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E-R 9.00-17.00
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5093 või 
e-postiga kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võimalik tasu-
da pangaülekandega. Kuulutus il-
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on jõudnud Kuulutaja pangaarve-
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Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

Rak. jääb ilma pr. rahast (üle 
600 tuh. euri), mille riik erald. 
2016. a. rdt. peatuste ühenda-
miseks erinevate liikumisvii-
sidega, kasut. selleks ELi Üh-
tekuuluvusfondi rahastust. 
Kas saite midagi aru? Mina 
sain, sest mina kirjutasin selle 
surramurra ise, aga lugeja vist 
küll teksti mõtet ei taibanud.
Paraku tuleb meie toimetu-
sel, eriti aga müügikonsultant 
Kairil, selliste tekstidega tege-
leda iga päev. Just niisuguseid 
- ja tegelikult veel palju hulle-
maid lühendeid - kasutavad 
paljud meie kuulutuseand-
jad. Ise saavad nad oma lü-
henditest aru, Kairi tulenevalt 
suurest kogemusest samuti, 
aga kindlasti ei saaks neist 
aru kuulutuste lugejad, kui 
need toimetamata ja täpsus-
tamata kujul ka lehte jõuak-
sid.
Head kliendid, vähendage 

palun meie vaeva ja kirjutage 
kuulutused ikka selges ning 
ilusas eesti keeles!
Ma tean küll, miks selliseid 
värdlühendeid - andke mulle 
siinkohal sõnakasutus an-
deks! - kirja pannakse. Nende 
abil üritatakse kokku hoida, 
sest reakuulutuse hind Kuu-
lutajas sõltub tähemärkidest, 
täpsemalt küll ridade arvust. 
Kui kuulutuse kirjutaja näeb, 
et sõna-kaks tema kuulutu-
sest läheks juba järgmisse rit-
ta, siis üritab ta kulusid „opti-
meerida“ ja hakkab kasutama 
võimalikke ja võimatuid lü-
hendeid.
Olgu mainitud, et üks rida 
reakuulutust maksab Kuulu-
tajas 40 senti. Muidugi on ka 
see raha, aga kas ikka tasub 
nende sentide kokkuhoiu ni-
mel oma tekst täielikult aru-
saamatuks muuta?
Selle raha eest ei saa meie rik-

kamaks ega jää kuulutu-
seandja vaesemaks. Küll aga 
kaotab lühenditest kubisev 
kuulutus oma eesmärgi: sel-
list teksti ei viitsi keegi lugeda 
ja kui viitsibki, siis ei pruugi 
ta sellest aru saada. 
„Üürin 2t krt Rak. 51 936 xxx.“
No mida ma sellest tekstist 
välja loen? „Üürin“ – kas an-
nan üürile või võtan üürile? 
„2t krt“ – mis loom see on? 
2tonnine korter? Või 2toaline? 
Või veel midagi? Ja „Rak“? 
Rakvere? Rakke? Või 
Ra’sal-Khaymah Araabia 
Ühendemiraatides?
40 senti on piisavalt väike li-
sakulutus, et teha end ka 
kaaskodanikele arusaada-
vaks.

Aivar Ojaperv,
tegevtoimetaja

Exceli tabel jättis Rakvere 
projektirahast ilma
Praegust valitsust on süüdistatud, et Eestit juhitakse Exceli 
tabelite abil. Kui mõnele jääb selgusetuks mida see tähendab, 
siis alljärgnev lugu sobib näiteks kui rusikas silmaauku. 
Euroopa Liidu üks meede näeb ette ühistranspordipeatuste 
kaasajastamist ja nende ühendamist teiste liiklussõlmedega. 
Eesti sai selleks otstarbeks ligi 13 miljonit eurot.
Omavalitsustele anti asjast teada ja paluti koostada asjakoha-
sed ehitusprojektid. Loomulikult haarati võimalusest kinni ja 
juhtus see mis sellistes olukordades ikka juhtub – taotlusi tuli 
rohkem kui raha ette nähtud.
Sellises olukorras on kaks teed: kas anda kõigile taotlejatele 
pisut vähem kui küsitud, või koostada mingi pingerida ja an-
da joone peale mahtunuile kõik ning ülejäänuile mitte mida-
gi. Sel korral valiti teine võimalus. Rakvere ja Kadrina jäid 
joone alla. Iseenesest on asi mõistetav: antud juhul pidi keegi 
ju ilma jääma. Aga kui saamine-mittesaamine otsustatakse 
kusagil kabinetivaikuses Exceli tabelis liites-lahutades ja 
reaalse olukorraga ei arvestata üldse, siis teeb see kurvaks.
Kuulutaja on näinud järgmist arvurida: 1*0,25+2*0,20+3*0,20
+1*0,05+1*0,10+2*0,20=1,80. See ei tähenda muud, kui Rak-
vere raudteejaama ja selle ümbruse sobivust antud projekti. 
Kõige saatuslikumaks osutusid kaks esimest numbrit – ole-
masoleva raudteepeatuse kasutajate hulk suhtes omavalitsu-
se elanike arvuga ja kavandatava investeeringu suurusega. 
Kuna Tallinna-Narva liinil sõitis veel eelmisel aastal ronge vä-
he, siis oli ka reisijaid vähe ja see suhe nullis sisuliselt kogu 
projekti. Kadrina vallavanem Erich Petrovits rääkis Kuuluta-
jale, kuidas ehitusprojekti ja kohapealset olukorda käis ins-
pekteerimas riigi volitatud esindaja ja kui tõsiselt sellesse 
kõigesse suhtuda: „Meile saadetud dokument-ülevaade oli 
puhas copi-paste, mõned numbrid olid isegi kopeerida unu-
nenud ja kajastasid hoopis Tapa näitajaid.“
Exceli tabel ei kirjelda olukorda n-ö maastikul. Paljud esirin-
da jõudnud rahataotlused sisaldavad igasugu uhkeid imevi-
dinaid – jalgrattahoidlat, kaasaegset infotablood jne. Näiteks 
Tapa saab kõnealusest projektist üle 500 000 euro, mille eest 
rekonstrueeritakse muuhulgas Esperanto tänav. See pisike 
jalgrada on isegi Tapa elanike jaoks tundmatu koht – asub 
raudtee ääres bussijaama ja ülesõidu vahel.
Ma ei ole Tapale kade – väga tore, et linna väljanägemisse 
saab taas investeerida – kuid see kõnealune Esperanto ei pa-
randa linlaste liikumisvõimalusi küll kuidagi. See muudab 
vaid linna visuaalset väljanägemist.
Samas ei jää rakverlased ilma mitte ainult rattahoidlas-
test-tabloodest, vaid ka korralikult valgustatud tänavast 
raudteejaama juures. Kas mõni Excelis liitnud-lahutanud rii-
giametnik on kunagi Rakveres õhtuselt rongilt tulnud ja kesk-
linna suundunud? Hämaras kõnniteedeta piirkonnas…
Ehk olnuks sel korral mõistlik anda kõigile vähem, jättes uh-
ked lisaväärtused järgmiseks korraks, kuid tagades ohutuse 
kõigile rongireisijaile?

