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15. aprillil tähistatakse Eestis 
esimest korda mitmekesisuse 
päeva.
Puuetega naiste õiguste eest 
seisjatena on mitmekesisust 
hindav ühiskond oluline ka 
meie jaoks. Meie kujunemis-
lugu räägib, miks me sellesse 
usume. 
Kui puuetega naised 1998. 
aastal esimest korda Eestis 
kokku tulid, toetasid meid 
soomlased ja rootslased. Ko-
halikul tasandil meil seljata-
gust polnud – tollane Eesti in-
vapoliitika ei olnud veel val-
mis kõnelema soolisest võrd-
susest.  
Peagi hoogustus naisliikumi-
ne ja meid kutsuti ühinema 
naisühendustega. Ent siis ei 
osanud me veel kõnelda 
inimõigustest tänapäeva vaa-
tenurgast, me ei julgenud 
rääkida ka naisõiglusest, pe-
rekondlikel ega seksuaalsetel 
teemadel. 
Tutvusime naiste ja laste tugi-
keskuste tööga, puuetega ini-
meste tööhõivega Rootsis. 
Tõlkisime eesti keelde Euroo-
pa puuetega naiste manifesti. 
Olime koostööpartneriks 
mitmes projektis, mis olid 
suunatud erivajadustega 
naistele.
Sotsiaalsüsteemis oli palju la-
hendamata probleeme: töö-
alane rehabilitatsioon ja taas-
tusravi, teenuste puudulik-
kus. Kodukohandamisest ei 
teadnud me siis veel suurt 
midagi, samuti nagu ka uni-
versaalsest disainist.
Tollal andis ühiskond meile 
märku, et on liiga vara rääki-
da erinevuste ja inimõiguste 
teemadel. Kuid ühiskonna 
kiire areng ja liitumine Eu-
roopa Liiduga aitas protsessi 
kiirendada ja ka meie mõtte-
maailma avardada.
Eesti kodanikuühiskonna 
arenedes alustasime rääki-
mist koolilastega. Selgitasi-
me, kes on puuetega inime-

sed, rõhutades, et meie seas 
on igas vanuses poisse ja tüd-
rukuid, mehi ja naisi, et meil 
on erinev puue või erivajadu-
sed, et me oleme ka emad ja 
isad, et ka meil on lapsed.
Esimestena rääkisime mee-
dias puuetega inimeste sek-
suaalsuse teemadel, vaata-
mata sellele, et meie ühiskon-
nas on sellest kõnelemine ta-
buteema. 
Naisteühenduste tegevuse 
käigus mõistsime, et need 
probleemid, mis puudutavad 
erivajaduseta naisi, võivad 
puuetega naistel võimendu-
da diskrimineerimiseks.
Peagi jõudsime nii kaugele, et 
Eestis võeti vastu soolise 
võrdõiguslikkuse seadus. Ku-
na see seadus käsitleb puuet 
vaid tööhõive osas, on meie 
eesmärk laiendada soolist 
võrdõiguslikkust laiemalt 
puuetega inimeste konteks-
tis.
Tänaseks on olemas võrdõi-
gusvolinik, kes tegeleb samu-
ti puuetega inimeste õiguste 
nõunikuna.
Alustasime ka kõnelemist sel-
lest, et paljud kokkupuute-
punktid - iga, sugu, rahvus, 
usk, seksuaalne orienteeritus 
- on seotud ka puuetega või 
erivajadustega inimestega.
Kuna Eestis tekkisid eraldi-
seisvad grupid oma suletud 
süsteemidega, alustasime 
soolise võrdõiguslikkuse alas-
te koolitustega puuetega ini-
mestele. Palusime lektoriteks 
spetsialiste ja koolitajaid soo 
ja puude teemadel.
Tervise teemadel rääkides 
püüdsime näidata, et nii 
meestel kui ka naistel esine-
vad spetsiifilised haigused, ja 
andsime nõu, kuidas paremi-
ni pääseda naiste- ja meeste-
arstide juurde. 
Püüdsime kõneleda meie 
suhtumisest teistesse vähe-
musgruppidesse.
Erivajadustega inimestena 

soovime, et meid hinnatakse 
ja mõistetaks. Seega peame 
jälgima ka oma hoiakuid ja 
eelarvamusi teiste vähe-
musgruppide osas, olgu sel-
leks seksuaalvähemused, 
teist keelt kõnelevad inime-
sed, eakad või naised. Vasta-
sel juhul tõukame need ini-
mesed oma organisatsiooni-
dest eemale, nagu ka ühis-
konnaelust tervikuna. 
Kui alustasime rääkimist mit-
mekesisuse teemal, siis too-
nitasime, et kuigi meie puu-
ded iseenesest ei rikasta maa-
ilma, teevad seda meie ini-
meste oskused ja võimekus 
olla väärtuslik kodanik.
Toetasime kooseluseaduse 
vastuvõtmist, selgitades, et 
meie pereelu sõltub meie en-
di valikutest ja ühiskonna 
avatusest.
Võtsime sõna vaesuse ja ük-
sikvanemate teemadel. Täna 
aga kõneleme meie ühiskon-
na trendidest ja pöörame tä-
helepanu vananeva ühiskon-
na murekohtadele.
Hetkel laiendame oma võr-
gustikku erinevatesse Eesti 
piirkondadesse, loome vaba-
tahtlikke mõttekodasid.
Tänaseks on meist kujune-
nud katusorganisatsioon Ees-
ti Puuetega Naiste Ühenduste 
Liit.
Oleme selleks vabatahtlikult 
tööd teinud üle 16 aasta. Kor-
raldasime mullu Eesti puue-
tega naiste foorumi, julgusta-
des erivajadusega naisi oma 
lugusid rääkima.
Usume, et just julgus olla pil-
dil ja probleemidest rääkida 
on see, mis meid edasi viib 
ning muudab meie ühiskon-
da arvestavamaks ja avatu-
maks. 

Mare Abner
EPNÜLi juhatuse esinaine

Puuetega naiste eest 
seistes usume mitmekesise 
ühiskonna võimalustesse

Meie mehed Eesti eesotsas
Mis nüüd viga, naersin uue tervise- ja tööministri Rannar 
Vassiljeviga lühikest telefoniusutlust tehes. Puhta omad me-
hed ministeeriumide eesotsas – tahad ministrilt otsekom-
mentaari, aga palun: võta vana tutvuse ajast pärit telefoni-
number ja helista. Küll nad vastavad, olen ju ikkagi „kaas-
maalane“. Ei mingeid pressiesindajaid ega suhtekorraldajaid!
Tõsi ta on: sellist asja pole kunagi varem juhtunud, et tervelt 
viiendik Eesti ministritest on läänevirulased. Kultuuriminis-
ter Indrek Saar küll osaliselt, päritolult on ta saarlane, aga 
paarkümmend aastat Virumaal elamist ja olemist loeb ka.
Kolmas meie oma mees Tallinnas olgu siis ka ära nimetatud: 
keskkonnaminister Marko Pomerants.
Nii ei tohi küll mõelda, aga ikka tekib kiuslik küsimus: kas 
Lääne-Virumaa saab nüüd sellisest asjast kasu ka? Jah, Eesti 
on väike ja kõik kandid just kui võrdsed ning tähtsad, aga ik-
kagi – vähemalt seni on ikka nii kippunud minema, et tutvu-
sed (ja parteiline kuuluvus) loevad samuti.
Võtame näiteks Pomerantsi. Keskkonnaministrina jääb tema 
haldusalasse ka maavarade teema. Tema on see mees, kes all-
kirjastab järgmisel perioodil kõikvõimalikke uuringu- ja kae-
vanduslubasid. Usun, et läänevirulasena ei hakka ta tegema 
kergekäelisi ega majanduslike huvigruppide poolt survesta-
tud otsuseid. Mis ei tähenda, et maavarasid ei peaks ega võiks 
kaevandada ja kasutada: ikka peab, kuid tasakaalukalt ja läbi-
mõeldult.
Indrek Saar ütles oma lühikeses telefoniintervjuus Kuulutaja-
le, et usub, et on näitleja-teatrijuhi ametist juba piisavalt dis-
tantseerunud ning suudab ministriametis ausalt ja erapoole-
tult tegeleda kõigi tema haldusalasse kuuluvate valdkonda-
dega. Nii peabki, aga samas usun mina, et kui Saare endise 
koduteatri Rakvere Teatriga peaks tekkima mingi „teema“, 
siis vähemalt käru ta meile keerama ei hakka. Asi seegi, sest 
teatril on hädasti vaja, et riik peaks kinni oma (raha) lubadus-
test ning teatrikino ja proovisaal, mida on juba ehitama ha-
katud, valmiksid lubatud tähtajal.
Edu ja jõudu meie meestele ministeeriumite eesotsas. Aga 
samas ärgu nad lootkugi, et Lääne-Viru ajakirjandus neile 
halastab, kui mingi jamaga hakkama saavad.

Aivar Ojaperv
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Seoses ehitustöödega Rakve-
re SEB pangakontoris muu-
tub teenindussaali ja sulara-
haautomaadi asukoht. Uue-
nenud kontor avatakse su-
veks.
20. aprillil alustatakse Rakve-
re Turuplats 2 asuvas SEB 
kontoris renoveerimistööde-
ga. Kohaliku pangakontori ju-
hataja Aili Kretovits ütles, et 
kliendi jaoks midagi eriliselt 
ei muutu, sest ehitustööde 
perioodil saab teha tehinguid 
peaaegu samas kohas. „Täna-
va peal on viis ust ja kui vasa-
kult poolt siseneda hoonesse, 
siis seal saabki klient teha 
igapäevaseid pangatoimin-
guid. Terviknõustamist paku-
vad erakliendihaldurid hoone 
parempoolses tiivas ja ärik-
liendihaldurid on kolmandal 
korrusel,“ ütles Kretovits.
Seega peab klient õige ukse 
üles leidma, vastavad info-
tahvlid paigaldatakse muidu-
gi ka.
Renoveerimise ajaks muudab 
pank Rakvere kontori juures 
paiknevate sularahaauto-
maatide asukohta: sularaha 
sisse- ja väljamakseautomaat, 
mis praegu asub peaukse ees-
ruumis, paigaldatakse ajuti-
selt Kroonikeskusesse ja sel-
lele pääseb ligi iga päev kella 
9–22. Sularaha väljamakseau-

Noakangelane
mõisteti vangi
Möödunud nädalal saadeti vanglasse noormees, kes Rakve-
res tüli käigus tekitas kannatanule noahoobiga raskeid vigas-
tusi.
Möödunud aasta 30. jaanuaril kella 22.30 ajal läks 21aastane 
Kaarel Rakveres Parkali tänaval kütusetankla juures tülli teise 
mehega.
Kaarel haaras noa ja pussitas kannatanut, tekitades talle elu-
ohtlikke vigastusi. Vigastatu läks abi saamiseks lähedalasu-
vasse spaase, kus talle kutsuti meedikud ja ta viidi Rakvere 
haiglasse.
„Sõnaline tüli algas Kebabis (söögikoht Parkali tänava kütu-
setankla juures – toim.) sees,“ ütles Viru ringkonnaprokura-
tuuri vanemprokurör Sirje Merilo. „Esimesena ründas hili-
sem kannatanu, lüües üht Kaarli kaaslast rusikaga näkku. 
Kaarel läks kätte maksma. Noaga löömine toimus Kebabi 
juures väljas.“
Merilo lisas, et kannatanu ja Kaarel polnud varasemalt tutta-
vad ning riid tekkis sõnavahetuse käigus.
Eelmisel nädalal otsustas Viru maakohus, et 21aastane Kaarel 
on süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ning talle mõis-
teti karistuseks neli aastat vangistust.
Kuna asja arutati lühimenetluses, vähendati mõistetud karis-
tust kolmandiku võrra, kuid karistusele liideti eelmise otsu-
sega mõistetud ja ärakandmata karistus. Nüüd tuleb mehel 
vanglas istuda kolm ja pool aastat. Kohtuotsus pole veel jõus-
tunud.
Rakvere linnas asuv toitlustuskoht Kebab on tuntud öise ko-
gunemiskohana, kus sageli ka kakeldakse. Peamiselt tekivad 
probleemid nädalavahetustel, mil teised lõbustusasutused 
sulgevad uksed.
Sagedaste korrarikkumiste pärast tegi politsei aasta alguses 
Kebabi omanikfirmale märgukirja, kus juhiti tähelepanu 
probleemidele ja paluti kasutusele võtta täiendavad turva-
meetmed.

Kaius Mölder

Pangakontoris algavad 
renoveerimistööd

tomaat ja mündilugeja paigu-
tatakse ümberehituse ajaks 
pangahoone vasakusse tiiba 
ja seda saab kasutada kontori 
lahtiolekuaegadel.
Peamine põhjus ehitustöö-
deks oli brändi muutus ja tee-
nindussaali kaasajastamine. 
„Kuna klienditeeninduse 
maht on vähenenud, siis on 
plaanis vähendada tavalette. 
Teenindamine muutub klien-
di jaoks privaatsemaks ja mu-
gavamaks, edaspidi saab ka-
sutada nõustamisbokse. Loo-

mulikult tuleb pärast värs-
kenduskuuri juurde rohkem 
avarust ja valgust,“ lisas Kre-
tovits. Ta ütles, et ka oma töö-
tajaid pole ära unustatud -  
lõpuks saavad nad keldrikor-
ruselt kolida valgetesse ruu-
midesse.
Pangakontor on tööpäeviti 
avatud kella 9–17. Uuenenud 
kontor avatakse paari kuu pä-
rast. 

Mari Mölder

Ideede laat kasvas 
topeltsuureks
Komapäeval Rakvere Ameti-
koolis toimunud neljas idee-
de laat vapustas nii osalejate 
arvu kui ka töötubade mit-
mekesisuse poolest. 
Lääne-Viru maavalitsuse 
haridus- ja sotsiaalosakon-
na vanemspetsialist Merle 
Maimjärv-Mirka sõnul eel-
registreerus ideede laadale 
1005 osalejat. „Seda on ligi 
kaks korda rohkem kui eel-
misel aastal,“ rõõmustas 
Maimjärv-Mirka.
„Meie jäime väga rahule. Es-
mane tagasiside töötubade 
läbiviijatelt ja osalejatelt oli 
positiivne - kõik, kes õppida 
ja katsetada tahtsid, said se-
da teha ja vähem huvitatud 
said eemalt vaadata,“ kom-
menteeris Maimjärv-Mirka, 
tänades kõiki partnereid, 
töötubade läbiviijaid ja osa-
lejaid. Eriti aga võõrustajat 
Rakvere Ametikooli, kes li-
saks oma ruumidele toetas 
ka abistavate inimestega.“

Kuulutaja

9.-12. APRILL 
MOODSALT SALEDAD PAKKUMISED

11. APRILL 12:00-15:00
SUUR KEVADINE MOESHOW JA KONTSERT!

Moeshow’l tutvustavad värsket kevadmoodi Denim Dream, Seppälä, Meta, TopShop ja Sportland. 

Suve kuumimat bikiinitrendi näitab Triumph ja kauneid ehteid Krismer AU. 

Päevale lisab värve Ideaal Kosmeetika. Kõige pisemate moodi tutvustavad BabyCity ja Aiko Sewing.

esinebLuisaVärk

Moodale

MÕNE REAGA

Foto: Katrin Kivi
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RANNAR VASSILJEV

Poliitika

INDREK SAAR

Võttes arvesse, et sel korral 
koosneb valitsus 14 ministrist 
ja peaministrist saab tõdeda, 
et koguni viiendiku Eesti va-
bariigi valitsusest moodusta-
vad läänevirulased.

