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Lääne-Viru ettevõtetel on
võimalus end reklaamida

mahajäetud kütuserongi seisab eilse seisuga Eesti Raudtee taristul.

Lääne-Viru maavanem Einar
Kuna tagasiside osalemiVallbaum kutsub maakonna
seks Eesti Ekspokeskuse pinettevõtteid esindama Läänenal maakonna esitlusega on
Virumaad Tallinna lennujaaolnud meeldivalt kiire ja arvumas Eesti Ekspokeskuse näitukas, tegi maavalitsus ettepanesepinnal.
ku külastada ühiselt Eesti
Ekspokeskust 18. veebruaril
Tallinna lennujaama kasutas 2010. aastal ligi 1,4 miljoühitades seda käiku ka võimanit reisijat, kellel on olnud võilusega külastada turismimessi
malus, nagu ka tulevastel reiTOUREST 2011, mis avatakse
sijatel, saada kohe esimestel
samal päeval.
Eestis viibimise minutitel EesLääne-Virumaa väljapaneku korraldamiseks pakub maati Ekspokeskuse kaudu inforvalitsus välja esimatsiooni meie
algu kõigi huvimaa ja tema ettevõtluse koh- Praeguseks on Eesti
listega ühise küEkspokeskuses Lääne-Vi- laskäigu Tallinta.
na lennujaama,
“Valdav osa ru maakonnaga seotud
ärireisijatest, ettevõtetest esindatud AS misjärel lepitakse kokku meie
kelle eesmärk Võhu Vein ja AS E-Beesindatuse konkon Eestis äri- toonelement.
kontakte süvenreetsetes vajadada või laiendustes ja järgnedada, saabub meie riiki ja lahvates sammudes.
kub siit just Tallinna lennujaaVäljapaneku kulude katma kaudu, rääkimata turistiteks on võimalik taotleda toedest, kes on huvitatud Eestitust Ettevõtluse Arendamise
maa avastamisest,” ütles maaSihtasutuselt.
vanem, leides, et oleme väärt
Lääne-Viru maavalitsus on
esindama end sellel näituseomalt poolt nõus panustama
pinnal, laiendamaks meie eksnii koordineerivasse tegevuspordikontakte ja toomaks
se kui ka rahalistesse vahendimaakonda rohkem turiste.
tesse maakonna esindatuse taPraeguseks on Eesti
gamiseks Eesti EkspokeskuEkspokeskuses Lääne-Viru
ses.
maakonnaga seotud ettevõteHuvi korral palutakse maatest esindatud AS Võhu Vein
vanemaga ühendust võtta kuja AS E-Betoonelement.
ni 14. veebruarini. (VT)

Eesti Post kiitis
Rakveret ja
Sõmerut

Mullu oli Lääne-Virumaal tunamullusega võrreldes vähem tulekahjusid.

Raigo Pajula/Postimees

Mullu hukkus tules
kaks inimest

Loviisa innustus
laevaliini ideest

Priit Simson/Postimees

raadioaparatuuri abil võtta
sidet maailma eri paigus olevate raadioamatööridega. “Mida rohkem sidet teed, seda
rohkem punkte korjad,” lisas
ta.
Jüri Järvela tegeleb raadiospordiga alates 1985. aastast. “Sinna läheb kogu minu
vaba aeg,” tunnistas ta. (VT)

Väike-Maarja majapõlengus
sai mees põletushaavu
Laupäeva pärastlõunal VäikeMaarja asulas puhkenud kortermaja tulekahjus sai vanemat naist hoonest välja aidanud mees põletushaavu.
Kiirabi viis kannatanu Rakvere haiglasse.
Regionaalne häirekeskus
sai põlenguteate Väike-Maarjas laupäeval kell 13.24. Päästekorraldaja saatis sündmuskohale kaheksa päästeautot,
operatiivkorrapidaja ja kaks
kiirabiautot.

Päästjate kohale jõudes
põles kahekorruselise puust
kortermaja teise korruse korter lahtise leegiga. Majaelanikud olid hoonest ise väljunud.
Üht vanemat naist väljumisel
aidanud mees sai põletushaavu.
Pritsimehed said põlengu
kontrolli alla kell 14.40, umbes kaks tundi hiljem oli tulekahju kustutatud.
Põlengu tekkepõhjus on
selgitamisel. (VT)

POLITSEIKROONIKA
Reedel varastati Rakveres naiselt rahakott, milles olnud
pangakaardiga võeti hiljem sularahaautomaadist 720 eurot.

SUITSUANDUR
Tulekahjude arv
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Rakvere politseijaoskonna
ülemkonstaabel Jüri Järvela
võitis juba kolmandat korda
rahvusvahelise politseiorganisatsiooni IPA raadioklubi korraldatud raadioamatööride
võistluse.
Võistlusel 47 riigi esindajaga rinda pistnud Jüri Järvela
selgitas, et võistlejal on vaja

