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JUHTKIRI

„2014. aastal tööinspektorite 
poolt avastatud tööohutus-
alastest rikkumistest lähtu-
valt oleme käesoleva aasta jä-
relevalve prioriteediks sead-
nud metalli- ja puidutööstuse 
ettevõtted, kaubanduse ning 
toitlustuse ettevõtted, veon-
duse ja laonduse ettevõtted 
ning ehitussektori,“ selgitas 
Tööinspektsiooni peadirek-
tori asetäitja töökeskkonna 

järelevalve ja arengu alal Apo 
Oja. 
19. märtsil toimunud siht-
kontrolli käigus keskenduti 
Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa 
puidu- ning mööblitööstu-
settevõtetele. Tööinspektori-
tel oli kavas kontrollida vähe-
malt 20 selle piirkonna ette-
võtet. 
Ühe päeva jooksul toimuva 
sihtkontrolli eesmärk on pöö-

rata tööandjate ja töötajate 
tähelepanu töövahendite 
ohutusele ning seeläbi enne-
tada ja vähendada töövahen-
ditega seotud tööõnnetusi. 
Puidu- ning mööblitööstuse 
sihtkontrolli tulemuste kok-
kuvõte avalikustatakse april-
likuu jooksul. 
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Alustagem
päeva veiniga!
Olgu kohe alguses ära öeldud, et pealkiri on mõeldud iroo-
niana – tänapäeval on lugemisoskusega lood kehvakesed ja 
mõni ei pruugi aru saada.
Sain oma meilikasti läkituse pealkirjaga „Töö edendamiseks 
ja kollektiivi tugevdamiseks!“. Tegemist oli täiesti tavalise rek-
laammaterjaliga – ega ma neid tellinud pole, aga iga arvuti-
kasutaja teab, kui palju neid kõigele vaatamata igapäevaselt 
saabub. Üks koolitusi ja seminare korraldav firma pakkus 
võimalust, kuidas saada paremaid ideid ja arukamaid lahen-
dusi värskes õhus.
Kuna teema on päevakohane – ma ei taha ka umbses konto-
ris istuda, parema meelega uitaks kusagil metsas või pedaa-
liks oma rattaga maanteel - , siis lugesin läkituse läbi.
Vilsandi saarele kutsuvad. Tekstis järgmised laused: „Milleks 
pidada ajurünnakuid või seminare hapnikuvaeses linnas? 
Teie päev algab Papissaare sadamas kaptenite tervitusega. 
Nende tormides karastunud alused toovad teid tuletornivahi 
salajase veinikeldri juurde. Teil on harukordne võimalus 
maitsta parimaid veinikeldrivarusid ja suupisteid enne ainu-
laadset loodusmatka.“
Nii et alustame päeva kohe veiniga!
Muidugi-muidugi – purjus pea toob ikka lennukaid mõtteid. 
Kõik, mida sülg suhu toob, selle ka välja ütled. Töö edenda-
mine, kollektiivi tugevdamine, ajurünnak ja seminar missu-
gune!
Olgu mainitud, et siinkirjutaja pole sugugi karsklane. Olen 
minagi jommis olnud ja sel ajal „häid mõtteid“ mõlgutanud. 
Kusjuures paaril korral olen oma „geniaalsed ideed“ enda 
jaoks üles kirjutanud – hommikul oli piinlik lugeda, hea et 
neid pidutujus kõva häälega välja ei pakkunud.
Kurdame, et oleme joomarahvas, kulutame üha rohkem va-
hendeid alkoholivastasele propagandale, ja samas ei häbene 
tööpäeva (aga ajurünnak ja seminar on ju osa tööst, või kui-
das?) veiniga alustada.
Kusjuures see siin ei ole mitte lihtsalt markantne näide, vaid 
nii ongi! Sageli olen töö tõttu viibinud päise päeva ajal toimu-
vatel üritustel, kus üheks koostisosaks on n-ö kohvipaus koos 
šampuse või veiniga. Asetatakse nurgakivi – pokaal šampust 
ikka ka! Peetakse sarikapidu – klaas veini juurde! Keegi võtab 
kedagi vastu või austab niisama – ikka on alkohol ka külla 
kutsutud. 
Ja pange tähele: pea sada protsenti kohalolijaist on sel hetkel 
„tööl“, täidavad asetades-avades-austades oma otseseid töö-
kohustusi.
Muidugi pole sellistel üritustel lällajaid-lärmajaid-kaklejaid, 
aga tavalisest suurem sumin on täitsa tavapärane.
Muidugi saab näpuga näidata, et prantslased-itaallased joo-
vad iga lõuna kõrvale veini, aga nemad ei ela meie kultuuri-
ruumis. Ja erinevalt meist oskavad nad seda mõõdukalt teha. 
Ning isegi nemad ei alusta oma ajurünnakuid veinikeldris.
Jah, noored joovad uskumatult palju – loe kas või tänasest 
Kuulutajast politsei tähelepanekuid. Aga nendega pragamise 
asemel vaatame ikka peeglisse: pargis lällav joodik on „ühis-
konna“ paise, aga lõmps veini keset tööpäeva osa etiketist?
No ikka ei ole!

Aivar Ojaperv

Sellel suvel peavad liiklejad 
arvestama Tallinna-Narva 
maantee kuueteistkümnel ki-
lomeetril Kodasoo ja Läsna 
vahel kitsamate sõiduolude-
ga, sest kolmel lõigul Nar-
vaa-Tallinn suunal remondi-
takse teekatet. Esimene 6kilo-
meetrine lõik läks remonti ju-
ba selle nädala esmaspäeval.
„Teekatte remondi ajal püüa-
me liiklejaid minimaalselt 
häirida,“ selgitas Maanteea-
meti ida regiooni ehitusvald-
konna juht Anti Palmi. „Liik-
lus suunatakse Tallinna-Nar-
va niidile. Arvestada tuleb 
veidike pikema sõiduajaga, 
sest nendel lõikudel tavapä-
raselt lubatud suurimat sõi-
dukiirust ei tõsteta,“ ütles 
Palmi.
Esimesena asuti remontima 
6kilomeetrist Vahastu ja 
Kemba vahelist lõiku ( 50,3-
56,3 km), mille planeeritav 
valmimistähtaeg on 18. sep-
tembril 2015. See lõik on su-
letud kõige kauem, sest lõigul 
teostatakse olemasoleva kat-
te aluse kapitaalset remonti.
15. aprillil alustatakse töid 
Kodasoo ja Kiiu vahel (30,9-
37,7 km). Tegu on 6,8kilo-
meetrise lõiguga, kus vaheta-

Tööinspektsioon kontrollis
puidu- ning mööblitööstuse ettevõtteid

Tallinna-Narva
maanteel algas remont

takse välja teekatte pealiskiht 
ning parandatakse ka viaduk-
te. Eeldatav valmimistähtaeg 
on 28. augustil. 
Viimasena ehk 27. aprillil 
alustatakse Valgejõe ja Läsna 
vahelise (61,8-65,0 km) 3,2 ki-
lomeetri pikkuse lõigu re-
mondiga, millel planeeritak-
se liiklus avada jaanipäeva eel 
22. juunil. 
Kolme Tallinna-Narva maan-
tee teelõiku rekonstrueerib 

Tallinna Teede AS. Omaniku-
järelevalvet teostab objektil 
BRP Insenerid OÜ. 
Ehituslepingu maksumus on 
koos käibemaksuga ligi 7,2 
miljonit eurot, millest 15 
protsenti finantseeritakse Eu-
roopa Liidu Ühtekuuluvus-
fondist. Objektide garantiiaeg 
on 5 aastat.

Kuulutaja
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HUSQVARNA LB 146

HUSQVARNA 135

HIND: 235,-
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aia- ja metsatehnika kauplus
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Uudised

Möödunud nädalavahetu-
sel avanes vaatepilt, kus 
keegi oli „võtnud vaevaks“ 
kühveldada Rakvere jäät-
memaja taha suure hunni-
ku prügi.

Hiiglaslik prügihunnik 
laiutas jäätmemaja taga

Samal päeval lubati kõik ära 
koristada, mida ka tehti. „Ku-
na firma peab tagama maja 
ümbruses puhtuse ja korra, 
siis organiseerisid nad prügi 
äraveo. Mingeid täiendavaid 
kulusid see linnavalitusele 
kaasa ei toonud,“ ütles Paju.
Tundub, et prügiprobleem ei 
kao kuhugi ja kõik algab sel 
aastal otsast peale, sest mõ-
ningate inimeste hoiakuid on 
raske muuta. Ei hirmuta neid 
vahelejäämine ja isegi jäät-
memaja küljes olev hoiatav 
silt videokaamera olemas-
olust. 
Paju rääkis, et igal prügihun-

Mari Mölder

Kevadeti ollakse taas hakka-
jam ja sageli võetakse ette 
suuremad koristustööd nii 
õues kui ka toas. Prahi sortee-
rimine ja selle organiseerimi-
ne prügimäele võib osutuda 
aga mõnele inimesele kulu-
kaks ja lihtsama vastupanu 
teed minnes visatakse see kas 
metsa või sokutatakse kuhugi 
ära. Ilmselt just nõnda tegi 
nädalavahetusel keegi koda-
nik, kui laadis suure hunniku 
igasugu prahti Rakveres Tal-
linna tänaval tegutseva jäät-
memaja taha. 
Vaatepilt oli tõesti jube ja 
prügi ampluaa lai – katkine 
külmkapp, vana kušett, ehi-
tusmaterjal ja mida kõike 
veel. Selleks, et seda laadun-
git kohale vedada, pidi vaja 
minema järelkäru. 
Rakvere linnaaednik 
Kärt-Mari Paju, kes hetkel 
asendab keskkonnaspetsia-
listi, ütles, et jäätmemaja sisu 
tühjendamisega on seotud 
mitu organisatsiooni. Ümb-
ruse korrastamisega tegeleb 
Eesti Keskkonnateenused, 
kelle töötaja ebaseadusliku 
prügimäe avastaski ning an-
dis sellest linnavalitsusele 
teada.

nikul on omanik ja linnas 
heakorrahooldusega tegele-
vate firmade töötajad proovi-
vad koristamisel leida juht-
nööre. „Prügi läbi vaadates 
võib leida infot, mis viib oma-
nikuni. Ka jäätmemaja taga 
asuvast hunnikust tuli välja 
üks aadress, mida tuleb nüüd 
kontrollida,“ ütles ta. 
Linnaaednik nendib, et pürgi 
mahapanek selleks mitte et-
tenähtud kohtadesse oli linna 
jaoks eelmisel aastal väga 
suur probleem. Koristamise-
ga peab tegelema linn ja see 
on lisakulu, sest tuleb võtta 
prügiveoks eraldi hinnapak-

Foto: Mari Mölder

kumised ja organiseerida näi-
teks metsaalune puhtaks. La-
gastaja kindlaks tegemisel 
ootab teda kindla peale ees 
trahv. 
Tänavu on „Teeme ära“ talgu-
päev 2. mail ja nagu ka vara-
semalt, on linnal plaanis mõ-
ni puhastusaktsioon ette võt-
ta. „Kuigi sinna on natuke ae-
ga ja me pole veel mingeid 
täpsemaid plaane teinud, siis 
kindlasti võiks talgute raames 
mõne metsatuka ära korista-
da. Tõrma ringtee juures on 
uus kalmistuala, näiteks selle 
võiks korda teha ja okstest 
puhastada,“ pakkus Paju.

Prügihunniku kohale vedamiseks läks vaja järelkäru.

PPA võttis idapiiril kasutusele
uue piirikontrolli infosüsteemi
Politsei- ja Piirivalveamet võttis Ida prefektuuris kasutusele 
uue piirikontrolli infosüsteemi, millega saab piiriületajate 
andmeid reaalajas kontrollida rahvusvahelistest andmek-
ogudest. 
„Uue infosüsteemiga saame piiripunktides teha reaalajas pä-
ringuid nii Eesti kui ka rahvusvahelistesse andmekogudesse, 
mis teeb piiriületajate kontrollimise lihtsamaks ja kiiremaks,“ 
ütles juhtivpiiriametnik Viljar Kärk pressiteenistuse vahen-
dusel.
„Koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduske-
skusega väljatöötatud infosüsteemi on võimalik ühendada ka 
paljude teiste tehniliste lahendustega nagu näiteks passi- ja 
sõrmejäljeskännerid või täisautomaatsed piirikontrolli vära-
vad. See kõik lubab meil tulevikus muuta piiriületust inimese 
jaoks kiiremaks ja mugavamaks.“ 
Viljar Kärgi sõnul võib seoses uue infosüsteemi rakendamise-
ga täna piiripunktides ajutiselt tekkida järjekordi:
„Palume ajutiste ebamugavuste pärast vabandust ja loodame 
piiriületajate mõistvale suhtumisele.“
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse 
(SMIT) direktori asetäitja Virgo Riispapi sõnul suurendab uus 
lahendus Eesti sisejulgeolekut, sest uue süsteemiga tehakse 
päringuid sama aja jooksul erinevatesse infosüsteemidesse 
varasemast kolm korda rohkem.
„Meil tuli lahendada keeruline ülesanne − ühe lühikese, 
ligikaudu 30 sekundilise isikukontrolli jooksul tuleb teha pä-
ringud mahukatesse Eesti ja rahvusvahelistesse infosüs-
teemidesse. Seda selleks, et anda piirivalveametnikule mak-
simaalne info hulk otsuse tegemiseks. Uus süsteem vähend-
ab ka käsitsi sissekantavate andmete hulka,“ rääkis Riispapp. 
SMIT hankis ja juurutas uut tehnilist lahendust toetava taris-
tu, mis hõlmab kaugligipääsu lahenduse seadmeid koos va-
jalike litsentside ja tootetoega, andmesalvestuse lahendust 
ning varusidekanali jaoks vajalikke võrguseadmeid.
Projekti kaasrahastas Euroopa Liit Välispiirifondi kaudu.

Kuulutaja
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MUST KROONIKAMÕNE REAGA

Päästeamet on igal aastal rää-
kinud pikalt-laialt kulupõle-
tamise ohtlikkusest, kuid see 
ei paista aitavat. Ei aita ka 
teadmine, et kulupõletamine 
on seadusega keelatud ja ka-
ristatav, kusjuures trahvid on 
üsna kopsakad. Kui mõned 
inimesed on pähe võtnud, et 
nad tahavad kulu põletada, 
siis nad seda ka teevad.
Et mitte rahvuste vahelist 
vaenu õhutada, siis ei saa nä-
puga näidata, kes on kõige 
usinamad kulupõletajad. Aga 
statistikale saab viidata küll: 
keskmisest palju rohkem ku-
lupõlenguid toimub Ida-Viru-
maal; Lääne-Virus paistab 
aga silma Tapa. Mis muidugi 
ei tähenda, et põlenguid ei 
toimuks ka siin-seal mujal.

Tuli tapab
Tuleohutuse seaduse § 16 
keelab kuluheina põletamise 
Eestis aastaringselt. Karistus-
seadustiku järgi ootab loodu-
ses tuleohutusnõuetest üleas-
tujaid trahv. Metsas või mujal 
looduses tuleohu tekitamise 
või tuleohutuse tagamise või 
tule leviku tõkestamise nõue-
te eiramise eest karistatakse 
rahatrahviga kuni kakssada 

LIIKLUSÕNNETUS ABURI 
KÜLAS
13. märtsil kella 16.30 ajal 
toimus liiklusõnnetus Väi-
ke-Maarja vallas Aburi külas 
Rakvere - Väike-Maarja - Vä-
geva maantee 24. kilomeet-
ril, kus 21aastase Mathjase 
juhitud sõiduauto BMW 
320D sõitis teelt välja vastu 
puud ja paiskus seejärel ka-
tusele. Sõiduki juht toimeta-
ti Rakvere haigla EMOsse.

VARAS LÄHEB
KROSSI SÕITMA?
18. märtsil avastati, et Rak-
veres Narva tänaval on elu-
maja kõrvalhoonesse läbi 
akna sisse tungitud ja varas-
tatud krossimootorratas 
Lifan Pitpro väärtusega 400 
eurot.

VARAS VIIS
MURUTRAKTORI
18. märtsil avastati, et Rak-
vere vallas Tobia külas on 
sisse murtud talu kõrval-
hoonesse ja varastatud mu-
rutraktor McCulloch väärtu-
sega 2 500 eurot.

SALADUSLIK PANGALAEN
17. märtsil pöördus polit-
seisse Haljala vallas elav 
56aastane naine, kes teatas, 
et sügisel on tema arvele te-
ma teadmata võetud pan-
gast 2000eurone laen.

AUTOSSE MURTI SISSE
16. märtsi öösel murti Rak-
veres Kungla tänaval maja 
ette pargitud sõidukisse 
Ford Transit ning varastati 
rahakott, navigatsiooni- ja 
vooluseade. Kahju on 255 
eurot.

VARGUS TALUST
13. märtsil avastati, et Laek-
vere vallas Salutaguse külas 
on tallu tungitud ja varasta-
tud kaks jalgratast, lauanõu-
sid, raadio ning teisi ese-
meid. Kahju on 230 eurot.

VARASTATI FORD
15. märtsil avastati, et Rak-
verest Koidula tänavalt 
parklast on ära varastatud 
sõiduauto Ford Sierra regist-
rimärgiga 750TCS maksu-
musega 1500 eurot.

AUTO PÕLES
17. märtsil kell 16.50 sai Häi-
rekeskus teate, et Kadrina 
vallas Jõepere külas põleb 
sõiduauto. Päästjad kustuta-
sid sõiduki. Inimesed kan-
natada ei saanud. Auto 
esiosa hävis tules.

HULJAL SÜTTIS SAUN
13. märtsil kell 18.18 teatati 
häirekeskusele tulekahjust 
Kadrina vallas Hulja alevi-
kus. Teataja sõnul põles sau-
namaja, inimesi sees ei ole 
ja elekter on välja lülitatud. 
Päästjad kustutasid tulekah-
ju kella 19.17ks. Põles sauna 
eesruum. Tulekahju tekke-
põhjuse selgitab menetlus.