Pomerants:
tunne on rahulik
Tegemist on ajaloolise olu-
korraga – pigem on läänevi-
rulastest minister erand kui 
reegel. Lähiminevikust mee-
nub, et Rakvere linnavolikogu 
praegune esimees Toomas 
Varek oli 2003. aastal Siim 
Kallase valitsuses siseminis-
ter ja Marko Pomerants aasta-
tel 2003-2005 Juhan Partsi va-
litsuses sotsiaalminister ning 
2009-2011 Andrus Ansipi va-
litsuses siseminister ja ongi 
kõik.
Lisaks oli Varek 2006-2007 
Riigikogu esimees.
Pomerantsi nimetamine 
keskkonnaministriks polnud 
üllatus, sest selle valdkonna-
ga on ta tuttav. Hariduselt on 
ta geoloog ja oma karjääri 
alustas ta looduskaitse talitu-
se ning hiljem keskkonnaosa-
konna juhatajana Lääne-Viru 
maavalitsuses.
1995.-2003. aastani oli Pome-
rants Lääne-Viru maavanem.
„Tunne on rahulik,“ iseloo-
mustas Pomerants kolmapäe-
val valitsenud olukorda – kui 
Kuulutaja temaga kolmapäe-
val rääkis, polnud ta juriidili-
selt veel minister. „Mis tahes 
valdkonna ministriks saami-
sel on oluline tunda selle 
ameti igapäevaelu. Olen mi-
nistrina töötanud ja tean, mis 
mind ees ootab. Näiteks on 
juba teada, et kohtun järgmi-
sel nädalal Lätis oma ameti-
vendadega – tean, mis seal 
toimub.“
„Valdkonna pärast ei muretse 
ma samuti,“ jätkas ta. „Kesk-
konnaministri töövaldkond 
pole muidugi mingi trillal-
laa-trallalaa ja tööpõld on 
lai.“
Kas nüüd, kui virumaalane 
on keskkonnaminister, võib 
lihtne virumaalane kergenda-
tult ohata: põlevkivivälju ja 
fosforiidimaardlaid ei tule? 
„Keskkonnakaitse ja –kasutu-
se vahel tuleb leida tasakaal. 
Aga fosforiidi- ja põlevkivi-

Uus kultuuriminister Indrek Saar on päritolult saarlane, kuid 
läänevirulane peab teda samuti omaks meheks. Enne poliiti-
kasse minekut töötas ta ju aastatel 1996-2006 Rakvere Teatri di-
rektori ning sihtasutuse Rakvere Teatrimaja juhatajana, rajades 
ühtlasi Lääne-Virumaale oma kodu.
„Eesti on ju nii väike, et elukohal polegi suurt tähtsust,“ lausus 
ta. „Aga elan praegu ja ka edaspidi ikka Lääne-Virumaal, kuigi 
töö on mind Tallinnasse viinud.“
Kui kindlana Saar end uues ametis tunneb? Administreeriv töö 
ei tohiks teda ju heidutada: Rakvere Teatrisse tuli ta noore me-
hena direktoriks ja viis selle hoopis uuele tasandile; pärast po-
liitikasse minekut hakkas tegema ka oma erakonna (SDE) pea-
sekretäri tööd.
„Kõik nimetatud tööd on olnud loomulikult erinevad, kuid po-
liitikuleiba olen maitsnud juba 8 aastat,“ vastas ta. „Kogu oma 
töise elu olen juhtimise eri tasanditega kokku puutunud. Aga 
mis kultuuriministri ametisse puutub, siis ei tahaks enneaeg-
selt kaagutama hakata, kuidas minema hakkab.“
Raadiosaates „Mehed ei nuta“ kartsid spordiajakirjanikest saa-
tejuhid, et kultuuriministriks saab läbi ja lõhki „kulturnik“, kes 
võib spordi kui ühe kultuurivaldkonna osa vaeslapse ossa jätta. 
„Olen muuhulgas kirglik harrastuskorvpallur,“ kinnitas Saar, 
„omal ajal olen tegelenud ka väga tõsiselt jalgrattaspordiga. Ka 
suusamaratone olen läbinud, sel aastal tiheda töögraafiku tõttu 
kahjuks küll mitte. Sport on osa mu elust.“
„Arvan, et sport peab olema kultuuriministri üks väga oluline 
töövaldkond,“ jätkas ta. „Samas lisan, et minu haldusalasse 
jääb ka lõimumine. Kõik valdkonnad on tähtsad, ühtki ei tohi 
kõrvale jätta.“
Aga näitlemine? „Ega seadus keela kultuuriministril näidelda,“ 
lausus Saar muiates.
„Poliitikuameti kõrvalt olen osalenud küll suveprojektides ja 
üksikutes ettevõtmistes, kuid repertuaariteatrit selle kõrvalt te-
ha ei saa.“

Uues valitsuses  tervise- ja 
tööministri portfelli saav 
Vassiljev jäi uue ameti eest 
edastatud õnnesoovi järel 
tagasihoidlikuks.  „Kas see 
nüüd tavatähenduses mingi 
nii väga õnn ongi,“ küsis ta 
retooriliselt. „Üks pikk prot-
sess poliitikas on nüüd minu 
jaoks läbi, teine ees. Tuleb 
töiselt edasi minna.“
Marko Pomerants pidas Vas-
siljevi portfelli „raskeks“. 
„Kindlasti ei saa lihtne ole-
ma. Nii tervishoius kui töö-
valdkonnas on probleeme 
palju, loodan, et vähemalt 
mõned neist õnnestub mul 
ministrina lahendada.“
Vassiljev tõi välja tema jaoks 
eriti olulised valdkonnad, 
mis on sisse kirjutatud koa-
litsioonileppesse ja mis tu-
leb ellu viia: palgalõhe vä-
hendamine, hambaravitoe-
tus. Ühe oma esimestest 
töövisiitidest lubas Vassiljev 
teha Rakvere Haiglasse. 
„Rakvere Haiglaga olen kok-
ku puutunud, õnneks mitte 
patsiendina, vaid sihtasutu-
se nõukogu ühe liikmena. 
Nüüd tuleb kohtuda teises 
rollis.“

kaevandusi pole plaanis ava-
da.“
Kolme „kaasmaalase“ kohta 
ühes valitsuses viskas Pome-
rants nalja: palju`s Indrek 
Saar nüüd ikka läänevirulane 
on: pärit on ta Saaremaalt, 
valimistel kandideeris Pärnu-
maal. „Aga sellist olukorda, 
kus viiendik ministritest on 
läänevirulased, ei pruugi 
enam tõesti niipea tulla,“ li-
sas ta tõsinedes. „Meist kol-
mest kõige raskema portfelli 
saab kahtlemata Rannar Vas-
siljev. Tervishoius on raha ala-
ti vähe. Tean, mida räägin – 
ma olen sotsiaalminister ol-
nud.“

Kas ka IRLi uus esimees?
Ajaleht Postimees pakkus väl-
ja, et peagi end IRLi esimehe 
kohalt taandava Urmas 
Reinsalu asemel võib esime-
heks saada kas Marko Pome-
rants või Margus Tsahkna. 
Mida Pomerants ise sellisest 
spekulatsioonist arvab?
„Praegu ei või ma midagi ar-
vata. Ma pole kunagi nii ras-
ket ametit pidanud ja hetkel 
ka ei tea, kas ma seda tahak-
sin. See on amet, kus on 9 
protsenti sära ja 91 protsenti 

hullu tööd. Ma ei tea, kas mi-
nus on see võime olemas.“

Vallbaum Riigikokku
Kuna Pomerants sai minist-
riks, pääseb tema asemel 
asendusliikmena Riigikokku 
veel üks Lääne-Viru eksmaa-
vanem – Einar Vallbaum.
Kundast pärit poliitik ja ette-
võtja lubas võimaluse ära ka-
sutada ning juba alates nelja-
päevast on ta Riigikogu täie-
õiguslik liige. Tegelikult pää-
senuks ta asendusliikmena ka 
Riigikogu eelmisesse koossei-
su, kuid siis jättis ta koha era-
konnakaaslasele Paul-Eerik 
Rummole.
„Lähen kindlasti,“ kinnitas ta. 
„Juba on ühendust võetud ja 
kästi neljapäeval kell 9 kohal 
olla.“
„Väljakutse on uus ja huvi-
tav,“ jätkas ta. „Eks püüan 
toetuda kogemustele, mille 
olen saanud maavanema 
ametist ja ettevõtlusest. Igal 
juhul tahan seista Lääne-Vi-
rumaa huvide eest. Kui on 
võimalik valida, siis sooviksin 
kuuluda kas Riigikogu majan-
dus- või maaelukomisjoni – 
mõlemad on mulle südame-
lähedased teemad.“

Läänevirulased annavad 
uues valitsuses tooni

Taavi Rõivase (risti äss) valitsuses saavad ministrikoha läänevirulased Indrek Saar (ärtu), Marko 
Pomerants (poti) ja Rannar Vassiljev (ruutu). Fotomontaaž: Marko Maasik

Kolmapäeval ametisse kin-
nitatud Eesti uues valitsu-
ses on koguni kolm lääne-
virulast: Marko Pomerant-
sist (IRL) sai keskkonna-
minister, Indrek Saarest 
(SDE) kultuuriminister ja 
Rannar Vassiljevist (SDE) 
tervise- ja tööminister.

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA

Lääne-Viru maavalitsuse töö-
tajad osalevad reedel, 10. ap-
rillil Toidupanga toidukogu-
misaktsioonis, et koguda va-
batahtlikena toitu Rakvere 
Toidupangale.
Maavalitsuse töötajad jaga-
vad infot, vastavad küsimus-
tele ning aitavad annetatud 
toidukauba kokku koguda 
reedel kell 12-15.00 Põhjakes-
kuse Rimis.
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm selgitas, et sellise te-
gevusega on võimalik nädala-
vahetusele vastu minna hea 
enesetundega. „Pean vaba-
tahtlikku ja heategevuslikku 
tegevust väga oluliseks mitte 
ainult üksikisiku, vaid ka or-
ganisatsiooni tasandil. Mul 
on hea meel, et meie maava-
litsuse töötajad on kaasa löö-
mas heategevuslikes sünd-
mustes. Loodan siiralt, et see 
innustab ka teisi avalikke or-
ganisatsioone ja ettevõtteid 
senisest veelgi enam mõtle-
ma nende peale, kellel antud 
hetkel ehk ei lähe nii hästi, 
kui võiks,“ rääkis ta.
Lääne-Viru maavalitsuse sot-
siaalvaldkonna peaspetsialist 
Tiiu Kuus, kes on heategevu-
sega tegelenud aastaid, selgi-
tas, et on harjunud inimesi 
toetama ja see on tema elu-
stiil. „Olen toetanud selliseid 
projekte, kus palutakse toe-
tust ja abi, ning Toidupanga 
toidukogumine on üks nen-

Adven langetas Rakvere ja selle 
ümbruskonna elanikele maagaasi hinda
Tänu maagaasi sisseostuhinna langusele alandab energiaet-
tevõte Adven maagaasi hinda Rakvere ja selle ümbruskonna 
elanikele ja ettevõtetele. Gaasi hind langeb lõpptarbijatele 
umbes 5 protsenti.
Adveni juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on ettevõte 
oluliselt suurendanud Leedust sisse ostetava gaasi kogust. 
“Suurenenud sisseostumaht on üks põhjustest, miks me saa-
me oma klientidele pakkuda uut ja paremat hinda. Teiselt 
poolt avaldab mõju ka üleüldine nafta hinna langus maail-
maturul,“ selgitas Heinam.
Heinam prognoosib maagaasi sisseostuhindade languse jät-
ku, mistõttu võib gaasi hind Adveni klientide jaoks langeda 
lähikuudel veelgi. “Maagaasi hind Eestis on sõltuvuses nafta 
üheksa eelneva kuu hinnast ja dollari tugevusest euro suhtes. 
Seetõttu hakkas naftahindade langus maailmaturul alles 
nüüd nähtavalt mõjutama maagaasi sisseostu hindu,” lisas 
ta.
Hinnakorrektsioon puudutab kõiki Adveni erakliente ja ette-
võtteid tarbimismahuga kuni 100 000 kuupmeetrit aastas.
Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, 
mis pakub klientidele vajadustele vastavaid energialahendu-
si. Ettevõte pakub energialahendusi tööstus- ja teenindus-
sektoris, varustab soojusega era- ja ärikliente ning tegeleb 
maagaasi jaotamise ja müügiga.

Kuulutaja

Maavalitsuse töötajad aitavad Toidupangal toitu koguda

dest,“ selgitas Toidupanga 
toidukogumisaktsioonile va-
batahtlikuks registreerunud 
Tiiu Kuus.
Kuusi hinnangul tegeleb Toi-
dupank väga olulise tööga, 
sest sellest saavad abi pered, 
kel on toidust puudus. „Tean 
ka juhtumeid, kus Toidupan-

ga kogutud toiduabiga ela-
taksegi raske aeg üle,“ selgitas 
Kuus oma otsust panustada, 
kiites ühtlasi Toidupanga va-
jalikku tööd.
Rakvere Toidupanga koordi-
naator Reele Naumoska ütlu-
sel on selle kevade ainsad toi-
dukogumispäevad reedel ja 

laupäeval. Toidukogumispäe-
vad toimuvad Põhjakeskuse 
Rimis, Krooni Selveris ja Vaala 
keskuse Maksimarketis kell 
12-18.

Kristel Kitsing,
Lääne-Viru Maavalitsuse

avalike suhete peaspetsialist

Hea enesetunne tehtud heateost toob maavalitsuse töötajaid taas Toidupangale appi.
Foto: Kristel Kitsing
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MOPEETIJUHT
SATTUS HAIGLASSE
6. aprillil kella 16.55 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Tapal 1. 
Mai puiestee ja Eha tänava 
ristmikul, kus mopeediga 
sõitnud 48aastane Andrei 
eiras ristmikul liiklusmärgi 
„Anna teed“ nõudeid ja sõi-
tis otsa paremalt lähenenud 
sõiduautole Chrysler Voya-
ger, mida juhtis 35aastane 
Vjatšeslav. Liiklusõnnetuse 
tagajärjel sai vigastada mo-
peedijuht, kes toimetati 
Rakvere Haigla EMO-sse.

VARGUSED
7. aprillil lõhuti Kundas Selja 
teel asuvas automaattanklas 
kütusemahuti korgiplomm 
ja varastati 5700 liitrit diisli-
kütust. Kahju on 6000 eurot.
6. aprillil teatati politseile, et 
Tamsalust Tehnika tänavalt 
varastati sõiduauto Volkswa-
gen Golf registrimärgiga 
535MIN. Kahju on 1000 eu-
rot. 
6. aprillil teatati politseile, et 
Lehtse alevikust varastati 
jalgratas Panter Roo. Kahju 
on 350 eurot. 
Ööl vastu 2. aprilli varastati 
Rakverest Narva tänavalt 
piiratud territooriumilt kol-
me sõiduauto rehvid. Kahju 
on täpsustamisel. 
3. aprillil teatati politseile, et 
Kadrina valla Vaiatu külas 
varastati osaühingule kuu-
luvalt kinnistult kaks hüdro-
foori. Kahju on 204 eurot. 
4. aprillil teatati politseile, et 
Vihula vallas Koljaku külas 
murti sisse suvilasse ja va-
rastati kaminauksed ning 
ahi koos boileriga. Samuti 
lõhuti kuuriuks ja lukk ning 
toaakna klaas. Kokku on 
kahju 1148 eurot. 
5. aprillil lõhuti Tapal Turu 
tänava korteris rõduuks ja 
varastati korterist kuldeh-
teid ja alkoholi. Kahju on 
2000 eurot. 

VANAMEES TEKITAS
RASKE KEHAVIGASTUSE
3. aprillil kella 15.40 paiku 
tungiti Tapa vallas asuvas 
korteris kallale 43aastasele 
mehele ja tekitati talle raske 
kehavigastus. Politsei pidas 
kahtlustatavana kinni 
68aastase mehe. Prokura-
tuuri taotlusel võeti kahtlus-
tatav vahi alla.

TULEKAHJU SAUNAS
3. aprillil kell 20.51 sai häire-
keskus teate, et Väike-Maar-
ja vallas Ebavere külas põleb 
sauna katus lahtise leegiga. 
Kohale sõitsid päästjad Rak-
vere ja Väike-Maarja pääste-
komandost ning Simuna va-
batahtlikud päästjad. Kustu-
tustööde käigus selgitati väl-
ja, et tulekolded paiknesid 
sauna leiliruumis, pöönin-
gul ja katusel. Tulekahju 
kustutati kella 22.40ks. Esi-
algsel hinnangul tekkis tule-
kahju valesti paigaldatud 
suitsutorust.
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RMK paneb tänavu riigimetsa 
kasvama 18,7 miljonit puud 
ehk 14 puud iga Eestis elava 
inimese kohta. Lääne-Viru-
maa riigimetsadesse istuta-
takse ligi kaks miljonit väikest 
puud.
RMK metsamajanduse peas-
petsialisti Rainer Laigu sõnul 
ootavad metsaistutajaid ees 
väga kiired nädalad. “Iga päev 
pannakse üle Eesti mulda 
umbes pool miljonit taime, 
mis teeb ühe jalgpalliväljaku-
suuruse ala iga minuti koh-
ta,” sõnas Laigu. Sel aastal 
pannakse riigimetsa kasvama 
200 000 puud rohkem kui eel-
misel aastal. 
Lääne-Virumaa riigimetsa-
desse istutatakse tänavu ligi 
kaks miljonit puud – 1,2 mil-
jonit kuuske, 678 000 mändi 
ning 54 000 kaske, veidi ka 
sangleppa. Metsauuendus 
annab maakonnas hooajalist 
tööd 209 inimesele, üle Eesti 
saab RMK taimlates ja metsas 
hooajalist tööd 1700 inimest. 

Vajalikud töötajad on RMK 
juba leidnud.
RMK uuendab tänavu riigi-
metsa üle Eesti 9800 hektaril, 
millest 2000 hektarit jäetakse 
looduslikule uuendusele. 
Kõige enam pannakse kasva-
ma okaspuid: 10,1 miljonit 
mändi ja 7,3 miljonit kuuske. 
Lehtpuid istutatakse tänavu 
1,3 miljonit – põhiliselt kaske, 
aga vähesel määral ka sang-
leppa. “Valdava osa taime-
dest paneme maha kevadel, 
kuid juba neljandat aastat jä-
tame osa metsauuendusest 
ka sügiskuudele,” selgitas Lai-
gu.
Kui tavapäraselt viiakse isti-
kud raiesmikule maasturi, 
traktori või ATV-ga, siis ras-
kesti ligipääsetavatesse koh-
tadesse toimetab RMK väike-
sed puud juba teist aastat he-
likopteriga. Metsastades kar-
jääre, kus pinnas on väga 
kuiv, kastetakse taimed enne 
mahapanemist hüdrogeeli la-
husesse, mis parandab mär-

kimisväärselt nende kasva-
maminekut. 
Riigimetsa uuendamiseks va-
jaminevad taimed kasvatab 
RMK kaheksas taimlas üle 
Eesti, miljon männipotitaime 
ostetakse tänavu ka Lätist.
RMK on Eesti riigile kuuluva 
metsa ja teiste mitmekesiste 
looduskoosluste hoidja, 
kaitsja ja majandaja. RMK 
teenib riigile metsa majanda-
des tulu, kasvatab met-
sauuendusmaterjali ja korral-
dab metsa- ja looduskaitse-
töid. Lisaks loob RMK loodu-
ses liikumise võimalusi puh-
ke- ja kaitsealadel ja kujun-
dab loodusteadlikkust. RMK 
koosseisu kuuluvad Sagadi 
metsakeskus, Elistvere loo-
mapark, Tartu puukool, AS 
Eesti Metsataim ning Põlula 
kalakasvatuskeskus. RMK-s 
töötab üle 700 inimese, riigi-
metsas tööd saavate inimeste 
arv ulatub aga 5000-ni. 
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Reedel, 10. aprillil tunnustab 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm vastuvõtuga Rakvere 
Rahvamajas maakonna tubli-
maid gümnaasiumite, kutse- 
ja kõrgkoolide lõpetajaid. 
Vastuvõtule on palutud 25 
abiturienti, 12 kutsekoolide ja 
7 kõrgkoolide parimat õppu-
rit.
Kutsutud abiturientidest on 
enamik edukalt osalenud 
maakondlikel või riiklikel ai-
neolümpiaadidel ja on hõbe- 
või kuldmedali kandidaadid. 
Neid noori iseloomustab li-
saks edukatele õpingutele ak-
tiivne ja tulemuslik tegevus 
spordi või muu hobiga.
Kutse- ja kõrgkoolide lõpeta-
jad on silma paistnud aktiiv-
suse ja kohusetundlikkusega 
ning heade ja väga heade õpi-
tulemustega, sealjuures mit-
med neist teinud seda töö 
kõrvalt. Samuti on  edukalt 
esindanud oma kooli vaba-

riiklikel kutsevõistlustel.
Parimad gümnaasiumite päe-
vaõppes lõpetajad, kes said 
kutse maavanema vastuvõtu-
le, olid Berit Delia Lille ja 
Aleks Strazdin Haljala Güm-
naasiumist, Katti Rüütmurm, 
Marta Jamsja ja Meryl Komp 
Kadrina Keskkoolist, Yvonne 
Bikejev ja Reti Kokk Kunda 
Ühisgümnaasiumist, Mariliis 
Kütt Rakke Gümnaasiumist, 
Endzhela Kolomenskaja Rak-
vere Eragümnaasiumist, Irina 
Guljavina, Patrik Nõlvak, Ma-
riliis Reineberg Rakvere 
Gümnaasiumist, Carolin Kat-
tel, Ronja Liis Tamm, Rauno 
Neito, Merilin Palmar ja Kairit 
Kruusimägi Rakvere Reaal-
gümnaasiumist, Grete Uuu-
deküll Tamsalu Gümnaasiu-
mist, Elli Soosaar ja Taniel Pa-
ju Tapa Gümnaasiumist, An-
neli Maiste Tapa Vene Güm-
naasiumist, Linda Freienthal 
ja Raili Hahndorf Vinni-Pa-

justi Gümnaasiumist, Argo 
Metsaru Väike-Maarja Güm-
naasiumist ja Helen Saaren 
Rakvere Täiskasvanute Güm-
naasiumist.
Tublimad kutsekoolide lõpe-
tajad olid Anzeelika Kritt Lää-
ne-Viru Rakenduskõrgkoo-
list, Danel Otsmaa, Maris 
Mirt, Margus Tipner ja Kristii-
na Aav Rakvere Ametikoolist, 
Mikk Mölder, Jan Trakmann, 
Danel Vaik, Veiko Tamm, Rag-
nar Lai ja Marina Tigasing 
SKA Päästekolledzhi Pääste-
koolist ning Piret Valdna Väi-
ke-Maarja Õppekeskusest.
Kutsutud olid parimad üli-
õpilased Meeli Toomejõe, 
Terli Linnas, Veiko Kompus ja 
Kerli Seljamäe Lääne-Viru 
Rakenduskõrgkoolist, Tiia Til-
ga, Annika Kaziu ja Merle Val-
lner TLÜ Rakvere kolledzhist.
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RMK istutab Lääne-Virumaa 
riigimetsadesse ligi kaks miljonit puud

