enne sõda riikliku põlevkivi aktsiaseltsi.

  

Kiviõlist läks Presidendi tee Maidla mõisasse, kust peale lõunat suunduti Narva linna. President
kohtus Narvas Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidega. Sellel kohtumisel viibisid ka Kiviõli regiooni
KOV juhid, nende hulgas Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijev.

  

Enne lahkumist Kiviõli tulevase Turismikeskuse peahoone juurest soovis Toomas Hendrik Ilves
Kiviõli rahvale "edu ja ainult edu".
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Artikkel Delfi veebilehel .
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http://eestielu.delfi.ee/eesti/ida-virumaa/kivioli/elu/ilves-edu-teile-ainult-edu.d?id=65389452

