
KERE- JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee

Julmurid saadeti aastateks vangilk 3 Töökuulutusedlk 7

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
TEL 17227
Iga 6. sõit TASUTA

pensionärid
õpilased
sõjaväelased -20%

Nr. 13 (854) 3. aprill 2015 tasuta

KATUSED JA SEINAD: ERAMUTELE, KORTERIÜHISTUTELE, TÖÖSTUSHOONETELE
TOODE AS RAKVERE ESINDUS:
Jaama 11 Rakvere 44311 (ii korrus)
Telefon: 553 0063, 322 5403
E-mail: sigrid@toode.ee

Avatud:
E-R 08.00-17.00
Lõuna: 12.00-13.00

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.

* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel

näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9%

jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood 25 kuud, tasumine igakuiste

annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

NEUROZAN®

TABLETID N30
Toidulisand

Neurozan® on tõhus 
toidulisand, mis ergutab 

äratundmisfunktsiooni, 
aktiviseerib ajutegevust 
ja tagab emotsionaalse 
stabiilsuse. 

Neurozan® on vajalik 

kõigile, kes töötavad ajuga.
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tel. + 372 324 2749, E-R 8-18, L  ja P suletud Kampaania kehtib kuni 30.04.2015.
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Eestis on tööandjaid, kellel 
on täidetud kõik seadusest 
tulenevad nõuded ning kes 
huvituvad töötajate heaolust, 
ent on ka ettevõtteid, kus töö-
keskkonna teemadega ei ta-
heta või ei osata läbimõeldult 
tegelda. 
Töötervishoiu ja tööohutuse 
seadusest tuleneb tööandjale 
mitmeid kohustusi, mille ees-
märk on korraldada ettevõtte 
töökeskkonda nii, et saaks 
ennetada tööga seotud tervi-
sekahjusid töötajatel. Töö-
andjal on vaja viia läbi süste-
maatilist sisekontrolli, ana-
lüüsida selle tulemusi ja tule-
muslikkust, viia läbi riskiana-
lüüs ja tegevuskava riskide 
maandamiseks jne. Kõik see 
nõuab nii aega kui ka raha. 
Kuidas ettevõtjad sellega hak-
kama saavad?
Aasta alguses viidi Sotsiaal-
ministeeriumi tellimusel läbi 
küsitlusuuring, milles uuriti 
ettevõtete juhtide suhtumi-
sest töökeskkonna ja töötaja-
te tervisega seotud tegevus-
tesse. Küsitluses osalenud 
300 väikese või keskmise suu-
ruse etevõtte juhist või perso-
nalitöötajast enamik pidas 
töökeskkonna valdkonnaga 
tegelemist küll oluliseks, kuid 
tunnistasid, et ei jõua, jaksa 
ega oska sellega sisuliselt te-
gelda. Seejuures on proble-
maatilised just väikesed, kuni 
10 töötajaga ettevõtteid, aga 
94% Eesti ettevõtetest just 
sellised ongi. Küsitluse tule-
musena selgus, et kolmandik 
neist ei tee isegi kõige ele-
mentaarsemat ja seejuures 
seaduse järgi kohustuslikku 
töökeskkonna riskianalüüsi. 

Ida- ja Lääne-Virumaal oli 
riskianalüüsi teinud vaid 38% 
kõigist ettevõtetest.
Kahjuks näitab ettevõtete va-
jakajäämisi töökeskkonnaga 
tegelemisel ka Tööinspekt-
siooni värske statistika – eel-
misel aastal juhtus Eestis 
kokku 4448 tööõnnetust, mis 
on ligi 500 võrra enam kui 
aasta varem (3971). Ka Lää-
ne-Virumaal on tööõnnetus-
te arv suurenenud – kui 2013. 
aastal juhtus 333, siis mullu 
juba 337 tööõnnetust.
Praegu kehtiva seadusandlu-
se järgi on kõige suurem vas-
tutus töökeskkonna korralda-
misel pandud tööandjatele. 
Selle on ka lihtne põhjus: ju-
hul, kui töötaja veedab tööl 8 
tundi päevas, siis möödub 
kolmandik ööpäevast just 
töökeskkonnas. Kui töökesk-
konnas ei ole tegeletud ohu-
tegurite kaardistamisega ning 
sellest tulenevalt ei ole tege-
letud ka riskide maandamise-
ga, siis mõju töötaja tervisele 
ilmneb varem või hiljem. Hal-
vimal juhul tuleneb sellest 
kutsehaigus, mille tagajärjel 
on vähenenud töötaja töövõi-
me. Sellest kaotab nii töötaja, 
tööandja kui ka ühiskond ter-
vikuna.
Investeeringud heasse töö-
keskkonda tagavad aga tööta-
jate rahulolu: tööle tullakse ja 
tööd tehakse hea meelega 
ning sellest tulenevalt tõuseb 
ka tootlikkus, mis panustab 
juba otseselt tööandja raha-
kotti. Sageli tahavad tööand-
jad näha tulemusi ettevõtte 
otseses kasumis, ent tegeli-
kult tuleks lisada valemisse 
ka näiteks tervisekahjude tõt-

tu puudutud tööpäevad, vä-
henenud motivatsioon jne.
Siinkohal on oluline, et ei te-
geletaks vaid füüsilise töö-
keskkonnaga, vaid ka ettevõt-
te sisekliimaga. Sageli on luu- 
ja lihaskonnavaevuste tegeli-
kuks põhjuseks stress või 
muu vaimne mure.
Ühe abivahendina töökesk-
konna korraldamisel on Sot-
siaalministeeriumi tellimusel 
valminud töökeskkonna hal-
dusvahend Tööbik (www.
tööbik.ee). Tegemist on Eesti 
ettevõtetele mõeldud tasuta 
veebipõhise töövahendiga, 
kus saab töökeskkonnaspet-
sialist viia läbi ettevõtte ris-
kianalüüsi, jälgida oma ette-
võtte töökeskkonnas toimu-
vat, planeerida töökeskkon-
naga seotud tegevusi (tööta-
jate koolitamine, tervisekont-
rolli läbiviimine jmt). Tööva-
hend vähendab ettevõtte hal-
duskoormust ning selle kasu-
tamine on lihtne.
Arvestades, et Eesti rahvastik 
vananeb, on meil vaja hoida 
iga inimest ja tema tervist, et 
tagada pikk ja kvaliteetne 
tööelu. Töökeskkonna korral-
damine ja edendamine on 
üheks vahendiks, mis aitab 
seda saavutada. Võib-olla ei 
ole realistlik rakendada põhi-
mõtet null tööõnnetust, aga 
kindlasti peaksime tegelema 
ennetustööga, et ära hoida 
need haigused ja õnnetused, 
mida on võimalik ennetada.

Anni Katkosild, 
Sotsiaalministeeriumi

tööelu arengu osakonna
peaspetsialist

Väikeettevõtjad jäävad 
tööohutuse ja -tervisega jänni

Televiisor, võimendi, raadio, 
tööriistad, hoidised jne -  
need on osa asjadest, mille 
vargad on viimasel ajal maa-
kodudest kaasa haaranud. Ai-
nuüksi märtsikuus registree-
riti Rakvere politseis 11 juh-
tumit, kus kurjategijad on 
murdnud kas elamutesse või 
kõrvalhoonetesse. 
Kuna sissemurdmised on sa-
genenud, siis soovitab polit-
sei pöörata kõigil majaoma-
nikel tähelepanu oma kodu 
turvalisemaks muutmisel. 
Vargad valivad kõrvalistes 
kohtades asuvaid maju, sest 
eluruumidesse sisenemisel 
tekitatud müra ei pälvi kellegi 
tähelepanu. Samuti võib nen-
tida, et väiksemates kohtades 
pole inimesed turvameet-
meid aktiivselt kasutusele 
võtnud. 
Arusaadavalt ei ole võimalik 
varaste käikusid ette näha, 
kuid siinkohal peaks toimima 
naabrite hoolivus, aga ka tä-
helepanelikkus võõraste suh-
tes. Näiteks naabrimaja hoo-
vis seisev võõras auto ning 

tundmatud askeldavad isikud 
on juba piisav põhjus, et he-
listada lühinumbril 112 ja 
oma kahtlustest teada anda. 
Kui kõne tulemusel tabatakse 
vargad, siis võite kindel olla, 
et teile on tänulikud nii naab-
rid kui ka politsei. 
Saanuks politsei õigeaegselt 
vihjeid, jäänuks näiteks Hul-
jalt varastamata alumiinium-
karkassi ja plastikkattega kas-
vuhoone, mis asust majast 
kõigest 200 meetri kaugusel, 
või Tobia külast 2500eurone 
murutraktor.
Kodu turvaliseks muutmisel 
saab majaomanik ise väga 
palju ära teha, alustades 
akende ning uste kindlusta-
misest lukustusega.
Taludest, nende kõrvalhoo-
netest ning hoovidelt saab 
vargusi ära hoida, kui hooned 
on valve all, lisaks on soovita-
tav paigaldada hoovi liiku-
misanduritega varustatud 
valgustid.
Politsei paneb inimestele sü-
damele, et vanametall tuleks 
paigutada võõraste pilkude 

eest varjule. Kõige parem 
oleks, kui vanametalli üldse 
kodude juurde ei koguks, sest 
see võib äratada varastes eba-
tervet huvi. 
Kui keegi on varguse ohvriks 
langenud või kui hoonel on 
lõhutud mõni uks-aken, aga 
varastatud midagi ei ole, siis 
tuleb neist juhtumitest kind-
lasti teada anda politseile. 
Inimesed võivad mõelda, 
miks nad peaks teatama, kui 
varastatud on kõigest kaks 
alumiiniumist piimanõud. 
Mõeldakse, et ei hakka nii 
„tühisest“ asjast kuhugi tea-
tama. Aga tegelikult on ka 
ühe piimanõu varastamine 
karistatav.
Samuti on vargustest (ja süü-
tegudest üldiselt) teadaand-
mine oluline sellel lihtsal 
põhjusel, et info on politseile 
vajalik tervikpildi kokkupa-
nemisel ning see kiirendab 
varaste tabamist.

Avo Koppas,
Rakvere politseijaoskonna 

piirkonnapolitseinik

Vargad on sihikule võtnud maamajad

Naljast peab 
oskama aru saada
Kuulutajal ei olnud sel aastal õnne 1. aprillil ilmuda ja seepä-
rast ei saanud me oma lugejatele villast visata. Nii mõnigi toi-
metusega seotud inimene või lihtsalt kõrvalseisja pakkus, et 
mis siis, tehke nalja siis kui ilmute, aga me ei saanud selliseid 
pakkumisi vastu võtta: paljude kaasmaalaste huumorimeel 
on niigi olematu, naljast ei saada aru ka naljapäeval, hakka 
siis veel hiljem selgitama, mis oli nali ja mis mitte.
Tuleb tunnistada, et minu jaoks muutub nii mõnigi nali eriti 
naljakaks siis, kui osad inimesed sellest aru ei saa. Mitte segi 
ajada nõmedate naljadega: lamedad ja punnitatud lood pa-
nevad ka mind vaid õlgu kehitama.
Tänavuse naljapäeva parim nali oli minu hinnangul ETV Te-
revisiooni uudisklipp vanamemmest, kelle korsten ja pliit 
olid hooldamata ning kellele Päästeamet ehitas seepärast 
uue pliidi. Memm pidi aga selle lõbu omast taskust kinni 
maksma – ligemale 4000 eurot.
Otse kümnesse! Aktuaalne teema ja üle võlli keeratud nali. 
Sai nalja ning probleemile juhiti samuti tähelepanu.
Nalja teine „vaatus“ järgnes õige pea. Nagu selgus, leidus 
hulk inimesi, kes võtsid seda lugu tõe pähe ja asusid sotsiaal-
meedias Päästeametit, riiki jne kritiseerima. Teiste hulgas üks 
endine poliitik. 
Endal naljasoon puudu, aga ütled enne üheksa lauset, kui 
ühe korra mõtled – nii võib vist selliseid inimesi iseloomusta-
da.
Seega paljastas ETV Pärnu toimetuse poolt tehtud nali veel 
ühe valupunkti: meil on väga palju inimesi, kes lahmivad 
oma arvamuse kõigepealt avalikuks ja hakkavad alles pärast 
mõtlema, mida ütlesid. 
Mõistan neid inimesi, kellele vanamemme-korstna nali ei 
meeldinud – must huumor ei peagi kõigile peale minema -, 
aga mõistus keeldub uskumast, et leidus inimesi, kes ei suut-
nud aru saada, et tegemist oli naljaga. Jah, unise peaga ja esi-
mese hooga võiski lugu tõepärane tunduda, aga miks sa tor-
mad kohe kritiseerima-õiendama? Hinga ikka enne paar kor-
da sügavalt sisse! Ja mitte ainult 1. aprillil.
Toon siinkohal ühe näite, kus sisse-väljahingamine on lausa 
reeglites kirjas. Olen autospordihuviline ja tegelen teatud 
määral ka selle ala kohtunike teemaga. Neid koolitades kõlab 
üks soovitus järgmiselt: ära vestle võistlejaga enne, kui ta on 
kiivri peast võtnud ja kümme sekundit möödunud. Asja mõte 
on selles, et seni kuni kiiver peas, on võidusõitja omas mullis 
ega hinda toimunut või toimuvat adekvaatselt.

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA

Nädalapäevad tagasi sai Viru 
maakohtu Rakvere kohtuma-
jas lahenduse aastaid kest-
nud kohtusaaga, mille juured 
ulatavad juba aastasse 2010. 
Kohtu all oli viis meest, kel-
lest kaks olid esimese kuriteo 
toime panemise ajal vaid 
15aastased.
Kurjategijateni jõudmine oli 
töömahukas, nõudes polit-
seinikelt kõvasti peamurd-
mist ning palju unetuid öid. 
Samuti pikendas kohtuprot-
sessi asjaolu, et kohtualune 
Karl Eelmaa põgenes kohtu-
pidamise eest välismaale. 
Möödunud aasta lõpus ta ta-
bati ja toimetati tagasi Eestis-
se.

Juhuslik ohver
Viru ringkonnaprokuratuuri 
vanemprokuröri Sirje Merilo 
sõnul oli enamik kohtualus-
test politseile juba varase-
mast ajast tuttavad. Nimelt 
panid mehed järjepanu toi-
me vargusi ja edasi läksid 
nende kuriteod aina jõhkra-
maks. 
Esimene kuriteoteade tuli 
2010. aasta novembris, kui 
ühest karjäärist leiti auto, 
milles oli vigastatud mees. 
„Kohe oli selge, et tegemist ei 
ole liiklusõnnetuse või muu 
taolisega, vaid tahtliku kuri-
teoga,“ rääkis vanemproku-
rör Merilo. „Politseil mingid 
kahtlused justkui olid, aga 
tõendiks vormistada neid ei 
õnnestunud kuni selle hetke-
ni, kui peaaegu aasta hiljem, 
2011. aasta augustis, avastati 
ühest karjäärist inimskelett. 
Üsna ruttu õnnestus tuvasta-
da, kellele see kuulub, ja alles 

Julmurid saadeti aastateks vangi
Kohus langetas karmid ka-
ristused pätikamba liik-
metele, kes röövisid ja vi-
gastasid süütut meest, hil-
jem peksid aga surnuks 
oma kambajõmmi.

