
17227
PÕHINUMBER

515 0068

LÜHINUMBER

1300

HELISTA!

Tasuta nädalaleht22. veebruar 2019 Nr. 7 (1039)

SÕIDU- JA PAKIAUTODE
REMONDI NING VARUOSADE
MÜÜGI KOGEMUST ENAM KUI

26 AASTAT

REHVIDE
MÜÜK JA
VAHETUS,
BRONEERI AEG
www.stik.ee

AUTOMAATKÄIGUKASTIDE
DÜNAAMILINE ÕLIVAHETUS!

SOODSAD HINNAD, 
KÜSI PAKKUMIST rakvere@stik.ee

rakvere@stik.ee
www.stik.ee
   Stik Autoremont

STIK Rakvere
Vabaduse tn 12, Rakvere
   322 3855
   520 5245

Head Eesti Vabariigi sünnipäeva!



24. VEEBRUARIL 

OLEME AVATUD:

Põhjakeskus 10.00-18.00

Rimi hüpermarket 08.00-22.00

Oled palutud Põhjakeskuse pidulauda!

Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!

Kuulutaja reede, 22. veebruar 20192 UUDISED

Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) annab seoses 
Eesti Vabariigi 101. sünni-
päevaga välja kolm maakon-
na kuldset vapimärki ja ühe 
hõbedase vapimärgi.

Kuldne vapimärk antakse 
Eesti Vabariigi kodanikule, 
kes oma silmapaistva töö ja 
tegevusega on kaasa aidanud 
Lääne-Viru maakonna aren-
gule, samuti muude saavutus-
te eest, mis on toonud au ja 
tunnustust maakonnale. Hõ-
bedane vapimärk antakse sar-
naste teenete eest välismaala-
sele, kes ei ela Eestis.

Lääne-Virumaa kuldse va-
pimärgi laureaatide väärikas-
se ritta lisanduvad sel aastal 
Riho Hütt, Sven Neudorf 
ja Tõnu Paju. Hõbedase va-
pimärgi pälvib Andrejs Sp-
ridzāns.

Riho Hütt on maakonna 
kunstnike hea haldjas, kes 
on võimaldanud neil osaleda 
näitustel ning toonud Rak-
verre kuraatorina kunsti ka 
mujalt Eestist ja lausa maail-
mast. Ta on klaasikunstnik, 
kes talletanud end juba nüüd 
ajalukku, tema koduateljee on 
kujunenud omaette turismi- 
atraktsiooniks ning legen-
daarseteks on saanud tema 
sünnipäevanäitused.

Riho Hüti klaasikunsti on 

tellitud paljudesse kodudesse, 
ta on teinud hulgaliselt au-
hindu ja teeneteplaate. Teda 
on kutsutud ka iga-aastaselt 
osalema Eesti klaasikunstnike 
ülevaatenäitusele. Samuti võ-
tab Riho osa Lahemaa rahva-
muusikute tegevuses, mängi-
des torupilli ning harrastades 
tantse.

Sven Neudorf on ettevõt-
ja ja kaitseliitlane. Ta on 25 
aastat olnud Kaitseliidu Viru 
maleva liige ning teda on 
tunnustatud organisatsiooni 
paljude erinevate autasudega, 
kuni Kaitseliidu Valge risti II 
klassini. Tema käe all on selle 
aja jooksul saanud algteadmi-
sed riigikaitsest paljud noo-
red.

Tõnu Paju on tegelenud 
27 aastat ettevõtlusega, alus-
tades kodutehnika ja auto-
kaupade müügist. Juba 2001. 
aastal valmis temale kuuluva 
äriühingu Wiru Auto poolt 
ehitatud autode müügisalong 
ja remonditöökoda, mis il-
mestab nii Rakvere linna kui 
ka Lääne-Virumaad. Täna-
seks on Wiru Autost saanud 
arenenud, stabiilne ja hea 
mainega firma, kus töötab 18 
inimest.

Lisaks maakonna kultuuri- 
ja spordielu toetamisele on 
Tõnu abiks ka Rakvere Ame-

tikoolile, mille noored saavad 
kaasaegses keskkonnas auto- 
eriala õppepraktikat soorita-
da. Tõnu Paju kuulub ka et-
tevõtjate klubisse Wesenberg 
ja seda juba 90ndate aastate 
lõpust ning omab suurt auto-
riteeti ja lugupidamist teiste 
klubi liikmete poolt.

Andrejs Spridzāns on 
Lätis asuva Dobele linnavo-
likogu esimees, kes on aasta-
kümneid aidanud kaasa sõp-
russidemete loomisele ning 
edasiarendamisele Lääne-
Virumaa ja Dobele maakon-
na vahel ja seda nii ettevõt-
luse, kultuuri, hariduse kui 
ka teistes valdkondades. Ta 
on avatud inimene ja igast 
Lääne-Virumaa külaskäigust 
viinud kaasa midagi õpetlik-
ku oma kodukohta. Selline 
südamega tehtud koostöö on 
aidanud kaasa Dobele maa-
konna arendamisele ja samas 
on Andrejs Spridzāns koge-
nud poliitikuna jaganud väärt 
nõuandeid ka virumaalastele.

Teenetemärgid antakse 
üle 23. veebruaril Rakve-
re Teatris toimuval Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidu 
Eesti Vabariigi 101. sünni-
päevale pühendatud vastuvõ-
tul.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa teenetemärgi 
saab tänavu neli inimest
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Eesti Konservatiivne Rahvaerakond võitleb selle eest, et eestlane oleks 
peremees omal maal, püsiks maaelu ja kasvaks rahvuslik majandus. 
Selle võitluse pidamiseks vajame me Sinu toetust! Tule valima 
pühapäeval, 3. märtsil oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. 
Iga hääl loeb ja võib otsustada Eesti saatuse! 
Eesti eest! Anti Poolamets
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Hea valija!
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Teisipäevasel Haljala 
vallavolikogu istungil 
esitati vallavanema Leo 
Aadeli umbusaldamise 
algatamise avaldus, mil-
lele olid alla kirjutanud 
kuus koalitsiooni liiget.

Liisi Kanna

Anti Puusepa poolt ette loe-
tud avalduses toodi põhjuseks 
usalduse puudumine, mis on 
tekkinud vallavanema oska-
matusest ja/või tahtmatusest 
valda juhtida ning tegeleda 
valla jaoks oluliste projek-
tide elluviimisega. Suurima 
projektina, millega vallava-
nem on isiklikult tegelenud 
ja lubanud ka vastutuse võtta, 
toodi välja Haljala uue kooli-
maja ehitamine.

Avalduses kirjeldati nime-
tatud projektiga seoses tehtud 
toiminguid, esitati umbusal-
duse algatajate arvamus prob-
leemide ja nende tekkepõh-
juste kohta.

„Me oleme kaotanud terve 
aasta väärtuslikku aega, te-
gemaks lisakulutusi, mida ei 
oleks pidanud tegema ja me 
oleme teadmatuses projek-
ti edasise saatuse osas. Sel-
lest tingituna ei saa me enam 
usaldada vallavanemat, kes 
on suhtunud oma tööülesan-

Projekt  „Läänemere kaits-
mine puhastamata reovee 
ärajuhtimise eest linnapiir-
kondade üleujutuste ajal” 
(NOAH) saavutas 114 taot-
luse seast EL Interreg Lääne-
mere piirkonna programmi 
poolse kaasrahastuse.

NOAH projekti elluviimi-
sesse on kaasatud kohalikud 
omavalitsused, vee-ettevõt-
ted, ülikoolid ja teadusasu-
tused Eestist, Soomest, Poo-
last, Lätist, Rootsist ja Taa-
nist. Eestist osalevad projek-
tis Tallinna Tehnikaülikool, 
kes on ühtlasi projekti juht-
partner, Eesti Vee-ettevõte-
te Liit, Haapsalu ja Rakvere 
linn ning AS Rakvere Vesi.

Üks suurimaid keskkonna-
probleeme, millega Lääne-
mere ümbruse linnadel tuleb 
lähiajal tegeleda, on üleuju-
tused ja sellega kaasnev reos-
tus. Sagenenud üleujutused 
on põhjustatud nii merevee 
taseme tõusust kui ka inten-
siivsematest vihmavalingu-
test.

Olemasolevate sademe-
veesüsteemide planeerimisel 
ja rajamisel ei ole arvestatud 
linnade hoogsa laienemise 
ning kliimamuutustest tule-
neva vihmavee koguse suu-
renemisega. Seetõttu suu-
reneb risk, et kokku kogu-
tav vesi ei mahu torustikku 

ära, mistõttu tuleb osa veest 
juhtida põhjalikku puhas-
tusprotsessi läbimata Lää-
nemerre. Kui tiheasustusega 
alalt satub puhastamata reo-
vesi koos toitainete, ohtlike 
ainete ja patogeenidega Lää-
nemerre, on see ohuks nii 
inimeste tervisele kui loodu-
sele tervikuna.

NOAH projektil on kolm 
peamist eesmärki: tõsta 
omavalitsuste võimekust 
arvestada linnade planee-
rimisel kliimamuutustega, 
demonstreerida vee-ettevõ-
tetele meetodeid olemasole-
vate sademeveesüsteemide 
paremaks juhtimiseks ning 
luua Läänemere-äärsete lin-
nade võrgustik, mis oleks 
piirkonna teistele omavalit-
sustele eeskujuks sademevee 
paremal majandamisel.

Projekti uudsuseks on 
linnaruumi sademevee süs-
teemide matemaatiliste mu-
delite ehk digitaalse teisiku 
ühildamine traditsiooniliste 
planeerimismeetoditega. Li-
saks sellele katsetatakse pi-
lootlinnades esmakordselt 
tarku sademeveelahendusi.

Projekti maksumus Rak-
vere linnavalitsuse jaoks on 
79 910 eurot, mida kaas-
rahastatakse 85 protsen-
di ulatuses Euroopa Liidu 
tõukefondist. Valdav osa 

vahenditest plaanitakse ka-
sutada pilootala sademevee 
modelleerimiseks ja selleks 
eelnevalt vajalike andmete 
kogumiseks. Rakvere linna-
valitsusest osalevad NOAH 
projekti töörühmas linna-
varaspetsialist Mati Jõgi, 
linnaarhitekt Angeelika Pär-
na ja planeeringuspetsialist 
Erkki Leek.

Teise partnerina osaleb 
projektis Rakvere linnast 
AS Rakvere Vesi, kes soovib 
projekti osalisel toel inves-
teerida targa lüüsi rajamisse 
Kastani puiestee äärsele Süs-
ta tiigile. Suurte sademevee-
koguste juures toimiks tiik 
lüüsi abil puhverreservuaari-
na, et vähendada linna sade-
meveesüsteemi koormust.

Jaanuari lõpus toimus 
Tallinnas esimene töökoh-
tumine, milles osalesid kõik 
18 partnerit kokku kuuest 
Läänemere-äärsest riigist. 
Projekti kogueelarve on 
ligi 3 miljonit eurot, millest 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi panus on 2,432,732.45 
eurot. Projekt kestab kuni 
2021. aasta keskpaigani.

Kuultaja

Rakvere linn 
osaleb piiriüleses projektis

Esitati Haljala vallavanemale 
umbusaldamise algatamise avaldus

netesse lohakalt ja tegelenud 
asjadega, milleks tal ilmselt 
igasugused oskused puudu-
vad. Selleks, et vald saaks ta-
gasi oma normaalse töörütmi 
ja Haljala uus koolimaja, mille 
eest allakirjutanud kindlalt 
seisavad, saaks ehitatud, vajab 
Haljala vald uut vallavane-
mat,“ võeti avalduses kokku.

Umbusaldamise algatamise 
avaldusele olid alla kirjuta-
nud koalitsiooni kuuluvate 
valimisliidu Maheda liikmed 
Margus Punane (volikogu 
aseesimees), Rainer Lille ja 
Urve Kingumets ning va-
limisliidu Plaan A liikmed 
Vello Väinsalu (volikogu esi-
mees), Triin Toming ja Anti 

Puusepp.
„Koalitsioonipartnerite 

avalduse esitamine ei olnud 
üllatus, kuna koalitsiooni 
töövõime on olnud pikemat 
aega pärsitud. Selle põhjuseks 
on tegevuste erinevad näge-
mused ja lahendused,“ kom-
menteeris reformierakondla-
sest vallavanem Leo Aadel.

„Avalduses väljatoodud 
ette- heited lükkab ümber 
TalTechi poolt parandatud ja 
täiendatud ekspertarvamus. 
Mina seisan uue koolihoone 
projekteerimise ja ehitamise 
edasimineku poolt,“ lisas Aa-
del.

