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Tänavu pandi esimest korda 
jõulutuled Muuga poe juures 
küla südames asuvale nulule, 
mille kasvamist on rahvas 
hoolega jälginud.

“Aastakümneid oli tradit-
sioon, et jõulude ajal pandi 
tuled kasvavale kuusele poe 
ees. Kümmekond aastat ta-
gasi, 2001. või 2002. aastal, 
murdsid tormiiilid aga puu 
maha,” meenutas Muuga 
raamatukogu juhataja Maari-
ka Lausvee.

Aktiivne kohalik elanik 
Marin Pärs käis välja idee 

istutada poe juurde nulg, mis 
inimestele jõulurõõmu pak-
kuma hakkaks, ja nii tehtigi.

Kui puu oli väike, kasuta-
ti jõulupuuna kõrget kuuske 
pargi servas.

Tänavu aga vaadati, et 
nulg on kasvanud nii suu-
reks, et on vääriline jõulutu-
lesid kandma.

Maarika Lausvee sõnul 
näeb nulg küünaldes kena 
välja ning jõulupuu tagasi-
toomisel poe juurde on ini-
meste jaoks ka sümboolne 
tähendus. (VT)

Siseministeeriumis valminud 
seadusmuudatuse kohaselt 
kaob 1. jaanuarist 2019 alevi-
ku mõiste ning alevikud muu-
detakse aleviteks või küladeks. 
Enam kui 100 elanikuga alevik 
või enam kui 300 elanikuga ti-
heasustusega küla võivad saa-
da aleviks, rohkem kui 5000 
elanikuga alevik aga suisa lin-
naks.

Haabneeme Harjumaal on 
oma 5634 elanikuga (rahva-

loenduse andmed) seega selge 
linnakandidaat.

Lääne-Virumaal on 21 ale-
vikku, lisaks võivad aleviteks 
saada Ussimäe, Vajangu, Piira, 
Jäneda ja Vao küla, kus rahva-
loenduse andmetel on üle 300 
elaniku.

Napilt alla 300 inimese 
elab rahvaloenduse andmetel 
Ulvi külas.

Seega võib Lääne-Virumaa-
le tekkida veerandsada alevit. 

Enne linnaõiguste saamist on 
alevid olnud Tapa (1917–
1926), Kunda (1920–1938) ja 
Tamsalu (1954–1996). Lisaks 
on alevid olnud Väike-Maarja 
(1961–1963) ning Võsu 
(1971–1999).

Seadusmuudatuse kohaselt 
jäävad praegune alevik või tu-
levane alev oma staatusest il-
ma ja muutuvad külaks, kui 
nende elanike arv langeb alla 
saja.

Lääne-Virumaa väikseim 
alevik on Kiltsi, kus rahvaloen-
duse andmetel elab 231 ini-
mest.

Aleviks võivad muutuda ka 
linnad, seda juhul, kui elanike 
arv langeb alla tuhande.

Eestis on praegu selliseid 
linnu kaks: Mõisaküla ja Kal-
laste. Lääne-Virumaa väiksei-
mas linnas Tamsalus on rahva-
loenduse andmetel 2236 ela-
nikku. (VT)

Lääne-Virumaa võib 
saada veerandsada alevit

VÕIMALIKUD UUED ALEVID

Kunda uued 
linnajuhid annavad 
rahvale aru
Esmaspäeval, 9. detsembril, 
annavad Kunda klubis toimu-
val rahvakoosolekul ülevaate 
oma senistest tegemistest linna 
eesotsas Kunda linnapea Jüri 
Landberg ja linnavolikogu esi-
mees Kaido Veski.

Rahvakoosolek algab kell 
18, küsimused ja ettepanekud 
on oodatud. (VT)

Rakverlased saavad 
liituda Looduse 
Omnibussi 
matkadega
Homme kell 10 väljub Aqva 
parklast buss, mis viib soovijad 
Looduse Omnibussi korralda-
tavale matkale Juminda pool-
saarel. Viie kuni kuue kilo-
meetri pikkusel metsamatkal 
on giidiks Maie Itse. Metsloo-
madele viiakse toitu, üheskoos 
süüdatakse küünlaid ja juuak-
se lõkkel tehtud teed. Kõhutäi-
de nii loomadele kui ka iseen-
dale tuleb igaühel kaasa võtta, 
samuti küünlad.