Kaius Mölder

pärast selle kuriteo menetlu-
se alustamist hakkasid tõen-
did niipalju koonduma, et sai 
hakata üht ja sama seltskon-
da kahtlustama mõlema kuri-
teo toimepanemises.“
Ta lisas, et jõugul oli välja ku-
junenud juht Taivo Veerg, kel-
le taktikepi all kogu süsteem 
toimis ning kes oli selle päti-
kamba aju. Tal oli eriline os-
kus koondada enda ümber 
ühiste huvidega isikuid, algul 
küll ainult varavastaste kuri-
tegude toimepanemiseks. 
Kahjuks õnnestus tal enda te-
gemistesse kaasa tõmmata ka 
kaks alaealist poissi.
Esimene röövimine pandi 
toime ilmselt hetkeemotsioo-
ni ajel. „Seltskond tuli paras-
jagu vargilt ja päris kobeda 
noosiga,“ rääkis Merilo. „Nad 
sõitsid ringi varastatud auto-
ga, kus oli varastatud kraam. 
Kannatanu juhtus neile oma 
autoga lihtsalt teele ette. Ük-
sik inimene õhtul autoga tee 
peal - see pani kurjategijate 
mõtted tööle, et väga kerge 
saak ja võtaks temalt midagi 
ära. Kas nad sel hetkel edasist 

plaanisid, et viime hiljem kar-
jääri, ei oska ju öelda, aga 
suhteliselt ühisel meelel seal 
tegutseti ja otsuseid vastu 
võeti.“

Tapsid oma kamraadi
Kuu aega hiljem peksid koh-
tualused üht oma kambajõm-
mi, süüdistades teda politsei-
ga koostöö tegemises. Seejä-
rel otsustasid nad meest hir-
mutada ja tõstsid ta bussi 
ning viisid Tamsalu vallas 
Lemmkülas asuvasse karjää-
ri. Kannatanule anti labidas, 
kästi endale haud kaevata ja 
kui ta keeldus, siis hakkasid 
kõik koos teda peksma. 
Kui kannatanu enam ei rea-
geerinud, võeti talt riided sel-
jast, et juhul kui ta veel sur-
nud polnud, küll kustutab 
külm ilm mehe eluküünla. 
Kannatanu lohistati peksmis-
kohast umbes 40 meetri kau-
gusele põõsa alla ja kaeti oks-
tega. 
Kuigi jõugu tapetud liiget ot-
siti nagu igat teist teadmata 
kadunut, leiti tema skelett 
peaaegu aasta hiljem ja seda 

täiesti juhuslikult. Surnuke-
hast ei olnud palju alles jää-
nud, sest aeg ja loomad olid 
oma töö teinud.
Tekib küsimus, kuidas liitusid 
vägivaldse jõuguga kuritegu-
de toimepanemise ajal vaid 
15aastased noormehed.
Vanemprokurör Merilo hin-
nangul otsivad noored poisid 
seiklusi ja põnevust ning kui 
kusagil seda pakutakse, siis 
on nad ka kohal. „Nad sattu-
sid inimeste juurde, kes neid 
ära kasutasid. Mingil hetkel 
nad küll mõistsid, et kõik 
hakkab üle pea kasvama, 
kuid kartus jõugu liidri ees 
hoidis nende suu lukus,“ sel-
gitas Merilo.
Viru Maakohus langetas jul-
murite suhtes vanglakaristu-
sed, mille kohaselt peab jõu-
gu juht Taivo Veerg vangis 
olema 13 aastat, Karl Eelmaa 
8 ja Rene Kruusma 7 aastat. 
Vennad Raik ja Rait Õiso said 
vastavalt 1 ja 3 aastat tingimi-
si karistuse. Karistused pole 
veel jõustunud ja kohtualus-
tel on võimalus otsus edasi 
kaevata.

Karl Eelmaa Taivo Veerg Fotod: Kaius Mölder

Neljas ideede laat
tuleb aastate võimsaim
Kolmapäeval, 8. aprillil toimub Rakvere ametikoolis neljas 
ideede laat, mis on sel korral suurem kui kunagi varem.
Lääne-Viru maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna va-
nemspetsialisti Merle Maimjärv-Mirka sõnul on ideede laat 
aasta aastalt kasvanud nii osalejate arvu kui ka töötubade 
mitmekesisuse poolest.
„Lõviosa töötubade läbiviijatest on maakonna koolid ja huvi-
ringid, kelle käe all saab tutvuda mitmete aladega. Esmakord-
selt on ideede laadal oma tooteid tutvustamas mitmed õpi-
lasfirmad,“ rääkis Maimjärv-Mirka. 
Proovida saab robotite ehitamist, leiutamist, 3D-joonesta-
mist ja printimist, tutvuda nii auto- kui IT valdkonnaga, 
elektriskeemidega, filminduse ja veeökoloogiaga. 
Huvilised saavad luua päris oma mobiilirakenduse Android 
keskkonnale. Kätt saab proovida auto- ja lennumudelitega 
ning robovõistluse demorajal robotitega. Näha ja katsuda 
saab ka krosskarti ja avastada droonide põnevaid võimalusi . 
Lisaks on esindatud mitmesugused laboratooriumid, kus te-
hakse sinasõprust loodusteadustega, õpitakse tegema lõhna-
sid, täringuid, hõljukeid ning katsetusi saab teha ka ajusead-
metega.
Tarkust on jagamas Keskkonnaamet, politsei, Maanteeamet, 
Rakvere haigla, Haljala ja Rakvere noortekeskus, noorkotkad 
ja kodutütred. Kasulikku informatsiooni leiab kindlasti ka 
Erasmus+, Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskuse, Ra-
jaleidja ja arenduskeskuse infolauast. Päeva meelelahutusli-
ku poole eest hoolitsevad teadusteater Tipp ja Pauk, Psühho-
buss ning AHHAA Teadusteater. 
Ideede laata korraldab Lääne-Viru maavalitsus koostöös Eu-
rope Directi Lääne-Virumaa teabekeskuse, Lääne-Viru aren-
duskeskuse, Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse, Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu, politsei ja päästeametiga ning maakon-
na koolide ja tehnika- ning tehnoloogiaringidega. 

Ideede laadal näeb ka teadusteatrite etendusi, kust ei puudu 
leegid, plahvatused ja vägev toss. Foto: Heili Nõgene
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VARGUSED
31. märtsil teatati politseile, 
et Rakveres Narva tänava 
kinnistult varastati kuus me-
tallist kütusemahutit. Kahju 
on 1800 eurot.
29. märtsi öösel varastati 
Kadrina vallas osaühingule 
kuuluvast kütusemahutist 
1000 liitrit erimärgistusega 
diislikütust. Kahju on 700 
eurot.

LAHKUS AVARIIPAIGAST
29. märtsil kella 17.20 paiku 
toimus liiklusõnnetus Kad-
rina vallas Loobu-Rõmeda 
maantee 3,2. kilomeetril, 
kus sõidutee vasakul poolel 
jalgratast lükanud alkoholi-
joobes 51aastasele meeste-
rahvale sõitis riivamisi otsa 
vastutulev sõiduauto, hele-
dat värvi Audi. Auto lahkus 
sündmuskohalt, jalakäija 
toimetati Rakvere Haigla 
EMO-sse.

LIIKLUSÕNNETUS TAPAL
27. märtsil kella 16.10 paiku 
toimus liiklusõnnetus Tapal 
Kesk tn 13 juures, kus 11aas-
tane poiss sõitis tõukeratta-
ga plankaia tagant ootama-
tult ülekäigurajale ja külje 
pealt otsa sõiduautole 
Volkswagen Passat Variant, 
mida juhtis 51aastane And-
rey. Liiklusõnnetuse tagajär-
jel toimetati poiss Rakvere 
Haigla EMOsse ja sealt edasi 
SA Tallinna Lastehaiglasse.

NAIST LÖÖDI NOAGA
28. märtsil kella 22 paiku 
löödi Tapal kähmluse käigus 
32aastasele naisele nuga jal-
ga. 

PÕLES SAEKAATER
30. märtsi õhtul kell 22.29 
tuli häirekeskusele teade, et 
Rakvere vallas Järni külas on 
tulekahju saekaatris. Sünd-
muskohale sõitsid kohale 
päästjad Väike-Maarja, Rak-
vere, Tapa ja Kunda pääste-
komandost ning vabatahtli-
kud päästjad Kadrinast ja 
Tamsalust. Selgus, et põles 
saekaatri katlamaja pöö-
ning. Tulekahjule pandi piir 
kell 23.07, kustutustööd lõ-
petati kella 01.06ks. Esialg-
setel andmetel sai tulekahju 
alguse sädemetest, mis tu-
geva tuulega levisid korst-
nast katuse alla, kus süüta-
sid katuse konstruktsioonid.

TAMSALUS HÄVIS MAJA
27. märtsi varahommikul 
kell 5.44 said päästjad välja-
kutse Tamsalusse Paide 
maanteele, kus teataja sõna-
de kohaselt põles kahekord-
ne elumaja. Kohale võitsid 
päästjad Väike-Maarja, Rak-
vere, Tapa päästekomandost 
ning Tamsalu vabatahtlikud 
päästjad. Kahekordne elu-
maja põles lausleegiga, ma-
jast oli ise välja tulnud noor 
naine, kes oli šokiseisundis. 
Neiuga hakkas tegelema 
kiirabi. Tulekahjule pandi 
piir kell 7.10. Tulekahju kus-
tutati kella 8.30ks. Maja hä-
vis tules.

Kevadel algab erideminee-
rijatel kiire aeg, sest lumi 
sulab ja maapõuest tõuse-
vad pinnale lõhkekehad. 
Eriväljaõppega meeste töö 
on need inimelude sääst-
miseks kokku korjata ja 
kahjutuks teha. 

Kaius Mölder

Demineerimiskeskuse juhi 
Arno Pugoneni sõnul ei möö-
du neil päevagi, kui pole väl-
jakutset. „Sel aastal algas ke-
vad vara ja kuna muru veel ei 
kasva, siis on lõhkekehade 
leidmise tõenäosus tunduvalt 
suurem kui muudel aastaae-
gadel,“ tõdes Pugonen. Ta üt-
les, et juba on leitud tavapä-
raseid Teise maailmasõja aeg-
seid lõhkekehasid – mürske, 
granaate, miinipildujamiine. 
Isegi üks lennukipomm on sel 
aastal kahjutuks tehtud.

Teatage pommileiust
Pugonen kiidab nende ini-
meste teadlikkust, kes kahtlu-
se korral helistavad Häirekes-
kusesse ja teatavad leiust. 
Tihtilugu on lõhkekeha roos-
tetanud ja minetanud oma 
tavapärase kuju. Samuti ei 
too inimesed oma leidusid 
enam politsei või päästekes-
kuse ukse taha, nagu seda 
tehti aastaid tagasi. 
Ka Ida-Eesti pommigrupi ju-

hataja Jakob Juhanson kinni-
tab, et nii Lääne- kui ka 
Ida-Virumaa elanikud on ül-
diselt ohuteadlikud ning an-
navad enamasti igast leiust 
kohe teada. „Demineerijad 
paluvad inimestel samas vai-
mus jätkata, sest mahajäänud 
ohtlik rämps on vaja ära ko-
ristada ja see on väga tähtis 
meie keskkonna turvalise-
maks muutmisel. Meil on öö-
päevaringne valmisolek, kuid 
kindlasti peab väljakutsete 
kõrgperioodil varuma roh-
kem kannatust, sest alati ei 
pruugi demineerijad jõuda 
leiukohale samal päeval. Mit-
te mingil juhul ei tohi plahva-
tusohtlikku leidu ise puudu-
tada ega transportida,” ütles 
Juhanson. 
Pommileiust tuleb teatada 
numbril 112. Vajadusel võtab 
demineerimismeeskonna 
juht leidjaga ühendust, täp-
sustab olukorda ja annab 
soovitusi edasiseks tegevu-
seks.
Demineerijatel on kokkupuu-
teid ka sõjaajaloohuvilistega, 
kes Virumaal vanades lahin-
gupaikades kaevamas käivad. 
Suuremas osas on tegemist 
seadusekuulekate kodanike-
ga, kes kahtlastest leidudest 
demineerijatele alati teada 
annavad.
Samas on aga mõned, kes 
peale lõhkeaine leidu jätavad 
selle kas lihtsalt vedelema või 

võtavad endaga kaasa. Õn-
neks jääb selliseid aardekütte 
Pugoneni sõnul aina vähe-
maks.

Kahjutustatud
40 lõhkekeha
Sel aastal on Ida-Eesti pom-
migrupi demineerijad käinud 
enam kui 25 väljakutsel, mil-
lest lahingumoona leiuga 
seotud väljakutseid oli 18. 
Kahjutuks on tehtud 40 lõh-
kekeha.
2014. aasta oli Ida-Eesti pom-
migrupi demineerijatele 
töörohke: väljakutseid oli 
365, neist 315 olid seotud sõ-
jaaegse lahingumoonaga. 
Kõige rohkem väljakutseid 
(156 korral) lahingumoona 
kahjutuks tegemiseks oli 
Ida-Virumaale Vaivara valda - 
see on nii ka varasemalt ol-
nud, sest mainitud piirkond 
oli Teises maailmasõjas üks 
lahinguterohkeim koht Ees-
tis. 
Lääne-Virumaale oli väljakut-
seid 63, peamiselt olid need 
seotud lahingumoona leiuga.
Kokku hävitati möödunud 
aastal Ida-Eesti pommigrupi 
tööpiirkonnas 1205 lõhkeke-
ha, 3709 padrunit ja 4501 
grammi lõhkeainet. Kõige 
rohkem tuleb lõhkekehi välja 
põllutöödel, metsatöödel ja 
aina rohkem Eestimaal levi-
ma hakanud detektoritega ot-
simise tagajärjel.

Jätkuvalt tõuseb 
maapinnast ohtlikku 
laskemoona

Alaealised purjutajad 
kainenevad turvakodus
Politseile põhjustavad peavalu alkoholi tarbinud alaealised, 
keda pole võimalik vanematele üle anda. Lääne-Virumaal võ-
tab sellised lapsed lühiajaliselt vastu turvakodu, mis pakub 
probleemi korral ajutist peavarju. 
Statistika kohaselt tarvitavad lapsed järjest rohkem alkoholi. 
Viimaste uuringute andmetel on lausa iga kolmas 11aastane 
proovinud alkoholi ja iga kolmas 13aastane laps on olnud 
purjus. 
Napsutanud alaealistega oli pealinnas probleem lausa nii tõ-
sine, et märtsi alguses avati Tallinna Laste Turvakeskuses 
Eesti esimene nn laste kainestusmaja. Kuigi alkoholi tarbi-
nud lastele mõeldud kainestuskamber koosneb vaid kahest 
toast ja neljast voodikohast, oli vajadus sellise koha järele ju-
ba ammu olemas. 
Alaealistega tegelemine on politseinikele tõsine väljakutse ja 
probleemi tõsidust näitab ka üha suurem tabatud alkoholi-
tarvitajate hulk.
Ka Lääne-Virus pole teema võõras ja politseinikel on välja 
kujunenud reeglistik, mille järgi käib alkoholi tarbinud alaea-
liste menetlemine. Esmalt kontrollitakse alaealist indikaator-
vahendiga, kas ta on alkoholi tarbinud, ning kui ta on seda 
teinud, siis teavitatakse sellest olenemata kellaajast lapseva-
nemat. Esimesel võimalusel antakse nooruk lapsevanemale 
üle ja kui seda pole võimalik teha, siis otsib politsei kontakti 
lähisugulaste või mõne teise täiskasvanud peretuttavaga.
Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Fuchsi sõ-
nul hindab politseinik iga konkreetse juhtumi puhul alaealise 
tervislikku seisundit ning otsustab edasise tegevuse. „Polit-
seiametnik võib alaealise kainenema toimetada juhul, kui 
alaealist ei ole võimalik anda täiskasvanud perekonnaliikme, 
hooldaja või eestkostja hoole alla,“ ütles Fuchs. Samuti ei jää 
peavarjuta need noored, keda kainenema pole võimalik pai-
gutada või kui neid pole võimalik vanematele üle anda.
Olukorras, kus joobes alaealine pole adekvaatne või tal on 
halb olla, kutsub politsei talle meediku, kes hindab tervislik-
ku seisundit. Vajadusel viiakse nooruk haiglasse, kus temaga 
tehakse vastavaid meditsiinilisi protseduure.
Käesoleval aastal võtab Tapal tegutsev Maria Lastekeskus 
vastu lapsi igalt poolt Lääne-Virumaalt. „Varasemalt olid po-
litsei jaoks keerulised õhtused ja öised ajad, kus alaealisele 
oli väga raske leida turvalist kohta ööbimiseks. Kuigi neid 
sündmusi polnud eriti palju, ehk paar kolm tükki aastas, oli 
vaja sellegipoolest leida lahendus,“ selgitas Fuchs. 
Lastekeskuses veedab laps minimaalse aja, sest tema koht on 
siiski kodus. Käesoleval aastal on olnud üks juhtum alkoholi 
tarvitanud alaealisega, kes oli pärit teisest maakonnast ning 
keda ei olnud võimalik vanematele üle anda. Samas oli alaea-
line alkoholi tarvitanud sedavõrd vähe, et kainenema paigu-
tamine arestikambrisse poleks olnud mõistlik. Politseiamet-
nikud viisid lapse ööbima Maria Lastekeskusesse.
Kainenema paigutatud alaealiste suhtes algatatakse hiljem 
väärteomenetlus. Kui nooruk on üle 14 aasta vana, siis mää-
ratakse talle karistuseks rahatrahv kuni 10 trahviühikut ehk 
40 eurot. Kui tegemist on alla 14aastase noorukiga, siis ta on 
süüvõimetu isik ja ta saadetakse alaealiste komisjoni, kus tal-
le kohaldatakse käitumise parandamiseks mõjutusvahend. 
Vanemad ei saa otseselt karistada selle eest, et nende laps 
tarbis alkoholi, kuid tegemata selgitustöö eest tuleb neil lõ-
puks ikkagi määratud trahv kinni maksta.

Kaius Mölder

Vainupea silla sulgemine 
mõjutab bussiliiklust
Lääne-Viru Maavalitsuse ühistranspordi vanemspetsialist 
Martin Keskküla andmetel mõjutab Vainupea silla sulgemine 
bussiliine 17, 28 ja 30 ning ajaliselt pikeneb nende marsruut 
kümme minutit.
Marsruudi läbimine pikeneb ümbersõidust, mis arvestab lii-
nil olevaid peatuseid.
Liinid nr 17 Kunda – Võsu – Kunda, nr 28 Kunda – Vainupea – 
Rakvere ja nr 30 Rakvere – Karula – Kandle – Karepa – Rakvere 
hakkavad küll peatuma Vainupea peatuses, kuid teisel pool 
jõge (Eisma pool), kuhu paigaldatakse ajutine bussipeatus. 
Jalakäijatele tagatakse liikumine üle jõe.
Liinidel jääb ümbersõidu tõttu teenindamata Pajuveski pea-
tus ning reisijatel tuleb kasutada Karula peatust. 
Maanteeameti hinnangul jääb Vainupea sild liiklusele sule-
tuks aprilli lõpuni.

