Teat
a
j
a
Viruma

Reede, 1. august 2014 Nr 147 (4837) Hind 0,90 ¤

Kombainid panid esmakordselt üksteist proovile
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Skandaalne
koolijuht lubas
trikid jätta

Valitsus toetas
valimisea
langetamist

UUES AMETIS

Valitsus kiitis heaks eelnõu,
mis langetab kohalikel valimistel valimisea 18 eluaastalt 16-le.
Kehtiva seaduse kohaselt peab kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks olema vähemalt
18aastane,eelnõu vastuvõtmisel lisanduks võimalike
valijate hulka kuni 24 000

Vinni vallavalitsus teatas esmaspäeval,
et Vinni-Pajusti gümnaasiumi (VPG) asub
uuest õppeaastast juhtima Henry Kallaste,
kes varem on olnud koolidirektor Kundas,
Tapal jaka Narvas ning keda on saatnud
skandaalid ja pahandused.

noort.

Eelnõu algatajate hinnangul võib valimisea langetamine kaasa tuua noorte huvikasvu poliitika, riigi
ja omavalitsuse arengu vastu ning kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse enam
noori puudutavaid otsuseid
koolivõrgu, spordirajatiste ning vaba aja veetmise
kohtade suhtes. “Arvan, et
16aastasednoored on juba
piisavalt küpsed, et iseseisvalt valida.,” ütles justiitsminister Andres Anvelt.
Eelnõu algatasid 29 reformierakonna ja 12 sotsiaaldemokraatlikuerakonna saadikut. (BNS)
–

Eva Samolberg-Palmi

navalitsusele ei esitanud, sest kooli eelarves ostudeks raha ei olnud. Alles siis,
kui müüjad hakkasid tasumata arvete
Narva Kreenholmi gümnaasiumi direkpärast häält tõstma, sai linnavalitsus
teada, et raha on kulutatud.
tor jõudis Kallaste olla vaid kolm kuud,
koolimaja uks sulgus tema selja taga
Linnapea sõnul viis Henry Kallaste
Kundast lahkudes kaasa koolile kuulujuunis. Kuigi ametist vabastamise põhva mobiiltelefoni.
justena toodi välja asjaolud, et riigieksami turvaümbrik ei olnud nõuetekohaVinni-Pajusti gümnaasiumi uus juht
tunnistas, et arusaamatused koolile vaselt suletud ning et direktor liisis koolile kohviautomaadi, mille kuumakse
ra soetamisega Kundas tõesti olid. “Eks
oleks olnud 38 eurot kuus, nägi Kallasma tegutsesin ennatlikult, enne linnalt
lõpliku jah-sõna saamist,” rääkis Kallaste enda vallandamise tagamaid olevat
te. Enda sõnul soovis ta head koolile,
hoopis inimsuhete ja võimuvõitluse tasandil.
aga jäi ise kannatajaks.
Ka Lääne-Virumaa koolides
“Koolil on ju nüüd uus vapole Henry Kallaste päris mura olemas,” ütles Henry Kalretult hakkama saanud.
laste ja lisas, et elu on teda
Kunda linnapea Jüri Landpiisavalt õpetanud, vältimaks tulevikus samasuguaugustist
berg rääkis, et kogu selle
seid probleeme. “Õppeaja, mis ta ametis on olasub Kallaste
tund
on saadud,” ütles Kalnud, on ta pidanud tegeleVPG-d
laste.
ma Henry Kallastest maha
juhtima.
Jüri Landberg meenutas,
jäänud võlgade klattimisega.
“Ta suudab hea mulje jätta,
et oli kevadel soovitanud Vinni
vallavanemal Toomas Väinastel selle
aga eelarvest pole tal küll aimugi,” laumehega ettevaatlik olla, sest tema teasus Landberg. Linnapea sõnul võttis Kallaste Kunda ühisgümnaasiumile kohusda oliKallastel ka Narvas finantsdistsipliiniga probleeme.
tusi, mille täitmiseks raha polnud. Ka
Väinaste aga kirju minevikuga kooselgus aasta lõpus, et puudu on õpetalijuhi palkamises ohte ei näe. “Konkurjate palgaraha. Kunda ühisgümnaasiumis töötas Kallaste aastatel 2011–2013.
sil osales seitse kandidaati, Henry Kal“Maksame praegugi mööbli eest,
laste oli meil valikus teine, kellega lõmille ostmiseks tal raha polnud,” tõi
puks käed lõimegi,” rääkis omavalitsusKunda linnapea näite. Henry Kallaste
juht.
ostis kooli tarbeks asju, aga arveid linToomas Väinaste sõnul on ta seisueva.samolberg-palmi@ajaleht.ee
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ILM TÄNA

+22...+27°C

TAIROLUTTER

Lõõtspilli 2, Rakvere,

tel 323 1950

kohal,

et inimest lihtsalt kuulujuttude
põhjal kõrvale jätta ei saa. “Skandaalidega on sageli nii, et need tekitatakse.
Kuulasime komisjoniga direktorikandidaadid ära ja otsustasime ühel meelel.”
Toomas Väinaste sõnul polegi võimalik, et omavalitsuse palgal olev koolijuht eelarvega ainuisikuliselt manipuleerida saaks. “Eelarve on eelarve, direktor ei saa sihtotstarbelistraha kuskil mujal kasutada ega ülekandeid teha.Direktor on jukogu aeg pildil,” rääkis Väinaste ja lisas, et Henry Kallaste kasuks otsustas tema pikaajaline koolijuhtimise
kogemus.
Tapa vallavanem Alari Kirt meenu-

VAO KÜLA VEEVÄRK
UUENEB
Vao külas renoveeritakse

Vähese ja vahelduva
pilvisusega ilm. Kohati
võib sadada hoovihma.

Henry Kallaste on enda sõnul elult piisavalt õppetunde saanud.

Tapa vene gümnaasiumi juhtinud
Henry Kallastet pigem positiivselt ja ütles, et kõik lahtised otsad said direktori
ära minnes ka sõlmitud. “Tapa vallaga
lõppes Kallastel töö vastastikusel arusaamisel,” sõnas Kirt.
Henry Kallaste ise peab enda tugevuseks konkreetset visiooni kooli juhtimisel. “Kindlasti plaanin Vinni-Pajusti
gümnaasiumis hoida seda taset, mis
koolil praegu on, seejärel alustaks koostööläbirääkimisi Lääne-Viru rakenduskõrgkooliga,” rääkis ta. Lisaks on tema
sõnul oluline toetada õpetajate arengut
ja muuta Vinni-Pajusti gümnaasiumi lõpetajad konkurentsivõimelisemaks.
tas

31.07–3.08
Säästukaardiga

-25%

MAKARONID JA

HOMMIKUSÖÖGID
LASTERIIDED

-30%

AVATUD 9–22
vaata www.etk.ee

Rohuaia lasteaia ehitus algab
esmaspäeval

puurkaev-pumpla ja rekonstrueeritakse 390

meetrit veetorustikke.
OÜ Pandivere Vesi juhatuse liige, Väike-Maarja abivallavanemKaarel
Moisa ütles, et tööd on kavandatud tänavu sügisesse ja lähevad maksma
64 800 eurot, millest 55 080 eurot saadakse toetusenaKIKist ning ülejäänu katab osaühing.
Moisa selgitas, et Vao küla veevärk ja kanalisatsioon on rajatud Nõukogude ajal ning amortiseerunud, rekonstrueerimist tuleb edaspidi jätkata. “Aeg-ajalt on vaja lappida veetorusid, kanalisatsioonitorud kipuvad
ummistuma, puurkaev-pumpla vajab renoveerimist. Keskmine veekadu
torustikes on suurem kui 30%,” rääkis Kaarel Moisa. (VT)

NÄDALALÕPU
SOODUSED

ESKIS

Eile allkirjastati Rakvere Rohuaia lasteaia ehitusleping, abilinnapea Rainer
Mil topi sõnul alustab AS Tartu Ehitus
töödega esmaspäeval.
Ehituse lepinguline maksumus on
3,02 miljonit eurot, millest poole moodustab toetus Eesti-Šveitsi koostööprogrammist ja poole panustab Rakvere linn.
Vähese energiakasutusega lasteaiahoone peab valmima järgmise aasta juunis. (VT)
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Küljetoimetaja Eva Samolberg-Palmi, eva.samolberg-palmi@ajaleht.ee, tel 322 9114

tElve Veid:“Ku egmrõmuisiole,tukobju jäda”

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

“Ega ma ei harjunud 15
aasta jooksulsellega, et

Kui pikalt töötasite Haljala
rahvamajas ja raamatukogus?
Rahvamajja tulin pärast tollase juhataja Aino Pajo pensionile jäämist 1990.
aastal. Sellega oli ka tore lugu. Siis
hakkas ju uus periood, töökohad hakkasid kaduma, mõtlesin isegi, et kauaks
seda kolhoosigi enam on ja et minu
töökoht võib ära kaduda. Koos Ainoga
sõitsime Rakverre, ajasime seal Viru
Mängude asju ja tema küsis minult, et
mis sa arvad, kas sa ei tahaks rahvamajja tööle tulla.
Esimese hooga ei saanud ma aru,
mis kohta ta mõtleb, et polnud ju niisugust vaba kohtagi, et tööle tulla. Aga
tema ütles, et ei, tulekohe päris juhatajaks. Olin siis tükk aega vait. Ütlesin
talle, et mõtle ka, ma pean tulema oma
abikaasaga koos rahvamajja tööle. Siis
ma ei olnud sellest eriti vaimustuses.
Aasta hiljem ütles Aino, et nüüd on
asi otsustatud tema läheb pensionile
ja mina tulen asemele. Mis mul siis üle
jäi, ütlesin, et hea küll, eks ma proovin.

