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Gaasiplahvatus
Kundas
kinnisvarahinda ei

AHTO KAASIK:
Virumaa Teataja

"Hiied on
väekohad"

mõjuta

LK 2

Aadressid ootavad muutmist
Kui päästeamet või kiirabi häda
korral kohale ei jõua, sest aadress
küll on, aga maja selle järgi leida
keeruline, on kuri karjas.
kata aadresse muutma. Kuhi lubas, et iga objekti puhul kaalutakse aadressi muutmist hooleRakveres on selliseid kohti külga ja kui vähegi võimalik, jäelaga, kuhu pelga aadressi järgi takse see muutmata.
keeruline kohale jõuda, ikka läÜks taoline hoone on näiheb vaja täiendavat selgitamist.
teks Virumaa Teataja vastas
Rakvere linnavalitsuse maaolev korterelamu Pikk 5, millekorraldaja Inge Kuhi tõi näiteks le on juurdepääs küll Rohuaia
Võidu 53b korterelamu, millele
tänavalt, kuid ilmselt on mõiston ligipääs hoopis Saue tänalik säilitada maja praegune aadvalt. “Niisuguseid maju on tegeress.
likult päris palju,” lisas Kuhi.
Päris paljud inimesed on
“Aadress peab olema vastaavaldanud ka ise soovi, et nenvalt juurdepääsutänavale,” selde aadressi muudetaks. “Et see
selgem oleks,” tähendas Inge
gitas Inge Kuhi.
Kuhi.
Nii käibki praegu Rakveres
Samas võib oodata vastuseija tegelikult ka teistes linnades
aadressandmete korrastamine.
sugi, eriti Jaama puiesteel, kus
Inge Kuhi rääkis, et ligi 400
numeratsioon kapitaalselt muukinnistut on uue aadressi juba
tub.
saanud ning väga palju on uut
Praegu algab Jaama puiesaadressi ootamas.
tee majade numeratsioon Võidu
Ettekirjutuse aadresside tänavalt Õli tänavani, see tähenmuutmiseks on 2011. aastal
dab aga, et Võidu tänava ja Ilu
vastu võetud ruumiandmete
puiestee vahelisel lõigul Jaama
seadusest tulenevalt teinud puiestee numbritega hooneid ei
maa-amet, kes soovib, et aadsaagi olla. Uue kava kohaselt
ressid oleksid korrastatud noalustataks numeratsiooniga
vembri lõpuks. Maa-amet on ka
hoopis Õli tänava poolt.
esitanud nimekirja objektidest,
“Paljudele ei pruugi see
mille aadressandmed on vaja
muudatus meeldida, aga muutmata ka ei saa,”
korrastada.
Rakveres on esinentis Kuhi.
mese hooga korda
Aadresside kortehtud tänavad, kus
rastamise käigus on
numeratsioon ei olüllatusigi ette tulnud järjest. Üks kunud. Kui tavaliselt
kinnistut
rioossemaid oli
on põiktänav ikka
on juba uue
Vabriku tänav, kus
sama nime kandaadressi
vast tänavast oluliolid paaris numbrisaanud.
selt väiksem, siis
tega kinnistud mõlemal pool tänavat,
Rakvere Linnuriigis
lisaks oli veel kinnistu aadression tilluke Värvu tänav, mille järga Vabriku 7. Nüüdseks on Vabgi ei ole ühtegi aadressi, ning
riku tänaval aadressid juba
sellest oluliselt suurem Värvu
muudetud.
põik. Samas on Värvu põigus
Kindlasti ei kavatse Rakvere
majanumbrid tagurpidi ja need
linnavalitsus iga hinna eest havajavad igal juhul muutmist.

UUED AADRESSID tulekul

andres.pulver@ajaleht.ee

ILM TÄNA

+19...+29°C

Vahelduva pilvisusega
ilm. Kohati sajab
hoovihma, on äikeseoht.

Täna tähistatakse
Eesti lipu 130.
sünnipäeva
Täna on Eesti lipu päev ja
heisatakse Eesti lipud, tähistamaks sinimustvalge
130. sünnipäeva.
Peale lippude heiskamise tähistatakse lipu 130.
sünnipäeva mitme üritusega üle Eesti. Tallinnas algab
sünnipäevahommik kell 7
lipu piduliku heiskamisega
Pika Hermanni torni, misjärel avatakse torn külastajatele. Õhtul kell 18 algab
Stenbocki maja õuekontsert
Andre Maaker ja Mari Kalkuniga.
Põltsamaal etendatakse
lipu õmblemise lugu ja selle käigus avatakse lipuväljak lipuõnnistaja Christopher Beermanni ja tema õe
Emilie auks. (BNS)

Andres Pulver
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Barack Obama
pakkus välja
julgeolekuplaani

Jaama puiesteel saavad kõik kinnistud uue aadressi.

Sestap on maakorraldajad teinud ettepaneku tänavanime
muutmiseks.
Inge Kuhi rääkis, et aadressi muutmise puhul muudab linnavalitsus ise ära aadressandmed registrites, samuti teavitab
Eesti Posti, Ekspressposti, Rakvere Vett, Rakvere Soojust, Eesti Energiat, päästeametit ja veel
mitut ettevõtet.
“Ettevõtetel tuleb teavitada

oma koostööpartnereid, inimestel aga sõpru-tuttavaid,” lausus
Kuhi.
Kui ettevõttel on aadress põhikirja märgitud, tuleb see ära
muuta.

Jaama puiestee ääres asuva,
kuid Vase tänava aadressi kandva ASi Later pearaamatupidaja
Jaak Strandberg ütles, et praegune olukord on pisut segadust
tekitav küll. “Kui keegi küsib,

MARIANNE LOORENTS

kus me asume, siis juhatame ikka Jaama puiestee järgi,” kõneles Strandberg.
Mees möönis, et teatavad lisakulutused aadressi muutusega kaasnevad, sest ümber on vaja teha blanketid, visiitkaardid
ja reklaamtrükised. “Aga ega
see nüüd midagi ületamatut ka
ei ole kui on vaja, siis tuleb
aadressid muuta,” nõustus
Strandberg.
–

Poolas visiidil viibiv USA
president Barack Obama
pakkus eile välja kuni miljardi dollari suuruse algatuse täiendavate USA maa-,
õhu- jamerejõudude rahastamiseks Ida-Euroopa uutes
liitlasriikides, teatas Valge
Maja.
Algatus, mille peab
heaks kiitma USA kongress,
tugevdaks ka NATOsse mittekuuluvate riikide, teiste
seas Ukraina, Gruusia ja
Moldova võimekust teha
koostööd USA ja NATOga
ning oma riigikaitset üles
ehitada, lisas Valge Maja.
“USA seisab oma liitlaste kõrval samamoodi, nagu
nemad on seisnud meie
kõrval,” märkis Valge Maja avalduses, millekohaselt
USA uuemad liitlased IdaEuroopas “on sügavalt
mures Krimmi okupeerimise ja annekteerimise
ning Venemaa teiste provokatsioonide pärast Ukrainas”. (BNS)

RÄGAVERE MOODUSTAB
SONDAGA
ÜHISKOMISJONI

Rohuaia lasteaias
avatakse täiendav
sõimerühm

Rägavere volikogu nõustus Sonda vallavolikogu ettepanekuga moodustada ühiskomisjon, et selgitada välja haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajalikkus.
Rägavere vallast on komisjoni liikmeteks Raigo Rebane, Virgo Koppel,
Arnu Lippasaar, Jaan Lipsmäe jaTerje Kull.
Sonda otsustas kevadel teha Rägavere vallale ettepaneku moodustada
töörühm, et kaaluda võimaliku ühinemise plusse ja miinuseid.
Kui ühinemine peaks teoks saama, saaks Sondast vallast osa Lääne-Vi-

Rakvere linnavalitsus otsustas sellest sügisest avada sõimeealistele lastele Rohuaia lasteaias lisarühma.
Kuni uue maja valmimiseni renditakse lisarühma jaoks ruume aktsiaseltsilt Hoolekandeteenused
endises Lille kooli majas.
Rühm komplekteeritakse ülelinnalise lasteaiajärjekorra alusel. (VT)

rumaast. (VT)
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KAahto sik:

"Hisohneadoviskhtm"e

Kristi Ehrlich
kristi.ehrlich@ajaleht.ee

“Enne hiide minekut on

tavaks käia eelmisel õhtul

Tänavu möödub 25 aastat Tammealuse hiie taassünnist, mida
mitmesuguste ürituste pidamisega tähistatakse? Miks te tähistate just hiie taassündi, mitte ei pööra tähelepanu hiie vanusele?
Eesti hiite sünniaeg jääb nii kaugesse
minevikku, et isegi täpse sajandi määramine pole võimalik. Ilmselt valisid juba meie maa esmaasukadlooduses välja pühad ja puutumatud paigad. Kuid
kui vana on üks või teine konkreetne
hiis, on võimatu öelda. Võimalik, et ka
Tammealuse hiit on pühaks peetud juba aastatuhandeid, kuid tähistada oskame vaid uuemate sündmuste ümmar-

saunas või vähemalt pesemas.”
AHTO KAASIK
maausuline

ja hiiepärimust tundma. Näiteks arvasime, et hiit on võimalik taastada hoogtöö korras ja et hiiemets peab olema

tammik. Hiies korraldati rahvapärimuse kevadkooli, kus astusid üles nimekad
pärimuseuurijad ja palju arutati hiie tähenduse üle. Vigala Sassi juhtimisel toimusid rahvarohked loitsud, üks neist
1990. aastal ülemaailmsete virulaste
päevade raames.
Sedamööda, kuidas on kasvanud
meie teadmised pühapaikadest, on
muutunud pärimuslikumaks ka Tammealusel toimuvad üritused. Nii on saanud üheks peamiseks igakevadine suvistepüha tähistamine. Omamoodi järjepidevuse taastamine on ka eeloleval
laupäeval toimuv pärimustantsude õh-

gust aastapäeva.