Kuulutaja

Arno Pugonen näitab juba kahjutuks tehtud laskemoona. Foto: Kaius Mölder
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Võltsraha on taas liikvel
Teisipäeval ostsid Venevere kaupluses mees ja naine 10 pakki 
suitsu. Kauba eest tasumisel kasutasid nad 100eurost raha-
tähte. Kuigi raha kontrollimise masin ei tahtnud algselt eht-
sust tunnistada, otsustas müüja raha siiski vastu võtta. Hil-
jem selgus, et tegemist oli suveniirraha koopiaga. Politsei 
alustas juhtumi uurimiseks väärteomenetluse.
Käesoleval aastal on Lääne-Virumaal juba neljal korral maks-
tud 100eurose suveniirrahaga. Aasta alguses maksti kahel 
korral taksoteenuste eest ja ühel korral tasuti samuti ühes 
maakohas kaupluses kauba eest.
„Kõik kannatanud märkasid hiljem, et rahakupüüri nii ühele 
kui teisele poole oli venekeelses heledas kirjas kirjutatud, et 
tegemist on suveniirrahaga, mis pole kasutatav maksevahen-
dina,“ ütles Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlus-
talituse juht Joel Alla. Ta lisas, et tegemist oli ilmselt koopia-
masina alt läbi käinud suveniirrahaga, mille paljundamisega 
erilist vaeva ei nähtud. „Rahatähte vastu valgust vaadates on 
näha, et kirjad ja mustriservad ei kattu. Samuti on puudu 
seerianumber ning hologramm,“ lisas Alla. 
Politsei soovitab alati olla väga tähelepanelik raha käitlemi-
sel, eriti kui tegemist on väga suurte kupüüridega. Kui raha 
kontrollimiseks vajalikke seadmeid pole, siis raha ehtsust 
saab tuvastada eelkõige katsudes ja jälgides vajalikke turva-
elemente. Võimalusel teatage valerahajuhtumist kohe polit-
seid.

Kuulutaja

Suurettevõtetel ja riigiasutus-
tel on oma kliendiinfotelefo-
nid, kuhu kliendid häda kor-
ral helistada saavad. Sageli 
tuleb ooteliinil olla närvesöö-
vad minutid, kuid oma viha ei 
tasu klienditeenindaja peale 
välja valada.
Haljala vallas elav Inga rääkis 
loo, kuidas isegi postkontori 
lahtiolekuaja teada saami-
seks pead sa ära kulutama 
hulgi närvirakke. „Ühel päe-
val tuli mulle sõnum, et post-
kontoris on pakk. Hakkasin 
otsima telefoninumbrit, et 
teada saada lahtiolekuaega-
sid,“ rääkis Inga. 
Loomulikult ei leidnud ta 
postkontori telefoninumbrit 
ja nii sattus ta Omniva lehe-
küljele, kus esiotsa ei leid-
nudki isegi teeninduspunkti-
de asukohti üles. Nii tuli he-
listada klienditeeninduse lii-
nile, kus nagu alati kõlas vas-
tu tuttav jutt – teie kõne mak-
sab, teie kõne salvestatakse ja 
valige number, mis teid konk-
reetselt huvitab. Lõpuks pää-
ses peale üheksaminutilist 
ooteaega liinile, et teada saa-
da, mis päeval ta võiks oma 
paki kätte saada.
Kui siinkirjutaja katse korras 
Omniva infoliinile helistades 
valis klahv „neli“ ehk „muu 
mure“, siis pääses peaaegu 
kohe löögile. Klienditeenin-
daja selgitas, et parajasti pol-

nud neil eriti palju kõnesid, 
mistõttu juhtus nii. 
Omniva kommunikatsiooni-
juht Erki Varma ütles, et veeb-
ruaris oli neil kõnede keskmi-
ne ooteaeg üle kahe minuti ja 
teenindati keskmiselt 4400 
kõnet nädalas. Ööpäevas on 
neil tööl 9-10 inimest, kes te-
gelevad kõnedele vastamise-
ga. Koormuse kasvamisel 
suurendatakse ka kõnedele 
vastavate klienditeenindajate 
arvu.
Maksu- ja Tolliamet, mis dek-
laratsioonide esitamise ajal 
saab väga palju päringuid, on 
selliseks koormuseks valmis-
tunud. Veebruarikuus toimus 
klientide teenindamisel hüp-
peline kasv ning kokku tuli 
vastata ligi 56 000 päringule, 
mis on poole võrra rohkem 
kui jaanuaris. 
Teenindusosakonna talituse-
juhataja Roman Spasjuk üt-
les, telefoni ja e-posti teel 
abistab inimesi 95 ametnik-
ku, kuid nende teenistusüles-
anded ei piirdu ainult tööga 
kontaktkeskuses. „Seal on 
nad graafiku alusel kahe- või 
neljatunniste vahetustega 
tööl. Graafikuvälisel ajal tege-
levad samad ametnikud 
klienditeenindusega letis, kus 
kontrollivad deklaratsioonide 
õigsust, vastavad päringutele 
ja teabenõuetele jne,“ täien-
das Spasjuk. Tavaperioodil 

teenindab kliente üheaegselt 
keskmiselt 25 teenindajat, 
tipp-perioodidel on teenin-
dajaid ligi 60. Möödunud aas-
tal oli keskmine ooteaeg 20 
sekundit.
Peaaegu kõik infoliinid anna-
vad teada, et kõnesid salves-
tatakse. See on vajalik ette-
võttele, et hiljem kõnesid mo-
nitoorida.
Erki Varma ütles, et Omnivas 
hinnatakse monitooringu 
põhjal klienditeenindajate 
tööd ning antakse tagasisidet, 
mida saaks paremini teha. 
Samuti võib monitooringu 
tulemusena selguda kliendi-
teenindajate koolitusvajadus. 
„On probleeme, mida ei suu-
deta kõne kestel lahendada, 
ning need saavad lahenduse 
järelkuulamisel,“ täpsustas 
Varma. „Tihti on sellistel puh-
kudel põhjuseks kas puuduli-
kud või ekslikult esitatud 
andmed. Klientide pöördu-
mised annavad ka ettevõtte 
juhtimiseks vajalikku tagasi-
sidet ning võimaldavad suu-
nata ressursse tekkinud kit-
saskohtade lahendamiseks.“
Peamised küsimused, mida 
klienditeenindajatelt uuritak-
se, on tellitud pakkide kohta 
või kui trükikojas on rike, siis 
inimesed otsivad oma saabu-
mata jäänud perioodikat ta-
ga. Lisaks ei taheta veebile-
helt infot otsida, vaid eelista-

takse teha infopäring teenus-
te kohta. Küsitakse isegi, kui-
das kasutada pakiautomaati.
Roman Spasjuk kinnitas, et 
ka neil kuulatakse igapäeva-
selt kõnesalvestisi ja analüü-
sitakse vastuste kvaliteeti. Ta-
valiselt esitatakse igal kuul 
enne 10. kuupäeva peamiselt 
tulumaksu deklareerimisega 
seotud küsimusi, seevastu 
kuu lõpus, enne 20. kuupäeva 
laekuvad käibedeklaratsiooni 
esitamisega seotud küsimu-
sed. 
Aastaringselt on aktuaalsed 
maksuvõlgnevuste ja nende 
ajatamistega seotud pöördu-
mised. „Segadust võib tekita-
da maksuterminoloogia, kui 
seda igapäevaselt ei kasuta-
da. Siin püüame täpsustavate 
küsimuste abil inimese mu-
rest aru saada,“ lisas Spasjuk. 
Ta ütles veel, et naljakad si-
tuatsioonid tekivad neil pea-
miselt selle tõttu, et Maksu- ja 
Tolliameti üldinfo lühinum-
ber 1811 on väga sarnane 
teiste infoliinide numbritega. 
Näiteks on nende poole pöör-
dunud inimene, kes teatas 
signalisatsiooni valehäirest ja 
palus väljasõit annulleerida. 
Samuti on numbrilt 1811 kü-
situd infot mitmesuguste 
asutuste lahtiolekuaegade 
kohta või taksofirmade kon-
taktandmeid.

Mari Mölder

Te olete ooteliinil… MÕNE REAGA
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Lugeja küsib:
Tööd tehes puutun enamiku 
tööajast kokku ohtlike kemi-
kaalidega. Tööandja on küll 
väljastanud kaitsemaski, 
kuid ma pole kindel, kas see 
kaitseb piisavalt minu ter-
vist. 

Vastab Tööinspektsiooni 
töökeskkonna nõustamise 
osakonna juhataja Rein 
Reisberg.
Ohtlike kemikaalide kasuta-
misel on oluline teada nii 
kasutatava kemikaali oma-
dusi kui selle kemikaali si-
saldust töökeskkonna õhus. 
Kemikaali omaduste kohta 
saab esialgse teabe kemi-
kaali pakendilt ja põhjaliku-
ma ohutuskaardilt.
Ohutuskaardil on kirjas, 
millistes tingimustes võib 
kemikaali kasutada, milli-
seid isikukaitsevahendeid 
tuleb kasutada ning millised 
on esmaabimeetmed.
Tööandja peab tagama, et 
töötajad on teadlikud tööl 
kasutatavate ohtlike kemi-
kaalide ohutuskaardi and-
metest.
Ohtliku kemikaali sisaldus 
töökeskkonna õhus selgita-
takse välja riskianalüüsi käi-
gus.
Kuna tegemist on töötajate 
tervisekahjustuste enneta-
miseks oluliste mõõdista-
mistega, võib neid läbi viia 
akrediteeritud või erialase 
kompetentsuse kinnitust 
omav mõõtelabor.
Heas riskianalüüsis on iga 
ohtliku kemikaali kohta kir-
jas nii mõõdistamistulemu-
sed kui ka lubatud piirnor-
mid.
Ohtlike kemikaalide piirnor-
mid on kehtestatud Vabarii-
gi Valitsuse 18. septembri 
2001. a määrusega nr 293 
„Töökeskkonna keemiliste 
ohutegurite piirnormid”. 
Riskianalüüsi tulemusi tuleb 
töötajatele tutvustada.
Teades riskianalüüsi tule-
musi ja määruses kehtesta-
tud piirnormi, saab hinnata, 
kas töötamisel on vaja kasu-
tada isikukaitsevahendeid. 
Isikukaitsevahendi valikul 
tuleb lähtuda ohutuskaar-
dist ja mõõtmistulemustest.
Tihti arvatakse, et ostan kõi-
ge odavama, see ju ka tööta-
jate kaitseks mõeldud. Kuid 
see ei pruugi sobida konk-
reetse kemikaali ja töökesk-
konna jaoks.
Samuti ei pruugi sobida ka 
kõige kallim. See võib olla 
küll hea mingi kemikaali ka-
sutamisel, aga ei kaitse mis 
tahes kemikaali eest.
Seega tuleb osta just konk-
reetsete töötingimuste jaoks 
sobiv hingamisteede isiku-
kaitsevahend.
Mõnel juhul võib selleks olla 
tolmumask, kuid mõnikord 
on ainsaks võimaluseks 
värske õhu juurdevoolu ta-
gavad isikukaitsevahendid.

Kuulutaja

Sarnaselt paljude tiigiomani-
kega on ka Haljala vald hädas 
oma keskuse tiikides vohava 
taimestikuga. „Varasematel 
aastatel oleme saanud tiike 
hooldada KIKi abiga, kuid 
nüüd, kus seda meedet enam 
ei ole, tuli leida uus lahen-
dus,“ rääkis Marko Teiva.

Ärge välja püüdke!
Haljala vald leidis probleemi-
le kiire lahenduse. „Kolleeg 
näitas mulle artiklit, lugesin, 
võtsin appi Google´i otsin-
gusüsteemi ning pärast uuri-
mist tõimegi Võrumaalt Jaa-
niraotu kalakasvatusest 100 
valgeamuuri,“ selgitas Teiva. 
„Kingituseks saime veel mõ-
ned kuldkalad ja kuldsäinad.“
Marko Teiva rääkis, et valgea-
muurid kalamehe konksu ot-
sa naljalt ei hakka, ent aval-
das siiski muret tuhandeeu-
rose investeeringu säilimise 
pärast. „Palun kõigilt mõist-
vat suhtumist. Kui kellelgi õn-
nestub kala välja püüda, siis 
laske vette tagasi,“ pani ta 
kõigile kalasõpradele süda-
mele. „Lisaks tuletan meelde, 
et võrkudega tiigist kalu püü-
da ei tohi. Kasutame siiski au-
said võtteid. Olen siit tiigist 
ise ka ühed võrgud välja võt-
nud ja ära visanud. Loodan 
väga, et ei pea kalapüüki soo-
tuks ära keelama.“ 
Ka mitmed teised tiikide 
omanikud meie maakonnas 
kaaluvad kalade abil nende 

29. märtsil süüda-
ti Suure Lennu 
kaare mälestus-
lõkked Ebaveres 
ja Saaremaal Kaa-
li meteoriidi- 
kraatri juures. 
Mälestuslõketega 
tähistati kirjani-
ku, filmimehe ja 
Eesti Vabariigi 
presidendi Len-
nart Meri 86. sün-
niaastapäeva. 

Valgeamuurid
hooldavad Haljalas tiike

JURIST ANNAB 
NÕU

Haljala vallavalitsus asus-
tas aleviku tiigid Kaug-Ida 
päritolu valgeamuuridega, 
kes kuuluvad karpkalaliste 
sugukonda. Valla majan-
dusspetsialisti Marko Tei-
va sõnul ei ole kalad mõel-
dud õngemeeste rõõmusta-
miseks, vaid veekogu hool-
damiseks.

Katrin Kivi

korrashoidmist. Teiva sõnul 
on huvi tundnud nii Palmse 
mõisa aednik kui ka Rägavere 
vallavanem Virgo Koppel.
Jaaniraotu taluperemehe Va-
leri Kostini sõnul sobib valge-
amuur väga hästi ka kodutii-
kidesse. „Oma vastupidavu-
sega võib see kala tõesti ülla-
tada,“ kommenteeris ta. 
„Kogrega vahest võrrelda ei 
saa, küll aga linaskiga.“
Paraku valgeamuur Euroopa 
vetes ei paljune. Kostin rää-
kis, et 6-7 aasta vanuselt val-
geamuur heidab küll marja, 
aga see ei valmi. Küll on kala-
mari inkubeeritav, millega 
Kostini talu ka tegeleb. 
Lisaks on tal pakkuda ka de-
koratiivkalu, kes tiiki sobivad 
ning seal ka paljunevad.

Valgeamuur
meie vetes ei sigi
Kui suur peab veekogu kala 
jaoks olema? „Porilompi pole 
ehk mõtet panna, sügavust 
peaks olema siiski paar meet-
rit, pindalalt oleks hea alates 
paaristsajast ruutmeetrist,“ 
lisas ta. „Muidugi peab mõist-
ma ka seda, et ekskavaatorit 
see kala päris ei asenda. Kind-
lasti tasub helistada ja nõu pi-
dada, mida tiigiga ette võtta 
ning mis ja kui palju  kalu 

soetada.“
Valgeamuur on taimetoiduli-
ne kala, kes kasvab aastas 10-
20 cm ja võtab kaalus juurde 
500-900 g. Eesti oludes on 
isendid kasvanud kuni meet-
ripikkuseks ja 25 kg rasku-
seks. Valgeamuur sööb peaae-
gu eranditult ja suures kogu-
ses veetaimi. On arvutatud, et 
päevas sööb ta kaaluliselt 
umbes kolm korda rohkem 
taimi, kui ise kaalub. 
Valgeamuuri söömapiirkonda 
on kerge leida hanede välja-
heidet meenutavate poolsee-
dunud ekskrementide järgi, 
mis massiliselt veepinnal uju-
vad. Peale veetaimede sööb 
valgeamuur veel maismaalt 
niidetud heina ja seda ka kui-
vatatult. Eriti valiv valgea-
muur toidu suhtes ei ole. 
Nooremana sööb ta palju 
niitvetikaid, kala vanemas eas 
selle toidu osatähtsus langeb. 
Piisava asustustiheduse kor-
ral on see liik võimeline 1–2 
aasta jooksul veekogus kogu 
taimestiku hävitama. 
Valgeamuur on kohastunud 
taluma suurt temperatuuri-
vahemikku (0–38°C), samuti 
tunneb ta end hästi riimvees 
(soolsus kuni 10%) ja talub 
hapnikusisalduse langust ku-
ni 0,5 mg/l.