pean hommikul kindlaks
ajaks tööle tulema.“
ELVEVELDI
Haljala aukodanik

ki vald. Selles mõttes mina ei nurise sugugi.
Aaspere raamatukogus on praegu
väga hea olukord, Essus on veel remont pooleli, Varangul on samuti korralikud ruumid. Haljalas jäävad ruumid muidugi juba väikeseks. On lootus, et kui tuleb uus koolimaja, siis kolitakse raamatukogu sinna ümber, sest
praegu ei mahu lugemisvara enam ära,
uusi raamatuid tuleb kogu aeg peale.
Kas inimesed loevad ikka raa-

–

Mis teid rahvamajas ootas?
See oli raske aeg, sest maja lagunes,
kolhoos kadus ära, ei olnud raha ega
midagi. Esimesed aastad olid rasked,
aga siis saime ringid tööle ja asi läks
edasi.

Raamatukoguhoidja kohale
asusite mõni aeg hiljem.
Jah, ühel hetkel ma tunnetasin, et need
öised üritused ja kõik selle tööga kaasnev hakkas väsitama. Hakkasin mõtlema, et midagi uut on vaja. Ja siis, nagu juhitud, tuli raamatukogu eelmine
juhataja minu juurde ja küsis, kas ma
ei tahaks pärast tema pensionile jäämist raamatukogu edasi juhtida. Ütlesin, et kui ma ühe pensionäri päästsin,
miks ma siis ei võiks jälle. Rääkisin vallavanemaga, tingimuseks pandi see, et
peaksin omandama eriala, sest kultuuritöötaja diplom ei sobinud.Läksin Tallinnasse pedasse kursustele ja 1. mail
1999 asusin raamatukokku.
Aga kas abikaasa Harry Veldi-

ga koos töötamine sujus kõik
need aastad?
Vot seda ma kartsin alguses ise ka, et
tööasjad hakkavad koju kaasa tulema.
Eks ütlemisi oli, aga me saime hästi
hakkama. Ma ei ütle kindlasti, et koos
on raske töötada. Meie iseloomud on
sellised, mis täiendavad teineteist. Mina olen sellinerahulik.
Pärast seda, kui Harry jäi koju ja
mina tulin raamatukogusse, oli mul temast väga palju abi. Just näituste ülespaneku ja kuulutustega, sest Haljala
rahvas on harjunud Harry kuulutustega. Need on sellised omapärased ja
kunstilised, inimesed tunnevad need
juba eemaltära. Vaatavad, et ahah, vot
see on see üritus. Ka fotonäituste puhul oli temast suur abi. Nii et need 24
aastat läksid linnulennul.

Haljala raamatukogus käib
koos kirjandusklubi. Millega
täpsemalt tegemist on?
Kirjandusklubi käis kuigipalju koos ka
enne mind. Aga siis olid üritused kaootilised, mitte järjepidevad. Aga siis hakkasime muuseumi avamisega neid üritusi koos korraldama, leidsin endale

MARLIONETS
Eile saadeti lillede ja soojade soovidega
teenitud puhkusele Haljala valla kauaaegne
kultuuritöötaja Elve Veldi, kes juhtis aastaid
Haljala rahvamaja ning vedas seejärel hulk
aastaid raamatukogutööd ja sütitas
inimestes lugemishuvi. Kevadel tunnustati
tegusat naist Haljala valla aukodaniku
tiitliga.
abilisi ja nii oleme ikka püüdnud igal
kuul üritusi korraldada ja külalisi kutsuda. Eks see on natuke kallis, sest kõik
ei taha ilma rahata tulla, siis oleme
püüdnud kutsuda rohkem neid, kes ise
tahavad tulla ja pakuvad.
Korraldame ka arutelusid ja luuleõhtuid, tegime üritusi koolis ja lasteaias. Ka oleme alati teinud kaks väljasõitu aastas. Tallinnasoleme kõik uued
vaatamisväärsused läbi käinud.
Ja kas kirjandusklubi jätkab?
Jaa, loomulikult. Meil on nii kindel
seltskond siin. Nad küll muretsesid, et
mis nüüd saab, kui mina ära lähen, aga

ütlesin, et ega sellest elu seisma ei jää,
tuleb ise olla aktiivne ja oma ideedega
lagedale tulla. Minu ameti võtab üle
Maiga Parksepp, kes on erialalt raamatukogutöötaja, küll nad saavad hakkama.

Haljalast läks hiljuti ära rahvatantsujuht Tiiu Torpan, nüüd
lähete pensionile teie. Mis Haljala kultuurielust sel moel
saab?
Ei usu, et koht siin tühjaks jääb. Põhiline on see, et vallal oleks raha. Näiteks
raamatukogus saame riigilt minimaalselt toetust, põhilise raha maksab siis-

matuid?
Jah, loevad küll, ma ei saa öelda, et lugemine oleks vähemaks jäänud. Natuke on ehk tagasi tõmmanud laste huvi
raamatute vastu. Aga selle vastu aitavad ka nipid. Olen alati öelnud, et kui
arvuti välja lülitada, küll siis loetaks.
Raamatukogus on meil nüüd üks arvuti ja arvutimängud on keelatud.
Rahvatantsutrennidesse kogunenud lapsed tavatsesid enne trenni algust rahvamajas joosta ja lärmata. Ma
kogusin nad siis kokku, tõin raamatukokku ja ütlesin, et nüüd saate siin joonistada ja lugeda.
Ja ega lapsed ei viitsi riiulist raamatuid otsida. Siis ma kasutan seda nippi, et võtan riiulist välja selle, mis võiks
neile huvi pakkuda. Vaatan teistest raamatukogudest, mida on laenutatud, ja
siis panen need raamatud välja, et nad
ise võtaks sealt.
Lugemishuvi on meie inimestel ikka üle maakonnakeskmise.

Aprilli lõpus pärjati teid Haljala valla aukodaniku tiitliga. Mida see teile tähendab?
Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis tuli see
tiitel mullekui välk selgest taevast. Ma
ei oska öelda, miks ma selle sain. Ma
olen iga päev teinud oma tööd ja ei oska öelda, mis selles nii erilist on. Ma ei
ole ka uurinud, kas keegi on mõelnud
midagi konkreetset. Ise mõtlen, et äkki tehti ilus žest, kuna ma lähen pensionile.
Kas te ei muretse, et äkki hakkab kodus igav ja tööigatsus
tuleb peale?
Ei. Minul ei tulnud pensionile minek
ootamatult, mõtlesin selle endale selgeks juba eelmiselaastal. Kui ikkagi ei
taha enam hommikul tööle tulla ja tegemised pakuvad üha vähem rõõmu,
siis tuleb ära minna.
Oleme praegu abikaasaga kahekesi, saame ehk hakkama. Kodus ka arutasime, et varem tegin ma kõike rõõmuga, tulin hea meelega tööle ja valmistasin üritusi ette, aga viimastel aastatel enam ei jaksanud. Tundsin ka, et
mul ei ole enam midagi inimestele pakkuda, kõik on nagu tehtud juba.
Eelnevad töökohad olid mul muidugi ka sellised, et ei pidanud eriti kellaajast kinni pidama, aga raamatukogus nii ei saanud. Ega ma ei harjunud
15 aasta jooksul sellega ära, et pean
hommikulkindlaks ajaks tulema.

Võsu Rannafestil astub homme üles DJ Bobo
Täna ja homme toimub teist aastat
järjest Võsu Rannafest, mis on mullusest veelgi suurem ja uhkem ning pidu saab nautidakahel päeval ja kahel
laval. Üles astub üle kahekümne artisti ja lisaks eestimaistele lemmikutele
hullutab rahvast ka legendaarne DJ
Bobo.
Dj Bobo (René Baumann) on
Šveitsi laulja, tantsija ja muusikaprodutsent, kes on müünud 14 miljonit

plaati üle maailma ja andnud välja 11
albumit. Tantsija jamuusikaprodutsendina oli tema esimeseks suureks saavutuseks lugu “Somebody dance with
me”. Tema kuulsamate lugude hulka
kuuluvad veel “Keep dancing”, “Take
Control”, “Everybody” ja teised.
Korraldajate sõnul on Rannafestil
kõik, mis ühel suvisel peol olema peab:
rannalava mere ääres, peotelk rikkaliku sõubaariga, vesipiibukohvik ranna-

liival ning lõke ja tuletantsijad. Pidutsemise kõrval saabka sportimist nautida, sest populaarne zumbakäib nii vees
kui maismaal.
Samuti peetakse maha võrkpallivõistlused ja Eesti sumokad demonstreerivad oma esinemist. Kohal on ka
endine sumomaadleja Kaido Höövelson
isiklikult.
Mõeldes pere pisematele, on festivalil avatud seiklusrohke lasteala, kus

lastega tegelevad lustakad tegelased.
VõsuRannafesti afterpartytoimubklubis Seitsmes Taevas, kus peomeeleolu
hoiavad üleval plaadikeerutajad.
Kodumaistest artistidest astuvad
üles Terminaator, 2Quick Start, Traffic,
HU?, Birgit Õigemeel, Karl-Erik Taukar,
Norman Salumäe, Frankie Animal, Shanon, Elephants From Neptune, Maria
Stuart, Mucky, Almost Natural, Mind
Illusion ja teised. (VT)
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Sirtsi looduskaitseala sai uue kaitsekorra