Mullu eluhoonetes puhkenud 62 tulekahjust 29 olid
eramus, 32 korterelamus ja
üks hoolekandeasutuses.
Eluhoonetes puhkenud
tulekahjude peamiseks põhjuseks on taas hooletus. “Hooletus toidu valmistamisel, lahtise tule kasutamisel, küttekollete hooldamata jätmine,”
Toomas Herm
loetles Neuhaus inimestele
toomas.herm@virumaateataja.ee
komistuskiviks saanud olukordi.
Mullu registreeriti Lääne-ViruTulekahjude üldarvu,
maal 308 tulekahju, millest 62
sealhulgas eluhoonete põlenjuhul põlesid eluhooned. Tules
gute vähenemine näitab
hukkus kaks inimest.
Neuhausi sõnul seda, et oleIda-Eesti päästekeskuse jäme liikumas tuleohutuma
relevalveteenistuse juht Rivo
ühiskonna poole. “Inimesed
Neuhaus meenutas, et tunahoolivad endast rohkem,” sõmullu ei hukkunud maakonnas
nas ta ja lisas, et majanduslik
tulekahjudes ühtegi inimest.
raske olukord on samuti tule“Sellist taset on raske hoida,”
kahjude arvu tõstja.
lisas ta.
Neuhaus rõhutas, et tules
hukkunud inimeste kodudes
Hooletus
pole olnud suitsuandurit või
Hukkunuga lõppenud tulesee pole olnud töökorras.
kahjude peamiseks põhjuseks
Samas võib tuua mitmeid
on jätkuvalt
näiteid, mil
hooletus suitsepõlengust õit a m i s e l .
gel ajal märku
“Inimesed hoolivad
Neuhausi sõnul
andnud suitendast rohkem.”
võib olukord
suandur on
Rivo Neuhaus
selles suhtes läpäästnud inihiajal paraneda
mese elu.
isekustuvate siTunamullu
garettide turule jõudmisel.
rakendus 86 tulekahju puhul
Kuigi tunamullu ei olnud
töökorras suitsuandur tööle
tulekahjudes ühtegi ohvrit, reüheteistkümnel korral. Eelmigistreeriti Lääne-Virus põlense aasta 62 tulekahjus andis
guid mullusest enam. 2009.
suitsuandur ohust teada neljaaastal registreeriti 415 tulekahteistkümnel korral.
ju, mis on 26 protsenti rohkem
Mets põleb endiselt
kui mullu. Eluhoonetes puhkes
tunamullu põleng 86 korral.
Metsa- ja maastikutulekahPunane kukk saputas tiibu 40
jusid oli eelmisel aastal tunaeramus, 45 korterelamus ja
mullusega võrreldes natuke väühes hoolekandeasutuses.
hem. Kui tunamullu registree-

2009

Politsei raadioamatööride
võistluse võit tuli Rakverre

Kui tunamullu ei hukkunud Lääne-Virumaal
puhkenud tulekahjudes
ühtegi inimest, siis eelmisel aastal kaotas punase kuke läbi elu kaks
inimest.

Eesti Post tänab kohalikke
omavalitsusi ja elanikke hea
tahte ning koostöö eest, selle talve rasketest lumeoludest hoolimata on post saajateni jõudnud suuremate
tõrgeteta.
Postiteenuste divisjoni
juht Jaan Vainult ütles, et
viimastel kuudel on paljud
omavalitsused teinud tänuväärset tööd, hoidmaks teed
ja juurdepääsud postkastide
juurde läbitavad. “Sama
saab öelda ka paljude elanike ja majahaldajate kohta.
Keerulistele ilmaoludele
vaatamata on kõik saadetised jõudnud saajateni ning
meie kirjakandjad klientideni,” ütles Vainult.
Vainult tõi tublimate
omavalitsuste seas ära ka
Rakvere linna ja Sõmeru valla.
Eesti Post teenindab iga
päev ligi 590 000 postkasti.
Üks kirjakandja läbib päevas keskmiselt seitse kilomeetrit. (VT)
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riti maakonnas 78 metsa- ja
maastikutulekahju, siis mullu
oli neid 75.
“Siinjuures tuleb märkida,
et suuri metsatulekahjusid pole Lääne-Virumaal õnneks olnud,” sõnas Ida-Eesti päästekeskuse järelevalveteenistuse
juht Rivo Neuhaus.
Seevastu naabrite juures
Ida-Virumaal moodustavad
metsa- ja maastikutulekahjud
ligi kolmandiku Eesti analoogsetest põlengutest.
Kulupõlengutest rääkides
ütles Neuhaus, et see on täiesti tarbetu riigi raha kulutamine, mida saaks ära hoida. Seadusega ongi juba sätestatud, et
kulu põletamine on Eestis aasta läbi keelatud.

Lääne-Virumaal varjusurmast
äratatud plaan avada laevaühendus Kunda sadama ja Soome vahel on huvi äratanud ka
meie vastaskaldal Loviisas.
Läinudreedeses ajalehes Loviisa Sanomat ütleb Loviisa sadamajuht Aki Marjasvaara, et
just Loviisasse on Kundast Soome kõige lühem tee ja see liin
oleks logistiliselt kõige loogilisem.
Mõnda aega käis laevaliiklus
Sillamäe ja Kotka vahet, kuid
kuna ülesõit kestis kuus tundi,
ei olnud selle järele erilist nõudlust ja liiklus liinil lõppes.
Virumaa Teataja kirjutas
hiljuti sellest, kuidas Lääne-Viru maavalitsuses kohtusid
Kunda sadama esindajad ja Soome poole spetsialistid, et arutada Kunda-Kotka laevaliini
avamise võimalusi. See teema
oli üleval juba 2005. aastal,
nüüd võeti laevaliini avamine
uuesti arutluse alla. Kunda sadam kuulub Kunda Nordic Tsemendile. (VT)

Urmas Paet külastab Kadrina kooli
Kolmapäeval,
23. veebruaril
külastab Eesti
vabariigi aastapäeva raames
Kadrina keskkooli välisminister Urmas Paet.
Keskkooli direktori Arvo Pani
sõnul peab minister koolis kaks
loengut: ühe gümnaasiumiastmele, teise noorematele õpilastele.
Pärast loengut asetab minister koos õpilastega pärja Vabadussõja ausamba jalamile.
Eelmisel aastal kohtus õpilastega kaitseminister Jaak
Aaviksoo. (VT)