Maavanem võtab
vastu parimaid koolilõpetajaid

Laupäeval, 11. aprillil osale-
vad Lääne-Virumaa lõunaosa 
Väike-Maarja ja Emumäe ko-
gukond Tallinnas Kalevi spor-
dihallis messil „Maale ela-
ma“, et tutvustada oma piir-
konnas elamise võimalusi ja 
eeliseid. Tutvustatakse oma 
kanti, kinnisvara- ja tööpak-
kumisi, ettevõtlusvõimalusi 
ja olemasolevaid teenuseid. 
Naaberkogukonnad on esin-
datud eelmisest aastast tutta-
va Väike-Maarja motoga „Pä-
ris elu on maal“, kutsudes kü-
lalisi ja huvilisi messil taluae-
da, et üheskoos aeg maha 
võtta ja arutleda. 
Väikse praktilise testiga saab 

Väike-Maarja ja Emumäe 
ühises messiboksis igaüks 
end proovile panna – kas ikka 
ollakse maaeluks valmis? Sel-
le eesmärgiks on külastajatele 
konkreetse tegevusega näida-
ta, et maal on inimene ise 
muutuste kujundaja. Just sel-
le tõdemusega võibki maaelu 
alguse saada. 
Üks muutuste algataja ja loo-
ja Väike-Maarjas on Kadri 
Kopso, kes 2009. aastal pere-
ga Sakust Väike-Maarjasse 
kolis ja vanemate talu aren-
dama asus. Ühiskondlikult 
aktiivse inimesena jagab ta 
nüüd messil oma kogemusi. 
„Ma poleks arvanud, et maal 

on nii lihtne ideid ellu viia. 
Maaelu toetused laiendavad 
võimalusi ja aitavad ettevõt-
lusega algust teha,“ rääkis 
hästi toimiva Kaarli talu pere-
naine Kadri Kopso. 

Kodanikualgatuse „Maale 
elama“ kolmandat aastat kor-
raldatava messi alapealkiri on 
“Maale ettevõtjaks”, viidates, 
et sel aastal on erilise tähele-
panu all aktiivsete ja tegusate 

perede kutsumine maale et-
tevõtlusega tegelema. 
Ettevõtlushuviga külastajad 
saavad nõu küsida ettevõtlus-
kohvikus ja mõtteainet leida 
seminarilt „Maale ettevõt-
jaks“. Messilt leiab ka meist-
reid, käsitöölisi ja kohaliku 
toidu pakkujaid. Messi ees-
märgiks on tõsta teadlikkust 
maal elamise suhtes, muuta 
ühiskonna hoiakuid positiiv-
semaks ning selle kaudu soo-
dustada linnast maale elama 
asumise trendi. Regionaalmi-
nister on tunnustanud „Maa-
le elama“ algatust regionaala-
rengu auhinnaga.

Heili Nõgene

Naaberkogukonnad kutsuvad ühiselt maale kodu looma MUST KROONIKA
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VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 

Parim võimalus selleks
on 

avaldada kuulutus
Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Otsin paarimeest krohvi-maal-
ritöödele Tallinnas. Tel 5694 
7696

• Võtame tööle ehitajaid ja 
eestöölisi (välitöö, vajalik ko-
mandeeringu valmisolek).Pa-
kume tööd ka väiksematele 
ehitusettevõtjatele. Info telef 
5099 294

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
aiamajade pakkijat, töö sobib 
naisetrahvale (tööalane väljaõpe 
kohapeal), asukoht Rakvere Ark-
na tee 1 F. Tel 5156 342

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

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

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

Otsin tööd koduabilisena (mees 
- 59a pensionär) majutamis-
võimalusega. Tasu ei küsi. Tel 
5466 7099

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

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitren-
ni. Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925
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Tema nimi on Tõnu Veere-
maa. Ta peab end sünni poo-
lest aaria tõugu eestlaseks, 
aga kuna tema esivanemad 
olid Tsaari-Venemaa alamad, 
loeb ta end jätkuvalt Venemaa 
kodanikuks. Pass tema tas-
kus, muide, on Eesti oma, aga 
miks ta kodakondsusest ei 
loobu, sellest allpool.
Ta ei taha, et teda nimetataks 
dissidendiks (sest Tunne 
Kelam kui kõige tuntum dissi-
dent on selle sõna tema jaoks 
ära lörtsinud), aga tiitliga „tei-
sitimõtleja“ ta pärast väikest 
arupidamist nõustub.
Teisiti mõtleb ta tõepoolest. 
Lühike resümee tema ilma-
vaatest: kõige suuremad pätid 
ja vargad on Eestis Riigikogus 
ning KAPOs. Pisikese liialdu-
sega võib öelda: Veeremaa ar-
vates on pea kõik vähegi kõr-
gemal ametikohal töötavad 
inimesed pätid ja kaabakad.
Ta ei varja, et talle meeldib 
Nõukogude Liit ja selle õigus-
järglane Venemaa palju roh-
kem kui Eesti. „Sest Eesti 
röövriik on mind ja minu va-
nemaid korduvalt petnud ja 
paljaks röövinud,“ põhjendab 
ta. 
Tema isa oli EW omakaitses, 

(Alljärgnev arvamusavaldus on vastukaja 27. märtsil Kuulutajas 
ilmunud artiklile „Ants Laaneots: venemaalased on täielikult 
zombistunud“.)
Erukindral ajab suust räiget valet välja! Militaristid on rohkem zom-
bistunud kui venelased ja nendel on isiklikud militaarhuvid relva-
konfliktides. ETV ja ajakirjandus on täielikult ilves-jänkilaste kont-
rolli all. Valetamise maht on kordades suurem nimelt Eestis.
Laaneots lükkab ümber isegi EuroNews ja OSCE andmed. See, 
et 80 protsenti venelastest saab oma info TVst, on Raagi suust 
täielikult vale. 
Ei jõudnud Nõukogude Liit lagunedagi, kui Venemaa ümber hak-
kasid tekkima USA sõjaväebaasid. Suuremad USA agressioonid 
maailmas on Vietnam, Kosovo, Aafrika, Araabiamaad, kuhu USA 
on transportinud oma dimukraatiat, maavarade ja nafta pärast. 
USA baasid on juba Eestiski.
Ukraina sõda alustas USA selleks, et hõivata Krimmi Sevastoopoli 
ning Odessa sadam ja maa-alad gaasi tootmiseks. Ka Gruusia sõ-
ja provotseeris USA Musta mere sadamate pärast.
Ukraina regulaarväed ja OSCE vaatlejad rikuvad relvarahu, mitte 
iseseisvuslased! Vaatlejad korrigeerisid tulistamisi. Lääs ongi kur-
ja juur ja Venemaa on tsivilisatsiooni päästja. Venemaa kaitseb 
oma territooriumi, USA tungib pidevalt võõrriikidesse. 
Maakera elanike arvu vähendamise doktriin pärineb USAst, mitte 
Venemaalt. Venemaa riigivõlg on kordades väiksem kui USAl. Ve-

nemaa peab kaasajastama oma relvastust, et seista vastu USA 
agressioonidele. See pole palavikuline sõjahüsteeria nagu Eestis, 
vaid enesekaitse, kulutades selleks 4,2 protsenti SKPst.
Samas Eestis elab üle 300 tuhande inimese vaesuspiiril, üle 300 
tuhande on tööpuudusest sunnitud käima ja elama välismaal, aga 
militaarkulutused lähenevad Eestis 4 protsendile.
Vene rahva toetus Putinile on ligi 80 protsenti, kuid Ilvese toetus 
rahva hulgas on olematu. Sellepärast kardetakse isegi otsevalimi-
si, vaatamata valimistulemuste võltsimistele.
Opositsioon Eestis ei pääse võimule võltsimiste ja ERRi kallutatud 
kampaania tagajärjel. Ei jäänud püsima Pätsi diktatuuririik 1940. 
aastal, kus valimisi võltsiti kordades vähem kui ansiplased seda 
teevad, ilma Putini abita; ei jää ka see röövkapitalistlik-natsionaal-
riik püsima! 
USA imiteerib globaalse administraatori rolli täiega. Lõuna-Ossee-
tia, Abhaasia, Krimmi, Luganski, Donetski ja varsti ka Baltimaade 
rahvad soovivad ühineda Venemaaga, sest ELi vaesus on viinud 
nii kaugele.
Ukraina laguneb reaalselt väikesteks tükkideks, oligarhide impee-
riumiteks. Oligarhid on riigi paljaks varastanud nagu Eestiski. 
Sama plaanib Reformierakond Ida-Virumaal.
Jänkide plaan on hävitada üleliigsed inimesed, et saada maava-
rad omale. USA tarnib oma sõjatehnikat Ukrainasse ja Baltimaa-
desse, et läbi relvatehingute ahistada rahvaid ja vallutada territoo-

riume Venemaa külje all. 
Venemaa peaks paigutama oma raketid ümber USA, et saavutada 
tasakaal. 
Laaneots ei hiilga sugugi oma teadmiste ja tõe levitamisega, tema 
pea on ainult pilotka kandmiseks! Ta kaitseb röövkapitalistide ja 
militaristide isiklikke huve. Tema vene-ukraina murdega keel on 
valetamiseks ja sõja õhutamiseks omakasu eesmärkidel.
Kapitalism laguneb kogu maailmas ilma Putinita ja püsib ainult 
USA relvade toel. USA huvid Baltikumi sadamates on kordades 
suuremad, kui seda on Venemaa huvid.
Eesti võimud ise rahastavad ja provotseerivad natsionalismipu-
hanguid, SSi kokkutulekuid Sinimägedes, kus osalevad Riigikogu 
saadikud. Valitsus eraldab selleks raha. 
IRL sünnitas isegi natsionalistliku partei – EKRE.
Isehakanud meediaekspert-arvamusliider Rebane on ise kõrge 
enesearvamusega loll ja troll. Milliseid patriootilisi üritusi, rituaale, 
tseremooniaid ta soovitab ja õhutab? Rituaalteemad pehmenda-
vad zombide mälu, mitte kogukonna omavahelisi konflikte.
Tegelikud ajuloputajad-valetajad on eks-militarist Laaneots ja ise-
hakanud meediaeksperdid-valetajad Raag ja Rebane.

Tõnu Veeremaa

Tõnu Veeremaa venemaalaste zombistumisest

Teisitimõtleja Tapalt: palju p
Samal päeval (teisipäeval), 
kui Rakvere keskplatsil 
lehvisid liitlasvägede võõ-
rustamise puhul USA li-
pud ja NATO lennukid 
lendasid linna kohal de-
monstratsiooni, tegi Kuu-
lutaja Tapal intervjuud 
ühe isevärki tegelasega.

Aivar Ojaperv

sõja ajal sattusid mõlemad 
vanemad Saksa koonduslaag-
risse Kloogal. Vähe sellest: isa 
saadeti ka Venemaa surma-
laagrisse (Veeremaa: eestlas-
test pealekaebajad-koputa-

jad-küüditajad saatsid). „Ala-
tes 13-aastaselt kasvasin ilma 
vanemateta. Tänu nõukogu-
de võimule, kes hoolitses oma 
laste eest, ei jätnud lapsi näl-
ga ja vaesusesse nagu täna-

päeva Eesti röövkapitalistid,“ 
ütleb ta. 
„Õppisin Rakvere Internaat-
koolis täielikul riiklikul ülalpi-
damisel. Kool andis ülimalt 
hea hariduse ja garanteeris 

spordi ning huvialategevuse 
täiesti tasuta. Pärast keskkoo-
li lõppu teenisin Nõukogude 
armees. Hiljem töötasin 12 
aastat Norilskis. Lõpetasin 
tehnikumi tehnik-elektriku-

na. Kogu pika töökarjääri väl-
tel olen töötanud elektrieri-
aladel kaevandustes.“
Oma töömehetee lõpetas 
Veeremaa Eestis raudteel, 
kust ta koondati (või vallan-
dati) ja mille pärast ta hiljem 
oma sõnul 6 aastat kohut 
käis. „Võitsin selle protsessi, 
aga hüvitust ei saanud ikka,“ 
kinnitab ta.

ERSPst Vasakparteini
Veeremaa on poliitiliselt ak-
tiivne. Parteide nimekiri, „ku-
hu parteikaabakad mind pea-
le Eesti Kongressi on sund-
korras ja vabatahtlikult kand-
nud ja välja visanud,“ on järg-
mine: ERSP, Isamaaliit, IRL, 
Keskerakond, RÜE, Eestimaa 
Ühendatud Vasakpartei.
Ta osales EÜV nimekirjas ka 
viimastel Riigikogu valimistel. 
Sai Lääne-Viru ringkonnas 17 
häält.
Kuulutaja ja Tõnu Veeremaa 
kirjavahetus sai alguse ligi 
kaks nädalat tagasi, kui meie 
e-postile laekus n-ö lugejakiri 
kellegi Tihoni meiliaadressilt. 
Aadress viitas Venemaal asu-
vale serverile, kuid kiri ise oli 
puhtas eesti keeles ja allkir-
jastatud meie loo peategelase 
Tõnu Veeremaa poolt.
Kirjas pragas Veeremaa üsna 
krõbedate sõnadega Ants 
Laaneotsa, Ilmar Raagi ja 
Raul Rebasega, kelle sõnavõt-
tudest julgeolekukonverentsil 
Kuulutaja kaks nädalat tagasi 
kirjutas. Kirja lühendatud ja 
pisut (Tõnu Veeremaa enda 
poolt) kohendatud varianti 
saab lugeda siitsamast.
Teatud mõttes olime „kahv-
lis“. Ühtpidi ei pea me lugeja-
kirju avaldama, seda enam, et 

Foto: Katrin KiviTõnu Veeremaa ütleb, et NSVL meeldis talle rohkem kui iseseisev Eesti.
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pätte ja kaabakaid
Laaneots-Rebane-Raag rääki-
sid üldiselt ja mitte kodanik 
Veeremaast ning seega ei rii-
vanud nad mingil määral ka 
Veeremaa kui üksikisiku au 
ega väärikust; kuid samas an-
naksime kirja avaldamata jät-
misega Veeremaa suureks 
kahjurõõmuks aluse veendu-
musele, et Eestis polegi sõna-
vabadust, nagu ta kahtlustab.
Niisiis saab Tõnu Veeremaa 
sõna nii lugejakirjas kui ka al-
ljärgnevalt. Intervjuud, mui-
de, on temaga raske teha, sest 
vastust konkreetsetele küsi-
mustele ei tule. Need vajuvad 
juba pärast poolt lauset laiali, 
muutudes Veeremaa pikaks 
monoloogiks, mis küsimuse-
ga otseselt enam ei haaku. 
Sõnapaar „pätid ja kaabakad“ 
kordub loendamatult palju. 
Päris lihtsustatult saab asja 
kokku võtta Veeremaa aru-
saamaga: „Milleks üldse on 
seadusi vaja? Seadusi teevad 
pätid ja kaabakad, et saaksid 
nende abil õigustada oma pä-
titegusid. Ausal inimesel ei 
ole seadusi vaja.“
Ants Laaneotsa peab Veere-
maa sõjaõhutajaks, sest tal 
olevat Ukrainas omad ärihu-
vid. Konkreetsemalt vihjab 
Veeremaa relvakaubanduse-
le. Ühtki tõsiselt võetavat 

tõestust ta oma süüdistustele 
ei esita – tema teadmised ja 
„teadmised“ pärinevad mee-
diast, nii Vene kui ka Eesti 
omast, mida ta siis tõlgendab.
Küsimustele, mis mõttes Laa-
neots (ja Eesti) vaenu või sõ-
da õhutab, millal Eesti kelle-
legi viimati kallale tungis või 
kellele me üldse oleks võime-
lised kallale tungima, vastab 
Veeremaa: „Eestil pole üldse 
midagi haukuda. Eesti peaks 
hoidma taktikat, et käed üles 
– nii jääks mitte milleski süü-
di olev rahvas alles.“
Kas Venemaal on siis elu pa-
rem, kas seal pole kaabakad 
võimul? „Ei ütleks, et otseselt 
parem,“ vastab Veeremaa. 
„Aga kui ma poleks võtnud 
90ndal aastal Eesti koda-
kondsust, saanuks ma 50aas-
taselt eripensionile, mul oleks 
vaba liikumine, ka Euroo-
pas.“
Selle jätab Veeremaa täpsus-
tamata, mil moel takistab te-
ma vaba liikumist Eesti pass. 
Küll aga tunnistab, et pärast 
Nõukogude Liidu lagunemist 
pole ta Venemaal käinud ega 
sealset elu oma silmaga näi-
nud.
Miks Veeremaa siis Vene ko-
dakondsust ei võta? Esialgu 
on vastuseks taas ebakonk-

reetne lause, aga lõpuks saan 
siiski kätte tema enda ver-
siooni valitsevast olukorrast: 
„See on surnud ring: Eesti ko-
dakondsusest pole enne või-
malik loobuda, kui Venemaa 
oma on käes, aga Vene oma ei 
saa enne, kui Eesti kodakond-
susest on loobutud.“