VÕIDUSÕIT

Valitsus kehtestas Rägavere ja
Vinni vallas ning Ida-Virumaal Maidla ja Sonda vallas
asuvale Sirtsi looduskaitsealale uue seadusjärgse kaitsekorra.
Ühtlasi liideti kaitsealaga
juba 2005. ja 2006. aastal
kaitse alla võetud metsise ja
lendorava püsielupaigad.
Kaitse-eeskirja kehtestamisel laiendatakse looduskaitseala, et tagada kogu Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Sirtsi loodusalale ja
Sirtsi linnualale riigisisene
kaitse, muudetaksekaitseala
kaitseeesmärke ja kaitsekorda.
Kaitsealal on 16 sihtkait-

Rägavere vald otsib

uut sotsiaaltöötajat
Huvi kombainide töödemonstratsiooni vastu oli suur, korraldajad ei osanud oodatagi, et üle 500 inimesekohale tuleb.

MEELIS MEILBAUM

Kombainid panid esimest
korda üksteist proovile
Ei juhtu just väga tihti, et ühel põllul kaheksa kombaini
korraga mõõtu võtavad, aga esimest korda Eestis võis eile
Kulinal just sellist vaatepilti näha.
Teele Üprus
teele.yprus@ajaleht.ee

Kuigi vili veel päris valmis pole, sai kuu aega tagasi ehku
peale kombainide töödemonstratsiooni kuupäev paika, ja olgugi etkorraldajad ise ka päris
täpselt ei teadnud, mis mastaapi ürituse nad ette võtsid, seisid viie firmakaheksa kombaini Voore Farmile kuuluva põllu serval ning ootasid oma tööjärge.
Rahvastki oli rohkem, kui
keegi oli osanud oodata. “Algul
arvasime, et kui 50 klienti vaatama tuleb, on hea. Aga nüüd
on vist 500 ringis neid inimesi
siin,” rääkis üks korraldajatest,
ASi Dotnuvos Projektai müügijuht Aivo Põld.
Maailmas on kombaine
võistlema pandud korduvalt,
kuid Eestis veel mitte. Aivo Põllul tuli sellekohane idee, ning
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teised mõtet toetasid, sai asjaajama hakatud. “See on äge,
et kõik konkurendid välja tulid
ja meil ei ole omavahelist hõõrumist,” sõnas Põld.
Tugeva õla pani üritusele
alla Eesti taimekasvatuse instituut (ETKI), kombainide töötulemust hindasid instituudi agrotehnoloogia osakonna spetsialistid. ETKI direktor Mati
Koppel rääkis, et demopäeva
idee sobis hästi instituudi üldise uurimistemaatikaga ja seetõttu mindi sellega kaasa.
“Meie plaan on mõõta kombainide töökiirust, tootlikkust, koristatud vilja väljalaadimiskiirust, koristuskadusid ja koristatud tera vigastatust,” loetles
Mati Koppel. Tulemusi ritta ei
seata, aga Koppeli hinnangul
on need põllumehele kasulikuks informatsiooniks, mille
põhjal saab igaüks ise järeldusi teha.
et

Viljavõtt polnud aga päris
tavapärane, sest vilja niiskusprotsent oli 35, tavaliselt ooda-

takse, kuni see on alla 20.

Voore Farmi tootmisjuht

Margus Lepp rääkis, et ürituse

kuupäeva kinnitamist prooviti
küll viimse hetkeni edasi lükata, aga ühel hetkel pidi otsustama. Ja kui see paika sai, tuli
loota, et vili valmib. “Õnneks
vili valmis nii palju, et see on
vähemalt muljumisküps,” lausus ta ja lisas, et saaki saab kasutada loomasöödaks. Lepp
rääkis, et vilja niiskuse tõttu on
ka töötingimused raskemad.
ETKI agrotehnoloogiaosakonna teaduri Taavi Võsa sõnutsi on niisugust töövõrdlust
üsna keeruline teha ning eile
kogutud andmete põhjal ei
soovita ta kellelgi midagi põhjapanevat järeldada.
Ta tõi näite, et ühes välismaa ajakirjas võrreldi põhjali-

kult kuut kombaini, kuid see
eeldas 28 inimese terve kuu
tööd.
Taavi Võsa kirjeldas, et
kombainid koristasid talinisu,
mille tera oli veel üsna märg.
Üks põllupikkus, mille kombain läbis, oli 250 meetrit, lisaks sama tee tagasi. Kliendid
said nisupõllul näha firmade
Claas, Case IH, New Holland,
Fendt ja Laverda kombaine.
Kohaletulnud põllumehed
olid demoüritusega väga rahul.
“Põnev on, sest oleme just
kombainist huvitatud, see on
nagu vesi meie veskile,” ütles
põllumees Viktor Õigus UusLiiva talust Viljandimaalt. “Siin
saab ikka mitmed asjad selgemaks,” lisas Tauri Õigus. Meeste sõnul polnud probleem ka
Viljandimaalt Lääne-Virumaale sõita, sest Eesti on väike ja
selliseid üritusi pole varem olnudki.

Rägavere vallavalitsus otsib
uut sotsiaaltöötajat, kes võiks
tööle asuda jubaaugusti teises
pooles.
Vallavanem Virgo Koppel
rääkis, et praegune sotsiaaltöötaja vahetab elukohta ja läheb
tagasi Viljandimaale, kust ta
pärit on.
Huvi sotsiaaltöötaja ameti
vastu on, esimesel päeval laekus ka esimene avaldus ja mitu
inimest on helistanud.“Ootame kogemusega inimest, kes
tuleks toime ka keerulisemate
olukordadega ning oleks hea
suhtleja,” sõnas Koppel. (VT)

Puhkekeskuses
varastatikolm
tennisereketit
Ööl vastu kolmapäeva varasta-

ti Viru-Nigula vallas Linnuse
küla puhkekeskuses kolm tennisereketit ja nokamüts. Kahju
460 eurot. (VT)

sevööndit ja kuus piirangu vööndit.
Kaitseala kaitse-eesmärk
on kaitsta Sirtsi sood ja sellega piirnevaid metsakooslusi
ning loodusdirektiivis loetletud soo-, raba-, metsa-ja veeelupaigatüüpe.
Samuti on kaitse-eesmärgiks kaitsta niisuguseid haruldasi ja ohustatud liike nagu
lendorav, väike-punalamesklane, tiigilendlane, limatünnik ja männisinelane.
Linnuliikidest esinevad
Sirtsi kaitsealal kaljukotkas,

väike-konnakotkas,

must-too-

nekurg, rabapüü, metsis, väikekoovitaja, kanakull ja teised. (VT)

Keskkonnaameti
regioonijuht saab
tööd juurde
Praegune

keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni juhataja Rainis
Uiga asub
alates 1.
augustist koordineerima keskkonnaameti kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteemi. Viru
regiooni juhataja Jaak Jürgenson juhib alates 1. augustist nii Viru kui Jõgeva-Tartu
regiooni.
Jaak Jürgenson on keskkonnaameti Viru regiooni juhtinud 2009. aastast. Enne
keskkonnaametisse tööle asumist oli Jürgenson pikaaegne
Viru Keemia Grupikeskkonnaja tehnikaosakonna juhataja
ning Lääne-Viru maavalitsuse
keskkonnaosakonna juhataja.
Hariduselt on ta geoloog. (VT)