Kuulutaja

Purjus nooruk ründas 
pereliiget
Alanud koolivaheaeg ja soojad kevadilmad tõid tänavatele 
sadu noori, kes tavarutiinist välja tulnuna otsisid teravaid 
elamusi. Kahjuks tarbiti ka alkoholi, mis ühele noorukile lõp-
pes lausa kriminaalmenetlusega.
Koolivaheaeg seadis politseinikud suuremasse valmisolekus-
se ja nädalalõpul võeti sihikule alaealised, et tuvastada nende 
kainust ning ennetada oma kohalolekuga seaduserikkumiste 
toimepanemist. Alaealisi kontrolliti peamiselt Rakvere linnas 
ja Vinni vallas, kus ühtekokku tabati seitse alkoholi tarvita-
nud noort. 
Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Konstantin 
Lepik ütles, et tema jälgis alaealisi Rakvere linnas. „Linnas oli 
väga palju liikumist, ilmselt seetõttu, et ilm soosis väljas ole-
mist, aga ka kindlasti see, et koolivaheaeg oli alanud. Ühes 
ööklubis toimus koolinoortele mõeldud pidu 16+,“ lausus 
Lepik. 
Sellised peod meelitavad alati kokku palju noori mitte ainult 
Rakvere linnast, vaid ka ümbruskonna valdadest. Ikka ja jälle 
leiab mõni alaealine mooduse, kuidas alkoholi kätte saada, 
olgu selleks siis mõni täisealine sõber või hooletu poemüüja.
Samas on mõistetav, et iga alaealise kõrvale ei saagi täiskas-
vanut valvama panna. Arusaam peab noortel endal olema ja 
tähtis roll on ka vanematel, kes jälgiksid, kus on nende lapsed 
ning millega nad tegelevad. Politseinike sõnul saavad lapse-
vanemad oma laste tegemistest aimu alles siis, kui neile he-
listab politseinik, kes tahab juba purjus tütre või poja üle an-
da.
Lepik rääkis, et reedel enne südaööd liikus Rakvere keskvälja-
kul neljaliikmeline seltskond. Noorukeid kontrolliti ja ühel 
tüdrukul ning poisil tuvastati joove. „Kuna alkoholi tarvita-
nud alaealised tuleb vanematele üle anda, siis viisime 16aas-
tase noormehe koju. Kodus tekkis aga konflikt ja noormees 
ründas oma ema elukaaslast, mille tagajärjel sai mees tervi-
sekahjustuse,“ rääkis Lepik. 
Noormees jooksis kodust minema, kuid politsei sai ta hiljem 
kätte. Lisaks kõigele muule alustati tema suhtes kehalise 
väärkohtlemise paragrahvi alusel kriminaalmenetlus.
Statistika näitab, et politsei tabas möödunud aastal võrreldes 
ülemöödunud aastaga üle pooleteise tuhande alkoholi tarbi-
nud alaealise vähem. Tore fakt, kuid samas on murettegev, et 
tabatud alaealistest moodustavad 40 protsenti tütarlapsed.
Omamoodi halva rekordiga sai möödunud aastal hakkama 
Narvas elav 17aastane tütarlaps, kes jäi politseile purjus pea-
ga vahele lausa 18 korda. Teise koha sai samuti tütarlaps, kes 
15aastasena tarbis nii palju alkoholi, et politsei pidi temaga 
tegelema 13 korral. Kõige noorem joobes alaealine oli vaid 
kümneaastane.
Lastevanemate kohus on selgitada oma lastele, millised on 
alkoholi tarvitamise võimalikud tagajärjed. Joobes noor võib 
kergemini sattuda sekeldustesse, langeda kuriteoohvriks, lõ-
petada õhtu haiglas või politseijaoskonnas. Kindlasti tuleks 
kursis olla, kellega laps aega veedab ning tunda huvi tema te-
gemiste vastu. Nagu iga lapsevanema kohus on kaitsta ja 
kanda hoolt oma alaealise lapse eest, peaksid sellist suhtu-
mist üles näitama ka kõik teised täisealised – see tähendab 
muuhulgas ka, et ei loodaks soodsaid tingimusi alkoholi kät-
tesaamiseks noortele.

Mari Mölder

Politsei tabas neli roolijoodikut
Esmaspäeva, 16. märtsi hommikul kõrvaldati Lääne-Viru-
maal liiklusest neli rooljoodikut, lisaks pidid kolm juhti oota-
ma kainenemist. Viie tunni jooksul korraldasid politseinikud 
lauspuhumise Lääne-Virumaal kolmes kohas. Kontrolli läbis 
723 sõidukijuhti. Karkusel tabati kaks roolijoodikut, üks Nä-
pil ja üks Kadrina teel. 
Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Reigo Loginov 
ütles, et lisaks roolijoodikutele tuvastati kolmel juhil alkoholi 
tarvitamise tunnused, kuid see oli piisavalt väike ning me-
netlust ei alustatud. „Selleks, et need kolm juhti võisid täieõi-
guslikult liikluses osaleda, pidid nad tee ääres oma kainene-
mist ootama. Inimesed peavad peale alkoholi tarvitamist ar-
vestama, et kehal kulub alkoholi läbipõletamiseks päris palju 
aega. Juhul, kui alkoholi tarvitatakse hilistel õhtutundidel, ei 
pruugita hommikuks kaineks saada. Seetõttu tuleks kindlasti 
hommikul enne rooliistumist oma seisundit kontrollida,“ li-
sas ta. 
Politsei jätkab ka tulevikus kontrollreide ohtlike juhtide välja-
selgitamiseks ja liiklusest kõrvaldamiseks. 

Kuulutaja

Kulupõletajate 
käed sügelevad
Pruukis vaid ilmal ilusaks 
minna, kui kulupõletajad 
on taas platsis. Nende esi-
mene „tõsine tööpäev“ oli 
12. märtsil. Õnneks pole 
Lääne-Virumaal toimunud 
kulupõlengutes seni veel 
keegi viga saanud ja ka 
kellegi vara ei hävinenud, 
kuid sama tempoga jätka-
tes juhtub see ühel halval 
päeval paratamatult.

Aivar Ojaperv

trahviühikut (üks trahviühik = 
neli eurot) või arestiga. Sama 
teo eest, kui selle on toime 
pannud juriidiline isik, karis-
tatakse rahatrahviga kuni 
3200 eurot.
Kuigi kulupõletajad väidavad, 
et tuli on vanast heinast lahti 
saamiseks parim ja sageli ai-
nuvõimalik moodus, on see 
halb moodus, sest lisaks 
muudele ohtudele tapab ku-
lutuli väikeloomi. Näiteks on 
Päästeamet ühe oma hoiata-
vatest hüüdlausetest moo-
dustanud sellise: „Viskad 
hõõguva suitsukoni, tapad 
siili!“ 
Tuli hävitab oma teel kõik 
elusorganismid - põleva rohu 
sees hukkuvad putukad, kon-
nad, sisalikud, aga ka pisiime-
tajad ja hävivad nende pesad. 
Lisaks ohule loomadele, 
inimeludele ja varale raiska-

vad kulupõlengud pääste-
meeskondade ressurssi – ol-
les hõivatud kulupõlengute 
kustutamisega, võib juhtuda, 
et päästeautod ei jõua teiste 
abivajajateni.
Ning veel: suured kulutused, 
mis riik teeb kulupõlengute 
kustutamisele, puudutavad 
kaudselt meie kõigi rahakotti. 

Aita kaasa
Päästeamet kutsub üles hool-
dama ja harima oma maad 
niimoodi, et ohtlik kulupõle-
tamine ei oleks üks osa ke-
vadtöödest. Lastele tuleb sel-
gita kuluheina süütamisest 
tulenevaid ohte. Lõkke põle-
tamisel tuleb järgida tuleohu-
tusnõudeid ja mitte jätta tuld 
järelevalveta. Õigusrikkumisi 
märgates tasub teatada nen-
dest Keskkonnakaitseinspekt-
siooni telefonil 1313.

17. märtsil
kell 15.27 Tapal Rauakõrve teel
kell 14.52 Tamsalu vallas Kullenga külas
kell 14.15 Tapal Õie tänaval

16. märtsil
kell 21.27 Tapal Uuel tänaval
kell 20.50 Tapal Hommiku tänaval
kell 20.03 Tapal Maie tänaval
kell 12.52 Rägavere vallas Viru-Kabala külas
kell 12.06 Haljala vallas Aaviku külas;
kell 11.53 Vihula vallas Rutja külas

15. märtsil
kell 14.18 Rakke vallas Liigvalla külas

13. märtsil
kell 16.57 Tapal Maie tänaval

12. märtsil 
kell 16.32 Tapal Maie tänaval

KULUPÕLENGUID
LÄÄNE-VIRUMAAL
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Lääne-Virumaa keskraama-
tukogu arendusspetsialist Tii-
na Kriisa rääkis, et tänavu 
tehti laadakorralduses väike-
sed muudatused. Kui eelne-
vatel aastatel oli kogu kirjasõ-
na tasuta, siis sel korral otsus-
tati osa teoseid müüki panna 
ja saadud tulu naiste varju-
paigale annetada.

Rariteete vist polnud
Kriisa hinnangul võis laadal 
olla umbes 20 tuhat raama-
tut. „Möödunud aastal oli 
rohkem, 32 tuhat. Aga tänavu 
ei tahtnud me padupunast 
kirjandust ning seetõttu on 
kirjavara vähem,“ ütles ta ja 
lisas, et tema meelest võiks 
järgmine kord olla punanurk 
propagandistlikule nõuka-
aegsele kirjandusele, sest iga-
le raamatule on lugeja. Nii 
mõnigi sirviks oma noorusaja 
lektüüri, näiteks Lenini teo-
seid või pioneeri meelespead.
Küsimuse peale, kas laadale 
toodi ka mõni rariteet, vastas 
Tiina Kriisa, et väga vana, an-
tikvaarset kirjasõna ei tooda, 
aga pead ta anda ei või. „Üks 

vanaproua tõi mõned 1920-
30 Virumaa Kirjastuse poolt 
välja antud raamatud, samuti 
oli seekord kenake hulk raa-
matuid sarjast „Seiklusjutte 
maalt ja merelt“, mis läksid 
heategevusmüüki.“
Raamatutel on olnud väga 
erinevaid omanikke. Näiteks 
James Fenimore Cooper’i 
Nahksuka juttudesse oli löö-
dud tempel: „Rakvere Kohali-
ku Tööstuse ja Kommunaal-
majanduse Tööliste A/Ü gru-
pikomitee raamatukogu“.
Tiina Kriisa sõnul lähevad 
naistele kõige rohkem peale 
käsitöö-ja kokaraamatud, 
mehed otsivad spordi- ja teh-
nikateemalist trükisõna. Suu-
rem tunglemine oligi nõnda-
nimetatud teabekirjanduse 
lettide juures, kuhu olid pai-
gutatud sõnaraamatud ja lek-
sikonid, vanad ENEd ja 
kunstnike ning teiste kuul-
suste elulooraamatud.

Mõni üritab raha teenida
Kriisa tõi esile ka ühe laada-
korraldajatele meelehärmi 
valmistava negatiivse asjaolu. 

Raamatulaadal müüdi väärtkirjandust heategevuseks
Läinud pühapäeval toimus Rakveres seitsmendat korda 
tasuta raamatu laat. Spordikeskuse ukse taha oli enne 
avamist kogunenud kenake hulk bibliofiile, kes uste ava-
nedes pilgeni täis raamatulettide juurde ruttasid.

Ülle Kask

Foto: Ülle Kask

„Me oleme hädas paari tüübi-
ga, kes sõidavad autoga ukse 
ette, viskavad raamatud suur-
tesse kottidesse ja hiljem ärit-
sevad nendega. Meie tahame 
head teha. Teeb kurvaks, kui 
heategevusüritust kasutatak-
se raha teenimiseks, mis on 
ebaeetiline,“ ütles Tiina 
Kriisa.
Spordihalli ühes nurgas oli 
punane telk kirjaga „Heatege-

vusmüük“, kus tungles päris 
palju rahvast. Raamatud olid 
soodsa hinnaga: üks, kolm ja 
viis eurot tükk. Poodides 
maksab uudiskirjandus teata-
vasti 15-20 eurot. „Seiklusjut-
te maalt ja merelt“ on tänase-
ni bibliofiilide jaoks maiuspa-
la ja neid võis osta kolme eu-
roga. Õigekeelsussõnaraamat 
aga maksis viis eurot.
Pikk laud oli täis võõrkeelset 

kirjandust. 
Tasus ka laua alla kiigata, sest 
suur hulk raamatuid, mis let-
tidele ei mahtunud, olid kas-
tides. Nii mõnigi laadaline lei-
dis teda huvitava raamatu 
hoopis põrandalt, kastist.
Meesterahvas, kes vana hea 
„Mirabilia“ krimi- ja ulmesar-
ja juures askeldas, kõneles, et 
kahjuks ei leia ta oma kogus-
se Isaac Asimovi „Asumi ja 

impeeriumi“ üht puuduole-
vat teost. „Kogu „Mirabilia“ 
on olemas, aga üks on puudu, 
ehk järgmisel aastal õnnestub 
see hankida,“ ütles ta.
Keskealine naisterahvas, kes 
eesti kirjanduse väljapaneku 
juures koti nurka pani ja 
Friedebert Tuglase „Kogutud 
teoseid“ lappama hakkas, 
rääkis, et tema pole ühtegi 
aastat vahele jätnud, iga kord 
on laadal käinud. „Vene ajal 
olid raamatud odavad, aga 
siis pidi lugemisväärset kirja-
sõna mööda raamatupoode 
jahtimas käima. Kultuurile-
hes Sirp ja Vasar tutvustati vii-
masel küljel uusi peatselt il-
muvaid teoseid. Hea, kui tol-
lal mõni müüja tuttav oli. 
Nüüd on tolleaegset defitsiiti 
hulgi saadaval, aga enamus 
head vana klassikat on mul 
olemas,“ ütles ta. „Raamatud 
on minu kallid kaasteelised ja 
lemmikuid ning neid üle lu-
gedes ei tunne ma end kunagi 
üksi.“
Tasuta raamatu laada korral-
dasid Lääne-Virumaa kesk- 
raamatukogu, Rakvere spor-
dikeskus ja Rakvere kultuuri-
keskus.

PS: Mees, kellel üks raamat 
Asimovi Asumi-sarjast puu-
du, pöördu palun Kuulutaja 
toimetusse. Võimalik, et saan 
aidata – Aivar Ojaperv.
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Tamsalu vald sai eelarve
Tamsalu vallavolikogu kinnitas kolmapäeval omavalitsuse tä-
navuse eelarve. 
„Põhiasjad igapäevaseks majandamiseks on eelarves sees,“ 
kommenteeris vallavanem Toomas Uudeberg. „Muuhulgas 
on ette nähtud 6protsendiline palgafondi tõus valla eelarvest 
palka saavatele asutustele.“
Investeeringutena nähakse ette Tamsalu-Uudeküla kergliik-
lustee omaosaluse rahastamist, kuid see projekt lükkub ilm-
selt aasta võrra edasi. „Lisaks kavatseme natukene kaasajas-
tada tänavavalgustust, korrastada Tamsalu ja Sääse lasteaia 
mänguväljakuid,“ loetles vallavanem. „Raha on ette nähtud 
ka hooldekodu projekteerimiseks, see summa on hetkel re-
servis.“

Aivar Ojaperv

Linnavalitsuse kompleksi ootavad muutused
Rakvere linnavolikogu algatas Tallinna tn 5/5a kinnistu ning 
sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu koostamise.
Kõnealusel kinnistul tegutseb Rakvere Linnavalitsus, kuid 
kuna pärast Targa Maja valmimist tänavu kevadel kolib kogu 
linnavalitsus sinna, tuleb olemasolevatele hoonetele ja maa-
tükile leida teine kasutus. Detailplaneeringuga jagatakse kin-
nistu mitmeks osaks ning nähakse ette võimalus rajada igale 
kinnistule omaette ligipääsutee.

Aivar Ojaperv

Siseminister kinnitas kerg-
liiklusteede kava, mis an-
nab 16 kohalikule omava-
litsusele õiguse taotleda 
toetust kergliiklusteede ra-
jamiseks. Lääne-Virumaalt 
mahtusid põhinimekirja 
Ebavere-Kiltsi ja Võ-
su-Käsmu kergliiklustee.

Aivar Ojaperv

Põhikavale on lisatud ka re-
servnimekiri, milles toodud 
projekte saab rahastada toe-
tusskeemi vahendite lisandu-
misel. Reservnimekiri kehtib 
31. detsembrini 2018.

Vihula ja Väike-Maarja 
saavad maksimaalse
toetussumma
Riigi tugi kokku on 5 miljonit 
eurot. Üks taotleja saab toe-
tust küsida maksimaalselt 
400 000 eurot, millele tuleb li-
sada omaosalus. Nii Ebave-
re-Kiltsi kui ka Võsu-Käsmu 
teele lubab riik eraldada mak-
simaalse võimaliku summa 
(400 000). Oma- või kaasfi-
nantseeringu tagamiseks 
peab Vihula vald leidma 16,18 
protsenti ja Väike-Maarja 
20,99 protsenti lisaks.
„Omavalitsused olid väga ak-
tiivsed ja taotlusi saime kor-
dades rohkem kui oli rahalisi 
võimalusi,“ ütles siseminister 
Hanno Pevkur pressiteenistu-
se vahendusel. „Algselt pla-
neeritud 4,6 miljoni euro 
suurust fondi õnnestus küll 
varasemate jääkide arvelt 
suurendada 500 000 euro võr-
ra, ent siiski peavad väga pal-
jud projektid jääma kahjuks 
ootele,“ märkis ta. 
Hindamisel võtsid Maanteea-
meti ja Siseministeeriumi 
eksperdid arvesse projekti 
mõju piirkonna kergliikluse 
kitsaskohtade lahendamisele 
ja liiklusohutuse suurenda-
misele. Samuti said paremaid 
hindeid need projektid, mille 

puhul saab tööga peatselt 
pihta hakata ja mille edasine 
hooldamine on detailselt läbi 
mõeldud.
Hindamisel anti lisapunkte 
ühinenud omavalitsuste pro-
jektidele.
Siseministri käskkirja koha-
selt saavad kohese rahasta-
mise kokku 16 projekti ja re-
servnimekirja arvati 50 pro-
jekti.
Lääne-Virumaalt pääsesid re-
servnimekirja Tamsalu-Uu-
deküla kergliiklustee (toetuse 
maksimum 163 374 eurot, 
omaosalus 15 protsenti), Ta-
pa põhimaantee äärne tee 
(400 000; 21,24 protsenti), 
Haljala valla Tallinna maan-
tee kergliiklustee III etapp, 
Rakvere valla Tõrremäe-Veltsi 
kergliiklustee I etapp ja Rak-
vere linna kergliiklustee, mis 
loob ühenduse kesklinna ja 
Vinni suunduva kergliiklustee 
vahele.
Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla ütles Kuuluta-
jale, et värskelt saabunud info 
järel kogunes neljapäeval vo-
likogu eestseisus, et arutada 
omafinantseeringuks vaja 
mineva summa leidmist. 
Nõupidamise tulemused pol-
nud artikli ettevalmistamise 
ajal veel teada.