Leo Aadel allkirjastamas lepingut ühendamaks Vihula vald ja Haljala 
vald üheks omavalitsuseks, mille juhiks hiljem Aadel sai.

Foto: arhiiv
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Lükkasin aastaid edasi võima-
lust omandada kõrgharidus 
Lääne-Viru Rakenduskõrg-
koolis. Tundus kuidagi otsitult 
mugav ja mitte tõsiseltvõetav 
lahendus oma kodust viie kilo-
meetri kaugusele õppima min-
na. Ärevile läks meel alles siis, 
kui hakkasid levima kuuldu-
sed kooli sulgemisest. Ühtäk-
ki hakkas õppimisega kiire ja 
alates sügisest saan end uhkelt 
sotsiaaltöö eriala üliõpilaseks 
tituleerida. Koolis kuulsin eri-
nevaid versioone sulgemise või 
edasikulgemise kohta. Asja uu-
rimisel viisid niidid tuttava me-
heni. Töötasin mitu head aastat 
Lääne-Viru Jäätmekeskuses ja 
asutuse algusaastatest peale oli 
selle MTÜ juhatuse esimeheks 
tolleaegne Vinni vallavanem 
Toomas Väinaste.
Viisteist aastat vallavanema 
ametit pidanud Väinaste vahe-
tas kahe aasta eest positsiooni, 
asudes rahvast esindama Riigi-
kogus Keskerakonna fraktsioo-
nis. Vestlesime Toomasega peale 
jõule. Küsisin temalt otse, 
kuidas Mõdriku kooliga 
tegelikult lood on?

Kohalikult tasandilt, val-
lavanemana, ei saanud ma 
kooli aitamiseks suurt mi-
dagi teha, kuigi see asub 
Vinni valla territooriumil. 
Alles Riigikogus sai haka-
ta tegutsema, et asjad õiges 
suunas liiguksid ja Lääne- 
Virumaale kõrgkool alles 
jääks. Vaata, ma olen har-
junud asjast rääkima, nagu 
see on, mitte keerutama, et 
„kuidas oleks, kas saaks, jne“. 
Mõdriku kooli kaotamise 
kampaania sai alguse minis-
teeriumist ja eelmise valitsuse 
ajal. Noh, eks siis meie valit-
suse ajal tuli see asi õigeks 
ajada, st et Mõdriku kool al-
les jääks. Tänane haridus- ja 
teadusminister Mailis Reps 
on oma valdkonda väga hästi 
tundev inimene ja samas kahe 
jalaga maa peal.

Oli siis ikka reaalne oht, et 
Mõdriku kool pannaksegi 
kinni?

Nii see oli. Üliõpilased ta-
heti Rakvere kolledžisse üle 
viia. Kogu hoonete kompleks 
Mõdrikul, mille parendami-
sele on aastate jooksul väga 
suuri kulutusi tehtud, oleks 
tühjaks jäänud. Nüüd käivad 
läbirääkimised Lääne-Viru 
Rakenduskõrgkooliga ja Tal-
linna Tehnikakõrgkooliga, 
et koostöös tuua Mõdriku-
le juurde mõni ettevõtlusele 
kasulik eriala, mis ka meie 
ettevõtjaid huvitab. Läbirää-
kimised tulevad ka Lääne-
Viru Rakenduskõrgkooli ja 
Tallinna Ülikooli vahel, et 
kahe ülikooli koostöös tuleks 
juurde Mõdrikule alusharidu-
se õpe (lasteaia õpetaja). See 
on Lääne-Virumaa jaoks väga 
vajalik eriala.

Sul on mure juba nähtud 
vaeva pärast?

Vastupidi, nende ennist 
räägitu asjade üle võib ainult 
heameelt tunda.

Sa ütlesid, et oled harju-
nud täna, praegu ja kohe 
otsustama.

Keerutamise ja heietami-
sega pole midagi saavutanud. 
Sirgelt tuleb oma arvamus 
välja öelda, kellega tarvis me-
hejutt maha pidada ja otsus 
tuleb teha täna, nüüd ja prae-
gu. On kindlasti kadestajaid, 
aga milleks, ma ei saa aru. Ega 
miski ei tule iseenesest. Tar-
vis on tegutseda, asja ajada ja 
kokkulepetest kinni pidada.

Tausta arvestades, oleks 
arvanud, et sa lähed Rii-
gikogus maaelukomisjoni 
koosseisu. Kuidas nii, et 
kultuurikomisjon?

Sellega olid omad poliiti-
lised vangerdamised seotud. 
Minu käest küsiti siis, et kas 
ma olen nõus minema kul-
tuuri ja ma olin nõus, sest 
kultuurikomisjoni alla kuulub 
ka haridus ja sport. Viieteist-
kümne aasta jooksul valla-
vanemana pidin olema kõigi 
haridusküsimustega kursis. 
Need Mõdriku ja Vaekü-
la kooli asjad tulid paljude-
le suure üllatusena. Need ei 
kuulunud küll otseselt minu 
kui Riigikogu liikme kohus-
tuste hulka, aga ma seisin as-
jade eest, mida oluliseks pida-
sin.

Kuidas sa Vaeküla kooliga 
seotud oled?

Eelmisel valitsusel oli vastu 
võetud otsus – kõik erivaja-
dustega laste koolid sulgeda 
terves vabariigis ja lapsed saa-
ta laiali tavakoolidesse. Vae-
külast toodi lapsed meile Inju 
mõisa kõigepealt. Neid ikka 
loksutati siia-sinna, enne kui 
Näpil sobivad ruumid leiti. 
Ma olen ise näinud, kui head 
tööd selle kooli õpetajad las-
tega teevad. Kõik tantsivad, 
laulavad ja käivad igasugustel 
spordi ja muudel üritustel, tu-
geval tasemel on tööõpetus. 
Tavakoolis oleks need lapsed 
õpetajatelt hulga koormusest 
enda peale tõmmanud ja tei-
sed lapsed selle võrra kanna-
tanud.

Lihtsustatud õpet vajavate 
laste enesehinnangule ei 
tee tavakoolis käimine sa-
muti head.

Olen suhelnud ametikooli 
juhtidega, kes ütlevad, et sel-
listest koolidest tulijatega on 
mõnes mõttes neil lihtsam 
edasi töötada. Nemad tulevad 
juba teadlikena oma valiku-
test ja võimalustest ning on 
ette valmistatud, ega jäta õp-
petööd pooleli. Suuresti tänu 
kultuurikomisjonile, käisime 
koos Lääne-Virumaal ja tut-
vusime ka Vaeküla kooliga. 
Täna on ju põhikooli-güm-
naasiumi seadusega vastu 
võetud otsus, et erivajadus-
tega koolid jäävad alles ja on 

Intervjuu Riigikogu liikme Toomas Väinastega

riigi ülalpidamisel. Vaeküla 
kooli saatust oli selleks ajaks 
juba ka kohalikul tasandil 
arutatud ja oleme jõudnud nii 
kaugele, et Rakvere vald võ-
tab selle tänase seisuga oma 
allasutuseks, kui kokkulepped 
peavad. Ministriga on kokku 
lepitud, et Rakvere vald saab 
kooli üleandmise käigus ka 
Näpil oleva koolihoone ost-
miseks rahalised vahendid.

See on päris huvitav, et 
oled maakonna kahe nii 
erineva kooli eest seisnud. 
Enne sind olid ju ka Riigi-
kogus Lääne-Virust vali-
tud saadikud, miks nemad 
kuidagi nende koolide as-
jasse ei sekkunud?

Seda peab küsima nende 
käest. Olgem ausad, need on 
juba ajaloolised haridusasutu-
sed mõlemad – kumbki oma 
valdkonnas. Vaeküla kooli 
aastapäeval teatasin, et kool 
jääb alles ja terves vabariigis 
jäävad erivajadustega koolid 
alles. Paljud varjasid muiet 
– ei uskunud ei Vaeküla ega 
Mõdriku kooli kohta välja 
öeldut.

Need on tugevad saavutu-
sed sinu Riigikogus oldud 
lühikese aja jooksul. Mil-
liseid saavutusi sa vallava-
nema ajast eriti välja tood?

See oli pikk aeg. Nii mõn-
dagi sai tehtud. Inju mõi-
sa sa juba mainitud. Seal oli 
siis lastekodu riigiasutusena. 
Hakkas liikuma kuuldus, et 
lapsed viiakse Rakvere linna 
ja mõis müüakse maha. Meil 
oli vaja kiiresti tegutseda, et 

mõis valla omandisse saada. 
Valla poolt tegime taotluse 
ja mind kutsuti siis Riigiko-
gusse majanduskomisjoni 
ette pika laua taha. Küsiti, 
kas tahate mõisa maha par-
seldada ja lapsed laiali saata? 
Vastasin, seda tahtis toona-
ne maavalitsus, aga meie ta-
hame, et lastekodu säiliks. 
Tollal Vinni valda sellisel 
kujul uut lastekodu poleks 
ehitatud. Käis ju lastekodude 
vahel võitlus pearahade, see 
tähendab laste pärast. Et seda 
tulevikus ei oleks, hakkasin 
pidama läbirääkimisi tolle-
aegse MTÜ Kirilill juhatuse 
esinaise Lea Pilmega, et Inju 
ja Rakvere lastekodu Kirilill 
ühineksid. Aega võttis, aga 
jõudsime kokkuleppele. Tegi-
me valla poolt ministeeriumi-
le ettepaneku, et meil Vinnis 
kõik ilusasti olemas, kool ja 
lasteaed ligi, spordikompleks 
olemas, staadion ehitamisel. 
Pakkusime, et kui me ehita-
me viie hoone hinnaga kuus 
maja püsti, kas sellega ollakse 
nõus, et tuleb Vinni pereko-
du? Nad mõtlesid nädalakese 
ja saime nõusoleku. Ehitus sai 
hea. Kui oskad rehkendada ja 
kokkuhoidlikult toimetada, 
siis on ju see võimalik. Ise va-
lisime koos arhitektidega ehi-
tusmaterjalid, millele polnud 
mingeid lisasoojustusi vaja. 
Katused on nii head, et ühte-
gi jääpurikat talvel räästas ei 
ripu. Kütteks on maaküte.

Staadion tuli ka nagu lu-
batud, tartaanrajaga?

Algul oli plaanis jalgpal-
liväljak, aga see oleks olnud 

mõttetu raha kulutamine. 
Nii sai mõeldud, et teeme 
kohe täismõõtmetega kaas-
aegse staadioni. Projekti ve-
das Gustv Saar. Projekt vei-
di venis, sest pinnas oli vaja 
saada õige struktuuriga, mis 
vett läbi laseks. Ongi üks 
ilus ja kasulik asi jälle valmis. 
Kõik võimalused sportimi-
seks on tagatud. Sama on 
spordikompleksiga, mida on 
renoveeritud ja parendatud 
läbi aastate. Tööd lähevad 
700 000 euro eest veel eda-
si, 2019. aasta teises pooles 
peaks kõik valmis saama.

Kas murelikuks ei teinud, 
mis poolikutest projekti-
dest saab, kui Riigikokku 
lähed?

Meil ei olegi suuri pooleli- 
olevaid asju. Isegi kergliik-
lusteed on planeeritud pikaks 
ajaks ette. Tead, mina tulin 
ju üldse oma ettevõttest, ega 
plaaninud nii kauaks valla-
vanemaks jääda. Aga näe, sai 
lükatud asjad käima ja siis ei 
saa neid enam jätta. Abikaasa 
Anne jäi siis oma ettevõtet 
juhtima.

Kuidas jäätmekeskus algu-
se sai, see ei puudutanud ju 
üksi Vinni valda?

Ma olin tollal omavalit-
suste liidu juhatuse esimees 
ja arutasime üldkogul, et kui 
vana prügila läheb kinni, 
siis peaks meile ikka tulema 
oma jäätmekeskus. Hakkasi-
me seda asja ajama, võtsime 
konkursiga projektijuhi. Neid 
kahtlejaid oli ja on kindlasti 
praegugi, aga ühel koosole-

kul oli vaja ära otsustada, sest 
projekt oli peaaegu valmis. 
Sai pandud eksprompt hääle-
tusele – kes on jäätmekeskuse 
edasiarendamise poolt? Too-
kord saime poolthäälte ena-
muse ja nii see asi edasi läks.

Oot, kui seda jäätmekes-
kust poleks tulnud, siis 
praegu Lääne-Virumaal 
polekski võimalik prügi 
kusagile viia?