Aivar Ojaperv

Pühapäeval, 10. jaanuaril kell 
11 algab Rakveres Palermo 
Punase terrori ohvrite mäles-
tuskivi juures mälestustsere-
moonia, millega mälestatak-
se 1919. aasta algul Palermo 
metsas toimunud metsiku 
veretöö ohvreid, kui Punavä-
gede poolt hukati Palermo 
metsas 82 inimest.
Palermo metsas toimus üks 
metsikumaid veretöid, mida 
bolševikud oma lühikese või-
mulolemise perioodil Eesti 
pinnal Vabadussõja algul soo-
ritasid.
15. detsembril 1918 toimus 
Eesti väeüksuste lüüasaami-
sega lõppenud lahing Räga-

vere all ja Rakvere langes järg-
misel päeval punavägede kät-
te. Kohe algasid repressioo-
nid, vangla ja arestikambrid 
täitusid kiiresti vahialustega. 
Paari nädalaga oli Rakvere 
vangimaja arreteerituist – 
meestest, lastest, naistest, va-
nuritest – tulvil. Aastavahetu-
sel alustas tegevust sõjatribu-
nal ning vange hakati linnast 
paari kilomeetri kaugusel Pa-
lermo metsas maha laskma.
Kui Eesti vabadusvõitlejad 12. 
jaanuaril Rakverre jõudsid, 
moodustati Palermo massi-
mõrva väljaselgitamiseks ko-
misjon, kes laskis kolm ühis-
hauda lahti kaevata. Nendest 

leiti kokku 82 laipa. Järelevaa-
tusel selgus, et paljusid oli 
enne hukkamist piinatud. 
Surnukehad anti omastele 
üle, 12 tapetut ei suudetud 
ära tunda ja nad maeti linna-
kalmistule. Toimunu üksikas-
just saadi teada üksnes see-
tõttu, et üks haavatu tuli sealt 
elusalt välja, kuid suri nädal 
hiljem.
Töörahva Kommuuni 28päe-
vase võimuloleku jooksul ta-
peti Virumaal üle 150 inime-
se. Mälestustseremoonia kor-
raldab Eesti Memento Liidu 
Rakvere Ühing.

Pühapäeval mälestatakse Palermo massimõrva ohvreid

Rak. jäi rdt. 
jaama pr. rahast ilma

Pr Tamm Velli!
Olgu su päevades 

päikesekulda,
olgu neis tervist ja 

rõõmugi suurt!
Palju õnne 90. 
juubeli puhul!
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Lääne-Viru Pimedate Ühing
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SNICKERS Workwear

pikkade varrukatega 

soe alussärk

art 9430/0418 HIND 64 €

Snickers Workwear

lühikeste varrukatega 

soe alussärk

art 9432/0418 HIND 54 €
Snickers Workwear

pikad aluspüksid 

art 9431/0418 HIND 58 €
Snickers Workwear

XTR bokserid 

art 9433/0418 HIND 31 €

KOMPLEKT
(särk + püksid)

–20%
= 44 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 29.02.2016 või kuni kaupa jätkub!

Olen maratone jooksnud 33 aastat! Uskuge 
mind – selle aja vältel olen kasutanud väga 
erinevat spordivarustust. Snickers Workwear 
pesukomplekt ei tundunud mulle esmalt 
just enesestmõistetav valik, kuid piisavalt 
huvitav, et proovida. 

Minu kogemus ütleb, et see aluspe-
su on seljas oluliselt mõnusam, kui tuntud 
spordibrändide tehniline pesu: ülimalt peh-
me, mugav ja ihusõbralik. Märja nahaga 
oli allatuult Snickersi pesuga lausa jahutav 
joosta. Lisaks funktsionaalsusele on pesu 

minu meelest ka väga kena disainiga. 
Vaid üks küsimus, miks on pesu nimetus 

Snickers WORKwear, mitte aga Snickers 
SPORTSwear, mida see minu hinnangul küll 

100% väärt oleks.
SEB Tallinna Maraton (42,2 km) 

2011 - 20. koht, 2012 - 22. koht
Pärnu Kahe Staadioni jooks (7,6 km) 

2011 – VI koht, 2012 – III koht
38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks 
(42,2 km) - 16. koht 
Raasiku Rahvajooks (5,8 km) 
2014 – I koht, 2010 - I koht
6. Mispo Talvemaraton 
2015 – I koht.

Urmas Põldre (49)
Isiklik rekord 

maratonis: 2:25.39

KOMPLEKTIG
A 

(sä
rk +

 püksid
) sa

ad

TASUTA 

SNICKERS Workw
ear 

TALVEKINDAD 

art 9
578/0448 (vä

ärtus 37 €) 

Soe Poly Dacron kangast aluspesu talletab ideaalselt kehasoojust, juhib niiskuse nahapinnalt eemale ja hoiab sind kuivana. Väga pehme, mugav ja veniv materjal.Materjal: 100% Poly Dacron.
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KLIENDI KOMMENTAAR:

PANE OMA MUGAVUS PROOVILE!

Uue põlvkonna sooja aluspesu loomisel on kasutatud parimaid materjale ja uusimat 
tehnoloogiat. Soe aluspesu hoiab sind kuiva 
ja värskena, on mugav ning juhib higi ja niiskuse kehapinnalt eemale. Pakub kaitset, 

isoleerib ja ventileerib just õigeid kehapiirkondi. 
Materjal: kõrgtehnoloogiline AVS kangas 

(56% polüamiid, 40% polüpropüleen, 4% elastaan, 200 g/m²). Vä
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TAMREX pikad aluspüksid
art 7112 - meeste mudel
art 7113 - naiste mudel

HIND 26 €

TAMREX soe alussärk
art 7191 - meeste mudel
art 7192 - naiste mudel

HIND 29 €

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 

TÜRI
 Türi-Alliku

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

Uudised

MUST KROONIKA
VARGUSED
5. jaanuaril teatati, et Tamsalu vallas Naistevälja külas tungiti 
eramusse ja varastati sülearvuti ning kullast käekett. Kahju 
on 650 eurot.
4. jaanuaril teatati, et Tamsalu vallas Vajangu külas murti sis-
se poodi ja varastati seif, milles oli sularaha. Vargusega tekita-
tud kahju on 1500 eurot.