Päevapilt

A RNE MÄE

Ameerika libapolitseinik andis õiguskaitsjatele pähkli
Pole just tavaline, et Haapsalu
politseikomissar laseb end pildistada Ameerika ühendriikide
politseivärvides auto taustal ja
tema kolleegid Rakverest nabivad sellesama auto koos kuriteos kahtlustatava sohvriga
kinni.
Nii aga paraku läinud nädalavahetusel juhtus, kui maakonna politsei võttis 40aastaselt mehelt Vergi sadamas ära
Ameerika ühendriikide politseivärvides võimsa Dodge’i,
mis on registreeritud Rootsis.
Lisaks alustati juhtunu kohta
kriminaalmenetlust ja autoomanikku peeti kuriteos kahtlustatavana 48 tundi kinni.
Kauemaks politsei kedagi kinni pidada ei saa. Kui tahetakse

inimene juba vahi alla võtta,
tuleb selleks kohtult luba taotleda.
Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova sõnul kuulati mees üle ja
lasti vabadusse, kohaldades tõkendina elukohast lahkumise
keeldu.
Allan Kasesalu maanteeameti avalike suhete osakonnast vastas toimetuse järelepärimisele, et sõiduautod, kolmja nelirattad, mootorrattad,
mopeedid ning nende haagised
peavad vastama selles riigis
kehtivatele nõuetele, kus sõiduk on registreeritud.
“Maanteeametile teadaolevalt on tegu M1-kategooria sõidukiga ehk sõiduautoga,” kir-

jutasKasesalu. “Sellest tulenevalt kehtivad antud sõidukile
tehnonõuded vastavalt riigi
nõuetele, kus sõiduk registreeritud on. Sellise välimusega
sõidukiga on Eesti teedel liiklemine lubatud,” sedastas Kasesalu.
Samas märkis Kasesalu, et
vastupidiselt Rootsile ei ole
Eestis võimalik võtta arvele
Ameerika ühendriikide politseiautoga sarnast sõidukit.
Õigusakt keelab teistelsõidukitel kasutada alarmsõiduki vilkurit ja märgutuld või nende
kombinatsioone ning lisamärgistust.
Maakonna politseil on andmeid, et kõnealusel politseiautol kasutati alarmsõidukile

omaseid alarmsignaalseadmeid. See aga on Eestis keelatud.
Liiklusega seotud õigusvaidlustele orienteeritudadvokaat Indrek Sirk ütles ajalehele Õhtuleht, et kõnealuse auto
katusel ei ole mingit vilkurina
identifitseeritavat seadet. “Seadus ei luba katusel kanda nn sinist moosipurki. Kas selle auto
katusel olev plafoon on lihtsalt
klaasist või on seal tuled sees,
pole väljast näha,” viitas Sirk
juriidilisele finessile.
Teadaolevalt dekriminaliseeritakse alates tuleva aasta
algusest alarmsõidukiga sarnaste elementide kasutamine.
See muutub kuriteost väärteoks. (VT)

Eile jõudsid maavalitsusse mänguasjad, mis lähevad kingituseks
Moldovasse. Mänguasjade kogumise eestvedajaid ValviKool rääkis, etpõhitöö lelude kogumisel tegi ära Rakvere Lions-klubi, kaasa
lõid kaKiviõli lion’id. Maavanem Einar Vallbaumi sõnul saadetakse
mänguasjad koos muu heategevuskampaania käigus kogutuga Lääne-Virumaaga sõprussuhetes olevasse Criulenirajooni. “Eks nad
ise otsustavad, mis läheb lastekodusse, mis lasteaeda, mis haiglasse võikuhugi mujale,” lausus maavanem. (VT)

363

UKRAINA SÕDURIT
on kolmapäevase seisuga Ida-Ukrainas hukkunud alates terrorioperatsioonide algusest aprillis.
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Küljetoimetaja Aarne Mäe, aarne.mae@ajaleht.ee,tel 322 9101

Merepäästest rääkis Artur Talvik.

Seminari esinejad hoidsid teki ligi, sest tuul puhus mikrof Enis.pla nilAarneVaikK.õnel b Vel oMäs .
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Reisiseltskondakäis tervitamas ka päästevestis koer.

Pikk MEREREIS
tegi targemaks
SOOME LAHE AASTAT TÄHISTATI PURJELAEVAL ÜLE MERE SÕITES

Tark meremees hoiab tormi korral mere poole, sest seal on ohutumkui maa lähedal madalike jakivide otsas,
nii kõlas üks paljudest tarkustest, mida kuunar Kajsamooril peetud mereseminaril kuulda sai.
Aarne Mäe
aarne.mae@ajaleht.ee

Tänavu 75aastaseks saav Norras
ehitatud kahemastiline purjelaev võttisseminarist osa võtvad
poolsada merehuvilist pardale
Tallinna lennusadamakai ääres
ning loksutas seltskonna vastu
kerget idatuult mootorite jõul
hilisõhtuks Käsmu lahte. Uhkeid
purjeid seekord peale ei saanudki.

Pikk mereretk polnud aga
sugugi väsitav, sest selle sisustasid eri alade asjatundjad, kes
pajatasid lugusid, mis seostusid
piki rannajoont seilava laeva
teele jäävate kohtade ja nende
ajalooga.
Olgu siinkohal nimetatud
Juminda miiniväli ja Pärispea
ots, Viimsi poolsaar ja Aegna
saar, Eru laht ja Palganeeme
madal.
Jutustajateks tõelised korü-

Admiral Pitka luureretk ootab huvilisi
järgmisel nädalalkaasa elama
5.–9. augustini toimuv rahvusvaheline sõjalis-sportlik
võistlus Admiral Pitka luureretk toob Lääne-Virumaale
üle saja militaarsportlase
kuuest riigist.
Admiral Pitka luurevõistlus avatakse teisipäeval, 5.
augustil kell 13 Rakveres vabadussõja ausamba juures ja
esimene meeskond läheb rajale Läsnalt südaöö paiku.
Võistlusele paneb punkti
laupäeva, 9. augusti hommikul läbi Rakvere linna kulgev
lõpujooks, millele järgneb
kell 14 pidulik rivistus ja autasustamine Rakvere linnuses. Võistlus kulgeb läbiKadrina, Vihula, Haljala, Kuusalu
ja Sõmeru valla.
Pealtvaatajatel on võimalus võistlusest osa saada nii
kui lõputseremoonial.
Võistlustingimustes saab
võistlejaid tegutsemas näha
reedel, 8. augustil avatud

ava-

kontrollpunktis Rutja lennuväljal.
Kaitseliidu korraldatava
militaarvõistluse ülem on
kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, võistluste peakohtunik Soome
reservohvitser vanemleitnant
Tomi Haimelin. Võistlejatele
tegutseb vastu kaitseliitlastest, mereväe ajateenijatest ja
Ameerika 173. õhudessantbrigaadi võitlejatest koosnev
koondkompanii.
Admiral Pitka luurevõistlus toimub igal aastal Eesti
eri piirkonnas, et vähendada
Eesti võistkondadekoduväljaku-eelist. Võistluse peakorraldaja on kaitseliit, korraldusse on kaasatud kaitsevägi, Erna Selts, reservohvitseride kogu, laskurliit ja teised
organisatsioonid. Kokku võtab võistlusest ja sellekorraldamisest osa üle kolmesaja
inimese. (VT)

feed, nagu tuletornide tundja
Jaan Vali, laevavrakkide spets
Vello Mäss, koloriitne teadmamees Raul Vaiksoo, ajaloolane
Ott Sandrak, Käsmu meremuuseumi vedaja Aarne Vaik.
Vahepeal võeti pardale Tapurla sadamast mootorpaadiga
kohale kihutanud Artur Talvik,
kes veabkohalikku merepäästet
ja on üldse aktiivne kogukonnajuht.
Päikeseloojanguks jõuti täp-

selt Mohni saare taha ja maailm
sai juurde hulga hunnituid pilte
tuletorni taha merre vajuvast
punasest kerast.
Käsmus ootas merereisijaid
paadimees, kes seltskonna meremuuseumisse puhkama vedas,
ning hommikul jätkus sõit üle
lahe Soome vahepeatusega Kabböles.
Sealt toodi mereseminarist
osavõtjad bussiga tagasi koju.
Ajalooline purjelaev Kajsa-

moor aga liikus edasi Kotka merepäevade avatseremooniale ja
purjelaevade paraadile.
Seejärel sõideti juba uue
kambaga Ganguti regati esimesel etapil üheskoos Kotkast Helsingisse.
Nimetatudregatt oli pühendatud 300 aasta möödumisele
Riilahti merelahingust Hanko
lähistel, kus vastamisi olid Rootsi ja Vene laevastik.
Merepärandi väliseminari

raames käsitleti meie rannaäärsete külade minevikku, sidemeid üle Soome lahe, merenduse ajalugu.
Üritus oli suunatud eelkõige
Lahemaa rannaalade ja Soome
lahe ajalooga tegelejatele.
Mereretke korraldasid kahasse keskkonnaamet, Eesti
Looduskaitse Selts, Käsmu meremuuseum, Looduse Omnilaev,
Kajsamoor ja muinsuskaitseamet.

Kindlustus on hüvitanud osa Sämi silla purunemise kahjudest
Maanteeamet esitas Sämi silla-

le põhjustatud liikluskahjude
hüvitamiseks kindlustusseltsile
GjensidigeBaltic 101 256 euro
suuruse kahjunõude, millest
selts on hüvitanud 40 000
eurot.