Teenusepakkujaid oleks 
kindlasti, kõik oleneb, mis 
hinnaga. Tänaseks on jäätme-
keskus seitse aastat toimeta-
nud ja võtab jäätmeid vastu. 
Eks sa ise tea (endine töötaja). 
Algusest peale kuni Riigiko-
gusse minekuni olin ma seal 
juhatuse esimees. Kui seal 
kõik need laiendamised teoks 
saavad, mis plaanitud, siis 
hakkab see asi ka ilusasti edasi 
toimima ja heakord muutub 
paremaks. Ja kui jäätmesea-
dus Riigikogu poolt Eesti 
rahvale normaalse seadusena 
vastu võetakse, siis toimib elu 
ka Eesti jäätmemajanduses.

Oled sealsete vajakajää-
miste eest isiklikult sarja-
ta ka saanud?

Kui ausalt öelda, siis otse-
selt mitte. Eks me elame sel-
lisel ajal, et kui keegi paneb 
suurte pasunate ja õhupal-
lidega kusagile klubile ukse 
ette, siis tehakse suur lugu. 
Aga kui sa teed suurt ühis-
konnagruppi puudutava suu-
re ettevõtmise, siis seda liht-
salt ei pane keegi millekski.

Kuidas sa niisugustest asja-
dest üle oled?

Eks peab olema ja edasi mi-
nema.

Kas lauluga? Ma lugesin 
kuskilt, et oled tegelenud 
aastaid laulmisega?

Ma olen juba lapsest saa-
ti laulnud. Ka Riigikogus 
laulsime kolmandat jõulu 
järjest Märt Sultsiga jõuluva-
nale meie fraktsiooni poolt. 
Roelas on ka meesansambel. 
Neljapäeviti teeme proovi. 
Selline asi mulle sobib, et en-
nast vormis hoida.

Kas kodust saad ka tuge ja 
tasakaalu pidevale ühis-
konna heaks tegutsemise-
le?

Suviti on ikka palju toime-
tamist. Pool päeva kulub va-
hel muru, metsa ja majapida-
mise eest hoolitsemise peale. 
Ema (98) elab Soonuka külas 
kodutalus, kus toimetab vend 
Olev. Me oleme põlised elani-
kud Vinni vallas, Roelas. Pe-
res on abikaasa Anne, tütar, 
poeg ja neli lapselast.

Lääne-Viru juured ja järelkasv. 
Arusaadavalt on Riigikogus 
sinu prioriteedid paigas. Aitäh, 
Toomas Väinaste! Edu sulle!

Piret Saul-Gorodilov

Toomas Väinaste rääkis tööst Riigikogu liikmena ja ajast vallavanema ametis.
Foto: riigikogu.ee
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Möödunud aasta veeb-
ruaris Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuselt po-
sitiivse rahastusotsuse 
saanud Rakvere Pika tä-
nava arendamise projek-
tiga jõutakse õige pea re-
konstrueerimistöödeni.

Liisi Kanna

Rakvere linnapea Marko 
Tormi sõnul alustatakse ehi-
tustöödega lume sulades, eel-
datavalt märtsi lõpus või ap-
rilli alguses, kuidas ilmastiku-
olud võimaldavad. „Heameel 
on märkida, et pikka aega ette 
valmistatud projekt läheb lõ-
puks töösse ja ajalooline Pikk 
tänav rekonstrueeritakse li-
gikaudu 700 meetri ulatuses, 
alates Pika ja Tallinna tänava 
ristumiskohast kuni linnako-
daniku majamuuseumi juures 
(Pikk 50) asuva parklani,“ sõ-
nas Torm.

Projekti „Rakvere Pika 
tänava kui atraktiivse lin-
naruumi arendamine“ 
tulemusel muutub va-
nalinna ajalooline peatä-
nav kaasaegseks jalakäija- 
sõbralikuks promenaadiks 
ja ühtlasi taas linna esindus- 
tänavaks, mis ühendab mood-
sat linnakeskust Rakvere pea-
mise vaatamisväärsuse – val-
limäega. Uuendataval lõigul 

RMK töötajate hulk 
Lääne-Virumaal kasvab
RMK viib 1. märtsiks Tallinnast välja 19 olemasolevat töö-
kohta ning loob pealinnast väljaspool juurde veel 3 uut töö-
kohta. 22 töökohta jaotuvad 7 maakonna vahel.

Möödunud aasta sügisel otsustas Vabariigi Valitsus muu-
ta Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärust ning viia 
RMK peakontori Lääne-Virumaale Sagadisse. Selle otsuse-
ga sooviti Tallinnast välja viia 20 töökohta.

Läbirääkimistes töötajatega saavutati kokkulepped 19 
täna Tallinnas töötava inimese töökoha asukoha muut-
miseks. Lisaks loob RMK juurde veel kolm uut töökohta, 
mis asuvad Lääne-Virumaal, Tartu- ja Viljandimaal. Kõige 
enam töökohti tulebki juurde Lääne-Virumaale – Loobu, 
Oandu ja Sagadi kontorites leiab töö kokku 10 töötajat.

4 võrra suureneb töökohtade arv Rapla maakonnas Rap-
la kontoris ja Läänemaal, kus saavad täiendust Märjamaa, 
Nõva ja Piirsalu kontorid. Järvamaal Raval, Pärnumaal Taa-
lis, Tartumaal Tartus ja Viljandimaal Õisus täieneb konto-
rite töötajate arv 1 võrra. Kokku suureneb väljaspool Harju-
maad töökohtade arv 22 võrra.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas hindas läbirääkimisi 
töötajatega konstruktiivseteks. „Selge on see, et üleöö keda-
gi töö- ja elukohta vahetama panna pole võimalik. Samas on 
valitsuse regionaalpoliitika eesmärk inimestele arusaadav 
ning mõistliku üleminekuaja jooksul ka teostatav.“ Uues 
peakontoris leiavad endale töökoha siseauditi talituse ja õi-
gusosakonna juhataja ning 2 IT-spetsialisti, ka juhatuse esi-
mehe töökoht asub edaspidi Sagadis.

Aigar Kallas tõdes, et RMK puhul lihtsustab töökohtade 
ümberpaigutamist asjaolu, et tööobjekt asub nagunii kon-
torist väljaspool – metsas. „Tänapäevaste infotehnoloo-
giliste võimaluste juures polegi suurt vahet, millises kon-
toris arvutijuhe seina torgatakse või millise suure kuuse alt 
satelliitühendus luuakse.“

Kuulutaja

MÕNE REAGAPikk tänav saab sel aastal uue ilme

saavad olema ka istumisalad 
vaba aja veetmiseks.

Siiski säilib Pikal tänaval 
ka võimalus autoga liigelda. 
„Autoliiklus tuleb ühesuuna-
line alates Tallinna tänavast 
kuni Kooli tänavani liikumis-
suunaga Tõusu tänava poole,“ 
selgitas Rakvere linnavalitsu-
se teedeinsener Lennart Kor-
be. „Pika tänava jalakäijate- ja 
parkimisalad on ettenähtud 
betoonplaatidest katendiga, 
sõidutee osa tuleb graniitki-
vist katendiga,“ lisas Korbe 
materjalid kohta.

Harjumuspäraselt kasuta-
vad paljud Pikka tänavat ka 
parkimiseks ning see võima-
lus säilib, küll mitte kogu ula-

tuses – projekt näeb ette ko-
had tänavaäärseks parkimi-
seks valdavalt rekonstruee-
ritava lõigu Tallinna tänava 
poolses osas. Lisaks rajatakse 
linnakodaniku majamuuseu-
mi juurde umbes 50 kohaga 
parkla.

Pika tänava rekonstruee-
rimistööd valmivad esialgse 
kava kohaselt käesoleva aasta 
novembriks. Töödega alusta-
takse Tallinna tänava poolt ja 
liiklus suletakse tänaval aju-
tiselt lõikude kaupa. Kohali-
kele elanikele võimaldatakse 
kinnistutele juurdepääs. Ar-
vestada tuleb sellega, et tööde 
teostamise ajal ei ole võima-
lik antud piirkonnas tänavale 

parkida.
Rekonstrueerimistööd teos-
tatakse Eesti Arhitektide 
Liidu ja EV 100 programmi 
„Hea avalik ruum“ raames, 
millega kaasajastatakse 15 
Eesti linna ja asula keskust. 
Projekt „Rakvere Pika täna-
va kui atraktiivse linnaruumi 
arendamine“ on edasiaren-
dus juba 2015. aastal arhitek-
tuurikonkursi võitnud tööst 
„Pikk Muuseum.“

Projekt pälvis piirkondade 
konkurentsivõime tugevda-
mise investeeringute toetuse 
ja selle elluviimist kaasrahas-
tatakse Euroopa Liidu Regio-
naalarengu Fondi vahenditest 
ligi 2 miljoni euro ulatuses.

Arhitektuurikonkursi võidutöö „Pikk muuseum“, mille autoriteks on Risto Parve ja Kai Süda.
Allikas: Rakvere linnavalitsus
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Täna 287 aastat tagasi, 
22. veebruaril 1732. aas-
tal sündis Ameerika 
Ühendriikide üks tun-
tumaid riigimehi ja sõja-
väelasi George Washing-
ton, kellest sai ka uue 
riigi esimene president.

Allan Espenberg

Ameeriklased peavad Geor-
ge Washingtoni oma iido-
liks, sest just tema kujundas 
Ameerika kultuuri ja kehtes-
tas riigis demokraatliku kor-
ra. Allpool toon välja üheksa 
tema elu puudutavat fakti.

Kaks sünniaega. George 
Washington sündis Virgi-
nia jõuka plantaatori peres 
22. veebruaril 1732. aas-
tal. Tegelikult sündis ta küll 
11. veebruaril 1731. aastal, 
kuid 1752. aastal teostatud 
kalendrireformiga nihuta-
ti kõik kuupäevad 11 päeva 
ettepoole. Kuna uusaasta lii-
kus 25. märtsilt 1. jaanuarile, 
siis muutus ka Washingtoni 
sünniaasta. Ta kaotas oma 
isa juba lapsena, 11aastasena, 
kuid tema ema Mary nägi ära 
isegi poja asumise presiden-
ditoolile, mis toimus 1789. 
aastal. Ta valiti teist kordagi 

presidendiks ja lahkus sellest 
ametist 1797. aastal.

Ravivead maksid elu. 
Washington suri 67aastase-
na ja paljuski omaenda süül. 
Kui ta 1799. aasta detsembris 
käis ratsa inspekteerimas oma 
valdusi, jäi ta vihma- ja lume-
saju kätte. Kui Washington 
söögilauda istus, siis jättis ta 
oma märjad riided vahetama-
ta. Järgmiseks hommikuks oli 
tal nohu, palavik ja kurguva-
lu, mida raviti aadrilaskmi-
se ja elavhõbekloriidiga. See 
oli teine viga. 14. detsembril 
1799 USA esimene president 
suri.

Pikk riigipea. Kõige pi-
kem president USA ajaloos 
oli Abraham Lincoln, kel oli 
pikkust 193 cm, aga 162sen-
timeetrine James Madison 
oli kõige lühem. Washing-
ton oli selles nimekirjas nel-
jandal kohal: tema pikkus oli 
183 cm. Mõned teadlased on 
märkinud, et inimese pikkus 
etendab olulist rolli presi-
dendivalimistel – pikematel 
inimestel on kalduvus haarata 
liidripositsioon ja nad saavad 
valimistel rohkem hääli.

Esimene armastus. Was-
hingtoni kauaaegne abikaasa 
Martha polnud sugugi mehe 
esimeseks armastuseks. Sel-
leks oli hoopis imeilus ja tark 

TÄNA MAAILMAS

1732: sündis Ameerika Ühendriikide esimene president

Sally Cary, kellega kohtudes 
oli tulevane president kõigest 
16aastane. Ja tüdrukki pol-
nud temast kuigipalju vanem. 
Ajaloolaste arvates olevat just 
Sally viinud George Was-
hingtoni Virginia kõrgselts-
konda. Sally abiellus hiljem 
Washingtoni ühe lähima sõb-

ra George William Fairfaxiga 
ning koos külastasid nad sa-
geli Washingtonile kuulunud 
Mount Vernoni mõisa Virgi-
nia osariigis. Washington ise 
abiellus 26aastaselt Martha 
Dandridge Custisega. Lapsi 
tal aga polnud.

Sõjakangelane. Washing-
ton kuulutati juba noores eas 
sõjasangariks, kuna ta paistis 
silma Inglise-Prantsuse sõjas 
(1754–1763) ja jäi terveks ega 
saanud vähimatki kriimus-
tust Fort Duquesne rünnakus 
Pennsylvanias. Mõningatel 
andmetel oli tema mantlist 
läinud läbi neli kuuli, kuid 
need polnud teda isegi vigas-
tanud.