RAKVERES PÕLES AUTO
5. jaanuaril kell 14.5 teatati häirekeskusele, et Rakveres Tuisu 
tänaval põleb sõiduauto. Kohale saabunud Rakvere pääste-
komando päästjad kustutasid sõiduki kella 15.37ks. Sõiduki 
esiosa hävis tules.

KORSTNAS PÕLES TAHM
6.jaanuaril kell 19.20 käisid päästjad Väike-Maarja vallas 
Uuemõisa külas, kus ühekordse puumaja korstnas oli olnud 
tahmapõleng. Päästjad kontrollisid olukorra üle ning selgita-
sid majaelanikule ohutu kütmise põhimõtteid.

TULEKAHJU ALGAS BENSIINIKANISTRIST…
4. jaanuaril kell 18.55 said päästjad väljakutse Sõmeru valla 
Roodevälja külla Roo tänavale, kus garaazhina kasutatavas 
abihoones oli tulekahju, mis sai alguse ümberkukkunud ben-
siinikanistrist. Tuli ähvardas levida ka eluhoonele. Päästjad 
said tulele piiri kell 19.49. Ohtlik tulekahju kustutati kell 
20.57ks. Tulekahju levis umbes 25 ruutmeetrile. Inimesed 
kannatada ei saanud.

… JA KÜLMUNUD TORUDEST
2. jaanuaril kell 10.11 sai häirekeskus teate, et Laekvere vallas 
Paasvere külas põleb talu. Kohale sõitsid päästjad Väi-
ke-Maarja, Rakvere ja Mustvee päästekomandost ning Roela 
vabatahtlikud. Selgus, et talus põleb vahesein, mis oli sütti-
nud sellest, et omanik püüdis kuumapuhuriga lahti sulatada 
kinni külmunud veetorusid. Päästjad pidid tulepesade kustu-
tamiseks avama umbes 4 ruutmeetrit seina. Päästjad lõpeta-
sid töö kell 12.14.

Kuulutaja

Marketingi Instituudi Turun-
dusraadio annab kolmandat 
aastat välja auhinna „Aasta 
turundustäht“. Võitja selgub 
kuulajate hääletuse põhjal.
Igas Turundusraadio saates - 
neid oli aasta jooksul kokku 
46 - valiti välja nädala turun-
dustäht. 2015. aasta 51. näda-
la turundustähe tiitel kuulus 
Rakvere linnale „linna brändi 
väljakujundamise eest erilise 
jõulupuu idee kaudu“. Suvel 
jõudis nädala parimaks aga 
Rakveres korraldatud meeste 
tantsupidu.
Valiku tegid saate koostajad 
ja turundajad kandidaatide 
seast, kes jäid silma nutikate 
lahenduste või silmapaistvalt 

väärikate tegudega. 
Kõik nädala tähed kan-
dideerivad aasta turundust-
eole. Hääletada saab kuni 17. 
jaanuarini, võitja kuulutakse 
välja Turundusraadio saates 
19. jaanuaril.
Hääletada saab leheküljel 
http://mi.ee/an-
na-oma-haal-aasta-turundu-
staht-2015-valimistel.
2013. aastal võitis turun-
dustähe tiitli Winny Puhh ja 
2014. Lyoness Eesti OÜ.
„Pisiasi, aga meeldiv ikka, kui 
märgatakse,“ kommenteeris 
Rakvere linnapea Mihkel Juh-
kami.

Aivar Ojaperv

Rakvere jõulukaunistus ja meeste 
tantsupidu kandideerivad aasta 
turundustähe tiitlile

Rakvere „jõulupuu“ jäi oma erilisusega silma ka turundusspet-
sialistidele ja nii kandideerib see aasta turundustähe tiitlile. 

Foto: Aivar Ojaperv
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Kui lumerookimine pole 
just tervislik hobi ning 
traktor osutub liiga suu-
reks ja kohmakaks, siis on 
lumepuhur hindamatu 
abimees.

Aivar Ojaperv

Lumepuhurite asjatundjad ja 
müüjad jaotavad kõnealused 
riistapuud kolme klassi: ühe-, 
kahe- ja kolmeastmelised. 
Saagem nendega siis lähe-
malt tuttavaks, abiliseks Rak-
veres Niine 4 tegutseva Husq-
varna kaupluse tehnik Joel 
Väljaots.

Kolm astet
Üheastmeline lumepuhur on 
kõige lihtsam ja ka odavam. 
Sageli on selle jõuallikaks 
elektri-, mitte bensiinimoo-
tor ja seetõttu peab temaga 
töötamisel arvestama elektri-
juhtme pikkusega. Sellist lu-
mepuhurit tuleb edasi lükata 
kondimootori jõul, sest kuigi 
tal on rattad all, pole need 
reeglina vedavad.
„Üheastmeline lumepuhur 
tõmbab endale labaga lund 
sisse ja puhub selle sama la-
baga ka eemale,“ selgitas Joel 
Väljaots. „Selline puhur sobib 
eelkõige kergema ja õhema 
lume jaoks.“
Kaheastmelised puhurid on 

varustatud juba bensiini-
mootoriga ning neil on veda-
vad rattad või ka lindid, mis 
ühendatud jõuallikaga. Seega 
ei pea sellist puhurit enam 
kõigest jõust tagant nügima, 
see läheb ise edasi.
„Meie keeles tõmbab esime-
ne aste lume sisse ja teine pu-
hub eemale,“ märkis Väljaots. 
„Olenevalt mootori võimsu-
sest suudab kaheastmeline 
puhur puhuda lume 10-15 
meetri kaugusele.“
Kolmeastmeline puhur on 
põhimõtteliselt sama mis ka-
heastmeline, kuid lisaks on 
neil lisaks lund haaravatele 
labadele puur. „Sellise lume-
puhuriga saab jagu ka jäisest, 
kõva koorikuga lumest,“ kin-
nitas Husqvarna kaupluse 
tehnik.
Lumepuhurite hinnad kõne-
aluses kaupluses algavad 700 
eurost ja lõpevad 3000 kan-
dis. Päris kulukas lõbu?
„On küll, ei vaidle vastu, aga 
Husqvarna tähendab ka kva-
liteeti. Kaubanduskeskustest 
leiab ka odavamaid lumepu-
hureid, kuid neile ei pruugi 
olla varuosi ega järelhool-
dust. Meie anname lumepu-
huritele kaheaastase garantii, 
lisaks saab neid masinaid 
meie koostööpartnerite abiga 
liisida.“Ja mitu „labidatundi“ 
üks puhur asendab? „Sellele 
on väga raske vastata, pole ise 

