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Vaid loetud nädalad on möö-
dunud, kui Reformierakond, 
sotsiaaldemokraadid ja IRL 
omavahelise koalitsioonile-
pingu allkirjastasid. Selle do-
kumendi kohaselt lubas loo-
dud valitsusliit pöörata erilist 
tähelepanu just maaelule 
eesmärgiga, et maal ikka elu 
ja töökohad säiliksid. Täna-
seks oleme aru saanud, et 
need olid tühjad sõnad valgel 
paberil, mis teatavasti pida-
vat kõike kannatama. 

Riigi ettevõtted 
lahkuvad maalt
Seekord ei ma peatuks maa-
rahvast kahjustaval kütu-
seaktsiisitõusul, vaid sellel, et 
nüüd on välja tuldud kahet-
susväärse plaaniga, mille ko-
haselt suletakse 1. augustiks 
Eesti Energia esindus näiteks 
Rakveres, aga ka teised tee-
ninduspunktid üle Eesti.
Sellise maaeluvaenuliku sam-
mu tõttu jääksid töötuks 21 
inimest. Suuremas linnas ei 
ole see number märkimis-
väärne, aga maapiirkondades 
on iga töökoht arvel. Kõige 
muret tekitavam siinjuures 
on aga viimaste aastate suun-
dumus, et riik ja tema ette-
võtted ning organisatsioonid 
liiguvad maapiirkondadest 
välja, aidates niiviisi kaasa 
ääremaastumisele ja maaelu 
hääbumisele.
On arusaamatu, miks riik kui 
omanik vaatab jõuetult pealt, 
kuidas Eesti Energia oma 
esindusi sulgeb ja muudab 

seeläbi inimeste elu maal taas 
keerulisemaks. Meie ühis-
konnas on inimesi, eelkõige 
vanemaealisi, kes ei suuda 
kõiki vajalikke toiminguid 
sooritada läbi e-kanalite (in-
terneti) ja mobiilirakenduste. 
Vägisi jääb kurvaks tegev 
mulje, et Reformierakonna 
valitsus ei salli eakamat ja 
maal elavat rahvast. 
Nii mulle kui ka paljudele 
teistele Eestimaa elanikele 
jääb mõistetamatuks, kuidas 
Eesti Energia suudab ja söan-
dab oma juhtidele maksta 
kõrget palka ja lubada kalleid 
autosid, kuid eesti rahva hea-
olu eest ei taheta seista. Mä-
letame ju, kuidas Eesti Ener-
gia pikaajaline juht Sandor 
Liive on pärast Eesti Energia 
kohalt lahkumist saanud iga-
kuiselt kogunisti 12 000 eurot 
palka ja seda lausa 15 kuud 
järjest! 

Rahvas on omanik
Tegu on ettevõttega, mille 
omanikuks on riik, see tähen-
dab kogu eesti rahvas. Eesti 
Energia nõukogu liikmeteks 
on aga Reformierakonna, IR-
Li ja sotsiaaldemokraatide 
esindajad, kes on sinna pan-
dud justkui meie, see tähen-
dab eesti rahva huvide eest 
seisma. Tegelikkuses paistab, 
et riiklik energiaettevõte ajab 
koostöös valitsusparteidega 
oma rahvalt kümne naha 
koormise alatut poliitikat. 
Eesti regionaalpoliitikat ar-
vestades oleks äärmiselt olu-

line, et asutused, ettevõtted ja 
töökohad ei koonduks ainult 
Tallinnasse, Tartusse ja teis-
tesse suurematesse linnades-
se. Eesti Energia kui riigile 
kuuluv ettevõte peaks  olema 
esirinnas eespool mainitud 
põhimõtte kandjate seas ja 
olema eeskujuks kõigile teis-
tele firmadele Eestimaal.
Kuna Eesti Energia tänane 
poliitika on järjekordne 
samm maaelu ääremaastu-
mise ja väljasuretamise suu-
nas, siis pöörasid Riigikogu 
keskerakondlased sellele kõr-
gendatud  tähelepanu ja esi-
tasid IRLi kuuluvale rahan-
dusministrile vastavasisulise 
arupärimise.

Siret Kotka
Riigikogu maaelukomisjoni 

aseesimees,
Keskerakond

Valitsus jätkab koos 
Eesti Energiaga maaelu 
väljasuretamist

Memento Rakvere Ühingu 
üldkoosolek toimub 18. mail 
Rakvere Pensioniameti saalis 
(Tallinna 30) algusega kell 11.
u toimumisest. 
Üldkoosoleku päevakord: 
majandusaasta aruande ja re-
visjoni arvamuse kinnitami-

ne; volituste või esindusõigu-
se andmine; kohapeal ülesk-
erkinud küsimused.
Juhatuse koosolekud toimu-
vad igakuiselt kuu esimesel 
esmaspäeval algusega kell 11 
pensioniameti saalis ja on 
avatud kõigile liikmetele. Ko-

hapeal saab tasuda liikme-
maksu. Kes kohale tulla ei 
saa, võib maksta ülekandega 
Eesti Ühispank a/a 
10502001770005.

Memento juhatus

Memento koosolek

Head kevadpüha!
1. mai on üks huvitav päev. Vanem rahvas nostalgitseb ja 
peab seda jätkuvalt töörahva pühaks, noorema jaoks on 
maikuu esimene päev aga kevadpüha. Ja õigus mõlemal.
Ise kuulun sinna vanema poole peale ja olen maiparaa-
dil, punane lipp või loosung käes, päris mitu korda mars-
sinud. Kusjuures meenub nagu, et maiparaadile sai alati 
parema meelega mindud kui novembrikuisele rongkäi-
gule. Vaevalt, et asi nüüd ideoloogias oli - 1. mai on teata-
vasti üleilmne püha, millele nõukogude riik omad rekvi-
siidid külge pookis; novembrisse jäänud pühad olid aga 
NSV Liidus puhta punased – pigem meeldis maiparaad 
selle tõttu rohkem, et ilm oli siis tavaliselt soojem ja pä-
rast paraadi oli mõnus sõpradega päikese käes peesitada 
ning kevadilmast mõnu tunda.
Meenutusi maiparaadidest võid lugeda ka tänasest Kuu-
lutajast.
Üks, mis mulle nõuka-aegsetest maiparaadidest pea esi-
mese asjana meenub, on totaalne viinaviskamine. Miilit-
satele oli vist käsk kätte antud „demonstrante“ mitte tüli-
tada ja seda kasutati usinasti ära. 
Sõjaveteranid tinutasid kuni 9. maini välja, aga ega üle-
jäänudki kodanikud pitsi sülitanud. Mäletan, kuidas mu 
toonase kodulinna staadionile (seal peeti paraadilistele 
pidulikke kõnesid) pea pool puhkpilliorkestrit oma pasu-
nad maha unustas – mehed läksid vahepeal õllega kurku 
kastma ja pärast läks pidu nii hoogu, et pillidest polnud 
enam lugu. 
Ise teenisin poisikesena kolm rubla (toona tähendas see 
lapsele tervet varandust) selle eest, et leidsin üles ühe 
tuttava kaotatud lipu – joomist pahaks ei pandud, aga et-
tevõtetele-asutustele kuuluvate lippude-transparentide 
mahaunustamine tähendas automaatselt preemiast il-
majäämist.
Kooli ajal osutusid füüsilised parameetrid (eelkõige pik-
kus) ja sporditegemisega kaasnenud suhteliselt sirge 
rüht nuhtluseks: lipud anti ikka nende kätte, kes sihvaka-
mad välja paistsid. Ja kui ülejäänud klassikaaslased poole 
paraadi pealt vaikselt ära hakkasid kaduma, pidin mina 
koos saatusekaaslastega koolimajani tagasi vantsima, et 
„varandus“ üle anda.
Maiparaad oli, vähemalt väiksemates linnades, selts-
kondlik sündmus. Promeneeriti tänavail, näidati kaasko-
danikele oma parimaid riideid ning käidi teineteisel kü-
las. Ja mis seal imestada: sügaval nõukogude ajal ju suve-
tuure polnud, ainsad seltskondlikud tähtsündmused olid 
lisaks paraadidele veel surnuaiapüha ja motokross.
Eestis on 1. mai teatavasti ka tänapäeval riiklik püha, 
kuid selle ametlik nimetus pole juba ammu enam mitte 
töörahvapüha, vaid kevadpüha. Aga ma üldse ei imes-
taks, kui mõne aja pärast see püha veel kord ümber ni-
metataks-sõnastataks. Kas mäletate, mis juhtus Eestiga 
2004. aasta 1. mail?
Õigus on neil, kes teadsid, et sel päeval astusid Eesti ja 
veel üheksa riiki Euroopa Liitu.
Olgu siis kuidas kellelegi – häid pühi igal juhul kõigile!

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA

Nagu paljud liiklejad on tä-
heldanud, käivad suuremad 
teetööd juba mõnda aega 
Rakvere linna ümbruses ja 
kui graafikus ollakse, siis 
peaks enamik liiklustakistusi 
kaduma mai alguseks. 
Veel käivad Rakvere lähedu-
ses olevate ringristmike taas-
tusremonditööd. Maanteea-
meti Ida regiooni ehitusvald-
konna juht Anti Palmi selgi-
tas, et Bauhofi ristmik ehitati 
2006. aastal ja Kreutzwaldi 
ristmik 2008. aastal. Lõigul on 
liiklussagedus hinnanguliselt 
6000-7000 autot ööpäevas 
ning sellise liikluse puhul on 
paratamatu, et kate kulub 
ning tekib remondivajadus. 
Kõige enam lõhuvad teid 
naastrehvid. 
„Ringristmikel olukord või-
mendub, sest liikumine on 
aeglasem ning mõjuvad staa-
tilised jõud,“ märkis Palmi. 
„Vastavalt seitse ja üheksa 
aastat vastu pidanud teekate 
on päris hea tulemus.“ 
Bauhofi ringil vahetati muna-
kivid klompkivide vastu, ku-
na munakivisillutis ja ääreki-
vid olid selles kohas oma elu 
juba ära elanud. 
Ring on suhteliselt väikese lä-
bimõõduga ning välimises 
ringis oli kasutatud betoo-
näärekive. Äärekivid saavad 
sellised kohas kahjustada nii 
ülesõitmise, sahkade kui ka 
soola mõjul. 
Tänapäeval kasutatakse nii-

sugustes kohtades graniitää-
rekivi. „Kuna teelõigul re-
monditi asfaltkatet, siis vahe-
tati ühtlaselt välja ka ääreki-
vid. Kui äärekive juba vaheta-
ti, siis oli mõistlik ka munaki-
vid sobivama materjaliga 
asendada. Usun, et tänapäe-
vatehnoloogia ning kvalitee-
dinõuete juures peaks ristmi-
kud veel kaua vastu pidama,“ 
seletas Palmi. 
Peagi algab Moe silla ümbe-
rehitus Pärnu-Sõmeru maan-
teel, see toimub koos kõne-
aluse maantee Tapa – Imastu 
lõigu remondiga. Täiendavalt 
on ettevalmistamisel Imastu 
– Kadrina lõigu remont, kus 
teostatakse tasandusfreesi-

mine ning laotatakse uus 
asfaltbetoonkate. Kui kõik lä-
heb hästi, siis jõutakse ka see 
lõik veel sellel aastal ära re-
montida. 
Palmi ütles, et ringteid sel 
aastal ei ehitata ning muus 
osas on liikluskorralduslikud 
muudatused võrdlemisi taga-
sihoidlikud. Suurim muutus 
liikluses on Tapal, kus Lukoili 
bensiinijaama piirkonda raja-
takse jalgtee, jalakäijate üle-
tuskoht ning ehitatakse välja 
bussipeatuste laiendused. Li-
saks korrigeeritakse Karkuse 
poole viiva tee ristmikku, et 
see oleks liiklejatele paremini 
tajutav ja ohutu.
„Teeremont on Lääne-Viru-

maal sellel aastal liiklejatele 
võrdlemisi mugav, sest põhi-
liseks remondimeetodiks on 
uue asfaltbetoonkatte laota-
mine koos eelneva kattepin-
na tasandamisega. Seega 
mingit suurt tolmutamist ei 
toimu ning tööd tehakse kii-
resti ära. Liiklejaid võib veidi 
rohkem häirida Moe silla üm-
berehitus, mis kestab pike-
malt,“ lisas Palmi. „Üm-
bersõit on silla läheduses ja 
liiklust hakatakse reguleeri-
ma fooridega.“
Lääne-Virumaal on plaanis 
asfaltbetooniga teetöid teha 
ligikaudu 25 kilomeetri ning 
pindamistöid 160 kilomeetri 
ulatuses. 

Uus tehnoloogia 
kiirendab teekattetöid
Talvel lagunema kippuvate 
teede remondiga on üle ko-
gu Lääne-Viru maakonna 
algust tehtud. Sel aastal 
toimub teekatte laotamine 
uut moodi ja tolmuvabalt. 

Mari Mölder

Remonditööde piirkonnas peab olema tähelepanelik. 
Foto: Mari Mölder

Talgute korras jäta lõke tegemata
Nädalavahetusel võtavad paljud inimesed talgute korras ette 
suur puhastustöö. Ära ei tohi unustada, et praht ja sodi, mis 
kokku kraabitakse, ei kõlba lõkkes põletamiseks.
Miskipärast on ikkagi veel levinud arusaam, et kõige muga-
vam viis prahist vabanemiseks on see lihtsalt ära põletada. 
Varasemalt võis seda teha, sest pakendid olid teistsugused, 
kuid praegu on valdavalt kasutuses plastpakendid ja nendest 
vabanemiseks tuleks need kas sorteerida või konteinerisse 
visata.
Keskkonnainspektsiooni sõnul suurenevad koduse prügi põ-
letamise juhtumid just kevadel ja suvel, kui võetakse ette 
suurpuhastus. Lõkkesse visatakse nii vanad mööbliesemed, 
riided, jalanõud, rehvid, ehitusjäätmed kui ka kõik muu ka-
sutuks muutunud kraam. 
Mõnikord kasutatakse lõkkes põletamist ka kulude vähenda-
mise viisina. Majapidamisse tellitakse kõige väiksem prügi-
konteiner või väidetakse, et majapidamist üldse ei kasutata. 
Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei mahu või mida kus-
kile panna ei ole, põletatakse lõkkes. Selline käitumine on 
väär.
Tihtipeale annavad suitsevatest ja tossavatest lõketest teada 
häiritud naabrid või möödasõitjad. 
Lõket võib teha ainult looduslikust materjalist vabanemiseks. 
Päästeameti Ida päästekeskuse tuleohutuskontrollibüroo pe-
ainspektor Raili Lanno ütles, et kui aiatöödel või talgutel 
plaanitakse okste põletamist, siis tuleb esimese asjana uurida 
omavalitsuse heakorrareegleid. Kui lõkke tegemine on luba-
tud, siis tuleb järgmisena veenduda tuleohutuses. „Alustu-
seks tuleb uurida, kas tuule kiirus on lõkke tegemiseks sobiv 
– see peab olema alla 5,4 m/s - ning kas pinnas on sobiv,“ üt-
les ta. „Väga oluline on, et läheduses ei oleks põlevmaterjali. 
Hooned süttivad ka üksikutest tuulega kantud sädemetest, 
sellepärast on oluline, et hooned, puud ja kuivanud rohi 
oleksid lõkkekohast võimalikult kaugel. Lõkke läheduses 
peavad olema vahendid, millega lõke kustutada. Selleks so-
bib suurepäraselt ämber veega, survestatud aiakastmisvoolik 
või tulekustuti.“ 
Kuigi paljudel on talgute korras soov lõket teha, pole see siis-
ki soovitav. Linnas on krundid lähestikku ja tossu täis õue-
pealne ei meeldi talgulistele ega naabritele. 

Mari Mölder

Ehitusprahi põletamine on keskkonnaohtlik. 
Foto: Mari Mölder
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„Pärast oma teist riiklikku 
sõidueksamit tundsin selget 
ülekohut,“ rääkis neiu Kuulu-
tajale. „Enda arust ei eksinud 
ma kordagi nii, et pidanuks 
läbi kukkuma. Ka eksaminee-
rija ei lausunud mu läbikuk-
kumise kohta selget sõna. Va-
nemate soovitusel pöördusin 
Maanteeameti Liiklusregistri 
Rakvere büroosse, kust nõu-
tasin välja oma sõiduraporti. 
Seal polnud kirjas ühtki konk-
reetset rikkumist, olid vaid 
üldised märkused. Mõndagi 
neist saab pidada lihtsalt 
märkuseks, raportis oli see 
aga kirjas kui raske viga.“
Eksamiraportiga sai tutvuda 
ka Kuulutaja. Olemata ala 
spetsialistid, julgeme siiski 
arvata, et eksamineerija oli 
seal esitanud pigem subjek-
tiivseid hinnanguid kui reaal-
selt tehtud vigu määratletud 
raskusastmete järgi.
„Soovisin näha ka oma sõidu 
salvestust, kuid seda lubati 
mulle näidata alles siis, kui 
olen esitanud vaide,“ jätkas 
neiu. „Nii ma talitasingi. Hil-
jem sain teada, et tegelikult ei 
pea salvestuse nägemiseks 
vaiet esitama, see nõue oli 
Rakveres minuga suhelnud 
ametniku omalooming.“
Vastavalt seadusele on vaide 
menetlemiseks aega kümme 
päeva ja täpselt kümnendal 
päeval sai neiu vastuse. Posi-
tiivse vastuse – komisjon oli 
sõiduvideo üle vaadanud ja 
leidnud, et rikkumised pol-
nud sellised, mis kukutanuks 
neiu eksamil läbi.