Selline nägi Jaaniraotu tiik välja sügisel pärast vee väljapumpa-
mist ja kalade väljapüüdmist. Veepiirist allpool oleva taimesti-
ku on valgeamuurid ära söönud. Foto: erakogu

Suure Lennu kaare ots-
punktides süüdati mälestuslõkked

Lennart Meri kirjeldas oma raamatus “Hõbevalgem”, kuidas 
Kaali järve moodustanud meteoriit just Väike-Maarja lähedal 
atmosfääri sisenes ja põiki läbi Eestimaa, võimas tulejutt ta-
ga, Saaremaale kukkus. Siinkohal põimub folkloor endisaeg-
se jumala Tarapita lennuga Ebavere mäelt Saaremaale.
Ebaveres süütas mälestuslõkke Pandivere Arendus- ja Inku-
batsioonikeskuse juhataja Aivar Niinemägi (pildil), kes on 
selle juba 2006. aastast alates kestva mälestuslõkete süütami-
se traditsiooni algataja. 
Pärast lõkke süütamist vaadati Ebaveres ühiselt filmi „Veelin-
nu rahvas“, mis on üks Lennart Meri viiest filmist koosnevast 
soome-ugri filmirännakute (1968-1988) sarjast. 1972. aastal 
esilinastunud film oli omas ajas esimene rahvusvaheliselt 
kaalukas dokumentaalfilm soome-ugri rahvaste etnograa-
fiast 20. sajandil. 
Väike-Maarja muuseumi juhtaja Marju Metsman rääkis filmi 
vaatamise järel tekkinud mõtetest: 
„Hõimurahvaste filmid toovad alati just kui maa peale tagasi. 
Neid vaadates tekib iga kord tunne, et oleme ühes kultuuri-
ruumis – meie lood, töövõtted ja varasem eluviis on väga sar-
nased. Mida rohkem süveneme, seda rohkem saame aru ka 
Ebavere kui iidse pühapaiga tähendusest. Väga kõnekana 
tundub Lennart Meriga siinkandis seonduv kooslus: Ebavere 
mägi, mille Lennart Meri on kultuurilukku kirjutanud, Väi-
ke-Maarjas sirguv keeletammik ja F. J. Wiedemanni keeleau-
ninna laureaadi Lennart Meri istutatud nimipuu Väike-Maar-
ja muuseumi ees.“ 
Kaali järve ääres, tuleteekonna teises otsas, loitsis tänavu 
koos kohaliku rahvaga mälestuslõkke süttima tantsuselts Ta-
rapita, kes tavapäraselt on lõkke süütaja olnud Ebaveres. 
Tantsuselts Tarapita tähistas Suure Lennu kaare mälestuslõk-
ke juures seekord oma 4. nimepäeva. Tarapitaga koos oli Saa-
remaal ka Tamsalu naistantsurühm Virvering.
Tantsuseltsi Tarapita tantsija Heili Nõgene mõtteid Kaali jär-
ve äärest: 
“Rahvast oli Kaali järve äärde üsna arvukalt kogunenud ning 
hoolimata läbilõikavast tuulest võeti meid rõõmsalt ja soojalt 
vastu. Pihtla vallavanem Jüri Saar ja Kaali külastuskeskuse 
peremees Alver Sagur meenutasid sõnavõttudes Lennart Me-
rit ning Ebavere ja Kaali ühise mälestuslõkete traditsiooni 
ajalugu. Rõõm oli tulesüütamise aegu ka Skype’i silla abil ko-
dukandirahvaga otseühenduses olla - ühendasime järve ää-
res sülearvuti mobiilsesse internetti ning saatsime koos saar-
lastega Ebaveresse tervitusi ja võtsime tervitusi vastu.”

Ilve Tobreluts,
Väike-Maarja valla avaliku teabe ja spordiosakonna juhataja
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KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Rakvere Takso OÜ võtab tööle 
taksojuhi. Tel 5154 639

•  P a k u m e  t ö ö d  e k s p o r d i 
müügiassistendile. Tööülesanded: 
kliendihaldus, müügipakkumiste 
koostamine ja koordineerimine.  
Müügitiimi toetamine iga päeva 
ülesannetes. Nõudmised kandidaadile: 
väga hea  suhtleja, hea arvuti kasutaja, 
oskus suhelda kõnes ja kirjas  eesti, 
inglise ja vene  keeles. Kasuks tuleb 
eelnev töö kogemus. Pakkumised 
saata: Heatplus8@gmail.com. Tel +372 
51 21 999. Otsime oma meeskonda ka 
hakkajat projektijuhti

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

• Otsime santehnikut  Lääne-
Virumaalt. Töö üle Eesti. Vanus 
kuni 40 eluaastat. Kiire! Tel 5348 
7973

• Vajatakse lüpsjat. Torusselüps. 
Asume Lääne-Virumaal. Elamiseks 
korter. Tel 5699 0533, 5656 4680

• Võtame tööle C-, E-kategooria 
autojuhi (parkimine-laadimine 
Tamsalus). Tel 5025 108

• Ehmofix Autohooldus pakub tööd 
aktiivsele ja oskustega autoremon-
dilukksepale. Töö Rakveres, info 
telefonil:  5259490

• Otsin tööd koduabilisena (mees – 59a 
pensionär) majutamisvõimalusega. 
Tasu ei küsi. Tel 5644 7099

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

•  R a k v e r e  J K  Ta r v a s  k u t s u b 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitrenni. Info 
jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344 9925

Kunda Linnavalitsus
otsib IT-spetsialisti 
Kunda Linnavalitsus võtab alates 20. aprillist tööle Kunda lin-
navalitsuse IT-spetsialisti. Tema tööülesannete hulka kuulub 
linnavalitsuse ja hallatavate asutuste infotehnoloogia kava ra-
kendamine ja välja töötamine ning korrastamine vastavalt va-
jadusele; järgneva aasta IT-eelarve koostamine riist- ja tarkva-
ra ajakohastamiseks; IT-kasutajate ja kogu infotehnoloogiaala-
se töö juhendamine, vajadusel koolituste korraldamine; asu-
tuse ja hallatavate asutuste süsteemne IT-vajaduste kaardista-
mine; arvutite ja andmebaaside hooldamine linnavalitsuses ja 
hallatavates asutustes; IT- ja IS-probleemide lahendamine ja 
organiseerimine; linnavalitsuse ja hallatavate asutuste arvuti-
võrgu, server tarkvara korrashoid ning turvalisuse tagamine; 
ettepanekute tegemine tarkvara, riistvara ja muude tehniliste 
vahendite soetamiseks; arvutikasutajate abistamine tehniliste 
ja tarkvaraliste probleemide lahendamisel; linna ja hallatavate 
asutuste infotehnoloogilise töö juhtimine.
Kandidaadilt nõutakse IT-alast kõrgharidust, süsteemsus- ja 
analüüsivõimet, eelnevat töökogemust vastaval ametikohal, 
IT-süsteemide juhtimise oskust, kohusetundlikkust, projekti-
kirjutamise oskust ja/või kogemust (soovitav), ametikohal va-
jalike arvutiprogrammide kasutamise oskust, hea suhtlemis-
oskust, eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene keele oskust 
suhtlemise tasemel.
Kasuks tuleb B-kategooria juhilubade omamine ja isikliku sõi-
duauto kasutamise võimalus.
Linnavalitsus pakub omalt poolt huvitavat ja mitmekülgset 
tööd, erialast täiendkoolitust, kaasaegset töökeskkonda ja töö-
vahendeid, eneseteostuse võimalust.
Allkirjastatud avaldus, haridust tõendavad dokumendid, moti-
vatsioonikiri (alus esimese dokumendivooru läbimise kohta) 
ja palgasoov koos CV-ga esitada Kunda linnavalitsusse aadres-
sil Kasemäe tn 19, Kunda 44107 või linnavalitsus@kunda.ee.
Kandideerimistähtaeg: 13. aprill 2015.
Täiendav info telefonil 32 55 961, 52 78287 või e-mail jyri@
kunda.ee.
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Buratino südamesoov on 
näitlejaks saada. Et aga puust 
nukk päris oma südame ja 
hingega poisiks võiks saada, 
et kunagi ka lavalaudadele as-
tuda - olgu selleks siis teatri-, 
elulava või hoopis need kaks 
ühes -, tuleb tal läbi teha põ-
nevate seikluste kadalipp. Tee 
iseendaks kujunemisel pole 
kunagi lihtne: seikluste keeri-
ses satub Buratino näiteks 
Lollide maale ja Imede põllu-
le. Võiksid ju need paigad 
sümboliseerida tänapäeva 
Austraaliat, Ameerikat või 
mõnda muud ihaldatud siht-
punkti, kuhu kiputakse, et 
iseendas selgust leida.

Teater teatris
või teater kui elu?
Lugu lükatakse käima papa 
Carlo majast, mis peagi muu-
tub teatriks, seejärel Lollide 
maaks, Konnatiigiks ja kõrt-

Mart, võitsite mõne kuu eest 
telesaate „Su nägu kõlab tut-
tavalt“ - kas nüüdne lavastus 
sai tõuke telesaatest? 
Mitte päris, aga jah. Ta räägib 
minu loo, mis kerges nihkes 
võrreldes minu päriseluga. Ta 
räägib näitleja raskest elust 
(näitleja lisab häälde teatraal-
set tooni – T.L.), kuidas me 
oleme edevuse sõltlased ja 
ego pantvangid, et miks need 
näitlejad ikka lavale ronivad 
ja miks nad selliseid asju tee-
vad. Lavastuses me (tüki au-
tor on Rein Pakk – T.L.) ei võta 
seda päris elu liiga tõsiselt. 
Kokkuvõttes räägib lugu ka 
sellest, kuidas võita näosaa-
det. 

Mida publik võib oodata?
Mul on alati natuke keeruline 
rääkida sellest lavastusest, 
sest väga palju ei saa ma ette 
ära öelda.  Me oleme väga 
palju lavastuse väljamõtlemi-
sel mõelnud selle peale, et 
mis nüüd publiku ootused 
on. Mõeldes, mida publik 
võib oodata, siis ma kardan, 
et me päris seda ei anna neile. 
Ei tahaks päris tulla publikule 

Mart Müürisepp: olin mees metsast
Paari nädala pärast alustab 
noor näitleja Mart Müüri-
sepp oma esimest ringreisi 
humoorika monolavastuse-
ga, kus esitamisele tuleb 
„Mees metsast“, 1. mail 
näeb lavalugu Haljalas. 

Tõnu Lilleorg

TEATRIARVUSTUS

Buratino unistab suurelt

Aastal 1978 mängis Lauri Nebel Buratinot, ligi 40 aastat hiljem kehastub ta papa Carloks.
Buratino rollis Imre Õunapuu.

Üllar Saaremäe lavastajakäe alt lavalaudadele jõudnud 
“Buratino” läbiv motiiv on teekond. Puust poisi Burati-
no täiskasvanuks saamise teel on teater sümboolne tähis 
enesearengu teel.

Erle Loonurm

sukski. Ja mitte ainult – lavas-
tuses on teatri valduses terve 
saal, st ka publikupoolne osa 
muutub näitelavaks: tegelas-
kujud liiguvad ridade vahel ja 
lava ees. See on suurepärane 
viis näidata lastele, kuidas 
teatri illusoorne maailm nen-
de endi silme all sünnib. See, 
mis võib tunduda kindla 
väärtusena, muutub ja saab 
hetkega uue tähenduse. La-
vastus juhib lustakal viisil tä-
helepanu teatri olulisele 
funktsioonile – kas see, mis 
meile aus ja usaldusväärne 
näib, ei või oma kuue all hoo-
pis teist palet peita? Kogu la-
vastuse vältel suhtlevad näit-
lejad lastega, noored teatri-
huvilised vastavad ja reagee-
rivad trupile suure rõõmuga. 
See ongi ju see teatriime, mi-
da teatris otsitakse – neljanda 
seina lõhkumine, publikuga 
sideme loomine, et teater kõ-

netaks - „Buratinos“ on see 
kõik olemas. 

Kaasahaarav seiklus
eilse ja tänase ristteel
“Niisugust materjali nagu 
“Buratino” tuleb teatud aja 
tagant teatris alati teha,” nõn-
da on öelnud Lauri Nebel ja 
tal on tuline õigus. Ajatu mui-
naslugu sütitab traditsioone 
ja väärtusi hindama ka noort 
teatripublikut. Üks lavastuse 
tugevusi ongi Lauri Nebel ise 
– vanameister mängis ni-
miosa Buratinot ligi 40 aastat 
tagasi ning täna leiame ta sa-
mast tükist papa Carlona. 
Oma lihtsuses ja siiruses on 
ta liigutav ja poeb südamesse.
Üllar Saaremäe „Buratinos“ 
on rõhk seiklusel ning mo-
raalne lugu, kuidas puunu-
kust saab päris poiss, on ta-
gaplaanil. Siit tulenevalt toi-
mibki Imre Õunapuu Burati-
no rollilahendus lihtsuse ja 
naiivsuse kaudu. Tüki tutvus-
tuses välja toodud “heasü-
damlikkus” domineerib minu 
silmis Õunapuu mängus liig-
selt, puudu jäi emotsionaal-
sest sügavusest. Etenduse lõ-

puks sai puupoisist päris ini-
mene, seda küpsemist ja 
transformeerumist oleks 
tahtnud rohkem tajuda ja nä-
ha. Suurepärase etteaste teeb 
Margus Grosnõi Pierrot’ rol-
lis. Pehmelt öeldes varastab ta 
kogu show, sest kui Pierrot 
oma lustakate haraliste varru-
katega lavale ilmub (10 punk-
ti kostüümikunstnikule!), siis 

 Foto: Andres Keil

teistele tegelaskujudele enam 
tähelepanu naljalt ei jätku. 
Samuti teeb meeldejääva ja 
sümpaatse etteaste Liisa Ai-
bel Rebasena: särtsakas ja 
veetlev. 
Kiiduväärt on, et kogu trupp 
suutis oma intensiivsusega 
lavastuse energiat üleval hoi-
da. Võib-olla jäi puudu vaid 
lavastaja veidi tugevamast ja 

omanäolisemast käekirjast. 
Oleks tahtnud näha keskset 
punast niiti, mis rikkaliku te-
gelaste galerii, värvikate kos-
tüümide, tantsude ja laulude 
kirju lapiteki kokku traagelda-
nuks, andmaks juurde selle 
emotsionaalse miski, millega 
lavastaja oleks lavastuse päris 
enda omaks teinud.

vastu. Ma arvan, et kui publik 
seda lavastust näeb, siis ta ab-
soluutselt ei arvanud, et ta 
näeb sellist. Ta tuleb ikkagi 
natuke teistmoodi kui need 
monotükid, mida seni on 
mängitud. 

Teil on ilmselt palju naisfän-
ne ja lavastuse plakatil olete 
sellise moodsa habetunud 
hipsteri moodi, kelle kohta 
on leiutatud peen väljend 
„puuraidurseksuaal“. Mida 
naisfännid võivad etendusest 
oodata?
Ma arvan, et naisfännidel, kes 
natuke (näitleja lisab häälde 
teatraalset tooni – T.L.) limp-
savad keelt, kindlasti on mi-
dagi vaadata. Natuke saab 
naisvaatajate närve kõditada 
küll. Päris niimoodi ka pole, 
et päris siukest puuraidurit 
sealt saab. Ühtepidi tähendab 
pealkiri seda, et ma olingi 
mees metsast, keda keegi ei 
teadnud, kes lihtsalt tuli, nägi 
ja võitis. Aga noh, see, mis na-
gu lõpuks juhtub... Ma ei tea, 
kas nad siis on nagu pettu-
nud... Aga noh, ma ei tahaks 
seda lootust ära võtta.

Midagi lõpu poole juhtub?
Midagi juhtub (näitleja nae-
rab).

Teid tuntakse tänaval ilmselt 
tihti ära?
Tuleb ette jah.

Kui teil peaks olema soov 
mõnel päeval varjata oma 

isikut ja liikuda ringi mõnes 
näosaates tehtud rollis, siis 
mis rolli valiksite?
Mhh, ma mõtlen natuke. 
Kindlasti saaks nalja, kui ma 
oleksin Vello Toomemets, te-
ma selline kõrendik kuju, kel-
lena linnas ringi kõndides ini-

mesed vaatavad, et kes see 
kahtlane koll on. Et kui ta 
poodi läheb, vaata, ega ta ei 
varasta midagi. Aga kindlasti 
Nancy Sinatrana (pildil) oleks 
ka huvitav linna peal ringi 
käia.Laiemalt tuntuks sai Mart Müürisepp mullu sügisel näosaates.