Orjapidaja ja -vabastaja. 
Pärast Washingtoni surma 
jäi Mount Vernoni mõis koos 
318 orjaga tema abikaasale 
Marthale. Nendest orjadest 
olid umbes pooled kuulunud 
presidendile, aga ülejäänud 
olid Martha esimese abikaa-
sa varandus. Veidi aega enne 
oma surma oli Washington 
andnud korralduse kõik or-

jad vabastada. Tema abikaa-
sa Martha täitis mehe viimse 
soovi ja kinkis orjadele va-
baduse. Samas on ajaloolised 
andmed Washingtonist kui 
orjapidajast vägagi erinevad.

Koeraaretaja. Washing-
ton armastas koeri ja rebase-
jahti, mistõttu on täiesti loo-
mulik, et ta unistas ideaalsest 
ajukoerast. Mõnikord nime-
tatakse teda ameerika rebase-
hagija isaks, sest ajaloolaste 
kinnitusel olevat just Was-
hington olnud selle tõu üheks 
aretajaks. Poliitikule kuulus 
36 niisugust koera.

Presidendilossi ehitaja. 
George Washington kuree-
ris Valge Maja ehitamist ja 
pani sellele ka nurgakivi, kuid 
ise ei elanud ta selles hoones 
kunagi. 1790. aastal eraldas 
president Kongressi nõusole-
kul Valge Maja ehitamiseks 
16ruutkilomeetrise krundi. 
Ehitus aga venis ja Washing-
ton ise selle lõplikku valmi-
mist ei näinudki, sest ehitus 
lõppes alles pärast tema sur-
ma.

Kirsipuu lugu. USA koo-
liõpikutes räägitakse sage-
li sellest, et lapsena olevat 
George Washington raiunud 
maha kirsipuu ning tunnistas 
teo hiljem oma vanematele 
üles, kuna pidas valetamist 
pahaks käitumiseks. Selle 
looga püütakse lastesse sisen-
dada ausust, kuid juhtum ise 
on täielikult välja mõeldud. 
Müüdi lõi Washingtoni üks 
esimestest biograafidest Mas-
on Locke Weems, kes kirjel-
das seda 1806. aastal ilmunud 
raamatus „Kindral George 
Washingtoni elu ja surm, 
voorused ja vägiteod“. Kirja-
nik tahtis presidendist rääki-
da rohkem õilsaid asju ja see-
tõttu mõtles mõned lugudest 
ise välja. Tema eesmärgiks oli 
kujutada Washingtoni noor-
tele ameeriklastele kui jäl-
jendamisobjekti ja demonst-
reerida, et inimese suurus 
sõltub tema isiklikest voorus-
test, nagu näiteks aususest ja 
mehisusest.

Gilbert Stuarti maalitud portree George Washingtonist.
Allikas: wikipedia.org

Washington lükkas 
käima viskitootmise
George Washington laien-
das oma peremõisa Mount 
Vernonis 800 hektarilt 
3200 hektarile. Presiden-
dile kuulus viis eraldiseis-
vat farmi, kus kasvatati 
erinevaid kultuure, näi-
teks nisu ja maisi. Veel 
olid seal olemas puuvilja- 
aiad ja muulade kasvatus. 
Köögiviljaaed võis ära toita 
14liikmelise perekonna. See 
oli oluline, sest president 
võttis sageli oma kodus vas-
tu üle 600 külalise aastas.

Washingtoni mõisava-
litseja, rahvuselt šotlane 
James Anderson, kes oli 
emigreerunud Virginiasse 
1790. aastal, käis esimesena 
välja mõtte hakata tootma 
viskit. Mount Vernonisse 
jõudnud Anderson märkis, 
et presidendi põllud on väga 
viljakad, mõisas on olemas 
veski ja maad niisutatakse 
kõrgekvaliteedilise veega. 
Need kolm asjaolu said alu-
seks viskitootmisele, millest 
kujunes vägagi kasumlik äri.

Maatükkide viljakuse pa-
randamiseks istutati Was-
hingtoni maadele rohkesti 
rukist, mida kasutati huu-
musena. Kuid Anderson 
soovitas kasutada rukist 
hoopis teisel eesmärgil. 
65aastane president ei taht-
nud äriga tegelda, kuid an-
dis mõisavalitseja soovidele 
järele ja lubas toota esimese, 
küllaltki pisike koguse vis-
kit. Anderson oli joogi toot-
mise tehnoloogiaga tuttav ja 
asus koheselt asja kallale.

Esimene katse osutus edu-
kaks ja Washington andis 
loa rajada uus alkoholitehas, 
mis sisustati viie destilleeri-
misaparaadiga. Ehitus lõpe-
tati 1798. aastaks ja sellest 
sai kõige suurem viskitehas 
kogu riigis. Aastaga toodeti 
42 000 liitrit viskit. Toodan-
gu eest teeniti 1800 dollarit, 
mis kaasaegses vääringus on 
võrdne 120 000 dollariga.
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Sissejuhatuseks tuletan põ-
gusalt meelde Kaitseliidu va-
rast ajalugu. I maailmasõja 
lõpuga 11. novembril 1918 
lõppes Eestis Saksa okupat-
sioon. Samal päeval loodi riigi 
kaitseks relvastatud kodanike 
liit – Eesti Kaitse Liit, mil-
le ülemaks sai kindralmajor 
Ernst Põdder ja juhatuse esi-
meheks Johan Pitka. Virumaa 
ja Rakvere linna Kaitselii-
du ülemaks määrati Nikolai 
Reek. Tegutseti põhikirjata, 
kuid põhimõttega „ausa tah-
tega isamaa heaks“.

Alanud Vabadussõjas as-
tusid esimestena enamlastele 
vastu kaitseliitlased. Pärast 
Tartu rahu sõlmimist kaotas 
organisatsioon vajalikkuse ja 
tegutses rohkem kütiseltside-
na. 12. augustil 1920. aastal 
Kaitseliidu tegevus lõpetati.

Paar nädalat pärast bolševi-
ke mässukatset 1924. aasta 1. 
detsembril kehtestas kindral-
leitnant Johan Laidoner Kait-
seliidule 17. detsembril ajutise 
põhikirja, millega kutsuti or-
ganisatsioon taas ellu.

2. veebruaril 1925 kinnitas 
vabariigi valitsus Kaitseliidu 
uue põhikirja, millega määra-
ti kogu organisatsiooni juhti-
mine ja tegevus. Siia kõrvale 
tekkisid ka Naiskodukaitse, 
Noored Kotkad ja Kodutüt-
red.

17. juunil1940 marssis pu-
navägi Eestisse. Samal päe-
val saadeti malevatesse käsk 
Kaitseliidu relvad kokku kor-
jata ja sõjaväe ladudesse ära 
anda. Algas Kaitseliidu likvi-
deerimine.

27. juunil1940 andis vaba-
riigi president välja Kaitse-
liidu likvideerimise seaduse. 
Kaitseliidu varad (Kaitseliit 
oli enne 1940. aastat Eesti 
Evangeelse Luteriliku Kiriku 
järel teine maa- ja kinnisvara 
omanik Eestis) läksid Eesti-
maa Kommunistlikule Par-
teile.

Kaitseliidu kardetavust näi-
tas seegi, et esimestena lik-
videeriti Nõukogude Liidu 
repressiivorganite poolt Kait-

Kaitseliidu kolmas algus – 
17. veebruar 1990

Kaitseliidu taastamise mälestusmärk Järvakandis.
Foto: erakogu

seliidu ohvitserid.
Kolmanda alguse sai Kait-

seliit 17. veebruaril 1990. 
aastal Järvakandis, kus or-
ganisatsioon taasloodi. Juba 
varem oli tekkinud omaalga-
tuslikus korras üle Eesti Kait-
seliidu üksuseid või klubisid, 
mis kandsid sama eesmärki. 
Otepääl oli niisugune üksus 
juba 1989. aastal ning Rak-
veres moodustati see 16. jaa-
nuaril 1990. aastal.

Rahvarinde aeg oli läbi ja 
kuna rahvamälus oli kustu-
matuna Kaitseliit kui Nõu-
kogude Liidu suurim hirm, 
siis pole ime, et just Kaitseliit 
sai esimeseks vajalikuks ja 
taasloodud riiklikuks orga-
nisatsiooniks. Seda näitas ju 
samaaegne rakukeste tekki-
mine üle Eesti.

Ühte või teist pidi olid al-
gatajad seotud kas muinsus-
kaitseseltsi või kodanike ko-
miteedega. Siin tuleb au anda 
Kalle Ellerile, mehele, kes ot-
sustas liita üksused ja taastada 
Eesti Kaitseliidu. Tema oli sel 
ajal ainuke, kes tegelikult tea-
dis, mida ettevõtmiselt loota 
ja kuidas edasi minna.

Nii saabusidki Kaitseliidu 
üksuste esindajad 17. veeb-
ruaril 1990. aastal Järvakandi 
kultuurimajja ja panid aluse 
taastatud Eesti Kaitseliidu-

le. Teedele olid välja pandud 
vaatluspostid, et poleks ül-
latusi. Tulijate seas välistas 
kontvõõrad üksteise nägupidi 
tundmine. Eller tundis isik-
likult üksuste juhte ja need 
omakorda kaasatulijaid.

17. veebruaril 1990. aastal 
kella 12.07-ks kirjutasid 125 
inimest alla dokumendile, 
millega taastati Eesti Kait-
seliit kui üleriigiline orga-
nisatsioon. Kohalolijaid oli 
rohkem, kuid allkirja mitte-
andmise põhjused on nende 
teada – olime ju okupatsiooni 
tingimustes ja KGB vaateväl-
jas. Taastatud Kaitseliidu üle-
maks valiti Kalle Eller.

Kokkutulnutel oli palju 
küsimusi, osa jäigi vastuse-
ta. Kõigile oli aga selge, et 
ühtsesse üle-eestilisse orga-
nisatsiooni koondununa ole-
me arvestatav jõud ja hoiatus 
Nõukogude Liidule, meelde-
tuletus minevikust. Kaitse-
liidu taasloomine oli kaudses 
mõttes Kalevipoja ärkamine.

Kalle Elleri isepäisus ja jon-
nakus päästis organisatsiooni 
politiseerumisest. Käis kemp-
lus Eesti Rahvusliku Sõltu-
matuse Partei (ERSP) ja Eesti 
kodanike komiteede (EKK) 
vahel. Nii otsustati, et kuni 
Eesti Vabariigi oma valitsuse 
moodustamiseni allutatakse 

Eesti Kaitseliit eksiilvalitsu-
sele. Kontakt loodi läbi ek-
siilvalitsuse sõjaministri härra 
Jüri Toomepuu.

Üle Eesti oli hoos Kaitse-
liidu kasv. Lihtsad Eesti ini-
mesed, kes leidsid, et isamaa 
kaitsmine pole pelgalt tänava-
le tulek, vaid alaline valmidus 
ja tegutsemine, liitusid Kait-
seliiduga. Kogu 1990. aasta 
oli Kaitseliidu formeerimise 
aasta.

17. märtsil 1990. aastal 
moodustati Ida-Viru lip-
kond ja sama aasta 2. aprillil 
Lääne-Viru lipkond. Kokku 
moodustasid need Viru ma-
leva.

Kuna ajad olid Nõukogu-
de Liidu jaoks keerulised, siis 
erilist huvi KGB Kaitseliidu 
vastu ei tundnud. Püüti han-
kida infot, jälgiti tegevust, aga 
otsest sekkumist polnud. Ar-
van ,et paljuski oli selle põh-
juseks kartus ennesõjaaegse 
Kaitseliidu ees.

Küll aga oli Kaitseliit pin-
nuks iseseisvunud Eesti Va-
bariigi valitsusele, mis püüdis 
rõhku panna Kodukaitsele. 
Läks kaks aastat enne kui 
28. aprillil 1992. aastal arvati 
Kaitseliit kaitsejõudude koos-
seisu. Selle ajaga loodi Kait-
seliidu struktuur ja nägu, mis 
on väikeste muutustega säili-
nud tänaseni. Siin tuli tõeks 
Johan Pitka öeldu „Eestit kait-
sevad mehed, mitte relvad – 
küll neid leiame.“

Rõõm on tunnistada, et 
Kaitseliidu vaim, mille süm-
boliks on põhjakotkas, on 
tegelikult üks väheseid Teise 
Maailmasõja eelse Eesti Va-
bariigi väärtusi, mida on õn-
nestunud tänaseni säilitada. 
Ja üsna eheda, originaalilähe-
dase ning elujõulisena, veel 
moodsamate tiibadega uutele 
põlvkondadele pärandada.

Eesti eest surmani.