Palju saatusekaaslasi
Vahepealsed kümme päeva ei 
istunud neiu aga käed rüpes, 
vaid otsis ja leidis sotsiaal-
meediast endale saatuse-
kaaslasi. Tagasisidet tuli hul-
gana nii telefoni kui ka kirja 
teel. 
Oli välja toodud tõsiasju, kus 
eksamil kukutati läbi märgis-
tamata teelõigul tehtud „rik-
kumise“ eest, samuti esines 
juhtumeid, kus eksamineerija 
ise hindas olukorda valesti. 
Olgu mainitud, et neiu tegi 
oma kaks sõidueksamit Rak-
veres ja tagasisidena sai ta 

teada, et on veel teisigi, kes 
on Rakveres sooritanud mitu 
„ebaõnnestunud“ sõidueksa-
mit, kuid seejärel läinud ek-
samit tegema võõrasse linna 
ning sooritanud selle esimese 
korraga.
Samas ei puudunud ka posi-
tiivne tagasiside: nii mõnelgi 
korral kiideti Rakvere eksami-
neerijaid, kes olid head suht-
lejad ja jagasid sõbralikke nä-
punäiteid.
Paratamatult tekib mitu küsi-
must. Kuidas on reguleeritud 
kogu protsess? Ehk on viga 
autokoolides, kes saadavad 
liiga väheste oskustega tule-
vased juhid riiklikule eksami-
le? Või on asi hoopis teatud 
mõttes väljapressimise ehk 
rahateenimisviisiga – iga 
täiendav sõidutund ja eksam 
ju teatavasti maksab? Kelle 
huvides seda kõike tehakse? 
Kuulutaja palus kommentaa-
ri Maanteeameti eksamiosa-
konna juhatajalt Toivo Kan-
gurilt.
„Sõidueksami sooritamisel 
on nii juhiloa taotlejal, eksa-
mineerijal kui sõiduõpetajal 
ühine eesmärk: lubada liiklu-
sesse end ja teisi ohustamata 
liiklev noor juht,“ selgitas ta. 
„Kindlasti ei ole tegemist kel-
legi tahtliku tagakiusamisega. 
Järk-järgult on üle mindud 
n-ö positiivsele hindamissüs-
teemile, mis muidugi ei tä-
henda, et alati on kõik hästi. 
Sõidueksam on diskussioon 
eksamineerija ja sooritaja va-
hel. Mõlemad pooled saavad 
avaldada oma arvamust ning 
eksamineerija annab tagasi-
sidet võimalikult positiivses 
võtmes.“
Kangur lisas, et kui eksami-
neerijal tekib eksami soorita-
ja oskuste ja teadmiste kohta 
kahtlus, võib ta paluda sõita 
samasse kohta tagasi ning 
kontrollida veel kord soorita-
ja teadmisi – nii saab selgust, 
kas viga tekkis oskamatuse 
või näiteks mõne liiklusmärgi 
mittemärkamise vms tõttu.
„Vähem tähtis pole tõsiasi, et 
taotletav luba vastab kõikide-
le Euroopas kehtivatele nor-
midele, seega on kõikide osa-
poolte vastutus suur,“ jätkas 
Kangur. 
Ühtlasi pidas ta tähtsaks au-
tokooli valikut. Maanteeame-
ti kodulehelt on leitavad au-
tokoolide statistilised and-
med, mille põhjal on võima-
lik tutvuda eksami esmakord-
se sooritusega läbinud õppu-
rite protsendiga. Lääne-Viru-
maalt on need näitajad üsna 
head Norax Koolitus OÜl, kus 
selle aasta esimesel kolmel 
kuul oli läbisaamise protsent 
esimesel sooritusel 66,7.
Olgu lisatud, et selles auto-
koolis õppis ka artikli alguses 
sõna saanud neiu – koolis oli 

tal sõiduõpetajaks Hannes 
Lundre.

Kuidas positiivsete 
soorituste hulka tõsta?
Lundre sõnul veab õpilasi 
kõige enam alt pingetaluvus. 
„Noor juht ei pruugi eksamil 
üldse nii hästi sõita kui tun-
nis,“ mainis ta. „Kui esimese 
vea korral teeb eksamineerija 
märkuse, tekib tihti 
ahelreaktsioon, nii et soorita-
ja teeb järgmised vead.“
„Iga sõiduõpetaja tahab ikka 
oma õpilastele parimat,“ jät-

kas ta, „tahab näha positiivset 
eksamisooritust esimesel 
korral.“
Küsimusele, mis aitaks esi-
mese korraga sooritatud riik-
liku eksami protsenti tõsta, 
vastas Lundre: „Kohustuslike 
sõidutundide arvu tõstmine. 
Aga paraku tõstaks see oma-
korda autokoolis õppimise 
hinda, nii et õpilastele see 
kindlasti ei meeldiks. Samuti 
peaksid omavahel rohkem 
koostööd tegema autokoolide 
sõiduõpetajad ja riiklikud ek-
samineerijad.“

On tõsiasi, et mõnes linnas 
on liiklusskeem lihtsam kui 
teises ja eksami sooritamine 
samuti selle võrra kergem. 
Kui „raskeks“ peab Lundre 
Rakvere liiklust? „Märkide ja 
märgistustega pole asjad su-
gugi korras,“ ütles ta. 
„Näiteks Rakvere Gümnaa-
siumi ringil puudub märgis-
tus üldse, kuigi tee laiust ar-
vestades peaks seal liiklus 
olema kaherealine. Samuti on 
halvasti märgistatud ja tähis-
tatud paljud ühesuunalised 
tänavad.“ 

EKSAMILE MINNES TASUB TEADA

Kui sooritad riiklikku sõidueksamit 
esmakordselt, tasub vaadata Maan-
teeameti kodulehelt leitavat väikest 
näidisfilmi eksami sooritamisest. 
Eksamile mine positiivse hoiakuga 
ning ole avatud suhtleja.
Ebaõnnestunud soorituse korral 
analüüsi koos eksamineerijaga, mis 
valesti läks. Küsi kohe ka ametlik ek-
samiraport, vaata see koos oma sõi-
duõpetajaga üle ja analüüsi veel 
kord.
Igal eksami sooritajal on õigus küsi-
da näha oma eksami salvestust ja 
selleks ei pea esitama kirjalikku 
vaiet. Kui ka salvestise vaatamise ja 
analüüsimise järel jääb tunne, et te-

gemist on ebaõige otsusega, tasub 
esitada ametlik vaie. Maanteeameti 
spetsialistide sõnul on vaide rahul-
damine siiski pigem erand, mitte 
reegel, seega püüa oma eksami soo-
ritusse suhtuda objektiivselt.
Kui eksam on sooritatud, tasub ju-
hiluba postiga otse koju tellida. Do-
kument potsatab postkasti juba kol-
mandal päeval ja samas on kokku 
hoitud nii enese kui ka bürooteenin-
dajate väärtuslik aeg. 
Edaspidi on soovitatav kõiki toimin-
guid sooritada Maanteeameti e-tee-
ninduses, mis töötab laitmatult, ja 
olgu teadmiseks, et tehinguid saab 
teostada soodsamalt kui kohapeal. 

VANAMEMM 
JÄI AUTO ALLA
29. aprillil kella 10.30 ajal 
toimus liiklusõnnetus Ta-
pal Pikal tänaval, kus sõi-
duautot Ford juhtinud 
68aastane Arvi sõitis regu-
leerimata ülekäigurajal ot-
sa sõiduteed ületanud jala-
käijale, 85aastasele Lidiale. 
Jalakäija toimetati Rakvere 
Haiglasse, kust suunati 
edasi Põhja-Eesti Regio-
naalhaiglasse.

KOKKU PÕRKASID 
KAKS VEOAUTOT
27. aprillil kella 11.49 ajal 
toimus liiklusõnnetus Rak-
vere-Väike-Maarja-Vägeva 
maatee 41. kilomeetril. 
Veoautot GAZ 33023 juhti-
nud 82aastane Elmar kee-
ras vasakpööret sooritades 
ette möödasõidul olnud 
veoautole Volvo FM7, mida 
juhtis 53aastane Tiit. GAZi 
juht toimetati Rakvere 
Haiglasse.

KAKLUS KESKLINNAS
28. aprillil lõi üks mees 
Rakvere turuplatsil 37aas-
tasele mehele vastu nägu, 
millega põhjustas kanna-
tanule tervisekahjustuse.

VARGUSED
Ööl vastu 24. aprilli varas-
tati Rakverest Lennuki tä-
navalt sõiduk Volkswagen 
Transporter registrimärgi-
ga 760 BDJ. Kahju on 2000 
eurot.
24. aprilli öösel varastati 
Rakverest Lennuki tänavalt 
roller Keeway. Kahju on 
300 eurot.
25. aprillil avastati, et 
Vihula vallas Pihlaspea kü-
las on tungitud lauta, kust 
varastatud murutraktor. 
Kahju on 1720 eurot
24. aprillil avastati, et Ta-
palt Pikalt tänavalt on va-
rastatud sõiduauto Mazda 
626 registrimärgiga 
086AKF. Kahju on täpsus-
tamisel.
Ööl vastu 24. aprilli varas-
tati Rakvere vallast Päide 
külast sõiduautolt Audi ne-
li velge koos rehvidega. 
Kahju on 1000 eurot.
23. aprillil teatati politseile, 
et Rakverest Pikalt tänavalt 
varastati motoroller regist-
reerimisnumbriga 722D. 
Kahju on 300 eurot.

PANN UNUNES 
PLIIDILE
27. aprillil kell 20.51 said 
päästjad väljakutse Tapale, 
kus Üleviste tänaval asuva 
elumaja trepikoda oli suit-
su täis. Selgus, et ühes kor-
teris oli pann unustatud 
sisselülitatud elektripliidi-
le. Suitsuandurit selles kor-
teris ei olnud. Päästjad 
tuulutasid trepikoja.

Kuulutaja

MUST KROONIKAKas riiklike sõidueksamitega 
üritatakse raha teenida? 
Kaks korda riiklikul sõi-
dueksamil läbi kukkunud 
neiu ei läinud üritama kol-
mandat korda, vaid püüdis 
selgust saada, mille eest ta 
teisel korral läbi kukutati. 
Pärast vaide esitamist, ko-
misjoni kogunemist ja vi-
deosalvestuse ülevaatamist 
selgus talle endalegi väike-
seks üllatuseks, et eksam 
loeti sooritatuks.

Tiia Paist
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platsi, kus enne teedele ja tä-
navatele minekut saab harju-
tada. Veel tuleb oma varustus 
üle vaadata: kas on saapad ja-
las, jope seljas ja kiiver peas. 
Kuigi liiklusseadus nõuab ai-
nult kiivrit, soovitan ka korra-
likud kaitsmed muretseda. 
Tean inimesi, kes ütlevad, et 
ega nad kukkuma lähe. Para-
ku käib kukkumine nii kähku, 
et ei jõua nõrkasid kohti 
kaitsta. Olen seisukohal, et 
kui lähen sõitma, siis panen 
endale korralikud kaitsmed 
peale, et ehk siis olen kaks 

nädalat vähem haiglas. Kuna-
gi ei tea - isegi väga väikse 
hoo pealt on võimalik ennast 

puruks kukkuda. Mootorrat-
tur saab ise väga palju enda 
hoidmiseks ära teha. 

Intervjuu

Oma mootorrattad on välja 
ajanud ka motopolitseinikud, 
kes teevad ettevalmistusi al-
gavaks hooajaks. 
Käisime vaatamas, kuidas po-
litseinikud lihvivad sõiduos-
kusi Tallinna külje all asuvas 
Männiku karjääris. Koolitu-
sest võtsid osa ka Virumaalt 
pärit staazhikad tsiklipolitsei-
nikud Jaanus Mätas ja Too-
mas Kivilo. Saime jutule Jaa-
nus Mätasega, kes rääkis mei-
le koolitusest ja jagas nõuan-
deid mootorratturitele.

Kas juba juhtunud motoõn-
netused viitavad oskuste üle-
hindamisele?
Kahjuks on see teema ak-
tuaalne, sest õnnetuste arv 
näitab, et probleem on täiesti 
olemas. Siinkohal ongi hea 
mootorratturile, kes oma ka-
herattalise garaazhist välja 
ajab, meelde tuletada, et en-

ne sõitma hakkamist tuleb 
üle vaadata tehnika ja varus-
tus. Tuleb meelde tuletada ja 
lihvida talvega ununenud 
sõiduvõtteid. Tunnetus, mis 
on inimese peas küll olemas - 
ma just kui tean ja oskan -, 
võib tegelikkuses alt vedada. 
Talv on teinud oma töö ja rat-
ta valitsemise oskus on kadu-
nud.

Miks oskamatud motome-
hed liiklusesse sukelduvad? 
Paraku on nii, et kui juhiluba 
käes, siis arvatakse kõik kor-
ras olevat. Peaks olema aga 
nii, et juhtimisõigus annab 
võimaluse sõita, ent oskust 
liikluses liigelda peab lihvima 
jätkuvalt ja pidevalt. Areng 
peab toimuma kogu aeg.

Harjutusväljakul on politsei-
nike käsutuses mitmeid 
mootorrattaid, milleks see 
vajalik on?
Mootorratast on hea kasuta-
da erinevates oludes – met-
sas, maastikul, parkides –, 
kõikjal, kuhu neljarattalise 
sõidukiga ei pääse. Tsikkel on 
politseinikele oluline tööva-
hend. Sellel aastal pole me 
väljas veel eriti tööd teinud, 
sest käivad alles motopolit-
seinike soojenduskoolitused. 
Maanteeameti statistika järgi 
on Eestis mootorrattureid 
paari tuhande ringis, parim 
lahendus nende ohjamiseks 
ja kontrollimiseks on hea väl-

jaõppe saanud motopolitsei-
nik. Samuti võiks hea moto-
politseinik üles näidata ju-
hendaja rolli tsiviilmootorrat-
turitele, juhtida tähelepanu 
vigadele ja kui vaja, siis aidata 
neid ka parandada.

Mida peab motopolitseinik 
oskama?
Motopolitseinikul peab ratta-
sõit nii selge olema, et sõidu 
ajal ta ei peaks mõtlema, kui-
das sõita. See peab tulema 
iseenesest, sest lisandub veel 
igapäevatöö tegemine - sõi-
dukite peatamine, kiiruse 
mõõtmine jne. 
Koolitusel kasutame kõiki 
võimalusi: harjutame nii 
ringrajal kui maastikul, tule-
tame meelde käiguvahetusi, 
pidurdusi, teeme vigursõitu 
ning võtame läbi kõik sõidu-
võtted, mis tööd tehes ette 
võivad tulla.

Mis vead mootorratturite 
juures silma hakkavad?
Kahjuks jääb mulje, et kevade 
saabudes aetakse ratas välja 
ja kohe minnakse proovima. 
Tihtilugu juhtuvad õnnetu-
sed selliste katsetamiste käi-
gus esimeste sõitude ajal. Se-
da, mida meie politseinikud 
koolitusel teeme, peab iga 
mootorrattur kevadel läbi te-
gema. Väikestel kiirustel tuleb 
oma sõiduriista tunnetus kät-
te saada. Kindlasti leiab moo-
torrattur ise üles harjutus-

ÕNNETUSED MOOTORRATTURITEGA

2015. aastal on mootorratturitega juhtunud 11 liiklusõn-
netust. Harjumaal hukkus mees, kes teadmata põhjusel 
sõitis teelt välja ja sai surma.
Lääne-Virumaal toimus liiklusõnnetus, kus juhtimisõi-
guseta 23aastane mees eiras politsei peatumismärguan-
net ja sõitis põgeneda üritades mootorrattaga Suzuki 
Kundas ringristmikul haljasalale ning paiskus kummuli. 
2014. aastal juhtus 127 liiklusõnnetust, kus üks osapool 
oli mootorrattur. Hukkus 5 inimest.

Mootorrattur saab iseenda 
hoidmiseks palju ära teha

Motopolitseinikud alustavad patrullpäeva.
Foto: politsei

Öeldakse, et kevad on käes 
siis, kui tänavale ilmuvad 
esimesed kevadekuulutajad 
– kaherattalised sõiduva-
hendid. Paraku on Eestis 
juba enne õige motohooaja 
algust üks mootorrattur 
hukkunud ja väiksemates-
se õnnetustesse on sattu-
nud lausa kümmekond mo-
tomeest. 

Kaius Mölder
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MÕNE REAGA

2. mail toimub Vinnis järje-
kordne tehnikapäev. Selle 
nüüdseks juba traditsioonili-
seks saanud ürituse algus pä-
rineb 2011. aasta sügisest, mil 
toimus esimene võrrivõidu-
sõit Vinni Punn. „Kuna esi-
mene vasikas päris aia taha ei 
läinud, saigi see jätku,“ tõdes 
põhiline eestvedaja Mart 
Pitsner. „Ajapikku lisandus 
võrride võiduajamisele üritu-
si teistestki valdkondadest, 
eks üht-teist pudenes ka kül-
jest, aga niimoodi, ikka muu-
tumises, suudabki tehnika-
päev pidevalt värske välja nä-
ha.“
Sel aastal püsib Vinni tehni-
kapäev kolmel vaalal. Esiteks 
traditsiooniline Vinni Punn - 
võrrivõidusõitude sprindiala-
de Eesti meistrivõistluste 
2015. aasta I etapp. „Eeldata-
vasti on selle ala Eesti pare-
mik taas kohal,“ lootis Pits-
ner. „Lisaks veel eri generat-
sioone ühendav isa-poja või-
dusõit, kus võistkonnas kihu-
tavad ühe pere eri vanuses 
liikmed.“
Teiseks - kuna robootikapisik 
on viimasel ajal nakatanud ka 
Vinni valla noori, siis on selle 
loogiliseks jätkuks robovõist-
lus. „Kuna Vinni robootikute 
maskott on karupoeg Puhh, 
kes raamatu järgi maailma 
tundma õppimiseks koos 
sõpradega ekspeditsioonil 
käis, aga kõhnade teadmisva-
rude tõttu selle „espitsjoo-

niks“ ristis, siis sellenimeline 
tuleb ka noorte robootikute 
mõõduvõtmine,“ seletas kor-
raldaja. „Millised katsumused 
robootikuid ja roboteid ees 
ootavad, selgub võistluspäe-
val Vinni-Pajusti Gümnaasiu-
mis.“
Ja kolmandaks - viimastel 
aastatel on Lääne-Virumaal 
nii kaudses kui ka otseses 
mõttes tuule tiibadesse saa-
nud mudelismiga tegelemi-
ne. „Otseses mõttes tähendab 
see mudellennundust,“ mär-
kis Mart Pitsner. „Kui ilmasti-
kutingimused lubavad, loo-
dame Vinni taevas taas näha 
õhusõidukeid. Ilmastikutin-
gimustest sõltumatult toi-
mub aga RC off-road võistlus, 
mis maakeeli äraseletatult tä-
hendab raadio teel juhitavate 
autode võidukihutamist. 
Võistluse peakohtunik on 
Bruno Vaher, oma ala proff ja 
Väike-Maarja mudelihalli 
hing. Lisaks loodetavasti roh-
kearvulisele võistlejaskonna-

le saavad võistluste vaheajal 
oma (mudel)autosõidu osku-
si proovida ka pealtvaatajad. 
Ja kes teab, ehk nakatab mu-
delipisik nii mõndagi uudis-
tajat.“
Vinni tehnikapäev toimub 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis 
ja selle ümbruses 2. mail al-
gusega kell 11. Pealtvaatami-
ne on tasuta, võimalik on 
osaleda uhkete ja huvitavate 
auhindadega loteriis, nälja-
häda vastu aitab puhvet. Päe-
va pidulik kokkuvõtmine 
koos auhindade ja kiidukõne-
de ning loosiauhindade jaga-
misega toimub orienteeruvalt 
kell 17. 
Võistlustel osalemiseks tuleb 
eelnevalt registreeruda, lisa-
teavet saab kodulehelt www.
vinnipunn.ee.
Ürituse korraldavad MTÜ 
Vinni Tammed ja MTÜ Vinni 
Punn. 