Milliste üritustega hiie taassündi
sel nädalavahetusel tähistate?
Laupäeva hommikul tutvustavad looduseuurijad Eerik Leibak ja Lauri Lutsar Eestimaa Looduse Fondist hiies elutsevaid laululinde ning kõnelevad paiga
loodusväärtustest. Tammealusel toimub
hiiepäevade avamine ja lauldakse regilaule. Järgneb pärimusretk Tammealuse radadel.
Viru-Nigula rahvamajas tuleb pidulik koosviibimine, kus meenutame Tammealuse taassündi ja kõneleme selle tähendusest tänases päevas. Esinevad
Vasta koolilapsed, Viru-Nigula rahvamuusikud ja Aruküla meestelaulurühm

tu.

Tammealuse hiit tuntakse ka
kui Samma hiit. Kumma nimega tuntakse hiit rohkem ja kuidas on hiis endale kaks nime
üldse saanud?
Varasemal ajal tundsid kohalikud inimesed paika ikka Tammealusena.Suvisel ajal koguneti sageli hiietamme alla
pidutsema ja puhkama. Paika kutsuti
Tammealuseks ka peale seda, kui iidne
puu oli murdunud. Veerandsajandi eest
hiit korrastamaasudes kõneldi enamasti ikka Tammealusest. Et hiis asub Samma külas, siis laiemaleavalikkusele sai
ta tuntuks kui Samma hiis.

LÜÜ-TÜRR.
Rahvamaja seinte vahelrullub lahti
filmikava. Vaatame 1990. aastal hiiepäevast valminud ETV saadet “Viljaveski”. Järgneb 2013. aastal valminudRein
Marani film “Hiite lummus”.

Pärimustantsude õhtu toimub ilusa
ilma korral Tammealusel, vihmase ilmaga aga Viru-Nigula rahvamajas. Jaan
Sarv, Kadri Lepasson, Andrii Vytvytskyi
mängivad lõõtspilli ja kannelt ning õpetavad pärimustantse.
Pühapäeval peame Tammealusel suvisteid tähistame Virumaale omaselt
munapüha ja laulame alanuks kiigeaja.
Hommikul värvitakse hiies lõkkeplatsil kaselehtedega mune ja tehakse muid ettevalmistusi hiiepühaks.
Keskpäeval öeldakse tamme juures
maajumalatele palveid ning süüakse
lõunat. Järgneb munaveeretusmäng.
Kiigelaule õpetavad Kai Tingase laulunaised Vihulast.
Toimuvat jäädvustab Rein Maran
oma uue dokumentaalfilmi “Suvisted
Tammealusel” jaoks.
Aastapäeva puhul on muidki ettevõtmisi. Ilmunud on Tammealuse hiie
seinakalender. Hiie väravasse paigutatakse uus teabestend. Hiiepäevade eel
avatakse Viru-Nigula koduloomuuseumis fotonäitus looduslikest pühapaikadest.
–

Kas üritused on avatud kõigile
huvilistele ning kas hiide tulekuks on vaja kuidagi eriliselt
valmistuda?
Kõik hiiesõbrad on oodatud üritustest
osa saama. Enne hiide minekut tasub

ERAKOGU

Mahu kihelkonna põliselanik ning
Tamme aluse hiie üks eestkostjaid Ahto
Kaasik ütleb, et hiitega seotud vaimne
pärand on oluline osa meie rahvuskultuurist
ja seda teadvustatakse tänapäevalgi.
siiski meenutada häidtavasid. Hiied on
väekohad, kus mõtted, sõnad ja teod
saavad mitmekordse jõu ning pöörduvad ka inimesele tagasi. Seepärast on
esivanemad manitsenud hiies hoidma
igas mõttes puhtust ning käituma lugupidavalt ja vägivallatult. Hiis on heade
soovide soovimise koht.
Enne hiide minekut on tavaks käia
eelmisel õhtul saunas või vähemalt pesemas.
Hiis on õige koht rahvarõivaste
kandmiseks, aga sobivad ka heledad
rõivad. Hiide tullakse ja seal ollakse kaine, puhta ja sõbraliku meelega.
Hiieväravas seisatatakse, rahustatakse oma meeled ja tervitatakse. Hiies
hoidutakse puude ja põõsaste vigastamisest, lilli ja muid loodusande ei nopita. Hiide võib siduda anniks loodusli-

kust kiust paela, jätta münte, osakese
värskest toidust ja joogist.
Lõkkesse tohib panna vaid puid jm
taimset ollust. Pühapaigas läitmiseks
sobiv küünal on valmistatud mesilasvahast või lambarasvast. Asjale minnakse
hiiest välja. Lahkudes võetakse kaasa
prügi.
Kes soovib suvistepühal munaveeretusmängus osaleda, võiks tuua hommikul keedukatlasse mõne muna. Oleks
tore, kui palvusel osalejad tooksid ühisele toidulauale ka veidi toitu ja jooki,
mis on kodus valmistatud, värske ja lahti lõikamata, avamata. Plastnõud tuleks
jätta koju.
Kuidas on ajaga muutunud hiiega seotud tegevused?
Algusaastatel alles õppisime oma juuri

Kui aktiivses kasutuses on Tammealuse hiis tänapäeval?
Teatud tegevused on Tammealusel jäänud läbi aegade samaks. Seal on käidud
ning käiakse üksi ja pereringis esivanemate tavasid järgimas, jõudukogumas
ning Silmaallikast tervist nõutamas.
Maausuliste Viru koja eestvõttel toimuvad hiiepühad. Hiiepuudele, -kivile
ja allikatele jäetakse ande, seal palvetatakse, kiigutakse, lauldakse ja järgitakse muid põliseid tavasid. Et hiis on Viru-Nigula valla ja Lääne-Virumaa üks
vaatamisväärsusi, käib seal ka omajagu
uudistajaid.
Kuidas tänapäeva inimesed hiit
kui sellist teadvustavad?
Üldiselt teatakse, et hiied on väärtuslikud paigad, millega seotud vaimne pärand on oluline osa meie rahvuskultuurist ja identiteedist.Piirideavanedes on
tulnud ka teadmine, et õhtumaises
Euroopas on looduslikud pühapaigad
valdavalt hävinud ning meil on säilinud
midagi haruldast ja väärtuslikku.
Sügava vaimse elamuse saamiseks
pole vaja tingimata sõita võõrsile, selle
leiab ka esivanematekoduhiiest. Samuti on laienemas arusaam, et hiied muudavad elukeskkonna rikkamaks ja on
meie vanimad looduskaitsealad.

Heade mõtete päev ärgitab loovalt taaskasutama
Kristi Ehrlich
kristi.ehrlich@ajaleht.ee

Rakvere linna päevade ühe üritusena
tuleb reedel, 6. juunilkeskväljakul hea
idee päev, mille eesmärk on panna inimesed taaskasutama ja suhtuma sellesse loovalt.
Rakvere Loovuskeskuse eestvedamisel korraldatava ürituse tarvis kolib
üheks päevaks jaamahoonest ära
kirbuturg, et oma letid keskväljakul
püsti panna ja inimesi kauplema kutsuda. Ese, mis ühele tundubkasutuna,
võib väärtuslikuks osutuda kellelegi
teisele.