Poliitiliselt aktiivne
Veeremaa, esmapilgul küll 
tundmatu Tapa pensionär, on 
endale siiski ka avalikkuses 
tähelepanu tõmmanud. Ku-
sagil nimetas ta Eesti medit-
siini mõrtsukateks ja väitles 
enda sõnul pärast seda pikalt 
arsti ja poliitiku Peeter Mard-
naga. 
President Ilvese „jääkeldris-
se“ esitas ta ettepaneku ette-
paneku järel – igaüks võib 
(vähemalt osa neist) ise luge-
da. „Kui ma olin üle saja ette-
paneku esitanud, taoti mul 
internet lukku,“ lisab ta.
Tapa inimesed peaksid Veere-
maad tundma: aeg-ajalt käib 
ringi kaabuga, mille ümber 
Venemaa trikoloor ja sellel ki-
ri Rossija. Ja näiteks pildistab, 
kui mõnel eestimeelsel üritu-
sel ausamba jalamile lilli ase-
tatakse või miskit muud „nat-
sionalistlikku“ tehakse.
Kui ma muu jutu sees retoori-

liselt pillan, et kas ikka kõik 
Riigikogu liikmed on pätid – 
tunnen isiklikult näiteks 
kauaaegset poliitikut, peagi 
keskkonnaministriks saavat 
Marko Pomerantsi -, siis jääb 
Tõnu Veeremaa vastusega 
esialgu jänni. Aga mitte 
kauaks: kulub vaid napp 
tund, kui minu e-postile 
jõuab Veeremaa järgmine ki-
ri, kus ka Pomerantsi kui kaa-
baku „süü“ (vähemalt Veere-
maa arvates) tõestatud.
Kolme asja tahan veel teada. 
Kas nimekiri järgmiseks küü-
ditamiseks on juba koostatud 
ja kas mina, Aivar Ojaperv, 
nüüd ka seal kirjas olen? Sel-
get vastust ei tule, aga mina 
saan nii aru, et küllap ikka ni-
mekiri juba on, ja kui polegi, 
siis küll see koostatakse. Enda 
isiku kohta ma täiendavat 
teavet ei saa.
Kas Tõnu Veeremaa saab oma 
väljaütlemiste ja tegevuse 
eest Venemaalt väikest abira-
ha? „Seda ma teile ei ütle.“
Ja lõpuks: kas Tõnu Veeremaa 
arvates on Eestis mõni insti-
tutsioon või asutus, kus pole 
pätte ja kaabakaid? „Ma pean 
mõtlema, esimese hooga ei 
oska öelda.“
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Vägivallateema ei ole teie 
jaoks uus, kas nüüd on uued 
suunised?
Justiitsministeeriumi jaoks 
on olnud kogu 2014. aasta 
suur võitlus igasuguse lähi-
suhte vägivallaga. Siia alla lä-
hevad mitte ainult peresuh-
ted, vaid ka suhted, kus ini-
mesed on omavahel tuttavad, 
sõbrad, koolikaaslased jne. 
Julgen öelda, et eelmine aasta 
on olnud murranguline, sest 
allkirjastasin Strasbourgis Is-
tanbuli konventsiooni, mis 
räägib just naiste ja pere, aga 
ka laste vastu suunatud vägi-
vallast. See paneb Eesti riigile 
kohustuse oma seadusand-
lust väga palju muutma ning 
muutused tuleb viia konvent-
siooniga kooskõlla. Lisaks on 
valitsus vastu võtnud vägival-
la ennetamise strateegia, mil-
le põhiline teravik on suuna-
tud noorte ja laste käitumise 
muutmisele. Viie aasta peale 
on ennetustööks ette nähtud 
14 miljonit eurot. Osa tege-
vustega oleme juba pihta ha-
kanud. Näiteks soovitan kõi-
gil tutvuda meie kampaania-
ga „Ava silmad!“, mis on eel-
kõige suunatud just noortele 
inimestele. Kas oled ise vägi-
vallaohver või sinu tutvus-
ringkonnas kannatab keegi 
selle all, siis teab, kuidas käi-
tuda ja kuidas reageerida sel-
lises olukorras. Väga noor ini-
mene ei saa tihtipeale aru, et 
tema tulevane partner võib 
olla vägivaldne. 

Kas seaduse muutmine muu-
dab olukorda?
Riigi väljakujunenud õigus-
süsteemi muutmine, nagu 

Andres Anvelt: perevägivald on 
raskem kui mis tahes teine vägivald

Teavituskampaania „Ava silmad!“ eesmärk on tõsta Eesti 
elanikkonna, eriti noorte teadlikkust naistevastase vägi-
valla olemusest, avaldumisvormidest, tagajärgedest ja 
abisaamise võimalustest.  Kampaania kutsub inimesi 
üles vägivalda märkama ja abi saamiseks professionaali-
de poole pöörduma. Üleriigilisel tasuta lühinumbril 1492 
saavad abi küsida kõik füüsilist, vaimset, majanduslikku 
ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naised. Kampaania 
julgustab ka vägivalla märkamise korral politsei poole 
pöörduma. Näiteks võiks olla kindlasti märksa kõrgem 
seksuaalsest vägivallast teatamine. Kampaanias osalevad 
tuntud inimesed, nagu muusikud Genka ja Vladimir 
Tšerdakov, saatejuhid Mihkel Raud ja Vadim Antsupov, 
filmire�issöör Ilmar Raag, sportlane Heiki Nabi, näitlejad 
Priit ja Märt Pius ning Ilja Nartov, ajakirjanik Andrei Ti-
tov.

Mõni aeg tagasi liitus Eesti naistevastase- ja perevägival-
la ennetamise ning tõkestamise konventsiooniga. See an-
nab konkreetsed seadusandlikud ettekirjutused, kuidas 
riik peab ühte või teist juhtumit käsitlema. Justiitsmi-
nister Andres Anvelti sõnul on vägivalla märkamine, sel-
lest teavitamine ja ennetamine riigi prioriteet ning iga 
inimese kohus. Perevägivald pole enam peresisene asi, 
millesse võõras sekkuda ei tohi. 

Kaius Mölder

see Eestis on, eriti karistusõi-
gus, ei tohi toimuda rutakalt. 
Tuleb vaadata ja võrrelda end 
naabritega, kel kogemusi 
ühes või teises vallas on roh-
kem. Lisaks tuleb vaadata ka 
otsa reaalsetele vajadustele, 
kas need on massilised, kas 
peab ehk mingeid käitumis-
malle muutma. Kahjuks otsi-
vad meedia ja avalikkus liiga 
lihtsaid lahendusi – muuda-
me seadust, muudame karis-
tused rangeks, siis on kõik 
korras, see pole niimoodi. 
Kindlasti on põhjus ka minis-
teeriumi väheses selgitustöös. 

Kas meedia tõlgendab ini-
meste õiglustunnet?
Õigus peabki olema maksi-
maalselt lähedane õiglusele, 
aga ta pole kunagi üks ühele 
õiglusega. Mis on see libe jää? 
Olen ise meediatarbija ja mi-
nulgi keevad mõne teema pu-
hul emotsioonid üle. Kui ha-
kata aga asjasse süüvima - 
võtta ette paarsada lehekülge 
kohtutoimikut, lugeda tõen-
deid, siis hakkab see olukord 
muutuma.
Tuleb arvestada seda, et kõik 
kohtunikud ja prokurörid ei 
tee oma otsuseid ja kokkuvõt-
teid ajaleheartiklite põhjal. 
Juhtumi läbitöötamine on pi-
kaldane protsess, väga vaeva-
nõudev, rohkelt emotsioone 
sisaldav. Ma olen oma pika 
politseinikukarjääri jooksul 
jõudnud sündmuskohale, kus 
on näiteks lapse laip. Käed 
tõmbuvad rusikas higiseks, 
aga sa pead arvestama selle-
ga, et kui sa nende kätega ja 
emotsioonist keeva sisemu-
sega hakkad seda kuritegu la-

hendama, siis võid jõuda vale 
otsuseni. Sa võid hakata tõl-
gendama kõiki asju valesti ja 
võid jõuda täitsa süütu ini-
meseni.
Üks asi on karm seadusesäte, 
teine asi on juriidiline keel, 
mis on sageli keeruline ka ju-
ristile endale, seetõttu jäta-
megi emotsioonid pigem 
meediale.

Perevägivalla teema on väga 
aktuaalne, naistepäeval sai 
politsei rekordarvu väljakut-
seid. Mis on muutunud?
Kõik, mis on seotud vägivalla 
ja lähisuhtevägivallaga, on 
Eestis väga-väga uus.
Alles selle aasta esimesest 
jaanuarist teeme vahet pere-
vägivallal ja baarikaklusel. Me 
rääkisime kümme aastat, ka 
poliitilisel tasemel, et ei ole 
vahet, kas pekstakse kodus 
või kõrtsis. Nüüd esimesest 
jaanuarist on meil karistusõi-
guses olemas, et perevägivald 
on raskem kui mis tahes teine 
vägivald.
Meil on olemas lapse juures-
olekul kuriteo sooritamine 
kui raskendav asjaolu. Selles 
suunas astume esimesi sam-
me. Mõni aasta tagasi reagee-
riti ka perevägivallajuhtumi-
tele, kuid siis võis õiguskait-
seorgani töötaja suust kuul-
da, et ah leppige ise kuidagi 
ära. Meediast ei saanud luge-
da mahlakaid lugusid peresi-
sesest vägivallast, olime väga 
pragmaatilised, väga konser-
vatiivsed, ütlesime, et see, 
mis perekonnas toimub, pole 
meie asi. Kuigi paljud inime-
sed arvavad, nagu selgub uu-
ringutest, et ohver on ise 
võib-olla süüdi. Midagi oli ik-
ka väga valesti. Nüüd on null-
tolerants. Statistikast lähtub, 
et viimase kolme aasta jook-
sul on perevägivalla arv prot-
sentuaalselt kordades tõus-
nud. Põhjus pole mitte selles, 
et vägivalda on ühiskonnas 
rohkem, vaid inimesed julge-
vad sellest rohkem rääkida. 
Kunagi ei tohi loota sellele, et 
kui kord juba on perekonnas 
toimunud perevägivallaakt, 
siis edaspidi seda enam ei 
juhtu. Nii arvata oleks lihtsalt 
naiivne.

Kuidas nüüd edasi?
Kui riik on Istanbuli konvent-
sioonile alla kirjutanud, siis 
tuleb luua riiklik struktuuri-
süsteem, mis toetab kannata-
nuid. Me oleme Eestis teinud 
selles suunas palju edusam-
me - nelja aasta jooksul on 
avatud lausa 13 naiste varju-
paika, kus suur abi on olnud 
norrakatest.  Süsteemsemaks 
on muutunud politsei reagee-
rimine perevägivallajuhtumi-
tele.

ANDRES ANVELT
Sündinud 1969 Tallinnas
1989–1991 Tallinna RSN TK Siseasjade Valit-
suse Lenini rajooni SAO kriminaaljälitus
1991–1993 Kriminaalpolitsei Büroo
1993–1996 Keskkriminaalpolitsei
1996–2000 Keskkriminaalpolitsei organisee-
ritud kuritegevuse vastase võitluse büroo 
ülemkomissar
2000–2003 Keskkriminaalpolitsei asedirektor 
ja direktor
2003–2006 Sisekaitseakadeemia Politseikol-
ledzhi direktor
2007–2011 Kaitseväe juhataja nõunik

2009–2011 Tallinna linnavolikogu liige (SDE 
fraktsioon), 2010–2011 Tallinna volikogu 
korrakaitsekomisjoni esimees ja revisjoniko-
misjoni liige
2011–2014 Riigikogu XII koosseisu liige (SDE 
fraktsioon), Riigikogu korruptsioonivastase 
seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees, 
Riigikogu õiguskomisjoni liige
2014– Justiitsminister ja põllumajandusmi-
nistri kohusetäitja
2015– Riigikogu XIII koosseisu liige (SDE 
fraktsioon)

Allikas: Vikipeedia
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www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

6.-17. aprill

Tasub teada

Eeloleval nädalavahetusel 
kohtuvad Rakveres taas vana-
muusikud ja ajaloolise tantsu 
ansamblid Rakverest, Tartust, 
Césisest ja Riiast. Lisaks ühis-
tele töötubadele antakse pü-
hapäeval Rakvere Rahvama-
jas publikule etendus “Raevu-
nud Orlando”.„Raevunud Or-
landot“ esitavad koos kaks 
tantsuansamblit, Saltatriculi 
Tartust ja Fioretto Rakverest, 
muusikud on Rakvere vana-
muusikaansamblist Fiori. 
Tantsuansambleid ühendab 
juhendaja Külli Kressa, kelle 
lavastatuna on Rakvere pub-
lik näinud ka Shake-
speare’i-ainelist etendust 
„Nagu meile meeldib“.
“Raevunud Orlando” on re-
nessansimuusikast ja -tant-
sudest kokkupandud kava 
Lodovico Ariosto samanime-
lise rüütlipoeemi (1532) aine-
tel, laval kõlab ka katkendeid 
poeemist endast. Poeemist 
on võetud kaks põhiliini: Rug-
giero ja Bradamante armas-
tuslugu ning Orlando ja An-
gelica liin, mille üks hari-
punkt on Orlando hullumine 
ja teine see, kus kõigi kosilas-
te eest pagev Angelica ometi 
kord ise armub. Mõlema liini 

Rakveres tantsitakse 
„Raevunud Orlandot“

tausta moodustab sõda Fran-
gi riigi pärast. „Etendus on 
ehk kõige lähem 16.–17. sa-
jandi vahetuse Itaalia õukon-
dlikele intermeediumidele, 
mis koosnesid suhteliselt lõd-
valt seotud tantsu- ja 
muusikanumbritest, mida 
veidi toetas jutustav element 
– sellest ajast on tantsumater-
jali säilinud tunduvalt 
rohkem kui poeemi ilmumis-
ajast,“ selgitas Kressa. „Sõnal-
ist osa on etenduses vähe, aga 
päris ilma ka ei saa, sü�eed on 
vaja kuidagi edasi anda. Tant-
sud on seltskonnatantsud, 
lavatantsu selllest ajast ei ole 
eriti säilinud.“
„Sellist teatrivormi väga tihti 

ei näe,“ kutsus Külli Kressa 
üles võimalust kasutama, 
rõhutades sedagi, et tegemist 
ei ole elitaarse etendusega. 
„Juba poeem ise segab kõrget 
ja madalat, väga väärikad 
inimesed võivad koomilisse 
olukorda sattuda. Ka 
kostüüme on erinevaid, osa 
tegelasi on vahepeal väikesed 
loomakesed. Näiteks nõid Al-
cina saarel on nõial palju 
käsilasi, kes on küll loomad, 
küll taimed. Nii et etenduses 
on palju mütoloogilist, mui-
nasjutulist. Tegelaste seas on 
kolm võlurit või nõida, nii 
häid kui halbu.“ Võrreldes 
Shakespeare’i etendusega on 
seekord kostüümid märksa 

Saltatriculi ja Fioretto eelmine koostööprojekt viis publiku 
Inglismaale, nüüd on oodata 16. sajandi Itaaliasse sattumist. 

Foto: Janno Loide

Esmaspäeval, 13.aprillil kell 
16 toob Estonia Teater Rakve-
re vaatajateni balletiajaloo 
kiirkursuse “Päikesekunin-
gast Kratini”.
Haridusprojekt “Päikeseku-
ningast Kratini ehk balletiaja-

loo kiirkursus” keskendub 
balleti ajaloo tutvustamisele 
koos näidetega. Lisaks solisti-
de poolt ette kantud tantsu-
katkenditele, näidatakse kos-
tüüme ja selgitatakse, miks 
need just sellised peavad ole-

ma ning kuidas nad valmi-
vad. Projekti viivad läbi prog-
rammijuht, rahvusballeti so-
listid ja klaverisaatja ning see 
on mõeldud nii lastele kui ka 
täiskasvanutele. Tere tule-
mast retkele Päikesekuninga 

õukonnast tänapäeva balleti-
ni!
Pilet 5 eurot.

Kuulutaja

Balletiajaloo kiirkursus Rakvere Eragümnaasiumis

teatraalsemad. Kui siis kasu-
tati rõivaid, mis olid 16.-17. 
sajandil inimeste erariided, 
siis nüüd on kasutusel vara-
jase ooperi stiilis lava-
kostüümid.„Raevunud Orlan-
do“ on väga mõjuvõimas 
teos, mis on mõjutanud eri-
nevaid autoreid. Selle ainetel 
on oopereid loonud näiteks 
Scarlatti, Vivaldi, Händel, 
Caccini, Rossi ja Haydn, aga 
olemas on ka näiteks pii-
lupart Donaldi koomiks 
„Raevunud Donald“.
„See poeem on hästi popu-
laarsel teemal, sel ajal oli 
rüütliromantika vaimustus 
väga suur,“ rääkis Külli Kres-
sa. „Erinevad inimesed saa-
vad sellest teosest oma asja 
kätte. Mõni võib seda lugeda 
kui seiklusjuttu, aga on ka tõ-
siselt liigutavaid hetki, nii et 
pisar tuleb silma. Samuti on 
seal väga koomilisi kohti. 
Üksiti on see irooniline teos, 
rüütliromaani kriitika.“
Etendus toimub Rakvere Rah-
vamajas pühapäeval, 12. 
aprillil kell 16 ja on publikule 
tasuta. Festivali korraldavad 
Rakvere Kaurikool, Art Café ja 
Rakvere Kultuurikeskus.

