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Tamsalu rahvas tahab Rakverega paremat bussiühendust

Eesti seakasvatuse

KUNO ROOBA

tulevik: põrsast
vorstini tootjalt
otse tarbijani

kukerpalle enam
tegema ei hakka

-

LK 2

Haljala soovib FOORIDELE
väärikat pensionipõlve
Kus ma siis nüüd
punase tulega seisan ja
ootan, et veel mõni
auto tuleks, muretsesid

LK 3

TEETÖÖD HALJALAS ON ALANUD

LK 4

Puuginakkustesse
haigestumine on
vähenenud
Tänavu on borrelioosi ja
puukentsefaliiti haigestumine mullusega võrreldes
langenud.
“Juunikuu jooksul on
registreeritud Lyme'i tõbe
ehk borrelioosi 95 korral.
Aga möödunud aastal registreeriti samal perioodil
109 juhtu. Sama on puukentsefaliidiga kui möödunud aastal registreeriti juunis 26 haigusjuhtu, siis sellel aastal ainult üks,”rääkis
terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje
osakonna juhataja Natalia
Kerbo.
Ta seostas paranenud
statistikat jahedate juuniilmadega. “No vaadake, milline ilm oli kes sellise ilmaga ikka metsa läheb. Kui
ilm paraneb, siis loomulikult hakkavad inimesed
rohkem metsas käima,” selgitas Kerbo. “Olukord on
väga soodne soolenakkustesse haigestumine on samuti vähenenud.”
Olgugi et tänavu kevadel leiti Eesti puukidelt uut
haigustekitajat, candidatus
neoehrlichia mikurensis'e
bakterit, ei ole senini teateid ühestki nakatumisjuhtumist. (BNS)
–

suhtlusportaalide
kommentaariumeis
Haljala elanikud,
lugedes uudist,
et 1. juulist asutakse
Haljalas ringristmikku
ehitama.

–

–

Eva Samolberg-Palmi
eva.samolberg-palmi@ajaleht.ee

Maanteeameti info kohaselt on fooride
viimane tööpäev tuleval esmaspäeval.
Keskpäeval võetakse need maha ja saadetakse hingusele. Haljala rahvale ja alevikuga seotud inimestele on sealsed iidjuhi sõnul on ettevõtmise kava ja aeg
vanad foorid aga südamelähedased.
veel täpsustamisel.
Haljala vallavanemaLeo Aadeli sõnul
Vallavolikogu esimehe Margus Punaon neil kokkulepe ehitajaga, et paar päese sõnul on valgusfoorid Haljala elanikeva enne fooride mahavõtmist teavitataks le olulised ja sümbolina jäävad need alsellest ka valda, et teenekad
les. “On iseküsimus, kas kõik
neli valgusfoori või paneme
liikluskorraldajad väärikalt
ühe kuhugi plinkima. Samupuhkusele saaks saadetud.
“Kindlasti ei vii me foore
ti tuleb see siis maanteeamelihtsalt vanarauda ega hävita
tiga kooskõlastada, kuid fooneid,” rääkis Aadel, kelle hinkuud kestavad ride tuleviku üle arutamiseks pole komisjoni veel
nangul oleks sellinekäitumiringristmiku
ne vastutustundetu. Fooride
kokku kutsutud,” selgitas
ehitustööd
näol on tegemist valla varaPunane.
Haljala
Tema sõnul on mitmesuga ning neile püütakse leida
guseid mõtteidkõlanud küll.
uus sobiv asukoht, et foorid
valla sümbolina siiski alles jääksid.
Näiteks on pakutud varianti, et uue ringristmiku südames võiks sümbolina seis“See, kuidas ja milline rakendus fooridele edaspidi leitakse, on veel lahtine. ta üks vana valgusfoor.
Kõik head mõttedselle kohta on teretul“Tõsiasi on muidugi see, et valgusfoorid on amortiseerunud ja nõuetele mittenud,” ütles Aadel.
Ka valgusfooride viimast tööpäeva
vastavad ning oma tööd need enam teha
kavatseb vald pisut tähistada, kuid vallaei saa,” lisas volikogu esimees.
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ILM TÄNA

+20...+27°C

Vähese ja vahelduva
pilvisusega ilm.
Pärastlõunal sajab kohati
hoovihma ja on äikest.

Foorid põlevad veelvaid loetudpäevad, nende saatus on aga lahtine. Vallajuhi sõnul
oodatakse ideid, mida uunikumidega edasi teha.
MEELIS MEILBAUM

1. juulil alustati Haljala ristmikul töödega, eile jõuti teepinna freesimiseni.
Maanteeameti teatel on ehitajal töödeks
ette nähtud kaks kuud, selle ajaga peaks
olema laotatud ka viimased asfaldikihid.
Lõppviimistluseks, nagu on markeerimine, haljastamine, liiklusmärkide paigaldamine ja muu selline, on ehitajal aega
veel üks kuu.
Vanade valgusfooride edasise saatuse kohta pole maanteeametilpraegu lõplikku seisukohta kujundatud, kuid ühtegi foori kollase tulega plinkima jätta ei
taheta, sest see võib liiklejates segadust
tekitada.
Pigem soositakse varianti seada foor
ringristmiku lähedusse haljasalale niiöelda mälestusmärgiks.
Ristmiku kogumaksumus on koos ettenägemata töödeks mõeldud reserviga
pisut enam kui 350 000 eurot. Maanteeameti teatel valla osalust tööderahastamisel vaja ei olnud, sest ümberehituse

PRITSIMEHED
LÄHEVAD SAAREMAALE
VÕISTLEMA
Neljapäeval ja reedel võtavad parimad tuletõrjesportlased ja komandod Kuressaares mõõtu Eliitkomandol jatuletõrjespordi Eesti meistrivõistlustel.
Päästealase kutsemeisterlikkuse võistlusEliitkomando toimub tänavu seitsmendat korda, üheksa osaleva komando seas on ka Rakvere pritsimehed. Tiitli võitja selgub kahel päeval peetavate võistluste käigus, kus oma tugevus
pannakse proovile viiel alal.Võistlusaladel on tihe seos reaalse tööga. Päästjad peavad näiteks “öösel” ärgates riietuma täisvarustusse, lahendama liiklusavariiga seotud ülesannet, kustutama tulekahju ja läbima päästeautoga
vigursõiduraja. (VT)

hind mahtus maanteeameti eelarves olnud summa piiresse.
Haljala valla majandusspetsialist
Marko Teiva on varem öelnud, et ringristmik on valgusfooridest parem: see rahustab liiklust, sest autojuhid on sunnitud sõidukiirust vähendama. Koos ringristmikuga rajatakse kõrvalteid ja paigaldatakse maa alla uued kommunikatsioonid. “Visuaalne pilt alevis korrastub,” lisas Teiva veel ühe argumendi ringtee
poolt.
Haljala valgusfoor oli üks esimesi,
mis Lääne-Virumaal 1980. aastate lõpul
paigaldati. Siis olid Viru kolhoosi hiilgeajad avati suurfarm ja autod vedasid
sõnnikut läbi Haljala, luugid lahti. Mõnikord pidid autod äkki pidurdama, nii et
sõnnik teele lendas. Valgusfoor muutis
aga liiklemisekultuursemaks.
Fooride asendamine ringristmikuga
kerkis tõsisemalt päevakorda mullu kevadel.
–

Vatikani pangal
läks maine
taastaminekalliks
maksma
Vatikani panga eelmise aasta tegevusaruanne näitab,
et panga maine puhastami-

ne rahapesukahtlustest on
Vatikanile kujunenud kulukaks.
Süüdistuste tõttu on
pank sulgenud enam kui
2000 kliendi konto ja sadu
teisi kontosid. Nende meetmete tagajärjel vähenes
panga kasum 2012. aasta
86,6 miljonilt eurolt mullu
2,9 miljonile eurole. (BNS)

Rakveres toimub luterikiriku
peapiiskopikandidaatide debatt

AINLIVA

Reedel kell 18 leiab Rakvere Pauluse kirikus (Kalevi hall) aset
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskopikandidaatide debatt. Viiest seni üles seatudkandidaadist on lubanud kohale tulla neli: konsistooriumi kantsler Urmas Viilma, usuteaduse
instituudi rektor Ove Sander, assessor Joel Luhamets ja Viljandi
praost Marko Tiitus. Lääne praost Tiit Salumäe viibib debati toimumise ajal välislähetuses.
EELK valib omale uue juhi ehk peapiiskopi 2014. aasta novembris kirikukogul. Debatt leiab Rakveres aset kristliku noortefestivali JäPe (Järgmine Peatus) raames. (VT)

Kuno
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Küljetoimetaja Risto Kukk, risto.kukk@ajaleht.ee, 322 9105

Ro ba: “Ega

me

enam

ksinuerpal tegmaeihak”

Risto Kukk
risto.kukk@ajaleht.ee

“Haridus, mille õpilased siit
saavad, on tööjõuturul väga
konkurentsivõimeline.”