Loovuskeskus ja Lääne-Virumaa
keskraamatukogu korraldavad kolm
hea ideetöötuba: huvilistele õpetatakse, kuidas rõivaesemeid kaunimaks ja
omapärasemaks disainida, kuidas teha tühjast veinipudelist ühe lille vaas
ja mida peale hakata nööpidega.
Hea idee päeval ei jää tulemataka
tasuta raamatu laat.
“Et raamatukogul tõesti koguneb
raamatuid palju, siis tulevad nad jälle
tänavale,” kõneles Rakvere loovuskeskuse perenaine Jule Käen-Torm, lisades, et nüüd on linnarahval taas kord
võimalus võtta kodus riiulisse seisma
jäänud trükiskaasaja see raamatulaa-

dal millegi meelepärase vastu vahetada.
Üritusel on hästi oluline osa heategevusel. Heategevusprojekt “Hoolime
koos” kutsub inimesi annetama lasterõivaid, jalanõusid, mänguasju, raamatuid ja muid kodus seismajäänud esemeid, mida iseendal enam vaja ei lähe.
Nende asjade müügist saadud tuluga aidatakse puudust kannatavaid
peresid.
“Eelmisel aastal saime ühele perele, kus kasvas üheksa last, kolmikute
käru, mis on tegelikult väga kallis,”
meenutas Rakvere Karmeli koguduse

pastor Gunnar Kotiesen neid, keda juba abistatud.
Korraldajatel on vaid palve, et kui
ära antavaid esemeid kottidesse-kastidesse pakitakse, siis kindlasti märkida
peale, kui vanadele lastele need rõivad
või mänguasjad sobivad.
“Hea idee päev” kestab keskväljakul kella 15–18 ja selle juurde kuulub
ka kultuuriprogramm.
Üritust toetavad Rakvere Loovuskeskus, Rakvere linnavalitsus, LääneVirumaa keskraamatukogu, Karmeli
kogudus ja sotsiaalse ettevõtmise
“Hoolime koos” Rakvere kauplus Sõbralt Sõbrale.
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Politsei tabas Haljalas neli roolijoodikut

NOORED maadlejad sammuvad Lurichi jälgedes

Esmaspäeval korraldas politsei üle riigi reidi “Kõik puhuvad”, mille käigus tabasid
maakonnakorravalvurid Haljalas neli purjus roolikeerajat.
“Joobeseisundis on rooli
istumine lubamatu,” toonitas
Rakvere politseijaoskonna
juht Joel Alla. “Alkoholi tarvitamine mõjutab nii tähelepanuvõimetkui ka reageerimiskiirust. Lisaks ei suuda alkoholi tarvitanud juht oma võimeidkriitiliselt hinnata, muutub liiga uljaks ja julgeks.”
Alla sõnul on väga oluline, et inimesed sekkuksid kohe, kui nad näevad kedagi
rooli istumas, kes on enne alkoholi joonud.“Isegi siis, kui

ILVETOBRLUS
Pandivere päeva tuld hoiab HenryKees, kesLurichi kivi juures esines poja rollis. Tõrvikukandja on kukile võtnud maadluspoiss Jörgen Kivila.

Pandivere päevadel
väärtustati LURICHIT
Laupäeval avati Väike-Maarja muuseumis oma aja ühe vägevaima
jõumeheGeorg Lurichi elu ja tegevust kajastav väljapanek ning peagi
algavad suuremehe auks püstitatava mälestussamba modelleerimistööd.
Eva Klaas

dit, võitis kõiki maadluses. Ta tõstjast, sportlike eluviiside ja
valdas vähemaltkümmet keelt karskusliikumise propageerija mängis hästi klaverit,” rääjast ning mitmekülgsest inimekis isa. Lurich oli ka selle poosest. Välja on toodud tema saalest harukordne, et ta omandas vutused, olulisemad eludaatumaailmameistri tiitli nii maadmid ja Lurichiga seotud põneluses kui tõstespordis.
vamad seigad. Väljapanekut il“Väike Georg nägi elukutlustreerib kaart, kus peal oluliselisi atleete Tallinnas esinesed Lurichiga seotud kohad üle
maailma, palju on kasutatud
mas. Nende jõud ja osavus
lummasid väikest, kehva tervipildimaterjali.
“Näitus ei ole küll väga masega poissi nii, et ta otsustas
saada ka ise sama tugevaks,”
hukas, kuid loodetavasti aitab
vastas isa poja küsimusee välja tuua Lurichi
suurust ja tähendust.
sele, kuidas maapoiLurich ei olnud tegisist sai maailmakuulus mees.
ja ainult spordimaailmas, vaid ka
Ürituse peomeetri kõrgune
näiteks hea näitleplatsil avamisel
Lurichi
kuju tuleb ja,” märkis Eesti
esinesid Väikekeskväljakule.
Maarja maadluspoispordimuuseumi disid, kes demonstreerektor Daimar Lell.
risid maadlusvõtteid ja
Väike-Maarja muuakrobaatilisi elemente. Viimaseumi juhataja Marju Metsseid seetõttu, et Lurich oli ühtman tõi näituse tähtsusest räälasi hea võimleja.
kides välja, et varem oli LuricMuuseumis avati suurmehile muuseumis pühendatud
hele pühendatud infosein teainult üks tahvel, kus peal kuus
ma mälestuse jäädvustamiseks pilti ja lühike elulookirjeldus.
kasutatakse tervet tuba, muid
Metsman juhtistähelepanu
ka tõigale, et Lurichil oli palju
ekspositsioone sinna ei tule.
jäljendajaid. Euroopa suurlinEesti spordimuuseumi
koostatud väljapanek annab nades oliLurich armastatud ja
hea ülevaateLurichist kui maaoodatud külaline. Mitmes linilmakuulsast maadlejast ja jõunas moodustasid entusiastid te-

eva.klaas@ajaleht.ee

Pandivere päeva puhul on
kombeks süüdata peotuli seda tehakse kirikus, misjärel liigub tuli seltsimaja taga asuvale peoplatsile. Teekonnal peatutakse ka Väike-Maarja paikkonna jaoks mõne olulise objekti juures, milleks seekord valiti Lurichi kivi.
“Kuna väikemaarjalastel on
käsil Georg Lurichi mälestuse
põlistamine muuseumis avati näitus ja peagi algavad tööd
mälestussamba püstitamiseks
aitas peotule teekond Lurichi
kivi kaudu meenutada tema
olulist panust kultuurilukku,”
rääkis Väike-Maarja valla avaliku teabe ja spordiosakonna
juhataja Ilve Tobreluts.
Kivi juures vestlesid isa (12.
klassi noormehe JohannesRichard Seppingu kehastuses) ja
poeg (esimese klassi õpilane
Henry Kees). Poeg uuris, kes
see Lurich oli, et tema auks kivi pandi.
“Georg Lurich sündis ja
kasvas Väike-Maarjas. Ta oli
kogu maailmas üks kõige tugevamaid raskejõustiklasi, kes
püstitas ligi 40 maailmarekor–

2,5

–

–

–

&

ma eeskujul uusi spordiklubisid.
Toas on väljas ka keskväljakule püstitatava Georg Lurichi
monumendi vähendatud kujutis, mille idee pakkusid välja
arhitekt Kuno Raude ja skulptor Lembit Palm. Mälestussamba skulptuurse osa loomiseks
on aluseks võetud 1903. aastal
Amandus Adamsoni tehtud
skulptuur “ChampionLurich”.
Vallavanem IndrekKesküla
sõnul tuleb keskväljakule püstitatav Georg Lurichi kuju
muuseumis näha olevast kujutisest 20 korda suurem. Mälestussammas avatakse 2016. aasta 22. aprillil, kui tähistatakse
Lurichi 140. sünniaastapäeva.
Mälestussamba rajamisega
seotud suuremate töödega
alustatakse tänavu, peagi sõlmitakse leping hanke võitnud
skulptor Lembit Palmiga skulptuuri modelleerimiseks.
Lurichi kuju pronksi valamiseks kuulutatakse välja eraldi hange ning kui hästi läheb,
valmib skulptuur tänavu.
Pronksist 2,5 meetri kõrgune
Lurichi kuju asetatakse hiljem
graniidist maakerale, mis omakorda toetub sümboolsele
maadlusmatile.

Kadrina valla
meedianõunikuks
saab Rein Sikk
Alates 18.augustist peaks Kadrina valla meedianõunikuna
tööle asuma tuntud ajakirjanik
Rein Sikk.
Kadrina vallavanem Erich
Petrovits ütles, et täpset ametinimetust veel ei tea, kuid lisaks valla leheKodukant toimetamisele on Siku ülesandeks hallata ka valla kodu- ja
sotsiaalmeedia lehekülge.
Meedianõuniku kohale
kandideeris kaks inimest, kes
esitasid volikogu majanduskomisjonile oma visiooni tulevasest tegevusest. Koos Sikuga
kandideeris sellele kohale Harald Rahupõld. Majanduskomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku sõlmida tööleping
Rein Sikuga.
2012. aastal aasta ajakirjanikuks valitud Sikk ei soostunud võimalikust uuest ametikohast rääkima. “Kui mul on
olemas tööleping, siis kindlasti
räägin sellest,” lubas ta. (VT)

roolikeeraja väidab, et ta on
kaine ja suudab sõidukit juhtida, tuleb suhtuda sellesse
kahtlevalt ja sõiduki juhtimine keelata. Mida rohkem on
inimesi, kes joobes juhtimist
taunivad, seda väiksem on
tõenäosus, et keegi purjuspäi
rooli istub,” rääkis maakonna
politseijuht. (VT)

ANDRESHBU/POTIM
Kunda otsib
ehitusnõunikku
Kunda linnavalitsus otsib osalise koormusega (0,8 kohta)
ehitusnõunikku.Kunda linnapea Jüri Landberg rääkis, et
praegune ehitusnõunik Janar
Vellak hakkab osaliselt täitma
maanõuniku kohuseid ning
ehitusnõunikukohale oleks vaja uut inimest. (VT)

Sääsel põles
mahajäetud hoone
Esmaspäeva pärastlõunal põles
Tamsalu vallas Sääsel Sauevälja teel mahajäetud hoone lahtise leegiga. Päästjate kohale
jõudes oli katus osaliselt juba
sisse vajunud. (VT)

Rakkes tehti angaar
tühjaks
Esmaspäeval teatati politseile,
et Rakkes Mäe tänava angaarist on varastatud 250 liitrit
diislikütust, muruniiduk, võsalõikur ja teisi esemeid. Kahju
1250 eurot. (VT)