Kes rõõmustab,
kes kurvastab
„Meie oleme reservnimekir-
jas kuuendal kohal, mis pole-
gi nii paha koht,“ lausus 
Tamsalu vallavanem Toomas 
Uudeberg. „Omaosaluseks 
vajalik summa on meil valla 
tänavuses eelarves olemas, 
kuid ilmselt on mõistlik lüka-
ta see järgmisesse aastasse 
edasi, sest kuluaarides räägi-
takse, et järgmisel aastal hak-
kab riik raha eraldama ka re-
servnimekirjas olevatele ob-
jektidele.“
Kui põhi- ja osalt ka reservni-
mekirja jõudnud omavalitsu-
sed riigi abi üle rõõmustavad, 

siis ukse taha jäänutel on 
põhjust kurvastada. Seda 
enam, et minister sätestas 
oma käskkirjaga tõsiasja: re-
servnimekiri kehtib kuni 
2018. aasta lõpuni, mis sisuli-
selt tähendab, et nimekirjast 
väljajäänuil pole selle aja 
jooksul lootustki toetust saa-
da.
Üheks väljajäänuks on Sõme-
ru vald, mis soovis toetust Sõ-
meru-Näpi kergliiklusteele. 
„Ütlen ausalt: ma ei oska 
põhjendada, miks me 66 vali-
tud objekti hulka ei mahtu-
nud,“ oli vallavanem Peep 
Vassiljev nördinud. „Endami-
si arutledes tuli isegi selline 
mõte pähe, et põhjus on val-
lavanemas, kes ei kuulu ühte-
gi erakonda.“
„Enda arvates koostasime tu-
geva projekti,“ jätkas ta. 
„Meede nägi ette, et eriti hin-
natakse projekte, kus kergliik-
lustee ühendab elu- ja töös-
tusrajoone ning meie projek-
tis see täpselt nii ongi. Samuti 
parandaks see tee piirkonna 
liiklusturvalisust: Sõmeru 
kooli lapsed ei pääse koolist 
ohutult Näpi Astri tänava ela-
mupiirkonda. Mulle on tõesti 
arusaamatu, miks meid kõr-
vale lükati. Saan aru, et raha 
on kindel hulk, kuid nüüd po-
le me isegi reservnimekirjas 
ja lootus riigilt selle objekti 
rajamiseks raha saada on ole-
matu.“
Kas ja millal Sõmeru-Näpi 
kergliiklustee ehitatakse, ei 
osanud Vassiljev öelda. „Info 
on värske ja emotsioon nega-
tiivne. Kindlasti mitte ei sellel 
ega järgmisel aastal. Meil on 
teisi, pooleliolevaid projekte 
veel. Näiteks rekonstrueeri-
me Põllu tänavat, mis viib 
laienevasse tööstuspiirkonda. 
Riik ütleb küll, et arendage et-
tevõtlust, aga kui nüüd ku-
luks nende abi taristu rajami-
seks ära, siis pole neid kus-
kil.“

Lastele otsitakse 
toitlustajat esialgu 
vaid aastaks
Rakvere linnavolikogu voli-
tas linnavalitsust korralda-
ma riigihanke Rakvere 
Reaalgümnaasiumis toitlus-
tamisteenuse osutaja leid-
miseks.
Hanke tähtajaks on vaid üks 
aasta.
Alternatiivina oli arutlusel 
hankelepingu sõlmimine 48 
kuuks, kuid poolt ja vastuar-
gumente kaaludes lükati see 
tagasi.
„Tavaliselt on meil sellised 
hanked tähtajaga kolm aas-
tat,“ lausus abilinnapea Rai-
ner Miltop.
„Kuid linna erinevates kooli-
des ja lasteaedades lõpevad 
need eri aastatel. Tahame, et 
edaspidi saaksime kõik selle 
valdkonna hanked korralda-
da ühel aastal – see annab 
võimaluse hanke paremaks 
ettevalmistamiseks ja pari-
ma pakkuja leidmiseks. Mis 
ei tähenda, et tulevikus 
oleks kõigis linna lasteasu-
tustes vaid üks toitlustaja – 
võib nii ja võib naa.“
Ettevõtjatele meeldiksid 
kindlasti pikema kestvusega 
koostöölepingud, kuid voli-
kogu otsustas sel korral teha 
erandi ja kuulutada hanke 
välja vaid üheks aastaks. 
Põhjuseks riigilt eraldatav 
raha gümnaasiumiõpilaste 
toitlustamiseks: teatavasti ei 
kata toetussumma 78 senti 
söögipäeva tegelikku mak-
sumust ja omavalitsus peab 
puuduva summa juurde 
maksma või siis küsima selle 
lastevanemailt.
Kuna Rakvere koolides käib 
palju lapsi väljastpoolt linna 
ja omavalitsused suhtuvad 
lisaraha maksmisse erine-
valt, siis otsustati Rakveres 
võtta n-ö järelemõtlemise 
aasta ning vaadata, kuidas 
probleem areneb.
Praegu maksab Rakvere linn 
vaheraha kinni kõigil kooli-
lastel sõltumata nende elu-
kohast.
Kõikjal see nii pole – Eestis 
on koole, kus lapsed on ja-
gatud mitmesse „kategoo-
riasse“: ühed saavad lõuna-
söögi tasuta, teistele peavad 
vanemad natukene juurde 
maksma, kolmandatele roh-
kem.
Kõik sõltub sellest, kas ja kui 
palju sissekirjutusjärgne 
omavalitsus vaheraha kinni 
maksab.
Ka Rakvere volikogus on 
mõni saadik seisukohal, et 
edaspidi peaks Rakvere linn 
vaheraha kinni maksma 
vaid neile lastele, kes on re-
gistri järgi linna elanikud.

Aivar Ojaperv

MÕNE REAGA

Riigi toel rajatakse Lääne-
Virumaale kaks kergliiklusteed

Kergliiklustee Rakvere ringtee ääres Piira tankla juures. Rakvere linn kavatseb selle koha 
ühendada otse kesklinnast algava kergliiklusteega, kuid riigi toetust projekti elluviimiseks 
vähemalt esialgu ei saa. Foto: arhiiv

MÕNE REAGA
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VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 

Parim võimalus selleks
on 

avaldada kuulutus
Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Aaspere Agro OÜ võtab tööle 
lüpsja ja farmitöölise. Korteri 
võimalus. Tel 5757 0088

•  Va ja t a k s e  k o g e m u s t e g a 
seatalitajat Inju farmi (Vinni 
vald). Tel 5082 696

• Rakvere Takso OÜ võtab tööle 
taksojuhi. Tel 5154 639

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Otsime santehnikut Lääne-
Virumaalt. Töö üle eesti. Kiire! 
Tel 5348 7973

• Korteriühistu Kundas pakub 
tööd prüg ikonteineritele 
betoonaluse valmistamiseks 
ja konteineriplatsi piiramiseks 
aiaga. Tel 5031 129

• Ilustuudio Voyage võtab tööle 
juuksuri ja maniküüritehniku 
(kohamaksuga). Tel 5901 9373 
või 5153 304

•  V i h u l a  m õ i s  v õ t a b 
tööle nõudep esija .  Töö 
v a h e t u s t e g a ,  v a j a d u s e l 
majutus. Tel 5640 215

• Vihula mõis võtab tööle 
a e d n i ku .  S o o v i  k o r r a l 
majutus. Tel 5450 2240

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm 
(Ulvi küla) pakub alalist tööd 
operaatorile. Info 5620 3552

•  F i r m a  v õ t a b  t ö ö l e 
metsaveoauto juhi. Tel 5127 883

•  F i r m a  p a k u b  t ö ö d 
metsatöölistele ja -istutajatele 
Lääne-Virumaa piires. Palk 
tükitöö alusel, vajalik isiklik 
transport. Tel 5676 1334

•  M a t e m a a t i k a 
j ä r e l a i t a m i s t u n n i d 
p õ h i ko o l i õ p i l a s t e l e .  G e a 
Murakas, 5269 903

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
2002. – 2008. aastal sündinud 
tüdrukuid jalgpallitrenni. 
Info carina@jktarvas.ee, tel 
5100 746

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitrenni. 
Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925

• Etiketikoolitus 25.3 Rakveres. 
w w w . k i n g i i d e e . w i x . c o m /
koolitus
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Lugeja küsib:
Tööandja tahab muuta töö-
korralduse reegleid ja sätes-
tada rahalised trahvid tööta-
jatele rikkumiste eest - näi-
teks hilinemise ja tööohu-
tusnõuete täitmata jätmise 
korral jne.
Kas tööandja võib selliseid 
trahve määrata ja töötaja 
töötasust kinni pidada?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Liis 
Valdmets.

Töötajate trahvimine ei ole 
seaduspärane.
Töökorralduse reeglite ega 
ka mõne muu dokumendiga 
vastavaid määrasid kehtes-
tada ei saa.
Töölepingu seaduses ja võ-
laõigusseaduses lepingu-
poolte õiguste ja kohustuste 
ning vastutuse kohta sätes-
tatust töötaja kahjuks kõrva-
lekalduv kokkulepe on tühi-
ne, välja arvatud, kui töötaja 
kahjuks kõrvalekalduva kok-
kuleppe võimalus on seadu-
ses ette nähtud. 
Töölepingu seadus piirab 
olukordi, mil leppetrahvi 
sõlmimine on õigustatud. 
Leppetrahvis on lubatud 
kokku leppida vaid tööle-
asumisest keeldumise või 
omavolilise töölt lahkumise 
korral, samuti saladuse 
hoidmise kohustuse või 
konkurentsipiirangu kokku-
leppe rikkumise puhuks. 
Tööandja poolt kehtestata-
vad töökorralduse reeglid 
peavad olema kooskõlas 
kehtiva õiguskorraga.
Reeglite punktid, mis on 
vastuolus seadusega, on al-
gusest peale tühised ja ei 
kuulu täitmisele.
Tööandja saab oma sise-
reeglitega ainult täiendada 
ja täpsustada töötajale sea-
dusega antud õigusi, mitte 
neid ära võtta.
Kui tööandja soovib oma 
nõuded töötaja töötasu 
nõudega tasaarvestada, siis 
tuleb tal selleks saada tööta-
ja nõusolek.
Nõusolek peab olema kas 
kirjalikus (paberkandjal või 
elektrooniline) või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas 
(näiteks e-kiri) vormis.
Seega pole seaduspärane 
trahvimäärade kehtestami-
ne ning trahvisummade kin-
nipidamine töötasust.
Töötajal tekib sellises olu-
korras tööandja vastu saa-
mata jäänud töötasu nõue. 
Töökohustuste rikkumise 
korral on võimalik töötajat 
hoiatada või tööleping era-
korraliselt üles öelda.

Kuulutaja

Märtsiküüditamise ohvrite mälestamine 
Rakvere keskväljakul
Rakvere Linnavalitsus kutsub 25. märtsil, küüditamise aasta-
päeval, inimesi meenutama kõiki küüditamise ohvreid mä-
lestusküünalde süütamisega. 
Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves on ühes oma 
kõnes öelnud: „Meelespidamine on üheks tagatiseks, et 
enam ei saaks võimalikuks olukord, kus segunevad pime sal-
limatus, vabaduse ja demokraatia puudumine, repressioonid 
enda rahva ja teiste vastu.“
Rakverlasi oodatakse küünlaid süütama 25. märtsil algusega 
kell 20 Rakvere Keskväljakul.

Keskkonnaministeerium ja AS Kunda 
Nordic Tsement sõlmisid vaba tahte lepingu
Keskkonnaminister Mati Raidma ja ASi Kunda Nordic Tse-
ment juhatuse liige Meelis Einstein uuendasid vaba tahte le-
pingut, mille eesmärgiks on ettevõtte keskkonnategevuse 
arendamine ja parendamine, edastas Keskkonnaministeeriu-
mi pressiteenistus.
„Ühiste jõududega suudame alati rohkem korda saata ja 
keskkonna heaks ära teha, seetõttu olemegi võtnud eesmär-
giks sõlmida vaba tahte lepinguid välja kujundatud ühiste 
arusaamade ja eesmärkide saavutamiseks,“ ütles keskkonna-
minister Mati Raidma. 
Lepingu järgi kohustub Keskkonnaministeerium teavitama 
ASi Kunda Nordic Tsement õigusloomealastest kavatsustest, 
kaasama ettevõtte esindaja loodusvarade kasutamist suuna-
vate strateegiate väljatöötamisse ning keskkonnatasudega 
seonduvatesse aruteludesse. 
Ühtlasi kohustub Keskkonnaministeerium tegema koostööd, 
leidmaks võimalusi klinkritolmu taaskasutamiseks, aitama 
kaasa tsemenditoorme, ehitusmaavarade ja põlevkivi varude 
jätkusuutlikule kasutamisele, toetama põhimõtet, mille ko-
haselt ohtlike ja tavajäätmete taaskasutamisel kütusena teh-
noloogilises protsessis tekkivat CO2 heidet tsemenditööstu-
ses ei maksustata.
„Kunda Nordic Tsemendil on Keskkonnaministeeriumiga 
mitmel ala väga tihe koostöö ja selle ladusale sujumisele an-
nab vaba tahte leping kindla aluse. Kunda Nordic Tsement oli 
Eestis esimene, kes taolise vaba tahte lepingu sõlmis ja nüüd 
oli aeg see uuendatud kujul jälle allkirjastada,“ ütles AS Kun-
da Nordic Tsement juhatuse liige Meelis Einstein. 
AS Kunda Nordic Tsement on olnud Keskkonnaministeeriu-
mi väga pikaajaline koostööpartner. Esimene vaba tahte le-
ping sõlmiti Keskkonnaministeeriumiga juba 1999.
Keskkonnaministeeriumil on hetkel 10 vaba tahte lepingut, 
millest enamuse moodustavad erialaliidud. Koostöö tõhusta-
mine nii ettevõtetega kui ka erinevate erialaliitudega annab 
Keskkonnaministeeriumile võimaluse ergutada ettevõtteid 
keskkonnanõudeid järgima.

AS Vireen katsetab uut mobiilset põletit
Riigi äriühingu AS Vireen loomsete jäätmete käitlemise tehas 
Väike-Maarjas demonstreeris eelmisel nädalal katsepõleta-
mist uue mobiilse põletusahjuga Hurikan 1000E, edastas Põl-
lumajandusministeeriumi avalike suhete osakond. Mobiilset 
põletusahju saab kasutada seakorjuste kahjutustamiseks si-
gade katku puhangu korral.
Põletusahju aitas seadistada tootjatehase tehniline ekspert, 
kes samas koolitas töötajaid. „Seadistustööd on tehtud ning 
saime läbi viia katsepõletamise,“ ütles AS Vireen juhataja Rait 
Persidski. „Mobiilne põleti on ostetud, et olla valmis võimali-
keks taudipuhanguteks farmides, kuid seda saab kasutada 
suuremate taudikollete puhul ka metsseakorjuste kahjutus-
tamiseks.“
Põletusahju töötlemisvõimsus on kuni 1 tonn tunnis.
„Masina kasutamine võiks olla põhjendatud alates viiest ton-
nist põletusmaterjali kogusest. Kuid taudimaterjali kahjutus-
tamisel tuleb hinnata riske iga konkreetse juhtumi puhul 
eraldi, et leida hetkeolukorras nende minimeerimiseks sobi-
likud ja majanduslikult optimaalsed lahendused,“ lisas Per-
sidski.
Põletusahi Hurikan 1000E telliti Inglismaa ettevõttelt Waste 
Spectrum Environmental ning selle maksumus koos seadis-
tamise tasuga oli 249 034 eurot. 
Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada 
ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga 
loomapidaja peab järgima ettenähtud bioohutusmeetmeid, 
et oma loomi taudi eest kaitsta.
Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebile-
hele www.seakatk.ee. Teavet taudikahtlusega loomade kohta 
saab edastada Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 
4750.
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Aasta tagasi Rakvere kesk-
linnast raudteejaama juur-
de kolinud Küttesalong OÜ 
pole oma otsust kahetse-
nud: vaatamata väikesele 
kartusele on kliendid alles 
ja tööd jagub.

Aivar Ojaperv

Küttesalong OÜ tegeleb küt-
teseadmete müügi ning ter-
viklahendustega. Samuti 
viiakse vajadusel kokku klien-
did ja töömehed. „Ise päris 
kõigega tegeleda ei jõua, aga 
meil on kontaktid olemas,“ 
selgitas ettevõtte üks omani-
kest Aivar Sekk. „Kui on vaja 
pottseppa, siis leiame, kui va-
ja keskküttesüsteemide pai-
galdajaid, siis samuti. Kel tee-
masse puutuv mure, see saab 
meie juurest lahenduse.“

Äärelinn ei
osutunud ääremaaks
Küttesalong OÜ kauplus te-
gutses varem, nagu juba mai-
nitud, kesklinnas üsna bussi-
jaama lähistel. Kolimine ääre-
linna viis salongist küll juhus-
likud uudistajad, kuid majan-
dustulemuste üle Aivar Sekk 
ei kurda.
„Varem jalutas poes tõepoo-
lest alati keegi ringi, aga need 
inimesed olid bussiootajad, 
aja parajaks tegijad,“ rääkis 
ta. „Nüüd tullakse enamjaolt 
ikka konkreetselt ostma või 
terviklahenduse võimalusi 
uurima. Pigem on müügikäi-
ve võrreldes varasema asu-
paigaga isegi kasvanud.“
Ostuhuvi suurenemise paneb 
Sekk laienenud sortimendi 
arvele. Kui aasta tagasi koliti, 
siis toodi põhjenduseks, et 
müügisaal on Jaama tänaval 
suurem ja senisele kaubavali-
kule saab lisada uusi tooteid - 
näiteks soojuspumbad ning 
päikese- ja tuuleenergial töö-
tavad kütteseadmed. „Üld-
joontes oleme kavandatu ellu 
viinud – soojuspumbad ja 
päikeseenergial töötavad 
seadmed on olemas, tuule-
seadmeid küll veel mitte. Sa-
muti on tootevalikusse lisan-
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Küttesalong OÜ üks omanikest Aivar Sekk ja ettevõttega 
koostööd tegev korstnapühkija Triin Rebane. 