“Juurdemakstavad summad selguvad pärast juhtumi
lõpuni menetlemist,” ütles Allan Kasesalu maanteeameti
avalikkussuhete osakonnast.
“Kindlustusselts menetleb juhtumit, ega pole veel lõplikku
otsust summa osas langetanud.”
Gjensidige Balticu Eesti filiaali juhataja Raul Järve sõnul
on kahjukäsitlusse kaasatud
ehitusekspert, kes hindab
maanteeameti esitatud nõudes
sisalduvaid täiendavaid ehituskulusid. “Loodame menetluse
lõpetada lähiajal,” ütles Järve.
“Liikluskindlustuse seaduse
alusel ei hüvitata kahju, mis tekib seoses sellega, et liiklusõnnetuses kahjustatud vara ei saa
kasutada. Sellisteks kuludeks

Traagiline õnnetus, mis sillakasutuskõlbmatuks muutis, juhtus ligi kolm kuud tagasi.

võivad olla ümbersõidu korraldamise kulud, keskkonnakahjud või teistele varadele, näiteks kõrvalteedele, tekitatud
kahjud. Kui õnnetuse tagajärjel
tekkinud kahjud on suuremad,
kui katab liikluskindlustusleping, selgitatakse välja kahju
tekitaja ja nõuded esitatakse

temale. Selle liiklusõnnetuse
asjaolude väljaselgitamiseks on
politsei algatanud uurimise,
mille tulemus pole veel selgunud,” selgitas Järve.
Sämi silla liikluskõlbmatuks muutnud õnnetus juhtus
8. mail kella 23.55 ajal, kui DAFi poolhaagisega autorong sõi-
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tis remondis oleva silla teepiiläbi ja seejärel sillatammist alla, mille tagajärjel purunesid silla kandetarindid.
Veoki roolis olnud 61 aastane Vladimir hukkus sündmuskohal. Veok oli tulnud Venemaalt ja sellekoormaks olid vineerplaadid. (VT/BNS)
retest
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Kahtlustest küntud hingede aasta
Eestimaad katab
nähtamatu
kuulijälgedest
ämblikuvõrk.
Midagi pole hingata.
Inimeses võitlevad
kiskj ad j kodumuld.
Saatus kõneleb
linnukeeli. On aasta
1944. Imede aasta.

a

Inna

Grünfeldt

inna.grynfeldt@ajaleht.ee

Kolm

eesti sõjameest redutavad Jäneda pullitallis. Või kas saab nimetada redutamiseks
olekut, kui ollakse üdini valvas, kahtlustest
puretud ja meeleheitel.Kui pole kindel,
mis riik nimetabkodumulda su jalge all
On imede aasta. Vasakult: Henrik Kalmet, Tarvo Sõmer, Hans Kaldoja, Mari-Liis Lill jaHelgur Rosenthal.
enda omaks.
Lõhnavad mullused heinad. Värskete järele on targem mitte küsida. Üldse
on targem mitte küsida, ehkki küsimutemas kaitsemehhanismid. “Imede aaspiinavatest peavaludest ja loomisvõihüpata ega kuuli keresse kihutada. On
sed pakitsevad, põletavad, äestavad
metult värisevaist kätest äärmisel pintemalgi oma tume pool, aga kuniks kaita” on tundlike toonidaga loodud lavasnet
provottus,
tulevikukahtlustest
küntud
kus
sünnivad
rollid.
ja
selged
täpsed
gepiiril,
plahvatusaldis,
pead, aitab huumor üle hullemast.
äkiline,
olevikusüdant.
Vaid ühe pilgu laseb Juss heita oma
Tiit Aleksejevi “Imede aasta” jätkab seeriv, aga ka tundlik, habras, lüüriliIgavesed küsimused teravduvad “Leegionäride” teemat teise nurga alt. ne, kui lahvatab tunde kõrge hele leek. mõtetes laiuvasse igatsusse kodu ja
Veel ollakse elus. Ja luuakse tulevikuTema on vaimusilmas juba kodumaalt
viimseni, kui silmis leegitseb arm ja
maa järele. Tema jääb. Sest koduta ja
maata poleks tal enda silmis mõtet.
kuklasse hingab surm. Segipööratud
pilte, valutatakse füüsiliselt, vaimselt ja kaugel.
maailmas pole vastuseid. Vaid seesama
Tasase loomuga Riks (Helgur RoHans Kaldoja vanaperemees hoiab/
hingeliselt, ollakse ebakindlusest lõhessenthal), kelle suurim eneseavamine kannab lavastuse võtit. Nappide vahentatud, ent ihataksekaitsta. Neidu ja komuserdatud süda saab olla nõuandjaks,
kas jääda või minna, kas
dumaad. Tajudes suutmaaatevaidluste taustal on hellusest pakaditega loodud täpne, sisendusjõuline
tust pöörata midagi peale
tav poolsosin “Liina!”, kui tema kallim
mehejändrik, kelle sõnal ja mõttel on
armastada, vihata või loobuda.
isikliku saatusevankri. (Mari-Liis Lill) isa ehk vanaperemehe kaalu. Ehkki aeg on keeruline ja mureKas selle sügise järel tuleb
(Hans Kaldoja) saatel tuleb varjujatele
Madis Kalmeti lavassid hulgi närimas, mõjub vanapereveel kevad
Peab tulesöögipoolist ja keelekastet tooma. Seltus “Imede aasta” looblamees ürgse, sügavuti tunnetatud olevareaalsuse ideedraama,
ma. Usk, lootus ja armaslest märkamatust mehest, kes võtab mise põhimõtteselgusega kui tammetala ja ilmasammas. Hans Kaldoja täisaatusetragöödiaja armuvaenlasegi mulda panna, ei oska aimatus ei jäta elujanust inisõjameest
ta, kui palju võib olla vagase vee põhloo kolmnurgas. Hoiab atmest viimse hingetõmbedab lavaruumi turvalisuse energiaga.
redutavad Jäneda
mosfääri reaalse, laskmaSee on võimas ja puudutav roll.
ni.
ja kogunenud vaesuse alandust ja vihpullitallis.
ta sel muutuda realistliSaatusest ja sõjast kamist. Koos jahmatusestpärani silmaMari-Liis Lille Liinal kannavad rolli
kokku toodud mehed pädega Liinaga tundmatusenimuutunud põhiraskust silmad. Hoiakult tarmukas
kuks, õhustiku hõrendatud ja pingsa. Ehk on atmosfäär isegi
rinevad nii erinevatest ühiskondlikest Riksi hingepurset jälgides on justkui
ja siivas, mõtteilt mõistlik, hinges janukahju, et teda varem tähelepanelikuseisustest, et sellestki moodustubkolmne ja kirglik. Liina valgustab meestes
pisut liiga täiuslik, muutes sel kombel
nurk. Kaks nooremat kunstnik ja promalt ei jälginud. Kuhu Riksil minna või välja nende varjatud tahud. Kuigi raneljanda seina emotsionaalselt raskekuhu jääda lumpeni vaimulaad saavitsejavõimed võimaldaksid rollile anmini läbitavaks kui selleks suuremaid letaarlane on eriti teravnurksed, maaeeldusi kätkevas monoloogilises “Leemehe elukogemus jatalupojatarkus ladaks teda iga riigikorra ajal.
da müstilise tooni, saab pastelses ja tarsevad ilmaasju laiema nurga alt näha.
Talumees Juss (Tarvo Sõmer) on
gionärides”. Lavastaja hoiab vaatajat
galt tavaliseks mängitud neius just sel
tunde ja mõistuse piiril, laskmata tegeTrio vaimne liider kunstnik Tom nii nime kui ka oleku puhul sama nii kombel nähtavaks tema erilisus, tead(Henrik Kalmet) on rühikas noor mees
omadele kui ka võõrastele. Paraja
likuks valikuks küpsev teadvustamata
lastega ülenikaasa minna. Aga võib-olla on see hoopis iga vaataja isiklik peSaksa mundris, kel aated ja vaated jäipsühholoogivaistuga mees hoiab noori hingejõud.
Tark piiga peab tunde (segaduse)
retragöödia aastast 1944, mis käivitab kuseni selged. Olukorra lootusetusest, kikkaid lahus, ei lase teineteisele harja
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Tiit Aleksejev “Imede aasta”

•

Lavastaja Madis Kalmet

•

Kunstnik Jaanus Laagriküll

•

Osades Mari-Liis Lill, Henrik

•

Kalmet, Helgur Rosenthal,
Tarvo Sõmer, Hans Kaldoja

R.A.A.A.M.

•

...

–

–

–

Laupäeval peetakse Eduard Vilde
nimelise kirjandusauhinna juubelit
Laupäeval tähistatakse Vinni vallas
Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna 50. aastapäeva laureaatide
tammiku avamisega Pajustis ja suure
ühislaulmisega Tudu mõisapargis,
kus lauldakse laureaatide sõnadele
loodud populaarseid laule ansambli
Saku Mandoliinid saatel.
Pidulikust sündmusest võtavad
osa kirjanikud Lehte Hainsalu, Aimée
Beekman, Leelo Tungal, Nasta
Pino, Eeva Park, Livia Viitol, Arvo Valton, Peeter Urm jaKalju Saaber.
“Pajusti kirjandusliku tammiku
avamise näol on tegemist ainulaadse
sündmusega, kus iga laureaat saab
iidses Vinni-Pajusti tammikus endale
omanimelise tammepuu,” ütles Vinni
vallavanem Toomas Väinaste.
Laureaatide tammed tunneb ära
puudele paigutatud tahvlite järgi.Kirjandusliku tammiku idee autor on kir-
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jandusauhinna žürii liige Ilme Post,
kes sobivad tammed välja valis.
Näidatakse tähtpäevaks valminud
filmi Vilde aasta tähistamisest Vinni vallas. Filmi autor on Hubert
Gutmann JuhanKunderi Seltsist.
Edasi sõidetakse Tudusse, kus kell 14 algab
laureaatide sõnadele
loodud populaarsete
laulude ühislaulmine
ansambli Saku Mandoliinid saatel.
Laulu- japillimeeste
kõrval on seekord siiski
aukohal sõnakunstimeistrid Vilde kirjandusauhinna
laureaadid, kes sõna saavad. Sel moel
jõuab kirjandusauhinna tähistamine
ka Tudusse, kus samal ajal peetakse
–

traditsioonilisiTudu päevi.Tudu päevad algavad keskpäeval pingi avamisega kauaaegsele kooliõpetajale ja
kultuurihoidjale Milvi
Lahesoole Tudu koolimaja ees.
Tudu päevade lahutamatuks osaks on Tudu triatlon, mis toimub
tänavu juba 26. korda.
Triatlon algab kell 17
Tudu järve ääres, kulgeb sood ja raba pidi
maanteeni ning lõpeb
mõisapargis autasustamisega. Sellele järgneb
INTERNET
tantsupidu.
Tudu päevade teisel
päeval, 3. augustil on kavas jumalateenistus Tudu kirikus, kalmistupüha
ja Memento ühingu mälestushetk mälestuskivi juures. (VT)