Olete pikalt juhtinud omavalitsusi. Kuidas tekkis siis nüüd
plaan asuda ametikooli juhtima?
Jah, omavalitsusi olen päris pikalt juhtinud, olen nende juhtimises osalenud
juba 1998. aastast, kui mind aasta alguses valiti Tapa abivallavanemaks, ja
2001. aastast olen otseselt omavalitsuse juht olnud. Alguses Tapa linnapea,
siis sai Tapa uut valda juhitud ja 2009.
aastal õnnestus avaliku konkursi korras
saada Saku vallavanemaks.Juhtida ühte Eesti võimekamat omavalitsust on väga hea kogemus.
Eks iga asi lõpuks ammendub, ja selleks et ise värske olla, tuleb teha midagi muud. Miks käis mõttest läbi just hariduse valdkond?Olen juriigi raha eest
haridusse koolitatud Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonnas ja hariduse
valdkond on olnud mulle läbi kogu
omavalitsuskarjääri ka väga südamelähedane. Aastatel 2005–2009 juhtisin
Tapa vallavanemana ka Lääne-Viru
OmavalitsusteLiidu hariduskomisjoni ja
alates 2000. aastast kuulun Imastus asuva puuetega laste erakooli juhatusse.
Olen haridusvaldkonnaga igapäevatöös
kokku puutunud. Ka abikaasa on pedagoog.

KUNO ROOBA
Rakvere ametikooli direktor

Mõned ettevõtjad vaatavad, et täna meil
paljud protsessid toimivad ja on töötajate jaoks niigi pingelised, ning kui veel
mõni õpipoiss või praktikant juurde võtta, siis lihtsalt ei ole neil võimalust selle inimesega tegeleda. Aga on ka teismoodi mõtlemist ja meil on koostööpartnereid päris palju.
Samas vaatame praegu liiga ühepoolselt ametikooli rolli koostööpartnerina. Siia on Euroopa rahadega loodud
nüüdisaegne õpikeskkond nii autonduses, ehituses kui ka kokanduses ja seda
on võimalik laiemalt kasutada. Ega ametiõpe ei lõpe kutsetunnistuste kättesaamisega.
Tänastes tingimustes peab just täiskasvanuõppe ja täiendõppe pool oluliselt kasvama. Kui on ettevõtjatel teada,
mis oskusi oleks vaja töötajatel täiendada, siis olemekindlasti selles osas heaks
partneriks, et seda pakkuda. Ka Rakvere üldhariduskoolid käivad osa oma tööõpetuse tunde siin pidamas.

Miks valisite haridusvaldkonnas
just ühe ametikooli juhtimise?
Ametikooli roll on tänasel päeval märgatavalt laiem kui üldhariduse andmine. Rakvere ametikooli roll Lääne-Virumaal, aga ka laiemalt on äärmiselt tähtis.Koostöö tegemine ja suhete hoidmine nii praeguste kui tulevaste koostööpartneritega on selles valdkonnas samuti äärmiselt oluline, nagu omavalitsusteski.
Eks ametikoolis ole ju ka praegust demograafilist situatsiooni
arvestades muutuste aeg?
Kui me vaatame meie üldist demograafilist olukorda ja neid muutusi, mis õpilaste arvus kajastuvad, siis need on näha ja teadakõigile. Ma ei ütleks, et ametikoolid üleüldises mõttes oleksid suures muutuses kutseharidust on Eestis
vaat ehk kõige rohkem reformitud. Paraku just vastupidi üldharidusse ei ole
needreformid veel jõudnud.
Jakui me vaatame, palju meil on põhikoole ja üldhariduskoole, gümnaasiume ja kuidas kõik omavalitsused võitlevad nende olemasolu eest. Ka meie koolile on uue eelnõu projektiga pandud
ülesandeks õpilaste arvu kasvatamine ja
kindlasti on see, kuidas me üldisest õpilaste arvu vähenemise trendist hoolimata õpilate arvu kasvatame, lähiaastatel
meie tõsine väljakutse.
Peame vaatama, millised on ettevõtjate vajadused ja mida parajasti teeb
tööturg, et vastavalt sellele oleksid tehtud õppekavad. Ja ametikool peab olema oma võtmes terves meie piirkonnas
atraktiivne ja hea koostööpartner.

MELIS BAUM.
Pikaaegne omavalitsusjuht ja aktiivne
orienteeruja Kuno Rooba leidis oma tööelus
uue väljakutse Rakvere ametikooli
direktorina.

–

–

Õpipoisiõppe puhul on võtmeküsimuseks koostöö ettevõtjatega, et oleks kohti, kuhu meie õpilasi õpipoisiõpet tegema saata et ettevõtetel oleks huvi õpilasi, kes on nende potentsiaalsed töötajad, vastu võtta.
Ja teistpidi, et nendes ettevõtetes
oleks ka inimesi, kes viitsivad õpipoiste-

Sain aru, et teid direktoriks valinud komisjonile avaldas suurt
muljet teie õpipoisiõppe idee.
Kuidas see mõte tekkis?

–

ga tegeleda ja neile kui meistrid sellidele kogemusi edasi anda. Iga õpetamine
eeldab ka mõningaid pedagoogikateadmisi mõni võib olla väga hea spetsialist, aga kuidas jõuda selleni, et ta oleks
võimeline oma teadmisi edasi andma.
Me peame koostööpartnerid endale
lihtsalt kasvatama. Ma esitan siinkohal
Virumaa Teataja kaudu üleskutse: kui
tänaseks väljakujunenud koostööpartneritekõrval on veel ettevõtjaid, kes on
huvitatud juurde tulema ja selles protsessis osalema, võtke julgesti ametikooli ja minuga ühendust.
–

Tuleme kohale ja arutame, mismoodi seda oleks võimalik mõlemale poolele kasulikult teha.
Hea meel on tõdeda, etka ministeerium on selle mõttega kaasa tulnud,
nende poolt on tugi ideele olemas ja
uuel Euroopa Liidu rahastamisperioodil
tuleb sellele ka rahastus juurde.
Ega see koostööpartnerite leid-

mine väga lihtne ei ole, on ju
kuulda olnud, et raskusi on isegi praktikakohtade leidmisega.
Kuidas teie seda olukorda hindate?
Eks ta ole nii ja naa. Kui me vaatame
praegu tootmisettevõtetesolevat trendi,
siis peamised märksõnad on tootmise
intensiivsus ja efektiivsus.
Ega tänapäeval töö tegemine ei ole
lust ja lillepidu see on kellaajast kellaajani väga intensiivselt üles ehitatud.
-

Ettevõtjatel võiks huvi olla, sest
räägitakse ju järjest kasvavast
tööj õupuudusest.
Eks tänapäeval on haritud meistrimees
hinnatud igal pool ja kvalifitseeritud
tööjõu puudus ka laialdane probleem,
mida enamik ettevõtjaid ka tunnetab.
Küsimus on sageli ka selles, palju meistrimehele palka makstakse ja kas see on
piirkonnas konkurentsivõimeline või
peab töötaja otsima oma võimetele vastava töö ja sobiliku tasu selle eest kuskilt mujalt. Eks see Eestist välja liikuminegi on olnud viimaste aastate tõsine
trend.
Õpikeskkond on teil nüüd igati
nüüdisaegne, seda ei saa aga

öelda ühiselamu kohta. Millised
plaanid on teil sellega?
Ühiselamu on jäänud neist viimastest
renoveerimistest puutumata. Kindlasti
tuleb ühiselt ministeeriumiga leida võimalusi ka see pool korda saada. Ma ei
julge praegu mingeid ajalisi tähtaegu
öelda, aga ühel hetkel saab see korda,
sest vajadus on.
Mis on need asjad, millega Rakvere ametikool suudab oma
konkurentidest üle olla?
Kindlasti on meil väga hea õpikeskkond
ja väga head pedagoogid, kes oma tööd
hinge ja südamega teevad nii üldainete kui ka kutseõppe puhul. Õpilased tulevad tänapäevasesse kooli, kus on oma
kindlad selged nõudmised. Haridus, mille õpilased siit saavad, on tööjõuturul
väga konkurentsivõimeline.
Tänavune vastuvõtt käib. Ega me
siin enam kukerpalle tegema ei hakka,
karavan liigub ja vaatame, kuidas läheb,
ning pigem sellelt pinnalt, kuidas tänavu läheb, tuleb hakata tulevaks aastaks
plaane tegema.
–

Väike-Maarja vald leidis õppekeskuse
küttesüsteemi jaoks raha
Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas
viimasel istungil valla tänavuse lisaeelarve, mis näeb suurima investeeringuna ette õppekeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimist.
Keskküttesüsteemi uuendamine läheb maksma 23 920 eurot.
Vallavanem Indrek Kesküla selgitas, et õppekeskuses asuva õppeköögi
renoveerimine ja küttesüsteemi uuendamise töödkokku lähevad esialgu pla-

neeritust üle 20 000 euro kallimaks
ning seetõttu tuli leida lisaraha.
Suuremaks investeeringuks (5000
eurot) on veel Simuna koolis lisaklassi
remontimine ja sisustamine, et seal
avada täiendav klassikomplekt.
Samuti suurendati hajaasustusprogrammi omavalitsusepoolset kaasfinantseeringu suurust (4000 euro võrra),programmi eesmärgiks on toetada
vallaselavaid peresid vee- ja kanalisat-

sioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja
elektrisüsteemide rajamisel.
Täiendavaid investeeringuid on
võimalik teha eelkõige seetõttu, et tänavu aasta alguses kujunesid sooja talve tõttu tegelikud küttekulud oluliselt
väiksemaks kui eelarves kavandatud.
Küttekuludelt hoiti kokku 13 500 eurot. Ka on prognoositust paremini laekunud üksikisiku tulumaksu. (VT)
autonoomsete

Väike-Maarja õppekeskuses uuendatakse peagi keskküttesüsteem.