konkreetseid katseid teinud,“ 
ütles Joel Väljaots. „Pakun, et 
ühe mehe tunnise lumeviska-
mise asendab puhur 
10-15minutilise tööga. Seega 
laias laastus teeb ära nelja 
mehe töö. Lisaks kulub füüsi-
list jõudu vähem ja terveks 
jääb ka lumerookija selg.“
Kuigi Husqvarna lumepuhu-
reile antakse kaks aastat ga-
rantiid, peab selle kasutami-
sel ka ise hoolas peremees 
olema. „Pärast esimest talve 
tuleks õli vahetada. Ja bensiin 
süsteemist välja saada,“ õpe-
tas tehnik. „Tanklates müü-
dav bensiin sisaldab vaiku ja 
see kipub pikal seismisel kar-
buraatoreid-düüse ummista-
ma. Õli on aga happeline ja 
mootorile pole see hea, kui 
pikka aega seisab. Kord aastas 
võiks ka küünalt, rootorit ja 
rootori linti kontrollida.“

Populaarsus suureneb
Lumepuhur pole muidugi 
mingi eilne leiutis – näiteks ei 
kujuta ette, kuidas kiiresti 
saaks teisiti puhtaks näiteks 
lennuraja -, aga kodutarbi-
misse jõudsid need tõesti al-
les hiljuti. „Tasapisi koguvad 
populaarsust,“ kinnitas Joel 
Väljaots. „Lumepuhur liht-
sustab ju tunduvalt n-ö kodu-
seid töid. Eriti pärast suuri sa-
dusid, milliseid meie klii-
mavööndis ikka ette tuleb.“

Üks lumepuhur asendab vähemalt nelja labidameest

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!
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Rakvere • Niine 4A  • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

ROKO
3+1+1

ELIOS                                     nurgadiivanvoodi

3+2+1

diivanvoodi499.- diivanvoodi diivanvoodi425.- diivanvoodi399.-

LENA

diivanvoodi189.- kušett159.-389.- diivanvoodi199.-

ROMA                                         NEVADA                                     LADA                             RUSNE                                        

komplektOMEGA LUX
komplekt

895.-

915.-

MONZA                                                                        nurgadiivanvoodi

569.-

BINGO                                                                                                           nurgadiivanvoodi

540.-

VITO                                                                            nurgadiivanvoodi

725.-

569.-

GLORIA 

3+1+1
komplekt

699.-

TYRA-3                                        

MORENO

239.-

 MODENA 220

345.-

köögimööbel

köögimööbel

FAVORIT                                       
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Rakvere linn jääb ilma 
loodetud projektirahast, 
mille riik eraldab 2016. 
aastal raudteepeatuste 
ühendamiseks erinevate 
liikumisviisidega, kasuta-
des selleks Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi rahas-
tust. Samas Tapa saab ni-
metatud projekti kaudu üle 
500 000 euro, aga Kadrina 
sarnaselt Rakverega mitte 
sentigi, sest tagantjärele 
tarkusena selgus, et Tallin-
na-Narva liini väheste rei-
sirongide tõttu polnud toe-
tuse saamiseks võimalust-
ki.

Aivar Ojaperv

Veel septembri lõpus oldi 
Rakvere linnavalitsuses opti-
mistlikud: riiki esindavale SA-
le Keskkonnainvesteeringute 
Keskus, mis rahastusprojekti 
vahendab, esitati vastav taot-
lus; ehitusprojekt Rakvere 
raudteejaama ümbruse park-
late, bussipeatuse, kõnni- ja 
kergliiklusteede kohta oli ju-
ba paberil ja miski ei paist-
nud kogu ettevõtmist takista-
vat. Projekti kogumaksumus 
oli natuke vähem kui 750 000 
eurot, millest linn garanteeris 
112 574,78eurose omafinant-
seeringu.
Arvestati küll võimalusega, et 
toetussumma võib pisut vä-
heneda, sest tegemist on üle-
riigilise ettevõtmisega ja kui 
soovijaid on väga palju, siis 
on tavaliselt kombeks kõigilt 
natukene maha kärpida. „Te-
gelikult see esitatud taotlus 
oligi juba n-ö säästuprojekt, 
alguses õhutasid ministeeriu-
mi esindajad meid tegema 
veelgi suurejoonelisemat as-
ja,“ täpsustas Rakvere linna-
pea Mihkel Juhkami.

Isegi suurem omafinant-
seering poleks päästnud
Kõnealusele projektile saab 
kokku kulutada ligi 13 miljo-
nit eurot, kuid taotlusi kogu-
nes üle Eesti 19 miljoni euro 
eest. Ning erinevalt varem le-

Rakvere jäi raudteejaama projektirahast ilma

Pärast seda, kui Elron pani käiku uued rongid ja lisas Rakvere-Narva suunal väljumisi, on ka 
sellel liinil reisijate arv tublisti tõusnud. 

Foto: Aivar Ojaperv

vinud praktikast ei kärbitud 
mitte kõikidele projektidele 
määratud toetusi ühtlaselt, 
vaid koostati pingerivi ja kes 
jäid joone alla, need jäid ilma. 
Toetust saab 30 taotlust. Kad-
rina oma jäi 32. ja Rakvere 42. 
kohale ning need ei saa mida-
gi.
Projektitoetustest on omava-
litsused ennegi ilma jäänud, 
kuid sel korral tegi nii Rakvere 
linnapea Mihkel Juhkami kui 
ka Kadrina vallavanema Erich 
Petrovitsi meele mõruks hoo-
pis metoodika, mille põhjal 
taotlused ühte või teise virna 
jaotati. Tagantjärele tarkuse-
na selgus, et Tapa-Narva 
raudtee äärde jäävatel oma-
valitsustel poleks olnudki 
mõtet vaeva näha, sest vaat et 
kõige olulisema kriteeriumi-
naarvestati rongide arvu an-