Aivar Ojaperv

Lääne-Viru maakonnaliine 
teenindav Go Bus võtab ala-
tes 1. maist 2015 kasutusele 
uue piletimüügi- ja kassasüs-
teemi, mis teeb sõitmise su-
juvamaks ja mugavamaks nii 
reisijale kui bussijuhile. Uue-
le süsteemile üleminekuga 
seoses  hakkab Go Ini makse-
kaartide asemel maikuust 
kehtima ühiskaart.
„Tahvelarvutit meenutavad 
multifunktsionaalsed pilet-
müügiaparaadid võimalda-
vad bussijuhil lihtsamini jäl-
gida liini läbimise infot. Graa-
fikus püsimine on jälgitav ar-
matuurile paigutatud ekraa-
nilt. Samuti saab tahvlilt vaa-
data aega bussi väljumiseni ja 
järgmisesse peatusesse jõud-
miseni. Kui buss peaks mingil 
põhjusel hilinema, siis on see 
koos bussijuhi andmetega 
nähtav dispetšerile, kes saab 
vajadusel bussijuhiga kiiresti 
ühendust võtta,“ loetles Go 
Busi Rakvere piirkonnajuht 
Rein Kaljuveer.
Uuele piletimüügisüsteemile 
üleminekuga seoses võetakse 
Go Ini maksekaardi asemel 
alates 1. maist kasutusele 
ühiskaart, millele raha laadi-
des ning sellega sõidu eest ta-
sudes saab täispileti hinnast 

5% soodustust. 
Go Ini kaarte saab tasuta 
ühiskaardi vastu vahetada 
kuni 15. maini bussijuhi juu-
res ja Go Busi piirkonnakon-
torites. Juhul, kui kaardil on 
rahaline jääk, mida soovitak-
se ühiskaardile üle kanda, pa-
lume pöörduda Go Busi piir-
konnakontorisse, mis Rakve-
res asub aadressil  Aia tänav 
16. Go Ini kaardil olev raha-
jääk kantakse sealsamas uue-
le ühiskaardile üle.
„Ühiskaart pakub mugavat 
võimalust reisida sularahata 
ning soodushinnaga. Ühtlasi 
on ühiskaart laiemate kasu-
tusvõimalustega. Sellega saab 
sõita nii Go Busi maakonna-
liinibussides, kaugliinibussi-
des kui ka Tallinna ühistrans-
pordis ehk kõikides kohtades, 
kus on ühiskaardi kasutamise 
võimalus,” rääkis Kaljuveer.
Ühiskaardile saab igaüks raha 
juurde laadida kaardi müügi-
punktides, internetipangast 
ning mobiil- või lauatelefoni-
ga. Täpne info on väljas ühis-
kaardi veebilehel www.pilet.
ee. Raha saab kaardile panna 
ka bussijuht, kui reisija tasub 
toimingu eest sularahas. 
Bussidesse on paigutatud 
kontaktivabad kaardilugejad, 

mille vastu tuleb ühiskaart 
bussi sisenedes valideerimi-
seks asetada. Bussijuht näeb 
armatuurlauale seatud tahv-
lilt, kas kaardil on piisavalt 
sõiduks raha ning sellega sõi-
duõigus olemas. 
Kuna uus piletimüügisüs-
teem võtab piletihinnad au-
tomaatselt Maanteeameti 
andmebaasist www.peatus.
ee, siis ei pruugi need prae-
guste hindadega päris täpselt 
kattuda. Erinev hind tuleneb 
sellest, et andmebaasis on 
peatuste vahemaad arvesta-
tud saja meetri täpsusega, 
kuid praegused hinnad on 
ümardatud täiskilomeetrite-
le. Piletimüügi info laekub 
andmebaasist otse bussifir-
ma serverisse. Samuti ümar-
datakse piletihinnad arveldu-
se lihtsustamiseks viie sendi 
täpsuseni. 
“Kõik tähelepanekud on oo-
datud infoliin@gobus.ee või 
numbril 12012, et saaksime 
süsteemi korrektselt kasutu-
sele võtta,” ütles Go Busi Rak-
vere piirkonnajuht Rein Kal-
juveer.

Kristel Kitsing,
Lääne-Viru Maavalitsuse

avalike suhete peaspetsialist

Vinnis tuleb kolmele 
vaalale toetuv tehnikapäev

Maakonnaliine teenindav Go Bus 
võtab kasutusele uue piletimüügisüsteemi

TÜ senat soostus jätkama 
üliõpilaste vastuvõttu Rakvere Kolledzhis
Tallinna Ülikooli senat otsustas, et Rakvere Kolledzhis toi-
mub 2015. aasta sügisel vastuvõtt alushariduse pedagoogi ja 
sotsiaalpedagoogika erialal. Otsus on jätk kolm nädalat taga-
si üles kerkinud teemale – teatavasti soovis Tallinna Ülikool 
peatada Rakvere Kolledzhis ajutiselt uute üliõpilaste vastuvõ-
tu, kuid nii Rakvere linnajuhid kui ka Lääne-Viru Maavalitsus 
soovisid väga kolledzhi järjepidevuse jätkamist ning linn 
soostus järgmisel õppeaastal toetama kolledzhit 80 000 euro-
ga.
Kummalgi erialal on 20 õppekohta. Vastuvõttu ei toimu hal-
dus- ja ärikorralduse erialale, kuid selle eriala õpetamine tei-
sel ja kolmandal kursusel jätkub.
Kolledzhi direktori Kalle Karroni sõnul on vastuvõtuga jätka-
mine tähtis mitte ainult õpetajakoolituse traditsiooni püsi-
mise pärast. „Kolledzh toetab taseme- ja täiendusõppe ning 
arendustegevuse kaudu ka regiooni arengut, seetõttu on kol-
ledzhi jätkusuutlikkus ülioluline ka regionaalpoliitika seisu-
kohalt,“ ütles ta Lääne-Viru Maavalitsuse pressiteenistuse 
vahendusel.

Aivar Ojaperv

Maksuametnikud rääkisid 
maksumuudatuste mõjust
Lääne-Viru Maavalitsuses toimus Maksu- ja Tolliameti semi-
nar maakonna ettevõtjatele. Ametkonna esindajad tutvusta-
sid viimase kahe aasta maksumuudatuste mõju ning andsid 
ülevaate maakonna majandustegevusest maksude keeles.
MTA peadirektori Marek Helmi sõnul on viimase kahe aasta 
jooksul koostöös Rahandusministeeriumiga maksukeskkon-
da oluliselt korrastatud ning seminari eesmärk oli anda 
ettevõtjatele tagasisidet, millist mõju on need muudatused 
ettevõtluskeskkonnale avaldanud.
„Aktsiisikaupade Venemaalt sisseveo piirangud, töötamise 
register ja käibemaksu deklaratsiooni lisa on ainult mõned 
näited, mis on praktikas ennast juba õigustanud ja muutnud 
maksukeskkonda ausamaks ning seda eelkõige tänu 
ettevõtjate panusele,“ rääkis Helm. „Järgmistel aastatel plaa-
nime värskendada tolli infosüsteeme ja alustada uue e-mak-
suameti loomist. Need mahukad tööd peavad aitama maksu-
maksjate ja ettevõtjate tööd lihtsustada. Tahame uusi 
IT-lahendusi teha tihedas koostöös nendega, kelle jaoks me 
neid loome,“ selgitas peadirektor.
Huvitavaid fakte Lääne-Virumaa kohta.
Lääne-Virumaal registreeritud ettevõtete arv moodustab 3 
protsenti Eesti ettevõtete koguarvust ning neis töötavate ini-
meste arv 3,6 protsenti Eesti töötajate arvust. 2014. aastal 
töötas Lääne-Virumaal registreeritud ettevõtetes kokku 
20 120 inimest. Viiendik ehk 20 protsenti maakonna töö-
tajatest on tegevad omavalitsusasutustes ja avalikus sektoris. 
Suurim tööhõive on töötlevas tööstuses (30 protsenti), hulgi- 
ja jaekaubandus töötab 15 protsenti töötajais ja avalikus hal-
duses 13 protsenti.
Suurim keskmine palk on töötlevas tööstuses, suurim käive 
samuti töötlevas tööstuses (osakaal 45 protsenti) ja hulgikau-
banduses (27 protsenti).
Suurim tasutud käibemaks on hulgi- ja jaekaubanduses, mis 
on 48 protsenti tasutavast käibemaksust, ehitus annab 20 
protsenti tasutavast käibemaksust.

Maavalitsus jagas 
noortekeskuste projektidele toetust
Lääne-Viru maavalitsuse juurde moodustatud komisjon ot-
sustas riigieelarvest rahastatavast Eesti Noorsootöö Keskuse 
eraldisest toetada 15 noortekeskuste projekti kokku 12 820 
euroga.
„Selle aasta konkursil oli juba rohkem noorte omaalgatust 
toetavaid projekte, mis on väga tervitatav. Samuti on tore, et 
aina enam lähevad noorsootöötajad oma tegevustega sinna 
kus on noored, ehk siis üha rohkem näeme avatud noorte-
keskuste projektikonkursil ka mobiilse noorsootöö projekte,“ 
ütles haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Merle 
Maimjärv-Mirka. 
Mitmed noortekeskused taotlesid toetust erinevate mängude 
ja seadmete soetamiseks, piirkondlike ühisürituste ja koos-
tööprojektide korraldamiseks. Ka harjumuspärased loovust 
arendavad tegevused olid esindatud.
Tänavu menetleti kokku 16 taotlust 11 noortekeskuselt, mis 
taotlesid kokku 26 706,75 eurost toetust. Taotlusi hindas Lää-
ne-Viru maavalitsuse juurde moodustatud komisjon, kes ot-
sustas toetada 15 projekti kogusummas 12 820 eurot.

Kuulutaja

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Soovin leida 4a poisile lapse-
hoidjat Rakveres, soov. naisterah-
vas al 40. eluaastast. Tel 5164 685

• Vihula Mõis võtab tööle ma-
jandustöölise. Territooriumi ja 
hoonete korrashoid. Vajadusel 
majutus. Tel 5450 2240

• Pakume tööd riigisiseste ja/või 
lähiriikide kaubaveo autojuhile 
täishaakega. Nõutud eelnev töö-
kogemus autojuhina ja C-, E- ka-
tegooria load. Kontakt: 5245 124

• Vajatakse taksojuhte. Töö 
graafi ku alusel. Tel 5282 659

• PALMSE PARK-HOTELL otsib 
põhikohaga hotelliteeninda-
jat. Töö vahetustega: 3 päeva 
tööl ja 3 päeva vaba. Elamis-
võimalus kohapeal. Nõutav 
hea inglise keele oskus kõnes. 
CV saata aadressil: info@ph-
palmse.ee. Info: 32 23 626 või 
56 464 170

• Lukoil Eesti Rakvere tankla pa-
kub tööd  klienditeenindajale 
suveks. Töö on vahetustega, ka 
öösiti. Kontakt: tankla juhataja 
Marina Švedova, tel 32 21 707

• Erimööbel.ee pakub tööd 
tislerile Haljalas. Tel 5563 9622, 
marko@erimoobel.ee

• Pakun suveks tööd marjamüü-
jale Rakvere turul. Tel 5592 2846

• Pakun tööd autoremondilukk-
sepale (mootorid, käigukasti re-
mont). Hea palk. kristo@k-kum-
mid.ee

• Tööd saavad metsaistutajad. Tel 
5604 1905

• Pakkuda tööd metsaistutajatele. 
Tel 5853 4530

• Aed Rakvere linnas vajab abilist. 
Tel 5566 7212

• Koch OÜ põhitegevuseks on 
alkohoolsete jookide tootmine. 
Otsime oma meeskonda liiniope-
raatorit, kelle põhiülesandeks on 
villimisliiniseadmetega opereeri-
mine ja hooldamine. CV palume 
saata emailile tootmine.tootmi-
ne@koch1872.com, tel 5228 220

• AS Viru Õlu pakub tööd toot-
misliinioperaatorile, tõstukiju-
hile ja õllekeetjale. Töö toimub 
vahetustes. Ettevõte pakub tasuta 
transporti liinil Rakvere-Halja-
la-Rakvere. CV saata aadressil: 
wiru@wiru.ee või helistada tel 
32 95 000

• Talu Lääne-Virumaal Võipe-
re külas otsib kohusetundlikku 
karjakut ja lüpsjat. Elamine ko-
hapeal. Palk vastavalt võimetele. 
Tel 5242 133

• 33a bussijuht otsib soovita-
valt vahetustega tööd. Olemas 
kogemus, ametikoolitus ja 
töötahe. info@karner.ee, tel 
5566 9297

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

• Rakvere JK Tarvas kutsub tree-
ningutele 2006. – 2009. aastal sün-
dinud poisse jalgpallitrenni. Info 
jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344 9925
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www.ogelektra.ee

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. 
Lisainfo telefonil 5334 0040 Toivo Murakas.

Kauplustesse võetakse tööle
KAUPLUSED

Tööaeg: E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-18:00; P 08:30-21:30.
Töötajad töötavad vahetustega, alati on vaba laupäev ning 
lisaks üks täiendav puhkepäev, et oleks nädalas vähemalt 2 
järjestikust puhkepäeva.

Tööaeg: E-P, öine vahetus 16:00-05:00.
Töötajad töötavad vahetustega, alati on vabad E, K, L ning lisaks üks täiendav puhkepäev, et 
oleks nädalas vähemalt 2 järjestikust puhkepäeva. Rakverest toob Lepnale tööle ja viib koju 
tasuta buss. Iga uus töötaja saab asjaliku väljaõppe.

TOOTMINE

-ANDMESISESTAJA
-GRILLTOODETE VALMISTAJA

-PAGAR
-PAKKIJA

Kulinaariatsehhi võetakse tööle:

Pagaritsehhi võetakse tööle:

-KLIENDITEENINDAJAID

-VAHETUSVANEMAID

-TRANSPORTTÖÖLINE

Tule meile tööle!

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse: Väike-Maarja, Kadrina, Tapa 
Kaubanduskeskus ja Tamsalu kauplusesse Pille-Riin.

Vahetusvanemaid  vajatakse kauplustesse: Väike-Maarja ja 
Tapa Kaubanduskeskus.

Transporttöölist vajatakse Väike-Maarja kauplusesse.

Hoiame oma inimesi

ja annam
e tegijate

le

võimalused ar
enemiseks!

Töö

JURIST ANNAB NÕU
Lugeja küsib: 
Kas võin lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal asuda tööle teise 
tööandja juurde?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ingrid Iter.
Töölepingu seadusest ei tulene konkreetset keeldu asuda lapse-
hoolduspuhkuse ajal tööle teise tööandja juurde. Tulenevalt le-
pinguvabaduse põhimõttest, on töösuhte pooled kokkulepete 
sõlmimisel vabad. Ei tohi aga unustada, et lapsehoolduspuhkuse 
eesmärk on anda vanemale võimalus lapse kasvatamiseks, mitte 
võimaldada teise tööandja juures töötamist.
Kui töötaja soovib asuda tööle teise tööandja juurde, ei pea ta sel-
leks oma tööandjaga töölepingut lõpetama, kuid peab olema val-
mis lapsehoolduspuhkuse lõppemisel taas tööle asuma. Kui töö-
taja enam esialgse tööandja juurde tööle naasta ei soovi, on tal 
võimalik tööleping enne lapsehoolduspuhkuse lõppemist üles 
öelda, teavitades sellest tööandjat 30 kalendripäeva ette.
Siiski võib teatud juhtudel olla teise tööandja juurde tööle asumi-
ne keelatud. Vastav keeld võib tuleneda konkurentsipiirangu kok-
kuleppest, juhul kui see on tööandjaga sõlmitud. Seega tuleks en-
ne teise tööandja juurde tööle 
asumist selgitada välja, kas esi-
algse tööandjaga on sõlmitud 
kehtiv konkurentsipiirangu 
kokkulepe ning mis on selle si-
su. Konkurentsipiirangu kok-
kuleppe olemasolul ei ole luba-
tud töötamine tööandja konku-
rentide juures.

Kuulutaja
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Rakvere Teatri suures saa-
lis näeb 11. mail pärnakate 
südamlikku komöödiat 
„Kõik naistest“.