ARVET MÄGI
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Küljetoimetaja Eva Samolberg-Palmi, eva.samolberg-palmi@ajaleht.ee, tel 322 9114

Tulumaks kasvab keskmisest
aeglasemini

KUIDAS PÄÄSEDA õhtul hilja koju?

Kui Eestis keskmiselt kasvas
tulumaksu laekumine omavalitsustele esimesel poolaastal
mulluse esimese poolaastaga
võrreldes ligi üheksa protsenti, siis Lääne-Virumaal on
maksulaekumise kasv aeglasem.
Täpselt Eesti keskmise
kasvuga on Rakvere vald, Väike-Maarjas kasvas maksulaekumine 10%, Rägaveres
10,6%,Vihulas 10,8% ja
Laekveres 11,1%.
Kui ülejäänud tulumaksu
laekumise kiire kasvutempoga vallad on väikesed, siis
Väike-Maarja vald on üks
maakonna suuremaid.Eelmisel aastal sai Väike-Maarja
Tamsalu inimesed muretsevad, et busse, millega vajadusel maakonnakeskusesse ja sealt koju saada, käib liiga vähe.

Tamsalu rahvas tahab
paremat bussiühendust
Reisijate vähesuse tõttu suletakse alates 14. juulist bussiliin
Tamsalu–Kullenga–Tamsalu, Tamsalu vallavalitsus palub maavalitsusele
saadetud pöördumises Rakvere–Väike-Maarja–Laekvere–Rakvere liini
pikendamist nii, et see kulgeks läbi Porkuni ja Tamsalu.

Esmaspäeval sai politsei teate,
et Tapal varastati Saiakopli tänava korterist tahvelarvuti
Prestigio.
Kahju on 100 eurot. (VT)

Eva Klaas

Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Mati Jõgi selgitas, et reisijate
arvu hindamiseks oli teenust
osutanud ASilt GoBus saadud
piletimüügi väljavõte, kust selgus, et mullu novembris liikuma pandud bussi kasutas vähe
inimesi.
Tamsalu vallavalitsus saatis
maavalitsusele märgukirja, kus
märkis, et loodud võimalus
Rakverest Tamsallu sõita oli algusest peale ebakindel sellega
kaasnenud ümberistumise pärast, mis ei anna kindlustunnet
õhtul seiklusteta koju jõuda.
Praegu veel Tamsalust Kullengale sõitev buss kohtub Rakvere–Väike-Maarja-Simuna–
Laekvere–Rakvere liini sõitvaga ning bussi vahetades on saanud liigelda ka Rakverest Tamsallu ja vastupidi. “Minuni ei
ole jõudnud teadet ühestki sellisest juhtumist, et kellelgi
oleks tekkinud sekeldusi seepärast, et näiteks buss tulemata
jääb,” sõnas Mati Jõgi.
Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg avaldas arvamust, et ainuõige võimalus

oleks Rakverest liinile number
planeeringuosakonna juhataja
Mati Jõgi ütles, et Rakvere–
44 Rakvere–Väike-Maarja–Simuna–Laekvere–Rakvere kell
Väike-Maarja–Simuna–Laekve20.25 väljuva bussi marsruudi re–Rakvere liini marsruudi
muutmine nii, et buss suunmuutmist on arutatud enne seduks Rakverest Tamsallu ja
da, kui Tamsalu–Kullenga–
sealt edasi Väike-Maarjasse.
Tamsalu buss käiku pandi.
Vallavalitsus on seisukohal,
Tookord kerkis miinusena
et seoses töökohtade väheneüles see, et Rakverest kaugematesse sihtpunktidesse jõudmisega Tamsalus töötavadpaljud valla elanikud Rakveres ja mine võtaks senisest rohkem
kasutavad ühissõidukeid.
aega ja teenindamata jääks
osa peatusi, mida buss
“Kahjuks on saanud vahetustega töötamisel
praegu läbib. Suletatakistuseks võimava Tamsalu–Kullenluse puudumine
ga–Tamsalu liini
on umpeale kella 20 kojuulil suletakse kasutajaid
bes sama palju kui
ju Tamsallu tagasi
Tamsalu-Kullen- bussisõitjaid Aburi
sõita,” märgib valga bussiliin
lavalitsus märgukirja Koonu külas. Jõjas.
gi sõnul on kõnealuBussi marsruudi
se bussiliini pikendamimuutmine liinil number 44
ne üks variante, mida kaaluda,
valla hinnangul lisakulusid liikuid lähtuda tuleb ka tegelini käigushoidmiseks kaasa ei kust vajadusest.
tooks. Juhul kui buss pööraks
Oluline osa selles, et praepärast Kullengat Tamsalu suuguse liini pikendamise asemel
nas, jääksid teenindamataneli
otsustati eraldi Tamsalu–Kulpeatust: Põllu, Aburi, Koonu
lenga–Tamsalu liini käikupanefarm ja Koonu.
ku kasuks, oli ka Väike-Maarja
Neis piirkondades elab korvalla ettepanekutel.
dades vähem elanikke kui
Väike-Maarja vallavanem
Tamsalu linnas koos lähedal
IndrekKesküla leidis, et kehtiv
lahendus oli kõigi huve arvesasuva Sääse alevikuga.
Maavalitsuse arengu- ja tav: õhtune liikumisvõimalus

14.

oli Tamsalu elanikel ning ka
Aburi ja Koonu küla rahval, samuti ei pikenenud kaugematesse sihtkohtadesse jõudmise
aeg. “Kindlasti on vaja näha
tervikut. Bussiliini muutmine
toob probleeme Koonu ja Aburi elanikele ning ka nendele,
kes sõidavad Väike-Maarjasse,
Simunasse või Laekverre,” rääkis Kesküla. Ta lisas, et VäikeMaarja vallavalitsus on valmis
teemat arutama, kuid arvestada tuleb ka praeguste reisijate
vajadustega. Võib-olla piisaks
lihtsalt info paremast liikumisest, sest tegelikult oli võimalus Rakverest Tamsallu jõuda
olemas.
Tamsalu vald muretseb ka
üldise kehva ühenduse pärast
maakonnakeskusega. Septembris suleti liin Rakvere–Paide–
Pärnu. Nüüd on hiliseim võimalus Tamsalust Rakverre sõita kell 15.40 varasema 17.40
asemel. Mati Jõgi tõdes, et bussiühendus Rakvere ja Tamsalu
vahelkiita pole, ja lisas, et selle parendamiseks kavatsetakse
Tamsalu vallaga koostööd teha
ning mitmesuguseid võimalusi
kaaluda. Muutused ei pruugi
aset leida lähiajal, sest nõuavad analüüsi.

Mobiiltelefon päästis eksinud eaka naise
Esmaspäeval eksis Patika küla
metsa 77aastane naine. Rakvere politseinikud leidsid ta paar
tundi hiljem tänu mobiiltelefoni positsioneerimisele.
“Metsa minnes on vaja mobiiltelefon alati kaas võtta. Ja
kui inimene eksib, siis on tal
võimalus helistada politseisse
või häirekeskusse ja eksimisest
teatada. Väga oluline on muidugi meeles pidada, etkasu on
ainult laetud akuga mobiiltelefonist,” rääkis Rakvere politseijaoskonna piirkondliku polit-

seitöö teenistuse vanem Martin
Rist.
Rist selgitas, et kui metsas
levi pole, siis tuleb telefonil eemaldada SIM-kaart pärast seda on võimalik helistada hädaabinumbrile. “Positsioneerida
saab ikkagi ainult siis, kui mobiiltelefon on laetud, väljalülitatud telefoni puhul seda teha
ei saa,” lisas Rist.
Metsa minekut plaanides
tuleks enda jaoks läbi mõelda
päris mitu asja. Näiteks riietus
peaks olema mugav, selles ei
–

tohi hakata liiga palav ega ka
liiga külm. Igaks juhuks võiks
panna selga erksavärvilised riided, sest need on kaugelt paremini märgatavad.
Oma võimeid ei tasu samuti üle hinnata. Enda suhtes tuleks olla aus ja arvestada oma
füüsilise vormiga. Ka ei maksa
pidada oma orienteerumisvõimet paremaks, kui see on.
Valida tuleks mets, mis on
tuttav ja ohutu, ning võimalusel minna metsa koos sõbra või
pereliikmega. Kindlasti peaks

vald enam-vähem samasse
suurusjärku jäävastVinni vallast poolaastaga ligi 50 000
eurot vähem tulumaksu, tänavu aga ligi 8000 eurot rohkem.
Vinni oli 4,4% suuruse
kasvuga maakonnas üks nõrgemaid, edestades vaid Kundat, kus tulumaksu laekus linnale ainult 3,3% mullusest
rohkem. Kundas on maksulaekumisekasv olnud aeglane
jubapikka aega.
Sama oli lugu ka Tamsalus, kuid seal on asi pöördunud paremusele, sest kuue
kuuga on maksulaekumine
mullusega võrreldeskasvanud 8,2% võrra. (VT)

ARVET MÄGI

Rakveres rünnati
naist

eva.klaas@ajaleht.ee

(Ö

teavitama oma metsaminekust
lähedasi ja kaasa võtma vajalikus koguses vett.
Kui näib, et oletegi metsas
ära eksinud, tuleb säilitada rahu ja kuulata ümbruskonna
hääli koduloomade hääled,
sõidukite müra ja muu võib
vihjata võimalikule lähedasele
asustusele.
Eksinul on soovitatav püsida metsasihil, metsateel või lagedamas kohas. Liikudes tuleb
olla ettevaatlik, et mittekukkuda ja ennast vigastada. (VT)
–

Esmaspäeval teatati politseile,
et Rakveres tungiti Nisu
tänava korteris kallale
46aastasele naisele. (VT)

Varas himustas
arvutit

Võsu võõrustab
jooksusõpru
Homme saab Vihula vallavalit-

suse hoone juurestalguse tänavu esimene Võsu südasuve
maraton.