tud liinil. Arvestuse aluseks 
võeti rongioperaatori Elron 
eelmise aasta statistika ja ku-
na siis sõitis Rakvere ja Tallin-
na vahet kolm edasi-tagasi 
rongi ööpäevas, ei saanudki 
reisijaid olla nii palju kui näi-
teks Tallinna-Tartu liini äärde 
jäävates asulates, kus rei-
sironge ja seega ka reisijaid 
kordades rohkem.
Projekti rahastuse otsustajate 
peades võis selline hindamis-
metoodika ju ammu teada ol-
la, kuid omavalitsusjuhid said 
sellest teada alles siis, kui eel-
mise aasta lõpus jõudis nen-
de töölauale negatiivset ot-
sust fikseeriv dokument. 
„Kuidagi kurb on see lugu,“ 
märkis Mihkel Juhkami. „Mi-
nisteeriumist tulid kaks aas-
tat tagasi inimesed ja ahvatle-
sid meid kokku kirjutama 

korralikku ja läbimõeldud 
projekti. Kohtusin ka ise nen-
dega mitu korda, et olla kin-
del asja realistlikkuses. Siis 
saime teada, et peame tege-
ma pisut väiksemaks, sest 
taotlejaid tuleb ilmselt kavan-
datust rohkem. Aga meie pro-
jekt ise kiideti väga heaks ja 
asjakohaseks.“
„Nüüd aga öeldakse meile, et 
kuna linna elanike ja rongi-
reisijate suhtarv on väike, siis 
saime hindamisskaalal või-
malikult väikese punktiarvu, 
mis sisuliselt nullis kõik pro-
jekti head küljed,“ jätkas ta. 
„Kuidas saavad Rakvere linn 
ja selle elanikud sellele kaasa 
aidata, et riik paneks meile 
rohkem ronge käima, et sõit-
jate arv tõuseks? Milles meie 
süüdi oleme? Kusjuures ole-
masolevaid ronge kasutatak-

se väga aktiivselt, oleks vaid 
rohkem väljumisi! Niigi on 
viimase kahe aastaga meil 
rongireisijate arv mitmekor-
distunud.“
Samal põhjusel jääb joone al-
la ka Kadrina. Vallavanem 
Erich Petrovits lisas siiski täp-
sustuseks, et üsna oluline oli 
ka omavalitsuse pakutud 
omafinantseeringu suurus, 
kuid Kadrina poleks isegi sel-
le suurendamisel väljavalitu-
te hulka pääsenud. „Kui meie 
omafinantseeringu-lubadus 
olnuks 50 protsenti, tõusnuks 
me pingereas vaid koha võr-
ra,“ kommenteeris ta.
Mõlemal omavalitsusjuhil on 
kahju ka ehitusprojektide 
koostamisele kulutatud ajast 
ja rahast. „Üks kindel tingi-
mus oli, et eelprojekti peab 
üle vaatama Ramboll Eesti 
AS, kes antud ettevõtmises on 
riigi partner. „Ehitusprojekti 
pidi omavalitsus koostama ja 
siis tuli Rambollist spetsialist, 
kes selle üle vaatas ja heaks 
kiitis,“ rääkis Petrovits. „Meil 
oli veel ehitusprojektiga tuli 
takus, sest raudteejaama ale-
viku keskusega ühendama pi-
danud kõnnitee oleks asunud 
nii Maanteeameti kui ka 
raudtee haldusalas ja selleks 
oli vaja mitu kooskõlastust.“
„Kulutasime projekteerimise-
le reaalset raha – keegi ei 
koosta ehitusprojekti niisa-

ma,“ lisas Juhkami. „Kusjuu-
res projektijuhti veenis meid 
palkama just ministeerium – 
sellise suhtumise järel olime 
veendunud, et asjast saab as-
ja.“

Kas väiksem või tulevikus
Aga mis nüüd edasi saab? Ise-
äranis Rakvere raudteejaam 
on reisijatele halvasti ligipää-
setav ja kohapeal puudub ka 
igasugune taristu, mis teeks 
rongi ootamise mugavamaks.
„Projekt on vajalik,“ nõustus 
linnapea Juhkami. „Kindlasti 
liigume edasi, iseasi, mis 
tempoga. „Mõnikord on juh-
tunud, et konkreetset meedet 
on suurendatud või keegi loo-
bub.“
Kadrina vallavanem Erich 
Petrovits arvab, et neil õnnes-
tub midagi siiski ära teha, küll 
mitte nii suures mahus, kui 
esialgu loodeti. „Omaosaluse-
na ette nähtud raha on valla 
eelarvesse investeeringuks 
planeeritud,“ rääkis ta. 
„Reaalselt oleks vaja 50-
100 000 eurot juurde, et raja-
da korralik kõnnitee raudtee-
jaamast bussijaama ja paigal-
dada selle äärde valgustus. 
Rattahoidlaid ja infotabloosid 
pole ehk vajagi – saame ka il-
ma nendeta hakkama, palju 
tähtsam on, et inimesed pää-
seksid turvaliselt liikuma.“
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SUURIM ANTIIK- ja
VANAMÖÖBLI KETT
EESTIS

Väga suur valik

www.moobliait.ee

Soodne järelmaks 12 kuuks!

SAUEL
Pärnasalu 34

E-R 10-19

L    10-16

PÄRNUS
Sillakeskus
Papiniidu 5

E-R 10-19, L 10-16

TARTUS
Vahi 5
E-R 10-19
L 10-16

NARVAS
KeskusTEMPO

Tallinna mnt 52

E-R 10-19, L 10-17

RAKVERES
Põhjakeskus

Tõrremäe

E-P 10-20

360.-

30.-

450.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

440.-

36.67

550.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

232.-

19.33

290.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

144.-

12.-

180.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

712.-

59.33

890.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

664.-

55.33

830.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

368.-

30.67

460.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

392.-

32.67

490.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

368.-

30.67

460.-

/kuu€

Järelmaks:

%

-20

Kummut

Klaver

Laud + 4 tooli Kummut peegliga

Kapp

Kapp

Ajalehehoidja

Laualamp

Vihmavarju-
hoidja

Elektrikamin

Serveerimiskäru

KOMPLEKT
(2-ne diivan + 2 tugitooli, nahk)

84.-
105.-

60.-
75.-

48.-
60.-

%

-20

%

-20

33.75
45.-

%

-25

-20%
Kõik vana- ja

antiikmööbel
kuni 20. ja

anuarin
i

ELUTOA KOMPLEKT
(kapp + kummut +

laud + 6 tooli)