Päevapilt

LORENTS
Kooliaasta lõpp on ekskursioonide aeg. Eesti Politseimuuseum on
õpilasgruppide seas vägapopulaarne. Ja nii on lastest kiirusemõõtjad päevast päeva Tallinna tänava ääres möödavuravate autodekiirust mõõtmas. Mitmekümnelkorral on lapsed ka lubatust suurema
sõidukiiruse tuvastanud.Kihutajate õnneks lapsed siiski trahviei

MARINE

tee. (VT)

Põnnide paraad kulgeb läbi linna

ARVET MÄGI

Laupäeval kell 11 promenaadilt algavale põnnide paraadile oodatakse läbi linna marssima kõiki lapsi, olenemata sellest, kas nad tulevad omal jalal või lapsevankris.
Põnnide vägi suundub juba
sissetallatudrada möödaLaialt
tänavalt Posti tänavale, sealt
Jakobsoni tänava kaudu Kastani puiesteele ja edasi spordi-

hoone juurest Pika tänava laadale. Paraadi juhivad Kungla
lasteaia Õnne ja Toomas. Komme ja õhupalle jagavad Lõvi
Leo ja Nublu. Plakatitega on
kohal Rakvere linnaosade esindajad.
Eelmistel aastatel on paraadid olnud meeleolukad ja
osalejaterohked, rõõmu on jätkunud nii paraadist osavõtjate-

le kui pealtvaatajatele. Osalejatelpalutakse võimaluselkaasa võtta trumme, pasunaid ja
kõike muud, mis ettevõtmise
atraktiivsemaks muudab.
Kõik põnnid ja ka need, kes
end hinges põnnina tunnevad,
on oodatud laupäeva ennelõunal kell 10.45 promenaadile,
et üheskoos rõõmsalt läbi linna kulgeda. (VT)

KOLMANDIK
PÕHIKOOLI
LASTEST
ei kanna jalgrattakiivrit, selgus politsei- japiirivalveameti riskikäitumise uuringust.
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Jaemüügi maht ületas
kriisieelse taseme

KINNISVARA lendas õhku

Kui

seni oli jaemüügi maht
püsivhindades jäänud 2007.
või 2008. aasta sama kuu tulemustele alla, siis aprillikuu
müügimaht oli esimest korda ka nendel
aastatel saavutatust suurem. Samuti kasvas müük viimase kahe aasta kiireimas
tempos. Järgnevatel kuudel müügi nii
kiire suurenemine tõenäoline enam ei
Karel Lember
ole, pigem on oodata stabiliseerumist
majandus- ja
eelnevatekuude keskmisel tasemel.
kommunikat2014. aasta aprillis ulatus jaemüük
siooniministeeriumi
statistikaametiandmetel 404 miljoni
analüütik
euroni, kasvades aastaga 8%. Sesoonselt
jatööpäevade arvuga korrigeerituna
suurenes müük märtsi tulemusega võrreldes 2%. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 485 miljonit eurot, kasvades aastaga 10%.
Esimeses kvartalis jätkunud kiire reaalpalga kasv on hakanud üha rohkem mõjutama sisekaubandust. Koos Euroopa
Liidu keskmisest madalama tööpuudusega on tekkinud olukord, et kasvab nii sisekaubanduskui ka kodumajapidamiste
hoiuste jääk. Samas peaks tuleviku suhtesolema ikkagi ettevaatlik, kuna Eesti väiksuse tõttu ei saa
eratarbimine jääda majanduse veduriks,
vaid sellekõrval peaks kiiremas tempos
suurenema ka ekspordimaht, mis on sel- Kiire reaalle aasta esimestel kuudel hoopis languspalga kasv
tendentsi näidanud. Mõnda aega saab
on hakanud
sisetarbiminekasvada ka juhul, kui maüharohkem
janduskasv on negatiivne, kuid see ei
kesta kaua ning mõne aja pärast jõuame mõjutama
situatsiooni, milles majanduskasv peab
sisekaubankiirenema või siis sisetarbimisekasv
aeglustuma.
Suurematest kaubagruppidest kiirenes oluliselt toidukaupade müük, mis
suurenes 8%. Ühest küljest oli siin mullune baastase madalam, kuid teisalt on toiduainetehinnatõus aeglustunud, mis
on suurendanud tarbijate võimalusi.Lisaks võib sellekaubagrupi mahu kasvus mõningast rolli mängida aasta alguses
kerkinud miinimumpalk, sest madalama palga saajate ostukorvis on suurim osa just toidukaupadel.

Väga

tugev

müügi kasv jätkus tekstiilkauba, rõi-

vaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüüjatel neil
suurenes müügimaht aastaga 20%. Seejuures
–

majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüügi segmendis suurenes müük aastaga
15% võrra, mis oli eelmise kuu andmetega võrreldes veidi
kiirem. Jätkuvalt näitas kiiret kasvu jaemüükposti või interneti teel, mis suurenes aastaga 36%. Selles segmendis on
aasta esimeste kuude keskmine kasv ulatunud ligi 40%ni.
Seni Euroopas küllaltki tagasihoidliku e-ostlejana tuntud
Eesti tarbija on järjest rohkem hakanud usaldama internetikaubandust. Koduturu väiksusest tulenevalt on oodata, et ka
lähitulevikuskasutatakse enam välismaiseid internetipoode,
kus on võimalik leida väga soodsaid pakkumisi ja laiemat
kaubavalikut.
Sõidukikaubanduses suurenes müügimaht 5%, mis oli
eelnenudkuude keskmisest oluliselt aeglasem. Peamiseks
mõjutajaks osutus sõidukite ja nende lisaseadmete müük,
mis kasvas 3%, remondis ja hoolduses suurenes maht 90%
võrra. Mootorikütuse jaemüügi maht suurenes aastaga 3%.
Müügimahtu aitasid kasvatada nii aastatagusest odavam
hindkui ka võimalik majandusaktiivsuse suurenemine.
Eesti konjunktuuriinstituudi koostatav kaubandusbaromeeter oli mais aastatagusega võrreldes oluliselt kõrgem.
Tunduvalt paremaks hinnati müüki viimaselkolmel kuul,
kuid veidi tagasihoidlikumad olid ootused järgnevate kuude
müügi suhtes.

Emafirma HKScan ühendas
Rakvere Lihakombinaadi ja Talleggi
Kontsern HKScan ühendas Eestitütarettevõtted RakvereLihakombinaadi ja Talleggi ettevõtete nimed on ühtlustatud Eestis, Lätis ja Leedus, teatas kontsern. Ühendatud ettevõtte
uueks nimeks on AS HKScan Estonia.
2013. aasta suvel antud suuniste kohaselt muudeti ära ka
Läti ja Leedu üksuste ärinimed.
Läti ASist Rigas Miesnieks sai
30. mail 2014 AS HKScan Latvia ning Leedu UABst Klaipedos
Maisto Mesos Produktai sai 27.
mail 2014 UAB HKScan Lietuva.
–

Muudatused ei mõjuta mitte kuidagi tootebrände. Ühinemine on puhtalt õiguslikku laadi ega avalda mõju ettevõtte
töötajatele.
Kontserni teatel on uue nimestruktuuri eesmärk täpsustada HKScani brändistrateegiat ja
tugevdada grupi identiteeti nii
sisemiselt kui ka väliselt. Suunised on osa 2012. a alustatud
strateegilisest ja organisatoorsest ümberkorraldusest, mille
eesmärk on parandada HKScan
Grupi kasumlikkust ja tõhusust
ning ehitada üles tugev ja ühtne korporatiivkultuur. (VT)

Aprillikuises gaasiplahvatuses kasutamiskõlbmatuks
muutunud majas on 18korterit.
MARIANNE LOORENTS

Gaasiplahvatus KUNDAS
kinnisvarahindu ei tõstnud
Kundas kortermajas toimunud gaasiplahvatus, mis maja
elamiskõlbmatuks muutis, ei ole tõstnud tsemendilinna kinnisvarahindu.
Jutt hinnatõusust on kas kuuldus või seotud mõne korterimüüja sooviga kallimat
hinda küsida.
Kunda linnapea Jüri Landberg rääkis,
et linnavalitsuse poole pöördus üks sotsiaalkorteri elanik, kes soovis endale päris
oma korteri osta.
“Tal olid kaubad müüjaga juba peaaegu koos, kui too olla ootamatult teatanud,
et seoses üldise kinnisvarahinna tõusuga
Kundas maksab korter 3000 euro asemel

6500 eurot,” kõneles Landberg. Linnapea
ei uskunud, et korterit õnnestubsellise hinnaga müüa. “Soovitasin proual oodata,” lisas Landberg.
Kinnisvaramaaklerid Margus Punane ja
Helve Kesküla hinnatõusu ei kinnita. Nende hinnangul korteripõuda Kundas ei ole ja
korterite hinnad jäävad 2000 ja 5000 euro
vahele.
“Ostjat on Kundas korteritele väga raske leida.Kortereid on müügis palju jaKun-

dal on tolmuse linna maine.Suve edenedes
on tavaliselt seda tolmu seal ka näha. Tehinguinfo ei kinnita sealse kinnisvaraturu
elavnemist,” rääkis Helve Kesküla.
Käesoleva aasta nelja kuu tehinguinfot
vaadates selgub, et vaid kaks luksuslikumat
korterit on müüdud 10 000 euroga, kuid
enamik kortereid jääb eespool mainitud
hinnavahemikku.
Üks korter müüdi jaanuaris suisa 1000
euroga. (VT)

Erametsaliit
otsib parimat
metsamajandajat
Eesti Erametsaliit on alates 1994. aastast korraldanud parimate talumetsamajandajate
konkurssi. Sel aastal võeti küll uus suund,
kuid traditsioone tahetakse jätkata.
Parima talumetsamajandaja konkurss on
nüüdsest nimetatud parimate metsamajandajate konkursiks. Erametsaliidu projektijuht
Kristel Arukask rääkis, et nimevahetuse idee
tuli sellest, et paljud metsaomanikud, kes majandavad oma metsi hästi, ei ela enam taludes või ei pea talu selle traditsioonilises mõttes.