Kavas on 7, 15 ja 42 km
distants ning võistluskeskuse
vahetus läheduses toimuvad
lastejooksud.
Finišeeritakse Võsu rannajoonel. Lisainfot leiabEesti
Maratoni kodulehelt. (VT)

MARGUS ANSU
Lõkke tegemine
nõuab ettevaatust
Esmaspäeva õhtul kustutasid
päästjad Pajustis Lepasaare tänaval suure oksahunniku. Päästjate sündmuskohale jõudes olid
lõkke teinud inimesed kustutamisega juba alustanud ja suurema ohu ära hoidnud.
Päästjad selgitasid, et lõket
tohib teha hoonetest kaugemal
ja hoolega tuleb jälgida, et lõke
ei läheks liiga suureks. Oluline
on ka, et lõkke läheduses oleks
valmis pandud vahendid lõkke
kustutamiseks. (VT)

Päevapilt

MELIS MEILBAUM
Eile tõstetiremondis olevalSämi sillal paika uued terastaladning
alustati sillatekivalamise ettevalmistamist. Maanteeametikinnitusel valmibsild tähtajaks ning avatakse liiklusele augusti esimeses
pooles. Sämi sild on suletud olnud alates 9. maist, kui sellel juhtus
traagiline avarii, milles hukkus veokijuht. (VT)

8000

KUUPMEETRIT

Venemaalt imporditud maagaasi kulus kahe päevaga laulupeotule
loitmiseks.

e
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Isemajandavad Eesti
seakasvatused

KOMMENTAAR

12 aastat mitme
pensionisambaga
edukalt või edutult?
–

Tänavu

suvel möödub 12
aastat kohustusliku kogumispensioni süsteemi (teine
sammas) loomisest. Selle

aja jooksul on teine sammas näinud
nii paremaid kui halvemaid aegu
riik on sissemakseid kord vähendanud, siis jälle suurendanud; maailma
aktsiaturud on läbinud viimase 70
aasta suurimakukkumise ja siis taas
Kristjan
kiire tõusu.
Tamla
Swedbanki
Peaaegu kõikjal on mis tahes piinvesteerimiskaajalist tulemust andvate majandusfondide juhatuse
reformide ja muudatuste üheks peaesimees
miseks kitsaskohaks see, et nendele
püütakse juba enne tegelike mõjude
ilmnemist hinnanguid anda. Täpselt nii
on ka Eesti pensionisüsteemi teise sambaga, mille tegelik positiivne mõju peaks tekkima pärast
30–40aastast kogumist, kuid seda tahetakse hinnata oluliselt varem.
Seejuures unustatakse tõsiasi, et majanduse kriisiaastatel ei saanud inimesed mitmel aastal teise sambasse
sissemakseid tehagi või said seda teha üksnes piiratud
mahus. Kahjuks langes ajaperiood 2009–2011 kokku viimase aastakümne parimate tõusuaastatega maailma aktsiaturgudel. Lisaks olid palgad 12 aastat tagasi nüüdsega
võrreldeskohati 2,5 korda madalamad ehk teisisõnu
teise sambasse praeguseks kogunenud sääste tuleb hinnata ka süsteemi algusaastatel tehtud
oluliselt väiksemate sissemaksete valguses.
Vabatahtlik
Asjale objektiivsema hinnangu
andmiseks tuleks teha läbi lihtne arsäästmisvutus ja vaadata, kas keskmist palka
harjumus
teeniva inimese igakuised pensionimaksed oleks tänaseks suuremad, kui on Eestis
ta poleks otsustanud teise sambaga liitööealiste
tuda.Lisaks tasub analüüsida, kas ja
kui altid on Eesti inimesed omale vainimeste
batahtlikult sääste koguma.
seas kahEsimesest sambast saadavad penjuks väga
sionimaksed sõltuvad suures plaanis
kahest tegurist: kõigile pensioniealisvähe
tele ühesugusest igal aastal riiklikult
levinud.
kehtestatud pensioni baasmäärast (tänavu 135 eurot) ja töötatud aastate
jooksul teenitud sissetulekust võrreldes Eesti keskmisega. Selle kohaselt
ulatubkeskmist palka teeniva ning 12
aastat töötanud inimese esimese samba pension 194 euroni kuus.
Inimestel, kes on liitunudkohustusliku kogumispensioni süsteemiga, on see summa ligikaudu 10 euro võrra
väiksem, sest osa sotsiaalmaksust on suunatud teise sambasse.
Võrdluseks, tänaseks on teise sambaga algusaastail
liitunud ja keskmist palka teeninud inimesel pensionikontole kogunenud pea 6000 eurot. Teise samba väljamakseid pakkuvad kindlustusseltsid lubavad selle pealt
26-30 euro suurust kuist pensionilisa. Ehk teisisõnu, teise sambaga algusaastail liitunud keskmist palgasaajat
ootab 16-20 euro võrra suurem igakuine pension kui teise sambaga mitteliitunut.
–

–

Kokkuvõttes

on väga tervitatav, et meie pensionisüsteemi üle käib pidevalt elav diskussioon.
Eesti inimeste majandusliku kindlustunde juures on suurimaks kitsaskohaks väike kõrvale
pandud rahatagavara. Kuna pensionisäästud on osa meie
kogutud rahalisest reservist, peaks diskussioon keskenduma eelkõige sellele, kuidas meie kõigi säästusid suurendada.
Vabatahtlik säästmisharjumus on Eestis tööealiste inimeste seas kahjuks väga vähe levinud.Seda näitab kasvõi pensionisüsteemi kolmanda sambaga liitunute ja sinna aktiivselt säästjate väga väike hulk seda hoolimata
kolmandale sambalekehtivast tulumaksusoodustusest.
Vabatahtlikku pensionisambasse on inimesed fondide ja
kindlustusseltside kaudu kogunud enam kui kuus korda
vähemraha kui kohustuslikku teise sambasse.
Ehkki pensionisüsteem on mõeldudkolmesambalisena, ta sellenareaalselt ei toimi. Ka ei kogu Eesti tööealine inimene märkimisväärses mahus hoiustele ega säästa
mõnel muul moel.
Paradoksaalselt moodustavad näiteks Swedbanki
hoiuste mahust väga suure osa pensioniealiste, mitte aga
tööinimeste säästud. Nii peamegi nentima, et enamiku
inimeste ainsaks tegelikuks säästuks on kohustusliku II
sambaraha.
–

Eesti seakasvatus
liigub järjest
rohkem selle
poole, et ise
kasvatan, ise
tapan ja ise müün
ka liha maha.
RistoKukk
risto.kukk@ajaleht.ee

SF Pandivere
juhataja Aare
Kalsoni sõnul ei
ole Eestis võimalik seakasvatusega teisiti
enam teenida, kui tuleb kogu
protsess sigade kasvatamisest kuni lõpptoodangu müügini enda
kätte võtta. SF Pandiverel on sigalad Väike-Maarjas ja Tartumaal, kus asuvad ka väike tapamaja ja lihapood. Kaks aastat tegutsenud pood on tartlaste ja lähedal asuvate valdade elanike
seas üsna populaarne, selle juurde sõidavad koguni vallabussid.
Väike-Maarjas asub peamiselt
SF Pandivere tootmine ja sealsetes lautades on 4800 siga, Tartumaa lautades on neid 2000.
Plaanid, mis kirjas kümmekond aastat tagasi valminud arengukavas, täielikult täidetud pole.
Kavas oli kogu seakasvatus VäikeMaarjasse jättaning tapamaja ja
liha edasine väärindamine sisse
seada Tartumaal.
“Esiteks on majandus arenenud meile ebasoodsas suunas,
mistõttu seakasvatus on Eestis tõsises kriisis. Teravilja hind on läinud kõrgemaks ja sealiha hind
madalamaks. Loogikaga see kokku ei käi,” selgitas Kalson.
Teisalt ei läinudSF Pandivere
plaanid kokku valla arengukavaga, mis näeb ette orienteeruda
rohkem turismindusele, jaseetõttu polnud võimalik Väike-Maarjas
seakasvatust laiendada.“Me põrkusime tõsise vastuseisuga ja olimegi sunnitud oma plaanidest
loobuma ja tootmist siin vähendama. Umbes 20 protsendi jagu oleme viimase aasta jooksul tootmist
vähendanud,” rääkis Kalson.
Tootmine väheneb veelgi. Eelmisel aastal müüdi 15 000 siga,
tänavu on plaanis müüa 1000 sigakuus ehk siis poes läheb müügiks 250 kilogrammi liha päevas.
Kalsoni selgituste kohaselt on
tootmise vähendamine seotudka