 Fotod: TV3
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Möödunudreedesel teat-
riauhindade galal parima la-
vastaja tiitli noppinud Noor-
metsale (pildil) edu toonud 
kolme lavastuse seas on ka 
Rakvere Teatri tükk õdede 
kolmikust. „On kummaline, 
ma pidin sõitma Viljandist 
Ugala bussiga Tallinna, et 
saada Theodori kõikenägev 
silm Pärnus, Tartus ja Rak-
veres tehtu eest,“ kirjeldas 
Noormets klaasist priisi vas-
tu võttes oma tööd regio-

Erakordselt rikkas aprilli kü-
lalisetenduste kalendris saab 
19. kuupäeval Rakvere Teatri 
suures saalis näha lavastust 
„Koera süda“. Tegemist on sa-
tiirilise looga, kuidas ühest 
koerast saab inimene ja siis 
jälle koer.
Käisin seda tükki Vene teatris, 
lavastuse kodulaval vaatamas 
ja muljed on üsna mitmekesi-
sed. See oli üldse esimene 
kord, kui vaatasin Vene teatri 
enda lavastust. 
Etenduse algus haaras era-
kordselt mõjuva lavapildiga: 
linnatänaval langes lund, vi-
hises tuul ja põneva metall-
konstruktsiooniga lavaehiti-
sel seisid tänavariietuses ini-
mesed. Väga suurlinlik ja eht-
ne. Edasi suundus tegevus 
arstiteaduse professor Preob-
razhenski korterisse.
Loo peategelane on algul koer 
ja siis, pärast uuenduslikku 
operatsiooni, saab temast ini-
mene. Ta on tark, vaimukas, 
tähelepanelik, samas ka 
matslik ja irooniline. Kui pea-
tegelane on veel koer, on talle 
tähtis söök, soojus ja turvali-
sus. See mõjutabki tema suh-
tumist inimestesse, teisisõnu 
„müüb ta oma hinge“ sellele, 
kes annab talle tükikese vors-

10. aprillil esietendub Rakve-
re Teatris üks järjekordne iiri 
lugu – seekord aga ei ole tege-
lasteks ei hauakaevaja, vana-
tüdruk ega tema ema, ei iiri 
meresõitjad ega külamehed. 
Marie Jonesi näidendi „Sinat-
raga kuu peale“ tegelasteks 
on kaks hooldajat (Ülle Licht-
feldt ja Tiina Mälberg), kes 
kannavad hoolt 84aastase 
Frank Sinatrat fännava vana-
mehe eest. 
„Lugu räägib kahest naisest – 
nii enam-vähem selles eas, 
mis me Tiina Mälbergiga ole-
me. Kahest lihtsast naisest, 
kui nii võib öelda, kellel on 
lapsed, pere ja probleemid, 
nagu ikka inimestel on igasu-
gused probleemid. Nad oota-
vad ühte vanahärrat, aga va-
nahärraga juhtub see, et ta 
sureb ära. Ja siis - kuidas nad 
sellesse suhtuvad, kuidas nad 
käituvad, mida teevad - hak-
kab juhtuma selliseid kurb-
naljakaid asju,“ kõneleb Ülle 
Lichtfeldt. Ta leiab, et seda 
2012. aastal kirjutatud näi-
dendit saaks lavastada ka 
1960ndatel või 2020ndatel – 
inimesed vananevad ikka sa-
mamoodi ning seetõttu on 
loos äratundmist kõigile. Li-
saks leiab Lichtfeldt, et eestla-

Vene teater
mängib Rakveres Bulgakovit

Aleksandr Zhilenko Šarikovina keskel, Dmitri Kosjakov professor Preobrazhenski ja Daniil 
Zanberg doktor Bormentali rollis.

ti. 
Lavastuses on kohti, kus taus-
tal hakkavad tööle mingid tä-
nases maailmas aktuaalsed 
teemad. Ja laval nähtav 
omandab hoopis suurema 
mõõtme. Osavalt on lavastu-
ses kasutatud ka videopro-
jektsiooni. On põnev jälgida, 
kuidas filmioperaatori kaa-
mera ees muutub tegelaste 

käitumine. Jällegi üsna selge 
viide tänasele meediaühis-
konnale.
Selle loo allikas ja „inspireeri-
ja” oli reaalne ajalooline 
sündmus – Venemaa revolut-
sioon. Bulgakov kirjeldas 
1925. aastal ilmunud teoses 
professori enneolematut eks-
perimenti paroodiana, kuid 
samal ajal on see ka täpne 

uue, nõukogude korra „hea-
de” kavatsuste kajastamine, 
kui taheti luua uut isiksust, 
Uue Vabariigi täiuslikku ko-
danikku. Kes on aga see ini-
mene, kellele antakse elu, õi-
gused ja vabadus agressiivset 
ideoloogiat täiskülvatud 
keskkonnas, küsib Bulgakov.

Tõnu Lilleorg

 Foto: Vene teater

Esietendub iiri naiste 
mänguline olelusvõitlus

sed ja iirlased on sarnased – 
nii mõtetelt kui huumorilaa-
dilt. „Selle iiri looga on selline 
lugu, et see sobib eestlastele.“
Lavastuse kohta lugedes tekib 
võrdlus 2009. aastal Rakvere 
Teatris välja tulnud lavastuse-

ga „Toatüdrukud“, kus Ülle 
Lichtfeldt ning Tiina Mälberg 
mängisid samuti paaris. Kui 
„Toatüdrukute“ teemaks oli 
teenijannade omavahelised 
võimumängud, siis nüüd on 
laval kaks hooldajat. „Siin la-

vastuses on see rohkem 
olelusvõitlus – kuidas elus ots 
otsaga kokku tulla ja kui suu-
re tüki see su hingest võtab. 
Kui kaugele on inimene või-
meline minema oma heaolu 
nimel,“ mõtiskleb Lichtfeldt, 
ent lisab, et ehkki tehakse as-
ju, mis pole kõige eetilise-
mad, saab ta inimlikust vaa-
tepunktist väga hästi aru, 
miks tegelased nii käituvad.
Ent paralleeli „Toatüdrukute-
ga“ on ka näitlejanna ise tun-
netanud – „Kui me läksime 
esimesse proovi, siis avastasi-
me ehmatusega, et  oleme 
neid sõnu juba rääkinud. Üt-
leme mõne lause, mida oleme 
teineteisele juba öelnud. 
Meie endi jaoks jookseb väga 
see „Toatüdrukute“ liin.“
Ivo Eensalu lavastaja käe alt 
tuleva esietenduseni on jää-
nud vähem kui kaks nädalat – 
Lichtfeldt leiab, et umbes nä-
dala pärast võib vee nii-öelda 
basseini lasta küll. Ka proo-
viprotsess on olnud edukas 
ning inspireeriv. „Ma ütlen 
ausalt – üle pika aja ma lähen 
hommikul proovi hea tunde-
ga – ma tahan minna proovi.“

Triinu Sikk

Lisaks teatritööle lööb Ülle Lichtfeldt kaasa teleseriaalides, 
nagu näiteks “Viimane võmm“. Foto: Kanal 2

MÕNE REAGA

„3 õde“ tõi Andres 
Noormetsale teatriauhinna

naalpoliitilises võtmes, mille peale rahvas üksmeelselt käsi 
plaksutas. 

Tõnu Lilleorg

Aprilli 7. päeval näeb Rakve-
re Teatri väikses saalis tant-
suetendust „...& Blue“, mis 
tunnistati äsja  teatriauhin-
dade galal eelmise aasta pa-
rimaks tantsulavastuseks. 
Lavastuse tõi välja tantsu-
kompanii Fine 5, kes on 
muide Rakvere Teatri koos-
tööpartner Eesti Vabariigi 
100. juubeliaastale pühen-
datud suuraktsioonis, kus 
paarkümmend teatrit too-
vad paaridena töötades väl-
ja ühislavastuse. Fine 5 on 
ka esimest korda Rakveres 
tantsimas. Lavastus kujutab 

Aasta parim tantsulavastus 
tuleb Rakverre külla

üksiolekutunnet, sellega kaasnevat hirmu ja pinget. Pealkir-
jas mainitud „sinine“ tähendab samal ajal nii kammitsevat 
hirmu kui pürgimust sellest vabaks saada. Lavastuse tantsija 
Endro Roosimäe on lõpetanud keskkooli Tapal ja lavasta-
ja-koreograaf Rene Nõmmik Kundas. Kontrabassimuusika on 
lavastuse jaoks linti mänginud Taavo Remmel, sama pilli-
mees, kes musitseeris Tiina Mälbergi lavastuses „Kevad ja su-
vi ja“. 

Tõnu Lilleorg
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Kes te olete, Laila Talunik?
Tööelus olen teinud aastate 
jooksul erinevaid asju, mis 
teevad minust selle, kes ma 
täna olen. Olen õppinud nii 
bioloogiat kui keevitamist 
(skulptuuri eriala ühe õppeai-
nena), nii organisatsioonikäi-
tumist kui personalijuhtimist.
Olen küll lõpetanud skulp-
tuuri eriala Tartu Kõrgemas 
Kunstikoolis, aga minu jaoks 
olulised töökohad on olnud 
kunstiinstitutsioonides iga-
päevase töö korraldamine, 
nagu näiteks Mooste Külalis-
stuudio ehk Moks ja Tartu 
Kõrgem Kunstikool. Nendest 
töökogemustest kasvaski väl-
ja tahtmine õppida kultuuri-
korraldust Tartu Ülikooli ma-
gistrantuuris.
Nii-öelda eraelus olen aga tü-
tar ning ise kahe tütre ema ja 
abikaasa.

Olete Saaremaalt pärit. Miks 
otsustasite kolida Rakverre?
See on päris pikk ring. Kuna 
olen Saaremaalt, siis esmane 
nii-öelda pesast väljalenda-
mine toimus Tartusse, kus 
elasin 12 aastat. Pärast kesk-
kooli olin teadmatuses, mida 
edasi õppida, nagu ilmselt 
enamik abituriente. Ainuke, 
milles olin kindel, et see kool, 
kuhu lähen, peab olema Tar-
tus.
Esialgu maabusin Tartu Üli-
kooli bioloogiat õppima. Kui 
me abikaasaga kohtusime, 
õppis tema sõjakoolis ja mina 
kunstikoolis ning meile jätku-
valt Tartu väga meeldis. Kui 
abikaasa suunati tööle Tapa 
sõjaväelinnakusse, elasime 
visiitabielu pea 8 aastat - mi-
na ei olnud valmis Tartust 
loobuma. Ühe lapsega oli sel-
line elukorraldus vastuvõetav. 
Kui tuli uudis teisest lapsest, 
teadsime, et peame midagi 
muutma. Suuremat kodu oli 
niikuinii vaja ning hakkasi-
megi mõtlema, millisesse lin-
na see soetada.
Tapa linn on olnud kahjuks 
seisakus ja seal ei näinud ma 
mingit võimalust, kuidas oma 
tööalast tulevikku uuesti, pä-
rast teise lapsega kodus ole-
mist üles ehitada. Rakverre 
kolimiseks oli minu jaoks 
suureks mõjuteguriks teater 
ja Aqva Spa. Rakvere oli meile 
kompromiss. Nüüd käib abi-
kaasa iga päev tööle Tapale ja 
tagasi, aga õhtuti on kogu pe-
re koos.

Kui palju „kunsti“ on teatri 
turundusspetsialisti töös?
Olen olnud turundusspetsia-
list alles lühikest aega, sest 
alustasin veebruaris. Seepä-
rast on midagi põhjapanevat 

Teatri uus turundusspetsialist 
korraldab tänavu Pika tänava laata
Rakvere Teatril on alates käesoleva aasta veebruarist 
uus turundusspetsialist, kunstiharidusega Laila Talu-
nik, kes on töö- ja pereelu sidunud Rakverega.

Ülle Kask

Laila Talunik „balansseerimas“ pere- ja tööelu vahel. 

veel raske öelda, aga teatud 
aimdus hakkab tekkima. See 
ei ole töö, milleks saad koolis 
valmistuda. Olen olukorras, 
kus peab valima, kas ujun või 
upun.
Nõndanimetatud kunsti kõi-
ge otsesemas tähenduses ehk 
siin ei ole, aga kui oled korra 
kunstile oma südame and-
nud, siis võib-olla on kogu 
minu nägemine maailmaas-
jade ja töö suhtes ehk veidi 
teistmoodi ja omamoodi nih-
kes.
Pigem on töösse suhtumine 
loomingulisem, peab proovi-
ma mõelda raamidest väljas. 
Teisalt võib-olla suudan su-
hestuda rohkem teatriga, nä-
hes ümberringi kogu loomin-
gut tervikuna.
Kui kunstnikud on loomingu-
lised inimesed, on seda ka 
näitlejad. Laval on dekorat-
sioonid, galeriis on pildid, 
näitlejatel kostüümid. Kõik 
see on kellegi looming, mis 
tuleb kusagilt seest ja mida 
on raske teistele selgitada. 
Loodetavasti oskan seda tänu 
oma kunstnikuloomusele 
vääriliselt hinnata.

Kuidas kavatsete teatrit 
„müüma“ hakata?
Iseendaga (naerab – Ü.K.). 
Võimalikult palju on vaja 
koostööd teha nii teatris sees 
kui asutustega väljaspool 
teatrit. Minu kogemus näitab, 
et võti on selles. Koos tekib 
hoopis uus hingamine ja 
jõud. Tegelikult on juba prae-
gu teatris sees olles väga palju 
häid mõtteid tekkinud, aga 
neid tuleb hakata järjest teoks 
tegema.

Skulptori tööriistad ja mol-
bert ning pintslid jäävad 
nüüd vist oma aega ootama?
Skulptori tööriistad on kah-
juks varnas juba kooli lõpeta-
misest saadik. Kuigi eelmisel 
suvel ma isegi tellisin endale 
portree ja reljeefi tegemiseks 
vajalikud alused. Skulptuur 
nõuab nii palju ruumi ja aega, 
et pere kõrvalt on keeruline 
seda teha. Ju ma siis polegi 
nõnda palju tahtnud skulpto-
riks saada, et oma ateljee mu-
retseksin. Pere kõrvalt maali-
da olen küll saanud, aga prae-
gu läheb minu eneseteostus- 
vajadus teatrile ja linnalaada-
le.

Kas plaanite ka kunstnikuna 
teatri tööst osa võtta? Näi-
teks teha mõnele lavastusele 
kujundus ja dekoratsioonid?
Kui tehakse selline pakkumi-
ne, siis minu loomuses on 
pea kõik uued asjad vastu 
võtta. Kindlasti nõuaks see 

minult kõva eeltööd. Puusalt 
sellist asja ei tulista. Aga prae-
gu tahan oma töösse sisse 
elada ning siin olla edukas, 
nii et esialgu ei mõtle edasi.

Olete ka tänavuse Pika täna-
va Kreisilaada tegevjuht. Mi-
da uut pakute laadalistele?
Kuna laat on sel aastal väga 
üheselt seotud linnapäevade-
ga, siis tahame, et inimesed 
saaksid tunda ennast osana 
linnast ja panustaksid ka ise 
selle õnnestumisse. Tahame 
kaasata võimalikult palju 
oma inimesi, et nad tuleksid 
ise välja või julgustaksid 
naabrinaist, kes teeb ime-
head leiba või küpsetab suus 
sulavat pirukat, pakkuma se-
da ka teistele.
Laadapäev võiks olla päev, 
kus jalutan linnas perega, 
naudin laadamelu, vaatan, 
millega kaubeldakse, suhtlen 

nii kauplejate kui vastu- tul-
nud sõpradega. Võtan kuskil 
tassi kohvi ja tükikese kooki 
ning jalutan edasi.
Teiseks on uus ehk see, et laat 
on jaotatud aladeks, kust iga-
üks leiaks endale meelepära-
se ja huvipakkuva kauba üles.
Kolmandaks tahame tekitada 
rohkem ruumi ja kasutame 
ära võimalikult palju Pikast 
tänavast. Võib-olla võiks tek-
kida situatsioon, kus saame 
öelda, et meil oli maailma pi-
kim laat.
Vara on veel küll konkreetse-
test kaasnevatest üritustest 
rääkida, aga juba on näha, et 
kohalikud inimesed leiavad 
meid üles ja pakuvad tegevu-
si, mida võiks laadapäevaga 
ühendada.
Kindlasti on plaanis laadaõh-
tuks üks avalik üritus. Kas see 
on kontsert või hoopis väliki-
no, on veel vara öelda.

Foto: Arvet Mägi (erakogu)

Lääne-Viru judokatele 
neli medalit
Keilas selgitati Eesti B-vanuseklassi (sündinud 2000-2002) ja 
juunioride (sündinud 1995-1999) judomeistrid.
B-vanuseklassis tõi Lääne-Virumaale ainsa medali Kati Tuz-
berg, kes neidude kehakaalus kuni 57 kg teenis pronksise au-
tasu. Kaarina Igo sai kaalukategoorias kuni 44 kg neljanda ja 
Annika Hochtätter kaalukategoorias -52 kg viienda koha. 
Kõik tütarlapsed õpivad Vaeküla koolis ja treenivad spordi-
klubis Sakura.
Juuniorid tõid koju kolm medalit. Kuldse autasu pälvis nei-
dude raskekaalus (+78 kg) Pathricia Matso (Sakura) ja hõbe-
medali teenisid poolraskekaallane (-100 kg) Martin Mäekün-
gas (Mikado) ja raskekaallane (+100 kg) Toomas Braun (Saku-
ra). Neljanda kohaga pidi leppima neidude kaalukategoorias 
kuni 57 kg Sirelin Igo (Sakura).