Esietendus 5. juulil Jäneda
Pullitallis

•

vaka all, püüab rõhutatud neutraalsusega säilitada meestavahelist habrast,
katkema kippuvat tasakaalu. Kas meeste suures sõjas üldse märkab keegi, kui
valus on ta sisemine leek
Liina võtab vastu eesti naise kaotustest raske saatusekoorma. Võtab põletatud kodud, katkenud armastused ja
vastuseta küsimused. Näeme silmist, et
ta suudab. Sest selleta poleks Eestimaal
kestmist ja igavest imelist uuestisündi.
...

Trükist ilmus raamat “Rakke
haridusseltsi sada aastaringi”
Rakke Valla Hariduse Seltsi 100. aastapäeva tähistamiseks selle esimehe
Aime Kinnepi sulest ilmunud teos annab põhjaliku ülevaate Rakke Rahvahariduse Seltsi ajaloost ja 1996. aastal
taasasutatud seltsi õiglusjärglasena tegutseva Rakke Valla Hariduse Seltsi ettevõtmistest tänapäeval.
Raamatusse kogutu on ka ülevaade Rakke kandi rahva elust aastatel
1786–2014.
Teos sisaldab suurel arvul fotosid,
dokumente jaajakirjanduslikku materjali. Lisaks arhiivimaterjalidele on kasutatud seltsi varem välja antud trükiseid ja vanu fotosid seltsi muuseumi
fotokogust.
Aime Kinnepi sõnul olid raamatu
koostamisel suureks abiks Rakke Rahvahariduse Seltsi asutajaliikmete ja
seltsi algusaastate tegevuses osalenute järeltulijate suulised ja kirjalikud
mälestused.
Raamatus leidsid muu hulgas ka-

jastamist seltsi raamatukogu asutamine, segakoori loomine, seltsimaja ehitamine, näitemängu tegemine, muuseumi asutamine, seltsi sõprussidemed

ja traditsioonid.
Projekti rahastas siseministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahendusel.Lisaks toetasid raamatu väljaandmist Eesti Kultuuriseltside Ühendus ja Rakke vald.
Rakke Valla Hariduse Seltsi eesmärgiks on ja jääb kodukoha kultuuriloo säilitamine.
“Raamat on mõtteloo jäädvustaja
ja sild meie eelkäijate ja tulevaste põlvede vahel,” sõnas Aime Kinnep. (VT)
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Siseministeerium

■"KÜSK Kodanikuühiskonna
Sihtkapital

REGIONAALARENGU TOETUSEKS

SPORT

1. august 2014

Küljetoimetaja Merly Raudla, merly.raudla@ajaleht.ee, tel 322 9118

Virumaa
motosportased
olid Rally Estonial
edukad
Euroopa autoralli meistrivõistluste arvestusse kuu-

lunud auto24 Rally Estonial saavutasid Rainer Aus
ja Simo Koskinen Mitsubishi Lancer Evo 9-ga neljanda koha. Standardautode Production Cupi arvestuses sõitsid nad välja teise tulemuse. (VT)

Tapal jätkuvad
traieli Eesti
meistrivõistlused
Sel nädalavahetusel toimub Tapa linnas motospordivõistlus Tapa Trial.
Laupäeva ennelõunal antakse start Eesti meistrivõistluste neljandale ja pühapäeval viiendale etapile.
Võistlused toimuvad
Männikumäel ja selle
ümbruses. Võistlema tulevad ka Soome ja Läti motosportlased. Lisainfo Eesti
Motospordi Föderatsiooni
kodulehelt. (VT)

Võsul kohtuvad
bridžisõbrad
Võsul tehti esmaspäeval
algust juba 24. korda toimuva rahvusvahelise bridžifestivaliga Viru Bridge,
mis on kasvanud Soome ja
Baltimaade suurimaks
bridžisõprade kokkusaamiseks.
Avaüritusena toimunud paaride turniiril oli
osalejaid 92 ning võidukarikad pälvisid tallinlased
Jüri Aava ja Vahur Kurig.
Rakvere Bridži Seltsi
mängijatest olid paremad
neljandana lõpetanud Ants
Olev ja Jaak Strandberg
ning koos tallinlase Maksim Karpoviga viiendaks
platseerunud Hannes Linnamägi. (VT)

Kange rahvas
pingutas Ebavere
TRIATLONIL
Väike-Maarja vallas peeti järjekorras neljateistkümnes Ebavere Kange triatlon. Aasta-aastalt kasvava osalejaskonnaga
võistlusest võttis seekord osa 83 kohalikku spordisõpra.
Merly Raudla

merly.raudla@ajaleht.ee

Äntu paisjärve ääres stardipaugu

saanud kohaliku valla elanikele
mõeldud triatlon meelitas vanad
sõbrad ja tuttavadkokku.
Viiendat aastat võistlejana kaasa löönud Madis Rouhijainenil jätkus ürituse kohta vaid kiidusõnu.
“Rada, korraldus ja auhinnad on väga head, kõigi ja kõige peale on
mõeldud. Õhtul on tore pidu, kus
saab lõõgastuda ja muljeid jagada,”
loetles viimaselkahel aastal esikoha võitnud Rouhijainen.
“Lisaks sellele, et korraldajad
näevad ürituse kordaminekuks väga palju vaeva, meelitab see ka vallaelanikke sportlikke eluviise harrastama. Väga vähesed tulevad
võistlema ilma ettevalmistuseta,
paljud näevad triatloniks treenides
kõvasti vaeva,” kõneles Madis Rouhijainen.
Määrikülas elav perekond Ojasaar on täies koosseisus spordipisikuga nakatunud. Ebavere Kange on
neile igal aastal oodatud sündmus.
Viieaastane Mattias, pere pesamuna, oli võistluse noorim osavõtja.
Vähemalt poole vanemate lastega
kõrvuti ponnistanud spordipoiss jäi
võistlusega väga rahule. “Oli täitsa
lahe, väga vinge üritus,” jagas poja
arvamust isa Tauno Ojasaar. “Tulemus polegi kõige tähtsam, vaid melu ja möll seal ümber. Näed vanu
tuttavaid ja koolikaaslasi ning muidugi ka õhtune pidu tasubkülasta-

mist,” rääkis perepea valla suuri-

spordisündmusest.
Väike-Maarjast pärit Maret Mets
on Ebavere triatlonil käinud juba
kümmekond korda. “Eelmisel aastal olin paremini valmistunud. Sel
aastal ei saanud vormiga kiidelda,
läksin puhtalt emotsiooni, mitte tulemuse pärast võistlema,” pajatas
oma klassis teise koha võitnud naine. “Kihvt on see, et korraldajad tahavad igal aastal üritust veelgi paremini teha.Auhinnad on muidugi
väga-väga uhked. Tore, et oma küla inimestele sellist asja tehakse,”
kiitis ta.
“Distants on paraja pikkusega,
nii et ka tavalised inimesed saavad
osa võtta. Samuti läheb tase iga
aastaga järjest tugevamaks,” tõi
Mets välja Ebavere triatloni iseloomustavaid aspekte. “Osa inimesi
näengi korra aastas, just nimelt
triatlonil. See on nagu omamoodi
küla kokkutulek. Loodan, et korraldajatel jätkub pikaks ajaks jaksu
üritust edasi viia,” lisas ta.
Korraldustiim koosneb vaid kolmest mehest, kes oma muude päevatoimetustekõrvalt triatloni organiseerivad. Jaanus Valk, meeskonna üks liikmetest, on rahul, et osavõtjate arv liigub tõusujoones. Korralik auhinnasaak meelitab ligi ka
kaugemate kantide sportlasi. Igal
aastal on huvilisi, kes vaid oma valla inimestele mõeldud võistlusele
tulla tahavad, kuid kahjuks stardinimekirja ei pääse. Osalejatele on
seatud tingimuseks, et nad peavad
mast

olema Väike-Maarja vallas kas sündinud, koolis käinud või elanud.
“Oleme maksimalistid ja tahame igal aastal osalejatele veelgi paremaid tingimusi luua. Esimest korda olid järvel kasutuses poid, tegime seekord vahetusala suuremaks,
võtsime vaibad ja rattapukid kasutusse. Naiste vahetusala tuleb järgmisel korral veel teisiti sättida,” kirjeldas Valk Ebavere Kange uuendusi.
Umbes 350 meetri ujumisest,
14kilomeetrisest sõidust maastikurattaga ja 2,5 km pikkusest jooksust
koosnevast võistlusest võttis osa 32
meest. Esikolmiku moodustasid
Madis Rouhijainen (41.09), Urmo
Kesküla (42.16) ja Rivo Täheste
(42.59). Naiste ja laste ujumisdistants oli lühem, 150meetrine, rattaga sõita ja joosta tuli sama palju
kui meeste arvestuses. Õrnema soo
arvestuses oli osalejaid 15. Pjedestaalikohad hõivasid Geidi Kruusmann (44.48), Maret Mets (47.44)
ja Ellen Anett Põldmaa (48.10).
Kuni 14aastastest poistest oli
kiireim Janar Kirss (51.34).
15–17aastaste noormeeste arvestuses võitis Rait Läänemets (42.03).
Üle 45 aasta vanustest meestest
jõudis esimesena finišisse Ants Einsalu (42.48). Kuni 14aastaste tüdrukute arvestuse kiireim oli Merilin
Pruul (1:06.37). 14–17aastaste neidude klassis võitis Merike Järvamägi (47.58). 40aastaste ja vanemate
naiste seas tõusis poodiumi esimesele astmele Kristel Prikko (50.15).