Kesklinnast ära kolimine ei
vähendanud Küttesalongi kliente

dunud massiivsed ning vas-
tupidavad betoonist aiagril-
lid.“
Milline on päikeseenergial 
töötavate kütteseadmete 
müügiedu, on nendega mõtet 
üldse jännata? Nii mõnigi 
leiab, et tasuvusaeg on pikk, 
seade jõuab enne vananeda, 
kui oma hinna tagasi teenib.
„Seadmed on arenenud efek-
tiivsemaks ja ka hind on lan-
genud,“ vastas Aivar Sekk. 
„Sellelgi nädalal käis üks 
klient, kes oli endale valdkon-
na selgeks teinud ja teadis 
konkreetselt, mida küsida. 
Elektritootmise seadmete 
kohta ei oska ma sõna võtta, 
aga need päikesepaneelid, 
mis soojendavad tarbevett, 
õigustavad end küll igati. Näi-
teks eramajale sobilike sead-
mete hinnaklass algab 2000 
eurost ja need tasuvad end 
küll ära.“
Aivar Sekk rõhutas, et tähtis 
on ajaga kaasas käia. „Seepä-
rast korraldame ka info- ja 
kliendipäevi – lähiajal tuleb 
selline üritus pottseppadele, 
seejärel keskküttesüsteemi-
dest. Materjalid ja tehnoloo-

gia muutuvad pidevalt, uute 
asjadega tuleb kursis olla.“

Euroopa Liidus
muutub ka ahjukütmine
Nii tavaklientide kui ka eri-
alaspetsialistide nõustamist 
pidas Sekk väga tähtsaks. „Eu-
roopa Liidust tulenevad nõu-
ded on kõik ühes suunas – vä-
hem saastet. Seepärast on 
muutumas ka kütteseadmed. 
Näiteks tavalise telliskivi-
korstna ehitamisel pole ilm-
selt enam mõtet, sest kümne 
aasta pärast võivad kõik küt-
teseadmed olla juba sellised, 
mis korstnaga kokku ei sobi.“
“Meie eeliseks on asjaolu, et 
pakume kompleksteenust: 
oleme kliendile nõu ja jõuga 
abiks, soovi korral pakume 
täisteenust ostust-müügist 
kuni paigalduseni,“ lisas ta. 
„Samuti on meile jõukohased 
terviklahendused ideest teos-
tuseni, kusjuures klient saab 
plaanimisel-projekteerimisel 
oma soovidega kaasa lüüa - 
kui ikka tavalist ahju pole pai-
galdada võimalik, siis paku-
me näiteks õhk-õhk soojus-
pumpa või biokaminat.“

Foto: arhiiv

JURIST
ANNAB NÕU
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Vardo Rumessen peab end 
pärnakaks, kuigi hetkel tuleks 
lisada tiitel „endine“. „Iga pi-
sike maakoht võiks teada, mis 
on temas kõige iseloomuli-
kum,“ leidis ta. „Otsigu see 
üles ja tundku uhkust! Rakve-
re on uhke, et Arvo Pärt on 
rakverlane. Pärnu kuulsatest 
meestest on kõige laiemalt 
tuntud Neeme Järvi on kõige 
laiema tuntusega“
On väga lihtne kõike kaotada 
ja raske tagasi võita, arvas Ru-
messen. „Võibolla saab see al-
guse kultuurilisest eneseteos-
tusest. Muidugi on ohtlik, kui 
noorus ei väärtusta seda, mis 
meil on.“
Vardo Rumessen tunnistas: 
„Võin nii hästi „servida“ kui 
oskan, aga Tubina ja Tobiase-

Don Quijote alias Vardo Rumessen
Märtsi alguses esitles pia-
nist ja poliitik Vardo Ru-
messen Estonia Talveaias 
oma uut plaati Ferenc Lisz-
ti loomingust “Armuunel-
mad”. Plaadiesitlusega tä-
histati ka Estonia Rahvus- 
ooperi endise laulja Maaja 
Rumesseni 75 juubelit, kes 
on Vardo Rumesseni abi-
kaasa ja kellele kõnealune 
plaat ka pühendatud oli.

Marvi Taggo

sini muusika on nagu pardi-
kaka vee peal. Sellest pole 
mõtet numbrit teha, sest aeg 
paneb kõik paika.“ Samas: 
Vardoga rääkides tundub va-
hel, et räägid kui maailma 
kõige leplikuma inimesega. 
Vardo Rumessen on ka kõige 
pisemas asjas täpne ja noriv, 
kuigi see on talle endalegi va-
hel piinav. Ta on õudne mak-
simalist ka siis, kui oma kor-
teris remonti teeb. „Vaata, 
mismoodi Tobiase isa ehitas 
oma kodusse mööblit, meis-
terdas riiulit või toolijalga,“ 
tõi ta kohe Eesti muusika esi-
isad eeskujuks. “Need ei ol-
nud mõeldud üheks päevaks, 
vaid igaveseks.“
Klaver on Vardo jaoks nagu 
elav inimene, keda-mida tu-
leb silitada, paitada. „Klaveri 
poole ei vaata nagu oleks ta 
tänavatüdruk, keda võib mit-
te tähele panna või petta.“

Ehtsalt rumessenlik
Bibliograafiline ülevaade kin-
nitab: Vardo Rumessenilt on 
ilmunud umbes 30 raamatut, 
üle 200 artikli ja 75 noodiväl-
jaande, ligi 20 heliplaati. 
Kui vanad sõbrad, maestro 
Neeme Järvi ja Vardo Rumes-
sen oma juubeleid tähistasid 
(vastavalt 75. ja 70.), kirjutas 
Pärnu Postimees üles Neeme 
Järvi sõnad: „Vardo Rumes-

sen on mulle olnud kolleeg ja 
sõber aastaid. Meil on palju 
ühiseid mõtteid, arvamusi ja 
Pärnu kant on meid ühenda-
nud, sest Vardo on Pärnu 
poiss. See töö, mida ta on tei-
nud, on erakordne. Terve Ees-
ti muusika ajalugu on siin 
laua peal Tobiasest kuni Tubi-
nani välja. Nagu on ka heli-
looja Eduard Tubina album. 
Fantastiline album. Vardo Ru-
messeni teadmised ja eru-
deeritus ning asjale lähene-
mine pole võrreldav mitte 
kellegi teise Eesti muusikast 
kirjutanud autoriga.“
Muusikateadlane Ene Pilli-
roog luges Vardo Rumesseni 
“Lisandusi eesti muusikaloo-
le” ja tabas end korduvalt 
mõttelt, missuguse võimsa 
maavärina võiks Eestimaa 
kultuurielus esile kutsuda, 
kui näiteks Eesti Päevalehe ja 
Akadeemia sarjas “Mälu” il-
muksid “Meie Don Quijote 
alias Vardo Rumesseni mäles-
tused, päevikud ja kirjavahe-
tus.”
Vardo Rumessen on karm ja 
põhjalik inimene. Temast 
võib nii või teisiti aru saada, 
erinevalt mõista. Aga üks on 
kindel - õnn on mitmekülgne. 
„Kui eesti muusika pole meil 
küllalt popp“, nentis Rumes-
sen muigamisi, „hakkad har-
jutama Skrjabinit.“

ga ei õnnestu ühtegi punkti 
saada. Pigem tehakse mulle 
ära. Oma mahukate Eesti 
muusika partituuridega olen 
nagu üldistest proportsiooni-
dest väljas ega mahu peale 
oma klaveritooli just kui ku-
hugi.“

Arusaamadega on
ikka arusaamatusi
Aga kunagi ammu-ammu, 
veel siis, kui Estonia valges 
saalis Eesti 50kroonist esitleti, 
räägiti rahva seas, et otsevaa-
tes on rahatähel Tobias, aga 
keerad lapiti - Rumessen.
Vardo Rumessen võtab väga 
tõsiselt Eesti muusika käekäi-
ku ja selle vajalikkust. Kuid 
kokkuvõtvalt on kõik teed on 
nagu püsti ees - ükski asi pole 
läinud libedalt. Kas sellest tu-
levadki ebamugavused ja int-
riigid? Oleks nagu kogu aeg 
kellegi isiklik vaenlane?
„Intriige ja tekkinud ebamu-
gavusi tuleb võtta endast-
mõistetavusega,“ vastas ta. 
„Soostun olema kogu aeg kel-
legi isiklik vaenlane, sest “hea 
inimene” pole mingi elukutse 
ega vii Eesti muusikat edasi. 
Kellel poleks vastuolusid? Ma 
ei tea hullemaid vaenlasi kui 
olid omavahel Artur Kapp ja 
Artur Lemba. Salieri ei salli-
nud Mozartit. Üks Rossini 
vaenlane olla öelnud, et Ros-
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Homme on Georg Otsa sün-
nipäev – ta sündis 21. märtsil 
1920 Petrogradis. Isa Karl Ots 
oli „Estonia“ teatri tenor, ema 
Lydia koduproua. Noor Georg 
kasvas üles Tallinnas mood-
sas viietoalises korteris, kus 
peeti salongi ja kõneldi oope-
rist.
Hariduse sai ta Prantsuse Lüt-
seumis ja itaallannast muusi-
kaõpetaja käe all. Juba noore 
poisina olid tal suus prantsu-
se, saksa, vene, inglise ja itaa-
lia keel. Ta oli hea ujuja ja an-
dekas joonistaja ning mängis 
hästi klaverit. 1941. aastal 
abiellus Georg Ots rikka vei-
nikaupmehe tütrega.
Senise elu lõpetas julmalt 
1940 alanud Nõukogude Vene 
okupatsioon ja 1941 Eesti ter-
ritooriumile jõudnud II maa-
ilmasõda. Georg Ots mobili-
seeriti tööpataljoni, kust sat-
tus Jaroslavli, Nõukogude Lii-
du tagalasse. Seal alustas ta 
laulmist ENSV Riiklike Kuns-
tiansamblite koosseisus Alek-
sander Arderi käe all. Laulja-
diplomi sai ta alles 1951. aas-
tal, kui lõpetas Tallinna Kon-
servatooriumi Tiit Kuusiku 
õpilasena.

Georg Ots
KGB „konksu otsas“
Julgeolek võttis Georg Otsa 
1943. aastal mingil ettekään-
del „konksu otsa“. Jaroslavlis 
astus ta kommunistliku noor-
sooühingu liikmeks. Temaga 
juhtus see, mis juhtus väga 
paljude eestlastega - talt ha-
kati nõudma „teeneid“. 
„Millega Otsa šantaseeriti, 
jääb selguseta, aga arvata 
võib, et hirmutamise tagajär-
jel võis toimuda umbes järg-
mine vestlus: me teame, et 

Lauri Leesi on teada-tuntud 
balletomaan! „Etendusi vaa-
dates sööbib tantsude järje-
kord mällu. Ja kui lihased on 
treenitud, ei jäägi muud üle 
kui kostüüm selga ja lavale,“ 
puhub Lauri, nii et silm ka ei 
pilgu. 

Lauri vigurilood
Aastaid tagasi helistanud talle 
Kaie Kõrb kogu aeg koju ja 
küsinud, kas Lauri on ikka 
vormis, sullerdab ta edasi. 
„Sest kunagi ei võinud teada, 
millal Don Quijote või Basilio 
jala ära väänab, ma võinuks 
asendada küll!“ 
Kas praeguses vanuses veel 
ka? „Mis see iga siin loeb,“ 
lõmpsib Lauri, „kui füüsiline 
vorm on hea.“
Kord küsis Leesi Estonia teatri 
kostüümilao endise juhataja 
Hilja käest tõsimeeli, et mitu 
aastat tagasi see oli, kui ta 
„Giselle’is“ Tiit Härmi asen-
das? See osatäitmine olevat 
ka teatriannaalides kirjas. 
„Tiit väänas laval jala, aga mi-
na istusin balleti ajal alati 
saalis ja olin kõigile näha,“ ju-
tustab Lauri surmtõsise näo-
ga. Hilja naeris Lauri jutu 
peale südamest, et see ikka 
võimatu... Lauri aga vannu-
tab nagu villast riiet, et kuidas 
ikka repetiitorid jooksid poo-
le etenduse pealt tema juurde 
ja ütlesid, tee ära, pääsa teatri 
au. Pealegi olnud teater välis-
maalasi täis.
“Tegin ära, mis seal siis oli,“ 
kinnitab vankumatu Leesi. 
„Kui pas de deux’d võib olla 
ära ei teegi, siis variatsioonid 
kindla peale.“ Jää või uskuma! 
Otsekui nõiduse väel muutus 
Hilja järjest tõsisemaks ja 
poetas siis hiljukesi vahele: 
millal Lauri balletikoolis käis? 
„Ei mingit kooli, olen iseõppi-
ja, lisaks olen telefoni teel 
rääkinud parimate balletipe-
dagoogidega, nagu näiteks 
Anna Ekston. Ja mõningaid 
ametisaladusi on mulle reet-
nud tuttavad baleriinid. Hea 
meelega asendaksin kedagi 
ka ooperis, aga on üks väike 
viga - ma ei pea viisi,“ kurtis 
Lauri tõsise näoga.

Tahab erineda
Direktor Lauri Leesil on palju 
lapsi. Oma kooli ja laste üle 
on direktor väga uhke. 
Üldsusele on teada, et õpeta-
ja Leesi vältis oma koolis digi-

Georg Ots 

Georg Otsa haud Metsakalmistul Kuulsuste künkal. Foto: Ülle Kask

teie isa laulab sakslaste oku-
peeritud Eestis ja teie abikaa-
sa sõbrustab Saksa ohvitseri-
dega; teame, et te kavatsete 
uuesti abielluda, aga see ei 
õnnestu, kui...,“ jättis Kulle 
Raig Otsa elulooraamatus 
lause lõpetamata.
1946. aastal astus Ots NLKP 
liikmeks ja päästis nõnda 
oma perekonna Siberisse 
küüditamisest. „Ent sellisel 
moel ahistatud inimene on 
pandud igavese piinava ootu-
se olukorda. Laulja üritas 
oma kiusajaid petta, laveeri-
des ja vigurdades, sest ühel 
õiendil seisab, et „patriootilis-
tel alustel“ kaasatud isik on 
tõrges ja räägib suurest töö-
koormusest. Aga kartus, et si-
nuga võidakse ühendust võt-
ta, et „organid“ võivad ähvar-
dada ja meelitada, võib jääda 
jälitama alatiseks,“ meenutas 
Raig.

Suure populaarsuse
tõi „Mister X“
Georg Otsale kinkis loodus 
kauni tämbriga baritonihääle, 
sügava musikaalsuse, kordu-
matu näitlejaande ja meheli-
ku välimuse. Sihikindel ja tark 
töö oma instrumendiga viis 
tema kunsti täiuseni.
Kolmekümne aasta jooksul 
(1945-75) lõi erakordse lava-
sarmiga Georg Ots särava ga-
lerii detailideni viimistletud 
lavarolle. Temast sai tõeline 
staar ooperi- ja operetilava-
del, teda kutsuti regulaarselt 
esinema Leningradi, mitmel 
korral ka Moskva Suurde 
Teatrisse.
Georg Ots oli ja on tänaseni 
üks tuntumaid eestlasi ka väl-
jaspool Eesti piire, eriti üle la-
he Soomes. Kui soomlased 

Georg Ots sai üleöö tuntuks ja populaarseks kogu Nõu-
kogude impeeriumis, kui Kalmani opereti “Tsirkuse-
printsess” põhjal valmis 1958. aastal mängufilm “Mister 
X. „Eriti kuulsaks saab tema Mister X-i aaria, mis kuju-
neb hitiks kogu Venemaal, seda nõutakse alati ja kõikjal 
iga tema esinemise lõpu- ja lisalooks, sest pala tõmbab 
publikut nagu magnet,“ meenutas Kulle Raig raamatus 
„Saaremaa valss. Georg Ots“.

Ülle Kask

Kui Lauri Leesi tähelepa-
nu vajab, kirjutab ta aja-
lehte loo. “Tšehhovile oli 
meditsiin tema töö ja näi-
dendid tema looming, “ pa-
jatas Lauri Leesi, kelle 
amet on õpetamine. Uitaja 
Lauri Leesi mõtisklused on 
tema (satiiriline) looming, 
õpetamine töö.

Marvi Taggo

taalset kasvatust, öeldes et 
koolis on tiigrihüpe väljas-
pool tunniplaani nagu peo-
tantski. 
Tol ajal olid moes Elektroluxi 
pesumasinad ja Molinexi 
triikrauad. „Neile pidanuks 
siis sama palju tähelepanu 
pöörama,“ leidis Leesi. „Aga 
ega ma veel sellepärast pesu-
masinatunde ja triikraua-
tundmist õppekavva võta.“
Prantsuse lütseumi direktor 
Lauri Leesi kinnitas oma 70. 
juubelisünnipäeval 10. märt-
sil, et tal on kaks suurt rõõmu 
- sügisel uusi õpilasi esimesse 
klassi vastu võtta ja kevadel 
koolist noori inimesi teele 
saata. „Nii saan viibida ju ko-
gu elu noorte keskel ja ise 
nooreks jääda. See on kõige 
ilusam kingitus.“
Lauri Leesi pole tahtnud end 
ilmaski teistega samastada 
a’la ostsin selle külmkapi, mis 
temal juba on, ja tunnen seda 
ja seda tuntud inimest. Lauri 
Leesi on suurlinliku mõttevii-
siga inimene, teda ei huvita 
ühetaolisus. 
„Lips võib olla ilus, aga kui 
ma seda lähikonnas kellelgi 
juba näen, siis ma seda enam 
ei taha,“ kinnitab ta. „Lihtsalt 

ei paku enam huvi.“
Aastaid tagasi “lehvitas” Lauri 
Leesi Prantsuse lipuvärvides 
särgiga, mida tema sõnul Tal-
linnas kellelgi teisel polnud. 
“See on küll Ameerika toode, 
aga seda ei saa osta isegi mit-
te Stokcholmist,” kiitis ta too-
kord. 
Küsisin, kas see särk on tal ik-
ka veel garderoobis? “Jaa, na-
gu ka prantsusepäraselt ele-
gantne kaabu, 1936. aasta väl-
jaanne, mida enam kuskilt 
kätte ei saa. See kaabu kuulus 
mu sõbra vanaisale ja on 
mulle pärandatud.“
Kuulus ja palavalt armastatud 
õpetaja Leesi ei ela uhkes vil-
las, vaid endiselt tagsihoidli-
kus korteris nagu kümme-
kond aastat tagasi. Teisisõnu - 
nagu teisedki tema klassi ini-
mesed. 
“Ma ei räägi WC potist, see on 
mul juba ammu-ammu aega 
olnud viimase peal. Kui ühe 
nupu alla vajutad, tuleb vä-
hem vett, kui teise, siis roh-
kem. Aga kui ma endale mi-
dagi ostan, siis see ei tohi see 
olla korralik keskpärane, na-
gu näiteks odav parfüüm. 
Parfüüm peab olema ikka 
hinnaline, viimase peal,“ on 

Lauri ühemõtteline.

Särav seltskonnainimene
“Kui eestlane rohkem raama-
tuid loeks, oleks ta jutukam ja 
tal kaoks haiglane huvi teiste 
vastu,“ jätkab Leesi. „Prants-
lased muide soovitavad iga 
asja vastu aspiriini.”
Aastakümneid tagasi, kui Es-
tonia teater käis külaliseten-
dustega Pariisis, oli Lauri Lee-
si giidiks. Ta tutvustas estoon-
lastele Pariisi ja reklaamis as-
piriini. “Pariis teeb sulle silma 
ja unustab su. Aga prantslane 
võtab alati aspiriini, ükskõik, 
kas tal valutab pea, kurk nina 
on tal paha tuju.”
Samas teeb Lauri Leesile rõõ-
mu, et ta endiselt ikka inimesi 
huvitab. Siis polevat kõik veel 
kadunud ja tema ei ole unus-
tuse hõlmas nagu näiteks 
mõni draamanäitleja, keda 
kohvikus kõva häält tegemas 
ja zhestikuleerimas nähes 
mõtled, et on näitleja, aga kes 
just?
Lauri Leesi ei arva, et ta on di-
rektorina asendamatu. Aga 
antud situatsioonis on lüt-
siumlastele parim. “Nad jõua-
vad ilma minuta veel küll ja 
küll elada.”