Maris Marko
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ITA EVER

Sünnipäev

Ita kuulutas oma 77. sünni-
päeval, et ta on nüüd 14aasta-
ne. „See on ju lihtne mate-
maatika -7+7=14,“ lõmpsis ta.
Ever on endiselt täpne. Ise üt-
leb ta, et vahel on ka ebatäp-
ne, ületades sõiduteed sebra 
kõrvalt. Ta on kinni vanas - 
enne kodust väljumist harjab 
oma vana mütsi, samas kui 
uhked kübarad itsitavad rii-
dekapi riiulil. Aga ta jaatab 
noornäitlejaid. 
Ita on külmainimene, magab 
padjata ja lahtise akna all ka 
talvel. 

Ita Everi kolm häält
Mida kortsud muudavad? 
„Ma olen väga palju vaeva 
näinud, et neid välja teeni-
da,“ naerab Ita. „Kui ühe nai-
se murrangulisel päeval ela-
tud aastatele tõsiselt tagasi 
vaadata, lohutab mind ühe 
kolleegi ütlemine: „Võta näi-
de loodusest - vana ja kuiva-
nud puu, aga kui huvitav ta 
on.““
Ja mõned Ita jaoks olulised 
asjad veel: talle meeldib 
svingmuusika, hellus, roman-
tika, igatsus. „Laval oleksin 
veel tahtnud mängida Sarah 
Bernardti või midagi greta-
garbolikku,“ ütleb ta. 
Kadunud Eino Baskin on kin-
nitanud, et Ever on mõnes 
mõttes muutumatu: tervitab, 
uudistab, räägib tänaval või 
bussis mõnusat juttu, aga in-
tervjuud andes on kidakeel-
ne. „Lõmpsib, et unistab rei-
sist Brasiiliasse ja käib jõu-
saalis,“ on maestro Baskin 
rääkinud. „Mõnda asja aastad 
siiski muudavad. Ever ei suit-
seta enam, aga armastab 
süüa väga head šokolaadi. 
Eluaastate lisandumine võib 
näitlejat küll ahistada, aga 
Everi kohta see ei käi - tema 
on teatrile muutumatult täh-
tis ja vajalik.“
Ma ei tea, et Ita oleks kunagi 
olnud kahekeelne, aga seda 
olen kuulnud, et ta on kolme-
häälne. Hommikul telefoni 
vastu võttes ja õhtul raadios, 
kui ta unejuttu loeb, on Ita 
Everi hääl madal ja natuke 
kahisev. Tänaval ja teatrikori-
doris on see hääl tunduvalt 
kõrgem, lavastuses „Hiilgav!“ 
aga lausa koloratuurne.
Siim Selis, kes oli külalisena 

lavastuse „Hiilgav!“ lauluõpe-
taja, kinnitas, et Ita Everi hääl 
on suure ulatusega. „Huvitav 
on veel see, et Everil on nagu 
kaks häält: need kõrged noo-
did, mida ta välja pigistab, on 
vaat et kolmandas oktaavis. Ja 
põnev on see lisasaund, mis 
sellega kaasas käib - Everi 
hääle koloriit ja oobertoonid. 
Seesama nukitsviguri hääl 
„Nukitsamehe“ filmist.“
Ita Everi hääl on vaieldama-
tult isikupärane, seda juba 
teisega ära ei vaheta. Isikupä-
rase häälega näitlejaid polegi 
nii palju: kui kokku lugeda, 
jääb ühe käe sõrmedest ülegi. 
Ita Everi hääle tunneb kohe 
ära, ükskõik kas raadios, tele-
visioonis, rääkimata teatrila-
vast. Räägib küll autori teksti, 
aga hääles „jookseb“ alltekst.
„Ma isegi ei tea, missugune 
hääl tal õige on,“ tunnistas Ita 
kunagine kolleeg Ülle Ulla. 
„Ta teeb oma häälega igasu-
guseid vigureid. See hääl on 
Everiga kokku sulanud - vär-
vikas ja fantastiline. „Pihlaka-
veinis“, kus me koos mängisi-
me, oli Ita alles lava taga, kui 
hüüdis mind - Marta, Marta. 
See ajab nii kangesti naerma, 
kui lopsakas ja mitmeplaani-
line tema hääl on.“

„-itasti!“
75. juubelisünnipäeva otsus-
tas Ita Ever tähistada tragi-
koomilise etendusega „Kolm 
pikka naist“, kuigi tema amp-
luaad arvesse võttes võinuks 
etenduseks olla näiteks ka 
„Kuninganna nimega kunin-
gas Lear“, kui selline olemas 
oleks. 
Juubelile eelnenud kuul oli 
Ever nädalaid täiesti hääletu. 
Selline aeg on näitleja jaoks 
õuduslugu. „Kolm nädalat 
vait olla, kas seda veel vähe 
oli?“ kihistas Ita naerda, kui 
hääl juba taastuma hakkas. 
Kui keegi helistada ja söandas 
küsida, kuidas on, vastas Ita 
„i-d“  venitades: “-itasti!”
Ita Everil on olnud ka hääle-
paelte operatsioon. „Jah, tol 
korral nii lihtsalt ei läinud. 
Hääl ei taastunud.“
See oli päev pärast üht järje-
kordset draamateatri uue 
hooaja avakoosolekut, kui Ita 
Ever läks Keskhaiglasse hää-
lepaelte operatsioonile. Diag-

Oma seitsmekümne viiendal juubelisünnipäeval ütles Ita 
Ever: “Sellest 75 pole vaja eriti suurt numbrit teha.” Ja 
lisas oma roheliste silmade välkudes: “Ma saan veel aru, 
kui tuleb 90. sünnipäev, tulge siis tagasi.“ 1. aprillil sai 
Evergreenil läbitud 84. verstapost.

Marvi Taggo

noositi häälepaelte funktsio-
naalsed häired, mis tekkisid 
arsti sõnul stressist ja ülepin-
gest. „Mis siin rääkida, ope-
ratsioon nagu operatsioon ik-
ka, narkoosiga. Tohter oli vä-
ga tore ja ütles, et katsuge 
nüüd silmi lahti hoida. Ja nii, 
kui ta selle lause ütles, nii 
olingi läinud! Operatsioon 
kestis veerand tundi. Ärgates 
oli esimene lause, et ma nä-
gin und. Tohter ütles, et väga 
armas, ja lasi mul veel paar 
lauset öelda. See oli kahe hää-
lepaela vaheline polüüp, mis 
häälepaelu liikuda ei lase, üt-
les tohter mulle. Muidugi võ-
hiklikkusest oli mul suur mu-
re, kas hääl on pärast operat-
siooni sama tämbriga või 
järsku muutub. Ei, absoluut-
selt kõik on normis ja hääles 
vähem kahinat.“

Kuidas sa
teksti omandad?
Kunagi ütles draamateatri 
toonane peanäitejuht Ilmar 
Tammur: „Ever on pisike ja 
pisike on ka tema hääl.“ Aga 
kes osanuks siis arvata, et 
Ever on materjal teatrile, tele-
teatrile ja filmile.
1953. aasta sügisel, kui Ever 
draamateatrisse vastu võeti, 
võis noorest säravast tüdru-
kust tulla näitleja ja võis ka 
mitte tulla. Nüüd pole see 
kahtlemata enam mingi uu-
dis, et Ita Ever on talent, kel-
lest saab palju “teha”.
„Augustivalguses“, ise selleks 
ajaks juba 80, käis Ita kolm 
tundi treppidest üles ja alla 
ning rääkis teksti. Keegi ei tul-
nud selle peale, polnudki kü-
simustki, kuidas eakas näitle-
ja kolme tunni jagu teksti pä-
he sai. Kas teksti omandami-
ne, vaatamata eluaastatele, 
on ikka veel Everi südames-
pordiks? 
„On üks niisugune tee, mida 
ma joon,“ sullerdab Ita vastu-
seks. „Aga mis tee see on, selle 
olen ära unustanud.“
Ajakirjandus on tuntavalt 
rõõmurõngastes, kui saab 
Everist kirjutada. Aga Ita ütleb 
tagasihoidlikult: „Publik on 
mind kuidagi üles puhunud.“
Õnneks ta eksib. Evergreen´ 
iks sai ta ikka ise.
„Ma olen tänulik tänulikkuse 
eest. Kuid kõik peab enda 
jaoks läbi mõtlema. Ma olen 
ju enda sõber. Olen äärmiselt 
huvitatud ning lõpmata tänu-
lik, kui minu osatäitmiste 
kohta midagi öeldakse.“
Ka huvitab teda, miks eten-
dustest nii vähe kirjutatakse. 
Võib olla tunneb ta vahel 
puudust isegi vigade lugejast? 

„Olgu kriitika nii kibe kui ta-
hes, aga see võib millegagi 
näitlejale kasulik olla. Mul 
oleks lihtsalt huvitav lugeda, 
kuidas üks või teine osatäit-
misest või etendusest aru 
saab.“
Ita loeb huviga enda või siis 
etenduse kohta kõike, ka ise-
loomuta ja probleemituid ret-
sensioone. Kas kriitika mõju-
tab teatrivaatajat? „Ma usun, 
et iga inimene vaatab eten-
dust oma isiklike meeltega, 
tunneb, mis paneb kaasa ela-
ma, vapustab või ärritab.“

Lavakaaslased Itast
Ita Everi lavateekaaslased on 
öelnud, et laval on Ita Ever ar-
vestav partner. Publik naudib 
teda kirka tegelasena - Ever 
on otsekui publiku oma. 
Tõnu Aav: „Ma olen Ita Everi-
ga laval väga palju koos män-
ginud ja tean, et Ita on tark, 
mõistev ja intelligentne näit-
leja, kes pole kaotanud huu-
morimeelt ja enesekriitikat. 
Talle võid alati kindel olla, ap-
su korral hädasse ei jäta.“
„Monoloog on monoloog,“ 
konstateerib Anne Paluver, 
„seal ei saa sind keegi aidata. 
Dialoogi puhul on vastutus 
suurem, kui tekstiga eksid. 
Aga Itaga on kindel, sest Ita 
on hea improviseerija ja laval 
mõistev partner.“
Ever ei salli silmaotsaski 
teesklemist. Ei elus ega laval. 
„Mitte midagi ei saa minu sil-
mis teeselda. Ma tabaksin sel-
le kohe ära.“
Aga Ita, sa ei ela ju eakoha-
selt?! „Kuidas ei ela eakoha-
selt?“ küsib ta vastu. 
Aga väga lihtsalt: kas on tuua 
mõnd teist näidet, kus 84aas-
tane näitleja on pea igal õhtul 
laval peaosas? Kui maailma 
lavadel ringi vaadata, siis nii-
suguseid uunikume ju leidub, 
aga Eestis küll mitte.

EvergreenEvergreen

Sündinud 1. aprillil 1931 
Paides.
1950–1953 Moskva Lu-
natšarski-nimeline Riiklik 
Teatriinstituut (GITIS)
1953– tänapäev Draama-
teatri näitleja
1953. aastal abiellus Eino 
Baskiniga, 1954. aastal 
sündis poeg Roman Baskin
1959. aastal lahutas Eino 
Baskinist
1960. aastal kohtus Ita Ever 
näitleja ja lavastaja Gunnar 
Kilgasega, kellega oli koos 
kuni Kilgase surmani 2005. 
aastal
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

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

• Müüa otse omanikult ren. 
1toaline k.m. korter Rakveres 

KINNISVARA

Müüa Vinni vallas Veadlas rehiahjuga 
rehielamu. Krundi pind 3000m2. HIND 
11000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Posti 25 
privaatses asukohas 2korruselises 
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 ko-
rter. Korter asub neljandal korrusel. 
Üldpind 43,7 m2. HIND 3600 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20, viien-
dal 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 Rakveres, Kungla 5 neljandal 
korrusel 3-toaline korter. HIND 
29900 EUR. Helista 5530227 Eino

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

Müüa Rakveres, Posti 25 avar äripind. 
Üldpind 93,8m2. HIND 25000 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

ÜHETOALISED KORTERID

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, pliidiküte, 
H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 61, II k, 30 m2, 
remonditud, H: 3900 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 
Helve

KAHETOALISED KORTERID
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 
52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € 
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III 
k, H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, 
H: 23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Posti 7, üp 48,7 m2, III k, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas  
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 
H: 25 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rakvere,  Posti 25, I k, üp 57,6 m2 , 
uus H: 45 000 € tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
255 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, III k, üp 36,1 m2  H: 
200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
750 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
2100 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. 
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H: 
8500 €  tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahi-
küte H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Turu tn, Vk, 43,8m2 H:4500 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II 
k. H:13 100 € tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:12 000 €  tel: 51 10 478 Urmas   
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 
Helve

KOLMETOALISED KORTERID
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k 
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 7850 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2            
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2  H: 
1050 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 
50 13 658 Anu
Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee, üp 
79,2 m2, III k  H: 16 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1800 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 rõdu  
H: 6350 € tel.: 50 13 658 Anu

MAJAOSAD
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 
m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 € tel: 
51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      H: 
16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

Vinni v, Roela al, Allika, üp 80 m2, 
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 
16 466 Helve

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2 H 15 900 € tel: 51 
16 466 Helve
Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 6, 
kivimaja, krunt 2273 m2, üp 295,3 
m2 H: 11 000 € tel: 51 16 466 Helve

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 79 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, 
krunt 5546 m2 H: 20 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 
48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 25 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, 
H: 13 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
15 000 € tel: 51 10 478 Urmas    
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
20 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 
49 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 
10 478 Urmas

Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, 
krunt 754 m2, suvila, H: 29 000 € 
tel: 58 0036 48 Merle

Müüa tore 2toaline  õnneliku 
atmosfääriga kodu (4 k./5, otse 
omanikult) Rakvere südalinnas, 
50,2 m2. Kodu, kus kõik saad teha 
oma käe järgi, ootab Sind. Korter on 
läbi maja, aknad vahetatud, vaatega 
turuplatsile ja tagahoovi. WC ja 
vannituba eraldi. Tegus ühistu, 
mõistlikud kom.kulud. Korteriga 
saab kaasa keldriboksi, soovi korral 
ka olemasoleva mööbli. 
Korter kiirelt vabanev. 
Hind 22 000 €, kontakt 51 37 523; 
itedre@gmail.com

MÜÜA ÄRIPIND

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 kesk- 
linna 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 kesk-
küttega. HINNAD 160-250 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, Räga-
vere 35 teisel korrusel. Suuruses 12 m2, 
20m2, ja 50m2. HINNAD: 12 m2 60 EUR, 
20m2 80 EUR ja 50m2  145 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Müüa kinnistu Essu külas. Kinnitul on 
ladu-katlamaja (613,4m2), kütusepumpla 
ja kütusehoidla. Krunt 6 533 m2. HIND 
28000 EUR. Helista 5233830 Lisete
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•  Soovin üür ida 1-2toalis e 
osaliselt möbleeritud korteri, 100 
€ + maksud. Tel 5592 3454

• Soovin üürida Tapal või Rakveres 
1-2toalise mugavustega korteri 
(58a üksik naine, vajadusel saan 
aidata vanainimese hooldamisel). 
Tel 5848 3173

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
korter Rakveres. Üür 140 € + kom.
maks, ettemaks 100 €. Tel 5817 
1127

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

• Anda üürile otse omanikult 
Pajustis 1toaline elektriküttega 
k o r t e r  ( m ö b l e e r i t u d ) .  Te l 
56244605

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

• Üürile anda k.m. korterist tuba. 
Tel 5686 9866

• Anda üürile otse omanikult 
2toaline ahjuküttega korter Essus. 
Tel 5122 025

• Anda üürile 2toaline korter 
Tamsalus. Tel 5110 478

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

• Anda üürile 1toaline korter 
Tapal. Tel 5110 478

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

• Üürile anda osaliselt möbleeritud 
2 t o a l i n e  k o r t e r  R a k v e r e 
kesklinnas. Üür 160 €. Tel 5595 
2813

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

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

• Üürile anda 2toaline korter 
Kadrinas. Tel 5341 5241

• Üürile anda 2toaline kõigi mug. 
korter Tapa linnas möbleeritud, 
rõduga, soodsalt. Tel 5185 246

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

• Anda üürile värskelt remonditud 
2toaline  keskküttega korter 
(43 m2) Tamsalus Sääsel. Otse 
omanikult. Tel 5217551

• Üürile anda pikemaks ajaks 
k.m.  osaliselt möbleeritud ja 
remonditud 3toaline korter 
Lennuki tn majas,  I  korrus, 
keldrikorrusel panipaik, välisuks 
lukustatud, otse omanikult. Üür 
135 € + kom.maks (väga madalad), 
ettemaks 2 kuud. Tel 5840 9350

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

• Üürile anda garaaž Mulla 
tänaval. Tel 5167 447

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

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

• Ostan 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

• Soovin osta Rakverre ahiküttega 
elamispinna al 40 m2. Soovitatavalt 
vee- ja kanalisatsiooniga. Tel 5590 
0853

• Ostetakse kiiresti 2- või 3toaline 
korter Tapa linnas, hinnaga kuni 
8500 €. Tel 5110 478

• Ostame maja/talukoha kuni 
20km Rakverest. Hind kuni 25 000 
€. Tel 5557 5171

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

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

• www.toonklaas.ee

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

• 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 kraanaga puksiirauto 
Man. Tel 5558 3686

• Müüa Mazda 626 92. a 2,0 85 kW, 
pun., hatchback, uued pidurid, 
tagum. pidurikettad, supordid, 
klotsid ja ees uued roolisambad, 
püsikiirusehoidja, ABS, udutuled, 
4  x  e l . a k n a d ,  e l .  p e e g l i d . 
Talve+suverehvid korralikud. Hind 
490 € või vahetada MB d 124 vastu 
+ Omega MS rehvid valuvelgedel 
(185/70R15). Tel 5597 5882