%

-20
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TeTT gusama
elu kodud

Töö/koolitus

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Rakvere kesklinnas asuv baar 
otsib kokka. Tel 5806 8681

• Väikeettevõte pakub tööd 
k o g e m u s t e g a  õ m b l e j a l e . 
Helistada tel 5554 6317

• Pakume tööd täiskohaga 
koristajale graafikuga pikk ja 
lühike nädal. Pakume stabiilset 
tööd ja kindlat palka ning 
toetavat kollektiivi. Vajadusel 
väljaõpe. Eeliseks on varasem 
t ö ö k o g e m u s .  E e l d a m e 
iseseisva töö tegemise oskust, 
täpsust, korraarmastust ning 
usaldusväärsust. Huvitatutel 
palume helistada 5551 4506 või 
kirjutada kristel@aadarg.ee

• Ettevõtte otsib autojuhti 
tõstukiga metsaveoauto peale. 
Tel 5554 7177

• Vajangu Seafarm võtab tööle 
valvuri. Tööaeg iga kolmas öö. 
Kiire! Info E-R tel 5348 9538 

• Pakume tööd karjakule Kõldu 
farmis Aasperes. Tel 5757 0088

• Vajangu Seafarm võtab tööle 
tapja. Info E-R tel 5118 848

•  V e o a u t o / t a k s o j u h i  
ametikoolitused 16. jaanuar  kl 
10, B-kat. autokool 25. jaanuar 
kl 16 (E, N), inglise keel A2 
(algtase II etapp) veebruarikuus, 
raamatupidaja  alg kursus 
komplekteerimisel. Info ja reg 
tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere 
või info@noraxkoolitus.ee;

OTSIN TÖÖD
• B-kat. juht otsib tööd, võib olla 
poole kohaga. Tel 5673 3872



Kuulutaja reede, 8. jaanuar 20168 Teater

Eestlaste palav teatriar-
mastus – oleme ju rahvaar-
vu ja teatrikülastuste suh-
tarvu poolest maailma ti-
pus - saab toitu meie mit-
mekesiselt teatrimaasti-
kult. Kes naudib klassika-
list draamat tippnäitlejate 
esituses, kes ihkab lõbusta-
tud saada püstijalakoomi-
kute poolt, kes otsib särt-
sakaid komöödiaid, et kõht 
krampi naerda, ja kes on 
valmis ise osalusteatri 
etendustes tegutsema. 

Tõnu Lilleorg

Kuid on veel üks zhanr, mis 
eristub selle poolest, et näit-
leja ei pea seal teksti pähe õp-
pima. See on improteater, kus 
näitlejad improviseerivad la-
val, kasutades publikult saa-
dud märksõnu ja loovad eten-
duse kohapeal. 
Eestis tegutseb seitse impro-
teatri truppi ning üheks tun-
tumaks neist on Improteater 
IMPEERIUM, kes kutsus en-
dale kampa ka „näosaates“ 
populaarsust kogunud Saara 
Kadaku, et anda koos kaks 
etendust: 15. jaanuaril Tallin-
na Kammerteatris ja 20. jaa-
nuaril Tartus Karlova teatris. 
Paljud muide ei tea, et noorel 
Rakvere Teatri näitlejataril 
Saara Kadakul on Eesti imp-
roajaloos tähtis roll. Kadak oli 
üks liige esimeses improvõist-
konnas Impro-Nova, mis 
pandi kokku 2008. aasta keva-
del, et osaleda Viinis toimu-
nud noorte Impro EMil. 
Kadak möönab, et on pisut 
hirmutav lavale minna, kui 
paigas pole ei tekst ega lavali-
ne liikumine, kuid samas on 
see ka väljakutse. „Selles on 
midagi heas mõttes närvekõ-
ditavat. Mulle meeldib ennast 
proovile panna ja improteater 
seda kahtlemata pakub!“ lau-
sus näitlejatar.
Üks kõnealuste etenduste 
näitleja Maarius Pärn sõnas, 
et improlaval on partnerlus 
väga oluline, sest etendatava 
loo vedamiseks tuleb lava-
partneri mängule reageerida 
kärmelt ja paindlikult. Seda 
hindab ka Saara Kadak: “Mul-
le meeldib improteatri üks 
suurimaid põhimõtteid: “Kõi-
gele jah!” Et sellele, mida 
partner välja pakub, reageeri-
da ja kaasa minna, sest blok-
kimine ei vii kuhugi!“ sõnas 
näitlejatar. 
Maarius Pärna teab Rakvere 
Teatri publik menulavastu-
sest „Uno Bossa“, kus mängib 
ka Saara Kadak. 
Pärna sõnul iseloomustab 
improetendust eelkõige see, 
et kõik toimub laval „siin ja 
praegu“. „Saara jälgib-tajub 
seda, mis laval just antud het-
kel sünnib,“ ütles Pärn, „arva-
sime, et Saara võiks meiega 

Rakvere Teatris 
viimase kümne aasta publikurekord
2015 oli Rakvere Teatri viimase 10 aasta publikurohkeim aas-
ta. Aasta jooksul vaatas Rakvere Teatri etendusi 72 468 külas-
tajat. Kui lugeda kokku ka need inimesed, kes käisid Rakvere 
Teatrikinos, Jazzuklubis, ürituste sarjal „RT esitleb“ ja muu-
del teatri korraldatud ettevõtmistel, koguneb üldarvuks ligi 
85 500 külastust. Seega on Rakvere Teatrisse tee leidnud viis 
Rakvere linnatäit inimesi.
Publikunumbri kasv on vaid üks möödunud aasta märksõna-
dest. Teatrirahvale tegi rõõmu ka suvelavastuse „Maailma pa-
rim küla“ õnnestumine, koostöö jätkumine välislavastajate ja 
väliseesti kogukonnaga ning edukalt käivitunud uued algatu-
sed - RT Matinee, RT Vestleb ja RT muusikaviktoriin. 
Etendusi anti aasta jooksul 383, kuid kui arvestada ka muid 
ettevõtmisi, siis toimus igal päeval keskmiselt kaks üritust.
„ Meile teeb heameelt viimase kümne aasta suurim külasta-
jate arv. See näitab, et oleme jätkuvalt õigel kursil ja et publik 
hindab meid,“ kommenteeris teatri direktor Velvo Väli.
2016. aasta stardib uue hooga: juba 6. veebruaril esietendub 
vene lavastaja Filipp Losi käe all uuslavastus „Ausammas“. 
Kevadel algavad nelja uuslavastuse proovid, millest kaks 
jõuavad publiku ette enne suve ja kaks näevad ilmavalgust 
sügisel. 
Suvel pakub Rakvere Teater kuhjaga põnevust ja üllatusi. 
Rakveres Pika tänava hoovis esietendub Raivo Trassi lavasta-
misel Andrus Kivirähki „Maailma otsas“, milles astub üles ko-
gu trupp, lisaks väga väärikaid külalisi ja kohalikud isetege-
vuslased. 6.-9. juulini ootab Rakvere ärksaid teatrihuvilisi 
rahvusvaheline etenduskunstide festival „Baltoscandal“, kust 
saab ülevaate uusimatest suundumustest Euroopa ja maail-
ma teariskeenel.