Tõnu Lilleorg

Tasub tähele panna, et kuigi 
tükk esietendus alles veeb-
ruari lõpus, võitis see ometi 
juba aprilli alguses Endla 
publikulemmiku tiitli. 
Mis on siis selles lavastuses 
nii head, et ühe keskmise 
suurusega Eesti linna teatri-
sõbrad sellest vaimustuses 
on? Vastus sellele küsimusele 
on paraku ebaoriginaalne – 
menu põhjus on näitlejate 

hea mäng, sisukas näidend ja 
õnnestunud töö lavastajalt.
Carmen Mikiver, Karin Tam-
maru ja Liina Tennosaar 
mängivad tükis mitut rolli 
lasteaialastest kuni vanade-
kodu asukateni. 
Kolm-neli tegevusliini vahel-
duvad veerandtunniste setti-
de kaupa. Näeme tegelasi rin-
da pistmas tähtsate teemade-
ga, mille lahendamine võiks 
tuua nende ellu uut hinga-
mist. 
Üks naine avastab ema sün-
nipäeval tõelise põhjuse oma 
aastatepikkusele tülile õega, 
kes lõi kunagi üle tema peig-
mehe. Teine naine leiab uue 
sõbranna, kes muudab tema 

vaateid elule, ning kolm kol-
leegi panevad mängu kogu 
oma jõu, et napsata endale 
ihaldusväärne ametikoht. 
Settide vahepeal näeb laval 
aga Jaanus Mehikase (tuntud 
teleseriaalidest „Köök“, 
„Ment“) esituses sõnatuid 
etüüde ühe täiesti tavalise 
mehe elust. 
Mees sõtkub velotrena�ööril, 
suitsetab, avab konservi ja sil-
mitseb mõtlikul pilgul male-
nuppe. Need etüüdid on tüki 
lavastaja Kaili Viidase lisan-
dus näitemängule, näidendi 
tekstis neid pole. Ja väga hea 
lisandus! 
Koos maitseka vahemuusika-
ga mõjuvad etüüdid kohati 

lausa poeetiliselt ja näevad 
välja nagu kaadrid muusika-
videost.
Näidendi aga, millel kogu see 
ilu põhineb, kirjutas kaasaeg-
ne horvaadi näitekirjanik 
Miro Gavran. Näidendis on 
moodsas kerges stiilis kirja 
pandud põnevad tegevuslii-
nid, kus ei puudu ka teatav 
naturalistlikkus. 
Näidendis on meie teatripil-
dis üsna teistsugune, lõu-
naeuroopalik puude. Rakvere 
publikul ongi nüüd suurepä-
rane võimalus tulla ja võrrel-
da oma maitset mereäärse 
Pärnu publiku omaga, igal ju-
hul on „Kõik naistest“ väärt 
näitemäng.

MAARIKA MESIPUU-VEEBEL seriaalist 
„Õnne 13“: pidasin lapsena seda eliitsarjaks

Maarika, Anu tundub olevat 
väliselt selline malbe neidis, 
kuid mõte töötab nagu koo-
relahutaja.
Arvan, et Anu on väga sihi-
kindel noor naine ja tema 
jaoks käivad asjad maailmas 
niimoodi, et kui sa midagi ta-
had, siis sa pead ise vaeva nä-
gema, niisama ei kuku sülle 
midagi. Ta sekkub seal maal 
väga jõuliselt mingitesse har-
junud mustritesse, mis on se-
ni ühtemoodi toiminud.

Kui praegu elab Anu koos 
Intsuga Uuevarikul, siis ra-
hul ta selle olukorraga ju po-
le?
Jaa, temal on siht silme ees, et 
tema tahab Morna linna oma 
maja. Ja ma arvan, et ta teeb 
kõik, et seda saada. Ses suh-
tes ta ei ole küll üle laipade 
mineja, et tahaks suhteid ära 
rikkuda ja kellelegi halba te-
ha, aga ta tahab, et kõigil 
oleks hea, ning ta ei unusta 
hetkekski ennast, et temal 
peab olema hea ja tema peig-
mehel peab olema hea. Ta 
soovib ka kasvatada oma 
peigmeest, et mees, võta ja-
lad alla, tule oma vanemate 
varjust välja. 
Ma arvan, et Anu tahab tunda 
end võrdsena, ta arvab, et ta 
ka väärib seda, et tal on oma 
elu, oma kodu, et ta ei ole sõl-
tuv Uuevariku vanapereme-
hest ja vanaperenaisest. Et tal 
oleks oma koht, kus  saaks 

realiseerida oma soove ja 
mõtteid. 

Vanaperemees Riksile ei 
meeldi, et poeg tahab välja 
kolida.
Jah, ilmselt see on selline me-
heliku uhkuse riivamine, et 
tuleb mingi naine ja hakkab 
tema poega kamandama. 
Riks tahab ise väga hoida 
kontrolli oma pere ja oma po-
ja üle. Ta on selline eesti talu-
mees, kes arvab, et kuni tema 
elab ja on peremees, ta ikkagi 
teab, kuidas asjad käivad.

Kuidas Anul Intsu emaga 
klapp on?
Täitsa hea, ma arvan, et An-
nemaile meeldib, et kellegagi 
on sellist naiselikku juttu aja-
da. Ta on pidanud tugev ole-
ma ja hakkama saama, üm-
berringi on tal pojad olnud. 
Seal meeste keskel on ikka 
värskendav, kui noor naine 
tuleb ja toob mingeid naise-
likke tuuli.

Mis Anule meeldib Intsu juu-
res?
Tal teeb südame soojaks selli-
ne armsus ja maalähedus. Ta 
on oma elus varem kokku 
puutunud selliste tüüpidega, 
kes pigem ennast näitavad, ta 
on maininud, et Ints pole 
mingi geelitatud juustega 
vurle, vaid selline heasüdam-
lik ja rahulik, ning ma arvan, 
et ta sisendab Anule turvali-

sust. Et selle mehega on tege-
likult hea luua pere ja kodu. 
Ma arvan, et seda turvalist 
perekonda Anu tegelikult 
igatseb.

Jah, vurle ja mats nagu 
Tammsaarel.
Jah, just.

Kus see Uuevariku reaalselt 
asub?
Saku vallas. Esko talu, väga 
tore ja armas talu. Kui ma 
vaatasin lapsena „Õnne 13“, 
siis ma arvasin, et see peab 

olema üks Lõuna-Eesti koht, 
ja ma mõtlesin, et kuidas nad 
nii kaugele sõidavad seda võ-
tet tegema.

Mis tunne oli, kui teid paari 
aasta eest kutsuti sarja män-
gima?
Väga võimas. Minu jaoks oli 
see väga selline vau, et nii to-
re! Üles kasvades ja televiiso-
rit vaadates oli see tundunud 
selline eliitsari, kus mängivad 
ikkagi pärisnäitlejad. Siis see 
tunduski nagu nii võimas, et 
tõesti, nüüd mina ka.

Kust te pärit olete?
Mina olen pärit Muhust, seal 
üles kasvanud. Läksime sinna 
elama minu vanaema juurde, 
kui ma läksin kooli. Põhimõt-
teliselt ma olen ikka maalaps. 
Ja hiljem olen elanud güm-
naasiumi ajal Kuressaares ja 
sealt edasi Tallinnas, Viljandis 
ja nüüd siis Rakveres. Oma-
moodi hea on teha tegelast, 
kes ei tea maaelust väga pal-
ju, kes ei oska näiteks puid 
lõhkuda. Mina olen lapsest 
peale puid lõhkunud ja prae-
gu oma Rakvere kodus ka iga 

päev lõhun puid. Kui ühes 
osas pidin endale kirvega kät-
te lööma, siis ma kohe harju-
tasin enne, et kuidas mööda 
lüüa, see on naljakas. Seal 
sarjas on hea vaadata nii-öel-
da teiselt poolt, et kuidas on, 
kui ma ei teaks maaelust mi-
dagi. Kui see sõnnik ja muda 
oleks täitsa võõras teema.

Anu tundub tõesti üsna võ-
hiklik taluelu suhtes.
Jaa, eks stereotüübi pealt 
näitleja loob ikka esimese 
tõmmise. Rolli loomisega tu-
leb esitada küsimusi, kes te-
gelane on. Näiteks nagu see, 
kas ta on beib. No päris beib 
Anu ei ole. Ta teeb aeg-ajalt 
selliseid väljaütlemisi, justkui 
tahaks mingit tõde kuuluta-
da.

Ta ehk testib olukorda, kui-
das reageeritakse, mis või-
malused on varjul?
Ja-jaa, ta laob mingi kõva 
avalduse lauale ja siis vaatab, 
et nonii, kas tuleb reaktsioon, 
kas on vaja veel midagi öelda.

Et oma eesmärke saavutada, 
tuleb olla taibukus ja ehk ka-
valgi?
Selle naise kujutluses küll. 
Kindlasti on maal naisi, kes 
lasevad kõike mehel otsusta-
da, teevad lihtsalt nii, nagu 
peab, ei suuna väga. Aga Anu 
ei lase ennast niisama suuna-
ta.

Anu püüab olukordadele 
kerget survet avaldada, et 
näha, kuhu võiks edasi liiku-
da.
Jah, selline tunne on mul ol-
nud seda rolli tehes. Ta võtab 
ennast justkui kokku ja ootab 
teistelt ka enda kokkuvõt-
mist, et liigutaks õigesse 
suunda.

Legendaarse telesarja „Õnne 13“ üheks kantsiks on läbi 
aastate olnud Uuevariku talu, mida peavad Richard ja 
Annemai Kattai. Nüüd puhuvad majapidamise ümber 
uued tuuled, mis tulevad kauni linalakk Anu poolt, kes 
on noorperemees Intsu väljavalitu. Sellest, mis teoksil, 
rääkis Anu osatäitja Maarika Mesipuu-Veebel, Rakvere 
Teatri näitleja.

Tõnu Lilleorg

Maarika Mesipuu-Veebel mängib seriaalis Anu, kes soovib luua endale toreda kodu. 
Foto: ERR

Endla külalisetendus näitab muret ja rõõmu

Dringiklaasi taga arutavad ilmaelu Karin Tammaru, Liina 
Tennosaar ja Carmen Mikiver. 

Foto: Mats Õun

TEATRIARVUSTUS
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„Sinatraga kuu peale“ on Iiri 
näitekirjaniku Mary Jonesi 
must komöödia, varem on te-
malt Eestis lavale toodud „Ki-
vid sinu taskutes“ (Linnatea-
ter, 2007).
Näidendi originaalpealkiri 
„Fly me to the moon“ viitab 
Frank Sinatra poolt populaar-
seks lauldud laulule, mis kuu-
lub ka antud tüki keskse tege-
lase Davy lemmikute hulka. 
Davy on 84aastane põdur va-
nahärra, kelle elus on alles 
vähe rõõme. Nende hulka 
kuuluvad Sinatra ja pisikeste 
panustega hobuste peale kih-
la vedamine. Davyl käivad ko-

duhooldajad, kellest kaks, 
Francis ja Loretta, on antud 
loo kangelannad.
Ehkki Davy ise kordagi lavale 
ei ilmu, on tema kohalolu 
siiski pidevalt tajutav. Väga 
lihtne on ette kujutada, et ta 
on just voodist tõusnud ja läi-
nud vannituppa, üsna ker-
gesti kangastub silme ees ka 
vannitoa põrandal lamav 
Davy. Sest just seal ta pea ko-
gu etenduse aja ongi.
Francis ja Loretta on laval vä-
gagi olemas ning ette kujuta-
da pole suurt midagi vaja. Ül-
latusena, küllap taotluslikult, 
tuleb lavastajapoolne rollide 
jaotus. Särtsakas ja mõnevõr-
ra tuulepäine Francis, kes on 
parajasti väga uhke oma poja 
üle, kes on käima lükanud il-
legaalse DVDäri, on antud 
mängida Tiina Mälbergile. 
Ülle Lichtfeldt mängib märk-
sa vaoshoitumat ja mõnevõr-
ra kanaemalikku Lorettat, 
kelle elu keerleb koolis käiva 
tütre ja töötu mehe ümber. 
Selline rollijaotus toob lavas-
tusse värskust ja on mõne-

võrra intrigeerivgi, aga kaht-
lemata toimib see hästi ning 
kogenud näitlejannad soori-
tavad oma rollid hiilgavalt.
Mary Jonesi näidendid räägi-
vad enamasti Põhja-Iirimaa 
töölisklassi elust, vaesusest ja 
sellest pääsemise unistusest. 
Kibe tõde on see, et Francis ja 
Loretta ei unistagi tegelikult 
vaesusest välja rabelemisest, 
vaid ainult kõige pakilisema-
te väljaminekute katmisest. 
Võimaluse selleks näib pak-
kuvat surnud Davy iganäda-
lase pensioni pangaautomaa-
dist äratoomine (tavapärane 
protseduur) ja selle endale 
jätmine (see ei teeks ju kelle-
legi halba). 60 naela kumma-
legi lapiks korraks augud eel-
arves. Et aga autor on näiden-
di kirjutanud üsna farsiliku-
na, hakkavad toimuma oota-
matud pöörded, imelised ju-
hused ja veidrad kokkusattu-
mused.
Ehkki Jones on ise öelnud, et 
midagi väga sügavmõttelist 
sellest tükist otsida ei mak-
saks, tikub etendust jälgides 

korduvalt pähe mõte moraal-
sest korruptsioonist ning sel-
lest, milliste piinadega see 
toimuda võib. Võib, aga ei 
pruugi. Sealjuures torkab sil-
ma, et kadunukese raha sis-
sevehkimise puhul on vas-
tuargumendiks ennekõike 
hirm vahelejäämise ees, aga 
tõeliselt eetiline ja põhimõt-
teline diskussioon tekib siis, 
kui on vaja matusetseremoo-
niat korraldada. Kas Davy oli 
katoliiklane, protestant või 
koguni ateist? See peab ole-
ma õigesti tehtud.

Belfastist kuu peale, Sinatraga
Rakvere Teatri hiljutine 
uudisavastus „Sinatraga 
kuu peale“ viib vaataja 
Põhja-Iirimaale kahe hool-
dustöötaja halli argipäeva 
Belfastis. Pisut viltu ala-
nud päevast saab üsna rut-
tu täielik katastroof.

Maris Marko

Marie Jones
„Sinatraga kuu peale“
Lavastaja Ivo Eensalu
Kunstnik Mae Kivilo
Tõlkija Andra Aaloe
Osades Ülle Lichtfeldt 
(Loretta) ja 
Tiina Mälberg 
(Francis)
Esietendus Rakvere 
Teatris 10. aprillil 2015

TEATRIARVUSTUS

Ülesehituselt koosneb „Sinat-
raga kuu peale“ Loretta ja 
Francise reaalajas antud tun-
nistustest ja ettemängitud 
meenutustest tollest hirmsast 
päevast, kui nende hoolealu-
ne suri. Lavakujundus on ta-
gasihoidlik nagu kohane voo-
dihaigele vanahärrale. Napp, 
kuid täiesti piisav. Olulisel ko-
hal on seinal rippuv Sinatra 
portree.

Kui esimese vaatuse jooksul 
kuulub publiku poolehoid 
üsna üksmeelselt hooldajate-
le, siis etenduse lõpuks tun-
neb ehk nii mõnigi sümpaa-
tiat ja kaastunnet just Davy 
suhtes, kes ei saa enam kuna-
gi kuulata Sinatra laulu ning 
ei saa iial teada, et hobune ni-
mega Fly Me To The Moon 
võitis talle kenakese summa.

Etendused toimusid 24. ja 25. 
aprillil ja näitleja Tarvo Sõ-
meri hinnangul vaatas neid 
kokku poolteistsada vaatajat. 
Esimesel etendusel oli valda-
valt 40ndates ja 50ndates 
publik, kes lahkus Eestist 
80ndate lõpul. Siis oli eten-
duspaigaks olnud konverent-
sisaal, tundud Tartu Colle-
ge`ina, puupüsti täis. 
Teisel, poolenisti täissaaliga 
etendusel oli publik eakam, 
70 eluaasta kandis ning seal 
olid valdavalt 1944. aastal 
Eestist lahkunute järeltulijad.
„Leegionäride“ keskne tege-
lane on Sõmeri esitatud 
Suur-Einar, kes vaatab tagasi 
oma möödunud elule ja mee-
nutab oma vanemat venda, 
kes hukkus Eesti Leegioni ri-
dades võideldes. Pärast eten-
dusi toimusid vestlusringid, 
kus publik arutas näitemän-
gu ja ilmaelu üle koos näitle-
jate ning lavastaja Madis Kal-
meti ja tüki autori Tiit Alekse-
jeviga.
„Eriti pärast esimest etendust 
oli publikuga pikk arutelu, 
räägiti kõiksugustel teemadel 
ja ka sellest, et need kaks-
kolm kuud, mis Sinimägedes 
vastu peeti, andis ligi 80 000 
inimesele võimaluse üle me-
re vabasse maailma saada,“ 
nimetas Sõmer publikuga ju-
tuks olnut. 

„Seda nad tõstsid küll esile. 
Kui venelane oleks Narva alt 
kahe päevaga Tallinna jõud-
nud, poleks nõukogude ajal 
nii suurearvulist väliseestlas-
konda olnud. Tänu leegioni 
poistele said tänaste väli-
seestlaste esivanemad mine-
ma.“ 

Tükki käis vaatamas ka Mih-
kel Suvorov, 89aastane vana-
härra, kes 19aastaselt ise Ees-
ti Leegioni ridades Sinimäge-
des võitles. „Tüki esimene 
vaatus oli tema jaoks natuke 
liiga sotsiaaldemokraatlik, 
aga üldiselt talle ka väga 
meeldis,“ vahendas Sõmer 

„Leegionärid“ andis Kanadas külalisetendusi
Rakvere Teatri hinnatud 
lavastuse „Leegionärid“ 
meeskond andis Torontos 
kaks etendust sealsetele 
eestlastele.

Tõnu Lilleorg

auväärse teatrikülastaja mul-
jeid, kes muide omal ajal te-
gutses Inglismaal koos Lee-
gioni ohvitseri Harald Riipa-
luga vaibakudumise äris.
Sõmeri sõnul oli publikus ka 
eesti paare, kes rääkisid küll 
puhast eesti keelt, kuid kelle 
koduseks keeleks oli aja jook-

sul saanud inglise keel. Ne-
mad tõstsid esile, et tegelaste 
jutt oli suhteliselt rahulikus 
tempos, nii jõudsid ka nemad 
mõttega kaasas käia.