Rakverest väljuv buss on 
18kohaline, vajalik on eelre-
gistreerumine telefonil 
56900141. (VT)

Volikogu aseesimees 
juhib 
reformierakonna 
fraktsiooni
Reformi-
erakonna 
Rakvere 
piirkonna 
esindajad 
registreeri-
sid Rakve-
re voliko-
gus oma 
fraktsioo-
ni, kuhu kuuluvad linnavolini-
kud Neeme-Jaak Paap, Too-
mas Varek, Roman Kusma, 
Aleksandr Holst ja linnavo-
likogu esimees Marko Torm. 

Fraktsiooni esimees on 
 reformierakonna piirkonna-
juht, Rakvere linnavolikogu 
aseesimees Aleksandr Holst.

“Fraktsiooni loomise tingib 
reeglina ikka vajadus lihtsama 
asjaajamise ja selgema esinda-
tuse järele volikogus. See või-
maldab erineva esindatuse 
korral volikogu laua taga rää-
kida fraktsiooni esimehel nii-
öelda kõikide liikmete eest ja 
seista hea, et kellegi puudumi-
se tõttu olulised seisukohad 
kaitsmata ei jääks ja linna 
jaoks olulised tegevused vajali-
ku toe saaksid,” märkis Alek-
sandr Holst. (VT)

Muuga küla rahvas kasvatas endale 
kaupluse juurde ise jõulupuu

EVA KLAAS
eva.klaas@ajaleht.ee

Rakke Staadioni tänava katla-
majas hakkas mõni nädal taga-
si katel lekkima, mistõttu on 
alevikus tavapäraselt hakkpuit-
küttelt osaliselt üle mindud 
gaasküttele.

“Elanike jaoks ei ole muu-
tunud midagi, tubades on vaja-
likud soojakraadid tagatud,” 
ütles Rakke vallavanem Andrus 
Blok. Kuigi omavalitsusele kuu-
luva kommunaalasutuse jaoks 
on gaasküte kallim kui hakk-
puidu ja saepuruga kütmine, ei 
pea elanikud midagi lisaks 

maksma. “Meil on kehtestatud 
küttehind 91 eurosenti ruut-
meetri eest, käibemaksuga 
1,09 eurot, ja nii on,” sõnas 
Blok.

Probleem saab Bloki kinni-
tusel lahenduse lähipäevil ning 
katlamajast peaks hakkama 
suitsu tõusma juba järgmisel 
nädalal. Vana katelt remonti-
ma ei hakatud, vaid hangiti 
uus, õigemini heas seisukorras 
katel. “Eks kasutusel olnud küt-
tekatel oli vana ja amortiseeru-
nud ning oma aja ära elanud,” 
nentis vallavanem.

Mõned Rakke inimesed on 
kurtnud, et toad ei ole soojad 

ning küttetorustike halva olu-
korra tõttu köetakse õhku.

Vallavanema sõnul näeb 
normatiiv ette, et ruumis peab 
olema vähemalt 18 kraadi soo-
ja. “Kui on olnud vihjeid, et tu-
ba on jahe, on käidud seda 
kontrollimas ning alati on ol-
nud temperatuur vähemalt 
kakskümmend kraadi,” ütles 
vallajuht.

Ta lisas, et inimestel on ka 
endal vastutus. “Kui majaotsad 
on soojustamata, korteritel ees 
vanad aknad ning trepikodades 
ulub tuul, ei saagi ju loota, et 
toad väga soojaks läheksid,” 
märkis Blok. 

Tema sõnul peaksid inime-
sed mõistma, et koos korteriga 
kuulub neile ka mõtteline osa 
majast ning krundist. Rakkes 
on loodud korteriühistud ainult 
kahes kortermajas.

Kerkinud on ka küsimus, 
miks peab Rakkes toasooja eest 
maksma üksteist kuud aastas, 
kui enamasti tuleb seda teha 
vaid kütteperioodil.

“Oleme tahtnud teha ini-
meste elu lihtsamaks ning ha-
jutanud summa pikema perioo-
di peale,” rääkis vallavanem. 

Küttekulu on Rakkes arvu-
tatud keskmisena ruutmeetri 
kohta

Rakkes köetakse katla lekkimise tõttu osaliselt gaasiga Rakvere linnus on jõulude eel muutunud võlulossiks, kus lapsi oota-
vad võlurid ja päkapikud. Võlurid õpetavad lastele võlutrikke, lisaks 
saab piparkooke kaunistada, endale küünla meisterdada, õnneraha 
vermida, tulevärki ja nukuetendust vaadata. Ja loomulikult käib ka 
jõulutaat lapsi kaemas. (VT)
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