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

• Müüa Nissan Primera 1997. 
a 1,6 bens. must, valuveljed, 
katuseluuk. Tehniliselt ja väliselt 
heas korras. Tel 5838 8964

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

• Müüa Renault Trafi c 2005. 
a, 60 kW, 9 kohta, kärukonks, 
uus esiklaas, uus generaator, 
ülevaatus kuni 10.2016. Hind 
4300 €. Tel 5153 621

• Müüa Shkoda Octavia 1,6 (74 
kW) 2000. a. Tel 5163 491

• Müüa maastur Suzuki GV 
4x4, 2004. a, 5 ust, üv 07.2015 ja 
kindl., heas korras, lisad. Hind 
2300 €, kiire! Tel 5587 451

• Müüa Toyota Corolla 1,6i 2000. a 
hõbemetallik, 4 ust, sedaan, uuem 
mudel, rikkalik lisavarustus, omab 
ülevaatust 07.2015. Sõiduk väga 
heas korras, olnud üks omanik. 
Hind soodne. Tel 5079 984

• 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. Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa VW G olf  universaal 
1,8 bens. Kliima, ABS, konks, 
valuveljed, automaat. Rakvere. 
Hind soodne. Tel 5552 7148

• Müüa VW Passat tumeroheline 
sedaan. 2001. a, 2,0, 85 kW, 
bensiin, heas korras. Hind 2400 €. 
Tel 5802 2692

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

SÕIDUKID

• 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

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

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

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

• Müüa väga heas korras Volvo 
240 diisel 91. a universaal, ls 186 
000 km. 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

• 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

• Müüa 4 kasutatud suverehvi 
Dayton (205/55R16). Tel 5390 3152

• Müüa mootoririkkega mopeed. 
Tel 5148 115

• Müüa vana Jawa-350 d-deta. Tel 
5148 115

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  1toaline remonditud 
korter Tapa linnas (II korrus). 
Hind 3900 €. Info tel. 5110 478

• 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 Rakvere kesklinnas 
2toaline k.m. korter I korrusel 
(48 m2). Toad paiknevad eraldi ja 
WC ja vannituba eraldi. Avar esik 
koos seinakapiga. Aknad ja korteri 
välisuks vahetatud. 1 m2 hind 582 
€. Tel 5590 0853

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

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

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres. Tel 5381 5421

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

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

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

• Müüa 3toaline korter Sõmerul. 
Hind 21 000 €. Tel 5383 8091

• Odavalt müüa 3toaline (61,3 
m2)  korter  otse  omanikult 
Tamsalu vallas Sääse alevikus. 
Aknad, korteri välisuks, torustik 
vahetatud. Köök-vannituba-wc 
ümber ehitatud. Sisse jääb boiler, 
massaažikabiin ja palju muud. 
Info tel 5566 1771

• 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 maja  kõrvalhoonega 
R a k v 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 remonti vajav maja 
Rakveres. Tel 5169 731

• 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

• 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 maja  Tamsalu vallas 
Uudekülas. Krunt 0,72 ha. Hind 15 
000 €. Tel 5502 144

• Müüa elamumaa Rakvere linna 
piiril. Tel 5171 522

• 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

•  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 nooremat 
metsa ja 1 ha põldu. 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 €, tingi! Tel 5551 8067

• Müüa garaaž Sõmerul. Hind 
1800 €. Tel 5383 8091

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Peugeot 307, 1.6(80kw), bensiin, 
automaat, hõbedane met. Sn: 
144 785km. Hind: 2990.-

Renault Trafic ,  01/2007a. 
1.9(74kw), diisel, manuaal, 
6 kohta, kaubik, kollane. Sn: 
200 650km. Hind: 5990.-

Nissan Qashqai Visia, 09/2008a. 
1.5 (78kw), diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 208 735km. Hind: 
6990.- 

Renault Koleos, 11/2008a. 2.0 
(110kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 206 620km. Hind: 
7490.-

Chrysler Sebring, 02/2010a. 
2.7 (137kw), bensiin, automaat, 
sinine met. Sn: 105 894km. 
Hind: 7990.-

Peugeot  308 ,  1 .6(88kw) , 
bensiin, manuaal, beež met. Sn: 
45 275km. Hind: 9990.-

Nissan Juke Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 53 140km. 
Hind: 9990.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, tumesinine met. Sn: 
96 150km. Hind: 10 690.-

Nissan Qashqai+2, 03/2010a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, 
must met. Sn: 160 750km. Hind: 
10 990.-

Nissan NP300, 06/2011a. 2.5 
(98kw), diisel, manuaal, roheline. 
Sn: 94 429km. Hind: 10 990.-

Renault Megane, 06/2012a. 
1.6(81kw), bensiin, manuaal, 
universaal, hõbedane met. Sn: 23 
600km. Hind 10 990.-

Skoda Octavia Elegance , 
03/2011a. 1.2 (77kw), bensiin, 
m a n u a a l ,  h õ b e d a n e .  S n : 
81 500km. Hind: 11 690.-

Peugeot 508 Allure, 05/2011a. 
2.0(120kw), diisel, automaat, 
tumepruun met. Sn: 194 875km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Navara Double Cab, 
11/2008a. 2.5(126kw), diisel, 
automaat,  s inine met.  Sn: 
177 490km. Hind: 12 490.-

Peugeot  4007 ,  02 /2012a. 
2.4(125kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 95 080km. Hind: 
12 990.-

Nissan  Qashqai  Acenta , 
02/2012a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, beež, Sn: 39 110km. 
Hind: 12 990.-

Nissan  Qashqai  Acenta , 
10/2011a. 2.0(110kw), diisel, 
manuaal, 4x4, lilla met. Sn: 
79 626km. Hind: 13 990.-

Nissan  Qashqai  Acenta , 
01/2013a. 1.5(81kw), diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 68 865km. 
Hind: 14 990.-

Nissan Qashqai Style 360, 
08/2013a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, lilla met. Sn: 28 676km. 
Hind: 14 990.-

N i s s a n  Q a s h q a i  A c e n t a 
Connect, 09/2014a. 1.5(81kw), 
diisel, manuaal, lilla met. Sn: 
10 340km. Hind: 21 990.-

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233
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TEENUSED

• 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

• Õunapuude ja põõsaste lõikus, 
hekkide lõikus, ohtlikke puude 
lõikus, võib pakkuda ka suure 
mahulisi haljastustöid ja kõiki 
väiksemaid haljastustöid samuti. 
Tel 5802 9561

• 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

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

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

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

• 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

•  Vä r v i m e  m a j u ,  a e d u , 
k a t u s e i d .  T r e p i k o d a d e 
remont. Tel 5604 1905

•  Te e n  R a k v e r e  p i i r e s 
sanitaarremonti (korterid, 
eramud). Vajadusel värvin teie 
maja. Tel 5345 3914

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

• 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 -  ja 
k a n a l i s a t s i o o n i t r a s s i 
e h i t u s t ö i d .  M ü ü m e  j a 
paigaldame  s eptikuid ja 
reoveemahuteid .  Tehtud 
t ö ö d e l e  g a r a n t i i .  K ü s i 
pakkumist: tel. 5089 375

•  K a e v e t ö ö d ,  v e e -  j a 
kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Tel 5143 783

• 2 kogemustega ehitusmeest 
teostavad kõiki  üldehitus-, 
k a t u s e - ,  v i i m i s t l u s -  j a 
plaatimistöid. Tel 5290 735

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

• Aiavärava 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

•  P a i g a l d a m e  a k n a i d  j a 
uksi.  Teostame ka akende ja 
uste remonttöid, hooldus ja 
paketivahetus. Tel 5307 8178

• 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

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• 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

• Ahjud, pliidid, soojamüürid. 
Tel 5551 9113

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

•  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

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5380 
4643

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

* 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• 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

• 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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5304 6141

• Naiskingsepp Rägavere-Kungla 
nurgal. Vastuvõtt E, T, N 7.30 – 15, 
K 11-16. Muul ajal kokkuleppel. 
Tel 5559 3019

•  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

• Korteriühistute juhtimine, 
raamatupidamine. Tel 5347 8168

• 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

• 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

• Teen tellimustöid. Maalin 
õ l i v ä r v i d e g a  f o t o  j ä r g i 
portreesid.  kairimaalid@
gmail.com

•  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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

• Õhtujuhtimine ja muusika teie 
üritusele. Tel 5683 7141

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
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• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

• 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. 

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 lahtikäiv diivanvoodi. Tel 
5330 5742

• 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

• 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 olümpiaaegseid raama-
tuid. Tel 5677 1531

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

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega 3x4; 3x6 
karkass terasest ja kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos tranpordiga 375 €; 460 € 
Tel. 5673 0411

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

• 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

•  Müüa kor ral ik  käikudega 
naistejalgratas. Tel 5559 3019

• Müüa Saksa põrandapuurpink 
(1939.a). Hind 500 €. Tel 5558 3686

• 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

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

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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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 kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Müüa 3m küttepuud. Rakverest 
8 km. Tel 5167 447

• Müüa 3meetrist küttepuud. 
Tel 5171 522

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

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

• Müüa lõhutud lepa küttepuud 
30 €/m3 kohale toomisega. Tel 
5077 961

• 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

• 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

• ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРО-
ДАЖА! Распродаем самый те-
плотворный брикет из опилок 
лиственницы по цене 110 евро за 
тонну. Кампания действует до тех 
пор, пока товар есть в наличии. 
Минимальный заказ 3 тонны. 

KÜTTEPUUD

• 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

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

• Müüa käi (380V, kahe kiviga 240 
mm). Hind 100 €. Tel 5287 784

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 
talusealiha. Vajadusel tükeldamine. 
Info tel 5354 3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 

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• Ostan majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-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 vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

• 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

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!

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%

KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
(UUS KAUP)

 P 12.04 VÄIKE-MAARJA 
PASTORAADIHOONES 11-12.30

P 12.04  SÕMERU ENDISES 
KOHVIKUS 14.30-16

E 13.04 VINNI 
PÄEVAKESKUSES 13-15

INFO 5344 8932

Возможна транспортная доставка. 
Дополнительная информация по 
телефону 5347 6878 или по эл.по-
чте marek@wellmax.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

väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414 või 51 962 628

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

•  M ü ü a  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
kvaliteetset kartulit. Väga varajane 
“Leila”, keskvalmivad “Agria” ja 
“Laura”. Asukoht Aasperes. Tel 5565 
1553

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

• Müüa 2 Eesti raamil korpustaru 
koos mesilastega Sõmeru vallas. 
Tel 5087 725

• Müüa heina rullides. Tel 5383 6181

• Müüa kuuse- ja vaarikaistikuid. 
Tel 5398 1891

• Müüa kuusetaimi hekiks. Tel 5561 
1125

• Müüa tõupuhtaid paaritusealisi 
küülikuid  (päss, kalifornia ja 
hõbeküülik). Tel 5547 194

• Müüa noored uted, lambaliha. 
Tel 5143 787

• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t at u d  m a h e ko m p o s t i . 
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 LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜA LÕÕÕÕÕÕHÕ UTUD
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Loe
kuulutusi
interne  st
www.kuulutaja.ee

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

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

• 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

• 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!

TEATED

TUTVUS

• 43a mees lastega soovib leida 
oma kõrvale hoolivat ja toredat 
naist. Tel 5892 5892

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

• Anda rendile kutselisele kalurile 
ajalooline püügiõiguse luba  
Lääne-Virumaal 8 nakkevõrku, 
2 õngejada ja 3 m ääremõrda, 
soodsalt. Tel 5624 4605

• 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

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

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 

• Geellakk

• Geelküüned

• Maniküür

• Pediküür

• Kulmude/silmade 
värvimine

• Depilatsioon

5612 3502

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

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 

lõikus 5 �������eur
Kulmude 

värvimine 3 eur
Naiste juukselõikus 8 

eur
Meeste juuste lõikus 

8 eur 
Avatud E-R 9-17

L 9-14
Tel 526 9069

JUUKSUR 

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Tiiu Veersalu!

Südamlik kaastunne kalli ema

ILSE HINNOVI
surma puhul.
Mare ja Rein 

Igale meist on antud aeg -
aeg tulla, olla ja minna.....

Mälestame kallist naabrit

VAIMA KIVISTU’t

ja avaldame siirast 
kaastunnet omastele.

Ave ja Rainer 

Ei kunagi, ei iial keegi,
või asendada meile Sind

Mälestame  kallist 

HARRI ROTKAT

1. surma-aastapäeval
Ema, isa ja vennad

ILSE HINNOV

Mälestame kauaaegset ja sõbralikku 
naabrinaist ja avaldame

kaastunnet omastele.

Nooruse 2 korterielanikud



Kuulutaja reede, 10. aprill 2015 23Sport / Kuulutused

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Bim on Väike Maarja vallast 
Pikevere külast leitud isane 
koer. Iseloomult on Bim sõb-
ralik, 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.

Joorep on Tamsalu vallast 
Tamsalu alevikust aia külge 
seotuna maha jäetud noorem 
isane koer. Iseloomult on ta 
väga sõbralik, armastab män-
gida ja joosta ning saab kõigi-
ga läbi. Meile tulles oli Joorep 
kõhnavõitu, paistis et ei olnud 
pikemat aega korralikult süüa 
saanud, ent siin meie tubli 
meeskonna käe all on haka-
nud kenasti kosuma ning ka 
karv on ilusaks siledaks muu-
tunud. Ka sai kutsa kõik vaja-
likud vaktsineerimised ning 
mikrokiibi, seega ootab nüüd 
kannatamatult uut kodu kus 
saaks oma eluga edasi minna.

Mutu on omanikult loovuta-
tud emane sõbralik väike 
koer. Saab läbi ka teiste loo-
madega, ning sobib ideaalselt 
nii noorematele kui ka vane-
matele inimestele seltsiliseks 
ja sõbraks. Saanud vajalikud 
vaktsineerimised ja mikrokii-
bi ning omab lemmiklooma 
passi.

Cell umbes 2,5 aastane isane 
kass, saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Siiri on umbes 11 kuune kii-
sutüdruk, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud ja kasutab ilusti liivakasti.

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473

Rambo on umbes 2 aastane 
isane kass, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud, kastreeritud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Rico on umbes 1 aastane isa-
ne kass, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud, kastreeritud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Nössu - Paide linnast Pärnu 
tn. 97 leidud emane kass. Kii-
su on alates leidmise päevast 
saanud antibiootikumiravi, ta 
on üle vaadatud ja ta haigele 
silmale arstiabi antud veteri-
naari poolt, saanud ka valu-
vaigisteid ning kõikvõimali-
kud parasiiditõrjed. Silma 
halb seisund on tekkinud 
mingit laadi füüsilise trauma 
tagajärjel. Tänaseks on kiisu 
silm tervemaks saanud, ning 
veterinaar eemaldas Nössul 
ka haiged ning põletikus 
hambad ja pügas kiisut veidi, 
kuna Nössu oli algul väga pul-
stunud kasukaga ning vajas 
veidi iluravi.

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

Tatjana Rosalie - Viru Nigula 
vallast Kabeli külast leitud 
emane kass. Vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ja sterilisee-
ritud.

Tapa motosportlased Keity 
Meier (pildil) ja Jaak Burk 
suundusid Itaaliasse, et osale-
da 11. ja 12. aprillil Pietramu-
ratas toimuvatel mototraieli 
Euroopa meistrivõistlustel, 
edastas nende koduklubi 
Team Sherco Estonia.
Keity Meieril on EMi kogemus 
varasemast olemas: ta on ain-
sa Eesti traielisõitjana osale-
nud naiste tiitlivõistlustel. 
Jaak Burk on suurvõistlustel 
aga debütant ning ühtlasi on 
ta esimene meessportlane, 
kes Eestit EMi tasemel traielis 
esindab.
Mõlema sportlase tänavune 
hooaeg on tiheda graafikuga. 

Tapa motosportlased 
osalevad traieli EMil

Eesti jalgpallimeistrivõistlus-
te esiliigas võitis Rakvere JK 
Tarvas Kiviõli Irbise 5:1 ja 
tõusis neljanda vooru järel 
neljandale kohale. Rakvere 
meeskonna kontos on nüüd 
kaks võitu, viik ja kaotus ning 
7 punkti. Liider on Tallinna 
Flora II 9 punktiga, Tallinna 
Levadia II meeskonnal on 8 
punkti ning Infonet II ja JK 
Tallinna Kalevil nagu Tarvalgi 
7 punkti. 
Tabel on tihe – veel kolm 
meeskonda on kogunud kas 5 
või 6 punkti, turniiri algus on 

ebaõnnestunud vaid Irbisel 
(0) ja FC Kuressaarel (1).
Rakverlaste väravaarve avas 
selles kohtumises 7. minutil 
Joonas Ljaš. Paarkümmend 
minutit hiljem tegi Sergei 
Akimov 2:0, kuid Nikolai Lõ-
sanovil õnnestus üks värav 
kiiresti tagasi lüüa.
Kui Akimov teise poolaja esi-
meses pooles lõi oma selle 
kohtumise teise värava, oli 
mäng sisuliselt otsustatud. 
Kaks viimast palli Kiviõli võr-
ku lõi vahetusest sekkunud 
Henri Hang.

JK Tarvas on kahes viimases 
voorus olnud võidukas ja re-
sultatiivne, kuid tõsi on ka 
see, et vastasteks olid tabeli 
viimased Kuressaare ja Kivi-
õli. 11. aprillil tuleb kodus 
võõrustada hoopis tugeva-
mat meeskonda: kohtumine 
Levadia II võistkonnaga algab 
kunstmurustaadionil kell 14.
Jätkuvalt on heas mänguvor-
mis JK Tarva raudvara, 38aas-
tane Sergei Akimov. Nelja 
vooruga (ja tegelikult kolme 
mänguga, sest ühes ta ei osa-
lenud) on ta löönud 4 väravat 

ja on sellega liiga väravakütti-
de paremustabelis teine, Joo-
nas Ljaš kolme väravaga kohe 
tema järel kolmas.
Eeloleval nädalavahetusel al-
gab jalgpallihooaeg ka mada-
lamates liigades. Lääne-Viru-
maad esindab nimetatud 
seltskonnas tänavu vaid JK 
Tarvas II, kes mängib jätku-
valt kolmanda liiga idatsoo-
nis. Esimene mäng toimub 
neil 12. aprillil algusega kell 
14, kui kodus mängitakse Jär-
va-Jaani võistkonnaga.