Esikoha võitnud Madis Rouhijainen finišisirgel.

XMADISLE
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Naiste arvestuses teise
koha pälvinud Maret Mets.

Võistluse noorim osavõtjaMat iasOjasaar.

Ebavere Kange Triatloni meeskond

tänab südamest
kõiki abilisi ja toetajaid!
Suurimad toetajad: Baltic Agro, Makita, Antaares,
Rattabaas, Mizuno, FEB sanitaartehnika, Kerbera
Ehitus, Pringstoreja Clean Up
Täname ka Väike-Maarja vallavalitsust

Oleks nii vaikne, et õnn kuuleks tulla
ja õnne nii palju, et hea oleks olla.

Õnnitleme kallist
ema ja vanaema

ARMILDA
LÕHEKUT
90 a juubeli puhul!
Lapsed ja
lapselapsed peredega

KUULUTUSED
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Rakkes peetakse vallapäeva

7

tutvustavad hiljem ka kohalikke
toite. Samuti esinevad Rakke
valla laulu- ja tantsulapsed ning
täiskasvanud isetegevuslased.
Staadionil leiab aset juba
traditsiooniks kujunenud rammumeeste võistlus.Lastele korraldatakse mänge ja võistlusi.
Õhtul musitseerib ansambel
Untsakad, päev lõpeb tantsuõhtuga Rakke suveteatris. (VT)

KUHU MINNA
ÜRITUS
RAKVERE RAHVAMAJAS 1. augustil kell 19 etendus Pendleton King
“Kokaiin”. Pilet 5 ¤.
CÉSISE FILMIFESTIVAL RAKVERES
ART CAFÉ HOOVIS 1. augustil kell
19 Duo Cavez-Montanaro (Belgia)
impro-folk kontsert. 2. augustil kell
16 animatsioonihetk. “Romeo ja Julia”, “Torm”. Kell 18 vestlusring

–

URBEL/SAKL

JOEL

Rakkes toimub 9. augustil vallapäev, kus jagub tegevust igas
eas inimestele.
Põhilised tegevused koonduvad Rakke gümnaasiumi õpilaskodu tagusele platsile, kus hommikul kella üheksast on avatud
laat ja kirbuturg.
Laadaplatsil toimuval kontserdilastub üles Valgevene folklooriansambelJarõtsa, külalised

Shakespeare’i aeg Euroopas ja Baltikumis. Kell 19 dokumentaalfilm “In
Search of Shakespeare” (Shakespeare’i otsinguil). Shakespeare’i elu
ja loomingut tutvustav lühidokumentaalide õhtu. 3. augustil kell 18
Shakespeare’i ajastu tantse esitavad
Fioretto (Rakvere) ja Saltatriculi
(Tartu). Kell 19.30 USA saatkonna
filmiõhtu: “Veneetsia kaupmee”.

disari “Eesti orelid” 29. Maris Oidekivi-Kaufmann, Urmas Taniloo, Kadri Ploompuu, Peter van Dijk. Pilet

KONTSERT

RAKVERE TEATRIKINOS 1.-3.
augustini kell 18,20 “Eyjafjallajökull”
(1 h 32 min, alla 12 a mittesoovitatav). Pilet 3,5/3 ¤.
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HOIDISTEKONKURSS

RAKVERE KOLMAINU KIRIKUS laupäeval, 2. augustil kell 12 orelipooltund.
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KADRINA KIRIKUS 4. augustil kell
19 Tallinna XXVIII orelifestival, plaa-
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KINNISVARA
Annan Kundas üürile kõikide mugavustega
1toalise korteri.
503 1866; 325 3392.

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

Müüa 2toaline renoveeritud avatud köögiga korter Kungla tänaval.
5698 7589.

Ostan maad. 529 3609.

Müüa lõhutud küttepuid.
517 1522.

Tel

Müüa soodsalt küttepuid al 29
507 4553.

¤.

Müüa soodsalt küttepuid koos
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel

5199 4895.
Multi Varius müüb 3 m ja lõhutud KÜTTEPUID (kõik puuliiOÜ

gid). 501 3862.

Pidevalt müüa küttepuid, veovõimalus. Asume Kunda lähedal.
523 4142.

METSAMATERJAL
Müüa 50 cm ahjupuud 30 ¤ ruum.
5817 7212.

PÕMM 3 m ja lõhutud odavad
KÜTTEPUUD. 5646 0921.

TÖÖ
Pakume töödkarskele tootmistöölisele puidutöötlemise valdkonnas
V-Maarjas, väljaõpe kohapeal,

soovitavalt 21-50 a meesterahvas.
Tel (8-18) 513 2021.
JK Otsa Talu võtab viljakoristus-

puuliigid eraldi. 5399 3702.

kaasaegsesse kuivatisse
Tamsalu vallas Sääsel hooajatöölise ja autojuhi. Tel 529 1823.

Müüa küttepuid (ka kuivi) Vinnis.

Vajatakse farmitöölisi Rakvere lä-

Müüa halupuid 5 rm alustel, kõik

Tel 5783 8999.
Müüa küttepuid (lepp, 33 cm, 50
cm). Kuulutus ei aegu. 5695 1163.

Kolmapäeval
sündis Rakvere haiglas
üks tüdruk ja üks poiss.

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

Müüa küttepuid. Tel 529 4838.

See armas, kellest äkki jäime ilma,
on tegelikult alles - meie sees,
ta on nii ligi, et ei torka silma,
nii nagu valgus tolmukübemes.

Südamlik kaastunne,
Harri ja Sveta
koos lähedastega,
kalli poja

ARDO

ootamatu kaotuse puhul.

hedale. Võimalusel oma autoga
(kütuse kompensatsioon), olemas
ka ööbimisvõimalus. Töö sobib ka
tegusale
naisterahvale. Tel
509 8324, 5333 4774.

Tankla otsib augustikuuks klienditeenindajat, tööpäev 7-22. Kiire!
Võib olla ka õpilane (18 a täis).

Kontakt 517 3709.
Võtan tööle
5199 6563.

•

võsalõikaja.

Tel

Haraldi pere

katekoogriat:
soolane,

UUS

kategooria:

Osalemiseks

magus

koduveinid

too

alates

ja

ja
I.

novembrist

n
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napsud

-likddrid
Virumaa

Teataja

Üritust toetavad:

TEENUS
Arvutite remont ja hooldus. Tel
5304 6141.
KOLITAKSO, tel 504 3246.

Korstnapühkija. 5560 4046.

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

Salvkaevude kaevamine, puhastamine. 5672 7555.

VEOTEENUS. Tel 5741 3300.
www.toonklaas.ee. Auto- ja majaklaaside toonimine. 522 2511.

Müüa tibudega muskuspart. Tel
58437046.

Sakala linnukasvatus müüb munemist alustanud noorkanu, 6 ¤, üle
Eesti. Tel 50 6 8501,53741711.

MÜÜK
Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
turba- ja puitbrikett, pellet. Vedu.
Tel 506 8501.

soodne. 5593 6326.

TEADE
Muti Juhani suguvõsa kokkutulek

3. augustil. Kogunemine Viru-Jaagupi surnuaiaväravas kell 11. Info
5192 8366.

KASUTATUD ASJAD

Müüa saematerjali, voodri- ja põrandalauda. www.toomonu.ee,
508 9215.

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

PÕLLUNDUS

Põrandalaud (sise- ja välisvoodrilauad), ehituslik saematerjal, terrassilauad. Vedu tasuta, hind

Too oma kapis seisvad riided meile müüki ja leia endale uued. ÄH!
Ägedad Hilbud Rakveres Lai 1 hoovis. Sissepääs Rohuaia tänavalt.

MADIS MILVASTE
Mälestame.
Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.

ENDEL POHLAK
Avaldame sügavat kaastunnet
Maimule perega abikaasa, isa,
äia ja vanaisa surma puhul.

Koduküla rahvas

Ellen ja Vello

Mälestame
VIKTOR HALTUNENI
ja avaldame siirast
kaastunnet omastele.