“Konkurss ja parimate metsamajandajate
kokkutulek jätkavad vanu traditsioone uues
võtmes, et pöörata enam tähelepanu metsade majandamise vajalikkusele ja metsakasutuse mitmekülgsetele võimalustelekoos eriilmeliste metsaomanikega,” sõnas Arukask.
Konkursil hinnatakse metsamajanduslikke töid ja muid metsaga seotud tegevusi eraldi kategooriatena.
Konkursi hindamissüsteemi täiendamine
aitab ühiskonnale paremini selgitada metsamajanduslike tööde, nagu uuendusraie, istutamine ja noorendike hooldus, olemust ja vajadust,selle kõrval aga väärtustadaka metsahoiuga seotud tegevusi, nagu näiteks pärandkultuuri objektide hooldamine ja loodusväärtuste hoidmine.
Konkursil osalemiseks tuleks täita ankeet
oma metsa andmetega ning saata see 20. juuniks posti teel aadressile MTÜ Eesti Erametsaliit, Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn või eposti teel aadressile kristel.arukask@erametsaliit.ee.Konkursi ankeedi leiab www.erametsaliit.ee. (VT)

Olerexi tanklaehitatakse Tuleviku tänava jaRägavere tee nurgale.

MARIANNE LOORENTS

Olerex ehitab tankla sel aastal
AS Olerex ehitab sel aastal neli uut teenindusjaama, lisaks renoveeritakse täielikult veel neli.
Uued teenindusjaamad avatakse
Tallinna piiril Õismäel, Põlvas, Rakveres jaautomaatjaam Murastes.
“Tänapäeval pole tankla pelgalt
koht, kus ainult oma sõidukit tankida
konkurentsis püsimiseks tuleb pakkuda
nii-öelda täispaketti sõidukitele ja ka
nende omanikele,” sõnas ASi Olerex turundusjuht Liina Kivimägi. “Öeldakse,
et esimese ostu teeb inimene alati silmadega, seetõttu on kindlasti vaja käia ajaga kaasas, olla kliendile silmatorkav ja
meeldejääv,” lisas ta.
LiinaKivimäe kinnitusel on avatavates tanklates olemas kõige tänapäevase–

mad võimalused oma auto igakülgseks
hooldamiseks. “Näiteks on meie uutes
teenindusjaamades ainsana Eestis klaasipesutankurid,” ütles ta.
Olerex on teinud ettevalmistusi
tankla ehitamiseks Rakverre juba päris
tükk aega. Eelmisel aastal valmistati selleks ka kinnistu ette.
Tuleviku tänava jaRägavere tee nurgale kerkiva Olerexi teenindusjaama
ehitus algab Kivimäe sõnul suvel, täpset
aega ta veel öelda ei osanud. Rägavere
tee lõpus asuv Olerexi tankla jätkab tegutsemist.
“Ehitame Rakvere kesklinna korraliku teenindusjaama kõige sellega, mida
me mujalgi oma tanklates pakume,” kinnitas Olerexi turundusjuht. (VT)
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Triinu lasteaias
toimus
keskkonnateemaline
õppepäev
Viivika Roostar
toimetus@virumaateataja.ee

Mitmesugustes olukordades ennast proovile pannes tõestasid Virumaakriminaalpolitseinikud, et nad on ühed Eesti parimad.
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Kriminaalpolitseinikud
näitasid head taset

Mai lõpus toimus Rakvere Triinu lasteaias keskkonnateemaline õppepäev “Hoian, mida armastan!”,
mis oli mõeldud kõigile lasteaia lastele, nende vanematele ja personalile.
Päeva eesmärgiks oli tõsta keskkonnateadlikkust, tutvustada säästva eluviisi vajalikkust ja võimalikkust ning rääkida, kui tähtis on taaskasutamine.
Jubakoolieelses eas on väga oluline kujundada
keskkonnast hoolimist. Õppepäeva käigus tutvustati lastele loodust, loodusnähtusi ja säästlikku suhtumist loodusesse, rääkisid ettevõtmise korraldajad.
Lapsed koos vanematega läbisid põnevaid keskusi, kus teadmisi jagasid oma ala spetsialistid.
RMK meeskond tutvustas lastele puid ja taimi, oli
kaasa võtnud palju mänge, mis loodust tutvustasid,
ning meisterdas koos lastega.
Keskkonnaameti keskustes sai kuulata metsahääli ning ära arvata loomi nende nahkade ja pabulate järgi.Lapsed ja vanemad tutvusid rabale iseloomulike taimedega, maitsesid rabavett ja said infot turbakasutamise võimalustest.
Veega seotud keskustes võrreldi puhast vett,
reovett ja merevett, mängiti veemänge ning tehti
põnevaid katseid. Porkuni paemuuseumis tutvuti
lisaks rahvuskivile teiste kivimitega ja mängiti kivimänge.
Prügi sorteerimisest japakendite taaskasutusest
rääkisid sipelgas Ferda ja Pakendi Pandu. Õues seisis prügiauto, mida kõik soovijad said uudistada.

Neljapäeval kaitseväe Läsna polügoonil korraldatud Eesti kriminaalpolitseinike kutsevõistlustel saavutas Ida prefektuuri võistkond teise
koha kolleegide järel Põhja prefektuurist.
Kaitsepolitseiameti võistkond pidi
leppima kolmanda kohaga.
Kutsemeisterlikkuse võistlusel
testiti kriminaalmenetluse seadustiku nüansside tundmist, menetlustehnikate valdamist, kiirust ja nutikust.
Samuti tuli politseinikel lahendada mitmesuguseid olukordi laskerajal.
Ida prefektuuri juht Vallo Koppel ütles, et võistlustel said kokku
üle riigi sama tööd tegevad inimesed. Lisaks politsei- ja piirivalveameti töötajatele osalesid võistlus-

tel kolleegid kaitsepolitseiametist
ning maksu- ja tolliametist.
Ida prefektuuri kriminaalbüroo
juht Tarvo Kruup sõnas, et võistlus
toob sõbralikukonkurentsi.
“Kuritegude lahendamine on
alati meeskonnatöö ning igaaastane mõõduvõtt on hea viis, kuidas
Eesti eri asutustes töötavate kriminaalpolitseinike sidet tugevdada,”
ütles Kruup.
Kutsemeisterlikkuse võistlustel
osales kaheksa kriminaalpolitseinike võistkonda, kes pidid n-ö kuumadel jälgedel lahendama mitu

omavahel seotud kuritegu. Iga
võistluseks lavastatud olukorra lahendamise käigus said osalejad
vihjeid, mille pinnalt tehtud otsused andsid suuna järgmisteks aladeks.
Võistluse üks osa oli sündmuskohtade nn lahendamine ja teine
taktikaliste oskuste proovilepanek
ning teadmiste kontroll.
“Kutsemeisterlikkuse võistlustel
toob edu kiire reageerimisvõime ja
oskus informatsiooni meelde jätta,
seostada ning õigesti kasutada,”
jätkasKruup.

Kundalased lustisid linnapäeval
Möödunud nädalavahetusel
peeti Kundas linnapäeva. Meeleolukas kultuuriline-sportlik
päev algas hommikukohviga linnavalitsuse hoone ees ning päädis nelja omavalitsuse ühispeoga Viru-Nigula rahvamajas.
Kunda linnapäevadel jätkus
tegevust nii lastele kui ka täiskasvanutele. Spordisõbrad said
proovile panna oma võimeid
linnajooksus, peale seda oli võimalik osa saada läbi linna kulgenud rongkäigust ning nautida
sõnalis-tantsulisi etteasteid.
Kunda klubijuhataja, linnapäeva ühekorraldaja MaiuKüngase sõnul võis tänavuaastase
linnapäevaga rahule jääda.
“Suuremadmuudatused eelmise aastaga võrreldes olid laada toimumine ja linnavalitsuse

dama, aga hiljem tuli päike jälle välja. Nii et lõpp hea, kõik
hea,” rääkis Küngas.