OÜ

MELIS BAUM.
Kogenud seakasvataja Aare Kalsoni sõnul on ainus võimalus pakkuda liha otse tootjalt kodumaisele tarbijale.

arendustegevusega, sest Euroopas
kellelgi toodangu vastu huvi pole
ja Venemaale ei saa liha tarnida.
“Samas on näha, et meie oma
toodekohalikele inimestele ikkagi meeldib. See on selgelt näha
Tartus, kus meil on oma tapamaja ja oma pood ning kus me praegu suudame peaaegu kogu oma
toodangu maha müüa. Klientidele meeldib, et meie toodang on
alati oma ja
värske,” kõneles
ta. Poe lihakambril on näiteks aken, mille
kaudu kliendid
saavad jälgida,
et seal on kõik
korras ja puhas,
samuti lõigatakse liha klientide
silmeall. Hinnatase hoitakse
poes alati pisut
madalam, kui
on Tartu turul.
“Meil on vaja
palju müüa ja seetõttu hoiame
hinnad all ja jälgime pidevalt, et
oleks odavam kui turul. Meil ei
ole eesmärki teenida suurt kasumit väikese kogusega, vaid tahame müüa suuremas mahus ja hoida tootmine hinges,” kommenteerisKalson lihapoe hinnapoliitikat.
Äri kasumlikkuse kohta mainis Kalson, et krooni ajal olid
numbrid suuremad ja oli lihtsam
arvet pidada. “Eurode puhul arvestatakse kolm kohta peale nulli ja see kolmas koht tähendab juba päris palju. Kui maht on suur,
siis sellekolmanda numbri ümber
mäng ainult käibki,” nentis ta.

Numbreidvaadates selgub, et
lihakilo eest saadav keskmine
hind on praegu siiski tõusuteel:
kui 2009. aastal oli see SF Pandiverel 1,24 eurot ja 2010. aastal
1,22 eurot, siis 2011. aastal 1,27
ja 2013. aastal koguni 1,42 eurot.
“See hind on läinud kõrgemaks seetõttu, et me ise realiseerime. Kombinaadi hinnad jooksevad täna hoopis teistpidi. Täpselt
ma ei oska öelda, mis see hind
oleks, kui müüksin täna kombinaati, aga arvan,
et see, mis me
kilogrammi eest
sealt saaksime,
oleks umbes
1,15 eurot keskmiselt. Kusagil
aasta alguses oli
kombinaadi
hind 94–95 senti. Üks mees ütMARGUS ANSU les
mulle, et sõbrahind on 95
senti, muidu oleks 90 senti,” rääkis
Kalson.
Ise liha väärindamine on Kalsoni sõnul suur töö ja ka kulud on
suuremad, mistõttu kasum väga
palju omahinnast kõrgemale ei
kerki. “Aga kui täna tuleks müüa
kombinaatidesse, siis oleks see
selgelt miinusega tegevus,” nentis ta, lisades, et kogu ahel tuleb
enda kätte võtta, kui ei ole eesmärgiks haisu või sõnnikut toota.
Kuna on näha, et kliendid hindavad omamaist toodangut, mille päritolus saab kindel olla, on
SF Pandiverel selge edasine plaan
panustada tootearendusse. “Kui

järgmisel aastal õnnestub toetust

saada, siis ehitan igal juhul uue
tootmisosa Maramaale Tartumaa-

le,” lubas Kalson. Ta soovib haka-

ta vorstitsehhis tegema vorsttoo-

teid ja rajada väikese lihalõikusettevõtte, mis võimaldaks müüa
liha teistele lihakäitlusettevõtetele.
“Täna ma müün rümbana, mis
on odavtoode, ja selle ostjaid on
suhteliselt piiratud arv. Kui ma
suudan müüa kaelakarbonaadi,

kintsu, sisefileed, välisfileed, ribi,

siis igale tootele on eri ostja.

Klientuur, kellele müüa, laieneb
oluliselt.Restoranid juei osta ter-

vet rümpa.
Praegu võin liha müüa ainult
otse tarbijale, aga käitlejatele mit-

te,” selgitas Kalson. Oma klientidena näeb ta Tartu piirkonna inimesi Tartu linnas ja sellest 50
kilomeetri raadiuses elab ligikaudu 150 000 inimest.
Muretsemiseks annab põhjust
Aafrika sigade katk, mis nüüd on
levinud juba ka Lätis ja Pihkva oblastis. “See peab Eestisse jõudma,
siin ei ole muud võimalustki,”
rääkis Kalson murelikult. SF Pandivere on katku vastu rakendanud
kõiki võimalikke meetmeid: väravad on igal pool kinni, aiad ümber ja mitte ühtegi võõrast inimest farmidesse ei lasta, väljas on
desomatid ja ka farmi töötajate
puhul ei ole isiklike kodusigade
pidamine sallitud.
Varem olid Tartus poe ees
põrsad inimestele vaatamiseks ja
lastele rõõmuks, kuid katkuoht tegi sellele lõpu. “Midagi ei olnud
teha, see oli meie jaoks väga suur
ohuallikas,” lausus Kalson.
–

Kliendid on Oma Põrsa üles leidnud

Poolteist

aastat tegutsenud
perefirma Oma Põrsas avas
Rakveres Pikas tänavas lihakarni paar kuud tagasi. Poe
omanikKirke Laht ütles, et kliendid on nad üles leidnud. “Käivad
ja kiidavad,” ütles ta, rõhutades,
et tarbija hindab just kindlust, et
nende käest ostes saab kohaliku
liha, mitte välismaalt sisse toodu,
sest ettevõttel on endal farmid
Vajangul.
“Meie ei pea lisama enda toodetele märget, et tegemist on Eesti seaga, sest absoluutselt kogu

toodang ongi kodumaine,” lisas
Urmas Laht, seakasvatusega tegeleva firma Markilo omanik.
Poest ostetakse väga palju sea
veerandkeresid, mida saabkohapeal vastavalt soovile javajadusele tükeldada. Nende järele tullakse näiteks ka Raplast ja KohtlaJärvelt. Kirke Laht lisas, et just
paljud maainimesed ostavad korraga suurema portsu, et ei peaks
nii sagedasti poes käima, kuigi
värsket liha saab neilt alati. Aga
põhiküsimus on just kehvades liikumisvõimalustes, mis kujunda-

vad ostuharjumusigi. Kliendid jälgivad tähelepanelikult ka hinnakampaaniaid.
Poes on oluline, et värsket liha ei jätkuks mitte ainult hommikul, vaid ka õhtutundidel. Vajadusel tuuakse seda juurde. Aga
näiteks jaanipäeva aegu läks küll
nii, et mõnedest grilltoodetest tuli puudu. Perekond Lahe firma
müüb lihatooteid veel Mustamäe
ja Nõmme turul ning on laienemas, kuid selle plaani jätavad ettevõtjad esialgu saladuseks.
Mis puutub sigu kimbutavas-

se Aafrika katku, siis teeb see Urmas Lahe murelikuks. “Eestis on
metssigade liikuvus väga suur.
Kui vaadata, et pool sealihast ostetakse sisse, ja kui välisturud ära
lõigatakse, siis mõjutab see kindlasti turgu ja mõned väiksemad
tootjad võivad ära kukkuda,” rääkis ta.
Näiteks Leedu keelas Lätist,
kus taud avastatud, elussigade
sisseveo, liberaalneEesti pole seda veel teinud. Tarbija võib siiski
rahulik olla, sest Aafrika katk inimesele ohtlik ei ole. (VT)
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2XAILNVA
Noored sportlased Vinnis
korvpallitreeningul.

Ameeriklasest
peatreener
juhendas
korvpallilaagris
noorkorvpallureid
VärskeEesti meisterKaidi Kivioja finišis.

5 X JÜRI SUURKIVI

Mart Suurkivi võistlusrajal.

Juuniorideliider RahelKallas finišijoont ületamas.

Virumaa sportlased esinesid
Viljandi TRIATLONIL edukalt
Eesti karikavõistluste etapil Viljandis jagati triatloni meistritiitleid.
Naiste põhiklassis pärjati teiste ees mäekõrguse edu saavutanud Rakvere neiu Kaidi Kivioja
Eesti meistriks. Virumaa sportlased noppisid distantsidel ja vanuseklassides
13 esikuuiku kohta, kaheksa triatleeti mahtusid pjedestaalile.
Merly Raudla

merly.raudla@ajaleht.ee

21CC Triatloniklubikorraldatud
võistlusel olid võistlusaladena
kavas rahvadistants (250 m ujumist, 10 km rattasõitu, 2,5 km
jooksmist) ning Eesti meistrivõistluste arvestuses noorte(750 m / 20 km / 5 km) ja põhidistants (1,5 km / 40 km / 10
km).