Südamlik kaastunne
Reinule lähedastega armsa õe
MILVI TAMMINGU

ENDEL POHLAK
Südamlik kaastunne
Merlele perega
armsa isa kaotuse puhul.

Marge, Inga, Viki, Ellen, Epp

Valli laste peredega

Rendin väiksema viljaveoauto ja 15
t viljaveokäru (hilisema ostuvõimalusega), samas ostan GAZ 53
radiaatori (kandilise kabiiniga
auto). Info 5664 3112.

LOOMAD
Müüa
noored
5340 5353.

kuked.

Tel

surma puhul.

Rakke keskkooli

XIX lend ja klassijuhataja

Siiras ja sügav kaastunne
Harri Ohakale perega
kalli poja

ARDO OHAKA
ootamatu surma puhul.

ARDO OHAKA
kaotuse puhul.

NIKOLAI HALTUNEN

Südamlik kaastunne
Alarile

Rakvere komando kollektiiv

Ida päästekeskus

Avaldame kaastunnet
abikaasale ja tütardele peredega.

EINARD RIHMA
kaotuse puhul.

Avaldamekaastunnet
Maimule perega
ENDEL POHLAKU
kaotuse puhul.

Valter, Taimi, Kaido ja Andrus

Mati ja Age

Helju, Küllike, Margus

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele
EINARD RIHMA

HELGA TAMMERKIT

armsa poja

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel saab otsa aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Aeg annabkõik sul tagasi,
ei ema südant iialgi...

Kaotus on

valus, mälestus jääb

Elu on lõputu tee
iial ei tea, millal lõpeb see

...

ootamatu surma puhul.

...

Perekond Sidron

...

Mälestame head sõpra ja
abivalmis ehitusmeest
VIKTOR NIKOLAI
HALTUNENI
ja avaldame kaastunnet
omastele.

3

Avaldame sügavat kaastunnet
Harri Ohakale perega

Helve, Tiiu, Laine, Liidia

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste maa

ajaks

Miks kaitseingel kokku pani tiivad
ja igavikku lasi minna sul?

(L. Tungal)

4

¤.

NIKOLAI HALTUNEN
Kallis Merike,
sügav kaastunne sulle
isa kaotuse puhul.

Tiina ja Franko

Sügav kaastunne lähedastele

ÕIE TAMMRE
kaotuse puhul.
Elvi, Endel, Ene, Jüri peredega

Mälestame
Avaldame kaastunnet
Tarmule perega

armsa ema surma puhul.

Tamsalu keskkooli 19. lend

ÕIE TAMMRE
Mälestame kallist klassiõde ja
avaldame sügavat kaastunnet
lastele ja lastelastele.
RÕKi 1966. a lõpetajad

Sügav kaastunne
Urvele perega kalli
EINARD RIHMA
kaotuse puhul.

Perekond Ehamaa, Villers ja Liiv

Sügav kaastunne
Hannesele ja Silvale perega
ema

ÕIE TAMMRE
kaotuse puhul.
Endla

-

63
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koolitus (35 ja70 tundi) 2. augustilkl 10
?

C-, CE-kategooria mootorsõidukijuhi

koolitus 11. augustilkl 18
?

?

A-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
19.augustilkl 18
B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
19. augustilkl 18
Näiteks 350 €, laenutähtajaga 48 kuud, makse 11.67 €/kuus

TEEME KOMBINEERITUD SURVEPESUAUTOGA
JÄRGMISI TÖID:

GRAN "0/
SA
OÜ

KIVIX

T-kategooria (traktor) mootorsõidukijuhi
koolitus 19.septembrilkl 18
Veoauto-, bussi-jataksojuhtide ameti-

ö'* E
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LIPUMASTID
MÜÜK
TRANSPORT
PAIGALDUS

Rakvere, Narva tn 38-a
Info tel 324 4373, 324 4463,
502 1746
•

•

•

•

vikingmast.viru@gmail.com

mälestusjumalateenistus
Jumalateenistusele eelnevalt kell 14.40toimub
küünalde süütamine Fockide haudadel.

köögi (öötasapinnad
põranda-, fassaadi-

Oleme avatud
E-R 9-17
L 9-12
P suletud

Tel 509 4530

Paul Eduard von Focki (1798–1884)

hauakivid ja -plaadid
trepid, aknalauad

ta kaminaplaadid

www.virumastid.eu

3. augustil 2014 kell 15 Esku kabelis
Esku kabeli asutaja, Sagadi pärishärra

Sellele järgneb konverents Sagadi mõisas.
Jumalateenistuselteenibkülalisena EELK kantsler,
TallinnaPüha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma
Konverentsil esinevad vabahärra Thomas von Dellingshausen,
kunstiajaloolane fil magSulev Mäeväli, koguduse õpetajaMargit Nirgi

Tehnoülevaatus

kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike survepesu ning
ummistuste likvideerimine, settepaakide tühjendamine ja
puhastamine, kanalisatsioonipumplate puhastamine,
imbkaevude ja torustiku pesu, välistrasside veega täitmine
ja surveproovid (vajalik 0,5" või 1
sisekeermega ühendus).
Fekaali, liiva, muda imemine ja transport.

Lugupeetud maaomanikud Sõmeru jõe kaldal!

%"

Augustikuu esimesel nädalal algavad tööd Rakvere,

Veepaagi maht 6 m 3, imupaagi maht 5 m 3 .

Sõmeru

FEKA EKSPRESS OÜ, info 5381 9930^

www.reinpaul.ee

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 7i

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod,

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

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

Info tel 5593 3899, kaido@reinpaul.ee

www.tehnokonsult.ee

.

AEGVIIDU PUIT

Ostame peenpalk!

KUUSK
ja MÄND
Läbimõõt 8-34 cm, pikkused
3,6 m +30 cm
6,0 m.
Lisandub ülemõõt 10 cm.
Palgi vastuvõtt 24 h.

jaVinni vallas asuva

Sõmeru

jõe uuendamiseks

ja ökoloogilise seisundi parandamiseks. Töid teostab Põllumajandusameti tellimusel OÜ MAVETER ja Nordpont OÜ.

Sõmeru jõe seisundi parandamiseks eemaldatakse jõest voolutakistused, koprapaisud ja voolusängi langenud puud. Tööd
on vajalikud Sõmeru jões lõheliste vaba liikumise tagamiseks ja
nende elupaikade säilitamiseks ning taastamiseks.
Aktsiaseltsi Kobras koostatud tööprojekti alusel rajatakse Räga-

vere paisjärve paremale kaldale lõheliste vaba liikumise tagamiseks looduslähedane möödaviik–kalapääs, puhastatakse
setetest Rägavere paisjärv ja taastatakse Sõmeru jões kolm
lõheliste sigimis-ja noorjärkude kasvuala. Sõmeru jõe seisundi
parandamiseks rajatakse maaparandussüsteemide eesvoolude
suudmetesse veega edasikanduva sette kinnipüüdmiseks kaks
settebasseini ja avatakse vana jõe soot.
Tööde nõuetele vastavust kontrollib omanikujärelvalve
Piiber Projekt OÜ koostöös kalandusekspert Tauno Jürgensoniga.

Tööd on plaanis lõpetada septembris 2015.
Töid finantseeritakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist projekti
“Sõmeru jõe seisundi parandamine” raames ja riigieelarvelistest
vahenditest.

...

Tel 605 3655, 515 4315.

Info tööde kohta:
Põllumajandusameti Lääne-Viru keskuse telefonil528 0882.

Väike-Maarja

AUTOLAMMU1U

Paides
augustil

Kasutatud varuosad Euroo
ja Jaapani autodele
Rehvivahetus ja remont
•

;

Treileri rent
Ostame avariilisi autosic

15.-16.

Tule Arvamusfestivalile,
et kõlaks iseseisev, vaba ja vastutustundlik mõte!
15.-16.augustil toimub Eestimaa südames Paides teist korda Arvamusfestival –
intellektuaalne puhkus inspireerivas keskkonnas, kus arutletakse Eesti olevikku ja
tulevikku puudutavatel teemadel ja sünnivad uuedmõtted.
Enam kui 150 aruteluks 20 laval tulevad kokku vabaühendused, meediakanalid,
ülikoolid, erakonnad, ettevõtjad, kultuuritegelased, lihtsalt toredad ja ärksa
meelega eestimaalased.
Pääs Arvamusfestivalile on kõigile tasuta.
Hea toit, sundimatu õhustik, muusika ja üllatuslikud arvamusvahetusformaadid.

LÄÄNE-VIRUMAA ESINDUS
Laada 3a Rakvere
RISTO KIIRKIVI
Müügiesindaja
Tel 5550 5629

MAICK MEIBAUM
Müügiesindaja
Tel 5822 5810

Risto@kattocenter.ee

Maick@kattocenter.ee

TELLIGE KATUSE TASUTA ÜLEVAATUS. SAATE KINDLA HINNAGA
PAKKUMISE NING TEAVET KATUSE HETKE OLUKORRAKOHTA.

info@kattocenter.ee
KATUSEABI 605 5698

www.arvamusfestival.ee
facebook.ee/arvamusfestival

Kalda 1
Rakvere
Tel 322 3854
515 2655
verx@verx.ee