Ants Silm,
Kaitseliidu taastajaliige,

taastatud Viru maleva esimene pealik
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

66Ah 520A 47.10 €
78Ah  680A 59.50 €
98Ah 720A 73.20 €

Ja veel palju erinevaid akusid 
heade hindadega

Agroparts OÜ, Rägavere tee 38, 
Rakvere Tel 526 0545

• Müüa 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas, III korrus. Tel 5894 
2895

• Müüa 1toaline renoveeritud 
korter Rakvere linnas, II korrus, 
30,5 m2. Tel 5694 6444

• Müüa 1toaline korter Kundas 
(III korrus). Korter on väga soe, 
kõik aknad päikese poole. Kor-
termajal toimiv ühistu. Kommu-
naalkulud suvel 25 €, talvel 90 €. 
Läheduses laste mänguväljak, 
kool, spordikompleks, kauplus ja 
apteek. Hind 4000 €. Tel 529 7279, 
518 7977

• Müüa Tapa linnas 1toaline kor-
ter, I korrus, osaliselt möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile. Hind 15 
500 €. Tel 511 0478

• Müüa 1toaline korter Tapa kesk-
linnas, Hommiku pst 2, I korrus, 
maja värskelt renoveeritud, maja 
ees autoparkla. Tel 5612 8286

• Müüa Rakvere kesklinnas V kor-
rusel asuv väga hea planeeringuga 
2toaline korter. Konditsioneer. 
Vajab värskendamist. Hind 39 000 
€. Tel 526 8753

• Müüa 2toaline keskküttega 
korter Rakke alevikus. Hind kok-
kuleppel. Rohkem infot: Virve, tel 
526 7669

• Müüa 3toaline mugavustega 
korter Kadrinas. Tel 5599 9306

• Müüa 3toaline korter koos ga-
raažiga Väike-Maarjas, Põhja 13 
a. Majas on toimiv korteriühistu. 
Korterit köetakse õhksoojuspum-
baga. Soe vesi boilerist. WCs- ja 
dušširuumis on põrandaküte. 
Välisseinad kõik soojustatud. 
Põrandad enamus soojustatud, 
elutoa ja köögipõrand veel soojus-
tamata. Garaaž on renoveeritud. 
Uus bituumenkatus, juhtmestik ja 
valgustid. On olemas voolumõõtja 
ja kanal. Korterit saab osta ka ilma 
garaažita, siis on hind 18 500 €. Tel 
5565 8241

• Müüa (ka järelmaksuga) või üü-
rile anda (tagatisraha nõue) Tapal 
85% renoveeritud eriplaneeringu-
ga korter 3 tuba + köök, dušš-wc 
koos, koridori vaheuks ja ühes toas 
veel teisaldatav dušinurk - köök, 
eraldi + wc pikas koridoris, mis 
võimaldab kasutada kahe 1toalise 
eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, oma 
ahikeskküte + õhksoojuspump 
+ konditsioneer, möbleeritud , 
5 minuti tee rongipeatuseni ja 
poodi. Võimalik välja ehitada veel 
pööningukorter ja keldris suur 
saun, mõlemad a 70 ruutmeetrit. 
Üür 100 € korter + maksud. Va-
hetus variandid väiksema korteri 
vastu või midagi muud huvitavat. 
e-mail: aautod@gmail.com. Tel 
5648 8989

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
4toaline korter. Kokkuleppel üüri 
võimalus. Info tel 505 1902

• Müüa maja Rakvere linnas, Ka-
narbiku tn, värskelt renoveeritud, 
olemas garaaž, saunahoone, oma 
ja tsentraalne vesi-kanalisatsioon, 
õhksoojuspump ja voolukivist uus 
ahi. Tel 5887 1954

• Müüa 1440 m2 elamumaa 
Rakveres, Terase 13, kauplus 
Meie taga (detailplaneering 
tehtud, liitumised olemas). Tel 
516 8691

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Noor pere soovib järelmaksuga 
osta maja või ridaelamuboksi, 
Rakverest kuni 25 km. Tel 5824 
8293

• Soovin osta korterit järelmak-
suga. Eelistatud oleks Lääne- 
Virumaal. Ehk seisab kellelgi 
korter tühjana ja oleks soov see 
ära müüa. Sissemakse suuruses 
jõuame kokkuleppele. Pakkumi-
sed saata palun meilile: merelai-
ne555@online.ee

• Ostan ahiküttega korteri Rakve-
res. Korteri seisund pole tähtis. Tel 
518 1324, helistada iga päev 11-20

• Ostan Rakvere või Haljala remon-
ti vajava korteri. Oodatud kõik 
pakkumised! Tel 518 8770 

• Noor pere ostab 1-2toalise kor-
teri Rakvere linnas. Tel 5358 6061

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on ooda-
tud. Tel 511 0478

• Ostan väikese maja Rakvere 
linnas (eelistatult ühekordse) või 
vana aiaga elamumaa. Tel 5854 
2077

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla 
tänavale. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Rakvere linnas. 
Tel 5687 6617

• Ostan maad. Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) 
metsakinnistu  Virumaal, Järva-
maal või Jõgevamaal. Võib pak-
kuda ka raiutud kinnistuid. Tel 
5562 2919

• Vahetada 1- ja 2toaline kesk-
küttega korter Kundas, ühe ela-
mispinna vastu või müüa korterid 
vastavalt 4000 € ja 11  000 €. Info 
tel 518 9064

• Soovin üürida 3toalist ahjuküt-
tega korterit Rakveres otse oma-
nikult, asjaga kiire. Tel 5353 8655

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline korter 
Kungla 6, Rakvere. Vajab remonti. 
Tel 5612 0920, 672 1483

• Omanikult anda üürile 1toaline 
mugavustega möbleeritud korter 
Kungla 7. Lepingu sõlmimisel 1 
kuu ettemaks 185 € ja 1 kuu taga-
tisraha, kokku 370 €. Tel 5664 9966 

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Hind 200 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline möblee-
ritud korter Kunda kesklinnas. 
Üür 100 € + kommunaalkulud. 
Tel 522 3647

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba 
puudub. Üür 100 € kuus. Info tel 
511 0478

• Anda üürile 1-tuba Soomes Van-
taal naisterahvale. Üür 120 €/kuus. 
Tel +358 04170 09851

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) 
ahiküttega korter Rakveres, Pikk 
37, II korrus. Hind 220 € kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline renoveeri-
tud möbleeritud korter Rakveres. 
Üüri hind 220 € + elekter, vesi. Tel 
527 0058

kuulutused.kuulutaja.ee

• www.toonklaas.ee

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 
518 9518

• Müüa Citroën XCARA 1,6i, 2002. 
a, heas korras, ÜV 11/2019. Hind 
800 €. Tel 501 1427

• Müüa Ford Focus C-Max 1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hool-
dusraamat, ketiga mootor, kondit-
sioneer, 2 x el.aknad, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
08/2007. a, 74kW, universaal, 
bensiin, hõbedane metallik, kon-
ditsioneer, kesklukk, 2 x el.aknad, 
originaal valuveljed, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Lada 110 varuosadeks. 
Tel 5564 1342

• Müüa Opel Astra, 2010. a, ben-
siin + gaas, ülevaatus 03.2020. 
Hind 3500 €. Tel 5816 5718 või 
5802 3249

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 12/2001. a, 74kW, bensiin 
punane, luukpära, 5 ust, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 4 
x el.aknad, roosteta, mõlkideta, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 307, 2004. a, ÜV 
kehtiv. Tel 5667 4462

• Müüa Toyota Avensis 2.0TDI 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, 
sedaan, tumebeež metallik, tur-
bodiisel, konditsioneer, el.aknad, 
veokonks jne, kehtiv ülevaatus 
09/2019, roosteta, mõlkideta, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso 
2,2D4D 08/2006. a, turbodiisel, 
mahtuniversaal, hõbedane, 7 
istet, hooldusraamat, kliima, el.ak-
nad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
ökonoomne, kehtiv ÜV 08/2019, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant Basis 1,9TDI 04/2004. a, 
74kW, kuldne metallik, turbodii-
sel, universaal, hooldusraamat, 4 x 
el.aknad, püsikiirusehoidja, kehtiv 
ülevaatus 04/2019, korralik, öko-
noomne! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat Lux-
line 1,9TDI 08/2007. a, 77kW, 
tumepruun metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraa-
mat, kliima, el.aknad, valuveljed 
jne, kehtiv ülevaatus 09/2019, 
superökonoomne, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 
2005. a, heas korras, Saksast. Tel 
517 4193

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid, 
Lääne-Virumaal tulen kohale 
1h jooksul. Helista 5309 2650 ja 
saate teada palju teie sõiduki eest 
pakume!

• Ostan igas seisukorras autosid. 
Võivad olla seisnud, remonti va-
javad, heas korras jne. Sobivusel 
tulen kohe järgi. Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956

• Ostan korraliku 05 ja plekke. Tel 
524 6891

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedisuhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetus-
fondi starterid ja generaato-
rid.Tel.5260545

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, 
tiibade, uste vahetus, värvi paran-
dused. Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Väikebussirent koos juhiga. 
Sõidud seltskondadele kuni 8 
inimest. Küsi pakkumist! Tel 
5805 5211

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teos-
tab puksiirteenust 1,30 €/km 
ja tunnitöö 30 €/h. Rendime 
puksiirhaagist (konn) ööpäev 25 
€ ja oksapurustajat BOSCH 25 € - 
24/h. 10 meetrine redel 6 € - 24/h. 
Kivipurustaja 50 € - 24/h, tekstii-
lipesur Puzzi Kärcher 18 € - 24/h, 
elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

TEENUSED
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-

tastele jne vastavalt 
tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraana. 
Tel 5682 7009

• Pakun teenust või rendin 
välja VOLVO L20B rataslaa-
durit. Laaduril on lisasead-
metest tõstehargid, libliksahk 
PRONAR 2100 ja kopp. Lähiajal 
lisandub ka tänavapuhastusha-
ri. Rent alates 80 €+km. Teenus 
alates 30 €+km. Tel 5858 1745

• Veoteenus (kraanaga mudel, 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

• WaterCat OÜ teostab teie 
kütte,- vee- ja kanalisatsioo-
nitöid nii eramajas, korteris 
kui ka tootmishoones. Projekti 
olemasolul hinnad soodsad. 
Remonditöö hind kokkulep-
pel. Helista julgelt ja leiame 
teie probleemile lahenduse, 
tel 5697 9409, http://www.
watercat.ee  

• KCK Teemant OÜ teostab tee-
mant puurimistöid (ventilat-
siooniavad, toruavad, kaabliavad 
jne). Tellimiseks võta ühendust 
info@kckteemant.eu  või helista 
tel 517 4192

• Korterite remont!!! Pakume täis-
lahendust alates lammutustöödest 
kuni lõppviimistluseni, tapeedi 
paigaldus, lae paigaldus, värvimi-
ne, laminaat parketti paigaldus, 
parketti paigaldus ja kõiki töid veel 
kliendi soovidel. Lääne-Virumaal 
ja Tapal. Küsi lisa tel 5631 8513  

• Teenustööd: restaureerin vanu 
maju. Aamtalade vahetus, laagide 
vahetus, seina palkide vahetus. 
Saunade ehitus, vanade remont. 
Korterite remont: parketid, liis-
tud, uste ja akende paigaldus. Tel 
505 6949

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Õppinud mees, heade riistadega 
ja pikaaegse kogemusega teeb ehi-
tus- ja remonditöid nii eramutes 
kui korterites. Kui vaja vahetab 
ukselukke ja teeb ka santehnilisi 
töid. Helistage, tulen appi tel 
5664 4827

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodriva-
hetus, soojustamine, terasside 
ehitus, san. tehnilised tööd. 
Hinnad head. Tel 5808 5965

• Katuseehitus. Ehitushooaeg 
on vaikselt kätte jõudmas, oled 
mõelnud katuse vahetuse peale, 
siis loed õiget kuulutust, tegeleme 
katuste ehitusega, vana maha ja 
uus peale. Helista meile ning le-
pime kokku hinna ja aja, broneeri 
töö aegsasti, kuna ajad täituvad 
ruttu. Tel 5668 4415

• Firma teostab katuse-, fas-
saadi- ja üldehitustöid. Tel 
5553 0770

• Teostame ehitustöid: si-
setööd, saunad, puitkonst-
ruktsioonid, puitfassaadid, 
majakarbid, vundamendid. Tel 
5646 0674

• Ehitustööd. Väikefirma teeb 
sise- ja välisehitustöid. Teeme ka 
lumekoristustöid. Tel 5806 8378

