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Pandivere päevadel väärtustati Lurichit LK 3

AHTO KAASIK:
"Hiied on
väekohad"

LK 2

Gaasiplahvatus
Kundas
kinnisvarahinda ei
mõjuta

LK 4

Aadressid ootavad muutmist
Kui päästeamet või kiirabi häda
korral kohale ei jõua, sest aadress
küll on, aga maja selle järgi leida
keeruline, onkuri karjas.

Andres Pulver
andres.pulver@ajaleht.ee

Rakveres on selliseid kohti kül-
laga, kuhu pelga aadressi järgi
keeruline kohale jõuda, ikka lä-
heb vaja täiendavatselgitamist.

Rakvere linnavalitsuse maa-
korraldaja IngeKuhi tõi näiteks
Võidu 53b korterelamu, millele
on ligipääs hoopis Saue täna-
valt. “Niisuguseid maju on tege-
likult päris palju,” lisas Kuhi.

“Aadress peab olema vasta-
valt juurdepääsutänavale,” sel-
gitas Inge Kuhi.

Nii käibki praegu Rakveres
ja tegelikult ka teistes linnades
aadressandmete korrastamine.

Inge Kuhi rääkis, et ligi 400
kinnistut on uue aadressi juba
saanud ning väga palju on uut
aadressi ootamas.

Ettekirjutuse aadresside
muutmiseks on 2011. aastal
vastu võetud ruumiandmete
seadusest tulenevalt teinud
maa-amet, kes soovib, et aad-
ressid oleksid korrastatud no-
vembri lõpuks. Maa-amet on ka
esitanud nimekirja objektidest,
mille aadressandmed on vaja
korrastada.

Rakveres on esi-
mese hooga korda
tehtud tänavad, kus
numeratsioonei ol-
nud järjest. Üks ku-
rioossemaid oli
Vabriku tänav, kus
olid paaris numbri-
tega kinnistud mõ-
lemal pool tänavat,
lisaks oli veelkinnistu aadressi-
ga Vabriku 7. Nüüdseks on Vab-
riku tänaval aadressid juba
muudetud.

Kindlasti ei kavatse Rakvere
linnavalitsus iga hinna eest ha-

kata aadresse muutma. Kuhi lu-
bas, et iga objekti puhul kaalu-
takse aadressi muutmist hoole-
ga ja kui vähegi võimalik, jäe-
takse see muutmata.

Üks taoline hoone on näi-
teks Virumaa Teataja vastas
olev korterelamu Pikk 5, mille-
le on juurdepääs küll Rohuaia
tänavalt, kuid ilmselt on mõist-
lik säilitadamajapraegune aad-
ress.

Päris paljud inimesed on
avaldanud ka ise soovi, et nen-
de aadressi muudetaks. “Et see
selgem oleks,” tähendas Inge
Kuhi.

Samas võib oodata vastusei-
sugi, eriti Jaama puiesteel, kus
numeratsioonkapitaalselt muu-
tub.

Praegu algab Jaama puies-
tee majade numeratsioon Võidu
tänavalt Õli tänavani, see tähen-
dabaga, et Võidu tänava ja Ilu
puiestee vahelisel lõigul Jaama
puiestee numbritega hooneid ei
saagi olla. Uue kava kohaselt
alustataks numeratsiooniga
hoopis Õli tänava poolt.

“Paljudele ei pruugi see
muudatus meeldida, aga muut-

mata ka ei saa,”
nentis Kuhi.

Aadresside kor-
rastamise käigus on
üllatusigi ette tul-
nud. Kui tavaliselt
on põiktänav ikka
sama nime kand-
vast tänavast oluli-
selt väiksem, siis
Rakvere Linnuriigis

on tilluke Värvu tänav, mille jär-
gi ei ole ühtegi aadressi, ning
sellest oluliselt suurem Värvu
põik. Samas on Värvu põigus
majanumbrid tagurpidi ja need
vajavad igal juhul muutmist.

Sestap on maakorraldajad tei-
nud ettepaneku tänavanime
muutmiseks.

Inge Kuhi rääkis, et aadres-
si muutmisepuhul muudab lin-
navalitsus ise ära aadressand-
medregistrites, samuti teavitab
Eesti Posti, Ekspressposti, Rak-
vere Vett, Rakvere Soojust, Ees-
tiEnergiat, päästeametit ja veel
mitut ettevõtet.

“Ettevõtetel tuleb teavitada

oma koostööpartnereid, inimes-
tel aga sõpru-tuttavaid,” lausus
Kuhi.