KRISTOKVIRG
poolt korraldatud hommikukohvik. Olime küll teinud ilmataadiga kokkuleppe, et vihma ei sajaks, japool päeva nõnda oligi,
kuid rongkäigu ajal hakkas sa-

Kunda linnapea Jüri Landbergi sõnul üllatas teda kõige
rohkem see, et lastejooksudes
oli nõnda palju osavõtjaid.
“Minijooksudes osalenute
suur hulk näitab, et Kunda on
sportlik linn ning lapsevanemad
peavad liikumist ja terve olemist
oluliseks. Teen kummarduse ka
linnapäeval üles astunud taidlejatele ning ürituse korraldanud
Kunda linna klubile ja Kunda
spordikeskusele,” lausus Landberg.
Linnapäev sai piduliku kulminatsiooni Viru-Nigula valla
rahvamajas Kunda linna, Sõmeru, Haljala ja Viru-Nigula valla
ühise hooaja lõpupeoga. (VT)

“Kriminaalpolitseinik peab tähele panema ka selliseid detaile,
mida tavaline inimene ei pruugi üldseoluliseks pidada, sest sageli aitavad just pealtnäha juhuslikud infokillud kuritegu lahendada.
Hea mälu, loogiline mõtlemine ja
kiire reageerimine
heal kriminaalpolitseinikul on needkõik olemas.”
Kriminaalpolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlusi korraldatakse kaheksandat aastat.
Mullu võitis keskkriminaalpolitsei võistkond. (VT)
–
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Sind aidata!

ERAKOGU
■

|

Eesti

Nagemistervise
keskus
.

Nägemisteravuse ja värvusnägemise uurimine
Prillide määramine

|

Silmapõhjade pildistamine

Silmarõhu mõõtmine | Kuiva silma test
Kontaktläätsede määramine
Suur valik tava- ja päikeseprille

UU

Eesti Nägemistervisekeskus | Koidula 1, Rakvere
324 0301 (@) silmatervis.ee (ft) T-R 10-18 | L 10 -15

'

B
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Küljetoimetaja Merly Raudla, tel 322 9118

KUULUTUSED
TEENUS
KOLITAKSO, tel 504 3246.
Küttepuude saagimine, lõhkumine. 529 7189.
m3 ja 4,2 m3)
tühjendavad SETTEKAEVUSID ja
VÄLIKÄIMLAID. Tel 5194 4298.

PAAKAUTOD (8

küttekaevude

Puurkaevude,

puurimine, pumpade, septikute
paigaldus, vee-, kaevu- ja kanalisatsioonitööd. Tel 521 7415, www.
baltipuurkaev.ee.

Rakkekaevude puhastamine ja remont. 557 4792.
Salvkaevude puhastamine, kaeva-

külmikud, ahjud, küpsetuspannid
jne. Koduleht tarvikud.wix.com/
tarvikud, Viljar, 527 5674.
Müüa katuse-, seina-ja
sileplekki. Hindal 4,15 m2.
Saadaval harja-ja viiluplekid
3 jm. Tel 508 6435.
¤

¤

Põrandalauad (sise-ja välisvoodrilauad), ehituslikku saematerjali.
Vedu tasuta. 5593 6326.
Uhtna saeveski müüb aasta ringi
soodsalt ehituslikku saematerjali
ja immutatud terrassilaudu. Tel
529 9582.

KASUTATUD ASJAD

mine. 5672 7555.

seinad soojaks hingava
termovahuga. Pikaajalise soojustuskogemusega Therm OÜ,
Süstime

XMELIS BAUM

Olümpiastartide etapp
tõi maakonda ühe esikoha
Läinud laupäeval Rakvere staadionil peetud laste kergejõustiku
võistlussarja “TV 10 olümpiastarti” 43. hooaja üleriigilisel neljandal
etapil selgusid võitjad kaugushüppes, kettaheites, palliviskes ning
600 ja 1000 meetri jooksus. Oma võimeid näitas nelisada noort.
Aivi Pargi
aivi.pargi@ajaleht.ee

Lääne-Viru parimana jättis esikoha koju tüdrukute vanema
vanuseklassi kettaheite tulemusega 34.24 võitnudLisa Lannusalu Rakvere reaalgümnaasiumist (RRG), tema koolikaaslane Elisabeth Eiche oli 24.67ga
üheteistkümnes.
Sama vanuseklassi palliviskes sai individuaalvõistleja Helerin Bank Vinni-Pajusti gümnaasiumist (VPG) tulemusega
51.34 kaheksanda koha. Tüdrukute nooremas vanuseklassis
jõudis kaugushüppes finaali
VPG individuaalvõistleja Kat-

riin Kask, kes saavutas tulemusega 4.50 kuuenda koha. Kuues
oli ka tema koolikaaslane Aulis
Tõemets poiste vanema vanuseklassi palliviskes tulemusega
65.81. JannoEsto Haljala gümnaasiumist oli 59.87ga kümnes.
Poiste noorema vanuseklassi palliviskes saavutas tulemusega 49.81 kaheksanda koha
individuaalvõistleja Arlet Suviste Väike-Maarja gümnaasiumist, Kevin Kadak (Rakvere
gümnaasium) oli 48.04ga 11.
kohal.
Kettaheites oli Rakvere
gümnaasiumi individuaalvõistleja Karlis Sippolainen tulemu-

sega 25.99 seitsmes, Aleks
Malm (RRG) sai 23.26ga 11.
koha. Sama vanuseklassi 1000
m jooksus saavutas ajaga
3.25,50 seitsmenda koha Rakvere RG õpilane Lauri Raus.
Rakvere etapil sündis ka
olümpiastartide sarja uus rekord: Paikuse põhikooli õpilane Ann Marii Kivikas püstitas
tüdrukute noorema vanusekassi 600 m jooksus uueks rekordiks 1.44,59.
Rakvere RG võistkond on
koduse neljanda etapi järel
koolide arvestuses viiendalkohal, olümpiastartide finaalvõistlus peetakse 11. ja 12. juunil Karksi-Nuias.

Rakvere
orienteerumisklubi noored
olid Balti matšil
hoos
Leedus Zarasai huvitavatel ja
tehnilistel maastikel jooksid
orienteerujadBalti meistrivõistluste avapäeval tavarada ja teadet.
Kaks Rakvere orienteerumisklubi noormeest pälvisid medalid. M18 klassis võitis tavarajal
hõbemedali Heino Ollin. M20
klassis sai kolmandakoha Tõnis
Laugesaar.
Lisaks võitsid nad võistluse
viimasel päeval peetud teateorienteerumises juunioride
võistkonda kuuludes hõbemedali.
Teisteklubiliikmete tulemused: Kaisa Rooba N16 klassi 7.
koht, Sander Pritsik M14 klassis
10.koht, Agneliis Pilt N14 klassis 10. koht, Siim Turban M14
klassis 17. koht. (VT)

5660 6010.

2

Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilane Katriin Kask sai kaugushüppes 4.50ga kuuendakoha.

www.therm.ee,info@therm.ee, tel

TANTSUMUUSIKA igale eale KV
bändilt. Tel 5211269.
www.toonklaas.ee. Auto- ja majaklaaside toonimine.522 2511.

Komisjonikaupluses ÄH! Rakveres
Lai 1 hoovis palju UUSI ja KASUTATUD riideid ja jalatseid. www.

äh.ee.

MÜÜK
Müüa klaasplastist

septikuid.

502 5645.
Müüa soodsalt kasutatud suurköögitehnikat, külmikud, sügav-

KUHU MINNA
KONTSERT
ILUMÄE KIRIKUS neljapäeval, 5.
juunil kell 18 kontsert “Õhtume-

ditatsioonid”, ansambel Russki
Lad (Venemaa), kavas vanavene,
bütsantsi ja gruusia liturgiline
laul. Vaba annetus kiriku remondiks.

Kui kellelgi on ära anda või odavalt
müüa köögimööblit, helistage tel
5697 5317.

Ostan 120 bassiga AKORDIONI
Weltmeister või Ohner. Info
5664 4307.

valik soome nüüdisaegsest naivismist.

KESKRAAMATUKOGUS näitus “Daam
maastikul”, Ivo Ridalaane reproduktsioonid tuntud eesti maalidest.

LÄÄNE-VIRUMAA

ROBI PUBI välislaval Roelas reedel, 6. juunil kell 21 Karl Madis.
Pilet 7 ¤.

NÄITUS
RAKVERE GALERIIS näitus “iseLoom ehk naeratus” esinduslik
–

Lisa Lannusalu.

Tartu rattarallil neli
läänevirulast esisajas
Läinud nädalavahetusel peetud osavõturohke SEB Tartu rattaralli 133 km pikkusel distantsil oli Lääne-Virumaa ratturitest ajaga
3:05.16 nobedaim noor rattasõitja Tair Stalberg, kes lõpetas sõidu 40. kohaga, M17 klassis kuulus tallekolmas koht.
Esisaja sisse sõitsid veel Raimo Kivioja
(57. koht, aeg 3:05.17), Valdeko Reedo (70.,
aeg 3:05.17) ja Riivo Schumann (82., aeg

laupäeval, 7. juunil kl 10

3:05.18). (VT)
-

Sander Moldau
lunastas pääsme
noorte olümpiale

Teateorienteerumisevõistkond: TanelPapp OKst
Võru (vasakult), Heino Ollin jaTõnis Laugesaar
Rakvere orienteerumisklubist. TOMI-ANDREPIIRMETS

Rakvere reaalgümnaasiumis
õppiv kergejõustiklane Sander Moldau (KJK ViKe),
keda Rakvere spordikoolis
juhendab treener Mikk Joorits, saavutas Bakuus peetud
Euroopa katsevõistlustel teivashüppes tulemusega 4.60
kuuenda koha ning sai õiguse osaleda Hiinas Nanjingis 16.–28. augustini kestvatel noorte olümpiamängudel. (VT)

-

-

-

-

oksjon
kaanestaaride fotomäng
mälumäng
seebimullidepuhumise võistlus
rammumeeste mõõduvõtt
"Kaua hoiad aastatellimust?"