• Ehitus, viimistlus, remont 
(saunad, pesuruumid, majad). 
Tel 504 5560

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terasside 
ja kõrvalhoonete ehitust. Tel 526 
1552

• Teostame lammutus- ja ko-
ristustöid, samas ka prahivedu. 
Tel 5553 0770

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

• Põrandatööd. Parkett-ja laudpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 
2584

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standard-
plekid. Tel 553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMI-
NE. Tel 5565 3842, www.pursoo-
justus.ee

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Aitame 
teid sisekujundusel. www.kenriko.
ee Tel 508 3305

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Korterite renoveerimine, van-
nitubade remont ning lammu-
tustööd. Tel 5685 6320

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee Tel 508 3305

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Kõik elektritööd pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983

• Elektri paigaldus ja hooldus. 
Hoone ja tööstusautomaatika. 
Tööstusseadmete paigaldamine 
ja häälestamine. B-pädevus käi-
dukorraldus. Tel 524 3553. E-mail 
saelal.info@gmail.com
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Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

siis helista 5553 0770

Kui vajad abi 
MAJAPIDAMISTÖÖDEL

olgu see puudetassimise, 
lumelükkamine, koristamine 
või mingis muus asjas, kas 

või poes käik,

Tekstiilipesur
Rakveres
Rendi või 
telli teenus

5385 5691

RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus

Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimi-
ne. Betoonpõranda-
te hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad 
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd
• Lume eemaldamine 

katuselt
SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

• Soovid olla terve, soovid hästi 
magada? Siis vali endale Tervislik 
voodikoht, mille kohta saad abi 
Googlist või alderbrunfeld@gmail.
com. Tel 502 4534

• Pehme mööbli riide vahetus 
ja remont, veo võimalus. Tel 506 
1547

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi 
ära vedu. Tel 5553 0770

• TÄISPUITMÖÖBLI RESTAU-
REERIMINE: toolid, lauad, ka-
pid, kummutid ja muu. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

•  L u m e l ü k k a m i s t e e n u s 
kopp-laaduriga .  E - ma i l : 
moisakiviehitus@gmail.com.
Tel 5221183

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Ansambel, õhtujuhtimine teie 
peole üle Eesti. Tel 5190 1697

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

• Parima hinnaga hüperkiire pii-
ramatu Internet + KordusTV-ga. 
DigiTV Virumaal. Paigaldus, Wifi  
ruuter ning Digiboks tasuta. Levib 
nii linnas kui maal. Uuri lähemalt: 
http://telestar.ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. 
TV-antennid – paigaldus, remont. 
OÜ RTS ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

• Ära anda kasutatud sügav-
külmik Electrolux, mõõdud: 
55x60x84 cm. Asukoht Sõmeru. 
Tel 5373 6365

• Müüa vähe kasutatud teler 
„Sharp“, 32 tolli, hind 70 €. Pimen-
davad rulood 2 tk (2 m), bordoo, 
50 €. Kardinapuud ümarate otste-
ga 2 tk – 50 €. Tel 5566 9310

KODU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

SOODSALT
PUITBRIKETTI 

JA PELLETI
KÜTTEGRAANULEID

+372 5375 0051

al. 175 € alus
Võidu 2c, Rakvere

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga)

Pikter Grupp OÜ, 
tel 5043 246 pikter@mail.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame:
• Virnastatud võsa
• Kasvavat võsa
• Raiejäätmeid

Vajadusel lõikusest 
hakkimiseni!

Gryn Grupp OÜ
+372 513 1240

info@gryngrupp.ee
www.gryngrupp.ee

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbek-
laasi tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid esemeid ja 
asju. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, 
nende osi (rattad, mootorid jne) 
ja õlleankru. Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vana-
aegsedasjad@gmail.com. Tel 555 
55527

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid mänguautosid ning vanu 
1970–1990. a valmistatud  Vene 
1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan nõukogudeaegse fotoapa-
raadi ja objektiivid. Tel 5853 2215

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvidee-
rimisel), ka väiksema koguse. Tel 
5801 9086

• Ostame suurt eterniiti. Tel 
5621 4721

• Ostan õhupüssi. Tel 5558 1185

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, 
transport, koorem 5-10 m3. Tel 
5051 528

• Saetud-lõhutud küttepuud 
laotuna 5 m3 alustele. Kõik 
puuliigid eraldi. Telli riidas 
puud koju. Tel 5399 3702

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 rm. Tel 504 5632

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.80 €/kott ja kasel 3.20 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõimalus. 
Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud (kuiv kask, metsakuiv kuusk, 
lepp). Tel 5192 4320

• Saetud-lõhutud toores lepp 
40€/rm. Hind sisaldab transporti. 
Rakvere. Tel 5877 2173

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohale toomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Pikkused: kuivad 
38 cm, toored halupuud 30-50 cm. 
Tel 503 0311

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali 
tisleritöödeks. Tel 504 6111

• Katuseplekk, otse tootjalt, 
hind alates 6 €, vastavalt tellija 
mõõdule. Tel 553 9330

• Müüa Kungla talu kartulit 
„Laura“ ja „Gala“ Rakvere vallas. 
Transport. Tel 514 1338 

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta 
mulda (sõelutud). Pakitud ja 
lahtine. Transpordiga. Tel 554 
9113

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa Ab lehmikuid, pullikuid 
ja tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Müüa ilusad noored kuked. Hind 
5 €. Tel 5667 0309

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Tere armsad Eesti inimesed. 
Pöördun teie poole suure mu-
rega. Perre on sündimas laps 
aga majas puudub vesi ja igasu-
gune pesemisvõimalus. Varsti 
juba pea aasta pole kaevus vett 
olnud. Nüüd palun teie heade 
inimeste abi. Abi võib olla nii 
materiaalne kui ka rahaline. Kui 
saaksid annetada meie perele 
kasvõi ühe euro, teeksid meie 
elu paremaks. ERKI HEINSALU, 
EE762200221038745624. Maail-
maparandaja@suhtlus.ee

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     T-R   9-18
                     L      10-15
                    E,P   Suletud

 * Juuksuri teenused
 * Keratiinihooldus
 * Silmade, kulmude
     värvimine, korrigeerimine
 * Kõrva- ja ninaaugustamine
 * Afropatsid

Kati Kontkar
55 47 151

KÜTTEPUUD

EHITUS

METS

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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MÕNE REAGA

Hinnad turul 22. veebruaril 2019

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00

Porgand kg 1,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kõrvits kg 0,80

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 6,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid (import) kg 5,00

Kreekapähklid, puhastatud kg 11,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

www.kuulutaja.ee

Juuksur Sirje
tel 506 8485

Naistejuuksur Keiu
tel 554  7332

Naistejuuksur Tatjana
tel 5550 5089

Massöör Rita
tel 528 3149

Maniküür/pediküür/ 
ripsmetehnik Kaire 

tel 5566 2712

(klassikaline massaaž, reiki jt)

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

LADU NÄPIL MÜÜB: 
Broilerikints 1.30 €/kg

Kanakoib 1.25 €/kg
Broileri kintsufi lee 3.50 €/kg

Paneeritud kanafi lee 3.50 €/kg
Kalkuni kintsufi lee 3.70 €/kg

Seakeel 3 €/kg
Info tel 3220 722

• 50aastane mees tutvub süm-
paatse naisega, ole palun asjalik. 
Tel 5907 3196

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. www.ennustus.ee

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min. 

• Kaukaasia Šašlõkk otsib oma 
kollektiivi rõõmsameelset ja sõb-
ralikku klienditeenindajat. Töö 
vahetustega 10.00-21.00. CV saata: 
kaukaasiagrill@hot.ee või helista-
da tel 5810 2416

• Kas oled valmis proovima? Paki 
kohver ja tule suvel Saaremaale 
tööle! Meretagusel maal saad 
lisaks tööle Kaali trahteris või ho-
tellis nautida ka puhkust. Otsime 
oma meeskonda suvehooajaks 
töökaid ja sõbralikke inimesi. 
Elamispind ettevõtte poolt. Võta 
ühendust tel 505 0434

• Võtan kohe tööle Rakveres tu-
giisiku, soovitav üksik korralik 
naine, mitte suitsetaja, ööbimis 
võimalus (väljaõppe võimalus). 
Kiire! Tel 554 6490 

• OÜ ForEst ForEver pakub tööd 
raietöölistele. Tel 523 6524

• Tegusa meeskonnaga on 
oodatud liituma kogemustega 
AUTOREMONDILUKKSEPP. 
Kelle peamisteks tööülesan-
neteks on sõiduautode ja kau-
bikute hooldus ja remonttööd. 
Sealhulgas: mootorite- ja käi-
gukastide hooldus, pidurite 
hooldus, hammasrihmade 
vahetus, sildade reguleerimine, 
rehvitööd. Oled sobiv kandi-
daat, kui omad töökogemust 
autoremondilukksepana ja 
oma töös oled täpne, korrekt-
ne, kohusetundlik. CV saata 
rakvere@carstop.ee, kui sul 
tekkis küsimus, siis võta julgelt 
ühendust telefonil 504 3030

 • ER Frees OÜ võtab tööle  koge-
mustega mööblitisleri. Võimalik 
töötada ka projektipõhiselt. Tel 
527 0051

• Ettevõte pakub tööd müüriladu-
jatele ja tänavakivi paigaldajate-
le. Tel 5347 7840

• Helsinkist 150 km kaugusel 
Toijalas asuv laut otsib oma mees-
konda pikema töösuhte eesmärgil 
kohusetundlikku, töötahtelist 
lüpsjat. Peamisteks ülesanneteks 
on töö loomadega, lüpsmine. 
Nõutav eelnev kogemus lüpsjana. 
Vanuseks 45-55 eluaastat. Omalt 
poolt pakume väljaõpet kohapeal, 
motiveerivat töötasu, sõbralikku ja 
abivalmis kollektiivi. Lisainfo tel 
+3585 0550 6577

Sõiduautode avariiremondiga
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ

otsib Kadrina töökotta

Lisainfo tel 552 1733
www.heimarus.ee

AUTOPESIJAT-
ABITÖÖLIST

Töö kirjeldus:  
sõiduautode väli- 
ja sisepuhastus,

remonditöökojas abitööd.
Nõudmised kandidaadile:

ausus, töökus ja 
kohusetundlikus,

füüsiline vastupidavus,
B-kategooria autojuhiload.

Töö sobiks ka naisterahvale.

MÄNNIKU TERAVILI OÜ 

otsib oma meeskonda 
seoses töömahu suurenemisega 

PÕLLUMAJANDUS-
MASINATE 

OPERAATOREID

Kasuks tuleb hea tehniline taip, ausus, 
vastutusvõime ja kohusetundlikkus. 
Pakume tööd kaasaegse tehnikaga, 

konkurentsivõimelist töötasu ja 
elamispinna võimalust kokkuleppel. 

Võta julgelt ühendust telefonil 504 2073
või e-mailil: alari.manniku@gmail.com

Ööklubi otsib 
BAARIDAAMI 

JA ETTEKANDJAT

Töö nädalavahetustel
Tel 506 0058

• Naisterahvas otsib tööd väikse-
mas ettevõttes nõudepesijana. 
Tel 5192 7135

• Tulen tugiisikuks lasteaiaeali-
sele lapsele, kes on diagnoositud 
ATH või autism. Tel 5678 9892

• Kutsume teid veebruaris 
algavatele hispaania keele
kursustele. Tunnid neljapäe-
viti Rakvere Kultuurikeskuses 
(Kreutzwaldi 2, Rakvere). Info 
ja registreerimine a.s.wes-
man@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi vajadusel jätkame 
algajatele ja kesktasemele Tsent-
rumis, Koidula 1 alates E 25.02 ja 
T 26.02 kella 18-19.30. Hind 60 €, 
sisaldab õppematerjale. Reg tel 
5566 1419

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

TUTVUS

MUU

PAKUN TÖÖD

MATUS

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

TEATED
Vabariigi aastapäev tuleb 
üle-eestilise ühiskallistuse-
ga

24. veebruari õhtul kell 
20.19 toimub Eesti Va-
bariigi aastapäeva puhul 
üle-eestiline ühiskallistus 
„20:19 KALLI“, millega 
kutsutakse Eesti inimesi 
üles üksteist õnnitlema pi-
dupäeva puhul. Ühiskallis-
tus sai alguse EV100 juu-
beliaastal, kui kallistati kell 
20.18.

„Võtame kogu rahvana 
aastas ühe minuti ja täna-
me oma lähedasi koos ol-
dud aja eest kallistusega,” 
ütles Riigikantselei EV 100 
korraldustoimkonna juht 
Jaanus Rohumaa Eesti Va-
bariigi aastapäeva üritusi 
tutvustaval pressibriifin-
gul.