Foto. Mati Hiis / Õhtuleht
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teavad Otsa ennekõike “Saa-
remaa valsi” kaudu, siis vene-
lased filmist “Mister X”.
Georg Otsa loomingutee 
üheks tippsaavutuseks oli Im-
re Kalmani opereti „Tsirkuse-
printsess” ainetel 1958. aastal 
Lenfilmi stuudios valminud 
film „Mister X“. Sellest alates 
hakkas tema hääl kõlama raa-
dios ja televisioonis üle kogu 
Venemaa, ka tema plaadid 
osteti poest kiiresti ära. Mis-
ter X-i aaria oli venelaste lem-
mik, ilma milleta ei saanud 
Ots anda mitte ühtegi kont-
serti ja mis sai populaarseks 
ka nende inimeste hulgas, kes 
oma jalga kunagi üle ooperi-
teatri läve ei tõstnud.
Pärast populaarset ekranisee-
ringut kasvas laulja tuntus se-
davõrd, et järgmisel aastal la-
vastati Otsaga peaosas „Tsir-
kusprintsess“ Moskvas Lu�niki 
Keskstaadioni spordipalees. 
Seni viimases „Tsirkusprint-
sessi“ lavastuses Estonias 
hooajal 1963/64 mängis Ots 
armsaks saanud Mister X-i ja 
oli ka opereti lavastaja.
Kalmani opereti idee seisneb 
selles, et ka näitlejatel-klou-
nidel on tunded ja et need on 
mõnikord rohkem väärt kui 
„kõrgem seltskond“. Ehk na-
gu Mister X-i aarias Ots lau-

lab: „Kui saalis vaibund on 
mu viimne kaja ja mulle tä-
nutäheks lillekimpe sajab. 
Kas saatus kannab õnne juur-
de mind veel? Või ikka maski 
pean ma kandma ees?“
“Mister X-i aarias on artisti 
või näitleja olemuse peegel-
dus: kõlab kell ja ma pean mi-
nema areenile – ükskõik, mi-
da ma tunnen või mõtlen. 
Selles aarias on kunstniku ük-
sinduse teema ja see võib-ol-
la samastus natuke ka Georg 
Otsa endaga,” on öelnud Ar-
ne Mikk.
Georg Otsa elutee katkes kur-
nava haiguse tõttu ülekohtu-
selt vara. Laulja lahkus ma-
nalateele 5. septembril 1975. 
aastal, olles 55aastane. Tema 
looming jääb aga kestma üle 
aegade ning legend ühe väi-
kese rahva suurest kunstni-
kust kandub edasi põlvest 
põlve.
“Tsirkusprintsess” esietendus 
Estonias taas 3. jaanuaril 
2015. aastal. 21. märtsil, 
Georg Otsa 95. sünniaasta-
päeval, meenutatakse suurt 
lauljat Estonia teatris gala-
kontserdiga, mille esimene 
osa on seotud Otsa ooperi- 
ning teine osa operetireper-
tuaariga.

– maskiga ja maskita Mister X
GEORG OTS

1975. aastal sai Georg Otsa nime Tallinna Muusikakool, 
kus ta õppis.
1975. aastal, vaid mõni kuu pärast legendaarse laulja 
surma, omistati Eesti ja Soome vahel kuni aastani 2002 
kurseerinud reisiparvlaevale nimi „Georg Ots“, sümbo-
liseerimaks kahe hõimurahva kultuurisidemeid, mille 
üks tähtsamaid loojaid ta oli.
1976. aastast autasustab Eesti Teatriliit Georg Otsa ni-
melise preemiaga parimaid ooperisoliste. 
1996. aastal anti Georg Otsa auks väikeplaneedile „1977 
QAI“ nimi „3738 Ots“.
2002. aastal ilmus soome keeles ja 2003 eesti keeles Kul-
le Raigi raamat „Saaremaa valss. Georg Ots elu“.
2005. aastal lavastati Georg Otsa eluloo teemal muusi-
kal “Georg”, peaosas Marko Matvere ja Asta Otsa rollis 
Ülle Lichtfeldt.
2007. aasta 5. oktoobril esilinastus Georg Otsa elust 
mängufilm “Georg”, peaosas Marko Matvere.
Georg Otsa nime kannab üks Estonia teatri juurde 
viivaid tänavaid.
Georg Ots elas Tallinnas Kaarli puiestee 5 majas, mis on 
tähistatud Otsa bareljeefi ja mälestustahvliga.
31. augustil 2013. aastal, muinastulede ööl, avati Võsul 
Georg Otsa ja Mikk Mikiveri mälestuseks pooliku paadi 
kujuline pink.
2. oktoobril 2014. aastal määrati Georg Otsale 
postuumselt Balti Tähe preemia kategoorias „Mälu“, 
mida käis lese Ilona Otsa palvel Peterburi Ermitaa�zhi 
teatris vastu võtmas maestro Eri Klas.
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Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägavere 
35, suuruses 12 m2, 20m2, ja 50m2. Maja 
asub kergelt leitavas asukohas ja on heade 
parkimis  ngimustega. Hoonel on kinnine 
sisehoov. Ruumides on remont tehtud, soovi 
korral jääb mööbel sisse. HINNAD: 12 m2 60 
EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2 145 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Rendile anda kesklinnas Gustav Adoffi 
tänaval Kroonikeskuse keldrikorrusel 
erinevas suuruses äripindu. 132-772 m2. 
Pinnad asuvad Kroonikeskuse parklaga 
samal tasandil, parkla on läbisõidetav. 
Pindu saab kasutada erinevatel otstarvetel. 
HINNAD 5 EUR m2.  Helista 5233830 Lisete

Müüa 3-toaline avara köögiga korter 
Rakvere äärelinnas Pagusool. Korter asub 
esimesel korrusel uues majas, vannitoa ja 
köögi põrandal elektriküte. Korteri juurde 
kuulub keldriboks, müügikorral jääb sisse 
köögimööbel ja magamistoa riidekapp. HIND 
46500 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi 
renoveeritud 2 toaline korter viiendal 
korrusel Rakveres Võidu 84. Korteril on 
aknad vahetatud, paigaldatud 2 seina kappi. 
Korterisse jääb sisse köögimööbel. Korter on 
soe ja madalate kommunaalkuludega. HIND 
31000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 2-toaline korter Rakvere südalinnas 
Kroonikeskuse vastas F. G. Adoffi 12. 
Kõikides tubades põrandal parke   ja aknad 
vahetatud. Majas tegus korteriühistu, korteri 
juurde kuulub keldriboks, parkimine on maja 
taga. HIND 28500 EUR

Müüa 3toaline korter Rakvere südalinnas, 
Koidula 2. Kolmas korrus, toimiv ühistu, 
pake  aknad, laminaatparke  . Soe korter. 
HIND 29 900 EUR. Helista 5530227 Eino

Looduslikult kaunis ja vaikses kohas maakodu, 
4,37 ha. Laudvoodriga kaetud palkidest elumaja, 
mahukas rehialusega palkidest laudahoone, 
garaaž, saun, puurkaev, kelder. Elumaja, 
üldpind 102 m², majas 3 väiksemat ja 1 suurem 
tuba, köök, WC, panipaik. Hea bussiühendus. 
Rakvere 20 km ja Tamsalu 10 km, Väike-Maarja 
10 km. Lähim raudteejaam Tamsalus. Lähedal 
looduslikult kaunis Porkuni järv, u. 3 km ning 
Valgejõgi ja Neeru   mäed. Sobiv kohta alaliseks 
elamiseks või suvekoduks. Hind 39 000 EUR 
Helista 53331805 Olev

Müüa Vinni vallas Veadlas reheahjuga 
rehielamu. Krundi suurus 3000m2. Krundil 
asub peale rehielamu, kõrvalhoone ja kaev. 
Maja vajab renoveerimist. HIND 13000 EUR. 
Helista 53331805

Müüa Rakverest 26km kaugusel Tudu suunas 
Anguse külas talukompleks, kuhu kuuluvad 
elamu, kuur, laut, ait , saun ja kaev. Elamu on 
rehielamu, kuhu on sisse ehitatud väike saun. 
Elamu on mansardkorrusega, kuid toad on 
teisel korrusel väljaehitamata. Kõik ehi  sed on 
palkehitused. Krundi suurus 12000 m2. HIND 
19000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa privaatses asukohas, Rakvere kesklinna 
lähedal Silla 6a ridaelamuboks. Elamus on 
5-tuba, oma küte, keskküte, õhksoojuspump ja 
elektriküte. Toimiv ühistu, elamul on madalad 
kommunaalkulud. Hoones puitpõrandad, 
mööbel jääb soovi korral sisse, 2 tuale  ruumi, 
saun, eraldi seisev garaaz ja puukuur, kinnistul 
on oma väikese aiaga hoov ja terrass. HIND 
79000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatne maja Rakvere linna piiril 
Rannapungerja mntl. Kvaliteetselt remonditud, 
majas on õhksoojus kamin, 4 tuba, suur köök 
koos köögimööbliga, aias viljapuud, majas 2 
panipaika, 2 tuale   . Kõrvalhoones saun, garaaz 
ja kelder, tuale   ja suvetuba. HIND 121000 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas Võidu tänaval 
erinevas suuruses kortereid. Kortereid on nii 
ahikü  ega kui ka keskkü  ega. HINNAD 160-230 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, 
KORTER, PÕLD, METS JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJA

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Elu oja kaldal!
Muru vk, Ve  ku k, Vinni v.
Hind 59 000 €
krunt 4300 m², 4 tuba, 172 m², 
soojustatud maja, saun   
Taivi Kask 5567 1233

Kodu Rakvere kesklinnas!
Rakvere, F.G.Adoffi   12
Hind 41 500 € UUS!
3-tuba, 68 m²,
korrus 3/5
Nele Lauk: 56975217

Parim pakkumine, linna lähedal!
Sõmeru vald, Näpi, Näpi tee 6 
Hind 24 900 € UUS!
4-tuba, 62 m²,
korrus 2/3
Nele Lauk 56975217

Lopsaka aiaga elamu!
Vanaküla, Pajus  , Vinni v.
Hind 62 000 € UUS HIND!
krunt 1593 m², 5 tuba, 138,3 m², 
kamin, uus keskkü  eahi   
Taivi Kask 5567 1233

Korter Sõmerul!
Sõmeru, Astri tn 1
Hind: 14 200 €
Korrus 1/3, 1-tuba, 
42m2, rõdu.
Eve Kalm 56231534

Korter Kundas!
Kunda, Koidu tn 71
Hind 8 500 €
Korrus 4/5, 2-tuba, 48 m2. Odavad 
kü  ekulud.
Eve Kalm 56231 534

Suvemaja suure krundiga.
Päide küla, Metsa  UUS HIND!
Hind 39 990 € 
Krunt 3600 m², kivimaja (saun), 3 tuba, 
köök, kamin.  
Margus Punane: 504 9998

Kena kompleks, privaatne koht.
Haljala, Idavere küla  UUS!
Hind 39 990 € 
Krunt 16 900 m², maja-abihoone 
(saun), keskküte,  ait-kelder.  
Margus Punane: 504 9998

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Avar maja tammiku veerel.
Rakvere, Õie 72   UUS!
Hind 84 990 € 
Krunt 961 m², elamu 193,1 m², 6 tuba, 
abihoone/saun.  
Margus Punane: 504 9998

Hubane korter vanalinnas!
Rakvere, Pikk 35
Hind 9 990 € 
1-tuba, 22,7 m²,
dush, wc, pliit, kuur.  
Margus Punane: 504 9998

Kodu Rakvere kesklinnast 10 km 
kaugusel!
Hulja, Kooli tn, Hind 15 000 €
Krunt 2000 m², palkmaja 73 m². Trassid 
krundi piiril. Viljapuuaed.
Tel 53 910 678, Triinu

Hubane ja suur maja jõe lähedal!
Uhtna alevik, Sämi tee
Hind 39 900 €
Krunt 9100 m², palkmaja 90,5 m². 
Tsentr.vesi, Saun-majandushoone.
Tel 53 910 678, Triinu

Andrus Peiel
Maakler

Tel 527 1011

Carmen Lillepea
Maakler

Tel 5346 8877 
Andrus.Peiel@arcovara.ee Carmen.Lillepea@arcovara.ee

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• üldpind 42 m²
• toad paiknevad eraldi
• avar klaasitud rõdu
• hea planeering

Hind 24 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

ILU PST, RAKVERE

MÜÜA ELAMUMAA

Hind 11 500 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

EISMA KÜLA, VIHULA VALD

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

PÕLLU TN, SÕMERU

MÜÜA MAJA

EISMA KÜLA, VIHULA VALD

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

LAADA TN, RAKVERE

MÜÜA MAA

VETIKU KÜLA, VINNI VALD

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

ROHUAIA TN, RAKVERE

MÜÜA MAJA

VIRU-JAAGUPI, VINNI VALD

Laada 14 | Tel 324 0888 | www.arcovara.ee/rakvere

MÜÜA MAJA

LINDA TN, TAPA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

ENERGIA PST, LEPNA

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

LAI TN, RAKVERE

MÜÜA MAJA

ANGUSE KÜLA, VINNI VALD

•  kinnistu 1641 m²
•  korralik kruusakattega tee
•  detailplaneering
•  elekter 3 x 25 A

• II korrus
• hea seisukord
• korter maja keskel
• läbi maja planeering

Hind 25 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 88 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• uus palkmaja
• 2 korrust, 4 tuba
• avatud köök
• saun, dušš, WC

• III korrus
• rõdu, mööbli võimalus
• vaade Vallimäele
• hea asukoht

Hind 22 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 12 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kinnistu 0,2 ha
• linna külje all
• ilus koht,
  kaunid männid
 

• IV korrus
• läbi maja planeering
• hea asukoht
• rõdu

Hind 31 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 24 555 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kolm tuba
• kõrvalhoone, maakelder
• uus el. juhtmestik
• sahver

• üp 74 m²
• abihoone 49 m²
• kinnistu 709 m²
• 2 korrust

Hind 23 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 18 800 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• üldpind 48,3 m²
• uus elektrijuhtmestik
• uued aknad
• ahjuküte

• renoveeritud
• madalad kulud
• aknad vahetatud
• ahjuküte

Hind 13 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 320 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• üp 346,8 m²
• 8 tuba, 2 korrust
• 2 sauna
• maakelder
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja 
kanal. sees. Uus vannituba! Hind 
11 500 €. www.kenriko.ee, tel 
5083 305

• Müüa otse omanikult ren. 
1toaline k.m. korter Rakveres 
Võidu 42 koos mööbli ja muu 
sisustusega. V korrus, madalad 
kom.maksed, hästi  tegutsev 
korteriühistu. Hind 21 000 €, tingi! 
Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Dušš ja WC 
sees, eraldi sissekäik. Hind 9900 
€, kiire! Tel 5198 8087

• Müüa 1toaline korter Vinnis 
39 m2, II korrus, elektriküte. Tel 
5554 0402     

• Müüa 1toaline mugavustega korter 
Väike-Maarjas. Tel 5230 428

• Müüa kap.remonti vajav 
1toaline korter Kunda linnas 
Pargi tn. Korteril uued aknad. 
Korteril ei ole kommunaalvõlga. 
Hind 1200 €. Tel 522 9233

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakvere kesklinnas 
Tuleviku 7 majas. Hind 21 000 
€. Tel 5187 979

• Müüa 2toaline k.m. korter Rakvere 
kesklinnas (I.k, 48 m2). Tel 5590 0853

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Hind 
15 900 €. Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline korter (I korrus) 
Rakveres  Kungla  tn  11,  otse 
omanikult. Tel 5326 9908

•  Mü ü a  L a e kv e r e s  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter. Tel 5381 5421

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter Lennuki tänaval. Hind 
kokkuleppel. Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline korter Sõmerul. 
Aknad ja uksed vahetatud. Remont 
pooleli. Eraldi kelder 16 m2. Hind 
21 000 €. Või vahetada väiksema 
vastu Rakveres. Tel 5383 8091

• Müüa 3toaline korter Kundas 
(60 m2, I k.) Kasemäe tn. Kool-
kauplus lähedal, mereni 3 km. Otse 
omanikult. Hind kokkuleppel. Tel 
5519 610

• Müüa Tapa kesklinnas 3toaline 
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 7300 €. Kii-re! Tel 
5363 9060

• Müüa ridaelamu boks. 3 tuba, 
2 korrust, täiskelder, ahiküte, 
aiamaa koos aiamajaga, suur 
garaaž L-Virumaal V-Maarja v., 
Ebaveres. Tel 5661 2039

• Müüa 3 km Rakverest krunt (0,91 
ha, männimets). Hind 10 000 €. Tel 
5190 1697

• Müüa elamumaa (1317 
m 2 )  K a d r i n a s .  O l e m a s 
kõik   kommunikatsioonid, 
kõrghaljastus.Tel 5052 060

• Müüa 2 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga “Haavaoksa” (0,34 ha, 
90002:001:0464) ja “Haavalehe” 
(0,295 ha, 90002:001:0465). Tel 
5175 790

• Müüa remonti vajav maja 
Tamsalus Nurme tn 15. Tel 5853 
5230

KINNISVARA • Müüa Haljalas pool maja 
koos krundiga (6000 m2, vesi, 
kanal.) või vahetada korteri vastu 
Rakveres. Tel 5690 2628

• Müüa talumaja Rakverest 8 km 
looduskaunis kohas. Hind 30 000 
€. Tel 5694 6444

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 
2948

• Müüa maja Mahu külas (1 ha 
maad, võimalus juurde  1 ha), 
meri lähedal, saun, kõrvalhoone, 
otse omanikult. UUS HIND 29 
000 €. Järelmaksu võimalus kuni 
5 aastaks. www.kv.ee/2222956. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseri alevikus, 
meri lähedal, kõrvalhoone, 
suurele perele, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 20 000 €. 
www.kv.ee/2207777  Tel 5624 
4605

• Müüa maja Kalvi külas, meri 
lähedal, kõrvalhoone, 2 ha maad, 
otse omanikult, järelmaksu 
v õ i m a l u s  ku n i  5  a a s t a k s. 
UUS HIND 29 000 €. www.
kv.ee/2328286. Tel 5624 4605

•  Müüa maja Aseriaru külas. 
Aseri alevik 3 km, saun, garaaž, 
meri 3 km, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks.  UUS HIND 18 500 €. 
www.kv.ee/2207794. Tel 5624 
4605

• Müüa maja Viru-Nigulas 
Vastal. Maad 2 ha, oma tiik, 
kõrvalhooned, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 20 900 €.  
www.kv.ee/2328288, Tel 5624 
4605

• Müüa kinnistu linnapiiril koos 
suurema 2kordse elamuga (1000 
m2) või osa sellest. Tel 5074 958 

• Müüa suvila Rakvere lähedal 
Paides Metsa 13. Krunt 2400 m2, 
majas saun, garaaž. Pliit, kamin, 
lokaalne vesi, kuivkäimla, terrass. 
Teed heas seisukorras. Kiirmüük 
29 000 €. Tel 5551 8067

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava  1-4toalis e korteri 
või maja Rakveres või selle 
lähiümbruses. Võib vajada 
remonti jne. Soodsa pakkumise 
korral raha kohe kätte! Tel 5226 
500

• Ostan Rakveres  1-2toalise 
korteri. Tel 5515 789

• Ostan 2toalise korteri hinnaga 
kuni 15 000 € Rakveres. Tel 5187 
979

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakvere kesklinnas otse omanikult. 
Tel 5550 0588