Tublimateleauhinnad!
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Müüa Haljalas 40 l võrkudes kuiva

KINNISVARA
Müüa MAJA koos kõrvalhoonete
ja 2,5 ha maaga Kantkülas Rägavere vallas. Info 514 7890.
Müüa maja Eipri külas.
Hind 30 000. Tel 5695 5550.

Pikk 8, 44307 Rakvere
E-post:

toimetus@virumaateataja.ee
reklaam@virumaateataja.ee
Internet: www.virumaateataja.ee

Aarne Mäe

aarne.

322 9101

ee

mae@ajaleht.
Peatoimetajaasetäitja:
Samolberg
5340 4063, 322 9114
Eva
eva.samolberg@ajaleht.
Uudistetoimetaja:

ee

504 2186, 322 9103

AndresPulver

ee
a:
Risto Kukk
risto. kukk@ajaleht. ee
Reporterid:
andres.pulver@ajaleht.
Arvamustoimetaj

525 0277, 322 9104

ToomasHerm

toomas.herm@ajaleht.ee
Aivi Pargi
aivi.pargi@ajaleht.
Inna

Grünfeldt

ee

inna.grynfeldt@ajaleht.
Eva

322 9105

Klaas

ee

eva. klaas@ajaleht. ee

322 9128
322 9113
322 9117

Kristi Ehrlich

kristi.ehrlich@ajaleht.ee
Teele Üprus
teele.yprus@ajaleht.

Fotograafid:

322 9118

322 9107

ee

MeelisMeilbaum 5301 7746, 322 9124

meelis.meilbaum@ajaleht.ee

Marianne Loorents 5912 4080, 322 9102

Müüa

küttepuid

Vinnis.

Tel

gid). 501 3862.

Müüa soodsalt saetud, lõhutud
küttepuid. Tel 5463 2596.
Pidevalt müüa küttepuid, veovõimalus. Asume Kunda lähedal.
523 4142.
PÕMM 3 m ja lõhutud odavad
KÜTTEPUUD. 5646 0921.

Metsakinnistute jaraie ost
(sobivad ka osaliseltraiutud

527 4013.

AS Rakvere Metsamajand
müüb puitbriketti 25 kg kott
3 ¤. Tel 326 0850.
Kuiv küttepuu Laekveres. Tel
502 3148.
Lõhutud küttepuud lepp, kask,
koos veoga. Tel 5554 6093.
Müüa soodsalt küttepuid al 29
507 4553.

¤.

Sõelutud muld

?

Ehitusliiv

?

Tel 525 9788 harry@grundar.ee
faks 443 0376 Tehnika 15,Paikuse

Pakkuda hooajalist tööd Rakveres
muruniitmisel-trimmerdamisel.

Müüa lõhutud küttepuid, ka 3 m.
Metsamaterjali transport. Info
5665 4087.

Müüa lõhutud küttepuid: paju 32
¤, hall lepp 32 ¤, kuusk 32
ja
kask 38 Transport hinnas. Info
520 7517.
¤

¤.

Müüa soodsalt küttepuid koos
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel
5199 4895.

OÜ Multi Varius müüb 3 m ja lõhutud KÜTTEPUID (kõik puulii-

Teede ja platside ehitamine

Võtame tööle trimmerdajaid. Tel

TÖÖ

?

Kruus
Tänavapuhastusmasin

ajaks toimetuleku õppekavaga
klassi klassiõpetaja 1 ametikoht.
Konkurss lõpeb 15. juunil. Täpsem
info Porkuni kooli kodulehel.

let, plastkanistreid, big-bagkotte,
väetisekotte, pappi, paberit, plastikut. Transpordivõimalus. Tel

Aitamemetsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel
?

Kehala HALUVABRIK müüb lõhutud KASEKÜTTEPUID, koorem 5
rm, Rakvere piires hind 199 ¤. Tel

Graniitkillustik

?

(buldooser, ekskavaator, frontaallaadur)

metsakinnistud)

METSAMATERJAL

Täiteliiv

?

?

502 0653.

jahüpoteegiga koormatud

Müüa küülikuid. 5686 8990.

?

?

Võtame tasuta vastu kilet, siloki-

LOOMAD

Paekillustik

MUUD

Ostan maad. 529 3609.

508 7744.

Pakume tööd keevitajatele. Info telefonil 502 9342.

Ostan Lada 01-07. Autod võivad
olla avariilised. Võib pakkuda ka
teisi marke. 5627 4404.

Pakun tööd kogemustega metsamehele. Tel 5463 2596.

Puude lõikus ja langetamine
köitega ronides. Professionaalne
teenus mõistliku hinnaga. www.
puulangetus.eu. Tel 5822 8154.

lapsehoolduspuhkuse

Aiakujundus, puuskulptuurid, hek-

kide lõikus. 507 3463 Hallan.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6.
Külmik. 322 3046.
MATUSEABI 24 h 516 1480.
AUTOREMONT (kliimaseadmete
täitmine, klaasiparandus, hammasrihmade vahetus, mootori ja
veermiku remont, sillastend). KKUMMID Tõrmas 324 4090.

TEENUS

PORKUNI KOOL kuulutab välja
konkursi vabadeleametikohtadele.
Hooldusõppekavaga klassi õpetaja
0,75 ametikohta ja sama rühma
kasvataja 0,25 ametikohta. Põhi-

5562 6123.

TÖÖD. 5332 4749.

Müüa Audi 80 2,0 (85 kW, 1993,
sedaan) ja Audi 80 Avant 2,0 (85
kW, 1995). Info 5342 5932.

Pakkuda tööd maalrile. 5558 3730.

VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme üldehitus-ja viimistlustöid.REGI OÜ.

A-TORU, SANITAARTEHNILISED

SÕIDUKID

5662 1474.

õpetaja

G

?

5783 8999.

põllumaad. 504 5215, 514 5215.

322 9110

ee

Müüa küttepuid. Hind al 29 ¤
ruum. Transport Rakvere piires tasuta. Tel 518 4333.
Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

Müüa Võsul SUVILA (3 tuba ja
saun). Tel 5849 0133.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja

Kuulutused ja ajalehe tellimuste
vastuvõtt toimetuses E-R kl 9-17
Klienditeenindaja:
Maret Sepp
maret.sepp @ajaleht.
Peatoimetaja:

lepapuud 2 ¤ ja kaske 2,3 ¤ tk. Tel
505 1528.
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KALEVBAND. Tantsumuusika igale peole. 518 5318.

teeb
5662 6483.

OÜ

ehitustöid.

Tel

marianne.loorents@ajaleht.ee

Keeletoimetus:
toimetajad: Eno Noorväli

322 9125

Niina Leek

322 9123

eno. noorvali@ajaleht. ee

niina.leek@ajaleht.ee

korrektor: HeleKulmar

322 9123

Küljendus:

MarianneHussar
322 9121
AndresOtt
322 9124
Reklaamitoimetus:
reklaamitoimetuse peaspetsialist
Ene Sarjas
322 9100
ene.sarjas@ajaleht.ee
vanem-müügispetsialist

Airi Bachmann

502 3845, 322 9108

ee

airi. bachmann@ajaleht.
müügispetsialist
Ingrita Retsold
502 4226, 322 9111
ingrita.retsold@ajaleht.ee
müügispetsialist
Ester Salamets

ester.

Südamlik kaastunne
Meelis Lehtsalule
kalli venna

kaotuse puhul.

Mälestame endist õpetajat
VIRVE ALAST
ja südamlik kaastunne
tütar Ingridile perega.

Lähedased Taaravainult

Väike-Maarja gümnaasium

Sügav kaastunne Aivole perega
ema
ILSE NUKKI

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Terjele
kalli isa
ANTS ARRO
kaotuse puhul.

Naabrid Oja 2 I trepikojast

Juhan

Hüvasti,
KALEV REIMETS
Head endist võrkpallurit
mälestab ja avaldab kaastunnet
lähedastele
perekond Merirand.

MAINU PÄRTELPOEG
Südamlik kaastunne
Maivile ja Triinule armsa
ema, vanaema kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Mariannele perega
ILJA ŠESTAKOVI

Südamlik kaastunne
Kaarel Šestakovile kalli isa
ILJA ŠESTAKOVI

Töökaaslased
Laekvere ja Moora farmist

Laekvere vallavolikogu ja
vallavalitsus

Avaldame kaastunnet
Maivi Kaljuveele
ema surma puhul.

TOOMASE

Naabrid Eisma külast

VIRVE ALAS
Mälestame head naabrit ja
avaldame kaastunnet omastele.

VIRVE ALAS
Mälestame endist klassijuhatajat.
Avaldame sügavat kaastunnet
tütrele.