„Juubeliaastal ütlesime 
aitäh kell 20.18, tänavu 
20.19, tuleval aastal 20.20 
ja nii minuti võrra ikka 
edasi. Nagu mullugi, kat-
kestatakse ka Vabariigi 
Presidendi vastuvõtt mi-
nutiks, et kallistusega tei-
neteist aasta eest tänada,“ 
lisas ta.

Esimest korda tegi Eesti 
inimestele üleskutse kin-
kida Eesti Vabariigi sün-
nipäeval kallistuse dirigent 
ja Eesti Meestelaulu Seltsi 
juhatuse esimees Hirvo 
Surva.

Kuulutaja
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RAKVERE   • NIINE 4A   • tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   •
• L-P: 10.00-16.00   •

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

N 5 
kummut
N 5 
kummut

DUET-3
kummut
DUET-3
kummut

499€175€
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799€
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246€

35€

228€899€

SÕBRAKUUL on meil mööbel

väga SÕBRALIKE hindadega! KOSTER-1   arvutilaud KOSTER-1   arvutilaud 

ROZALIA  köök ROZALIA  köök 

OZYRIS  riidekapp OZYRIS  riidekapp 

OLIMP M-08 sektsioonOLIMP M-08 sektsioon
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PANAMA diivanvoodi PANAMA diivanvoodi 

UVE NarivoodiUVE Narivoodi SAMI
puitvoodi 
SAMI
puitvoodi 

ARTEKS  kušett ARTEKS  kušett GOROD lastevoodi  GOROD lastevoodi  

NEVADA  diivanvoodi NEVADA  diivanvoodi 

VEGAS
diivanvoodi 

VEGAS
diivanvoodi 

diivanvoodi diivanvoodi 

239€
AL.95€223€

diivanvoodi diivanvoodi 
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Piisab vaid põgusast 
kokkupuutest noortega 
ning on selge, et nuti-
seadmed ja internet on 
saanud nende igapäeva-
elu lahutamatuks kaas-
laseks. Kuidas teisiti tõl-
gendada ka fakti, et iga 
päev kasutab vähemalt 
ühest seadmest internet-
ti koguni 97 protsenti 
lastest.

Holger Haljand,
Telia erakliendiüksuse juht

Mõelda vaid, kui veel 2010. 
aastal käis mobiiltelefoniga 
internetis kolmandik Eesti 
lastest, siis praeguseks on see 
arv juba 86 protsendini. Võib 
vaid oletada, et kasv ei peatu 
enne, kui lagi ette tuleb. Pa-
raku kaasnevad selliste dras-
tiliste muutustega ka omad 
riskid, millega igal lapsevane-
mal tuleb õppida varem või 
hiljem toime tulema.

Äsja viidatud numbrili-
sed faktid pärinevad värskelt 
valminud Tartu Ülikooli EU 
Kids Online uuringust, mil-
lega kaardistati laste ja nende 
vanemate internetikasutami-
se harjumused ja digipädevu-
sed. Viimase kümne aastaga 
igapäevaellu lisandunud mu-

gavusi vaadates on raske üle-
hinnata väärtust, mida uute 
tehnoloogiate kasutamine 
loob, ent liiga sageli alahinda-
me sellega kaasnevaid ohte.

Ehkki laste digitaalne kir-
jaoskus on nende endi hin-
nangul üldjoontes hea, tões-
tab päriselu tihti vastupidist. 
Teadmised võivad küll ole-
mas olla, ent nende päriselus 
rakendamisega jäädakse jät-
kuvalt jänni.

Juba mainitud ohud reali-
seeruvad sageli ühel lihtsal 
põhjusel – lapsed saavad kü-
berruumis toimetada oluliselt 
vabamalt kui nad teeks seda 
päris elus. Kindlal põhjusel 
õpetame juba maast madalast 
väikestele põnnidele, et täna-
val ei tohi võõrastega suhel-
da. Kui me seda linnaruumis 
ei luba, siis miks me seda vir-
tuaalmaailmas aktsepteerime? 
Ka seal on teisel pool ekraani 
päris inimesed, keda me ei 
tunne ega usalda.

Veel enam, turvalisuse hu-
vides ei luba me oma lapsi 
üksi võõrastele tänavatele, 
vähemalt mitte enne, kui ole-
me kindlad, et nad seal liigel-
da oskavad. Aga miks laseme 
nad internetis kohtadesse, 
kus pole ka ise kunagi liiku-
nud? Nurgatagustesse, mille 
osas ei oma õigupoolest keegi 
teadmist sellest, millised ohud 
seal valitseda võivad.

Millal sa viimati lapselt küsisid, kuidas tal täna internetis läks?

Kuivõrd täiskasvanute enda 
igapäevane internetikasutus 
päädib sageli suures osas uu-
diste või töökirjade lugemise-
ga, siis ei osata sügavamates 
kihtides peituvaid hämaraid 
käike ka peljata. Ent see, et 
lapsevanem ise sinna paral-
leelmaailma sattunud pole, 
ei tähenda veel, et laps sealt 

ringiga mööda oskaks minna. 
Paradoksaalne on seejuures 
asjaolu, et vaid 13 protsenti 
lapsevanematest, kelle võsu-
kesed on viimase aasta jook-
sul näinud internetis midagi 
häirivat, teavad sellest.

Mõtlemisainest peaks and-
ma ka see, et koguni neljan-
dik lastest on viimase aasta 

jooksul puutunud veebiava-
rustes kokku seksuaalse si-
suga, rääkimata kiusamisest, 
mis on kooliruumist kolinud 
üha enam telefoni või inter-
netti. Viimase aasta jooksul 
on kü berkiusamist ainuüksi 
pealt nä inud 40 protsenti las-
test – kolmandik neist ei räägi 
sellest kogemusest kellelegi. 
Kampaaniad nagu #suurim-
julgus on küll oma positiiv-
set mõju avaldanud, ent palju 
saab ära teha ka iga lapseva-
nem.

Tark oleks nüüd küsida, 
mida täpsemalt saaks olukor-
ra parandamiseks ära teha? 
Kuidas noori kaitsta ja neid 
oma kogemustest rääkima 
panna? Nagu ütleb „Targalt 
internetis“ raamatu autor 
Diana Poudel, siis üks on 
kindel: käsud ja keelud siin ei 
toimi. Esimese asjana tuleks 
muuta oma mõttemaailma – 
laste internetist eemale hoid-
mine on illusioon, nad suu-
davad minna mööda kõikvõi-
malikest piiravatest raken-
dustest. Ka karistamine pole 
lahendus, sest lapsed pole ju 
kuidagi süüdi ohtudes, mis 
virtuaalmaailmas valitsevad.

Vastupidi, neid tuleb hoo-
pis toetada ja püüda juhenda-
da võimalikest karidest möö-
da. Selleks oleks tark õppida 
selgeks elementaarsed küber-
hügieeni reeglid. Alustades 

selgitustest, miks on erine-
vates keskkondades tarvis 
kasutada erinevaid paroole. 
Kuni selleni, et räägime lahti 
põhitõed kübermaailma ole-
musest ning sellest, et osana 
muust maailmast pole ka seal 
kohane ropendamine, vale-
tamine, varastamine või mis-
tahes muu teguviis, mida me 
päriselus endale ei lubaks.

Lõpuks taandub kõik pal-
juski omavahelistele suhetele 
ja elementaarsele huvile las-
te tegemiste vastu. Kui me ei 
tunne rakendusi, mänge või 
keskkondi, kus lapsed oma 
seadmetes on, siis tuleb seda 
muuta ning need ka enda-
le alla laadida ning nendega 
vähemasti põgusalt tutvust 
teha.

Kui küsime lastelt õhtusöö-
gilauas, kuidas neil koolis või 
trennis läks, siis peaksime ka 
küsima, kuidas neil internetis 
läks ja mida uut seal täna teh-
ti ning kogeti. Tahame teada 
nende uute sõprade kohta las-
teaias või koolis, aga peame 
õppima küsima nende kohta 
ka mängukeskkondades või 
sotsiaalmeedias. Mis põhili-
ne, tuleb õpetada lapsi sellest 
ise rääkima, sest ainult nii on 
lootust, et nad jagavad olulist 
infot ka siis, kui asjad hapuks 
lähevad.
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Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate teabepäev toimub 25. veebruaril algusega 
kell 13 Targas Majas. Evelin Põldsaar räägib vabatahtliku 
tööst Ghanas, II osa. Oodatud on kõik asjast huvitatud!

Rakvere kultuurisündmused
28. jaanuar–1. märts joonistusvõistluse näitus „Minu tu-
levane Rakvere jõulupuu“ Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus
19. veebruar–23. märts portreenäitus „Meie, virulased!“ 
Rakvere Galeriis
23. veebruar kell 13 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert 
Rehbinderi majas, esinevad Rakvere Muusikakooli õpila-
sed ja õpetajad
24. veebruar Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Rak-
veres:
kell 7.33 riigilipu heiskamine Rakvere Linnu ses
kell 10 pidulik pärgade asetamine Ausambamäel
kell 11 jumalateenistus Rakvere Kolmainu kirikus
28. veebruar kell 17.30 Jakob Liivi 160. sünniaastapäeva 
tähistamine Rakvere Linnavalitsuse valges saalis, lühinäi-
dendi „Saksad sõitsid saaniga“ loevad ette Grete Jürgenson, 
Tiina Mälberg ja Toomas Suuman

Rakvere Teater
22.02 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
26.02 kl 19.00 Verikambi, enne etendust RT Vestleb Rak-
vere Teatri suur maja (lav. Jaanika Juhanson)
28.02 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
28.02 kl 19.00 RT Esitleb Maailma ilusaim tüdruk Rakve-
re Teatri väike maja (lav. Kaisa Roover)

Gustavi Maja
22. veebruar loeng „Meestele eeterlikud õlid – kus ja mil-
lal“
7. märts Liis Orava loeng „Toida oma tervist taimeväega“
31. märts algab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Veebruari alul jõudsid Rakve-
re linnavalitsusse annetuse-
na Ameerika Ühendriikidest 
Floridast kolm teost kunstnik 
Benita Miralda Vommi (1908 
Rakveres – 2005 Torontos) 
loomingust.

Maalide tutvustamine toi-
mus teisipäeval linnavalitsuse 
fuajees. Edaspidi leiavad teo-
sed koha käesoleva aasta sügi-
sel valmiva Rakvere tervise-
keskuse püsiekspositsioonis.

Benita Vommi kolm maali 
(Lilled vaasis, 1960; Maas-
tik. Järve talu, 1962; Naised, 
1963) kinkisid Rakvere lin-
nale Mai ja Tiit Treude. Mai 
Treude sõnul oli neil soov, et 
Rakvere juurtega kunstniku 
maalid jõuaks sünnilinna ta-
gasi.

Benita Miralda Vomm 
(aastani 1929 Benita Miralda 
Mölder) oli eesti maalikunst-
nik. Ta lõpetas 1926. aastal 
Rakvere Linna Ühisgümnaa-
siumi ja jätkas samal aastal 
õpinguid Kõrgemas Kunsti-
koolis Pallas (Ado Vabbe atel-
jees), lõpetades seal ühtlasi 
1929. aastal ka joonistusõpe-
tajate kursused.

Aastatel 1931–1936 töötas 
Benita Vomm Rakvere Zeeh’ 
Tütarlaste Kommertsgüm-
naasiumis joonistusõpetajana.

1944. aastal põgenes kunst-

„Kiire, kiire, kiire,“ on 
meil kõigil mõttes ja sel-
le kõrvalt unustame ela-
mise kerguse. Igapäevas-
te toimetuste kõrval ki-
pub meelest minema, et 
elu ei alga homme. Me 
kõik soovime oma elus 
tunda rohkem rahulolu. 
Tekkib küsimus, kuidas 
seda luua ja mis võima-
lused hetkel selleks ole-
mas on?

Karin Palm

Meie võimalus rahulolu loo-
miseks on võtta igat päeva 
teadlikult, mitte vaadata kõr-
valt, kuidas elu meist mööda 
ruttab. Teinekord tuleb sel-
leks peatuda ning võtta aega 
hetkeolukorra teadvustami-
seks. Kes olen mina ja mida 
siin teen? Kas ma olen rahul 
või ma saan midagi paremi-
ni teha, et oma elust rohkem 
rõõmu tunda?

Võime lugeda harivaid raa-
matuid või vaadata televiiso-
rist inspireerivaid saateid, 
kuid tihti jäävad need tead-
mised siiski pinnapealseks ja 
reaalset muutust meie elus ei 
toimu. Oluline on meeles pi-

KUHU MINNA

Kuidas jõuda rahuloluni?

dada: kõik vastused on meie 
endi sees – võta aega, et need 
üles leida.