Riho Rannikmaa

SK Tapa käsipallurid 
pead norgu ei lasknud
Eesti käsipallimeistrivõistluste meistriliiga põhiturniiri vii-
mases voorus kaotas SK Tapa tasavägise mängu järel HC Vil-
jandile 32:35. Paremusjärjestuses see kohtumine enam mida-
gi ei muutnud: üheks tiitlipretendendiks kerkinud Viljandi oli 
taganud endale põhiturniiri kolmanda koha, SK Tapal puu-
dus lootus jõuda play off mängudele.
SK Tapa parim skooritegija oli 10 väravaga Rait Ageni.
Tapa võistkonna juhendaja Elmu Koppelmann leidis, et selli-
ne mäng andis entusiasmi tulevikuks: „Mulle jättis meie 
meeskonna tegutsemine hea mulje ning viskasime palju vä-
ravaid. Meil on hea materjal ja kui poisid tahavad, siis saame 
selle põhjalt tulevikus edasi minna.“

Aivar Ojaperv

Maadlejatele kolm medalit
Möödunud nädalavahetusel toimus Saku Suurhallis Euroopa 
suurim noorte maadlusvõistlus Tallinn Open 2015 - Kristjan 
Palusalu Memorial Youth Wrestling Tournament.
SK Tapa noored võitsid kolm medalit. Jegor Jakovlev ja Georg 
Jakimainen jõudsid finaali, kuid pidid seal vastase paremust 
tunnistama, kaotused tulid vastu võtta vastavalt venelaselt ja 
rootslaselt. Olavi Laisarv sai kolmanda ja Jegor Sahno viienda 
koha. Tüdrukutest sai Greeta Staal kolme rootslanna järel 
neljanda koha.

Rando Aav

SPORT
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Rakvere Põhjakeskus kor-
raldas alates 9. märtsist 
kolm nädalat väldanud 
aardejahi, kus jagati välja 
155 auhinda koguväärtuse-
ga üle 4500 euro.

Aivar Ojaperv

Kaks „aardelaegast“, mis ava-
nesid kampaania lõpus möö-
dunud laupäeval, olid eriti 
suured ja väärtuslikud: ühest 
neist tuli välja perereis Got-
landile, teisest 42tolline teler 
Philips Full HD. Hilisem uuri-
mine aitas tuvastada, et need 
kaks aardelaegast täitis Põh-
jakeskus koostöös reisagen-
tuuriga GoTravel ja Põhjakes-
kuse elektroonikakauplusega 
Expert.

Kompass juhatas teed
Põhjakeskuse aardejaht oli 
kliendimäng, kus segunesid 
seiklusvaim ja tänapäevane 
tehnoloogia. „Kampaania tu-
gines nutitelefoni rakendu-
sel,“ selgitas Põhjakeskuse tu-
rundusjuht Marilys Pruul „Al-
la tuli laadida alla tasuta äpp, 
mis kuvas Põhjakeskuses nu-
tiseadme ekraanile kompassi, 
mille abil sai otsida aardelae-
gast. Laeka juures sai mängija 

Põhjakeskuse aardejahil
osales üle 1600 aardeotsija

teada, kas on võinud või mit-
te. Kui tuli võit, siis väljastas 
telefon „pileti“, kus kirjas, 
millisest Põhjakeskuse kaup-
lusest auhinna kätte saab.“
Pruul lisas, et äpp on valmis-
tatud nutikalt ja sel on oma 
loogika. „Mida rohkem kordi 
osalesid, seda suurem võima-
lus oli võita peaauhind,“ ütles 
ta. Näiteks Gotlandi-reisi 
võitnud noor beebiga pere-
kond tunnistas, et 21st või-
malikust päevast jäi neil osa-
lemata vaid viiel korral.

Lisaks peaauhindadele peitu-
sid aardelaekas näiteks kohvi-
masinad tehnikakauplustelt 
Expert ja Euronics, murunii-
duk ja survepesur kaupluselt 
K-Rauta, mobiiltelefonid 
kaupluselt Mobiil24, hinnali-
sed ehted Krismer AUlt ja Ka-
mee Ehtelt, rohked öko-ja ilu-
toote ning erinevates väärtus-
tes kinkekaardid.
„Mis seal salata – „täiesti ju-
huslikult“ oli aardelaegas pei-
detud kauplusesse, kes pani 
välja ka konkreetse auhinna,“ 

tõdes Pruul.

Kas teine
aardejaht tuleb?
Sarnast kliendimängu on 
mängitud ka teistes ostukes-
kustes, kuid Eestis leidis see 
eriti hea vastukaja just nimelt 
Põhjakeskuses. Kas see tä-
hendab, et peagi on uut aar-
dejahti oodata?
„Arvan küll,“ vastas Marilys 
Pruul. „Aga millal järgmine 
toimub, seda ei oska veel lu-
bada. Suvel ilmselt mitte.“

Foto: erakogu







Kuulutaja reede, 3. aprill 201514

• Müüa maja  kõrvalhoonega 
R a kv e r e  l i n n a s ,  r a h u l i k u s 
elamurajoonis. Krunt 1200 m2, 
kaev + linnavesi, keskküte, 25 A, 
elamiskõlblik, otse omanikult. Tel 
5136 690

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

• Müüa talumaja 8 km Rakverest. 
Maad 3,5 ha (27202:001:0090). Tel 
5694 6444

Kuulutused

OTSID UUT KODU? 

MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 

kuulutused nähtavad ka 

interne  s

www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5091 või 

kuulutus@kuulutaja.ee

•  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.maksud, hästi  tegutsev 
korteriühistu. Hind 20 000 €, tingi! 
Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Dušš ja WC 
sees, eraldi sissekäik. Hind 8900 
€, kiire! Tel 5198 8087  

• Müüa Vinnis 1toaline korter. 
Hind kokkuleppel. Tel 529 1819

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

• Müüa 1toaline  korter Kundas 
Mäe 14. Hind kokkuleppel. Tel 
5594 6841

• Müüa renoveeritud k.m. 1toaline 
korter Türil. Hea asukoht, küte 
jaanuaris 45 €, veebruaris 40 €. 
Tel 5294 787

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

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

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakvere kesklinnas 
Tuleviku 7 majas. Hind 24 000 
€. Tel 5187 979

• Müüa  2toaline remonditud 
korter Vinnis. Tel 5083 997

• Müüa 2toaline päikesepoolne 
ahiküttega korter Aasperes. II 
korrus. Korralik ahi, köögimööbel, 
aknad vahetatud, vajab remonti. 
Kelder, garaaž. Hind 8000. €. 
Telefon 5567 8846

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Jaama pst 13. Hind 20520 €. Tel 
5690 1544

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn (64,2 m2, II korrus, 
toad eraldi, suur köök, rõdu). Tel 
5093 521

• Müüa 3toaline korter Pajustis. 
II korrus, 58 m2. Elektriküte, 
kaminakorsten on valmis ehitatud. 
Aknad ja välisuks on uuendatud, 
vajab san.remonti. Renoveeritud 
maja. Hind 13 000 €. Küsi infot: 

KINNISVARA

• 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 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 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

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815 
eurot

Rentida TÕRMA TÖÖSTUS-
KÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m². 
Hind 750 UUS HIND!

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus: 
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala 
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi 
suurus: 52 900 m². Hind 560 000 
UUS HIND!

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600 
m². Hind 19 000 UUS HIND!

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus: 
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus: 
761 m². Hind 160 000 eurot

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1 
300 m². Hind 275 000 eurot

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

Müüa maja maa ja metsaga Vana-Vinnis. 
Maja üldpind 140,9 m², krunt 7,1 ha. 
Majandushoone (28 m2), küün (144 m2), 
laut (80 m2), kaev, saun, kasvuhooned. 
HIND 93000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa hea kvaliteediga maja linna lähedal 
Sõmerul, Kooli 21. Maja on 6-toaline, soe 
ja hubane. Krundi suurus 3410 m2. HIND 
120000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. 
Üldpind 167,6m2, krunt 382 m2. HIND 
79000 EUR. Helista 5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas Võidu 
tänaval erinevas suuruses kortereid. 
Kortereid on nii ahiküttega kui ka 
keskküttega. HINNAD 160-250 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägavere 
35 teisel korrusel. Suuruses 12 m2, 20m2, 
ja 50m2. 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. HINNAD 5 EUR m2.  Helista 5233830 
Lisete

Müüa Vana-Vinnis endine talukoht 
looduskaunis kohas. Krundi suurus 6,1 ha. 
HIND 13600 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Rakvere kesklinnas Posti 25 
privaatses asukohas 2- korruselises 
majas teisel korrusel avar 3 toaline korter. 
Üldpind 75,5 m2 HIND 45000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Tamsalu vallas Sääsel, Sääse 8, 
2-toaline renoveeritud rõduga korter. 
Korter asub neljandal korrusel. Üldpind 
43,7 m2. HIND 3600 EUR. Helista 5063921 
Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20, viiendal 
korrusel. Korter on kolme toaline. 
Üldpind 63,3 m2.  HIND 6100 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi 
renoveeritud 2 toaline korter viiendal 
korrusel Rakveres Võidu 84. Üldpind 
48,4 m2. HIND 31000 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa 2-toaline korter Rakvere südalinnas 
F. G. Adoffi 12. Korter asub viiendal 
korrusel. Üldpind 49,6 m2. HIND 28500 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa maja privaatses ja ilusas kohas 
Porkunis. Maja üldpind 102 m2, krunt 4,4 
ha. HIND 35000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakverest 26km kaugusel Tudu suunas 
Anguse külas talukompleks, kuhu kuuluvad 
elamu (360m2), kuur (68m2), laut(206m2), 
ait (57m2), saun (37m2) ja kaev. Krundi 
suurus 12000 m2. HIND 19000 EUR. Helista 
53331805 Olev

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 MAA

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

ÜÜRILE ANDA 1 3 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

natskuke@hotmail.com, tel +358 
4429 10013 Andrei Jegorov

• 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 ahiküttega korter 
Kadrinas. 50 m2, I korrus, vesi, WC, 
dušš, boiler, aiamaa, kasvuhoone, 
madalad kom. kulud, rahulik 
piirkond, paisjärveni 500 m, kool, 
kauplus, lasteaed, raudteejaam, 
bussijaam 1 km raadiuses. Tel 
5385 9760

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

• Müüa 3toaline korter Moe 
alevikus. II korrus, 67,8 m2. Hind 
kokkuleppel. Tel 5667 2489

• Müüa 3toaline korter Jänedal. 
K a p. r e m o n t i  v a j a v.  A k n a d 
vahetatud. Esimene korrus. Hind 
13900 €. Tel 5262 267

• Müüa 4toaline korter Rakvere 
vallas Veltsi külas. Keskküte, 
mööbli võimalus, otse omanikult. 
Hind 10 000 €. Tel 5800 2142
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www.kuulutaja.ee

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

•  Soovin üür ida 1-2toalis e 
osaliselt möbleeritud korteri, 100 
€ + maksud. Tel 5592 3454

• Korralik üürnik otsib 1-2toalist 
mug. korterit Rakveres. Soovit. I 
korrus. Tel 5332 0245

• Üürile anda tuba eramajas. 100 
€. Tel 5662 1987

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

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile või müüa 1toaline 
korter Rakveres Karja tänaval 
(35,2 m2). Müügihind 25 000 
€, üürihind: 140 € üks kuu üüri 
ettemaksuna ja 100 € tagatisraha 
ja kommunaalkulud. Tel 5817 1127

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

• Üürile anda väike korter. Tel 
5594 7776

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

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres Laada tn 23. Tel 5362 
7224

• Üürile anda 2toaline osaliselt 
möbleeritud korter Lepnal. Tel 
5566 1274

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

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter L-Virumaal 
Laekvere aleviku keskuses 
heas teeninduspiirkonnas, 
I  kor.  dushinurk, aiamaa 
kasutamise võimalus, sobilik 
ka pensionärile, üür 65 €. Info 
tel 5073 918

•  A n d a  ü ü r i l e  2 t o a l i n e 
mugavustega korter Sõmerul. 
Hind kokkuleppel. Tel 5551 2740, 
5557 1484

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

• Anda üürile 2toaline korter 
V i n n i s .  K o r t e r  o s a l i s e l t 
möbleeritud, keskküte. Info tel 
5358 6772

• Üürile anda 2toaline korter 
Kadrinas. Tel 5341 5241

• Üürile anda k.m.  remonditud 
3toaline korter Lennuki tn 
majas, I korrus, keldrikorrusel 
panipaik, välisuks lukustatud, otse 
omanikult. Üür 110 € + kom.maks 
(väga madalad), ettemaks 2 kuud. 
Tel 5840 9350

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

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

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

• Ostan Rakvere ümbruses kuni 
3toaliseid kortereid (kuni 15 
km), võivad olla möbleerimata 
ja vajada kapitaalset remonti. 
Peab olema tihe bussiliiklus 
Rakverega. Sobivuse korral 
kiire tehing. Tel 5624 4605

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

• 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

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi 80 1991. a 1,8 66 kW 
Rakveres (bensiin, tumesinine, 
valuveljed, raadio, katuseluuk). 
Auto igati  sõidukorras (üv. 
11.2015) talverehvid kaasa. Tule 
vaata, tee proovisõit, hind hea! 
Tel 5548 000

• Müüa Ford Focus 1,8 diisel. 
Rikkalik lisavarustus. Tel 5028 156

• Müüa Ford Focus 2007. a, 1,6 
hõbedane luukpära, suverehvid 
ja konks kaasa. Hind 4600 €. Tel 
5264 108

• Müüa Ford Focus 2003. a 1,8TD 
laugpära. Auto heas korras, palju 
lisasid. Hind 2500 €. Tel 5024 288

• Müüa Ford Mondeo 97. a 1,8 
diisel. Hind 200 €. Tel 5844 7898

• Müüa kraanaga puksiirauto 
MAN, 93. a. Tel 5558 3686

• Müüa madel MB 814,  kast 
5,60x2,31x2,1,  topeltkabiin, 
kandevõime 3,2 t. Korras auto. 
Hind 3200 €. Tel 5287 784

• Müüa Opel Astra Comfort 
8V 2002.a.  62 kW, bensiin, 
tumesinine, luukpära, 5 ust, 
hooldusraamat, kesklukk, 2xel.
aknad, Opeli valuvelgedel, heas 
tehnilises korras, äsja läbinud 
tehnil ise ülevaatuse kehtib 
01/2016, ökonoomne, soodsalt 
1970 €. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf Variant 
2003. a. Tel 5218 231

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel, 
u n i v e r s a a l ,  t u m e s i n i n e , 
keskulukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, tume salong, veokonks, 
heas tehnilises korras, kehtiv 
ülevaatus 07/2015, heas korras, 
ökonoomne,  soodsalt 2770 €. 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Passat 1,9 diisel 66 kW 
2000. a, universaal, heas korras. 
Hind 1950 €. Tel 5558 3686

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

• Müüa Volvo V70 2,4D D5 2007. 
a. Kõik lisad, otse Hollandist, Ford 
Focus C-Max mahtuniversaal 
2,0D 2004. a. Otse Hollandist. Tel 
5028 156

• Müüa Volvo 240 91. a 2,4 diisel, 
universaal, ls. 186 000 km. Väga 
heas korras. Hind 2500 €. Tel 5558 
3686

• Auto-, moto-, traktori-, 
murutaktori- ja kõik muud 
akud. Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa kasutatud Mercedes Benzi 
rehvid velgedel (195/65R15). Tel 
5345 1016

SÕIDUKID

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

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

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

• Ostan kaubiku või sõiduauto, 
millel puudub ülevaatus ja vajab 
vähest remonti. Tel 5031 849

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

• Ostan kaubiku või sõiduauto, 
millel puudub ülevaatus ja vajab 
vähest remonti. Tel 5031 849

• Ostan UAZ-469 dokumendid. 
Kiire! Tel 5558 5956

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

KASUTATUD 
SUVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 95.km

Tel 5568 4683

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere Jaama 21 Rakvere 
tel 3223103tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus

Soovin kasutada 
AIAMAAD 

Rakvere linnas. 