Lastevõistlusel said tulevikulootused end proovile panna,
ujudes 150 meetrit, sõites rattaga 4 km ja läbides aja peale kilomeetrise jooksuraja.
Põhidistantsil tõusis naiste
arvestuses poodiumi kõrgeimale astmele Rakvere sportlane,
Vinni Vabaajakeskuse (VAK)
ujuja Kaidi Kivioja ajaga
2:11.38,9, jättes teise koha pälvinud konkurendi enam kui 20
minuti kaugusele.
Kadrinas sündinud TTÜ
Spordiklubi liige Mart Suurkivi
(2:04.38,6) finišeerus kuuendana.
Noortedistantsil saavutas samuti spordiklubi Vinni VAK liige Kevin Vabaorg (1:05.01,9)
A-vanuseklassis (sünniaasta
1997–1998) teise koha. Klubikaaslane Karl Johan Leichter
võistles end neljandaks ajaga
1:11.03,6.
Tabasalu Triatloniklubi liikmed, Rakvere lähistelt pärit õed
Rahel (juuniorid, 1:12.06,1) ja
(A-klass,
Laura
Kallas
1:12.19,3) võitsid mõlemad
oma vanuseklassis esikoha. Aklassi neidude hulgas finišeerus
Vinni Vabaajakeskuse ujuja Eleri Etverk (1:20.30,9) Laura Kallase järel teisena.
Rahvadistantsil B-vanuseklassis startinud Vinni ujuja

Anette Hallik kindlustas endale
teise koha tulemusega 37.05,4.
Ujumisdistantsi liidriga sama
ajaga lõpetanud, kuid rattasõidus maha jäänud Hallik näitas
väga head jooksuvormi ning
jõudis seni võitmatule esikoha
omanikule järele, jäädes alla
vaid seitse sekundit.
Praegu klubi Trismile all
võistlev endine Vinni kasvandik
Jete Eevald (40.37,0) kaotas
võitjale kolme ja poole minutiga ning tuli neljandaks.
Esikuuikusse mahtus veel
viiendana finišeerunud Kaari
Meriloo Vinni VAKist ajaga
45.57,2.
Samuti spordiklubi Vinni
Vabaajakeskus liige Kaarel
Trepp võistles end B-vanuseklassi noormeeste hulgas kolmandaks ajaga 35.33,9, võitjast
lahutas teda vähem kui poolteist minutit.
Aastatel 2005–2007 sündinud laste E-vanuseklassis saavutas triatloniga alles tutvust teinudLisett Tokovenko Vinni VAKist teise koha ajaga 19.47,4,
jäädes liidrile alla vähem kui
poole minutiga.
D-klassi poisid (sünd. 2003
ja 2004), Vinni Vabaajakeskuse
võistlejad Marten Tsimolonskas
(19.15,1) ja Edmond Aru
(19.45,7) ületasid finišijoone
neljanda ja viiendana.
2001. ja 2002. aastal sündinud (C-klass) noormeeste seas
pidi vaid ühe konkurendi paremust tunnistama Kadrina spordipoiss Matteus Miilpalu (Vinni
VAK/Kadrina SK), kes tulemusega 16.01,1 võitis teise koha.
Treener Gunnar Tõnningu
sõnul on praegu esikuuiku
sportlased võrdselt head: “Kellel on parem päev, see võidab.”

Teisipäevast pühapäevani
toimus Vinni spordikompleksis Erkmaa Korvpallikooli korraldatav treeninglaager Athletes in Action
(AIA). 30 laagrilisele jagas
õpetust ameeriklasest peatreener Roscoe Migliore. Treeneritenaastusid
üles veel AIA Eesti esindaja Hindrek Taavet Taimla
ning
laagri
korraldaja
Aivo
Erkmaa.
Eelkõige
pandi
rõhku

mänguoskuse
aren-

damisele, kuid avardati ka
noorkorvpallurite silmaringi ja parandati suhtlemisoskust.
Varem on Athletes in
Actioni treeninglaager toimunud kahel korral Tartus. (VT)

Rahu hall sulgeb
suvepuhkuste ajaks
uksed
Selle nädala algusest kuni
3. augustini on Rahu hall suvepuhkuse tõttu treeninguteks
suletud. (VT)

Viljandi triatlonil osalenud sportlaste vanuseklasside esikolmikud poodiumil autasustamisel.

ERAKOGU

Kadrina paisjärve
äärde rajati
rannavõrkpalliplats
Projekti “Võrguplatsid korda!”
raames rajatud rannavõrkpalliplats Kadrina paisjärve ääres
ootab rannavolletajaid. Võta
sõbrad kaasaja naudi võrkpallimängu! (VT)

Suvetrimm sai hoo
sisse
Tamsalu valla suvetrimmi hooaeg kestab juuni algusest septembri lõpuni. Esimesel kuul
oli kokku 92 huvilist, kellest
viis käisid trimmiradadel iga

A-klassi võitja Laura Kallas rattasõidu eel.

Oma võistlusklassi teisena lõpetanud Eleri Etverk.

päev.
Reeglid näevad ette, et
osalejad panevad sportima
minnes oma nime ja kuupäevaga paberlipiku ühte neljast
spetsiaalsest postkastist. Kogu
hooaja usinamaid autasustatakse. (VT)

G
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Küljetoimetaja Eva Samolberg-Palmi, eva.samolberg-palmi@ajaleht.ee, tel 322 9114

AURULAEVA nimeks
saab Kallis Mari

Vanamõisas kohtutakse maakondlikul
teatripiknikul

Haapsalu Tagalahel
augustis sõitma
hakkava aurulaeva
nimeks valiti
konkursiga Kallis Mari.

MELIS BAUM.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul
põimis Haapsaluspuhata armastanud tuntud helilooja Pjotr Tšaikovski rahvaviisi
“Kallis Mari” oma kuuendasse sümfooniasse ning selle algusmeloodia noodid on graveeritud ka Tagalahe ääres asuvale Tšaikovski pingile.
“Ühtlasi on Mari naise nimi ja laevadele pannakse ikka naisterahva nimi,” lisas
Sukles.
Aurulaevale pakkusid ühel ajal nimeks
Kallis Mari kaks Haapsalu daami, kellel on

nüüd õigus minna koos oma sõpradega aurulaeval lõbusõidule.Kokku tuli nimekonkursile paarkümmend pakkumist.
Aurulaevaga hakatakse tegema lõbusõite Haapsalu lahel ning külastatakse ka
Noarootsis asuvat Österby sadamat. Puuküttel töötava aurumootoriga laev on 7,3
meetrit pikk ning mahutab 10 reisijat.

Idee aurik ümber Haapsalu sõitma panna kuulub sealse linnapea Urmas Suklese
ammuste suurte unistuste hulka.
Juuni algul tõsteti laev kraanaga Tõrmas Võluvee talu juures maha, et see pärast Virumaa meeste käe all läbitud viimistlust Haapsalu lahele lõbusõite tegema

Haljala rahvamaja korraldab
koostöös Lääne-Virumaa
harrastusteatritega kolmanda Vanamõisa
teatripikniku.
Piknikuga tehakse algust
13. juulil kell
12 Haljala vallas Vanamõisa
mõisapargis.
Kell 12 astub üles Haljala näitering
P. Pedmansoni musta huumoriga vürtsitatud näitemänguga “Näljahädalised”,
kell 13 esineb Viru-Nigula
näitetrupp A. Strindbergi
näidendiga “Paaria”, kell 14
näeb Ranna-Viru rahvateatri
esituses L. Bugadze lavalugu
“Seitse näidendit”, kell 15
astub üles Väike-Maarja näitetrupp H. Raudsepa näidendiga “Vedelvorst”, 15.40 tuleb ettekandmisele Tapa näi-

EVAKLA S
teringi nägemus S. Mrožeki
näidendist “Lesed” ning kell
16.40 hakkab mängima Rakvere teatritrupp Karakter Euripidese näitemängu “Kükloop”.
Etendused antakse Vanamõisa mõisapargis, korraldajad paluvad kõigil külalistel võtta kaasa piknikutekk
ja piknikukorv. Sissepääs on
prii. Väga vihmase ilmakorral korraldatakse teatripiknik Haljala rahvamajas. (VT)

saata. (BNS/VT)

Mako abi OÜ tegevusala on eakate inimeste abistamine nende
igapäevastes tegevustes ja nende kodumajapidamise korraldamine. Koduabilise põhimõte on teenuste kogum, mida osuta-

takse kliendi kodus harjumuspärases keskkonnas. Teenus sisaldab koduhooldusabi. Töös lähtutakse eaka inimese individuaal-

ja12.PEREPÄEV
juulil 2014
rannas

setest vajadustest.

Pakume suveks tööd

Kunda sadamas ja

hommikukontsertsuur
ekskursioonid la

KODUABILISELE-

todarnüük,

HOOLDUSTÖÖTAJALE
Rakvere piirkonnas

asteprogramm,

-aapsssfcfkultuuriprogramm^
.