Kui ettevõttel on aadress põ-
hikirja märgitud, tuleb see ära
muuta.

Jaamapuiestee ääres asuva,
kuid Vase tänavaaadressi kand-
va ASi Later pearaamatupidaja
Jaak Strandberg ütles, et prae-
gune olukord on pisut segadust
tekitav küll. “Kui keegi küsib,

kus me asume, siis juhatame ik-
ka Jaama puiestee järgi,” kõne-
les Strandberg.

Mees möönis, et teatavad li-
sakulutused aadressi muutuse-
gakaasnevad, sestümber on va-
ja teha blanketid, visiitkaardid
ja reklaamtrükised. “Aga ega
see nüüd midagi ületamatut ka
ei ole – kui on vaja, siis tuleb
aadressid muuta,” nõustus
Strandberg.

400
kinnistut

on juba uue
aadressi
saanud.

UUED AADRESSID tulekul

Jaamapuiesteel saavadkõik kinnistud uueaadressi. MARIANNELOORENTS

Täna tähistatakse
Eesti lipu 130.
sünnipäeva
Täna on Eesti lipu päev ja
heisatakse Eesti lipud, tä-
histamaks sinimustvalge
130. sünnipäeva.

Peale lippude heiskami-
se tähistatakse lipu 130.
sünnipäeva mitme ürituse-
ga üle Eesti. Tallinnas algab
sünnipäevahommik kell 7
lipu piduliku heiskamisega
Pika Hermanni torni, misjä-
rel avatakse torn külastaja-
tele. Õhtul kell 18 algab
Stenbocki maja õuekontsert
Andre Maaker jaMari Kal-
kuniga.

Põltsamaal etendatakse
lipu õmblemise lugu ja sel-
le käigus avatakse lipuväl-
jak lipuõnnistaja Christop-
her Beermanni ja tema õe
Emilie auks. (BNS)

Barack Obama
pakkus välja
julgeolekuplaani
Poolas visiidil viibiv USA
president Barack Obama
pakkus eile välja kuni mil-
jardidollarisuuruse algatu-
se täiendavate USA maa-,
õhu- jamerejõudude rahas-
tamiseks Ida-Euroopa uutes
liitlasriikides, teatas Valge
Maja.

Algatus, mille peab
heaks kiitma USA kongress,
tugevdaks ka NATOsse mit-
tekuuluvate riikide, teiste
seas Ukraina, Gruusia ja
Moldova võimekust teha
koostööd USA ja NATOga
ning oma riigikaitset üles
ehitada, lisas Valge Maja.

“USA seisab oma liitlas-
tekõrval samamoodi, nagu
nemad on seisnud meie
kõrval,” märkis Valge Ma-
ja avalduses, millekohaselt
USA uuemad liitlased Ida-
Euroopas “on sügavalt
mures Krimmi okupeeri-
mise ja annekteerimise
ning Venemaa teiste provo-
katsioonide pärast Ukrai-
nas”. (BNS)

RÄGAVERE MOODUSTAB
SONDAGA
ÜHISKOMISJONI
Rägavere volikogu nõustus Sonda vallavolikogu ettepanekuga moodusta-
da ühiskomisjon, et selgitada välja haldusterritoriaalse korralduse muut-
mise vajalikkus.

Rägavere vallast on komisjoni liikmeteks Raigo Rebane, Virgo Koppel,
Arnu Lippasaar, Jaan Lipsmäe jaTerje Kull.

Sonda otsustaskevadel tehaRägavere vallale ettepaneku moodustada
töörühm, etkaaluda võimaliku ühinemiseplusse jamiinuseid.

Kui ühineminepeaks teoks saama, saaks Sondast vallast osa Lääne-Vi-
rumaast. (VT)

Rohuaia lasteaias
avatakse täiendav
sõimerühm
Rakvere linnavalitsus otsustas sellest sügisest ava-
da sõimeealistele lasteleRohuaia lasteaias lisarüh-
ma.

Kuni uue maja valmimiseni renditakse lisarüh-
ma jaoks ruume aktsiaseltsilt Hoolekandeteenused
endises Lille kooli majas.

Rühm komplekteeritakse ülelinnalise lasteaia-
järjekorra alusel. (VT)

ARVET MÄGI

ILM TÄNA
+19...+29°C

Vahelduva pilvisusega
ilm. Kohati sajab

hoovihma, on äikeseoht.
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