Tel 5112671, Sirje

• Vahetada Rakvere kesklinnas 
3toaline korter väiksema vastu. 
Tel 5512 028

• Kiiresti müüa ilus maakodu 
Vinni vallas. Tule ja paku oma 
hind. Info telefonil 5683 7141

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

• Müüa elamumaa Rakvere linna 
piiril. Tel 5171 522

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

• Müüa männimetsaga krunt 
Rakverest 3 km. 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 1,1ha elamumaad Lääne-
Virumaal Viru-Nigula vallas Mahu 
külas. Juurdepääs krundile on hea, 
teed korras. Sobib suurepäraselt 
nii aastaringseks elamiseks kui 
ka suvekoduks. Elamumaast 200 
m kaugusel asub liivarand, on 
olemas ka kalapüügi võimalus. 
Naabrid on toredad ja asuvad 
100 m kaugusel. Võimalik ehitada 
3 ehitist : 2 ühekorruselist, 1 
kahekorruseline. Hind 21000 €. 
Kontakt : Karina.uustalu@gmail.
com või 5218 225

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

•  M ü ü a  H a l j a l a  v.  3  h a 
m a a t u l u n d u s m a a d 
(19003:002:0090). 2 ha noorem 
mets ja 1 ha põld. Hind 5000 €. 
Tel 5218 225

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

• 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

• Müüa maja  Kalvi külas, 
meri lähedal, kõrvalhoone, 
2 ha maad, otse omanikult, 
järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 29 000 €. 
www.kv.ee/2328286. Tel 5624 
4605

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve (13-15 tolli). Tel 5291 004

• Müüa soodsalt suverehvid 
Falken 185/65R14 plekkvelgedel, 
veljed sobivad Golf III, Opelile ja 
Passatile. Tel 5129 628
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TEENUSED

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

• 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

• Puulõhkumisteenus. Tel 5668 
5343

• Halumasinateenus. Tel 5604 
1905

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

•  Te o s t a m e  k o r t e r m a j a d e 
trepikodade remonti. Tel 5187 
979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• Korterite, eramute ehitus- ja 
remonttööd. Tel 53946666

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

• Värvime maju, aedu, katuseid. 
Trepikodade remont. Tel 5604 
1905

•  T e e n  R a k v e r e  p i i r e s 
s a n i t a a r r e m o n t i  ( k o r t e r i d , 
eramud). Vajadusel värvin teie 
maja. Tel 5345 3914

• 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

• Puitmaja fassaadi soojustamine 
ja renoveerimine .  Aedade, 
kuuride ja terrasside ehitus. 
Tehtud töödele arve ja garantii. 
www.kodupuit.ee. Tel 58 889 999

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

• Betooni-, katuse- ja ehitustööd. 
Tel 5668 5343

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

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
kanalisatsioonitrassi ehitustöid. 
Müüme ja paigaldame septikuid 
ja  re ov e emahuteid .  Tehtud 
töödele garantii. Küsi pakkumist: 
tel. 5089 375

•  Va n n i t u b a d e  r e m o n t  j a 
plaatimistööd nii eraisikutele kui 
ka fi rmadele. Tel 5874 6389

• 2 kogemustega ehitusmeest teostavad 
kõiki üldehitus-, katuse-, viimistlus- 
ja plaatimistöid. Tel 5290 735

•  A iavärava automaatikad, 
garaaži tõstuksed, remont. Tel 
5555 8293, tenentte@gmail.com

• 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

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622

• Teostame teemantpuurimise 
t e e n u s t  ü l e  E e s t i .  Kü s i 
hinnapakkumist. Tel 5089 375 
ja e-post: ahti.jallakas@gmail.
com

• Hauaplatside aastaringne 
hooldus, kujundus ja ehitus. 
Tel 5133 744

• Keevitus, torutööd. Tel 5190 
1697

• 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

•  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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

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

•  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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•  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

• 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

•  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

• 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

• 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

• Toon teile Rakveres toidu poest 
koju. Tel 5612 6126

• 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

• 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

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

• Arvutite remont, hooldus, 
diagnostika. Arvutiexpert OÜ, 
Laada 4a, Rakvere. Tel 56 454 853

•  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

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + 
telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib 
linnas ja maal. Sobib kokku 
Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparaaturi ei 
ole, me anname Sulle need 
tasuta!!! Uuri lähemalt: 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

• Õhtujuhtimine ja muusika teie 
üritusele. Tel 5683 7141

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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

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
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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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5811 7740 ja 5348 5514
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• Müüa küttepuid ja kami-
napuid (erinevad puuliigid, 
pikkused). Kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 
m3) transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5218 234
• Müüa briketti ja sütt kohaletoo-
misega. 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 kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

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

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvita-
vad ka muud merevaigutooted) 
ja vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, 
kuld- ja hõbe ehteid, vanu söö-
giriistu ja palju muud. Maksan 
teie soovitud hinna. Alati aus 
asjaajamine ja aitan ka hinnata. 
Tel 5872 5458

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

• Ostan veneaegse vahvliküpse-
taja Esta või Volta. Tel 5039 650

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

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

• Koguja ostab Vene kopikaid, 
tsaariaegseid münte, Saksa ja 
tsaariaegset paberraha, nõuko-
gudeaegseid märke, medaleid, 
ordeneid. Tulen ise kohale, aus 
kaup ja raha kohe kätte! Tel 5590 
6683

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas os-
tab kuld- ja hõbeesemeid, mün-
te, hambakulda. Kuld alates 17 €/
gr. Laada tn 14 (vana turuhoone). 
Tel 5067 819, 32 30 702

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. 
Tel 5673 8790

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

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

• Ostan audio-videotehnikat, 
kulda ja igasugust muud huvita-
vat kraami. Raha kohe kätte! Tel 
5556 7508

Kuulutused

KODU
•  Te o s t a m e  k o r t e r m a j a d e 
trepikodade remonti. Tel 5187 
979

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa korralik lahtikäiv söögi-
laud (pruuni värvi). Hind super-
soodne. Tel 5079 984

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

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

• Müüa külmik-sügavkülm Sc-
haub-Lorenz, mõõdud 170 x 55 
x 54 cm, maht 165 / 63L, A ener-
giaklass, väga korralik, kasutatud 
ca aasta. Hind 150 €, asukoht 
Kadrina. Info tel. 5165 996, Piret

•Vahetan Delimano kaalu (pa-
kendis) kausi vastu. Tel 5570 990

• Müüa korralik lauaarvuti HP 
(4gb ram, 160gb hdd). Hind 140 
€. Tel 56 454 853

• Müüa korralik sülearvuti i3 
protsessoriga, 4gb ram, Windows 
7. Hind 110 €. Tel 56 454 853

• Müüa metallist kasutatud kas-
vuhoone (2x3 m). Tel 5567 7555

• Müüa Uku-aegseid merevaigust 
ja metalliga tehtud ehteid ja su-
veniire ning magnetofon Saturn 
201 koos vanaaegsete paljude 
muusikalintidega. Tel 5070 316

KÜTTEPUUD

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

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS, HEKKIDE 
PÜGAMINE, VEOTEENUS, KÜT-
TEPUUDE MÜÜK. 
Tel 5300 2883

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

• Müüa kasutatud väga heas kor-
ras 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 käiguvahetusega vähe 
kasutatud  tänavasõidujalgratas 
meestele. Asukoht Rakkes. Info: 
5675 0239

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)
 T, N, R  10 - 18

 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

Reedel, 3. aprillil 
avatud kell 10 - 13 
enamus kaup -50%

Reedel, 3. aprillil 
avatud kell 10 - 13 
enamus kaup -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%
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www.kuulutaja.ee

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

• Müüa Saksa põrandapuurpink 
(1939. a). Tel 5558 3686

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

•  Te o s t a m e  k o r t e r m a j a d e 
trepikodade remonti. Tel 5187 
979

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda õuekoer (keskmise 
kasvuga). Tel 5805 3468

• Müüa küülikud. 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

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

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

• Müüa noored uted, lambaliha. 
Tel 5143 787

• Ära anda lambad. Tel 5019358

• Müüa meevurrid 50 ja 100 €. Tel 
5558 3686

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

•  M ü ü a  t u r b a g a  s e g a t u d 
hobusesõnnikut (40 liitrine kott 
2.50 €) ja hakkepuitu viljapuude 
ning põõsaste alla panekuks (40 
l = 1 €). Tel 5693 7935

• Müüa kahehõlmaline jäik ader, 
kultivaator (3m), isevalmistatud 
höövelpink (tera laius 34 cm). Tel 
5190 5515

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

•  O s t a n  m e t s a m a a d  j a 
raieõigust. Tel 5171 522

METS

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

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

•  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

• 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

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

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

• Müüa lõhutud lepa ja metsakuiva 
küttepuud, 30€/m3, kohaletoomi-
sega. Tel 5077 961

• Müüa küttepuid (erinevad mõõ-
dud) ja kuiva kaske, leppa võrku-
des. Tel 5074 958

• SUUR LAOTÜHJENDUSMÜÜK. 
Anname ära kõrge kütteväärtuse-
ga lehise puitbriketti hinnaga 110 
eurot/tonn. Kampaania kehtib 
kuni kaupa jätkub! Minimaalne 
kogus, 3 tonni. Transpordi võima-
lus. Lisainfot telefonil: 5347 6878 
või: marek@wellmax.ee

•  Г Р А Н Д И О З Н А Я 
РАСПРОДАЖА! Распродаем 
самый теплотворный брикет из 
опилок лиственницы по цене 110 
евро за тонну. Кампания действует 
до тех пор, пока товар есть в 
наличии. Минимальный заказ 3 
тонны. Возможна транспортная 
до ст авка .  Дополнительная 
информация по телефону 5347 
6878 или по эл.почте marek@
wellmax.ee
• Kuiv lepp ja kuivad kütteklotsid 
40L võrkudes. Tel 5171 522

•  Mü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuid. Kogus õige! Tel 
5604 1905

• Müüa uued halumasinad 
Taanist, Saksast, Itaaliast ja 
Kanadast. Elektri- ja bensii-
nimootoriga. 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

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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

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

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

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

• Ootame teid Rakveres Laada 14 . 
Juuksurid Alli 5620 3174 ja Ingrid 
5183 110

• Taaskasutuskauplus Maara 
R a kv e r e s  L a a d a  1 4 .  Va l i k 
jalanõusid!

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 8. aprillil. Tel 
5395 2575

TEATED

TUTVUS
• 51a mees. Tutvun püsisuhteks 
naisega Tallinnast. Tel 5605 3936

• Mees (taimetoitlane) otsib 
kaaslasi. Tel 5458 7847
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

ARMILDA MARTINS 

Mälestame klubi liiget. 

Eakate klubi Hämarik 

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda Sind ikka meeles peab. 

Mälestame kuuendal surma-aastapäeval 
kallist abikaasat isa ja vanaisa 

AVO AASA
 

Mälestavad abikaasa, lapsed 
ja lapselapsed 

Müüa kvaliteetsed 
KUULDEAPARAADID. 

Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. 

Hind 20 €. Tel 5013393

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

MUUD
• www.toonklaas.ee

•  O s t a n  a j a l o o l i s e 
kalapüügiõiguse 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.

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

• Müüa OÜ, 15 aastat tegutsenud, 
täielik nullseis, ei võlgasid ega 
kohustusi. Tel  5074 958

• Müüa ajalooline kalapüügi 
õigus – 15 nakkevõrku 450 €/tk. 
Tel 5218 225

• Ostan kasutatud merekonteineri 
(6- või 12m). Tel +358 401 478 578 
(eesti keeles)

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

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

www.kuulutaja.ee
Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Paide - 31.03.15 Järvamaalt 
Paide vallast Eivere külast 
leitud isane koer

Tapa - 31.03.15 Tapa linnast 
leitud emane kass.

Vaala - 26.03.15 Rakvere 
linnast Vaala keskuse juurest 
leitud isane kass

Bim - Väike Maarja vallast 
Pikevere külast leitud isane 
koer.  Iseloomult on Bim 
sõbralik, ent veidi umbusklik, 
seega vajab inimest kellel 
oleks aega ja tahtmist temaga 
tegeleda, temaga jalutamas 
käia ja talle näidata et inimesi 
ei ole vaja karta. Bim sobib ka 
teiste loomadega, nii et võib 
minna koju, kus teda uued 
sõbrad juba ees ootavad. Ka 
on ta saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi 
ning lemmiklooma passi.

Liselle on 17.12.14a. Sondast 
leitud emane umbes aastane 
koer. Iseloomult on Liselle 
väga sõbralik, kuna on alles 
noor  s i is  armastab väga 
mängida ja ringi joosta, ning 
sobib hästi nii lastega kui ka 
teiste loomadega, ja sobib 
koju kus palju ruumi sest ta 
on väga energiline. Liselle 
on saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi 
ning omab lemmiklooma passi.

Mulla - 20.03.15 Rakvere 
linnast Mulla tänavalt leitud 
isane kass.

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473

Joorep - Tamsalu vallast 
Tamsalu alevikust 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, paistis et ei 
olnud pikemat aega korralikult 
süüa saanud, ent siin meie 
tubli meeskonna käe all on 
hakanud kenasti kosuma ning 
ka karv on ilusaks siledaks 
muutunud. Ka sai kutsa kõik 
vajalikud vaktsineerimised 
ning mikrokiibi, seega ootab 
nüüd kannatamatult uut kodu 
kus saaks oma eluga edasi 
minna.

Semmu on umbes 7 aastane 
isane vahva koer. Vanuse tõttu 
on Semmul nägemisega veidi 
probleeme, ent saab kuulmise 
ja lõhnataju järgi väga hästi 
hakkama. Hoolimata vanusest 
mee ld ib  Semmule  väga 
mängida, joosta ja uusi asju 
uudistada. Sobib hästi maakoju, 
kus temasuuruse koera jaoks 
oleks palju ruumi. Saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised 
ning mikrokiibi.

Roki on omaniku haigestumise 
tõttu varjupaika sattunud isane 
sõbralik koer. Roki on igati 
tubli kutsa, kes oskab sõna 
kuulata ja ka puhtust pidada, 
ning ilusti jalutamas käia. Ka 
on ta saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi 
ning omab lemmiklooma passi.

Rohuaia - 12.03.15a. leitud 
Rakvere l innast  Rohuaia 
tänavalt  isane kass,  kiip 
puudub.
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UURING

Mis on hirm? 
Hirm on tunne, mis tekib tur-
valisust ohustava olukorra 
puhul. Hirm võib inimest ak-
tiviseerida või halvata. Hirmu 
positiivsus avaldub kaitse- ja 
kohanemisreaktsioonide pu-
hul. Negatiivse reaktsioonina 
võib tekkida eemaldumine, 
vältimine, olukorraga mitte-
tegelemine. Hirmu tajume nii 
psüühilisel kui kehalisel ta-
sandil. Hirmuga võivad kaas-
neda mitmesugused kehali-
sed tunnused, mis on lihtsus-
tatult öeldes seotud adrena-
liinitulvaga organismis. 
Sümptomid: südamekloppi-
mine, õhupuudus, valud, vä-
risemine, nõrkustunne, enese 
üle kontrolli kaotamise tun-
ne, higistamine, punastami-
ne, iiveldus, sage urineerimi-
ne.

Kas see tähendab seda, et kui 
inimene kardab, siis tema 
kehas hakkavad tekkima tea-
tud keemilised protsessid? Et 
tegelikult kartes teeme enda-
le ka füüsilisel tasemel kah-
ju? 
Hirmureaktsioon on komp-
leksne – ehk siis keha ja vaim 
reageerivad koos. Hirmutun-
de puhul vabaneb ajus virgat-
saineid, mille tulemusel tekib 
füsioloogiline ja käitumuslik 
erutuvus, vabaneb adrena-
liin, kiireneb hingamine ning 
luuakse valmisolek vältivaks 
ja kaitsvaks käitumiseks. Kõik 
emotsioonid sh hirmud on 
ajukeemia vahendatud ning 
olenevalt reaktsiooni tugevu-
sest mõjutavad meie füüsilisi 
reaktsioone. 

Mis on foobia? 
Foobia on haiguslik ehk nor-
maalsest ülemäärane hirm. 
Foobia puhul tekib ülemäära-
ne hirmureaktsioon ka neut-
raalses olukorras ning inime-
ne hakkab talle hirmu toovaid 
olukordi vältima, mis oma-
korda suurendab hirmu süve-
nemist veelgi. Hirm on üks 
inimest juhtivatest emotsioo-
nidest (lisaks rõõmule, kur-
busele, vihale).

Mis on levinumad foobiad? 
Sagedasemad on kindlasti 
ülemäärane hirm ämblike, 

madude, kõrguse, lendamise, 
rahvarohkete kohtade ees. 

Kuidas hirmud tekivad? 
Laiemalt võib öelda, et hirm 
on ühiskonnast mõjutatud 
nähtus
 Universaalset seletust ei ole – 
nii palju, kui on inimesi, on 
ka erinevaid variante hirmu-
de tekkel.
Sageli on hirmude teke seo-
tud ebaturvalisuse ja teadma-
tusega. 

Lastel on palju hirme. Kuidas 
neid üks täiskasvanu saab ai-
data?
Enamik lapseea hirme on 
normaalsed ja nende ületa-
mine aitab lastel kasvada, 
identiteeti saavutada ja elus 
toime tulla.
Vanemad saavad aidata välti-
da laste hirme, sisendades 
neisse usaldust ja normaalset 
ettevaatlikkust, olemata see-
juures ülihoolitsevad ja saa-
des jagu ka omaenese ebarea-
listlikest hirmudest.
Lapse hirme ei tohiks pisen-
dada ega sundida last nende-
ga vägisi silmitsi seisma. Hir-
mude ilmnemisel tuleks soo-
dustada lapsel oma muredest 
rääkimist, pakkudes talle tur-
valist ja julgust lisavat kesk-
konda.
Abiks on ka tegevuse  (nt joo-
nistamine) kaudu hirmudest 
ülesaamine. 

On hirme, mis kanduvad põl-
vest põlve? Kas seda mustrit 
on võimalik muuta? 
Inimese hirmud võivad olla 
kasvukeskkonnast soodusta-
tud, sest suur osa õppimis-
protsessist on matkimine. 
Põlvest põlve kujunenud 
mustreid on võimalik mõju-
tada ja muuta, kui selleks on 
inimesel valmisolek ning va-
jadus ja inimene teadvustab 
endale nende muutuste vaja-
likkust.