Leidmaks uusi võimalusi, 
kuidas teadmisi oma elus ka 
praktikasse rakendada ja uut 
energiat lisada, toimus tal-
vise enesesse süüvimise aja 
valguses Põhjakeskuses 10. 
veebruaril „Kohtumine hinge 
heaoluga“. Külastajatega koh-
tusid astroloogid, tervenda-
jad, feng shui- ja reikimeistrid 
ning toimus palju huvitavat. 
Pakuti uusi teadmisi ja tut-

vustati tooteid, mis toetavad 
isiklikku arengut.

Laval vestlesid ja jaga-
sid teadmisi tuntud Maale-
he astroloog Taimi Uuesoo, 
Feng Shui meistrid Siret ja 
Janno Seeder ning mitmed 
teised. Tasuta personaalseid 
tervendusseansse viis läbi 
Kristallikoja ingliterapeut 
Liis Ugandi ja huvilistele pak-
kus isiklikke konsultatsioone 
astroloog Taimi Uuesoo. To-
peltõnne Kristallide abilistega 
oli võimalik valmistada isik-

likku arengut toetav poolvää-
riskividest käevõru, Aroomi-
maagia juhendamisel segasid 
huvilised endale meelepärase 
doTerra eeterlikest õlidest 
segu.

Põhjakeskuses oli sellel hu-
vitaval pühapäeval imeline 
võimalus kuulata noori an-
dekaid muusikuid – esines 
ansambel Vennad Priksid. 
Enamasti Jaan Eerik Priksi 
poolt loodud muusikapalasid 
esitasid Peeter Johannes fago-
til, Ossi Rasmus tšellol ja Jaan 
Eerik harfil. Väänjärve talus, 
kust vennad pärit, valmista-
takse ka maagilist lillevett, 
kristallilampe ja pille: harfe, 
väikekandleid, pentatoonilisi 
lüürasid jm.

10. veebruaril oli Põhjakes-
kuses suur rõõm näha kõiki, 
kes oma elus muudatusi teha 
soovivad ja huviga erineva-
test valdkondadest esinejaid 
kuulasid. Juba sel pühapäeval 
toimub Põhjakeskuses taas 
meeldiv kohtumine – sel kor-
ral kaetakse pidulikult laud 
Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamiseks. Peolaua kata-
vad heade eestimaiste hõrku-
de maitsetega Põhjakeskuse 
kauplused ja toitlustuskohad. 
Olete palutud peolauast osa 
saama!

Ansambel Vennad Priksid Põhjakeskuses esinemas.
Foto: Paul Priks

Rakvere juurtega kunstniku 
maalid jõudsid tagasi sünnilinna

nik koos lastega Saksamaa-
le. Aastatel 1945–1948 oli ta 
Augsburgi Eesti Gümnaasiu-
mis joonistusõpetaja. Aastal 
1948 asus ta Venezuelasse ja 
asutas Caracases oma stuudio. 
Aastast 1953 elas ta Kanadas 
Torontos.

Benita Vomm sai tuntuks 
realistlike portreedega, ta on 
loonud ka figuurikomposit-
sioone ja abstraktsionistlikke 
maale.

Helde annetaja Mai Treu-
de rõõmustas, et kuus kuud 
väldanud koostöö Rakvere 
linnaga on edukalt lõpule vii-
dud. „Rakvere linna suur huvi 
oli südant soojendav. Usun, 

et linn leiab maalidele ekspo-
neerimiseks väärilise paiga,“ 
märkis Mai Treude.

Mai Treude jutustas pe-
rekonna sidemetest Benita 
Vommiga: „Minu abikaasa 
Tiit Treude ning tema vane-
mad, Arthur ja Alma Treude, 
olid Rakvere elanikud. Alma 
oli Benita Vommi kooliõde. 
Kui nad 1950ndatel aastatel 
uuesti Torontos kohtusid, 
omandas Alma maalid. Vii-
mane kord kohtusid nad Be-
nitaga 1984. aastal.“

Rakvere abilinnapea Triin 
Varek tänas annetajaid lin-
nale tehtud kauni kingituse 
eest ja pajatas koostöö algu-

sest: „Minuga võttis ühendust 
Rakvere Teatri näitleja Tiina 
Mälberg, kelle sõbrad soo-
visid rääkida Benita Vommi 
maalidest. Nii kohtusimegi 
perekond Treude sõprade, 
Markus ja Liisa Larssoniga, 
kes elavad Lääne-Virumaal, 
ja kuulsime Treudede soovist 
kinkida Rakvere linnale kolm 
Benita Vommi maali. Oleme 
väga tänulikud sellise kauni 
mõtte ja algatuse eest, et Rak-
vere juurtega kunstniku maa-
lid jõuaksid sünnilinna tagasi 
ja saaksime neid linnarahvale 
eksponeerida.“

Kuulutaja

Teisipäeval tutvustati maale linnavalitsuse fuajees.
Foto: Marju Püümets
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15. veebruaril esietendus 
Rakvere Teatri väikeses saalis 
Vallo Kirsi lavastatud „Kinni-
ne kohus“, mis põhineb Jean-
Paul Sartre samanimelisel 
näidendil.

Kolm lavastuse tegelast sa-
tuvad pärast surma põrgulik-
ku olukorda. Mida teha, kui 
elu saab läbi ja selgub, et pa-
radiisi polegi? Need omava-
hel võõrad inimesed peavad 
olema korraga üksteise koh-
tualused ja -mõistjad. Algab 
peen psühholoogiline mäng, 
kus võitjaid ei ole. Inimene 
loob enda olemust ise, kuid 
tähenduse tema tegudele an-
navad teised. Milline on iga-
ühe vastutus ümbritseva ees? 
Milliseks inimeseks keegi en-
nast teeb?

Jean-Paul Charles Aymard 
Sartre oli prantsuse kirja-
nik, filosoof ja kriitik ning 
eksistentsialist. Algupärane 
pealkiri on prantsuskeelne 
vaste õiguslikule terminile in 
camera , mis viitab vestlusele 
kinnises ringis. Näidendi esi-
etendus toimus 1944. aasta 
mais, Vieux-Colombieri teat-
ris Pariisis. Kaks aastat hiljem 
jõudis näitemäng esmakord-
selt lavale Broadwayl, lavasta-
jaks Ameerika filmirežissöör, 
stsenarist ja näitleja John 
Huston. Samal aastal publiku 
ette jõudnud Londoni ver-
siooni lavastas Peter Brook. 
1964 tõi BBC välja filmi, kus 
meespeaosalist Garcini män-
gis Ameerika absurdikirjanik 
Harold Pinter.

Rakvere Teatrikinos jookseb 
sellest nädalavahetusest ala-
tes kauaoodatud kodumaine 
suurfilm „Tõde ja õigus“, mil-
le lavastajaks on Tanel Toom 
ning filmi peaosades mängi-
vad Priit Võigemast ja Priit 
Loog.

Lootusest ja teotahtest pa-
katav Andres tuleb koos noo-
re abikaasa Krõõdaga võlgu 
ostetud soisele talukohale uut 
elu rajama. Vargamäe Mäe 
talust peab saama koht, mis 
perekonna eest hoolitseb. 
Majapidamine nõuab palju 

Andrea 
Bocelli, „Si“
Sugar/Decca

Milline võimas hääl, millised 
tunnetest pakatavad siirad 
kirglikud esitused! Uskuma-
tult tugev tervik, mis viib 
emotsioonid täiesti lakke! 
Just sellised on esmamuljed 
maailma armastatuima teno-
ri värskeimast tööst.

Klassikalise muusika esi-
number Itaaliast, härra 
Andrea Bocelli, on viimastel 
aegadel küllaltki palju eri-
nevaid albumeid ilmutanud, 
ometi pole nende seas olnud 
ühtegi päris uute, originaal-
lugudega teost. Nüüd on lõ-
puks seegi viga parandatud 
ja eelmise aasta oktoobri lõ-
pus ilmus temalt pärast nel-
jateistkümne aasta pikkust 
vaheaega täiesti uhiuute lau-
ludega stuudioalbum. Algu-
sest lõpuni oivaline plaat on 
pühendatud ühiskonna põ-
hiväärtustele – armastusele, 
usule ja perekonnale.

Žanrimääratluselt on see-
kord tegu puhtalt klassikalise 
muusikaga, kuigi nagu hästi 
teada, on Bocelli põhimõtte-
liselt nii pop- kui ooperilaul-
ja. „Si“ sisaldab endas kaht-
teist lugu, lauldud on valda-
valt itaalia keeles, kuid pai-

guti kuuleb ka inglise keelt.
Eriväärtust omab plaadi 

esimene singel, kus Andrea 
laulab duetti koos oma poja 
Matteoga. Lugu kannab ni-
metust „Fall On Me“ ja on 
saanud eriti tormilise vastu-
võtu osaliseks. Silmatorka-
valt võimukas ning suure-
jooneline on muidugi Bocelli 
soleerimine palas „Gloria 
The Gift Of Life“ – kindla 
peale üks kõrgpunktidest.

Mis konkreetselt kooslaul-
mistesse puutub, siis neid 
on plaadil teisigi, tegelikult 
praktiliselt pooled selle lugu-
dest. Väljavalituteks on osu-
tunud Ed Sheeran, Dua Lipa, 
Josh Groban ja Aida Gariful-
lina.

Plaat on salvestatud Itaalias 
ja selle on produtseerinud le-
gendaarne Bob Ezrin, kes on 
varem teinud koostööd sel-
liste maailmamasti nimede-
ga nagu Alice Cooper, Pink 
Floyd ja Lou Reed.

Oma selleaastase maailma-
turnee raames jõuab Bocelli 
taas Tallinnasse. Lauluvälja-
ku kontsert toimub augustis 
Eesti taasiseseisvumispäeval. 
Kindlasti saab sellest ainu-
laadne kogemus, ainulaadne 
võimalus kuulda niivõrd ju-
malikku häält. Bocellit saa-
dab laval ERSO.

Ülo Külm

Rakvere Teatris mängitakse taas uut lavastust

Sartre leiab, et kogu me ole-
mine (ehk eksistents) on 
absurdne, sest puudub rat-

sionaalne alus, miks asjad on 
just nii ja mitte teisiti. Sart-
re’i „Kinnise kohtu” mõjutusi 

on nähtud nii Pinteri kui ka 
Samuel Becketti hilisemates 
töödes. Praeguses muutlikus, 
tontlikus ja ebakindlas maail-
mas on Sartre’i teos ka kolm-
veerand sajandit hiljem meie 
hirmude ausaks peegliks.

Lavastuse dramaturg on 
Tõnis Parksepp, kunstnik 
Annika Lindemann, muusi-
kaline kujundaja Tanel Ka-
dalipp, videokujundaja Katre 
Sulane ja valguskujundaja 
Roomet Villau. Osades An-
neli Rahkema, Peeter Rästas, 
Jaune Kimmel ning Tiina 
Mälberg.

Kuulutaja

Kinodesse jõudis „Tõde ja õigus“

Esiplaanil peaosalised Priit Loog (paremal) ja Priit Võigemast.
Foto: Allfi lm

tööd ja järjekindlust – algab 
elukestev võitlus nii loodu-
se ja saatuse kui ka kiusli-
ku naabrimehe Pearu poolt 
mängitavate vingerpussidega.

Kui elukaar jagab Andrese-
le enam kannatusi kui kaua- 
oodatud tulemusi, hakkab 
mees üha meeleheitlikumalt 
otsima tõde ja õigust nii koh-
tust, kõrtsist kui ka Piiblist, 
tuues oma otsinguil ohvriks 
perekonna, lähikondlased ja 
iseenda. Unelm õitsvast ja pe-
rekonna eest hoolt kandvast 
Vargamäest vajub üha süga-
vamale reaalsuse varju.

Kuulutaja

Meespeaosalist kehastab Peeter Rästas, Tiina Mälberg astub üles valvuri rollis.
Foto: Heikki Leis
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Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

- %70
KOGU
KAUP

lõpumüük!

JÄÄSULATUS-
HELBED

KIIRESTI TOIMIV
EI RIKU PLEKKI, KIVI,

PUITU, BETOONI

TÕHUS JA

Tel 5673 8772

Hind 10 €/kott

25
kg

kott

JÄÄ- JA LUMERAJA VÕISTLUS

PEALTVAATAJATELE TASUTA!

LEPNA rajal 23. veebruaril
kell 11.00

LASILA rajal
24. veebruaril

kell 10.00

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Seahakkliha E-K 2,09 €/kg
Kampaania sealiha

N-P 2,45 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
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