Kuulutaja

Endlat külastas eelmisel aastal 
peaaegu 76500 vaatajat
2015. aastal tõi Pärnu teater Endla publikuni 25 erinevat la-
vastust, nende hulgas 10 uuslavastust. Kokku anti 340 eten-
dust, millega koguti 76 497 vaatajat. Kõige rohkem publikut 
ehk 8 901 vaatajat kogus suures saalis Oleg Titovi lastelavas-
tus „Peeter Paan ja valge lind Wendy“, mida mängiti 21 korda. 
Kõige enam mängukordi oli aga Kaili Viidase lavastusel „Kõik 
naistest“, mis jõudis Endla Küünis ning väljaspool Pärnut 
publikuni koguni 35 korral ning mis kogus 7 633 vaatajat, ol-
les ka külastatavuselt teisel kohal. 
„Oli huvitav ja töömahukas aasta, kus julgesime ka mõõdu-
kaid riske võtta – üle pika aja läksime suvelavastusega üsna 
kaugele majast välja. Lavastuste palett on piisavalt mitme-
külgne ja kokkuvõttes oli aasta ka majanduslikult positiivne. 
Rõõm on tunda, et publik oma teatrihuviga Endlat toetab ja 
seeläbi teatritegemist elujõulisena aitab hoida“ on teatri di-
rektor Roland Leesment tulemustega rahul.
2016. aasta kevadhooajal tuleb Endlas lavale viis uut lavas-
tust. 22. jaanuaril jõuab publikuni EMTA lavakunstikooli 27. 
lennu diplomilavastus, komöödia „Uhkus ja eelarve“, mille 
tekst on valminud trupitööna ning mille lavastajaks on Mehis 
Pihla. Veebruaris esietendub Ingomar Vihmari lavastatud 
Ralf Langbacka tragikomöödia „Olga, Irina ja mina“ ning Enn 
Keerd toob lavale Korea juurtega ameeriklannast näitekirja-
niku näidendi „Valged heteromehed“. 
Teatrikuul ehk märtsis jõuab publikuni kunagise endlalase 
ning praeguse Tartu Uue Teatri kunstilise juhi Ivar Põllu „Öös 
on asju“, mis põhineb Mati Undi eklektilisel ja mitmetahuli-
sel romaanil. Kevadhooaja viimase uuslavastuse teeb külali-
sena Ugalast Taago Tubin, kes lavastab Duncan Macmillani 
„Kopsud“. 
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Tulekul on improetendused, 
kus teeb kaasa Saara Kadak

IMPROTEATER

Kiika improt Youtube´is
Impro on väga popp ingliskeelses maailmas, kus on paar ülimenukat te-
lesaadet, milles publikule esinevad impronäitlejad. Parimaid lõike neist 
saadetest leiab, kui tippida Youtube`i otsingureale saadete pealkirjad 
„Who`s line is it anyway“ ja „Improvaganza“. Eestikeelset improsugeme-
tega telesõud „Palume lavale“ saab järele vaadata TV3 kodulehel.

Rakvere Teatri uusimas draamas „Must prints“ mängib Saara 
Kadak peaosa. 

Foto: Mark Raidpere

Hetk improteatri IMPEERIUM etenduselt, kus käe on tõstnud Merilin Kirbits, tema kõrval Kati 
Ong, Erki Aule ja Rauno Kaibiainen. 

Foto: improteater IMPEERIUM

koos laval olla, ja et ta ka ise 
sellega nõus oli, siis nii liht-
salt see juhtuski.“
IMPEERIUM mängib igal 
kuul etendusi koos tuntud 
näitlejaga. Eelmisel kuul oli 
külaliseks Indrek Ojari ning 
üle-eelmisel Ivo Reinok. Eten-
dustel löövad kaasa ka muu-
sik ning valgustaja. Pileti saab 
üle tunni kestvale etendusele 
kätte vähem kui kümne euro-
ga.

Tellimused publikult
Improetendusel küsitakse 
publikult märksõnu, mida 
kohe etenduses kasutatakse. 
„Näiteks küsivad näitlejad sa-
geli tegevuskohta,“ rääkis 
Pärn. 
Impronäitlejad valdavad mit-
meid võtteid, kuidas käigult 
sündivat etendust stseenide 
ja sketšide vormis edasi viia. 
Improteatri elemente sai nä-
ha paari aasta taguses tele-
saates „Palume lavale“, kus 
teatrite võistkonnad pidid la-
hendama mängulisi ülesan-
deid. Teiste seas oli ülesanne, 
mis on tuntud telesaatest 
„Reisile sinuga“. Nimelt peab 
reisipartnerit otsiv küsitleja 
sketši lõpuks vastajate vastus-
te põhjal ära arvama, mis 
ametit vastajad peavad, ja ka 
midagi muud neid iseloo-
mustavat. See „kohtamis-
mäng“ on armastatud num-
ber ka ingliskeelsetes impro-
teatri telesõudes, mille sal-
vestusi leiab Youtube´is.
Impro võib olla pööraselt nal-
jakas, kuid ka väga tõsine, se-
da ei tea iial ette. „Siiski olen 
saalis naerupahvakaid natuke 

rohkem täheldanud kui nut-
tu,“ ütles Pärn. Tema sõnul 
võib vaataja näha igat eten-
dust pisut erinevalt, sest sa-
maaegselt sellega, et lugu 
sünnib laval, sünnib see ka 
vaataja peas. See asjaolu ka-
jastub ka IMPEERIUMI lipu-
kirjas „Kujutluse võim“, mis 
viitabki teatri ühele peamise-
le koostisosale – publiku 
kaasaelamis- ja empaatiavõi-
mele.
Pärn ütles, et tema jaoks on 

improteater ka omalaadne 
„näitleja jõusaal“, kus näitleja 
saab end vormis hoida. Imp-
roteatri väljaõppel on peami-
ne rõhk spontaansusel, julgu-
sel, mängulisusel, koostööl ja 
partneri märkamisel. Maarius 
Pärn märkis, et need omadu-
sed on kindlasti leitavad ka 
improetendustes ja et impro-
etendused omakorda võiksid 
meeldida inimestele, kellele 
sellised omadused elus meel-
divad.
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Kuigi viimasel ajal kogu-
vad teatriväljal üha suure-
mat populaarsust stand-up 
komöödiad, ei ole kuhugi 
kadunud klassikalised nal-
jatükid. Nii naerutab Vana 
Baskini Teater alates no-
vembrist Eesti erinevais 
paigus publikut John Pat-
ricku komöödiaga “Peti-
sed”. 