Kuidas ennast aidata, aga 
mitte karta ja kannatada? 
Teatud piirini tunneb (ja 
peabki tundma) hirmu iga 
inimene, sest see aitab üles 
leida reaalselt ohtlikke olu-
kordi ja nendega toime tulla. 
Ülemääraste hirmude puhul 

Hirm haarab keha ja vaimu
Seletamatu hirmu võib esile kutsuda pisike ämblik, hir-
munud hiireke, siksakiline madu. Foobia võib inimest 
tabada lennukis, liftis või kinnises ruumis. Valges ja 
mustas. Kurvastades ja rõõmustades. Psühholoog Raine 
Pilli räägib hirmust ja selle kartusest.

Anu Viita-Neuhaus

on suur tähtsus sellel, mis-
moodi me ennast, oma res-
sursse ning turvalisust näeme 
ning nendest mõtleme. 

Mõnikord jäävad hirmud 
meie sisse kauaks ja tulevad 
mingis olukorras esile. Kui-
das seda olukorda, selle teket 
enda jaoks muuta? 
Inimese elus on mälul väga 
suur roll ning mälu vahendab 
ka hirmureaktsioone. Läbi-
elatud traumeerivad sünd-
mused võivad sobivate im-
pulsside peale taaselustuda 
ning tekitada ärevust ja hir-
mureaktsioone. Üks põhilisi 
soovitusi on mitte jätta nega-
tiivsed sündmused enda 
jaoks lahti mõtestamata. Mi-
da enam väldime, seda enam 

tungivad negatiivsed mõt-
ted-tunded meie ellu ning il-
mutavad end just siis, kui ole-
me näiteks tavapärasest väsi-
numad. 

Mille üle tunnevad eestlased 
kõige rohkem hirmu? 
Tuleb tunnistada, et eestlased 
on samasugused inimesed 
nagu teisedki rahvused ning 
spetsiifilisi hirme meil ei 
paista olevat. Reaalses töös 
puutume kokku ikka kõige 
enam kõrgusekartuse, lennu-
hirmu, ämblikekartuse ning 
rahvarohkete kohtadega. Vii-
masel ajal on rohkem juttu ka 
sõjahirmust, mis arusaadava-
tel põhjustel tuleneb meid 
ümbritsevast reaalsusest.

Suitsetamine on vähene-
nud, ülekaalulisus kasvab 
Tervise Arengu Instituudi täiskasvanud rahvastiku tervisekäi-
tumise uuringu kohaselt on Eestis hakanud vähenema iga-
päevasuitsetajate hulk, kuid jätkuvalt on probleemsed keha-
lise aktiivsuse ja ülekaalu näitajad. 
„Võrreldes 2014. aasta kevadel tehtud uuringu tulemusi 2012. 
aasta uuringuga selgub, et lõpuks ometi on vähenenud iga-
päevasuitsetajate osa nii meestel kui naistel peaaegu kõigis 
vanuserühmades,“ rõõmustas uuringu koordinaator, Tervise 
Arengu Instituudi vanemteadur Mare Tekkel. 
Samas on suurenenud vanemate kui 45aastaste meeste ja va-
nemate kui 25aastaste naiste hulgas nende osa, kes suitseta-
vad päevas rohkem kui 20 sigaretti. „Rohkem kui kolm korda 
suurenes aga e-sigarettide kasutajate osa,“ lisas Tekkel. 
„Noortest 16–24aastastest meestest oli seda kasutanud vähe-
malt mõni kord aastas 42 protsenti, naistest 35 protsenti. Va-
nuse kasvades e-sigareti kasutamine vähenes.“ 
Alkoholitarvitamise juures tõi Tekkel välja, et kuigi vähemalt 
mõni kord nädalas alkoholi, seejuures õlut tarvitanute osa 
vähenes pea kõigis vanuserühmades, siis ohumärgina tuleb 
võtta vähemalt kord kuus kuus või rohkema annuse (s.o kesk-
mise inimese alkoholimürgistuse tekke lävikogus) alkoholi 
tarvitajate osa suurenemist – selliste meeste osa suurenes 50 
ja naistel 15 protsendini. 
Jätkuvalt on probleemsed ka eestimaalaste kehalise aktiivsu-
se näitajad. Tervisespordiga ei tegele üldse 39 protsenti mees-
test ja 32 protsenti naistest, kes seda tervise tõttu teha saak-
sid. See on tõenäoliselt ka üks põhjustest, miks ülekaaluliste 
osa on meestel tõusnud 39, naistel 28 protsendini. Rasvunute 
osa jäi meestel siiski samale tasemele (19%), naistel suurenes 
minimaalselt (20 protsendini), oluliselt tõusis rasvunute osa 
aga noorte meeste seas. Seega on ligi 60% Eesti meestest ja 
pea pooled naistest ülemäärase kehakaaluga. 
Viimase 12 kuu jooksul juhupartneriga vahekorras olnutest ei 
kasutanud mitte kunagi kondoomi (ise või partner) 46 prot-
senti inimestest ja nende osa on suurenenud paari protsendi 
võrra. Kondoomi mittekasutamine suureneb koos vanusega. 
Kunagi on tarvitanud kanepit vastanutest 19 protsenti - neist 
viimase aasta ja/või 30 päeva jooksul tegi seda 27 protsenti 
meestest ja 13 protsenti naistest. Võrreldes 2010. aastaga, mil 
seda viimati uuriti, on näitaja meestel suurenenud ja naistel 
vähenenud. „On mõtlemapanev, et 16–24aastastest kanepit 
kasutanud meestest oli seda kasutanud viimasel ajal 57 prot-
senti, sama vanuserühma naistest 25 protsenti,“ märkis Mare 
Tekkel. 
Esmakordselt koguti uuringuga ka andmeid päevitamise ja 
solaariumi kasutamise kohta. Selgus, et päikese käes viibib 
sageli või alati päevitamise eesmärgil 14 protsenti mehi ja 27 
protsenti naisi, seejuures 45 protsenti 16–24aastastest nais-
test. Viimase 12 kuu jooksul käis solaariumis kümme või roh-
kem korda üks protsent meestest ja neli protsenti naistest, 
seejuures 14 protsenti noor-
test naistest.
Uuringust selgunud ku-
rioosumina tõi aga uuringu 
koordinaator välja selle, et 
14 protsenti meestest ja neli 
protsenti Eesti naistest ei 
pese hambaid kas iga päev 
või ei pese üldse! 
Mare Tekkel lisas kokkuvõt-
teks, et vaatamata kõigele ei 
ole oma tervist halvaks või 
üsna halvaks hindavate ini-
meste osatähtsus (11 prot-
senti meestest, üheksa prot-
senti naistest) aastatega 
suurenenud ja tervena ela-
tav eeldatav eluiga on kõigis 
vanuserühmades kasvanud, 
kuid on meestel endiselt 
hulga lühem kui naistel.
Lisaks leiab uuringust ka 
vastuseid arstiabi ja ravimite 
kasutamise, inimeste tervi-
seseisundi ning ennetus-
meetmete kasutamise, aga 
ka liiklusohutuse valdkonna 
kohta. Täiskasvanud rahvas-
tiku tervisekäitumise uurin-
gut on tehtud iga kahe aasta 
järel alates 1990. aastast. 
Uuringus osalevad 
16–64aastased elanikud. 

Kuulutaja
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3. - 5. aprill kell 20:30
6. aprill kell 16

Draama
(Lubatud kõigile)

KUULSUSE HIND

3. - 5. aprill kell 15
Seiklus

(Perefilm)

LABÜRINT

3. - 5. aprill kell 17
Dokumentaal

(Lubatud kõigile)

TASHI DELEK!

3. - 5. aprill kell 18:15
6. aprill kell 18:10 ja 20:30

Draama, komöödia
(Alla 12 a keelatud)

SAMBA

Vaba aeg

Kümnendat vaatlushooaega 
alustav Eesti Äikesevaatlejate 
Võrk otsib uusi vaatlejaid, kes 
aitaksid koguda andmeid äi-
kese ja ohtlike äikesenähtuste 
esinemise kohta Eestis. 
Sellest aastast on vaatlusme-
toodikat uuendatud ja liht-
sustatud. Äikesevaatlused 
hõlmavad nüüdsest vaid äi-
kese algus- ja lõpuaegade 
ning intensiivsuse registreeri-
mist.
Senisest suuremat rõhku 
pööratakse ohtlike ilmastiku-
nähtuste vaatlustele, kuna 
nende levikust parema üle-
vaate saamine on aktuaalne 
kogu Euroopas. Vaatlejatel, 
kellel ei ole aega äikesevaat-
lustega tegeleda, on nüüdsest 
võimalik osaleda ka ainult 
ohtlike nähtuste vaatlemisel. 
Keskmine vaatleja kohtab sel-
liseid nähtuseid vaid mõnel 
korral aastas, seega on and-

Uuenenud Eesti Äikesevaatlejate 
Võrk otsib vaatlejaid

mete kogumisse võimalik pa-
nustada ka minimaalse aja-
kuluga. Äikesevaatlustega on 
oodatud liituma kõik huvili-
sed sõltumata vaatluskoge-
musest, vanusest ja tegevus-
alast. Kõigile registreerunud 
vaatlejatele saadetakse tasuta 
vaatlusjuhend ja vaatlusle-
hed, mida arvutikasutajatel 
on võimalik saada ka elekt-
roonilisel kujul. 
Huvilistel palutakse registree-
ruda hiljemalt 30. aprilliks 

2015. Rohkem infot ja elekt-
rooniline registreerumisvorm 
on saadaval Eesti Äikesevaat-
lejate Võrgu koduleheküljel 
aadressil http://web.zone.ee/
eav/.
Äikesevaatlejate poolt kogu-
tud andmete peamisteks ka-
sutusaladeks on ohtlike äike-
senähtuste leviku uurimine 
ning inimeste kogutud ja väl-
gudetektorite poolt registree-
ritud andmete võrdlev ana-
lüüs. Üheksa aasta jooksul on 

äikesevaatlejad teostanud 
kokku juba enam kui 15 tuhat 
vaatlust. 
Lisaks äikesele on märgitud 
huvitavaid ja haruldasi ilmas-
tikunähtusi nagu vesipüksid, 
tornaadod ja keravälk. Äike-
sevaatlejate poolt kogutud 
andmete põhjal on juba aval-
datud ka üks  rahvusvaheline 
teadusartikkel.
Arvutit mitte kasutavatel hu-
vilistel palutakse endast tea-
da anda kuni 30. aprillini ta-
vakirjaga aadressil Eesti Äike-
sevaatlejate Võrk, Tartu Üli-
kooli Geograafia osakond, Va-
nemuise 46-326, Tartu, 51014.
Vajadusel võib kirjutada ka 
kamenikmeister@gmail.com 
või helistada tel 59093905 
(vastatakse tööpäevadel töö-
aegadel ja vajadusel registree-
ritakse).

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Tapa Kultuurikoda
13. aprillil kell 19 Kinoteatri etendus „Kaota mu naine ära ehk 
mis tunne on olla mustkunstnik“. 
Kinoteatri uus lavastus heidab pilgu müstikaga kaetud elu-
kutse – mustkunstniku – argipäeva. Päris sellise nurga alt po-
le mustkunsti telgitagustest ilmselt kusagil maailmas räägi-
tud. See pole mustkunstietendus. See pole ka tavaline stand-
up, vaid kuulub pigem zhanri comedy magic, kus saab nii 
nõidust kui ka nalja. Igal juhul saab vastatud palju küsimusi, 
mis publikul tavaliselt tekivad. Näiteks: kuidas ta seda trikki 
teeb? Kuidas pekkiläinud trikist välja tulla? Kas publikust 
võetavad vabatahtlikud pole tõesti kokku lepitud? Mis värk 
nende loomadega üldse on? Kas tuvid kõike täis ei lase? Mitu 
jänest tal on?
Lavastus põhineb mustkunstnike Meelis Kubo ja Charleka 
ehk Karl Eelmaa kogemustel, mis on tegelikult nende elustiil, 
sest trikke harjutatakse ka õhtul väljas käies ning kodus vaa-
datakse pereliikmetest loomade järele.
Lavale astuvad mustkunstnikud Charlekas ja Meelis Kubo, la-
vastavateks taustajõududeks on Paavo Piik, Paul Piik ja Hen-
rik Kalmet. Pääsmed hinnaga 10 ja 13 eurot müügil Tapa Kul-
tuurikoja kassas ja Piletilevis.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
aprillikuu üritused
04.04 kell 12 kurtide ühingu teabepäev: SMS 112 koolitus, kooli-
taja häirekeskuse ekspert Edvi Freiberg.
06.04 kell 10 projekt “Märka meid” - Laekvere lasteaed.
06.04 kell 13 Südamehaigete Ühingu teabepäev, läheme külla 
Gustavi majja, koguneme Lille tn. 8.
07.04 kell 12 Diabeetikute Seltsi ja Parkinsoni Ühingu teabepäev: 
loeng “Loodus luules ja kirjasõnas”. Lektor Enn Parve, üldkoos-
olek.
08.04 kell 14 - Epilepsia ja Käsikäes ühingu ühiskülastus bowlin-
gusaali.
10.04 kell 10 projekt “Märka meid” - lasteaed Triin, Sipsiku rühm.
14.00 kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
14.04 kell 12 Pimedate Ühingu teabepäev + üldkoosolek.
15.04 kell 13 toimetulekuköök “Kiika-kööki” lihavõttetoidud + 
lauakatmise õpetus - lektor Terje Tiimus.
15.04 kell 13 Afaasia Ühingu kõnetreening
16.04 kell 10 projekt “Märka meid” - lasteaed Triin, Lepatriinu 
rühm.
16.04 kell 12 tasuta juriidiline nõustamine (vajalik etteregistree-
rimine).
20.04 kell 10 projekt “Märka meid” - Kungla lasteaed, Öökulli 
rühm.
21.04 kell 10 projekt “Märka meid” – Kauri lasteaed, Postimaja 
rühm.
27.04 kell 13 vaegkuuljate teabepäev.
28.04 kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine).
28.04 kell 13 Käsikäes, Südamehaigete, Diabeetikute, Parkinsoni, 
Allergia ja Astma, Afaasia ühingu ühisüritus: loeng “Tervis saab 
alguse soolestikust”. Loeng annab ülevaate sellest, missugused 
esmapilgul ootamatud faktorid meie seedimist mõjutavad, mida 
peaksime vältima ja millele panustama, et erinevaid sooleprob-
leeme ennetada. Samuti tutvustatakse toite ja loodusravivõtteid, 
mis tasakaalust väljas seedetrakti taas üles turgutada aitavad. 
Lektor toitumisspetsialist Liis Orav.
NB! Rakvere LIÜ korraldab reisi Kesk-Norrasse, 04.-10.06 (hind 
260 eurot) vabu kohti on, info Koidula Saun 5542802. Moldova 
sõit toimub 17.08 - 28.08. 2015 (kohtade arv on piiratud), info 
Helmi Urbalu.
Päevakeskus avatud kella 8.30–16, info 32 420 23, 5342 9043.
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O Kõrts
Jõe 3a, Võsu. Pidude algus kell 22
Südaööni sissepääs tasuta, hiljem pilet 2 eurot
3. aprillil suur reede: toimub munade koksimise võistlus, DJ 
Janis
4. aprillil retrodisko DJ Margus Teetsov

Rakvere Teater
2.04. kell 19 Põhjas v. maja (lav. Jussi Sorjanen)
2.04. kell 19 8 armastavat naist s.maja (lav. Eili Neuhaus)
8.04. kell 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
9.04. kell 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres, Laada 3a 
9.04 kell 18.15-21 Hiina meditsiin. Põrna ja mao energeetika. 
Anne Tipner-Torn
15.04 kell 17 kuidas tulla toime hirmudega ja saavutada har-
moonia ja tasakaal Bachi õieteraapiaga. Hind 13 eurot. Õiete-
rapeut Diana Milko
18.04 kell 11-14 Hiina meditsiin. Neerude ja kusepõie ener-
geetika. Anne Tipner-Torn
26.04 kell 12 Hiina meditsiin. Energiakanalite põhipunktid. 
Anne Tipner Torn
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev, teisipäev ja 
kolmapäev. Kaaniteraapia 10., 17. ja 24. aprillil.
Tervisliku seisundi testimine iga neljapäev.
Info ja reg. Tel 5017 960, info@biore.ee, www.biore.ee, www.
tervisepood.biore.ee
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Juveeliäris Candra
Lai valik käevõrusid
Ostad ühe 6.-, saad
teise TASUTA!

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi l korrus
E-R 9-18, L 9-15. Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Koliauto
Telli: 55 000 87

e-kiri:

• Väikeveod Eesti linnades

Kolimine, tõstetöö ja montaaz

Ebavajaliku äravedu

Pakkematerjalide müük

info@koliauto.ee

www.koliauto.ee

•

•

•

2015

SUVEREHVID!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

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

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

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga

Praad "Siilike"

2,30

2,20

3,20

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Uus suur
valik kauneid
kardinakangaid
ja mööbliriiet
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