•  O s t a n  Ha l j a l a s  2 t o a l i s e 
ahiküttega korteri, I või II korrus, 
otse omanikult. Hind kokkuleppel. 
Tel 5307 8990

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres või Lääne-Virumaal.  Tel 
5550 0588

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Soovin võtta kasutusele maad 
Rakvere linnas (ca 10x10 m). Tel 
5650 0224

• Võtan üürile pikemaks ajaks 
osaliselt möbleeritud 1-2toalise 
korteri Rakveres (üür kuni 100 € + 
kom.maksud). Tel 5592 3454

• Üürile anda omaette tuba 
(remonditud 3toalisest k.m. 
korterist) Lennuki tn majas, I 
korrus, keldrikorrusel panipaik, 
välisuks lukustatud. Üür 110 € 
+ kom.maks (väga madalad), 
ettemaks 2 kuud. Tel 5815 2393

• Anda üürile 1toaline  k.m. 
möbleeritud korter Rakveres 
(külmik, pesumasin). Üür 140 € 
+ kom.maksud. Tagatisrahanõue. 
Tel 5391 8997 (tööp. peale 16)

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

• Müüa või rentida äripind (80 m2) 
ja kinnistu (1100 m2) Rakveres 
Rägavere tee 3. Tel 5284 330

ÄRIPINNAD

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 1992.a 2,0 
bensiin varuosadeks. Tel 5345 
6270

• Müüa Renault Safrane 97.a. 2,5 
bensiin, automaat, TÜV kehtiv 
kuni 03/2016. Tel 520 2395

• Müüa Ford Focus 1,8 diisel. 
Rikkalik lisavarustus. Tel 528 156

• Müüa Ford Galaxy 2,0 85 kW 
98.a, Seat Inca 1,9D 47 kW 99.a, 
Ford Mondeo 1,8TDi 66 kW 
97.a. Info 5342 5932

• Müüa Jeep Grand Cherokee 
2000.a  diisel 3,1. Hind 3300 €, 
tingi! Tel 53480627

• Müüa Peugeot 306 1,4 55 kW 
2001. aasta. Värvus punane. Auto 
heas korras. Võib vajada pisikest 
remonti, kuna selle talve seisnud. 
Hind 650 €. Tel 5678 9935

• Müüa VAZ 2108 1996.a. Tel 5831 
5029

• Müüa Volkswagen Transporter 
buss 2,5 bensiin 94. a, nelivedu, 
vajab remonti, talverehvid. Üv. ja 
kindl. ei ole. Hind 1000 €, tingi. Tel 
5565 0445

• Müüa Volkswagen Transporter 
buss 92. a, 2,4 diisel. Vajab remonti. 
Talverehvid. Üv. ja kindl. olemas. 
Hind 1000 €, tingi. Tel 5565 0445

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW 
2003. a must metallik, universaal, 
5 ust, uuem mudel, sõiduk väga 
heas korras, üliökonoomne, 
rikkalik lisavarustus. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa Volvo V70 99. a, universaal 
2,5 bens. Musta värvi, kat.luuk, 
ABS, kliima, orig.valuveljed, üv 
09/15. Hind 2000 €. Asuk. Rakvere. 
Tel 5552 7148 

• Müüa Volvo V70 diisel 93 kW 
2007.a, hõbedane metallik. Tel 
5345 6270

SÕIDUKID

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 
724

•Ostan võrri, motika ja nende osi. 
Tel 5031 849

• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, Vene-
aegseid uusi rehve. Samas ostan 
VAZi varuosadeks. Tel 5157 395

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja 
- selle mootori, paadimootori. 
Tel 5648 6638

•  O s t a n  t e h n .  k o r r a s 
paadihaagise. Tel 5696 9500

• Müüa Kalikülas suvila, krunt 
1625 m2, suvemaja (20 m2 + 
terrass), el. 10A. Hind 10 000 €. 
Tel eesti keeles 5559 6129, vene 
keeles 5557 5312

• Anda üürile 2toaline korter 
Kundas. Tel 5566 2331, 5198 2721, 
5564 8064 (eesti keeles)

• Üürile anda maamaja Muugal 
Rajakülas. Saun ja vesi sees. 
Üür 170 € kuus, pensionäridel 
-20%. Tel 5270 058

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 5164 685

• Anda üürile kõigi mug. 1toaline 
korter (36 m2) kesklinnas, II 
korrus. Üür 160 €. Tel 5029 052

• Üürile anda 1toaline korter 
Tapal 1. Mai pst 12, I korrus. Hind 
150 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. 
Hind 190 €. Tel 5034 972, info@
ko.ee

•Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5375 8960

• Anda üürile otse omanikult 
2toaline keskküttega korter 
Vinnis. Tel 5624 4605

• Müüa Volvo 460 bens. 94 aasta, 
nahksisu, värvus punane. Remonti 
vajav. Hind 200 €. Tel 5552 2789

• Müüa Subaru Impreza 99 
valuveljed. Hind 150 €. Tel 5565 
0445

• Müüa rehvid 215/90-15C (8.40-
15C) 4 tk. Hind 120 €. Tel 5558 9628

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
krossiratas (sõidukorras). Tel 
5609 6382
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• Est forest puhastab teie kraavid, 
teeääred ja põllud võsast. Samas 
puhastame ka lanke. Pakume ka 
giljotiini ja väljaveo teenust. Küsi 
pakkumist. Info tel 5837 3695, mail 
estforest@hot.ee 

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 5073 463, 
Hallan

• Küttepuude saagimine ja 
lõhkumine halumasinaga. Tel 
5284 160

• Pakun küttepuude saagimise 
ja lõhkumise teenust mobiilse 
halumasinaga (töötab nii bensiini- 
kui elektrimootoriga). Täpsem info 
telefonil +372 5308 8742

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning  vannitubade remonti . 
Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 
5646 0674

•  P a e k i v i  e h i t i s e d  j a 
restaureerimine. Tel 5896 7912

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• Kevad  tulekul - vahetame, 
parandame teie  katus e, 
aknad, uksed. Teeme teie 
k o d u  k o r d a .  K o l i m i n e , 
eramute ja terrasside ehitus, 
renoveerimine.  Helistage 
5278 191 ja töö saab tehtud. 
Märtsis fassaadi või katuse 
re n ov e e r i m i s e  t e l l i jate l e 
vihmaveesüsteemid kauba 
peale!

•  K a t u s e - ,  f a s s a a d i -  j a 
siseviimistlustööd. Tel 5157 386

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Värvime teie maja. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ, 5562 6123

• Kõik maalritööd (pindade 
t a s a n d u s  M P g a ,  p a h t e l , 
vär v,  tapeetimine, erinevad 
efektvärvid). Töökogemust üle 10 
aasta. Hinnad mõistlikud. Tel 5394 
1152, Jelena

• Ehitus, siseviimistlus, rem.
tööd. 25a kogemus. Tel 5045 560

• Väiksem ehitusfirma teeb 
kõiki ehitustöid. Korterite, 
eramute, äriruumide remont- 
ja ehitustööd. Tel 5349 1627

• Korterite ja vannitubade 
remont, torutööd. Tel 5565 6744

• Väliköögid, aiamajad, kaminad, 
grillid, suitsuahjud, puukuurid, 
piirdeaiad. Tel 5896 7912

• Kõnniteede paigaldamine ja 
muud ehitus-remonttööd õues. 
Tel 5606 9271

• Müün, paigaldan ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

•  Te o s t a m e  a l u m i i n i u m i , 
roostevaba terase ja musta 
metalli keevitustöid. Tel 5566 
7202

• Teostame teemantpuurimise 
ja teemantlõikamise teenust 
üle Eesti. Hinnad sõltuvad 
objekti suurusest ja asukohast. 
Küsi kindlasti hinnapakkumist.
Te l  5 1 6 9  2 7 4  j a  e p o s t : 
otsir1983@hotmail.com

• Puksiirabi.  Veoteenus ed. 
A u t o a b i .  S õ i d u a u t o d e 
diagnostika ja remont.  Visa 
Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

TEENUSED

•  A u t o k l a a s i d e  p a i g a l d u s 
Tamsalus. Tel 522 2511

•  Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Autoremonditööd. Teostame 
sõiduauto veermiku-, piduri-, 
mootoritöid, hammasrihma 
vahetust, hooldustöid. Asume 
Tallinna tn 38 Rakvere. Info ja 
aegade broneerimine tel 5569 
5292, Margus

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised ja torutööd. Tel 
5157 386  

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd ja plaatimine, 
v a n a d e  a h j u d e ,  p l i i t i d e , 
kaminate katmine keraamiliste 
plaatidega. Tel 5606 9271

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 
5395 6740

• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 5047 459

•  S a a s u  E h i t u s  O Ü  t e e b  
välikööke, välikaminaid, 
maakivitöid. Lisaks teeme 
e r i n e v a i d  ü l d e h i t u s -  j a 
viimistlustöid. Tel 5291 288,  
5175 181. saasu.ehitus@gmail.
com, www.saasu.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pottsepatööd, plaatimine ja 
muud ehitus-remonttööd. Tel 
5606 9271

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. Tel 
5574 792

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel 
508 2415

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e,  m i s  o n 
kolimisega 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@
kolimised.ee, www.kolimised.
ee

•  O s u t a n  t e e n u s t 
kaubaveobussiga. Tel 554 6353

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

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Veoteenus  (kandevõime 
13,8 tonni, madel, kraana 
tõstevõime 5,4 tonni). 0,85 €/
km. Tel 5682 7009

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- 
ja 8kohaliste bussidega.  Ka 
vabariigist välja. Kuulutus ei aegu! 
Tel 503 2269

• Transporditeenus multilift 
k a l l u r i g a  ( m a h a k ä i v a d , 
vahetatavad kastid - 6, 13 ja 25 
m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Veoteenus. Tel 5208 818

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 
5682 1552

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga. Tel 521 5849

• 8 reisijale transporditeenus. 
Eesti-, Euroopa-, ürituste jne 
sõidud. Buss Opel Vivaro 
2009. a pika kerega (korralik 
pakiruum). Tel 55614 554 
oyplanet@gmail.com

• Teostame transporttöid üle 
Eesti ja ka Skandinaavias mahuka 
kaubikuga Fiat Ducato (pikkus 3,5 
m, laius 1,85 m ja kõrgus 1,8 m). 
Kandevõime 2 tonni. Võimalik 
ka haagise kasutamine. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5196 2928 www.
energyhus.com

• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad 
kastid. Tel 502 6761, 553 6188, 
324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-
130, TD-75), kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, 
elekter,  CO,  metal l i lõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise 
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- 
ja gaasipliidi, pesumasina ja 
muud vanametalli ning autoakud. 
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345

• T V-antennid,  digi-,  SAT-
T V k o m p l e k t i d .  M ü ü k 
(liisingu võimalus). Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
A s u m e  Ko i d u l a  1 ,  R a kv e re 
Tsentrumi II korrus. Helista juba 
täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

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.hot.ee/rakett

* 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/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     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        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
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

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.      98
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                0 6
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                                                  97
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
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            2,0 TD                          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       1,4D      81-99
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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* 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

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

KASUTATUD 
SUVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 95.km

Tel 5568 4683

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Vajadusel koos lõikusega. Info 51 
46 788

•  T e e m e  m e t s a r a i e t , 
metsaväljavedu ja metsavedu. 
Tel 5365 3504

• Ohtlike puude langetus. Tel  
5686 8990

• Viljapuude kevadine hooldus, 
noorenduslõikus. Tel 5143 787, 
Heino

• Aednik teeb õunapuude lõikust. 
Tel 5559 1678

•  Teostame v õ salõikustöid 
kruntidel,  kraavip er ve del, 
t e e ä ä r t e l .  T e e m e  k a 
kultuurihooldust .  Varustus 
ja transport olemas. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5196 2938 www.
energyhus.com
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

Teostame 
üldehitustöid

Vundamendid, 
katused, uksed, 

aknad
Materjalid otse 

tootjatelt.
Tel 5896 7912

• 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

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 ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. 
Tel 5190 1697

•  Pa r i mat e  o v e r l o k ki d e  ja 
masinate müük-hooldus. Alati 
kõige soodsam hind. Iga päev 
7-19 Rohuaia 20-2, Priit. Remont 
kõikidele masinatele, tarvikud - 
käärid, mootorid, rihmad, nõelad 
jne. Kuulutus ei aegu! Tel 32 45 
085,  5588 429

•  Naiskingsepp Rägavere 20 
(Kungla tn nurgal) ootab teid E, T 
ja N 7.30 – 15, K 11-18

•  K o r t e r i ü h i s t u t e 
j u h t i m i n e ,  h a l d u s t e e n u s , 
raamatupidamine. Tel 5347 8168

•  R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s 
FIEdele. Tel 5342 9881

•  K o g e m u s t e g a  b i l . v . 
raamatupidaja pakub teenust 
kokkuleppelistel tingimustel.  
Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

• Pulgainternetist tüdinud? 
Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + 
telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib 
linnas ja maal. Sobib kokku 
Wifinet-i seadmete ja Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, 
kui Sul aparaaturi ei ole, me 
anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt : http://www.
telestar.ee või helista tel 5552 
5432

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 509 7850

•  J u u b e l i t e  j a  p i d u d e 
korraldus. Tel 5535 885

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

KODU
• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Antiigiäri pakub pensionärile 
kodust tööd – metallesemete 
puhastus, pisiparandus jms. Tel  
5029 782

•  Mü ü a  k o r r a l i k  l a h t i k ä i v 
söögilaud (pruuni värvi). Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa korralik lahtikäidav 
elutoadiivan (2-kohaline). Hästi 
hoitud. Hind supersoodne. Tel 
5079 984

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)
 T, K, R  10 - 17

 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

Avatud ka  22. märtsil 
kell 10 - 13 

kõik hinnad -50%

Avatud ka  22. märtsil 
kell 10 - 13 

kõik hinnad -50%

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

•  O s t a n  v a n u  e e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

• Ostan vanu vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

•  O s t a n  s e p a a l a s i ,  s e p a 
k r u u s t a n g i d ,  p u u r p i n g i 
kruustangid, ääsi. Tel 5558 3686

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
okastraati, õlleankru. Tel 5031 
849

•  O s t a n  v e n e a e g s e 
vahvliküpsetaja Esta või Volta. 
Tel 5039 650

• Ostan Pioneer-pliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
L a n g e b ra u n i  t o i d u n õ u s i d , 
hõbelusikaid, maale. Samuti võib 
ka muud vanakraami pakkuda. Tel 
5665 5551

• Ostan veneaegset tehnilist 
kirjandust (raamatud autodest, 
traktoritest jne). Tel 5039 650

• Koguja ostab Vene kopikaid, 
tsaariaegseid münte, Saksa 
ja tsaariaegs et pab erraha, 
nõuko g udeae g s eid märke, 
medaleid, ordeneid. Tulen ise 
kohale, aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kuld- ja hõbeesemeid, 
m ü n t e ,  h a m b a ku l d a .  Ku l d 

KÜTTEPUUD

•  M ü ü a  k ü t t e p u i d  j a 
k a m i n a p u i d  ( e r i n e v a d 
p u u l i i g i d ,  p i k k u s e d ) . 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 
m3) transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5218 234
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2 € kott ja kasel 2,30 € kott. 
Tel 505 1528

• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

•  M ü ü a  k ü t t e k l o t s e  j a 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
523 8503

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 5 
m3. Tel 5051 528

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 
1163

• Müüa kuivi küttepuid (kask) 
40L võrk 1,60 €. Vedu tasuta. Tel 
5356 0064

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Transport 
on hinna sees. Tel 5894 7652

•  M ü ü a  l õ h u t u d  l e p a  j a 
metsakuiva küttepuud, 30€/m3, 
kohaletoomisega. Tel 5077 961

• Müüa küttepuid  (erinevad 
mõõdud) ja kuiva kaske, leppa 
võrkudes. Tel 5074 958

• Müüa uued halumasinad 
Taanist,  Saksast,  Itaaliast 
j a  K a n a d a s t .  E l e k t r i -  j a 
bensiinimootoriga. Hinnad 
alates 2250 €+km. Samuti 
pakume ka muud metsa- ja 
aiahooldusega seotud tehnikat. 
Info Rakveres: tel. 5453 8053 või 
mailto:aivar@profi le.ee, www.
mets24.ee

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandad

Ehitustööd

Tel  5860 0196

• Müüa pesukastiga kušet ja 2 
diivanvoodit. Tel 3227 822, 5061 
547

• Müüa väike nurgadiivan (kõik 
osad käivad lahti, pesukast). Tel 
5333 3276

• Müüa diivanvoodi (laius 1 m, 
suure pesukastiga). Tel 5661 2039

• Müüa kõrge seljatoega pruuni 
kunstnahast kattega toolid. Tel 
56 997 279

• Müüa kasutatud poolautomaatne 
pesumasin ning meeste jalgratas 
vahetada naiste jalgratta vastu 
(vähe kasutatud). Tel 5237 807

• Müüa isevedav muruniiduk 
Husqvarna R152SV, mootor Honda 
190GCV, 5,5HJ. Tel 5379 6219

• Müüa kasutatud metallist 
kasvuhoone (2x3 m). Tel 5567 
7555

•  Mü ü a  v õ s a s a a g - t r i m m e r 
Husqvarna R 39. Tel 5379 6219

• Müüa kasutatud väga heas 
korras elektriradiaatorid (Airelec, 
Atlantic), meeste/noorte uus 
sügistalvejope DE PUTA MADRE 
(S) , hamstripuur, metallgaraaž, 
värava sepishinged, söögilaud 
+ toolid, diivanilaud (kirss), 
nurgadiivan + tumba (beež), 2 
paari suusasaapaid (nr 38, valged 
ja sinised). Tel 5104 147

• Müüa uus äsja ostetud sülearvuti 
Asus, garantii 2 aastat. Tel 5609 
6382

• Müüa  vähekasutatud meeste 
käiguvahetusega  tänavasõidu 
jalgratas. Asukoht Rakkes. Info: 
5675 0239

• Müüa mootorratturi nahktagi 
(nr 56) ja kaboisaapad (nr 43). 
Tel 5575 132

alates 17 €/gr. Laada tn 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 
702

• Ostan heas säilivuses Eesti 
krooni paberraha. Hind Eesti 
Panga kurss+10%. Tel 5043 349

•  O s t a n  i g a s u g u s t  v a n a 
kodutehnikat ja vanametalli, 
vanu raamatuid, toidunõusid, 
mööblit. Tel 5673 8790

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostame hõbedat ja kulda 
igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/
gr. Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. 
Tel 32 405 42

• Ostan audio-videotehnikat, 
kulda ja igasugust muud huvitavat 
kraami. Raha kohe kätte! Tel 5556 
7508
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa ehituslikku saematerjali 
ning terrassi-,   v o o dri-  ja 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282 268

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa taksikutsikas (emane). 
Tel 5636 4032

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

LOOMAD
PÕLLUMAJANDUS

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .  V a j a d u s e l 
tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414 või 51 962 628

• Ladu Näpil müüb: broilerikints 
1,30€/kg; broilerikoib 1,35 €/kg; 
sea abaliha kondita 2,80 €/kg; 
sea lameribi 70% liha 1,70 €/kg; 
paneeritud tursafilee 2,70 €/kg. 
Tel 3220 722