Aivar Ojaperv

Naabrimeeste üle saadi suur võit

Alexela KML
märtsi parim on
Brandis Raley Ross
Alexela Korvpalli Meistriliiga märtsi parimaks mängijaks vali-
ti Rakvere Tarva tagamängija Brandis Raley Ross, edastas 
korvpalliliidu pressiteenistus. Sportland premeerib käesole-
val hooajal kuu mängijaid NIKE jalatsitega.
Rakvere Tarvas pidas Alexela meistriliigas märtsikuu jooksul 
6 mängu ja ühe aprilli alguses ning saavutas 5 võitu ja 2 kao-
tust. Brandis Raley Ross panustas mängu kohta keskmiselt 35 
minutit, 24,1 punkti, 6,7 lauapalli, 4,3 resultatiivset söötu, 1,9 
vaheltlõiget ning tema takistamisel tehti 7,1 viga. TTÜga 
mängus oli Ross lähedal kolmikduublile kogudes 22 punkti, 
10 lauapalli ja 9 resultatiivset söötu.
28aastane ameeriklane valiti spordiajakirjanike poolt Alexela 
meistriliiga kuu mängijaks ka novembris. 
Ross tuli Eestisse hooajal 2011/2012, mängides Tallinna Kale-
vis, sellest järgmine hooaeg möödus Rakveres, mullu mängis 
ameeriklane Kreekas ning tänavu tõmbas taas selga Tarva 
kollase särgi. 2012. aastal Tarvas mängides tuli Brandis Raley 
Ross Eesti karikavõitjaks, kui finaalis võideti TYCO Raplat 
81:64. Detsembris 2014 aitas Ross taaskord Tarva meeskonna 
karikafinaali, kus tuli küll tunnistada TÜ/Rocki 84:66 pare-
must.
Õhtulehele antud usutluses mainis Tarva peatreener Andres 
Sõber, et tema teada on Ross tänavu suveks saanud kutse Las 
Vegasesse NBA klubi New York Knicksi treeninglaagrisse.
Rakvere Tarvas alustas kolme võiduni peetavat Alexela KML 
veerandfinaalseeriat KK Pärnu vastu eile. Kuulutaja trükkimi-
neku ajaks polnud tulemus veel teada. Veerandfinaalis män-
gitakse kolme võiduni.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Burk valmistus hooajaks tree-
ninglaagris Hispaanias. Meie-
ri ettevalmistus kulges Soo-
mes ja Eestis, sest ülikooli 
kõrvalt polnud tal võimalik 
pikka aega Eestist ära olla.
Justkui jätkuks EMile sõidab 
Keity Meier tänavu kaasa ka 
kõik MMi etapid, mida samu-
ti pole veel teinud ükski Eesti 
traielisportlane. Mai lõpus 
toimub esimene etapp Tšeh-
his ja septembris kaks etappi 
Hispaanias. 
Lisaks osaleb ta hulgal väikse-
matel võistlustel Eestis, Soo-
mes ja Lätis. Nii Keity Meier 
kui Jaak Burk tulevad rajale ka 
8. ja 9. augustil Tapal toimu-

vatel Balti ja Eesti meistri-
võistlustel.
Eesti meistrivõistluste esime-
ne etapp toimub 26. aprillil 
Soomes Tervakoskis. Eesti-
maa pinnal toimub esimene 
võistlus 6. juunil Virumaal 
Kamarikul.
Traiel (kasutatakse ka kirjapil-
ti „trial“ - toim) on motospor-
diala, kus võistlejal tuleb läbi-
da looduslike või kunstlike ta-
kistustega rada nii, et jalaga 
maad ei puudutata.

Kuulutaja

Foto: arhiiv
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Karl August Hindrey nägi il-
mavalgust 15. augustil 1875 
Abja mõisas. Tema vanemad 
olid mõisateenistuses, mis-
tõttu alustas väike Karl Au-
gust haridusteed paruni ko-
duõpetaja juures, jätkas õpin-
guid Viljandis ning seejärel 
Tartu Hugo Treffneri gümnaa-
siumis. 
Noorukina hakkas Hindrey 
huvi tundma joonistamise ja 
maalikunsti vastu, kuigi isa 
sooviks oli, et pojast saaks ha-
ritud ajaloolane. Nii läks 
Hindrey isa keelust hoolimata 
1894. aastal Peterburi A. 
Stieglitzi kunsti-tööstuskooli, 
et õppida maalikunsti ja söe-
ga joonistamist. Hiljem täien-
das ta end ühe semestri 
Münchenis ja kaks aastat 
Prantsusmaal Pariisis. 
Naasnud 1904. aastal Eestis-
se, asus ta tööle ajalehe Posti-
mees toimetusse kunstilise 
kujundajana. Sellest perioo-
dist on teada tema esimesed 
kirjanduslikud katsetused.

Lühiproosast
ja novellidest
Karl August Hindrey oli eesti 
kirjanduse üks omanäolise-
maid autoreid. Tema lü-
hiproosat iseloomustas äär-
mine avatus kirjakunstile. 
Ühe vana pärimuse kohaselt 
kirjutanud Hindrey lühiproo-
sat algselt koguni joonistus-
lehtedele, et neid siis hiljem 
viimistletuna käsikirjadeks 
korralikult ümber kirjutada. 
Tema esimene novellikogu 
„Välkvalgus“, mis ilmus es-
makordselt 1932. aastal, sisal-
das lühilugusid ja kirjandus-
likke pildikesi töölisklassi 
elust linna lähiümbruses. 
Tuntumas novellis „Võlur“ 
avas Hindrey lugejale küllalt-
ki realistlikiroonilise pildi 
töölisklassi kuuluva noore 
naise ennastsalgavast võitlus-
teest parema tuleviku ja elu 
nimel.
Järgnesid novellikogud „Ar-
mastuskiri“, „Sigtuna häving“ 
ja „Südamed“. Kõigist neist 
kogumikest õhkus autori rea-
listlikku vaadet elule ja posi-
tiivset maailmahoiakut, mil-
lest ei puudunud ka kõrgklas-
si kerge pilamine heas huu-
mori võtmes. 
1933. aasta suvel kolis Hind-
rey mõneks ajaks oma õe ja 
tema abikaasa juurde Viru-
maale Roela lähistele, et ko-
guda materjali oma mälestus-
raamatu teise osa tarbeks.

Karikatuuridest, kirjandusest ja loobumise kunstist
Kirjanik ning karikaturist Karl August Hindrey
Artiklisarja tänases osas 
tuleb juttu äärmiselt ava-
tud ja oma loomingule 
täielikult pühendunud 
isiksusest Karl August 
Hindreyst. Lisaks kirjani-
kule oli tegemist suurepä-
rase karikaturisti ja aja-
kirjanikuga.

Karin Hansson

Hindrey mitmeid aastaid. 
Mainitud raamat keskendus 
muistsele ajaloole ning inim-
suhetele ja pakkus head sise-
vaatlust ka Hindreyle endale. 
Üsna realistliku pildi andis 
autor selle romaaniga just 
ajaloo olulisusest väikerah-
vaste elu kujutamisel ja ajalu-
gu ei tohtinud Hindrey arva-
tes minevikku jääda. Teos il-
mus esmakordselt 1936. aas-
tal.

Hindrey lastekirjanikuna
1939. aasta alguses tuli Hind-
rey kirjanduslikku loomin-
gusse ootamatu murrang. Te-
ma proosaloomingusse lisan-
dus rohkem jõulisust. 
Vähem tuntud ei olnud Hind-
rey ka lastekirjanikuna. Ta 
avaldas nooremale lugejas-
konnale mitmeid humoori-
kaid lühipalu, millest tuntu-
mad olid: „Pambu-Peedu“ ja 
„Lõhkiläinud Kolumats,“ mil-
le põhjal valmis hiljem ka sa-
manimeline joonisfilm. 
Hindrey keskendus lastekir-
janduses keskmisele kooliea-
le ja leidis, et lastele peab 
andma võimaluse nautida 
lapsepõlve olenemata vanu-
sest, perekondlikust taustast 
või haridustasemest. Ta kirju-
tas lühikesi ja löövaid luge-
mispalu aabitsatele ja luge-
mikele, ajaloohõngulisi mõis-
tujutte ja lugemiseoskuse 
arendamiseks mõeldud har-
jutuslauseid. Tuntumad neist 
olid: „Kaarnad istuvad kraa-
nal“ ning „Vupi vedas vors-
tirõnga voodi alla.“ 
Lisaks eelnevale oli Karl Au-
gust Hindrey esimese eesti 
täispika mängufilmi „Karu-
jaht Pärnumaal“ stsenaariu-
mi autoriks. See oli Johannes 
Pääsukese mängufilm äpar-
dunud karujahist, täpsemalt 
aga poliitiline pila, mille ajen-
diks oli Pärnu tuntud linna-
pea Oskar Brackmanni ja aja-
kirjaniku Jaan Karu tegelikult 

asetleidnud omavaheline 
konflikt. Laiemaks taustaks 
oli aga eestlaste ja baltisaks-
laste valimisvõitlus Pärnu lin-
navolikogus.

Looming ja
elu lõpuaastail
Päevasündmustega kursis ol-
nud vaatajad said kohe aru, et 
filmijandis ei peetud jahti 
mingile müstilisele Vändra 
metsades hulkuvale karumü-
rakale. Head eesti huumorit 
pakkus see linateos aga külla-
ga.
Hindrey loomingu nõrgimaks 
küljeks võis pidada, et tal oli 
tihti väga raske loobuda sel-
lest, mida oli juba kirja pan-
nud. Näiteks oma viimase ro-
maani „Taaniel Tümmi tähe-
lend“ avaldamisel oli Hindery 
kahevahel, kas romaan üldse 
trükki lasta. Ikka leidis ta sel-
lest lõike ja peatükke, mis va-
jasid tema arvates realistliku-
mat lähenemist, täpsusta-
mist. Polnud ju Hindrey oma 
loomingut varemgi eriti sirg-
jooneliseks pidanud. 
Viimase romaani peategelane 
Taaniel Tümm osutus lugeja-
te ja kirjanduskriitikute arva-
tes siiski sümpaatseks ja en-
dast lugupidavaks inimeseks, 
keda paelusid numbrid ja 
numbrite maailm. Sellist tee-
mat olid käsitlenud vaid vä-
hesed eesti kirjanikud, kus isa 
ja poja suhted nii terava tähe-
lepanu alla oleksid sattunud.
1944. aasta kevadel üritas 
Hindrey pealetungiva Pu-
naarmee eest Eestist Rootsi 
põgeneda. Katse ebaõnnes-
tus. Kuni 1947. aastani peitis 
ta end valenime all ühes va-
nadekodus, kus ta 9. jaanuaril 
võrdlemisi armetus olukorras 
ka suri.
Hindrey loomingu kõrgaega 
meenutavad tänaseni aga te-
ma romaan „Urmas ja Meri-
ke“ ning hulgaliselt eesti rah-
vanaljandite töötlusi.

Virumaa kaunis loodus mõjus 
Hindreyle inspireerivalt ja ta 
avaldas mälestustesarja „Mi-
nu elukroonika“ teise osa 
teadmises, et mälestustes kir-
jeldatud looduspildikesed lu-
gejat kindlasti emotsionaal-
selt kõnetavad. Sarja esimene 
köide nägi trükivalgust juba 
1929. aastal.
Karl August Hindrey oli kirja-
nik, kes tolleaegse maavillase 
kultuuripõhivooluga kuidagi 
kokku ei sobinud. Ühest kül-
jest oli selle põhjuseks realist-
lik lähenemine novelli ja lü-
hiproosa kirjutamisele tervi-
kuna ja teisest küljest irooni-
lise huumori jõuline toomine 
eesti kirjanduspilti, mille eest 
Hindrey oma elu lõpuni tuge-
valt seisis.

Ilukirjandust
luuakse rahvale
Ajalehe Postimees toimeta-
mise kõrvalt kirjutas Hindrey 
humoorikaid lühipalu Päeva-
lehe pilkelisale Kratt. Selle töö 
juures pidas ta eriti tähtsaks 
eesti rahvanaljandite tutvus-
tamist laiemale lugejaskon-
nale. 
Karikatuurid lühipalade il-
lustreerimiseks tegi Hindrey 
ise. 
Järgmise novellivalikkogu „Ja 
oli kunagi keegi“ osas ei tei-
nud Hindrey samuti kirjan-
duslikus mõttes mingeid jä-
relandmisi. „Ilukirjandust 
luuakse rahvale,“ ütles ta kor-
duvalt oma mitmes ülesastu-
mises avalikel esinemistel. 
Need sõnad tekitasid tolle-
aegsetes kirjanduskriitikutes 
palju vastakaid arvamusi. 
Hindreyle heideti ette liigset 
irooniat ja seda, et ta puudu-
tas oma loomingus vähe 
maarahvaga seotud teema-
sid. 
Eestlastele ehk kõige tuntu-
maks sai aga Hindrey romaan 
„Urmas ja Merike“. Selle ro-
maani ainestiku kallal töötas 

Karl August Hidrey 1927. aasta Aafrika reisi ajal. Foto: arhiiv

Tapa neidudele pronksmedal
Eesti käsipallimeistrivõistlused A-vanuseklassi neidudele lõ-
petas SK Tapa kolmanda kohaga. Meistriks tuli Reval-Sport/
Kopli, teise koha sai Tallinna SK/Reval-Sport. Tapa neiu Keili 
Kadak tunnistati meistrivõistluste parimaks kaitsemängijaks.

Lääne-Viru noormaadlejate medalisadu 
EMSL Jõud meistrivõistlustel
Paikusel peeti EMSL Jõud meistrivõistlused maadluses. Edu-
kalt esines ka Lääne-Virumaa võistkond, mis suures osas 
koosnes SK Tapa maadlejatest, kirjutab Tapa vallavalitsuse 
kodulehekülg.
Lääne-Virumaa sai esikoha nii kreeka-rooma kui ka vaba-
maadluses, naistemaadluses võideti kokkuvõttes II koht. 
Kokku võitsid SK Tapa maadlejad 19 medalit, neist 8 kulda, 5 
hõbedat, 6 pronksi.
Kreeka-rooma maadluses tulid läänevirulastest Jõudi meist-
riks Jegor Sahno, Jegor Jakovlev, Alik Tseiko ja Mihkel Allik-
mäe, hõbeda teenis Olavi Laisarv ja pronksi Kalle Laisarv, 
Maksim Gubanov, Kristjan Metsoja, Dmitri Gorjuško ja Ainar 
Afanasjev. Lisaks said Marcus Bugera ja Artur Morgenson 
viienda koha.
Vabamaadluses on tänavused Jõudi meistrid Olavi Laisarv, 
Jegor Sahno, Alik Tseiko ja Mihkel Allikmäe, hõbeda teenis 
Maksim Gubanov. Viiendad kohad teenisid veel Marcus Bu-
gera ja Kalle Laisarv.
Naistemaadluses võitsid hõbeda Polina Sahno, Marta Pajula 
ja Greeta Staal ja pronksi võitis Jelizaveta Tšuvpilo.

Rakvere Võrkpalliklubi pidi leppima 
kuuenda kohaga
Schenkeri võrkpalliliigas hooaja keskel südi mängu näida-
nud Rakvere VK hooaja lõpp ebaõnnestus. Kui Schenkeri lii-
gas ja ka Eesti meistrivõistlustel olnuks pääs poolfinaali tea-
tud mõttes üllatus, siis üllatus on ka Eesti meistrivõistluste 
5.-7. koha mängudes allajäämine liiga uustulnukale Järva-
maa Võrkpalliklubile.
Poolfinaalidesse mitte pääsenud Võru, Rakvere ja Järvamaa 
meeskond pidasid isekeskis kaheringilise turniiri. Järvamaa 
alistas Võru kahel korral 3:0, kuid Rakvere VK samas rütmis 
vastata ei suutnud: võõrsil jäädi lõunaeestlastele 0:3 alla, ko-
dus võideti 3:1.
Rakvere VKl õnnestus kodus 3:2 võita ka Järvamaad ja nii ot-
sustati 5.-6. koha saatus 5. aprillil Paides toimunud mängus. 
Selle kohtumise võitis Järvamaa VK 3:1 ning saavutas täna-
vustel Eesti meistrivõistlustel viienda koha. Rakvere oli kuues 
ja Võru seitsmes.
Rakvere meeskonna peatreener Urmas Tali nentis pärast 
kahte mängu Järvamaaga, et paljuski sai määravaks võist-
konna raskused rünnakute lõpetamisel. „Me ei suutnud häid 
palle ära lüüa, rasketest rääkimata. Lisaks tundus, et Järva-
maa tahtis viiendat kohta rohkem kui meie,“ rääkis Tali võrk-
palliliidu pressiteenistuse vahendusel.

Pooled harrastussportlastest eelistavad 
spordiklubides vaid lihastreeninguid 
Märtsi alguses läbi viidud tarbijauuringust selgus, et 50 prot-
senti spordiklubides treenivatest harrastussportlastest eelis-
tavad põhiliselt lihastreeninguid – seejuures treenitakse 
keskmiselt 3-5 korda nädalas. 
Treeningstiilide võrdlus tõi välja, et 30 protsenti iganädalas-
test treenijatest eelistab käia rühma-lihastreeningutes nagu 
näiteks BODYPUMPÒ, Selg Kõht Tuhar jt sarnased treenin-
gud. 20 protsenti harrastussportlastest käib aga pigem jõu-
saalis treenimas, kusjuures vaid 11 protsenti meestest ja 5,6 
protsenti naistest treenivad individuaalse treeningkava järgi. 
Tantsulisi treeninguid ja body & mind treeninguid eelistab 
põhitreeninguna vastavalt 15 ja 12 protsenti uuringus osale-
nutest. Ujumist või mõnda muud treeningut harrastab aga 
7-9 protsenti vastanutest. 
Reval Sport spordiklubi peatreeneri Ülle Ptšelovodova hin-
nangul on levinud arvamus hea vormi saavutamiseks see, et 
eelkõige tuleb treenida erinevaid lihasgruppe, kuid samas 
unustatakse, et hea enesetunde ja treenituse saavutamiseks 
on oluline pöörata tähelepanu ka kardio- ja venitustreenin-
gutele, sest ilma hea üldise toonuseta ei ole mõistlik ka vaid 
lihaseid treenida. 
„Spordiklubis võib tihti näha harrastussportlasi, kes suure 
entusiasmiga alustavad kas uue aasta lubaduste, rannahoo-
aja eesmärkide või muude trenniga seotud ideede täitmise-
ga, kuid kelle treeningmotivatsioon peagi kaob,“ selgitas 
Ptšelovodova.