21.07–10.08. 2014

Töö kirjeldus:

Nõuded kandidaadile:

eaka inimese igapäevane

abistamine

abistamine

•majapidamistööd

01

kella kolmeni

toidu

valmistamine
kandidaadile:

eluaseme

korrastus

oose»

•koduhooldustöötaja,

kogemus

hooldustöötaja
või
•

.h"
:

LAIP ON LAIP

vajalikud isikuomadused ja võimed:

hooldaja

•B-kat
auto
isiklik
ja
juhiluba

I

tema

Nõuded
kodus ja

•

abivalmidus, korrektsus,
tasakaalukus, organiseerimis-,
otsustus-, kohanemis-ja

võimed:
ja
isikuomadused
vajalikud

vastutusvõime

Vt Päevajuht Leino Einer

lantsuõhtu kell 22 ansambliga

Töötaja tagab vanurile füüsilise
ja psüühilise toetuse ja talle
usaldatud eaka inimese heaolu
usaldatud

2 Quick Start ja DJ Janis

eaka

inimese

Tüli
tebändE-Retro
Sulliwan,MaitPaldra,
Kuusk, Jaanus
Sa

Kersti

heaolu

Ettevõte

pakub

kütusekompensatsiooni,
mitmekesist

ja

Kandideerimiseks saata CV ja kaaskiri ning võimalusel foto

PäevapiletB.Infotel: 32 21556
www.kundalinnaklubi.ee

qp

18.07
19.07

Aeroobikakuningannad
Katrin ja Kaisa

täistööaega,

14.07
15.07
16.07
17.07

Külaline Brigita Murutar

Külaline Maia Vahtramäe

21.07
22.07
23.07
24.07

Toila Laululava
Viljandi Laululava
Elva Laululava
Haapsalu
Piiskopilinnus
Keila Laululava
Kuressaare
Lossihoov
Tartu Laululava
Pärnu Vallikäär
Võru Kandle aed
Tallinn
A Le Coq Arena

v

Kandideerimiseks

saata CV

ja

kaaskiri

ning

võimalusel

foto

Kalurite päeva pidu
12. juulil, algus kl 21

Esineb ansambel

Mahe
W///////HH

www.vergiport.eu

Karavan

Telkimine

Tel 5556 7349

Toitlustus

Saun

Peoteenindus

e-post vergi@helter.ee

g

KLÜ

Rattarent

Ujumine

[ wi

VERGI SADAM

f

üfl

Internet

Üritus on TASUTA!
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KINNISVARA
MÜÜA 2toaline ahiküttega
korter Viru-Jaagupi alevis.
Info 5558 3812.
Müüa 3toaline korter Kadrinas.
Otse omanikult. 527 9485.
Pikk 8, 44307 Rakvere

Müüa maja Eipri külas.
Hind 30 000. Tel 5695 5550.

E-post:

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

Müüa saetud, lõhutudküttepuid koos veoga.
Tel 5919 8644, 513 1240.
Müüa soodsalt küttepuid al 29

5199 4895.

322 9110

Müüa Võsul suvila (3 tuba, köök,
saun, vesi sees). Tel 5558 3790.

gid). 501 3862.

Aarne Mäe

322 9101

Ostan maad. 529 3609.

Uudistetoimetaja:
AndresPulver
504 2186, 322 9103
RistoKukk

322 9105

ee

kukk@ajaleht.
Reporterid:

ToomasHerm
525 0277, 322 9104
toomas.herm@ajaleht.ee
Inna Grünfeldt
inna.grynfeldt@ajaleht.
Eva

Klaas

eva. klaas

@ajaleht.

Kristi Ehrlich

kristi. ehrlich

@ajaleht.

Teele Üprus

teele.yprus@ajaleht.

Fotograafid:

322 9113

ee
ee

ee

322 9117

Metsakinnistute jaraie ost

322 9107

(sobivad ka osaliselt raiutud

jahüpoteegiga koormatud
metsakinnistud)

MeelisMeilbaum 5301 7746, 322 9124

ee

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

niina.

leek@ajaleht.

322 9125

?

322 9123

ee

korrektor: HeleKulmar

322 9123

METSAMATERJAL

Küljendus:

MarianneHussar
322 9121
AndresOtt
322 9124
Reklaamitoimetus:
reklaamitoimetuse peaspetsialist
Ene Sarjas
322 9100

Kehala HALUVABRIK müüb lõhutud KASEKÜTTEPUID, koorem 5
rm, Rakvere piires hind 199 ¤. Tel
527 4013.

ene.sarjas@ajaleht.ee
müügispetsialist

Airi Bachmann

Müüa Haljalas 40 l võrkudes kuiva

502 3845, 322 9108

airi. bachmann@ajaleht.

ee

lepapuud 2
505 1528.

müügispetsialist
Ingrita Retsold
502 4226, 322 9111
ingrita.retsold@ajaleht.ee
müügispetsialist

Ester Salamets

OÜ Viru Halud müüb kvaliteetset
küttepuud. Hind al 30 rm koos
transpordiga. Tel 5556 0240.

Töökoht asub Väike-Maarjas, 2-8 päeva
kuus tuleb töötada Tallinna kontoris

Pidevalt müüa küttepuid, veovõimalus. Asume Kunda lähedal. 523

Tööle asumise aeg 1. september 2014

4142.

¤

ja kaske 2,3

¤

tk. Tel

Müüa küttepuid (ka kuivi) Vinnis.

Tel 5783 8999.

5307 3622,322 9112

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

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

56654087.

töid ei tagastata egaretsenseerita. 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 Ajalehed kirjaliku 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 5974.

Müüa lõhutud küttepuid, lepp,
kask. Tel 5554 6093.

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

¤.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel 517
1522.

Avaldame kaastunnet
Ene Kallasele
armsa ema kaotuse puhul.

Esmaspäeval
ei sündinudRakvere
haiglas ühtegi last.

OÜ Nurkse Seafarm ja
OÜ Hannora töötajad

PÕMM 3 m ja lõhutud odavad
KÜTTEPUUD. 5646 0921.

Lisainfo:
tel 509 2094
helge@puhastusekspert.ee

TÖÖ

www.puhastusekspert.ee

tööliste vedu. Soovitavalt elukohaga Rakveres. CV saata e-posti aadresssil jarve@atko.ee.Info tel 5558
4866.

Karjakasvatustalu vajab lüpsjat ja
karjakut-traktoristi. Tel 524 2139,
518 7282.
OÜ Puider Pajustis pakub

tööd vahetuse meistrile. Info tööpäeviti
kella 10-16telefonil 529 4854.
Pakume tööd CE-kat veoautojuhile.Töö vahetustega, 2 nädalat tööl,
1 nädalkodus. Vajalik töökogemus
pool-ja/või täishaakel ja eesti
keele oskus. Kasuks tulevadkohusetunne, ausus, lojaalsus. Stabiilne
töö Soome-Rootsi vahel. Korralik
tehnika ja palju tööd. Tel 5340
0065, Andrus.
Sõiduautode avariiremondiga tegelev ettevõte Heimarus OÜ otsib
Kadrinasse TÖÖKOJA MEISTRIT.
Lisainfo tel 56217800.

Avaldamekaastunnet
Marinale lastega
SULEV EBRALI
kaotuse puhul.
L-V Suurte Perede Ühendus

ema

ELSA SASSI
kaotuse puhul.

Perekond

Tel 5348 5880 cuirumaai). |

5567 2919. iiHo@unluue.ee

uiuiui.unlque.ee

Järve Bussipark võtab tööle bussijuhi. Osaline tööaeg, 0,5 koormus,

Südamlik kaastunne Ingridile

-

•KÖÖGID
f GARDEROOBID
LIUGUKSED
*

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. 553 3060.

TEADE
22. ja 23. juulil tehakse Kondivalu
apteegis jalaveenide diagnostikat,
hindamaks jalaveenide olukorda ja

veenilaiendite tekkeriski. Mõõtmine toimubkatmata jalalt.Eelreg tel
324 0800.
NAVA lava 18.-20. juulini (”Viiulisuvi”), Kalev Raave. Info ja piletid

Piletilevist.

TEENUS
AUTOREMONT (kliimaseadmete
täitmine, klaasiparandus, hammasrihmade vahetus, mootori ja
veermiku remont, sillastend). KKUMMID Tõrmas, 324 4090.
Unehõlma süda vajus,
mälestused helged

Südamlik kaastunne Pille-Ruth
Kukemilkile armsa ema
HELGA JERMILINA
kaotuse puhul.
HT13KÕ Mõdrikult

holmehitus@gmail.com.

ga ronides. Professionaalne teenus
mõistliku hinnaga. www.puulangetus.eu. Tel 5822 8154.

KALEVBAND. Tantsumuusika igale peole. 518 5318.

TANTSUMUUSIKA igale eale KV
bändilt. Tel 521 1269.

KOLITAKSO, tel 504 3246.

Teen plaatimis- ja maalritöid. Tel
5192 5145.

Borkholm Ehitus OÜ teeb ÜLDEHITUSTÖID. Tel 518 2940, bork-

Küttepuude saagimine, lõhkumine. 529 7189.
Metsa väljavedu MTZ-82ga. Vajadusel koos lõikusega. Info 514
6788.

Muruniidukite, trimmerite, võsalõikajate, murutraktorite remont
Laada 20 Rakveres. Töökoda 5853
6925.

2 ja 4,2
PAAKAUTOD (8 m

Puude lõikus ja langetamine köite-

KÜ Lõpu elanikud

PT Mikrokollektiiv

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6.
Külmik. 322 3046.
MATUSEABI 24 h 516 1480.
www.toonklaas.ee. Auto- ja majaklaaside toonimine. 522 2511.

2
m

Paigaldame tänavakive. Tel 5382
6917.

Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele
ANNA KALININA
kaotuse puhul.

VEOTEENUS väikekalluriga (1,5 t
või 4 rm küttepuid). Tel 56915810.

MÜÜK

)

tühjendavad SETTEKAEVUSID ja
VÄLIKÄIMLAID. Tel 51944298.

Südamlik kaastunne

Lahkus meie kallis ema, vanaema ja õde
VIRVE MALM
25. II 1933 8. VII 2014

)

Unique OÜ

BÜROOJUHTI

?

eno.noorvali@ajaleht.ee

NiinaLeek

4**

A.