• Müüa toidukartulit “Arielle”, 
“Vineta”, “Laura” 30 senti/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 5202 036

• Müüa toidukartulit “Milva”. Tel 
5699 6594

• Müüa otra 0,15 €/kg ja jahu 0,20 
€/kg. Tel 5200 783

• Müüa noored uted, lambaliha. 
Tel 5143 787

• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
valmistatud mahekomposti. 
Transpordivõimalus. Lisainfo 
telefonil 5053 340, 5259 239

• Müüa kuuseheki taimi. Tel 5561 
1125

• Müüa aasta munenud kanu (4 
€/tk). Toon koju. Info ja tellimine: 
lottele@hot.ee, tel 5655 196

• Müüa traktor Jumz 2126 (suur 
kabiin). Hind 2300 €. Tel 5196 2965

• Müüa DT-75, T-100 ja T-74 
varuosi, DT-75 universaalne 
buldooser ja 2teljeline 4,2t 
haagis. Tel 5123 247

• Ostan traktori T-25, T-16, DT-75 
ja MTZ 85. Võib vajadaremonti. 
Tel 5031 849

• Ostan koorma sõelutud mulda. 
Tel 5234 266

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja 
raieõigust. Tel 5365 3504

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

• Ostan margikogusid ja vanu 
postkaarte. Tel 5633 8129

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

VANAVARA

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja 
klaasnõud, seina- ja 

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Jäägid õmblusest – nööbid, 
p a n d l a d ,  t r u k i d ,  n e e d i d , 
paelastopperid ja -otsad, niidid, 
vatiin, vooder, liimiriie, flanell, 
linane riie, kunstkarv, vaheriie. 
Info tel 5698 1900 (hulgi ära anda 
peaaegu muidu)

•  Te r v i s e t u b a  7  Tš a k r a t 
nõustamine/vaimne tervis. 
Tel 5238 948

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 25. märtsil. Tel 
5395 2575

TEATED

ANDERI ÄRI

Rakveres, Pikk 6

kasutatud mööbel 
ja sisustus

E-R 10-17

L 10-14

TUTVUS
• Üksik korralik naine (60+) soovib 
oma ellu head ja ausat meessõpra 
vanuses (65-70 a), et teineteisele 
toeks olla. KOOD 03

• 53a mees  tutvub nais ega 
(püsisuhe). Tel 5892 5392

• Nooruslik keskealine naine 
tutvub püsisuhteks mehega, kes 
oskab ehitus- ja majapidamistöid. 
Tel 5609 6382

• 44a mees soovib tutvuda naisega 
püsisuhte eesmärgil. Tel 5674 0487

MUUD
• www.toonklaas.ee

• Ostan ajaloolise kalapüügi 
õiguse loa. Tel 5187 979

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. Hind 1.09 /min või 
TELLI ENNUSTUS h. 0,75 /min. 
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.

• Nõustamine. Hingeabi. Aitan 
leida sinu tõelist olemust. Tel 
56689629

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 
5289 418

• Antiigiäri pakub pensionärile 
kodust tööd – metallesemete 
puhastus, pisiparandus jms. Tel  
5029 782

• Anda rendile kutselisele kalurile 
ajaloolised püügiõigused  8 
nakkevõrku, 2 õngejada ja 2x3m  
ääremõrda soodsatel tingimustel. 
Püügipiirkond Lääne-Virumaa. 
Tel 5624 4605

• Ostan vanametalli ,  vanu 
sõidu- ja veoautosid. Transport 
ja vajadusel lõikamine meie poolt.
Töötame iga päev 5679 7793

• O s t a n  v a n u  V e n e 
elektroonikaplaate, skeeme, 
dioole, lintmakke, katkisi või 
vanu arvuteid. Tel 5673 8790

• Soovin osta 10 plastmasskasti 
mõõtudega 17,5x59,5x40 cm. Tel 
5614 2951

•  S o ov i n  o s t a  h ö ö v e l p i n g i 
ka s u t a t u d  t e r a  l e h t v õ t m e 
valmistamiseks. Tel 5614 2951

Müüa kvaliteetsed 
KUULDEAPARAADID. 

Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. 

Hind 20 €. Tel 5013393

• Soovin soodsalt osta 20 m3 toorest 
lepahalgu Rakverre. Tel 5614 2951

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 3504

• Ostan vundamendiplokid (150 
tk). Tel 5270 058

• Ostan 2 isa astelpaju suuremat 
istikut või vahetan emasistikute 
vastu. Tel 5381 2873

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 
(vana turuhoone). Tel 5067 819, 
32 30 702

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591
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Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Vurri on umbes 6 kuuna isane kass. 
Iseloomult väga julge, uudishimulik, 
ak ivne .Suur sõber lastega ja teiste 
kassidega. Meeldib süles olla ja nau-
dib hellitusi, meeldib mängida nii üksi 
kui teiste kassidega ning saanud vaja-
likud vaktsineerimised, mikrokiibi 
ning kastreeritud.

Natalja Rosalie - Viru Nigula vallast 
Kabeli külast leitud umbes pooleteise 
aastane emane kass. Vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ja steriliseeritud.

Tatjana Rosalie - Viru Nigula vallast 
Kabeli külast leitud emane kass. Vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud ja sterili-
seeritud.

Enela on umbes 1 aastane emane 
kass on ilusa triibulise mustriga kas-
sipreili, kes peab väga lugu heast 
seltskonnast! Talle meeldivad inime-
sed nii väga, et ta veedaks kasvõi ter-
ved päevad sinuga diivanil lösutades, 
majapidamistöid tehes ja hellitusi 
saades. Otseloomulikult, kui pere-
mees käib tööl, siis oleks kiisu iga 

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473

päev tal uksel vastas ja tervitaks armsa 
“Kurriga.” Enela on iseloomult sõbralik, 
kiinduv ja rahuliku loomuga ehk siis 
peab lugu rohkem niisama ringi uudis-
tamisest ja rahulikult pesas pikutami-
sest, kui mängimisest. Kiisupreilil on ka 
üks nõrkus... Nimelt armastab ta kassi-
sööki, kus sees on herned.. jah, see 
võib tunduda imelik, aga Enelale mait-
seb. Nii et tulevane pere võiks selle kõr-
va taha panna! Meie miniatuurne kiisu-
preili ootab teid külla ja loodab, et vars-

 saab nurruda ja peaga paikäsi puksi-
da juba oma PÄRISKODUS! Saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud, steriliseeritud ja kasutab ilus  lii-
vakas .

Kreutzwaldi - 17.03.15 Rakvere linnast 
Kreutzwaldi tänavalt leitud emane sõb-
ralik koer, kaelas punane trossijupp.

Roki on omaniku haigestumise tõ u 
varjupaika sa unud isane sõbralik koer, 
vaktsineeritud ja mikrokiibistatud. 

Kuri - Virumaa varjupaiga juurde puu 
külge ke  maha jäetud isane koer. Ise-
loomult on Kuri veidi umbusaldav, ta-
hab uue omanikuga pikemalt tutvuda, 
ei sobi selliseks koeraks kelle saaks ko-
he kaasa võ a, vaid temaga peaks enne 
veidi tutvumas käima, talle maiustusi 
tooma ja temaga sõbraks saama. Kuna 
Kuri on eelnevalt olnud ke koer, siis so-
bib ta häs  kuhugile valvuriks, sest os-
kab ka ke s olles ennast häs  tunda. 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

VALDO NÕMMESALU
13.07.49 - 23.03.14

Esimesel surma-aastapäeval 
mälestab Sind Sinu pere

Südame sügavaim valu
vaikiv kui igavik on...

Südamlik kaastunne Leenale perega kalli 

ISA 
kaotuse puhul. 

Keskladu 

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE. 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

Muld mälestust ei mata, 
aeg valu leevendab, 
kuid süda ikka ootab, 
hing hellalt igatseb...

ANTS RAAM
Südamlik kaastunne Maire perele

 ja kõigile lähedastele.

Ly, Ludmilla, Rita, Hiie 

Sa lahkusid vara,
jätsid maha tühjuse...

VALDUR PUIERÄST
(8. II 1961 – 23. III 2014)

Mälestavad esimesel
surma-aastapäeval

ema, õde ja vend peredega 

Siiras kaastunne Helgile 

RAIVU MERIRANNA 

kaotuse puhul. 

Maie, Kalmer

Avaldame sügavat kaastunnet Heino 
Sella’le 

ABIKAASA 

surma puhul. 
AS ISS Eesti Idaregioon

Avaldame kaastunnet Valjale laste
 ning lastelastega 

TOIVO PURGATSI 
kaotuse puhul. 
Tooni ja Aimar

Ei kao leinavalu hingest, 
ei kao silmist pisarad...

Armas Taimi!
Oleme südames koos sinuga, kui saadad 

viimsele teekonnale oma kalli poja

MATI NIINPALU

KÜ Linnutee pere

Nii valus on mõelda, et Sind ei ole 
ja kunagi enam me juurde ei tule

Mälestame head sõpra 

TOIVO PURGATSIT 

Sügav kaastunne abikaasale 
ja lastele.

Anton, Ene www.kuulutaja.ee

Näiteks sobiks ta mõne asutuse terri-
tooriumi valvama, või siis maale tallu 
vargaid eemal hoidma.

Kirsika on keskmises vanuses emane 
koer, vaktsineeritud, saanud ussiroh-
tu ja omab mikrokiipi. 

Juula - Järva Jaani vallast Jalgsema kü-
last leitud sõbralik emane noorem 
koer. Sobib häs  maakoju, kus palju 
ruumi et ringi joosta ja sobib ka maja-
valvuriks, sest on ilusa valju häälega 
ja suuremat sor  kutsa.

Joorep - Tamsalu vallast Tamsalu ale-
vikust aia külge seotuna maha jäetud 
noorem isane koer. Iseloomult on ta 
väga sõbralik, armastab mängida ja 
joosta ning saab kõigiga läbi. Meile 
tulles oli Joorep kõhnavõitu, pais s et 
ei olnud pikemat aega korralikult 
süüa saanud, ent siin meie tubli 
meeskonna käe all on hakanud kenas-

 kosuma ning ka karv on ilusaks sile-
daks muutunud. Ka sai kutsa kõik va-
jalikud vaktsineerimised ning mikro-
kiibi, seega ootab nüüd kannatama-
tult uut kodu kus saaks oma eluga 
edasi minna.

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses
E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 
toimetusse edastada ka 
telefonil 322 5091 või 
e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.ee 

Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda  panga-
ülekandega. Kuulutus 
ilmub reedeses lehes, kui 
ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 

lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee
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Harald Suislepp sündis 11. 
juunil 1921 Kundas. Kooliteed 
alustas ta Eidapere külakoolis 
ja seejärel Kunda-Mallas. 
Tulevase kirjaniku noorus- 
aastad nõudis endale halasta-
matu sõda. 1947. aastal jõudis 
noor Suislepp koju tagasi ja 
asus tööle ajalehe Viru Sõna 
toimetuses. Rohke lugemus ja 
hea huumoritunnetus olid 
tulevasele kirjanikule ja es-
seekoostajale selles töös tub-
listi abiks. 
Alates 1950. aastast kirjutas 
Suislepp kultuurisõnumeid 
Talurahvalehele ja töötas aas-
taid ajalehtede Noorte Hääl ja 
Säde toimetades.

Luuletusi elust enesest
Esimesed luulekogud avaldas 
Suislepp juba üsna varakult. 
Luuletusi hakkas ta kirjutama 
ajakirjanikutöö kõrvalt ja ko-
haliku rahva seas võitsid need 
peagi laiema kõlapinna. 
1958. aastal trükivalgust näi-
nud esikkogu „Tedretähed“ 
sisaldas luuletusi lapsepõl-
vest, läbielatud sõjakoledus-
test, ja olid oma keelekasutu-
selt küllaltki julged ning täis 
positiivset elutahet. 
Noorusaastatel iseloomustas 
Suislepa loomingut dünaami-
lisus ja jõulisus. Mõne värsi 
kallal peatus autor sageli 
nõnda pikalt, et lihtsatest 
luuletustest arenesid poee-
mid.
Tema teises luulekogus „Suu-
re Vankri jälgedes“ leidus juba 
palju tasakaalukamaid, kuid 
värsikeelelt keerukamaid luu-
letusi. Selle kõige juures ei 
unustanud Suislepp ka lapsi. 
Lustakas keeles kirjutatud 
värssnäidendid „Kellakägu“ ja 
„Onu Juhkami lustakad seik-
lused“ võeti väikeste lugejate 
poolt hästi vastu. 
Suislepale meeldis elu ehedus 
ja sellest kirjutamine. 1961. 
aastast alates hakkas ta oma 
mälestusi ja lapsepõlveseiku 
vihikutesse üles tähendama.
Oma mälestustest inspireeri-
tuna avaldas ta 1968. aastal 
„Parool KKK. Poistepoeemi.“
Sirgjoonelisus ja pühendu-
mus luulekeele arendamisse 
tegid Suiselepast ühe tõsiselt 
võetavama luuletaja 1960. 
aastate teisel poolel.
Lisaks luuletuste avaldamise-
le koostas ta humoorikaid lü-
hipalu ajakirjale Pikker ja kir-

Seitse värssi elust enesest
Meenutusi kirjanikust ja 
esseekirjutajast Harald Suislepast
Harald Suislepa loomingut 
iseloomustas tahtevabadus, 
on meenutanud tema kaua-
aegne sõber, paljude laste-
raamatute illustraator ja 
karikaturist Edgar Valter. 

Karin Hansson

jutas mitmeid raamatuarvus-
tusi.

Esseedest nii ja naapidi
Edaspidi kogus Suiselepp 
tuntust esseede koostajana. 
Eelkõige avaldas ta arvamust 
ühiskondlikel ja kirjandusli-
kel teemadel.
1970. aastal avaldatud essee-
dekogumik „Vabal häälel ehk 
mõtteid kahesajast Eesti raa-
matust“ kritiseeris Suislepp 
tugevalt tolleaegset kirjuta-
misstiili ja tekitas sellega teis-
tes kirjanikes palju meelehär-
mi ja segadust. 
Harald Suislepp leidis, et iga 
autor, olgu ta kui vana tahes, 
peab oma eneseväljenduses 
täiesti vaba olema. Loomin-
gut ei saavat paigutada kind-
latesse raamidesse ja igal kir-
janikul olevat õigus öelda se-
da, mida tal lugejale öelda on. 
Suislepp rõhutas sõnavaba-
duse tähtsust ja võitles tolle-
aegse kirjandusliku killusta-
tuse vastu. 
1958. aastal sai temast Kirja-
nike Liidu liige. Samal perioo-
dil võis tema loomingust lei-
da lühipalu, naljandeid, lü-
hiproosat, mis olid enamasti 
mõeldud poeglastele, ja roh-
kelt kirjanduslikke arvustusi. 
Tolleaegne hea kirjanduslik 
tava nägi ette, et kirjutada tuli 
üheaegselt nii lastele kui täis-
kasvanutele. Selles oli Suisle-
pale palju abiks ja toeks tema 
abikaasa Silvia Rannamaa, 
kes julgustas luuletajat lastele 
kirjutama.

Värssnäidendid
1970. aastate teiseks pooleks 
oli Harald Suislepa looming 
jõudnud järgmisesse murran-
gulisse seisu. Paljud tema 
luulekogud ei saanud kriiti-
kutelt enam nii palju tähele-
panu kui varem ja ta oli sun-

nitud aja maha võtma. 
Ta hakkas kätt proovima 
värssnäidenditega, sest tolle-
aegsetest autoritest ei viljele-
nud seda stiili just väga pal-
jud eesti autorid. Eeskujuks 
võttis ta endale tuntumad ve-
ne klassikud - Aleksandr Puš-
kini ning Mihhail Lermotovi.
Suislepp kirjutas kolm mahu-
kat ja elulist värssnäidendit: 
„Kolme tulbi tänav ehk minu 
tütar Torontos“, „Ja sõna sai 
tinaks...“ ning „Kolme tulbi 
tänava kolm lugu.“ 
Oma loomingus armastas 
Suislepp lugejaga nii öelda 
kahekõnesse astuda. Ta ütles, 
et ei kujutaks ettegi, kui luge-
ja seisaks temast eemal, kusa-
gil kaugemal. Seetõttu pidas 
ta väga tähtsaks, et tema loo-
mingu austajad ei piirduks 
vaid paari tema teose tund-
misega.
Isikupäraste lühipalade aval-
damist jätkas Harald Suislepp 
ka edaspidi. Ajakirjas Pikker 
ilmusid humoorikad lühipa-
lad sarjast „Kaarel Kustas 
mõlgutab maailmaasju“ ja 
palju teisi. 
Kirjanik leidis, et elu tuleb 
kirjanduses kujutada nii ehe-
dana, kui see tegelikult on. 
Ühes 1985. aastal peetud et-
tekandes tõdes ta, et eesti kir-
jandus vajab lausa maailma-
vaatelisi uuendusi, sest kõik 
mis toimub kirjanduseelus, 
olevat ju pidevas muutumi-
ses. 
Paljud temaga paraku ei 
nõustunud. Küll aga sai Suis-
lepp oma mõtteid avaldada 
luuletuste ja paljude raama-
tuarvustuste kaudu. 
Poeem „Peremärk ajas, ini-
meses ja maailmas“ käsitles 
oma olemuselt lausa igaviku-
lisi teemasid: sündi, elu, sur-
ma ja mõtisklusi sellest, mis 
juhtuks pärast seda. 

Järgnesid luulekogud „Päike-
sesoe maakivi“ ja „Köögertali 
kojutulek: lamba- ja ahviaas-
ta päevaraamat.“ Eriti viima-
ses arutles Suislepp maailma-
vaatelise kirjanduse teemadel 
ja uskus tõsimeeli, et see ka 
tõeks saada võis. 
Harald Suislepa loomingulist 
stiili iseloomustas sel perioo-
dil kõige enam läbinägelik-
kus. Tema luulekeelde lisan-
dus jõulisust, voolavust ja ha-
rukordsest värsitäpsust ning 
tunnetust. 
Paljud seda paraku ei mõist-
nud ja nii sai autor kriitikute 
hulgas hüüdnime „mässav 
Suislepp“, kuigi tegemist oli 
väga rahumeelse ja taktitun-
delise mehega. Oma luuletu-
ses „Seitse värssi elust ene-
sest“ tõdes ta, et on jõudnud 
punkti, kus tuleb kõrvale hei-
ta kõik tunded minevikust.

Töö elu lõpuperioodil
Elu lõpuperioodil muutus 
Suislepa looming leebemaks. 
Autor just kui leppis enesega 
ja vaatas oma senisele loo-
mingule juba läbi kerge huu-
moriprisma. 
Tema viimaseks avaldatud 
luulekoguks jäi „Pung ja Pe-
gasus“, mis ilmus 1998. aastal 
ja milles autor vaatab posi-
tiivses võtmes tagasi oma se-
nisele elukäigule. 
Samal aastal tekkisid Suisle-
pal tõsised probleemid tervi-
se, eelkõige seedimisega ja 
tohtrid soovitasid tal aja ma-
ha võtta. Kuid siiski leidis ta 
eneses veel jõudu uuesti läbi 
töötada kriitiliste artiklite va-
likkogu pealkirjaga „Loomin-
guline logiraamat“, mis kor-
dustrükini paraku ei jõud-
nud. 
Harald Suislepp lahkus jääda-
valt meie hulgast 21. sep-
tembril 2000. aastal.