Pikk 13 elanikud

Väike-Maarja gümnaasiumi
LIX lennu vilistlased

Mälestame armsat
MALLE ANIJÄRVE
Südamlik kaastunne
kõigile lähedastele.

Avaldamekaastunnet
Mikk Anijärvele kalli ema
MALLE ANIJÄRVE
kaotuse puhul.

Mälestame head töökaaslast
VIRVE ALAST
ja avaldame kaastunnet
tütar Ingridile perega.

Endised töökaaslased
Rakvere lihakombinaadist

Sõbrad Reimo, Velgida, Arlis,
Pille-Riin, Taavo ja Triinu

Väike-Maarja gümnaasiumi
seeniorõpetajad

EVI PRÄÄM
Avaldame kaastunnet Alarile
ema surma puhul.

EVI PRÄÄM
Lembitule,
Allanile ja Alarile peredega
abikaasa, ema ja vanaema
kaotuse puhul.

5307 3622,322 9112

ee

salamets@ajaleht.
Väljaandja:
AS Ühinenud Ajalehed
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid toimetadaning lühendada. Kaas-

töid ei tagastata ega retsenseerita. Välisautoritehonorarid kantakse autori pangaarvele kord kuus järgmisekuu
5. kuupäeval. Kõik ajalehes Virumaa
Teataja avaldatudartiklid ja fotod on
autoriõigusega kaitstud, nende reprodutseerimine,levitamine ning edastamine mis tahes kujul on ilma ASi Ühinenud Ajalehedkirjaliku nõusolekutakeelatud.
Sisuliste kaebustega võib pöörduda
pressinõukogusse pn@eall.ee või tel
646 3363. Virumaa Teataja ilmub viis
korda nädalas. Trükk: AS Kroonpress,
Tähe 133, Tartu. Trükiarv 6076.

surma puhul.

Rakvere Triinu lasteaed

Avaldame kaastunnet Allanile
kalli ema
EVI PRÄÄMI
kaotuse puhul.
Töökaaslased OÜ Rakvere

Kolleegid Scania Eesti ASist

Põllumajandustehnika
automajandist

surma puhul.

Naabrid Õie tänavalt

Teatame kurbusega,

et lahkus kallis
TORMI KATUS
24. IX 1936 2. VI 2014

MALLE ANIJÄRV
Mälestame head majanaabrit ja
avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.

-

Esmaspäeval sündis
Rakvere haiglas
kaks poissi.

Kaastunne

Avaldame siirast kaastunnet
Hallikile ja Enelile peredega
kalli
MERIKE TATSI
kaotuse puhul.

Avaldame südamlikku
kaastunnet
Marianne Õunapuule perega
ILJA ŠESTAKOVI

Hermo, Kalle ja Tiiu peredega

OÜ Laekvere PM

surma puhul.

Leinavad omaksed.

KÜ Mäeveere

Hüvastijätt laupäeval, 7. juunil kell 14 Rakvere
Kunderi tn 6 leinamajas. Palume pärgi ja kimpe mitte

Mälestuste päiksekullas
jääb ta ikka teiega
...

armsa venna

Südamlik kaastunne
Allan Präämile perega
kalli ema, ämma ja vanaema

KALJU ARU
kaotuse puhul.

EVI PRÄÄMI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Maimule

Virve, Matti, Ade ja Tiina

Mul oli aeg ja ma läksin siit,
kuid meie vahele jäi salaniit.
Tundke ära tuul, milles tulen taas,
millesosinais jään teid valvama.

ANTS TAMM
Südamlik kaastunne
Siljale, Ailile ja
Sulevile peredega
kalli abikaasa ja isa
kaotuse puhul.

Maimo, Uno ja Elsa perega

OÜ Rakvere

Põllumajandustehnika

Otsatu, piiritu mure
Ääretu, rajatu lein

...

...

ELVIRA TÄHE
Oleme südamevalus
koos sinuga, armas Terje,
kui jätad hüvasti
oma kalli emaga.

Roela segakoor

MAINU PÄRTELPOEG
Kallis Maivi perega,
sügav kaastunne
armsa ema kaotuse puhul.

MAINU PÄRTELPOEG
Avaldame sügavat kaastunnet
Maivile perega
kalli ema surma puhul.

Vaike, Helmi,
Evi, Malle, Õie, Valli

Kristi, Sven, Ülle, Tarmo

Elu on laul, nii habras ta viis,
heliseb jakatkeb siis
…

Siiras ja südamlik kaastunne
Terje Andressonile perega
kalli ema

ELVIRA TÄHE
kaotuse puhul.
Vinni-Pajusti gümnaasiumi

koolipere

Nüüd puhkab elu puhtaimas
kristallis su hing.
On lõpuni käidud üks tee
...

Südamlik kaastunne

Terjele, Ervole, Kadrile,
Ilmarile ja Mardile
kalli ema, vanaema ja ämma
ELVIRA TÄHE
surma puhul.
Kirsti ja Gerd

MAINU PÄRTELPOEG
Kallis Maivi perega,
sügav kaastunne teile kõigile.

MALLE ANIJÄRV
Südamlik kaastunne,
Arvo, Aimar ja Mikk,
abikaasa ja ema kaotuse puhul.

Toomas, Rene ja
Triin peredega

Perekonnad Janno ja
Kalinovski

Jäid tühjaks
koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb
seal mälestuste kaja

...

VERNER ÜBIUS
4. VI 1914 3. V 1985
-

Mälestame

sajandal sünniaastapäeval
kallist isa ja vanaisa.
Lapsed peredega

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
nüüd vaiksesleinas langetame pea

...

Mälestame endist töökaaslast
MALLE ANIJÄRVE
Südamlik kaastunne
lähedastele.

Anne, Epp, Silvi, Airi,
Anne, Heli, Maret,
Siina ja Truuta

C3
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REKLAAM
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LSO SISUSTUS võtab tööle
?

UUS! T-kat (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

26. juunilkl 18.00
Veoauto-, bussi-ja taksojuhtide ametikoolitus (35 tundi)
7. juunilkl 10.00

?

?

?

C-, CE-kat mootorsõidukijuhi koolitus 9. juunil kl 18.00
D-kat (buss) mootorsõidukijuhi koolitus 18. juunil kl
Näiteks 350 €, laenutähtajaga 48 kuud, makse 11.67€/kuus

ABITÖÖLISE
PINGITÖÖLISE

Lugupeetud OÜ Rakvere Põllumajandustehnika osanik

Eeldused: püsivus, korrektsus, hea suhtlemisoskus
Tingimused: töö ühes vahetuses kl 8–17
Töökoht: Vinni, Lääne-Virumaa
Küsimused ja töösoov palun saata meilile
info@lsosisustus.ee. Info kl 8–17, tel 515 4253.

OÜ Rakvere Põllumajandustehnika osanike korraline koosolek toimub
19.juunil k.a. algusega kell 15.00 osaühingu kontori ruumes aadressil
Puiestee 2, Sõmeru.

Päevakorras:
1. 2013. aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine
ja audiitori valimine 2014. aasta majandusaasta
aastaaruande auditeerimiseks
Juhatus

on võimalik tellida:
Pikk 17, E–R 10–17.30,L 9–14, P suletud. Tel 322 3828
Nägemise kontroll neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti eelregistreerimisega.
Adoffi 11,KROONIKESKUSE I korrusel
E–R 10–18,L 10–15, P suletud. Tel 327 7789
Nägemise kontroll neljapäeviti, reedeti ja
laupäeviti eelregistreerimisega.

EMAILITUD SILTE, HAUAPLAATE
EMAILITUD PLIIDIKESTI
AHJUKESTI
vastu
Emailised OÜ
Jaama 25
Rakvere
Tel 502 9938

?

?

Tellimusi võtab
Rakvere Küttesalong
aadressil Jaama 25.

7.–15. juunini
KÕIK PRILLIRAAMID

-50%

*Sooduspakkuminekehtib
klaaside ja raami koosostul!

www.reinpaul.ee

Pika tänava laadapäevadel
7. ja 8. juunil

Raiume võsast puhtaks kraavid,
tee-ja põlluääred, lepikud, haavikud jne.

PIKK 17 KAUPLUS

Vabriku 7
Rakvere
Tel 322 3854

avatud L 9.00– 16.00,
P 10.00–14.00.
S.A.
OPTIO
OU

www.optio.ee

verx@verx.ee

9-14, P
L
10-17.30,
E-R
17,
■Pikk
suletud.

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee

-

-

-

4.–14. juuni
baleriinad 10–13 €
VAATA KA

WWW.LINNAKING.EE
E–R 10–18, L 10–14
TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

PRILLIPOED

515 2655

-

-

OSTAME
kasvava metsa raieõigust
metsakinnistuid
metsamaterjali
Aru Metsagrupp OÜ
arumetsagrupp@gmail.com
+372 5649 6605

www.arumets.ee

Tel

322

3828

al 83 €
valged profiiluksed al 70 €
valged sileuksed al 60 €
välisuksed al 250 €
laudisega välisuksed al 172 €

puidust siseuksed

Kõik hinnadkoos lengidega.

Värvimine, peitsimine, lakkimine
OÜ UKSEKESKUS
RAKVERE, Narva tn 38B
Tel 5346 1941,510 9092; fax 325 1561

ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

www.uksekeskus.ee