Teistsugune naljataju
„Pärast mõlemat etendust jäi 
väga hea tunne, rahvale läks 
etendus väga korda, kuulati, 
poetati pisar,“ rääkis Sõmer 
enda muljetest. 
„Tõsise sisuga tükis on ko-
had, kus Eestis küll natuke 
kõhisetakse, kahisetakse, aga 
seal esimesel etendusel naer-
di väga palju,, ei tea, miks,“ 
märkis Sõmer teda pisut ülla-
tanud publiku reaktsiooni. 
„Jäin mõtlema, et mis siin 
nüüd naljakas tundus, aga 
enamasti oli adekvaatne naer, 
reageeriti, nokiti huumorit, 
mille peale siin pole naerdud, 
nii et täitsa okei oli. Ehk on 
põhjus selles, et Ameerikas 
elanud inimesed muutuvad 
kuidagi vabamaks, seal, kus 
eestlane Eestis muigab, nae-
rab ameeriklane lahtise hää-
lega. Esimene etendus oli 
rohkem nagu komöödia-
tükk,“ rääkis Sõmer.
Palju abi etenduste korralda-
misel oli Rakvereski lavasta-
mas käinud väliseestlase Nils 
Riessi teatrikooli tudengitest, 
kes olid fotode järgi teinud la-
vakujunduse ja leidnud selli-
se puu, mille oksadki olid sa-
mas kohas, kui originaalku-
junduse puul, rääkis Sõmer. 
Väga head tööd tegi valgusta-
ja Tyson Miller, kes vaid ühe 
teksti kuulamise pealt (tekst 
oli tal ka kirjalikult ees) tabas 
veatult ära eestikeelsed mär-
gusõnad, millal tuleb valgust 

keerata. Heli keeras etendus-
tel Rakvere Teatri oma mees 
Elmar Sats.

Niagara kosk pahises uh-
kelt
Nädalasel reisil sai reisiselts-
kond ka meelt lahutada ja 
vaatamisväärsustega tutvuda, 
külastati Niagara koske ja To-
ronto loomaaeda. „Noh, ei ol-
nud viga elamus, kuid Niaga-
ra ei olnud küll nii kõrge, kui 
ma oleks oodanud,“ rääkis 
Sõmer maailmakuulsa kose 
oma silmaga nägemisest. 
„Aga pahin ja veepilv on või-
mas, vaimustust oli paariks 
tunniks ja siis aitas.“
Toronto asub Roomaga samal 
laiuskraadil, seega on loodus 
seal varasem kui meil. Nii õit-
sesid Niagara jõe ääres juba 
nartsissid, kuid kuna sealne 
kevad on tänavu hiline, olid 
kose kaldal näha veel ka lu-
mehunnikud. Viimasel reisi 
päeval tuli ka päike välja ja 
see oli Sõmeri sõnul nii kõr-
gel, et nii ei ole meil isegi jaa-
nipäeval. 
Toronto linn jättis Sõmerile 
väga hea mulje, sest vanem ja 
uuem arhitektuur on kenasti 
segunenud ning lausa kesk-
linnas jooksevad ringi musta-
karvalised oravad. 
„Selline reis annab inspirat-
siooni ja mõtteid, korraks 
saab ajusid puhata. Väliseest-
laste kogukonnale väga suur 
tänu, ilma nende kutse ja abi-
ta poleks see reis mitte mingil 
juhul teoks saanud. Nad on 
ikkagi meist huvitatud ja nen-
de toel suuresti see asi toi-
mus,“ võttis Tarvo Sõmer reisi 
kokku.

Reisiseltskond etenduspaiga trepil enne koduteele asumist, vasakult: Mihkel Kabel, Erni Kask, 
kohapealne võõrustaja Kaja Telmet, Madis Kalmet, Terje Pennie, Tarvo Sõmer, Tiit  Aleksejev ja 
esireas Elmar Sats, Margus Grosnõi. 

Foto: erakogu
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Esimene mai – Esimene mai – 
töörahva pühatöörahva püha

Töörahvapüha tähistamise 
traditsioon sai alguse Amee-
rika Ühendriikides toimunud 
sündmustest. USA ameti-
ühingud võtsid vastu resolut-
siooni, mis sätestas, et alates 
1. maist 1886 tuleb kehtesta-
da 8tunnine tööpäev kõikide-
le töölistele. Kuna valitsev 
klass seda nõudmist ei akt-
septeerinud, alustas üle 350 
tuhande töölise kogu riigis 
üldstreiki.
Pärast seda, kui politseinikud 
olid tapnud kuus töölist, ko-
gunesid streikijad 4. mail 
Chicago Haymarketi väljaku-
le meelt avaldama. Kui polit-
sei hakkas rahvast laiali aja-
ma, viskasid demonstrandid 
politseinike sekka pommi. 
Järgnenud tulevahetuses 
hukkus kaheksa politseinikku 
ja teadmata hulk töölisi. 
Mälestamaks Haymarketi ve-
resauna ohvreid, otsustas 
rahvusvaheline töölisorgani-
satsioon Teine Internatsio-
naal kuulutada 1. mai 1891. 
aastal töölispühaks. Töölistel 
soovitati sel päeval tööd mitte 
teha, vaid osaleda demonst-

ratsioonidel ja esineda sot-
siaalsete nõudmistega.

Esimese vabariigi ajal 
olid töölisliikumine ja 
maimiitingud keelatud
Odette Kirss, Rakvere ajalugu 
üksipulgi tundev grand old 
lady, rääkis, et esimese Eesti 
Vabariigi ajal oli igasugune 
töölisliikumine ja miitingute 
pidamine keelatud. „Rakvere 
oli sõjaväelinn - linna garni-
son kolme üksusega asus 
raudtee taga, seal paiknesid 
kasarmud ja lennuvägi. Tollal 
toimus ühiskonnas väike va-
sakpoolne liikumine ja et väl-
tida sotside demonstratsioo-
ne 1. mail, jalutas sõjavägi nii 
linnas kui ka tammikus,“ kõ-
neles Kirss.
Ajaloolane jätkas, et 1930nda-
tel oli 1. mai juba ametlikult 
kevadpüha. Pidustused alga-
sid 30. aprilli õhtul rahvama-
jas ja tuletõrjemajas. „Järgmi-
sel päeval toimuski kaitseväe 
jalutuskäik, mis algas garni-
sonist, jätkus mööda Tallinna 
tänavat ning peatus tehti Pikk 
50 Kaitseliidu maja juures, 
kust suunduti kaitseliitlaste-
ga koos tammikusse. Mängis 
orkester ja sihtpunktis olid 
üles rivistunud ka pasuna-
koorid, kes linnarahvale 
kontserdi korraldasid,“ kõne-
les Kirss.

Vene ajal oli maiparaa-
dist osavõtt paljudele ko-
hustuslik
Eestimaa Kommunistliku 
Partei Rakvere rajoonikomi-
tee ja töörahva saadikute 
nõukogu häälekandja Puna-

ne Täht kajastab 1970. aasta 
1. mai paraadi: „Külma- ja lu-
mevaene talv pani varakult 
relvad maha, kapituleerudes 
hoogsalt pealetungiva kevade 
ees. Kõigile oli rõõmsaks ülla-
tuseks 1. mai päikeseline 
hommik.“
Järgneb kirjeldus, kuidas Tu-
ru platsile tribüüni ette rivis-
tusid asutuste ja ettevõtete 
ning õppiva noorsoo kolon-
nid. „Varsti oli kogu plats üks 
suur voogav punane lipukan-
gas. Kell 12 tõusid aukülaliste 
tribüünile partei rajooniko-
mitee ja linnanõukogu juhti-
vad töötajad ning ettevõtete 
ja asutuste juhid. 
Algas rahvusvahelisele töölis-
pühale pühendatud pidulik 
miiting. Sotsialistliku võistlu-
se võitjatele anti üle rändpu-
nalipud ja aukirjad. Seejärel 
algas töötajate ja koolinoorte 
demonstratsioon. Tuules 
voogasid lipukangad, mürt-
susid marsihelid, vastuseks 
tervitustele kõlasid hurraa-
hüüded.“
Odette Kirss rääkis, et tema 
pole nõukogude ajal mitte 
ühelgi maiparaadil osalenud 
„Ainult keskkooli ajal käisin 
marssimas. Tartus õppides 
pidid paraadile minema üli-
koolilinnaku elanikud ja kuna 
mina elasin Rakveres, siis 
sõitsin pühadeks koju.“
Küsimuse peale, kuidas tolle-
aegsel muuseumiteaduril õn-
nestus kõrvale hiilida, vastas 
ajaloolane muiates, et sel 
lihtsal põhjusel, et tema oli 
alati 1. mail tööl. „Muuseu-
mid olid suurte riiklike püha-
de ajal avatud, et inimesed 

saaksid peale paraadi neid 
külastada ja end kultuurselt 
harida. Meie seisime paraadi 
ajal uksel ja lehvitasime de-
monstrantidele ning hüüdsi-
me rõõmsalt hurraa, kui Tal-
linna tänava muuseumihoo-
nest möödusid rajooni täitev-
komitee, teedevalitsus või 
Rakvere teater lippude ja 
loosungitega. Peale paraadi 
tuli aga lipud tagasi viia ja üks 
õnnetu kuju oli tollal Ali-
ku-nimeline sõjaveteran, kel-
lele riik eripensionit maksis. 
Tema oli see seltsimees, kes 
täitevkomitee lipud kokku pi-
di korjama,“ meenutas Odet-
te Kirss.
Ajaleht Punane Täht kirjeldab 
ka 1970. aastal Moskvas Pu-
nasel väljakul toimunud mai-
paraadi, mis oli pühendatud 
Lenini 100. sünniaastapäeva-
le: „Spasski torni kell lõi küm-
me. Mikrofoni juurde astus 
NLKP Keskkomitee peasekre-
tär Leonid Iljitš Brezhnev, kel-
le kõnet kuulati suurima tä-
helepanuga ja katkestati kor-
duvalt kestvate kiiduavaldus-
tega. Kõlas võimas hurraa-
hüüe ja kõik väljakul viibijad 
laulsid „Internatsionaali“. 
Kõige nooremad osavõtjad, 
mudilased, jooksid Lenini 
mausoleumi tribüünile ning 
andsid partei ja valitsuse juh-
tidele lilli. Algas moskvalaste 
pidulik rongkäik.“
Tänapäeval on 1. mai riiklik 
püha enam kui 80 riigis. Ame-
tiühingute eestvõtmisel kor-
raldatakse tööliste meeleaval-
dusi ja kõnekoosolekuid, mil-
lel nõutakse majanduslikke ja 
sotsiaalseid reforme.

Nõukogude Liidu perioo-
dil kuulus 1. mai juurde 
kohustuslik maiparaad, 
millest pidid osa võtma 
kõikide linnade ja rajooni-
keskuste töötajad ning 
koolinoored. Esimese Eesti 
Vabariigi ajal aga oli töö-
rahvapüha tähistamine 
keelatud.

Ülle Kask

Foto allikas: vanadasjad.wordpress.com

Wesenbergi klubi 
presidendiks valiti Aleksandr Holst
Lääne-Viru ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi ühendav klubi 
Wesenberg valis aastakoosolekul uueks presidendiks Alek-
sandr Holsti, kes on ASi Würth müügijuht ja aktiivne spor-
dientusiast.
Klubi Wesenberg juhatusse valiti Sven Prees, Tõnu Paju, And-
re Pronin ja Roland Toome.
Verivärske presidendi Aleksandr Holsti sõnul on tema toetus 
presidendiks valimisel indikatsiooniks, et klubisse on alati 
oodatud uued ja ettevõtlikud noored inimesed. „Kutsun ette-
võtlikke noori klubiga liituma, et saaks kokku “vana hea ko-
gemus” ning “uued tuuled”,“ sõnas varem kaks aastat klubi 
liikmena tegutsenud Holst.
Holsti sõnul pole kunagi palju informatsiooni ja õpetussõnu, 
mida silmaringi laiendamiseks klubi kogenud liikmetelt saab. 
Ühtlasi on tema hinnangul klubi liikmena reaalne võimalus 
meeldivalt mõjutada Rakvere ja terve Lääne-Virumaa  käe-
käiku, sest sõpruskond, kes koos käib, on aktiivne üle maa-
konna. „Saame kokku kord kuus ja see ei piirdu igava ja üks-
luise istumisega, kus juuakse teed ja vaadatakse üksteisele 
otsa, vaid tehakse palju aktiivset ja harivat,“ selgitas Holst. 
Hooaeg sai avalöögi bowling´usaalis toimunud võistlusega, 
järgmisel kuul on plaanis külastada Lennusadamat ning aas-
taplaanis on eesmärgiks seatud ka paljude Lääne-Virumaa 
ettevõtete külastus. „Kindlasti kutsume külla ka üle Eesti tun-
tud oma ala spetsialiste, kes jagavad teadmisi ja kogemusi. 
Tegevust jagub nii klubilistele kui ka nende kaaslastele, sest 
koos peetakse jaanipäevi, suvepäevi, jõulupidusid ja muud-
ki,“ tutvustas Holst tulevikuplaane.
Klubi, mis aastaid tagasi tegutses poliitilise jõuna ja eesmärk 
oli mõjutada poliitiliselt Rakvere elu paremuse poole, on po-
liitikaga mingil määral veel seotud oma liikmete kaudu, ent 
poliitikaga enam otseselt ei tegele. „Tänaseks on see poliitili-
ne pool otseselt tagaplaanile jäänud, küll aga läheb kokku 
saades jutt ikka päevakajalistele teemadele. Täna on nendeks 
elu Eestis ja poliitikas ning seetõttu ka neid teemasid puudu-
tame,“ rääkis klubi president.
Samas on klubi liikmed aktiivselt poliitikas osalemas, kuulu-
vad ju klubisse näiteks riigikogu liikmed Indrek Saar ja Lem-
bit Kaljuvee, linnavolikogu esimees Toomas Varek, Haljala 
vallavanem Leo Aadel. Ka klubi president Aleksandr Holst on 
muuhulgas Reformierakonna Lääne-Viru maakonna esimees 
ja Rakvere linnavolikogu aseesimees.
Klubi Wesenberg liikmeks saamise eeldusteks on Holsti ütlu-
sel klubi liikmete soovitus. Liikmeks vastuvõtmine otsusta-
takse igakuistel koosolekutel.

Kristel Kitsing

Wesenbergi klubi liikmed hooaja avaüritusel bowling´usaalis. 
Foto: erakogu

Rakvere Teater 
valmistub suurejooneliseks suveks
28. aprillil algasid teatrimajas „Maailma parima küla“ proo-
vid, mis tulevad eriti rahvarohked, sest suures suvelavastuses 
osalevad pea kõik Rakvere Teatri näitlejad eesotsas peaosa-
täitja Üllar Saaremäega. Ja see pole veel kõik: veidi hiljem li-
sanduvad proovidele TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia näitle-
jatudengid. 
Esimeses proovis kohtusid trupiga lavastaja Jaanus Rohumaa 
ja dramaturg Kristiina Jalasto, kes rääkisid lavastuse ülesehi-
tusest ning koos töötati läbi ka tekst. 
Suvelavastuse kunstnik Mae Kivilo on imekiirete töötulemu-
sega rahul. Kevadiste lillede taustal toimetab ta ehitatava ki-
riku maketiga, mis on osa mastaapsest lavakujundusest, mis 
sel suvel tiigi kaldale kerkib.
Arto Paasilinna romaani “Maailma parim küla” lavastab Jaa-
nus Rohumaa, esietendus 19. juuni kell 20 Rakvere Rahva-
aias.

Kuulutaja
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Rakveres korraldab balleti-
päevi Kaurikool, kus tegutseb 
juba 15 aastat balletiklass. 
Kaurikooli juhi Anne Nõgu 
sõnul on seekordsed balleti-
päevad sattunud kenasti nä-
dalale, mil tähistatakse nii 
emadepäeva kui 175 aasta 
möödumist suure Vene heli-
looja Pjotr Tšaikovski sünnist. 
Rakvere teatris on aga samal 
ajal avatud omaaegse tun-
nustatud balletisolisti Ülo Vi-
limaa maalide näitus.

Filmiprogramm ja galae-
tendus
Ka Rakvere balletipäevad 
avatakse näitusega. „Koos 
Jõhvi kontserdimajaga kuulu-
tasime välja laste joonistus-
võistluse teemal „Minu bal-
lett“. Laekus tublisti üle 200 
töö, �ürii valis neist välja 30 
paremat,“ selgitas Nõgu. 
„Balletipäevade avamisel 4. 
mail kell 17 avatakse näitus 

Art Cafes ning kuulutatakse 
välja iga vanuserühma võit-
ja.“
4., 5. ja 7. mail pakutakse bal-
letihuvilistele vaatamiseks 
kolme filmi. Esmaspäeval, 
pärast näituse avamist näida-
takse Art Hotelli hoovimajas 
filmi „Balleti kool“ (2009). Tei-

sipäevase filmi nimi on „Piiri-
deta tants“ (USA 2010) ning 
see räägib andekast Kam-
bodzha tantsijast. Neljapäe-
val näidatakse Kanada doku-
mentaalfilmi „Tutu“ (2010), 
mis tutvustab baleriiniks saa-
mise telgitaguseid. Seansid 
algavad kell 18 ning on publi-

kule tasuta. Filmid on inglise 
keeles ja tõlketa, aga Nõgu 
sõnul tutvustatakse filme siis-
ki ka eesti keeles.
Balletinädala kõrghetk on 
laupäeval, 9. mail kell 12 Rak-
vere teatri suures saalis algav 
V Rakvere laste balletigala. 
Gala esimeses osas astuvad 
lavale kõik Kaurikooli balle-
tiklassi 65 õpilast ja külalise-
na esineb Eesti Tantsuagen-
tuuri balletiklass. Etendatak-
se balletitundi. Teises osas 
tuuakse aga lavale August 
Bournonville`i balleti „Sül-
fiid“ teine vaatus. „See on vä-
ga kaunis ja romantiline lühi-
ballett, kohati üsna traagiline. 
Aga seal on imeilusad 
adaadzhod ja variatsioonid,“ 
kiitis Nõgu lavastust. „Me sai-
me selle lavale tuua ainult tä-
nu sellele, et meil on oma 
kooli vilistlane (meessolist!) 
Mehis Saaber, kes on läinud 
balletikooli ning selle lõpeta-
nud ja on hetkel vabakutseli-
ne tantsija. Tema kõrval on 
tubli solist ka aastaid Kauri-
kooli tantsu õppinud Maarja 
Tamleht.“ 
„Sülfiid“ oli esimene ballet, 
kus baleriin oli kogu etendu-
se varvastel, aasta oli siis 
1832. Lisaks Kaurikooli tant-
sijatele on lavastusse kaasa-
tud ajaloolise tantsu ansam-

bel Fioretto ning osalevad ka 
mõned Rakvere Teatri näitle-
jad.