SPORT

Korvpallimäng on
traumaohtlik isegi lauakohtunikele
Ei juhtu just sageli, et korvpallimängul saab vigastada sekre-
tariaadis töötav kohtunik. Selline harvaesinev seik ometi nel-
japäevasel Eesti meistrivõistluste II liiga 1/8-finaali avakoh-
tumisel BC Tarvas/Rakvere SK - Ei, Emotsioon (96:86) aset 
leidis.
“Ohvriks” oli mängu statistikasisestaja, kogenud lauakohtu-
nik Maarja Karm, kelle parema käe väike sõrm leidis üles pa-
raja hooga auti lennanud palli nõnda õnnetult, et näpp liige-
sest välja läks. 
Väikese ehmatusest tingitud pausi järel reageeris esimesena 
Tarva treener Raivo Tribuntsov, kes tõmbas näpu osavalt pai-
ka tagasi. Rakverlaste füsioterapeut Christi Oolo kandis sama 
tarmukalt hoolt külmakoti ja valuvaigisti eest ning mäng võis 
pisikese viivituse järel jätkuda.
“Selline asi juhtus sekretariaadis minuga küll esmakordselt,” 
lausus rakverlastele Tartust appi tulnud Maarja Karm, kes on 
lauakohtunikuna tegutsenud juba 1985. aastast ning teenin-
danud muu hulgas NSV Liidu meistrivõistluste ja eurosarja 
mänge. “Varasemalt olen mängijana korduvalt oma näppe 
lõhkunud, aga et sellisel kombel arvuti taga istudes võiks vi-
gastus tabada... Isegi ei meenu, et oleksin midagi sarnast näi-
nud.”
Kohtunik tänas abivalmis kodumeeskonna taustajõude ning 
märkis lisaks, et Tarva mängija, kellest pall tema näpu pihta 
õnnetult põrkas, käis samuti kohtumise järel viisakalt tervise 
kohta uurimas ja vabandamas. “See annab tunnistust treener 
Raivo Tribuntsovi heast tööst poistega mitte ainult palliplat-
sil, vaid ka väljapool seda,” tunnustas Maarja Karm.

Margus Martin

Tapa käsipallurid jäävad play off`ist eemale
Eesti käsipallimeistrivõistluste meistriliigas kaotas SK Tapa 
Arukülale 30:32 ja minetas praktilise võimaluse pääseda kuue 
parema hulka ehk play off`i. Teoreetiline võimalus on selleks 
küll veel olemas, aga teoreetiliseks see vaid jääbki, sest järg-
mistelt vastastelt oleks vaja võtta vaid võidud ja loota, et lähi-
konkurendid samal ajal kaotavad.
Tabeliseis: 1.-2. Põlva Serviti ja HC Kehra 34 punkti; 3. Viljan-
di HC 30 punkti; 4. Viimsi/Tööriistamarket 22 punkti; 5. Valga 
Käval 11 punkti; 6. Audentes 9 punkti; 7.-8. Aruküla ja SK Ta-
pa 6 punkti.

Tarvas kaotas lisaajal
TTÜ KKle ja võitis TLÜ/Kalevi
Alexela Korvpalli Meistriliigas kaotas Rakvere Tarvas möödu-
nud reedel koduväljakul TTÜ KKle. Tudengid said võidu lisa-
ajal, protokolli kanti numbrid 93:91. Kolmapäeval alistati Tal-
linnas TLÜ/Kalev 90:60.

Võrkpallurid langesid konkurentsis
Eesti võrkpallimeistrivõistluste veerandfinaalis kaotas Rakve-
re VK kolmel korral Bigbank Tartule ja langes edasisest kon-
kurentsist välja.

Jalgpallureile viigipunkt
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas viigistas Rakvere JK 
Tarvas Tartu Santosega 1:1. Tartlased asusid 9. minutil juhti-
ma, kuid juba 11. minutil Joonas Ljaš viigistas.
22. märtsil algusega kell 14 mängib Rakvere meeskond kodu-
sel kunstmuruväljakul FC Kuressaarega.

Kuulutaja

Aeg-ajalt jääb väljak kitsaks: sellel fotol on lauakohtunike 
kõrval maandunud Rakvere Tarva mängija Juris Umbrashko. 
Foto on illustratiivne ega ole seotud toodud uudisega. 

Foto: Ain Liiva
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RAHVUSVAHELINE TEATRIPÄEV

Eesti harrastusteatrite 
maastikul käib vilgas tege-
vus. Õpitakse tekste, te-
hakse proove, käiakse esi-
nemas. Osa harrastusteatri 
rahvast teevad aga viima-
seid ettevalmistusi selleks, 
et tulla 28. märtsil Rakve-
re spordihoonesse kontak-
te vahetama, oskusi näita-
ma ja rahvusvahelist teat-
ripäeva tähistama.

Katrin Kivi

Sündmuse idee autor ja kor-
raldaja on Rakvere harrastus-
teater Karakter, kelle eesmär-
giks on pakkuda harrastus-
teatritele võimalus vahetada 
mõtteid ja emotsioone ning 
tutvustada harrastusteatrit 
avalikkusele. Teatripäeva tä-
histamist toetab Eesti Harras-
tusteatrite Liit.

Mäng läbi näitlemise 
Kella 14-17 toimub teatri pro-
monaad (korraldustiimi liik-
me Tea Parsi välja mõeldud 
sõna, mis tähistab atraktiivset 
tutvustamist – toim.), kus üle 
Eesti kohale tulnud harras-
tusteatrid tutvustavad oma 
tegemisi ja 2015. aasta eten-
dusi.
Pärast promenaadi toimuvad 

lõbusad ja kaasahaaravad 
teatrimängud, kus harrastus-
näitlejad saavad näidata oma 
oskusi. „Näitlejatel pole õrna 
aimu, millistesse situatsioo-
nidesse nad satuvad,“ selgitas 
harrastusteatri Karakter esin-
daja Ivo Leek. „Võistluse ees-
märgiks on välja selgitada 
grupp parimaid kohale tul-
nud näitlejat. Zhüriisse palu-
sime võistlust hindama Eesti 
Harrastusteatrite liidu esin-
daja, Rakvere Teatri näitleja 
ning Rakvere Linnavalituse 
töötaja. Päeva juhib aga Rak-
vere Teatri näitleja Margus 
Grosnõi.“
Korraldajad ootavad rohket 
publikut. „Oodatud on kõik 
teatrisõbrad. Eriti kasulik on 
Promonaad kultuuritöötaja-
tele, sest nad saavad sealt 
oma tööks vajalikku infot, ke-
da esinema kutsuda,“ lisas 
Leek.
Sellisel kujul pole Eesti har-
rastusnäitlejad varem kokku 
saanud. „Kui läheb hästi, siis 
meie oleme valmis selle 
sündmuse kujundama tradit-
siooniks,“ rääkis korraldustii-
mi liige Elin Lemberg. „Luba-
me, et tuleb suurepärane 
sündmus. Tulemas on trupid 
üle terve Eesti – Saaremaalt, 
Tallinnast, Tartust, Suure-Jaa-
nist, meie enda Lääne-Viru-

maa trupid.“
Kui päeva esimene pool kuu-
lub publikule, siis õhtul tähis-
tavad näitlejad rahvusvahe-
list teatripäeva omakeskis 
Rakvere Kultuurikeskuses.

Harrastusteatrite
kvaliteet tõuseb
Ivo Leegi sõnul on harrastus-
teatri tase paranenud ja suu-
detakse pakkuda paremat 
kvaliteeti kui varem. Järjest 
enam tehakse tööd sarnaselt 
professionaalsetele teatritele. 
Harrastusnäitlemine on eest-
laste seas populaarne. „Eesti 
Harrastusteatrite Liitu kuu-
lub 55 truppi üle Eesti, igas 
trupis keskmiselt 10 näitle-
jat,“ rääkis Leek. „Lisanduvad 
veel need külateatrid ja tru-
pid, kes liitu ei kuulu.“
Harrastusteater on menukas 
ka publiku seas. „Suuremates 
linnades on keerulisem pub-
likut leida, kuid väiksemates 
kohtades, kus oma teatrit po-
le, on saalid tihti täis,“ ütles 
Leek.
Harrastusteater Karakter loo-
di kaks aastat tagasi märtsis. 
Tänaseks on trupp kasvanud 
24liikmeliseks. Tuuritatud on 
nii Hiiumaal, Viljandis, Tartus 
kui ka mujal. Eestist välja po-
le veel saadud, kuid Ivo Leegi 
sõnul osalevad nad konkursil, 

et pääseda etendustega „Kük-
loop“ ja „Kokaiin“ Euroopa 
Harrastusteatrite festivalile 
Prahas.
Karakteri näitlejad Ivo Leek ja 
Elin Lemberg on näitlemise-
ga tegelenud kaks aastat. 
Miks näitlemine? 
„Näitlemine on hea võimalus 
tulla igapäevarutiinist välja,“ 
põhjendas Leek. „Näitlemise 
kaudu saan olla erinevates 
rollides - kord politseinik, siis 
arst, või näiteks vana-kreeka 
kangelane.“
„Näitlemine annab esinemis-
julgust. Meil on siin olnud ju-
huseid, kus uus trupiliige on 
alguses arg ja kohmetu, kui 
nüüd julge ja enesekindel,“ li-
sas Leek. Elin Lembergi mee-
lest on näitlemine omamoodi 
teraapia.
Kui keegi soovib näitlemisega 
tegelema hakata, siis Leek ja 
Lemberg soovitavad kontak-
teeruda kodukohale lähima 
harrastusteatri grupiga. 
„Meil Karakteris on juba palju 
häid näitlejaid, meil on suu-
repärane lavastaja Tiit Alte, 
keda alles tunnustati Kultuur-
pärl 2014 tiitliga. Seega saa-
me juba valida, keda juurde 
võtame. Küll aga on meil 
puudus taustajõududest: 
grimmi- ja lavakunstnikud, 
kostümeerijad.“

Rahvusvahelise teatripäeva alga-
tasid 1961. aastal UNESCO juures 
tegutseva Rahvusvahelise Teatri-
instituudi (prantsuse keeles Insti-
tut international du theatre) IX 
kongressi delegaadid. Iseseisvas 
Eestis on seda pidulikumalt tä-
histatud 1995. aastast.
Teatripäev on pühendatud teatri-
töötajatele: näitlejatele, lavasta-
jatele, produtsentidele, valgus- ja 
helitehnikutele, lavatöölistele, 
isegi piletimüüjatele ja garderoo-

bitöötajatele. 23. jaanuaril 1933 
kirjutas vene lavastaja ning näit-
lejameisterlikkuse õppejõud 
Konstantin Stanislavski: “...eten-
dus algab teatrihoonesse sisene-
mise hetkest.” Stanislavski rõhu-
tas, et teatris pole teisejärgulisi 
ameteid.
Teatripäeva tähistamiseks korral-
datakse paljudes maailma riiki-
des teatrifestivale ja muid üritusi, 
mõned teatrid püüavad ajastada 
teatripäevale ka esietendusi. Mit-

mel pool antakse teatripäeval 
teatritöötajatele üle nii eriala-
ühingute kui ka riiklikke auhin-
du. Rahvusvaheline Teatriinsti-
tuut avaldab sel puhul igal aastal 
ühe lavastaja, näitleja või muu 
teatritegelase avaliku kirja.
Eestis on tavaks tähistada tervet 
märtsi kui teatrikuud, teatripäe-
val annab aastaauhinnad üle Ees-
ti Teatriliit. Igal aastal toimub au-
hinnatseremoonia eri teatris.

KaRakTer - Bakhandid kimbutavad Kükloopi. Euripidese saatürdraama “Kükloop”.

Harrastusteatrid 
näitavad Rakveres taset

Saate „Eesti otsib superstaari”
finaali uksele koputab neiu Tapalt
Sellepühapäevases neidude stuudiovoorus jahib finaalipää-
set Siret Tuula (pildil). 
26aastane neiu õpib Tallinna Tehnikaülikoolis ja töötab teatri 
NO99 restoranis teenindajana, lõpetanud on ta Tapa Güm-
naasiumi.
Sireti läbielamisi kajastas ka teatrivooru telesaade. 
„Tanel Padar oli nagu väike päike,“ vastas Siret saatejuht Tau-
kari küsimusele, mida ta kohtunike näoilmetest oma esine-
mise ajal tähele pani. 
Sireti edasipääsu stuudiovooru tegi teatavaks kohtunik Jarek 
Kasar. „Laulsid puhtalt, paraku sellest ei piisa,“ lausus kohtu-
nik esiti.
„Me üksmeelselt arvame, et sinus on palju-palju veel ja me 
tahame seda kõike näha,“ oli kohtuniku lause lõpp siiski rõõ-
muvalmistav. 
„Kümne parima tüdruku hulka pääsemine viis emotsioonid 
ekstreemsusteni!“ muljetas lauluneiu seepeale sotsiaalmee-
dias ja oli õnnelik, et tal õnnestus astuda unistustele suur 
samm lähemale. 
Sireti sõnul on laulmine alati olnud tema südamega harmoo-
nias. Teda huvitavad võõrkeeled ning muusika keelt peab ta 
universaalseks.
„Muusika keeles teistega suhtlemine on puhas nauding,” üt-
les Siret Tuula. 
Ta osales ka laulusaate neljandal hooajal neli aastat tagasi 
ning praegu on ta jõudnud saates juba kaugemale kui siis.

Tõnu Lilleorg
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21. ja 22. märts kell 18:30
Thriller

(Alla 16 a keelatud)

MUST MERI

21. ja 22. märts kell 20:45
Märul

(Alla 16 a keelatud)

RÖÖV AMEERIKA
MOODI

21. ja 22. märts kell 16:30
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

1944

21. ja 22. märts kell 13 ja 14:40
Animafilm
(Perefilm)

MUUMID RIVIERAL

Vaba aeg
KUHU MINNA

Gustavi Maja

20. märtsil kell 18 toimub Metsamoori loeng „Maagilised 
taimed meie looduses“.

Laupäeval võimalus teha bioresonants-diagnostikat. Vajalik 
eelnev registreerumine!

Täpsem info ja registreerumine:

www.gustavimaja.eu

tel +372 553 5871 Ly.

O Kõrts

Jõe 3a, Võsu 

Ürituste algus kell 22.

Sissepääs tasuta!

21. märtsil tähistame kevade algust, kevadist hõngu loob 
tantsupõrandale DJ Ailan Kytt

28. märtsil videodisko DJ Margus Roots

Rakvere Teater

20. märtsil kell 19 „8 armastavat naist“ suures majas (lav. Eili 
Neuhaus)

26. märtsil kell 19 „Põhjas“ väikeses majas (lav. Jussi Sorja-
nen) ESIETENDUS!

Biore Tervisestuudio

Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres

Üritused märtsis

20. märtsil kaaniravi

21. märtsil Hiina meditsiini alused - kopsud ja jämesool kell 
11-14

Seljaabi: Kiropraktiku vastuvõtt esmaspäeval ja kolmapäe-
val Biore Tervisestuudios Laada 3a, Rakveres.

Reg. Tel 5017960

www.biore.ee

www.tervisepood.biore.ee.

4. märtsil jõudis lugejateni 
MTÜ Roela Kodukant eestve-
damisel ilmuva teose „Minu 
kodu lugu“ kolmas raamat. 
Roela Rahva Majas toimus sel 
puhul raamatu esitlus ning 
toetajate tänuõhtu. 
Et koduloolise raamatu esit-
lus langes kokku Eduard Vilde 
150. sünniaastapäevaga, siis 
süütasid kokkutulnud küünla 
kirjaniku mälestuseks ning 
Valve Nõlvak tegi kokkuvõtte 
tema elust ja tegevusest. Õhtu 
üllatuskülalisteks oli Roela 
Rahva Maja näitering kolme 
miniettekandega.
„Minu kodu lugu“ kolmas 
raamat kannab alapealkirja 
„Kooli lood“ ja on pühenda-
tud Roela koolile. Kogumik si-
saldab kodu-uurimuslikke 
töid kooli lähiminevikust. 
Märkimisväärselt on tehtud 
uurimistööd ning sõlmitud 
kontakte seoses koolile F. von 
Wrangelli nime andmise ja ka 
nime väärika edasikandmise-

Roela Kodukant
esitles raamatut “Minu kodu lugu”

Foto: erakogu

ga. Roela kool kannab kuulsa 
meresõitja ja Artika-uurija 
Ferdinand von Wrangelli ni-
me 1999. aastast.
Roela Koolist on sirgunud ka 
tublisid rahuvalvajaid, kellest 
on juttu Laura Siku töös. Hu-
vipakkuv on 1985. aastal val-

minud Liina Neelokse uuri-
mistöö töökasvatusest Roela 
koolis 1960-1970ndatel, mil 
kooli juhtis direktor Ervin 
Kukk. Raamatusse mahub 
veel Roela lasteaia lugu ja uu-
rimus erivajadustega lastest 
tavakoolis.
Raamatute sünni taga on Ro-
ela koduloouurija Maret Tral-
la poole sajandi pikkune elu-
töö Roela Koolis, mille tule-
musena valmis 38 uurimus-
tööd, millest kuus tööd on 
koondatud äsja ilmunud raa-
matusse.
Roela Kodukandil on plaanis 
välja anda neljas kodulooline 
raamat alapealkirjaga „Refor-
mide ajastud“. Raamatus kä-
sitletakse reforme, muudatu-
si, ümberkorraldusi, mis toi-
musid nii põllumajanduses, 
ettevõtluses kui omavalitsus-
süsteemis. 

Kärt Põllu, 
Roela Rahva Maja

Maret Tralla raamatu
esitlusel.
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Rakvere Kütteladu müüb:

PUITBRIKETT

TURBABRIKETT

SAEPURUGRAANUL

KÜTTEKLOTSID

* (hele, kandiline) 0,960t

0,950t

(8mm) 0,975t

40L võrk

149 €

109 €

179 €

1,50 €

*

*

*

Narva tn 17, Rakvere
E-R 8.30-17.30, L 9-14

Tel 32 51 101

www.algaveod.ee

* Põllumajandusehitised
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

• • traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 8-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Juveeliäri Candra
SAABUNUD
ON UUED
EHTED!

PALJU KA
KÄSITÖÖEHTEID

Soodsad hinnad

alates st-30%
TÜHJENDUSMÜÜK

Tel 324 3838 www.myntmoobel.ee|

E-R 9.00-18.00, L 9.00-15.00

Rägavere tee 46, Rakvere

Külasta meid!

Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

HINNASULA!

UUS!

2,20

2,05

6,40

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga

Grill-liha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11
Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
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