Kuulutaja
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Häirekeskuse ekspert Edvi 
Freiberg rääkis, et SMS-112 
koolitusi korraldatakse kuul-
mis- ja kõnepuudega inimes-
tele Eesti suuremates keskus-
tes juba poolteist aastat. Ta 
on seda tööd teinud Tallin-
nas, Tartus, Pärnus, Haapsa-
lus, Saaremaal, mõnel pool 
koguni mitu korda. Rakveres 
toimus sellelaadne koolitus 
aga esimest korda.

Abikutse sõnumiga
„Kindlasti tuleb end regist-
reerida häirekeskuses SMS-
112 kasutajaks,“ rõhutas Frei-
berg. „Kui seda tehtud pole, 
siis sõnum ei jõua kiiresti 
päästekorraldajani, häda kor-
ral ei saabu appikutsujale 
vastussõnumit ning ka abi 
saamine on aeglasem.“
Häirekeskuse ekspert õpetas, 
kuidas vaegkuulja saab oma 
isiklikku telefoni registreeri-
da. Kõigepealt tuleb SMS-112 
koduleheküljele sisse logida 
oma IDkaardi või mobiili ID-
ga. „Kui peres on mitu telefo-
ni, siis kindlasti ei tohi sises-
tada näiteks abikaasa või lap-
se numbrit, vaid ainult kurdi 
isiklik mobiilinumber. Peale 
isikuandmete, mis häirekes-
kusele konto avamisega rah-
vastikuregistri kaudu edasta-
takse, on kõige tähtsam mo-
biiltelefon ja selle number,“ 
rõhutas Freiberg. „Tavatelefo-
niga pole kahjuks võimalik 
toiminguid teostada. Kui ini-
mene on hädas tervisega või 
kusagil on tulekahi, siis pole 
aega,“ seletas Freiberg. 
Vahel on minutite küsimus, 
kui kiiresti abi hädasolijani 
saadetakse. SMSi kirjutamine 
võtab alati palju aega, seetõt-
tu on oluline aega kokku hoi-
da. Registreerimiskeskkonda 
saab sisestada oma koduse 
aadressi, kuid ka suvila, kooli, 
töö ja teiste tähtsate kohtade 
aadressid, kus inimene võib 
viibida. „Kui juhtub õnnetus 

Kurdid õppisid 
hädaabi kutsuma
Rakveres korraldati läinud 
laupäeval esimest korda 
kuulmis- ja kõnepuudega 
inimestele koolitus, kus 
õpetati neid õpetati häda 
korral saatma häirekesku-
sele sms-i.

Ülle Kask

ja te olete parajasti suvilas, 
siis kirjutate sõnumisse asu-
kohaks sõna „suvila“ ja häire-
keskus saadab abi sinna,“ sel-
gitas ekspert.
Meesterahvas, kes töötab 
Rakvere ehitusfirmas, küsis, 
mida siis teha, kui ta koman-
deeritakse teise Eesti otsa. 
Freiberg vastas, et aadressi 
saab iga päev muuta, sisesta-
des kas siis Võru või Valga ehi-
tusplatsi koordinaadid.
Kui aga õnnetus juhtub asula-
te vahel või küladest eemal, 
tuleks häirekeskusele edasta-
da GPSkoordinaadid. „Igaüks 
peaks juba mobiiltelefoni 
poest ostes õppima ära ka 
GPSkoordinaatide määrami-
se. Kui seda pole võimalik te-
ha, tuleb sõnumisse võimali-
kult täpselt kirjutada, kus 
asutakse: näiteks Rakve-
re-Tallinna maantee 35. kilo-
meeter, kui seal juhtus õnne-
tus,“ ütles koolitaja.
Küsimuse peale, kas aitaks ka 
pildi saatmine, vastas Frei-
berg, et kahjuks häirekeskus 
pilte vastu võtta ei saa. Ka po-
le võimalik veel sms-e posit-
sioneerida, kuid ekspert loo-
dab, et selle aasta lõpuks on 

seda võimalik teha.
„Kui olen paadiga merel, kas 
mul peaks olema GPS kaa-
sas?“ küsis vaegkuulja. „Merel 
peaks olema rohkem abiva-
hendeid, kindlasti ka sig-
naalraketid, sest õnnetus ei 
hüüa tulles,“ vastas Freiberg.
„Häirekeskusele kontot tehes 
tuleb oma isikuandmetesse 
kindlasti teha linnuke lahtris-
se kuulmispuue, kus kirjas va-
likud erinevate puuete koh-
ta,“ õpetas Freiberg. „Kui näi-
teks on vaja politseid kutsuda 
ja korrakaitsjad ei tea, et te 
kurt olete, tulevad nad kohale 
ja küsivad: hei, teie seal, mis 
teil toimub, aga te ei kuule ju 
midagi.“
„Kui saadate sõnumi, et „su-
vila - kulu põleb“,“ selgitas 
Freiberg, „teab Häirekeskus, 
et vaja saata tuletõrje teie su-
vila aadressil. Kui „töö – kõht 
valutab“, saadetakse kiirabi 
töökohta. Kui „Rakvere Maxi-
ma pood – kaks inimest kak-
levad“, tuleb politsei.“

Teenus eelkõige puudega 
inimestele
Kui peres on väikesed lapsed 
või eakad vanemad, on kon-

tos selle jaoks koht „minu 
hoolealused“. Kui laps või 
ämm saadab sms-i, tuleb kur-
dile selle kohta mobiilile tea-
de. See on mugav süsteem, 
sest nõnda saab kurt teada, 
kuidas lapsega või ämmaga 
lood on.
Freiberg rääkis, et loomuli-
kult võivad kõik kodanikud 
teha endale Häirekeskuses 
konto, mida tuleb aasta pä-
rast uuendada.
„Aga me ei propageeri seda 
nõndanimetatud tavakodani-
ke seas, sest SMS-112 on suu-
natud eelkõige kuulmis- ja 
kõnepuudega inimestele. He-
listamine ja probleemist rää-
kimine on alati kiirem toi-
ming kui sõnumi kirjutamine. 
Kuid keelata me seda ei saa. 
Sellisel juhul ei tohiks koda-
nik teha linnukest lahtrisse, et 
tal on kuulmis- või kõne-
puue.“
Vaegkuuljad, kes koolitusel 
osalesid, olid senini häirekes-
kusesse helistades kasutanud 
tavaliselt kuuljate kaaskoda-
nike abi. Paljud tõdesid, et ise 
sms-i saates jõutakse neile 
häda korral ilmselt kiiremini 
appi.

SMS-112 koolitaja Edvi Freiberg. Foto: Ülle Kask

Aktiivsete veredoonorite arv 
on Eestis oluliselt kasvanud 
Eestis käis eelmisel, 2014. aastal, vereloovutusi tegemas kok-
ku 36 255 inimest, edastas Tervise Arengu Instituudi pressi-
teenistus.
Kui mullu võrreldes 2013. aastaga doonorite üldarv vähenes 
ligi kolme protsendi võrra, siis pikemat perioodi arvestades 
on aktiivsete veredoonorite arv oluliselt kasvanud, näitab 
Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistika. Vereloo-
vutuskordi oli eelmisel aastal kokku 60 890, seega loovutas 
üks doonor keskmiselt 1,7 korda verd. Võrreldes vereloovu-
tuskordade arvu 2013. aasta näitajaga, oli tulemus vaid pisut 
väiksem (0,6%). 
„Kui vaadata korduvdoonorite osatähtsust esmas- ja korduv-
veredoonoritest kokku, siis on see aastaga ühe protsendi võr-
ra kasvanud,“ tõi välja instituudi analüütik Ingrid Valdmaa. 
„Uute doonorite hulk ajapikku väheneb, aga korduvalt doo-
noriks olnud inimeste arv suureneb. Nii on näiteks viimase 
nelja aastaga esmasdoonoreid 20% võrra vähem, kuid kordu-
vdoonoreid on ligi 7% rohkem.“ 
Doonorite seas oli ka 518 afereesidoonorit. Valdmaa selgitas, 
et tavalisest täisvere loovutamisest erineb see selle poolest, et 
afereesidoonorilt eraldatakse protseduuril separaatori abil 
verest vaid vajalikku verekomponenti ning ülejäänud veri 
kantakse doonori vereringesse tagasi. Afereesidoonoriks so-
bivad korduvalt täisverd loovutanud ja hea terviseseisundi 
ning normis analüüsitulemustega inimesed. Afereesiprotse-
duure viidi mullu läbi kokku 2145 korral, mis keskmiselt teeb 
ühe afereesidoonori kohta 4,1 protseduuri aastas. Aferee-
siprotseduuride hulk on viimase nelja aastaga peaaegu kahe-
kordistunud. 
Avaldatud andmed sisaldavad esimest korda ka vereloovu-
tuste ülevaadet doonori soo ja vanuserühma lõikes. See näi-
tab, et veredoonorluses on võrdselt esindatud nii mehed kui 
naised. Samas kui täisverd andvate doonorite seas on pisut 
enam naisi (51,5%), siis afereesidoonoriteks on arvestades 
üldist sobivust ootuspäraselt valdavalt mehed (99,8%). „Kui 
võrrelda vereloovutusi doonori vanuse järgi, siis verekeskus-
tes annetavad verd pigem nooremad ning verekeskuste välja-
sõitudel on vereloovutajad pigem vanemad inimesed,“ lisas 
analüütik.
Samuti on esmakordselt avaldatud statistika doonoriks saada 
soovinud, kuid siiski mittesobinud inimeste kohta. Välja on 
toodud peamine põhjus, mille alusel on veredoonorlus kas 
ajutiselt või alaliselt keelatud. Iga kord, kui inimene verd and-
ma tuleb, hinnatakse tema doonoriks sobivust, et tagada nii 
doonori kui doonorivere saajate ohutus. Kokku registreeriti 
eelmisel aastal doonoriks sobimatuid inimesi 7955 korral. 
Peamine põhjus veredoonorlusest kõrvalejäämisel oli inime-
se madal vere hemoglobiini tase – 43,5% kõigist doonorlusest 
kõrvalejäänutest. 
Kogutud ja kontrollitud doonorverest valmistatud verekom-
ponente kasutatakse rasketel operatsioonidel või sünnitus-
tel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, 
leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja mitmete teis-
te haiguste puhul. Mullu kasutati verekomponente haiglates 
üle Eesti kokku 19 454 patsiendi ravis. Seega saab välja tuua, 
et iga vereloovutus aitas päästa kolme inimese elu. 

Hingamisteede viirusnakkustesse 
haigestumine vähenes
Aprilli esimesel nädalal vähenes märgatavalt ülemiste hinga-
misteede viirusnakkustesse ning grippi ja gripilaadsetesse 
haigustesse haigestumine, teatas Terviseamet. Arstide poole 
pöördus kokku 4133 inimest, neist 45 protsenti olid lapsed.
Grippi haigestumuse intensiivsus on madal, kuid levik jätku-
valt laialdane, sest gripiviirusega seotud haigusjuhte regist-
reeriti enamikes maakondades. 
Eelmisel nädalal kasvas olulisel määral haigestumine vane-
mealiste seas (66 protsenti võrra), haigestumise kasv oli seo-
tud eeskätt A gripiviirusega. Teistes vanusrühmades haiges-
tumus langes. 
Hospitaliseeritud inimeste arv püsis jätkuvalt suhteliselt kõr-
gel tasemel. E-Tervise SA terviseinfosüsteemi täpsustatud 
andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 475 
inimest, neist 35 lisandus viimase nädala jooksul. Peaaegu 
65% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasva-
nud ja vanemaealised patsiendid.
Intensiivravi vajanud gripijuhtude ülevaade põhineb Ida-Vi-
ru Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Kesk-
haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi 
ning Pärnu Haigla andmetel. Nende haiglate andmetel on 
alates hooaja algusest vajanud gripi tõttu intensiivravi 34 ini-
mest vanuses 31-100 eluaastat. 

Kuulutaja
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LASTETEATER

www.nuku.eeNUBLU
lustlik ja seikluslik lugu vaprast tuletõrjekoerast 
Nublust, kes õpetab koos tuletõrjujatega 
kasulikke tuleohutusreegleid.

RAKVERE TEATRIS
22. aprillil · kell 11 ja 14

vanusele 4–10
piletid hinnaga 8 eurot saadaval Piletilevis ja kohapeal

rakvereteater.ee

12. aprill kell 19:10 ja 21:05
13. aprill kell 20:15
Draama, komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

GEMMA BOVERY

Viimased seansid
12. aprill kell 15
13. aprill kell 16

Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

1944

12. aprill kell 17
13. aprill kell 18

Komöödia
(Alla 6 a mittesoovitatav)

KUMMITUS

MEES METSAST
MART MÜÜRISEPP

JAN UUSPÕLD ESITLEB:

AUTOR: REIN PAKK

1. mai
HALJALA RAHVAMAJA

Piletid Piletilevis ja kohapeal.

Järvamaal Väätsa rahvamajas 
toimus rahvamajade huumo-
ripäev „Maamees muigab“, 
millelt Pajusti klubi huumori- 
ja satiiritrupp noppis kaks 
auhinda. 
Lääne-Virumaad esindas 
Väätsal ainsana Vinni valla 
Pajusti klubi huumori- ja sa-
tiiritrupp, kes sai parima 
estraadikava auhinna Ülle 
Rajamardi loo „Meestehoid“ 
eest. Veel teinegi auhind too-
di Lääne-Virumaale: parima 
pantomiimi tiitli pälvis Ülle 
Rajamardi ja Jaan Lõõniku 
esitatud „Nuhvlita nohik“, 

mis pälvis publikult tormilise 
aplausi.
„„Meestehoid“ on hoogne se-
gu mustast huumorist ja ab-
surdikoomikast, millele sai 
esinemiseelsel nädalal lisa-
tud ohtralt kalambuure,“ 
kommenteeris tunnustust 
Pajusti klubi huumori- ja sa-
tiiritrupi juhendaja Ülle Raja-
mart. 
Zhürii esimees Andrus 
Tamm, kes on ühtlasi ka Eesti 
Huumoriliidu esimees ja aja-
kirja Pilkaja väljaandja, mär-
kis auhindade kätteandmisel, 
et temasugust meest on küll 

väga raske naerma ajada, aga 
parimad harrastushumoristid 
eristusid ülejäänutest selgelt 
nalja ettekandmise ja näitle-
misoskuse poolest. Erinevalt 
eesti stand-up etendustest 
Väätsa huumoripäeval la-
basust ja ropendamist kuulda 
ei olnud, küll aga toodi tera-
valt publiku ette elu kitsasko-
had. 
Huumorikonkurss “Maamees 
muigab” on pikima tradit-
siooniga huumoriüritus Ees-
tis, kuhu harrastushumoris-
tid kogunesid juba 19. aastat 
järjest. 

Sotsiaalkriitiline must huumor
tõi parima estraadikava auhinna
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Südaööni sissepääs tasuta (välja arvatud 18. aprillil)
10. aprillil soovikas, sel ööl vaid teie soovilood! DJ Ailan Kytt
11. aprillil rõõmsameelne tuur „Eesti asi“. Pidu ohjavad Märt Ranna-
mäe ja Bill Young
17. aprillil tantsuhitid 80ndatest kuni tänapäevani. DJ Ailan Kytt
18. aprillil ansambel Respekt. DJ Margus Teetsov. Pilet 5 eurot

Rakvere Teater
10.04. kl 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)
10.04. kl 19 Sinatraga kuu peale s. maja (lav. Ivo Eensalu) ESIETEN-
DUS
11.04 kl 19 Lahuselu v. maja (lav.Kalju Komissarov)
11.04. kl 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla s. maja (lav.Üllar Saare-
mäe)
14.04. kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe)
15.04. kl 19 Põhjas v. maja (lav. Jussi Sorjanen)
16.04. kl 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)
16.04. kl 19 Sinatraga kuu peale s. maja (lav. Ivo Eensalu)

Rakvere teatritrupi KaRakTer etendus
“Kükloop” Kunda Ühisgümnaasiumis 13. aprillil, kell 19. Pilet 2 eu-
rot õpilased, 3 eurot pensionärid, 5 eurot täiskasvanud.

Rakvere Kultuurikeskus
Laupäeval, 11. aprillil kell 16.30 Rakvere Kultuurikeskuse saalis Cesi-
se (Läti) vanaajamuusika ansambli kontsert 16. sajandi muusikast. 
Sissepääs prii.

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres, Laada 3a 
15.04 kell 17 kuidas tulla toime hirmudega ja saavutada harmoonia 
ja tasakaal Bachi õieteraapiaga. Hind 13 eurot. Õieterapeut Diana 
Milko
18.04 kell 11-14 Hiina meditsiin. Neerude ja kusepõie energeetika. 
Anne Tipner-Torn
26.04 kell 12 Hiina meditsiin. Energiakanalite põhipunktid. Anne 
Tipner Torn
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev, teisipäev ja kolma-
päev.
Kaaniteraapia 10., 17. ja 24. aprillil.
Tervisliku seisundi testimine iga neljapäev.
Info ja reg. Tel 5017 960, info@biore.ee, www.biore.ee, www.tervise-
pood.biore.ee

Pensionäride klubi Hämarik
Pidu toimub 11. aprillil kell 13 Rakvere Rahvamajas
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Raamatupidamisteenus

Aastaaruannete koostamine

Eelnevate perioodide

korrastamine

Tel 52 72 708, info@mestertgrupp.ee

www.mestertgrupp.ee

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

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

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!

Rakvere Kütteladu müüb:
TURBABRIKETT 0,950t*

*

*

*

PUITBRIKETT
SAEPURUGRAANUL
KÜTTEKLOTSID

(hele, kandiline)

40L võrk

109 €
al. 138 €/tonn

al. 165 €/tonn
al. 1,30 €

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

Tel 32 51 101

www.algaveod.ee

Külasta meid!
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