Balletiklassi 15 aastat
Kaurikooli balletiklass on te-
gutsenud 15 aastat. Anne Nõ-
gu sõnul on nende aastatega 
tohutult arenenud nii tantsi-
jad kui kool. „Ballett on väga 
ilus ja keeruline ala. See an-
nab väga palju nii tundeelule 
kui ilumeelele, aga ka koordi-
natsioonile, mõtlemisele, 
loogikale. Klassikaline ballett 
arendab inimest väga mitme-
külgselt,“ märkis Nõgu, tõde-
des, et tegemist on siiski väga 
raske alaga. 
„Ma arvan, et kõigist meie 
lastest ei pea saama kutseli-
sed tantsijad, tegelikult ei 
soovita ma seda ka kuigi ker-
gekäeliselt. Tantsija karjäär 
on väga lühike ja konkurents 
meeletu. Samas on balletik-
lassi üks rolle siiski üles leida 
andekad lapsed.
„Balletiklassi on minu kõrval 
algusest peale vedanud Janis 
Garancis, tema kõrvale on li-
sandunud Liis Niller, meil 
käivad Tallinna õpetajad Piret 
Viikholm ja Dagmar Rang-
Saal. Sel hooajal on meil õn-
nestunud ära võluda Eesti 
üks andekamaid balletilavas-
tajaid, Dmitri Harchenko, kes 

teeb projektipõhiseid asju üle 
terve Eesti ja kaugemalgi,“ 
rääkis Anne Nõgu. Sügisel la-
vastas Harchenko Kaurikoolis 
„Uinuva kaunitari“ proloogi, 
mida käis Eestis ja Lätis vaa-
tamas kokku üle tuhande ini-
mese. Rohkelt publikut on 
loota ka „Sülfiidil“, mis veel 
maikuus viiakse Soome, Sei-
näjoe festivalile.

Jõhvi balletifestival
Näituse avamisega Art Cafés 
saab alguse ka VIII Jõhvi bal-
letifestival, mille peaesineja 
on tänavu Balleto di Milano. 
Itaalia balletiteater esitab 
Giuseppe Verdi muusikale 
loodud balletietenduse „Viva 
Verdi“ ning prantsuse muusi-
kal põhineva lavastuse „Šan-
soonid“ ja Maurice Raveli 
muusikal „Õhtu Raveliga... 
Boolero“.
Pühapäeval, 10. mail toimub 
Jõhvi Kontserdimajas laste 
balletigala, kus astuvad üles 
balletikoolide õpilased üle 
Eesti.
Kogu festivalinädala jooksul 
saab vaadata näitusi, külasta-
da kontserte ja töötubasid 
ning vaadata filmiprogram-
mi. Lisainfot Jõhvi balletifes-
tivali programmi kohta leiab 
internetist: www.concert.ee/
johvi-balletifestival-jbf-2015. 

Rakvere täitub balletiga
Rakvere muutub taas kord 
balletilinnaks, järgmisel 
nädalal toimuvad siin V 
Rakvere balletipäevad, mis 
omakorda on osa VIII Jõh-
vi balletifestivalist.

Maris Marko

Rakvere noored balletiartistid eesotsas Mehis Saaberiga 
valmistuvad „Sülfiidi“ esietenduseks. 

Foto: Ringo Voosalu
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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 1toaline korter kesklinnas 
(V korrus). Tel 5340 7808

• Müüa otse omanikult ren. 
1toaline k.m. korter Rakveres 
Võidu 42 koos mööbli ja muu 
sisustusega. V korrus, madalad 
kom.maksud, hästi  tegutsev 
korteriühistu. Hind 19 000 €, tingi! 
Tel 5664 8311

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
renoveeritud majas Rakveres Ilu 
pst 6. Korter asub II korrusel, 
klaasitud suur rõdu. Korter on 
vaba. Hind 26 700 €. Tel 5874 5469

KINNISVARA

• Noor pere soovib Rakveres üü-
rida 3toalist ahiküttega korterit 
pikemaks ajaks koos pesemisvõi-
malustega. Tel 5557 1071

• Soovin üürida pikemaks ajaks 
väiksema elamispinna (ahiküt-
tega) Rakveres. Tel 5218 221

• Võtan üürile  Rakvere või Tapa 
lähiümbruses maal tühjalt seisva 
ahiküttega korteri või muu ela-
mispinna. Tel 5199 1361

• Võtan kasutusele aiamaad 
Rakveres. Tel 5650 0224

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

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

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

• Anda üürile 2- ja 3toaline ren. 
ahiküttega korter Pikal tänaval. 
Tel 5561 2889

• Anda üürile remonditud 2toa-
line korter Rakveres. Korteris 
kamin ja õhksoojuspump. Tel 
5132 140

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

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311, Marek

• Ostan 2toalise korteri Rakvere 
linnas, võib vajada kap. remonti. 
Tel 5187 979

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

• Anda rendile endine pood (80 
m2) Rakvere südalinnas. Hind 
kokkuleppel. Tel 5636 4032

ÄRIPINNAD

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

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

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

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

MÜÜA MAJAD

Müüa Rakveres Posti 25 teisel 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
177,7 m2. HIND 44000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Rakveres L.Koidula 7 neljandal 
korrusel 2-toaline korter. Üldpind 
49,8 m2. HIND 27000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Pajustis, Linnu 15 kolmandal 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
84,8 m2.HIND 28300 EUR . Helista 
5063921 Galli

Müüa Vinnis, Tiigi 7 kolmandal 
korrusel 2-toaline korter. Üldpind 
38,9 m2. HIND 19700 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 korter Kundas, Mäe 20, 
viiendal korrusel. Korter on kolme 
toaline. Üldpind 63,3 m2.  HIND 
6100 EUR. Helista 5063921 

Müüa Rakveres Koidula 2 kolmandal 
korrusel 3-toaline korter. Üldpind 
49 m2. HIND 29900 EUR. Helista 
5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 160-200 
EUR. Helista 5233830 Lisete

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

Üürile anda ilus korter Rakveres, 
Võidu 24 kolmandal korrusel. 
Üldpind 31,5 m2. HIND 200 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Mü ü a  V i n n a  v a l l a s  Ve a d l a s 
rehiahjuga rehielamu. Krundi pind 
3000m2. HIND 11000 EUR. Helista 
53331805 Olev 

Müüa suvekodu Kavastu külas. 
Elamu 72m2, kuur 44m2, krundi pind 
5200 m2. HIND 29000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa Väike-Maarja vallas Eipris 
talumaja. Kõrvalhooneteks on saun, 
kelder, ait, laut ja pumbamaja. 
Üldpind 286 m2, krunt 8,6 ha. HIND 
29900 EUR . Helista 53331805 Olev

Müüa ilus väike maja Sõmerul, 
Kooli 21. Maja on 6-toaline. Krunt 
3410 m2. HIND 120000 EUR. Helista 
5530227 Eino

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  ko r t e r 
S õ m e r u l  ( 4 6  m 2 ) .  O t s e 
omanikult. Hind 18 000 €. Tingi! 
Tel 5853 6936

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tamsalus. Tel 5558 8431

• Müüa ilus  3toaline korter 
Rakvere kesklinnas Veski tn 7. 
Hind 43 000 €. Tel 5024 944

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
Ääsi  17 (65 m2).  Keskmine 
seisukord. 4/5, rõdu, tsentraalne 
soe vesi. Hind 4000 €, tingi! Tel 
5551 8067

• Müüa 2toaline korter Tapal 
Eha tn 18. 54 m2, 2/3, elektriküte, 
ahikütte võimalus, vajab san.
remonti. Hind 2950 €, tingi! Kiire! 
Tel 5551 8067

•  M ü ü a  S õ m e r u  a l e v i k u s 
väiksem 3toaline korter (49 m2). 
Seisukord väga hea. Hind 17 000 € 
(veidikene saab tingida). Rohkem 
informatsiooni 5559 0743

• Müüa 3toaline kesküttega korter 
Rakke alevikus. Info telefonil 5164 
683 või  aina14@hot.ee

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

• Soodsalt müüa 3toaline korter 
Tapal otse omanikult.  Прадаëтса 
3-комнатая квартира в Тапа. 
Kõigi mugavustega, ukse-aknad 
vahetatud, kõik teenused lähedal 
– postkontor, kool, lasteaed, bussi- 
ja raudteejaam. Hind 5700 €. Tel 
5391 5613, 32 77 907, 5840 9350

• Müüa 3toaline korter Kundas 
Eha tn. Tel 5656 0790

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

• Müüa Rakvere linnast ca 8 km 
kaugusel talukoht , kus on maja 
(2korruseline, renoveeritud, 140 
m2), majandushoone (144 m2), 
laut (80 m2), küün (28 m2), saun 
(36 m2, renoveeritud), puurkaev, 
kasvuhooned. Hoonete ümber 
aiaga piiratud iluaed lillede, 
viljapuude ja marjapõõsastega. 
Krundi suurus 7,1 ha. Kinnistu 
juurde kuulub kasemets ja haritav 
maa. Tel 5660 3761

• Müüa maja (144 m2), Rakverest 
12 km. Väga hea hind. Tel 5542 180

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

• Müüa Tapal maja suure krundiga 
(4423 m2), uus saun. Spordi- ja 
suusaraja keskuse ääres. Tel 5397 
2245

•  M ü ü a  R a k v e r e  l i n n a s 
elamumaad. Tel 5591 4085

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

• Müüa suvila Rakvere vallas (7 
km kesklinnast) Päides Metsa 
13. Krunt 2400 m2, majas saun, 
garaaž. Pliit, kamin, lokaalne vesi, 
kuivkäimla, terrass. Teed heas 
seisukorras. Kiirmüük 29 000 €, 
tingi! Tel 5551 8067

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

• Soovin osta Rakveres 2-3toalise 
ahiküttega korteri otse omanikult. 
Tel 5503 007

• Soovin osta remonti vajava 
2-3toalise korteri Rakveres. Tel 
5188 770

• Soovin osta ahiküttega korteri 
Rakveres. Kõik pakkumised on 
oodatud! Tel 5682 4025

•  S o o v i m e  o s t a  m a j a  v õ i 
r i d a e l a m u b o ks i  Ka d r i n a s, 
Rakveres või nende lähiümbruses 
(maks. 15 km). Otse omanikult! Tel 
5660 3539

•  O s t a m e  maja  ku n i  2 0 k m 
Rakverest. Hind kuni 25 000 €. Tel  
5557 5171

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609
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• www.toonklaas.ee

• Müüa BMW 320 d, automaat, 110 
kW 2003. a (must). Hind 3900 €. Tel 
5806 1081, 5333 8400

• Müüa BMW 316 bensiin, 12/1995 
a. ÜV ja kindlustus kehtiv, talvel 
teostatud hooldus ca. 700 € eest. 
Kõik toimib ja töötab. Tel 5300 
2666. E-post reiko.reinau@gmail.
com

• Müüa Mercedes Benz Vito 
2,3 diisel automaat, nahksisu, 
konditsioneer, 3 kohta. Hind 2500 
€, tingi. Tel 5891 0405

• Müüa Opel Astra Caravan 
Edition 100 2000. a 74 kW, bensiin, 
hõbedane met, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk,  2xel.aknad, Opeli 
valuvelgedel, veokonks, roosteta, 
heas tehnilises korras, kehtiv 
ülevaatus 01/2016, ökonoomne, 
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Club 2,0DTI 
2000.  a  74 kW, turbodiisel , 
hõbedane metallik,  sedaan, 
k e s k l u k k  p u l d i s t ,  s t e r e o , 
veokonks, suverehvidel, väga 
heas tehnilises korras, kehtiv 
ülevaatus, superökonoomne, 
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Renault Traffi  c 2005, 
60 kW, 9 kohta, kärukonks, 
uus esiklaas, uus generaator, 
ülevaatus kuni 10.2016, Hind 
3900 €. Tel 5153 621

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Va r i a n t  1 , 9 T D I  2 0 0 2 .  a  7 4 
kW, turbodiisel,  universaal, 
tumesinine,  kesklukk+sign. 
puldist, 4xel.aknad, tume salong, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus, heas korras, 
ökonoomne, soodsalt. Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa  VW Golf III GL 1,6i 
1998. a, tumeroheline metallik, 
2 ust luukpära. Sõiduk väga heas 
korras, rikkalik lisavarustus. Omab 
ülevaatust 08.201 Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa VW Golf III 1,8 66 kW 
1992. a Rakveres. Hind 500 €. Tel 
5554 0308

SÕIDUKID

• 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

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

• Vabastan teid seisma jäänud 
väiksemast sõiduautost mõistliku 
hinna eest lastele mängimiseks. 
Tel 5174 186

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

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

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

AUTO, MOTO,
TRAKTORI, 

MURUTAKTORI JA 
KÕIK MUUD AKUD. 

Palju soodsa hinnaga kaupa 
kohapeal. 

Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. 

Tel 32 58 970, 5260 545

• Anda rendile 2toaline keskküt-
tega osaliselt möbleeritud korter 
Lennuki tänaval otse omanikult. 
Tel 5624 4605
• Omanik annab Rakvere kesk-
linnas üürile 2toalise k.m.  osal. 
möbl. korteri (36,6 m2, I korrus). 
Tel 5067 820

• Anda üürile 2toaline mug. korter 
Rakveres Vabaduse 5. Hind 220 €/
kuu + kom.maksed. Tel 5664 4088

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

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

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter L-Virumaal 
Laekvere aleviku keskuses heas 
teeninduspiirkonnas, I   kor.  
dušinurk, aiamaa kasutamise 
võimalus, sobilik ka pensionärile, 
üür 65 €. Info tel 5330 4937

• Anda üürile ahiküttega 3toaline 
korter Tallinna tn 71-5. Vesi, 
kanal., soe vesi boileriga. Tel 5100 
276

• Soodsalt üürile anda 3toaline 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5552 5355

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

• Müüa Volkswagen Transporter 
2,5 diisel 75 kW, 9 istekohta, 
mahtuniversaal, heas sõidukorras. 
Kehtiv üv ja kindlustus. Hind 
mõistlik. Tel 5028 156

• 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 Škoda Octavia 1,6 (74 
kW) 2000. a, t.punane, 1220 €. Tel 
5163 491

•  Mü ü a  P e u g e o t  Pa r t n e r /
Citroen Berlingo 2003. a (96-07) 
ja Opel Omega Caravan (94-98) 
varuosasid. Tel 5646 6933

• Müüa motoroller Malaga (vähe 
sõitnud). Tel 5150 497

TEENUSED

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

• 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 

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

• Muru niitmine, trimmeritööd, 
kõrge rohu lõikus, võsalõikus. 
Tel 5539 328

• Kaasaegsete töövõtetega sise-
viimistleja teostab remonditöid 
kodudes ja kontorites. Asjatundlik 
konsultatsioon materjalide valikul, 
kulu arvestamisel ja miljöö teki-
tamisel. Tel 5629 1134 või e-post: 
hannaliinalillepalu@gmail.com

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame 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

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

• Teen Rakvere piires sanitaar-
remonti (korterid, eramud). 
Vajadusel värvin teie maja. Tel 
5345 3914

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670
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• Prügiveoteenus, multilift kal-
lur + mahakäivad vahetatavad 
kastid. Tel 502 6761, 553 6188, 
324 0707

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

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

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

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 €/ööpäev, 
nädalavahetus 45 €. Tel 5800 
4824. Asukoht Vinni alevik

• Mullafreesi rent! Hind koos 
tööga soodne! Jääb labidas 
sirgeks ja selg terveks! Tel 5567 
5755

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna tel 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

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

• Kogemustega bil.v. raamatupi-
daja pakub teenust kokkuleppe-
listel tingimustel.  Aastaaruanded 
soodsalt. Tel 5568 6385

• Saldotex OÜ pakub äriühingu-
tele raamatupidamisteenust ja 
finantsnõustamist. Info e-post: 
saldotexou@gmail.com. Tel 5241 
550 või 55 574 585

• Korteriühistute juhtimine, 
raamatupidamine. Tel 5347 8168

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük (liisingu või-
malus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga 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

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

•  Ve o t e e n u s  k a u b i k u g a 
Renault Master 2010, abistan 
laadimisel, küsi pakkumist! Tel 
507 6267

• Kolimisteenus (suur kaubik). 
Tel 5552 8487

• Transporditeenus multilift kal-
luriga (mahakäivad, vahetatavad 
kastid - 6, 13 ja 25 m2). Tel 506 
3296, 324 5761

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

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

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. www.
rakso.ee

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5380 
4643

• Veoteenus väikekalluriga (kan-
devõime 1,5 t või 4 ruumi kütte-
puid). Tel 5691 5810

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Veoteenus kallurautoga. Tel 
5659 702

Kuulutused

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

* 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• 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

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

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeedi ja 
parketi paigaldus). Tel 5045 560

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e  j a 
k a n a l i s t a t s i o o n i t r a s s i 
e h i t u s t ö i d ,  s e p t i k u t e 
paigaldus. Tel 5373 3385

• Kaevetööd, vee- ja kanalisat-
sioonitrasside ehitus. Tel 5143 
783

•  T e a o s t a m e  k a e v e t ö i d 
m i n i e k s k a v a a t o r i g a . 
Kanalisatsioon ja vesi. Tel 5650 
6858; 5850 3106

•  P a k u m e  v e e - , 
kanalisatsiooni, mahutite, 
septikute ja gaasitorustiku 
p a i g a l d u s t ,  h o o l d u s t  ja 
remonti. Pakume kaevetöid 
koos paigaldusega. Erinevad 
r a u a t ö ö d ,  ke e v i t a m i n e , 
torude jootmine, mustast, 
vasest ja rv metallist, rõdu 
piirded poleeritud rv torust. 
Nimativ OÜ 5348 7973

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

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

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Sõiduautode diagnostika 
ja remont. Visa Transport OÜ. Tel 
52 06 306, www.puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• 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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

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

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

• Ahjud, kaminad, pliidid, müü-
rid, korstnad. Tel 5047 459

• Ahjud, pliidid, soojamüürid. 
Tel 5551 9113

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

* 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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek

EHITUSFIRMA 

TEOSTAB  

FASSAADIDE 

SOOJUSTUS 

JA 

KROHVIMIS

TÖID

Kontakt +372 5187972
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• Müüa küttepuid ja kami-
napuid (erinevad puuliigid, 
pikkused). Kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

• 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 lõhutud lepa küttepuid. 
Tel 5691 5810

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

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 
326    

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5m3 puidust konteinerites, 
30-60cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. 
Hind kokkuleppel. Tel 501 3862