OÜ Puhastusekspert on 15 aastat
edukalt tegutsenud sõltumatu
puhastusalase koolitaja ja nõuandjana üle Eesti ning ka välismaal.

Otsime oma meeskonda täistööajaga

Aitame metsakavadekoostamisel
japaberite vormistamisel

meelis.meilbaum@ajaleht.ee
Marianne Loorents 5912 4080, 322 9102
marianne. loorents@ajaleht.

Keeletoimetus:
toimetajad: Eno Noorväli

puhastus
[Ekspert

¤

322 9128

ee

Tel 522 2511

Kontakt: +372 5331 5398

K

Silvestal OÜ ostab metsakinnistuid jakasvava metsa
raieõigust. Kontakt 53088945
või andres.toome@silvestal.ee.

ee

andres.pulver@ajaleht.
Arvamustoimetaja:

AUTOKLAASIDE
PAIGALDUS JA PARANDUS

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

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. 504 5215, 514 5215.

eva.samolberg-palmi@ajaleht.ee

TOONKLAAS,,

...

Hinnad soodsad ja kokkuleppel!

Klienditeenindaj
Maret Sepp
maret.sepp@ajaleht.ee
Peatoimetaja:

322 9114

r~i

Estrus Steel

Fassaadide, seinte ja muude konstruktsioonide
puhastus ning värvimine. Teenust on võimalik
osutada mobiilsete seadmetega üle Eesti.

Odav lepaküttepuu, transport tasuta, kogus õige. Tel 5193 3874.
OÜ

risto.

¤.

Müüa soodsalt küttepuid koos
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel

Müüa soodsalt 2toal k. m korter
Vinnis. Tingi. Tel 5342 3997.

aarne.mae@ajaleht.ee
Peatoimetajaasetäitja:
Eva Samolberg-Palmi
5340 4063,

Teostame lllvaprltsltöld
ja värvimise teenust.

507 4553.

Kuulutused ja ajalehe tellimuste
vastuvõtt toimetuses E-R kl 9-17

a:

7

Müüakatuse-, seina- ja
sileplekki. Hindal 4,15 m2.
Saadaval harja- ja viiluplekid
3 ¤ jm. Tel 508 6435.
¤

Uhtna saeveski müüb aasta ringi
soodsalt ehituslikku saematerjali
ja immutatud terrassilaudu. Tel
529 9582.

KASUTATUD ASJAD
Ostan nõukogudeaegseid mudelautosid. 5344 9270.
Avaldame kaastunnet

Ene Kallasele perega
ema ja vanaema

Ene Kallasele perega ema,
vanaema ja ämma

SOFIE KALLASE

SOFIE KALLASE

surma puhul.

surma puhul.

Head sõpra ja kauaaegset

Milvi ja Alik

Kadila POÜ

mälestavad ja avaldavad siirast
kaastunnet emale, ämmale,
abikaasale ja poegadele peredega Ahto, Andres ja Enn.

Ene, oleme sinuga
sel raskel hetkel.
Avaldame kaastunnet ema

kolleegi
TOIVO SÜSI

Ärasaatmine reedel, 11. juulil kell 13 Rakvere tavandimajas Kunderi tn 6. Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

SOFIE KALLASE
surma puhul.

Kadila Naisselts

Avaldame kaastunnet Elari Kalmarule kalli vanaisa
REIN KALMARU

surma puhul.
Kolleegid kaitseväe logistikakeskuse haldusteenistuse harju-

tusalade jaoskonnast

Me südames sa ikka elad,
jäädmõtteis meie keskele

...

TOIVO SÜSI
13. III 1954 7. VII 2014
-

Leinajad
Ärasaatmine reedel, 11. juulil kell 13.30 Pärnamäe

krematooriumis Tallinnas.

Mälestame
ELLI KASEMAAD
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Avaldame sügavat kaastunnet
Maiele ja poegadele peredega
abikaasa, isa, äia ja vanaisa

Mälestame

TOIVO SÜSI

Mälestame
TOIVO SÜSI
Südamlik kaastunne Maiele

TOIVO SÜSI
surma puhul.

Avaldamekaastunnet lähedastele.

ning Virgole ja Viljarile
peredega.

Rein ja Esta Talsen

AS Viru Elektrik

Tooni, Vilma, Tiiu, Rein,
vi, Tiit
Mil

MTÜ Karepa Kalasadam liikmed

Sügav kaastunne Ingridile ja
Agole perega kalli ema
ELSA SASSI

kaotuse puhul.

Lepna Elekter AS
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REKLAAM

9. juuli 2014

Osta IKEA tooteid kohe!
?

?

?

?

T-kategooria (traktor) mootorsõidukijuhi koolitus
18. juulil kell 18.00
D-kategooria (buss) mootorsõidukijuhi koolitus
16. juulil kell 18.00
A-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus 15. juulil kell 18.00
B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
19. augustil kell 18.00

-

-

-

-

Näiteks 350 €, laenutähtajaga 48kuud, makse 11.67 €/kuus
-

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

puidust siseuksed

ja 34 €
99 € kaks
Laste
laud
tooli

köök
Laste

Kõik hinnadkoos lengidega.

Suur valik laste kaupu

Suur valik köögitarvikuid

H

Värvimine, peitsimine, lakkimine

www.reinpaul.ee

Laste

Suur

OÜ UKSEKESKUS

•

RAKVERE, Narva tn 38B
Tel 5346 1941, 510 9092; fax 325 1561

Raiume võsast puhtaks kraavid,

•

Kasutatud varuosad Euroopa
ja Jaapani autodele
Treileri rent

;

l

Tel 5345 4927

;

Rehvivahetus ja remont

'

Ostame avariilisi autosid

v

I

mänguasjad

•

lastenõud

•
kaupu

voodipesu
valik

öölambid
toolid

köögitarvikuid

Suur

•

pannid
potid

noad
www.mööblivedu.ee
•

japuhastusteenused

TOONKLAAS,,

J

AUTO- JA MAJAKLAASIDE
RIIETAMINE TOON- JA

SILDADE
REGULEERIMINE

TURVAKILECA

TARTU

Tel 522 2511

Tel 326 1463, 504 3022, 558 3666
rannel@hot.ee www.hot.ee/rannel

€
Laste laud
kaks
ja
34
tooli

•

Koristus-

AUTOLAMMUTUS

€

Ja palju muud!

Väike-Maarja

KASEPABERIPUUD

laste

www.uksekeskus.ee

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee

•

99

ravextrans@hot.ee, uksekeskus@uksekeskus.ee

tee-ja põlluääred, lepikud, haavikud jne.

Voslok Wood OÜ
ostab Sillamäe
sadamas

köök

valik

•
i

■

Näituse 27, tartu@cleanplanet.ee

TALLINN

OSTAME
kasvava metsa raieõigust
metsakinnistuid
metsamaterjali

4rv.

ATOLI

640 1400, 526 6044

Overum adrad

Aru Metsagrupp OÜ
arumetsagrupp@gmail.com
+372 5649 6605

CX 4975 H

www.arumets.ee

670 6006, 5551 2900
Pirni 12, tallinn@cleanplanet.ee

RAKVERE

507 1974
Tallinna 21, rakvere@cleanplanet.ee

PÄRNU

5553 0440
info@cleanplanet.ee

Kiirematele

üllatuspakkumine!

www.cleanplanet.ee

4hõlmaline pöördader
hinnaga 13500.-+km
.«t

DX 5975 H
Shõlmaline pöördader
hinnaga 17500.- +km
Edasimüüjad:
OÜ Rodnas: 513 2417
Lemar Auto OU 510 2980

www.tatoli.ee

võtab taas vastu tellimusi
EMAILITUD SILDID,
HAUAPLAADID
EMAILITUD PLIIDIKESTAD
AHJUKESTAD
ERINEVAD PLEKITÖÖD

Tartu tel: 740 9415
Pärnu tel: 442 4420, 5258022
Paide tel: 389 3400, 533 28662

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEERENNID
info@rennlux.eu

Pelleti keskkütteja õhkküttekaminad
KOOS PAIGALDUSEGA

Tellimusi võtab vastu
Rakvere Küttesalong
aadressil Jaama 25.

Kalda 1
Rakvere
Tel 322 3854

Emailised OÜ
Jaama 25, Rakvere. Tel 502 9938

tel 5344 8787

515 2655

verx@verx.ee

www.rennlux.ee

\

Tehnoülevaatus

ARAVETE AGRO OÜ
võtab tööle

•

ENERGEETIKU
Info tel 514 7156
•

TRAKTORISTI
Info tel 508 3288

Jaama pst 25, Rakvere 44311.
Tel 558 6786, kyttesalong@gmail.com
Koduleht: www.küttesalong.ee

VÄIKE-MAARJA VALLAVOLIKOGU TEATAB:
Väike-Maarja Vallavolikogu 26.06.2014 otsusega
nr 20 kehtestati Väike-Maarja vallasSimuna
alevikus Raja t 21 asuva katastriüksuse
(katastritunnus 16101:002:1120) maa-alale
lihtsustatud korras koostatud detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Raja t 21
maa-ala kruntideks jagamine.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 8-14
Tel 322 4780
Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13
Tel 327 1124
Paide mnt

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod,

bussid, haagised, traktorid, mootorrattad,
rahvusvahelises liikluses osalevatele sõidukitele
Sõidumeerikute taatlemine Tulekustutite kontroll.
.

www.tehnokonsult.ee