• Armesser OÜ müüb soodsa 
h i n n a g a  k u i v i  j a  v ä r s k e i d 
l õ hu t u d   kü tt e p u i d  ( l e p p ) 
kohaletoomisega. Järelmaks ja 
kuludokument. Boonusena kaks 
60L kotti kuivi kütteklotse. Tel 
5122 025

• Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga 
Kadrinas ja Tapal. Pikkus ja kogus 
vastavalt soovile. Info telefonil 56 476 
346 või 32 50 113(õhtuti)

• Kevadine garaažide suurpuhas-
tus! Erasektor. Tel 5079 984

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

• Müüa kasutatud klaasidega 
siseuksed. Tel 5336 6058

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega 3x4; 3x6 
karkass terasest ja kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos tranpordiga 350 €; 440 € 
Tel. 5673 0411

• Müüa kahehõlmaline jäik 
ader, kultivaator (laius 3 m), 
höövelpink ja 5m laud. Tel 
5190 5515

• Müüa hulgi naiste ja laste mix 
(50L kott/25 €). Tel 5636 4032 

• Müüa uued LED pirnid (7 W, E27 
sokkel). 3 €/tk. Tel 5035 467

• Müüa uus naistejalgratas. Hind 
1500 €. Tel 5347 3267

• Müüa Meloodia vinüülplaadid 
ja  pool sektsioonkappi (ca 2x2 
m). Tel 5606 9271

• 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

Kuulutused

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

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%

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜA LÕÕÕÕÕÕHUTUD

Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

www.kuulutaja.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

KODU

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

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

• Soovin osta vanniahju koos 
emailboileri ja dušiga. Tel 5340 
5540

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

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

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

KÜTTEPUUD

• Ostan teie küttepuu ülejäägi 
maja müügi või majapidamise 
likvideerimisel. Tel 5174 186

• Müüa vundamendiplokke (2,40 
x 60 x 50). Tel 5397 2245

• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus 
ja nelikanthööveldus. Tel 5089 
215, toomonu.ee või saeveski.
toomonu.ee

• Soodsalt  müüa kasutatud 
eterniiti (100 tk). Tel 5635 4578

•  Mü ü a  o m av a l m i s t a t u d 
tugeva konstruktsiooniga 
uued lintlihvija (850 €) ja 
puidutreipink (550 €). Tel 
5359 1916

• Müüa ehituslikku saematerjali 
n i n g  t e r ra s s i - ,   v o o d r i -  ja 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel: 5282268

• Müüa metallist aiapostid ( 8 tk, 
toru). Tel 5391 1667

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Kuna pean töö tõttu kaua ja pikalt 
kodunt ära olema, siis otsin oma 
koerale uut kodu. Ta on 10aastane 
emane, steriliseeritud. Ei ole 
olnud ketis. Tõsine koduvalvur. 
Mati +372 5648 0943

• Ära anda kaks 1,5 kuu vanust 
kutsikat. Helista 58515178

• Müüa kahekuused kaukaasia 
lambakoera kutsikad (emased). 
Vanemad puhtatõulised. Hind 500 
€. Tel 5190 7706

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

• Soovin osta väiksese koera 
väikeseid kutsikaid. Tel 5122 502

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS

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

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

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

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

• Müüa kuuse- ja vaarikaistikuid. 
Tel 5398 1891

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

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

• Müüa kitsed ja sikud. Tel 5543 
596

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

• Müüa traktor T-40. Tel 5565 0445

METS

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa uus õunapurusti ja 
mahlapress. Vaata soov.ee rubriik 
“Aed ja õu”. Tel 5569 6047
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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

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

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

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

VANAVARA

TEATED

ANDERI ÄRI

Rakveres, Pikk 6

kasutatud mööbel 
ja sisustus

E-R 10-17

L 10-14

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 

MUUD
• www.toonklaas.ee

• 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 3rattaline 3 käiguga 
ning korviga jalgratas, 2 Volga 
rehvi,  GA Z 24 esiklaas,  24 
esiukse kolmnurksed klaasid 
koos raamidega, sidurikarter, 
elektriline raadioantenn. Uued. 
Tel 5170 844, 32 95 248

• Müüa uus plast paat (2,45x1,20 
m) - 375 € ja kestvusaku. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

• Ostan kasutatud hüdroõli 
0,20 €/liiter. Tel 5394 8017

TUTVUS
• 45a pahedevaba töökas aus 
mees tutvuks sümpaatse endast 
lugupidava naisega. Tel 5606 
6834

• 42a Lääne-Virumaa mees soovib 
tutvuda lihtsa ja heasüdamliku 
vaba naisega. Tel 5807 2830

ANI 
ŠAŠLÕKIBAAR

AVATUD
T-N 10-22
R 10-23
L 11-23
P 12-20

Ettetellimine +372 5626 1961

www.kuulutaja.ee

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

Süütame küünlad ja mälestame 
armast poega, venda ja onu 

ANTS AITLAT 
36. surma-aastapäeval 

(28.07.1946 – 28.04.1979)

Ema, õde ja õepoeg

Kevadtuul võttis Sul käest, viis teele,
kust tagasi ei tulda.

Avaldame sügavat kaastunnet Railile, 
Vallile, Vaikele, Helbele, Maimule, 

Veljole kalli venna 

MEINHARD AUNAPUU

 kaotuse puhul. 

Anne ja Arri perega

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

Metsade kohin ja lindude laul 
olgu ka Sinule unelaul.

HUBERT MARDI

Mälestavad sinu sõbrad.
On maetud Haljala kalmistule 

23. aprill 2015

Võtame kuulutusi 
vastu toimetuses
 Vilde 6a Rakvere 

E-R 9-17
Telefon 32 25 093

E-post 
kuulutus@kuulutaja.ee
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Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varju-

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510

5162 473

Bim on noorem isane sõbralik 
koer, talle on tehtud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, 
tal on olemas nii mikrokiip kui 
lemmiklooma pass.

Joorep -  Tamsalu val last 
Tamsalu alevikust aia külge 
seotuna maha jäetud noorem 
isane koer. Iseloomult on 
ta väga sõbralik, armastab 
mängida ja joosta ning saab 
kõigiga läbi. Meile tulles oli 
Joorep kõhnavõitu, pais  s et ei 
olnud pikemat aega korralikult 
süüa saanud, ent siin meie 
tubli meeskonna käe all on 
hakanud kenas   kosuma ning 
ka karv on ilusaks siledaks 
muutunud. Ka sai kutsa kõik 
vajalikud vaktsineerimised ning 
mikrokiibi, seega ootab nüüd 
kannatamatult uut kodu kus 
saaks oma eluga edasi minna.

Cell  umbes 2,5 aastane 
i s a n e  k a s s ,  s a a n u d 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti. 
Iseloomult on Cell  väga 
s õ b ra l i k ,  s o b i b  t e i s t e 
loomadega kui ka lastega. 
Soovib väga inimestega 
suhelda, ei kipu hammustama 
ega küünistama, laseb end 
ilus   paitada ja seega sobib 
ideaalselt kellelegi seltsiliseks 
ja sõbraks.

Kungla - 28.04.15 Rakvere 
linnast Kungla tänav 4 juurest 
leitud kass.

Laada - 29.04.15 Rakvere 
linnast Laada tänavalt leitud 
emane noor kass.

Rico on umbes 1 aastane 
i s a n e  k a s s ,  s a a n u d 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti. 
Rico on iseloomult väga elav, 
ak  ivne kiisu, kes armastab 
väga mängida ja kel lele 
meeldivad ka lapsed ning 
teised kassid. Seega sobib 
ideaalselt nooremale, lastega 
perele. Kuna ta on ak  ivne, 
siis on ta ka väga heas vormis 
ja hea tervise juures. 

Taadu on 4 aastane isane 
kass. Iseloomult on Taadu 
väga sõbralik, sobib ideaalselt 
sülekassiks ning sõbraks, 
n i n g  t a l l e  m e e l d i b  k a 
mängida, eri   just palidega. 
Sobib ka teiste loomadega, 
er i t i  vä ikeste  koertega. 
Saanud paras i id i tõr jed , 
ussirohu, vaktsineeritud, 
m i k r o k i i b i s t a t u d  n i n g 
kastreeritud.

V l a d i m i r  o n  u m b e s  1 
aastane isane kass, saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilus   liivakas  .

Kartul
Sibul
Tippsibul (pesasibul)
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk 
Tomat
Kaalikas
Porgand
Peet
Pastinaak
Põlduba
Hernes
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Karulauk
Hapuoblikas
Mesi 700g
Kanamunad (kodused)
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 30. aprill 2015

Turg avatud: Laada 39
T-L 8.00 - 16.00

Turul veel müügil: 
* võõrasemad

* kevadised lõikelilled, köögivilja- ja      
suvelilletaimed

* tööstuskaup (riided ja jalanõud)
* kasutatud riided

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee 

HINNAD RAKVERE TURUL

0,30
1,20
3,00
4,50
10,00
8,00
1,50
3,00
1,00
0,80
0,50
1,50
3,00
2,00
6,00
0,80
1,00
1,00
4,50
0,15
1,30
0,67

0,40

5,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
tk
punt
punt
purk
tk
kg
liiter

KUHU MINNA

Alates 29. aprillist saab esita-
da kandidaate „Aasta suurpe-
re“ konkursile, tiitli väljaand-
mise eesmärk on väärtustada 
ning tunnustada Eestimaa 
terveid ja tugevaid suurpere-
kondi. Kandidaate saab esita-
da Eesti Lasterikaste Perede 
Liidu (ELPL) kodulehel www.
lasterikkad.ee kuni 15. maini. 
„Aasta suurpere” aunimetuse 
annavad ELPL ja Bigbank 
ühtsuse ning lasterikkuse au 
sees hoidmise eest suurpere-
le, kus kasvab vähemalt neli 
last. Tiitel ja sellega kaasnev 
rahaline preemia summas 
2000 eurot antakse võitjale 
üle 23. mail toimuval tradit-
sioonilisel Suurperepäeval 
Tallinna Loomaaias. 
„Sel aastal juba kuuendat 
korda välja antavale „Aasta 
suurpere“ tiitlile ootame kan-
dideerima kõiki nelja või ena-
ma lapsega Eesti peresid, mil-
le kõik liikmed on tublid, töö-
kad ning teistele eeskujuks,“ 
sõnas MTÜ Eesti Lasterikaste 
Perede Liidu president Aage 
Õunap. 
„Eelmisel aastal valiti konkur-
si võitjaks kümnelapseline 
perekond Muru Keilast. Tõeli-
se suurpere tubli ema Eve 
Muru ja isa Jaan Muru on 
meie ühiskonnale teinud 
suure teene, sest nad on üles 
kasvatanud kümme iseseisvat 
ning perekeskset elu nautivat 
täisväärtuslikku inimest.”

Kandidaate „Aasta suurpere 
2015“ tiitlile võivad esitada 
kõik Eesti asutused, ettevõt-
ted, pereliikmed ja tuttavad 
Eesti Lasterikaste Perede Lii-
du veebilehe www.lasterik-
kad.ee või otselingi kaudu - 
http://bit.ly/1GrSZtT Eelre-
gistreerimine konkursile lõ-
peb 15. mail kell 12. 
Juba 11. korda toimuva tra-
ditsioonilise Suurperepäeva 
patroon on Urmas Vaino ning 
toetajad Bigbank AS, Tallinna 
Loomaaed, Tallinna Linnava-
litsus ja paljud teised ettevõt-
ted.
Eesti Lasterikaste Perede Liit 
(www.lasterikkad.ee) on loo-
dud 1996. aastal eesmärgiga 
toetada lasterikkaid peresid 
Eestis. Organisatsiooni kuu-
lub 19 ühendust, kes koonda-
vad enda alla pered, kus lapsi 
kasvamas neli ja enam. Liik-
mesorganisatsioonides on 
1440 nelja ja enama lapsega 
peret ehk võrgustikku kuulub 
üle 10 000 inimese. 
ELPLi põhieesmärgiks on las-
terikaste perede väärtustami-
ne ja kaitsmine, nende tegeli-
ku olukorra uurimine ja ana-
lüüsimine ning lahendustele 
kaasaaitamine riiklike ja 
ühiskondlike organisatsioo-
nide abil. ELPL osaleb õigus-
aktide väljatöötamises ja ra-
kendamises ning arendab 
lasterikaste perede organisat-
sioonide ühistegevust Eestis.

„Aasta suurpere“ tiitlile 
kandideerimine on alanud

Rakvere Teater
5.05. kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe) 
7.05. kl 19 Põhjas v. maja (lav. Jussi Sorjanen) 
7.05. kl 19 Sinatraga kuu peale s.maja (lav. Ivo 
Eensalu)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot (välja arvatud 1. mail)
Kella 23ni sissepääs tasuta (välja arvatud 1. 
mail)
1. mail ansambel Elumees, DJ Silver – Taavi Kal-
jula. Pilet 5 eurot.
2. mail videodisko DJ Margus Roots

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
maikuu üritused
4 mail kell 9 Südamehaigete Ühingu üritus. Eri-
nevad mõõtmised: veresuhkur, kolesterool, 
triiglütseriidid, hemoglobiin. Tervisenõustaja 
konsultatsioon, võimalus osta looduslike ravi-
meid.
Kaardimakse võimalus. Palume tasuda 2015 
aasta liikmemaks.
5. mail kell 10 projekt „Märka meid“ – Kungla 
lasteaed.
5. mail kell 12 projekti „Märka meid“ lõpusemi-
nar.
9. mail kell 12 Kurtide Ühingu teabepäev.
12. mail kell 9 maniküür (vajalik etteregistreeri-
mine).
13. mail kell 13 toimetulekuköök „Kiika- kööki“: 
nõgesesupp, naadipirukas.
16. mail kell 12 Tapa Liikumispuudega Ühingu 
20 aastapäev.
20. mail kell 9 Käsikäes ja Epilepsia Ühingute 
ekskursioon teletorni, loomaaeda, omaosalus 5 
eurot. Väljasõit kell 9 Lille tn. 8.
20. mail kell 13 Afaasia Ühingu kõnetreening 
Sotsiaalabikeskuses.
21. mail kell 12 juristi tasuta nõustamine, vaja-
lik etteregistreerimine.
26. mail kell 9 maniküür (vajalik etteregistreeri-
mine).
28. mail kell 12 kampaaniapäev “Teksades rin-
navähi vastu“ koostöös Vähiliiduga Rakvere 
Rahvamajas.
30. mail kell 17 Reumaliidu teabepäev: “Podag-
ra“. Teabepäeva viivad läbi reumatoloogid Raili 
Müller ja Maria Üprus. Palume üritusele regist-
reerida tel 32 420 23

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu 
üritused:
4. mail kell 9 Puuetega Inimeste Kojas Tervisep-
rogrammi raames on järgmised mõõtmised: 
veresuhkur, kolesterool, triglütseriidid, hemog-
labiin, kehakoostis. Peale mõõtmisi tervise-
nõustaja Eha Normanni konsultatsioon. Või-
malus osta looduslike ravimeid soodushinda-
dega. Kaardimakse võimalus.
5. juunil kell 8 on väljasõit Viljandisse Hansa-
päevadele ja külla Viljandi Nõukoja Südame-
haigete ühingule. Omaosalus 13 eurot, palume 
tasuda 4. mail üritusele tulles.
6. juulil kell 13 väljasõit Loksale, külastame Ju-
minda poolsaart, Majakivi, piknik mere ääres. 
NB! Palume maksta liikmemaks. Info 32 42 023
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Laupäeval 25. aprillil toimu-
sid Rakveres Eesti C-vanusek-
lassi meistrivõistlused judos. 
Ainsa Lääne-Virumaa sport-
lasena jõudis medalilohale 
spordiklubis Sakura treeniv 
Vaeküla kooli õpilane Annika 

Hochtätter (paremalt teine), 
kes saavutas tütarlaste 
poolraskekaalus (kuni 52 kg) 
kolmanda koha.

Riho Rannikmaa

Annika Hochtätter 
võitis pronksmedali

Rakvere Tarvas ja Tartu Üli-
kool/Rock pidasid kolmapäe-
val Alexela korvpalli meistri-
liiga poolfinaalseeria teise 
mängu. Võõrustaja rollis ol-
nud Tarvas pidi sel korral vas-
tu võtma 65:71 kaotuse. 
Esimese kohtumise, mis toi-
mus nädal tagasi Tartus, või-
tis Tarvas teisel lisaajal 84:81. 
Seeria on nüüd viigis 1:1, 
mängitakse kolme võiduni.
Avaveerandi võitis Tartu 19:14 
ja poolaja 37:31.
Teise poolaja alguses õnnes-
tus Tarval kaotusseisu vähen-
dada ja minna korraks ka 
40:39 juhtima. Tartlased võt-
sid minutilise mõtlemispausi 
ning haarasid taas initsiatiivi. 
Kuigi vahe ei kärisenud kor-
dagi kümnest punktist suure-

maks, dikteeris Tartu Ülikool/
Rock asjade käiku siiski män-
gu lõpuni.
Tartu meeskonna ääremängi-
ja Janar Taltsi sõnul tõi neile 
edu võitluslikum mäng. 
„Meie poolt oli tänane mäng 
võitluslikum kui Tartus toi-
munu,“ rääkis ta korvpallilii-
du pressiteenistusele. „Ürita-
sime mõningatel Tarva män-
gijatel rohkem silma peal hoi-
da ja tiibu kärpida. Brandis 
Raley-Ross pani ikka 26 
punkti, aga vähemalt pole see 
41 nagu Tartus. Saime teisel 
poolajal väikse edu sisse ja 
see andis kindlust. Samas ei 
saa nendega kunagi päris ra-
hulik olla, sest head viskajad 
võivad vahe kiiresti tagasi te-
ha. Võitluslik mõlemalt poolt, 

aga sellised ongi playoffid –
tähtis pole mängu ilu, vaid 
võit.“
Janar Talts sai oma kaksik-
duubli 15 punkti ja 19 laua-
palli kirja 34 mänguminutiga. 
Suurim skoorija oli tartlaste 
poolel Augustas Peciuke-
vicius 19 punkti ja kuue kor-
visööduga. Joosep Toomegi 
oli lähedal kaksikduublile 16 
punkti ja üheksa lauapalliga. 
Üleplatsimees oli Tarva taga-
mängija Brandis Raley Ross 
26 punkti ja viie lauapalliga. 
11 punkti lisas Juris Umbras-
ko.
„Üks raske hetk oli kolmanda 
veerandi alguses, ülejäänu 
osas kontrollisime mängu,“ 
rääkis Tartu meeskonna pea-
treener Gert Kullamäe. „Hoid-

sime vastase 60 punkti kandis 
ja saime Rossiga paremini 
hakkama kui eelmises män-
gus. Rünnakul oleme aga hä-
das väljamängitud kohtadelt 
visete tabamisega, eriti kaug-
visete. Kohti tekkis palju, aga 
ei suutnud neid ära realisee-
rida. Kui sealt mõnedki roh-
kem sisse läheks, siis oleks 
rünnak kohe lõbusam. Aga 
eks siis seda proovime lau-
päeval kodus paremini teha.“ 
Paari kolmas kohtumine on 
laupäeval, 2. mail Tartus algu-
sega kell 17. Kindlasti läheb 
vaja ka neljandat mängu, mis 
peetakse Rakveres teisipäe-
val, 5. mail kell 19.

Kuulutaja

Tapa C-vanuseklassi käsipal-
lurid võitsid Eesti meis-
trivõistlustelt medali nii 
poiste kui ka tüdrukute seas. 
Elmu Koppelmanni hoole all 
olevad poisid pälvisid hõbe-
da, Mare Nepsi juhendatavad 
tüdrukud pronksi.
Nii poiste kui ka tüdrukute 
turniiril toimus kaks etappi – 
üks Põlvas ja teine Tapal. Tü-
drukud mängisid talvel Tapal 
ja eelmisel nädalavahetusel 
Põlvas, poisid vastupidi.
SK Tapa poisid olid talvise 
etapi järel täiseduga liidrid, 
kuid koduväljakul ei õnnestu-
nud neil tiitlit siiski võita. 
Seejuures jäädi kuldmedalist 
ilma kõige napimalt: pea-
mine konkurent Põlva alistati 
talvel võõrsil 21:20, kodus 
jäädi aga alla 24:25. Põlva 
poistel oli ka üldine väravate 
vahe pisut parem kui SK Ta-
pal. Ülejäänud konkurentide 
võitmisega probleeme ei tek-
kinud, vaid kolmanda koha 
saanud Viljandi alistamine 
nõudis pisut rohkem pusi-
mist.
Tapa noormees Robert Hiie-
maa tunnistati kogu turniiri 
parimaks mängijaks. Võist-
konnasisese parima mängija 
eriauhinna sai Vahur Oolup. 
Veel kuulusid võistkonda En-
drik Jaanis, Alex-Sander Ari-
salo, Ilja Kosmirak, Marc Gri-
fanov, Marten Saar, Ivari Volk-
ov, Ranet Nüüd, Raimond 
Himma, Robin Klasberg, Su-
lev Aoveer, Martin Leissoo, 
Mark Kronberg ja Kert Käha-

ri.
Turniiril osales kaheksa 
poiste võistkonda.
Tüdrukute võistkondi võttis 
Eesti meistrivõistlustest osa 
kuus, Lääne-Virumaalt lisaks 
kolmanda koha saanud SK 
Tapale ka viiendaks jäänud 
Sõmeru/Padise.
Sarnaselt poistega õnnestus 
ka Tapa tüdrukutel teine 
etapp halvemini kui esimene: 
talvel oldi nelja võidu ja ühe 
kaotusega teised, kevadisel 
etapil tuli aga kolme võidu 
kõrval vastu võtta kaks kao-
tust, mis tähendas ka ühtlasi 
kokkuvõtte kolmandat kohta.
Täiseduga sai esikoha Põlva, 
kellele Tapa teisel etapil kao-
tas 15:20. 7:19 kaotus saadi 
veel ka Reval-Sport/Mus-
tamäelt ning võrdsete punk-
tide juures tuli hõbemedalid 
loovutada Tallinna tüdruku-
tele.Sõmeru-Padise ühend-
võistkond viigistas teisel eta-
pil Kehraga, esimesel etapil 
õnnestus neil sama võistkon-
da võita.
SK Tapa mängis koosseisus 
Betty Abel (võistkonna parim 
mängija), Camilla Sevtsova, 
Milena Konovalova, Gerda 
Staal, Jete Lisett Neerot, 
Mia-Marii Tedrekull, Lisbeth 
Torm, Marleen Kalmaru, Airi 
Võsuri, Laura Brit Elbrecht, 
Annabel Tammesoo, Karina 
Kuul, Eleri Afanasjev ja Katrin 
Palmsalu.

Aivar Ojaperv

Tapa noortele käsipalluritele
C-klassis kaks medalit

Tarva ja Rocki poolfinaalseeria on viigis

SK Tapa poiste C-vanuseklassi võistkond sai teise koha. 
Fotod: käsipalliliit

Tapa noormees Robert Hiiemaa oli meistrivõistluste parim 
mängija.

Sergei Akimovi kübaratrikk ei 
päästnud JK Tarvast
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas kaotas Rakvere JK Tar-
vas Tallinna Flora II meeskonnale 3:4.
Hõredas koosseisus mänginud JK Tarvas – olude sunnil tuli 
kasutada mitmeid duubli mängijaid – jäi juba esimesel poo-
lajal 0:3 kaotusseisu ja kui teise poolaja alguses tegi Flora sei-
suks juba 4:0, tundus et mäng on tehtud.
Teisiti arvas aga JK Tarva vanameistrist ründetäht Sergei Aki-
mov. Tema 58., 70. ja 72. minutil löödud väravad vähendasid 
kaotusseisu minimaalseks ja kohtumise lõpuminuteil oli JK 
Tarval ka üsna hea võimalus viigistada.
38aastane Akimov on sel hooajal vaat et oma elu parimas 
vormis, mida tõestavad juba 9 väravat sel hooajal ja esikoht 
esiliiga resultatiivsustabelis.
Rakvere JK Tarva meeskonna leiab aga pärast kaheksat vooru 
kuuendalt kohalt.
Eile õhtul (neljapäeval, 30. aprillil) mängis Tarvas kodus teisel 
kohal asuva Tallinna Kaleviga, kuid selle mängu resultaat pol-
nud Kuulutaja trükkimineku ajaks veel teada.
Kolmandas liigas pidi JK Tarvas II vastu võtma selle hooaja 
esimese kaotuse, kui turniiri liidrile Maardu FC Starbunker II 
meeskonnale jäädi võõrsil alla 0:4.

Algasid ka naiste 
jalgpallimeistrivõistlused
Eelmisel nädalavahetusel algasid Eesti teise liiga jalgpalli-
meistrivõistlused naistele. Lääne-Virumaa taustaga naiskon-
di osaleb sel hooajal kaks.
Juba „vana olija“ Rakvere JK Tarvas võitis avavoorus Viljandi 
Tuleviku 4:1. Uus osaleja, Paide Linnanaiskonna Tapa jalg-
pallikool, alistas aga avavoorus võõrsil Tartu Tammeka II 2:1.
Rakvere naiskonna eest tegid skoori Helen Mirt, Gerda Jo-
hanna Leichter ja Naida Imanova, ühe värava sepistasid mul-
gi neiud endale ise. Tapa mõlemad väravad lõi Epp Sepp.

Võistkondlik bridzimeister 
selgus viimases mängus
Lääne-Virumaa võistkondlikel bridzhimeistrivõistlustel koh-
tusid viimases mängus igipõlised rivaalid Kelp ja Later. Mõle-
mal oli võimalus võita meistritiitel, kuid kohtumine lõppes 
siiski ootamatu tulemusega.
Nimelt sai Kelp suure võidu 18,55:1,45 ja kui punktitabel see-
järel lukku löödi, selgus üllatus: Later mitte ei kaotanud ai-
nult esikohta, vaid jäi ilma ka hõbemedalist. Lõplik järjestus: 
1. Kelp 149,76 punkti; 2. Eisma 135,56; 3. Later 135,39.
Meistermeeskond mängis koosseisus Oleg Antonkov, Mihkel 
Juhkami, Mart Kuusk, Hannes Linnamägi, Jaan Linnamägi ja 
Kalle Pentel. Teiseks tulnud Eisma eest mängisid Tõnu Juhan-
son, Päivo Lootus, Arvi Rootsmaa ja Erkki Valmra ning Kelp 
osales rivistuses Tõnu Mäeker, Ants Olev, Raivo Saremat ning 
Jaak Strandberg.
Viimased maakonna meistrimedalid tänavusel bridzhihoo-
ajal mängitakse välja eeloleval esmaspäeval, kui parimad sel-
guvad segapaaride arvestuses.

Maadlejatele kaks meisritiitlit
25. aprillil selgitati Paikusel Eesti juunioride meistrid kree-
ka-rooma maadluses. Lääne-Virumaale toodi viis medalit, 
neist kaks kulda.
Eesti meistriks tulid SK Tapa maadleja Jegor Jakovlev keha-
kaalus kuni 60 kg ja Kevin Baumann SK Kadrinast kehakaalus 
kuni 96 kg.
Kuni 50 kiloste juunioride seas pälvis Holger Toots Väi-
ke-Maarjast hõbemedali. Hõbeda võitis ka Kuldar Kangur 
(samuti Väike-Maarja) kehakaalus kuni 66 kg. Simo-Johannes 
Korka (Rakvere SK) oli samas kaalus kolmas.
Linnade-maakodade arvestuses oli Lääne-Virumaa Tallinna 
ja Läänemaa järel kolmas. Klubidest oli kaks medalit võitnud 
Väike-Maarja RSK viies, SK Tapa ja SK Kadrina jagasid ühek-
sandat kohta.
SK Tapa tüdrukud võistlesid edukalt Eesti Maaülikooli korral-
datud turniiril Tartus. Antud turniir on Eestis ainsaks võistlu-
seks kus võistlevad ainult naised. SK Tapa saagiks jäi seekord 
täiskomplekt medaleid: kehakaalus -75 kg oli võidukas Gree-
ta Staal, -42 kg sai teise koha Polina Sahno ja -63 kg kolmanda 
koha Marta Pajula.

Aivar Ojaperv
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Alates möödunud aastast 
kutsub tunnustatud reikiõpe-
taja Kreet Rosin eestlasi üles 
osalema ühismeditatsioonil 
Eestimaa ja eestlaste hüvan-
guks. Eelmisel aastal oli re-
gistreerunud mediteerijaid 
kokku ligi 400, tänavu ooda-
takse lisa.
„Usun, et ühismeditatsiooni 
saab kasutada Eestimaa hü-
vanguks ja kaitseks,“ ütles 
Kreet Rosin internetis levita-
tud üleskutses. „Üle maailma 
on läbi viidud uuringuid ja 
katseid selle kohta, kuidas 
paljude inimeste üheaegse 
mediteerimisega on võimalik 
vähendada mingi piirkonna 
konflikte ja kuritegevust ning 
parandada elukvaliteeti. 
Nüüd on võimalus anda oma 
panus enda, oma lähedaste, 
oma kodukandi ja Eestimaa 
hüvanguks.“
Ühismeditatsioonid toimu-
vad üle 2. mail kolmel korral: 
kell 9, 10 ja 14. 

Lääne-Virumaa 
mediteerib
Lääne-Virumaal on võimalik 
ühiselt mediteerida Kadrinas 
Lauli Loovstuudios kell 9 ja 
Rakvere LNT Spordis kell 10.
„Minu meelest on suur vaja-
dus puhastada meie ümbrust 
ka energeetiliselt,“ oli aeroo-
bikastuudio LNT Sport ning 
Esteetika- ja Tantsukooli juht 
Merje Poom oma väljaütlemi-
ses kindel. „Vaadake, mis meil 
toimub ühiskonnas, poliiti-
kas?! Inimesed peaksid vastu-
tama oma mõtete ja sõnade 
eest, rääkimata tegudest. 
Tähtis on mõista, et mõttel ja 
sõnal on jõud. Ja kui nüüd 
natuke filosofeerida, siis sel-
leks, et ühiskond saaks terve-
maks, peame kõik püüdlema 

tasakaalu poole. Kõik algab 
meist endist. Ega igaüks peagi 
leidma omale mingit vaimset 
praktikat. Võib ju olla ka väga 
maine tegevus, mis tasakaalu 
aitab luua ja säilitada. Tasa-
kaalus olles oleme paremad.“
„Olen väga elevil sellest üritu-
sest, sain eelmisel aastal nii 
võimsa kogemuse,“ rääkis 
Poom. „Ma ei osanud midagi 
oodata, sellele sündmusele 
reklaami ka ei teinud. Ainu-
üksi Kreeda üleskutse peale 
tulid aga inimesed kohale. 
Seekord tean, mida ootan, ja 
kutsun kõiki huvilisi ühisest 
ettevõtmisest osa saama.“
Marje Poomi sõnul oleks hea, 
kui ühismeditatsioonil osale-
jad endast statistika huvides 
märku annaksid, registreeru-
des Facebooki lehel või Kreet 
Rosina kodulehel teadlika-
reng.com.
Kreet Rosin: „Meditatsioon 
on meeleharjutusetaoline 
vaimne praktika, mida on 
võimalik teha väga mitmel 
moel. Sõltuvalt eesmärgist 
võib mediteerida lõdvestumi-
seks, visualiseerimiseks või 
arendamaks meelerahu, 
kaastunnet, heaolutunnet, 
teadvust, keskendumisoskust 
jne. „Teeme ära!“ talgute raa-
mes 2. mail toimuv ühisme-
ditatsioon on juhendatud 
meditatsioon - osalejad kes-
kenduvad avatud meele ja ar-
mastava südamega Eestimaa-
le, oma lähedastele, tervele 
maailmale, mõjutades sellega 
positiivsel moel kõiki osapoo-
li. Ma ise alustasin mediteeri-
misega ligi 30 aastat tagasi 
ning olen kogenud igapäeva-
sest mediteerimisest tulene-
vat kasu.“
„Laias maailmas on tehtud 
sel teemal teaduslikke kat-
seid, millest saab lugeda näi-
teks Lynne McTaggarti raa-
matutest „Väli“ ja „Tahteeks-
periment“. Katse tulemused 
näitavad, et sõltuvalt sellest, 
kui paljud inimesed korraga 
sama mõtet mõtlevad, kor-
distub tahte jõud. Seetõttu 
olen otsustanud edaspidi re-
gulaarselt läbi viia tahteeks-
perimente, leevendamaks 
ühiskondlikke hädasid või 
kitsaskohti.“

Puhastame Eesti vaimsest prügist

Merje Poom (vasakul) ja Kreet Rosin (paremal)

Iga eestlane teab, et tradit-
siooniks saanud „Teeme 
ära!“ talgutele tullakse 
ühiselt kokku ja korrasta-
takse kodumaad, kuid kas 
teadsite, et juba teist aastat 
püütakse sama sündmuse 
raames Eestimaad puhas-
tada ka vaimsest saastast?

Katrin Kivi
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rakvereteater.ee

1. ja 2. mai kell 20:30
3. ja 4. mai kell kell 18:20

Märul
(Alla 12 a mittesoovitatav)

SUUR MÄNG

1. - 4. mai kell 16
Seiklus

(Perefilm)

POISS KULDSETE
PÜKSTEGA

1. ja 2. mai kell 18
3. ja 4. mai kell kell 20:30

Draama, komöödia
(Alla 12 a keelatud)

SAMBA

2 KOERTENÄITUST2 KOERTENÄITUST Näitused

algavad

kell 10

Laupäeval ja pühapäeval, 2. ja 3. mail Rakvere spordihoones Kastani 12

Osalemas üle  550  koera enam kui 140 erinevast tõust 8 riigist
Kommenteeritavad finaalvõistlused kella 15-17
Junior handlerite ja paaride võistlus, valitakse näituse kauneimad beebid, kutsikad, juuniorid, veteranid
ning tõu parimad koerad võistlevad omavahel näituse võitja tiitlitele
Spordihoonesse lubatakse vaid näitusele registreeritud koerad!
Kogupäevapiletid: TASUTAtäiskasvanud 2€, õpilased ja pensionärid 1,50€, perepilet 5€, mudilased . Näituse kataloog 3€

Ajakava: www.rksk.ee

Laupäev 9 mai

kell 20.00

KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-N 11-24 R, L 11-01 P 11-20• •

Sünnipäevalaudade broneerimine tel 504 0320 või kelder@katariina.ee

TANTSUÕHTUTE ALGUS kell 21.00

2. mail

9. mail

Taas
Meelis Bänd

Pääse prii

Pääse prii

Laudade broneerimine

tel 514 5202
Leia meid ka Facebookist

Pubi Wesenbergh

Avatud E-N 16-23 R 16-01 L 12-01 P 13-19

Margit Tali &
Andres Vago

LIVE!

Reedel 1.05 kell 21:30

Sissepääs prii

Laupäev 2. mai

kell 23.00

Pääse 7€

Avatud reedeti ja laupäeviti 21.00-04.00

Registreeri end vabalavale esinema!

10trummi@gmail.com

10 trummi

Laada 14
Rakvere
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Müügil rikkalik valik

Soodsate hindadega müügil

heas korras kasutatud

muruniiduk-traktoreid ja raidertüüpi niidukeid, trimmereid-

võsalõikureid, mootorsaage ning muruniidukeid.

uued

murutraktorid, muruniidukid, motoplokid,

trimmerid, võsalõikurid ning mootorsaed.

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa tee ristis)

Tel 5037 729, 322 4174 www.saed.ee

TELLI NETIST

Tule kaubale järele
ePood24.eu lattu,
Rakvere Niine 2 II korrus,
5300 5016. Või telli kaup
pakiautomaati üle Eesti
ja Soome.

www.epood24.eu

Gillette Venus
4tk

7,89€

Gillette Mach 3
4tk

Espressomasinate
puhastustabletid
ja filter

7,99€

5,90€

Rakvere

Tallinna tn 68

tel 324 2752, 53043162

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

Kampaania erinevad tükid

Klassikaline saslõkk

Hakkliha

2,40

4,95

2,15

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

Abielusõrmuste valmistamine

Koolilõpusõrmuste valmistamine

•

•

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

Ostes suverehvid meilt,

paigaldus TASUTA!

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel
Tel 5568 4683

Fix-Weld Tyres OÜ

Tallinn-Narva mnt 95. km
(Põhjala kinnistu, Põdruse küla, Haljala vald)

Müügil suverehvid

Müügil ka kasutatud suverehvid

UUED –25%

UUDIS!
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