Eva-Lotta Kivi

USA dramaturgi John Patric-
ku nimi on Vana Baskini Teat-
ri publikule ilmselt eelnevalt 
tuttav. 2008. aastal lavastas 
Vello Janson Patricku komöö-
dia “Opal otsib meest” ja aas-
ta hiljem tõi Ivo Eensalu lava-
le tema komöödia “Hullem 
kui Hollywoodis”. Kaks Patric-
ku tükki - “Armastus ei hüüa 
tulles” ja “Skandaalisalu” -  on 
praegu ka projektiteater Kell 
Kümme mängukavas.

Kelmidest nunnad
Lavastus “Petised” (lavastaja 
Vello Janson) räägib kahest 
keskealisest õest - Angelast 
(Anne Paluver) ja Theresast 
(Marika Korolev). Naised 
teesklevad nunnasid ja korja-
vad almuseid, et oma orvuks 

TEATRIARVUSTUS

Petised omavahel

Pettuste lainetel seilavad Raivo Rüütel, Marika Korolev ja Anne Paluver. 
Foto: Vana Baskini Teater

John Patrick “Petised” 
Lavastaja ja tõlkija Vello Janson
Kunstnik Jaak Vaus
Osades Anne Paluver, Marika Korolev, Kärt 
Reemann, Raivo Rüütel, Janek Sarapson
Esietendus 6. novembril 2015 
Salme Kultuurikeskuses

PETISED

jäänud vennatütre Tanja 
(Kärt Reemann) õppimisku-
lude eest tasuda.
Ühel hetkel jääb Theresa aga 
altkäemakse armastavale po-
litseinikule (Raivo Rüütel) va-
hele ning kõigele lisaks proo-
vib arstitudengist murdvaras 
(Janek Sarapson) õdesid röö-
vida. Olukord laheneb Angela 
ja Theresa jaoks aga ootama-
tult edukalt ning lõpuks 
ühendavad kõik neli oma 
jõud, et üheskoos kelmuste 
teel raha teenida. Lugu võtab 

täiesti uue pöörde aga siis, 
kui Pariisis kunsti õppiv Tanja 
saabub äkitselt koju.
“Petiste” lavastaja Vello Jan-
son on samaaegselt ka John 
Patricku komöödia tõlkija. 
Lavastuses on ta jäänud üsna 
truuks originaaltekstile. Selles 
ei ole iseenesest midagi hal-
ba, sest dialoogid on vaimu-
kad ja Jansoni tõlge ei kõla 
näitlejate suus kunstlikult, 
vaid hoopis sujuvalt ja loo-
mulikult. Lihtsalt põnevam 
oleks olnud laval näha Janso-

ni isiklikumat tõlgendust ori-
ginaalteosest.
Kõige säravamad rollid “Pe-
tistes” teevad Anne Paluver ja 
Kärt Reemann. Paluveri ke-
hastatav Angela on taibukas 
ja nahaalne vanatüdruk, kes 
on kõigi kelmuste eestvedaja. 
Kui Theresa tunneb petmise 
ja valetamise pärast pidevalt 
süümepiinu, siis Angela arva-
tes tuleb võtta sealt, kust võt-
ta annab. Tema teravalt iroo-
nilised ütlemised ja geniaal-
sed ideed muudavad lavastu-

se tõeliselt nauditavaks. Palu-
veri Angela on nagu kartmatu 
kapten, kellele kõik teised 
keerulistes olukordades toe-
tuda saavad. 
Kärt Reemanni mängitud 
Tanja on täielik vastand An-
gela tegelaskujule. Tanja on 
pealtnäha omakasupüüdma-
tu ja õrnahingeline noor tü-
tarlaps, kes õppis Pariisis 
kunsti. Tal oli juba lapsest 
saati kokutamisega problee-
me ja Reemann tabas tema 
kokutava kõnemaneeriga 
täpselt kümnesse. See oli lau-
sa nii tõetruu, et tekkis kaht-
lus, et Reemann kokutab ka 
päris elus.

Lavastus ei ole labaselt 
naljakas
Lavastus “Petised” mõjub ise-
gi kolmkümmend aastat hil-

jem (Patricku komöödia ori-
ginaalpealkirjaga “Cheating 
Cheaters” ilmus 1985. aastal) 
päevakajalisena. Nimelt lei-
dub meie keskel ju alati neid, 
kes proovivad rikkust kokku 
ajada teisi ära kasutades või 
siis ebaseaduslikul teel. 
Hoolimata sellest, et tegelas-
kujud on parajad kelmid ja 
olukord absurdselt naljakas, 
ei muutu lavastus aga kordagi 
labaseks ja erineb heas mõt-
tes paljudest teistest Vana 
Baskini Teatri lavastustest. 
Sellepärast sobib see vaata-
miseks ka neile, kes muidu 
pigem hoiduvad komöödiala-
vastustest. 
Rakvere Teatris mängitakse 
tükki 30. jaanuaril.







Kuulutaja reede, 8. jaanuar 201612 Kuulutused

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Citroen C3, 01/2008a. 1.4(54kw), 
bensiin, manuaal, beež met. Sn: 107 
000km. Hind: 2490.-

Nissan Tiida, 04/2009a. 1.8(93kw), 
bensin, manuaal, must met. Sn: 
88300km. Hind: 4990.- 

Dacia  Sandero ,  01 /2012a . 
1.2(55kw), bensiin, manuaal, 
punane. Sn: 141 517km. Hind: 
5390.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 5990.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 8290.-

Volkswagen Golf, 03/2011a. 1.2 
(77kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 74 252km. Hind: 8490.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
09/2011a. 1.6(86kw), tumepruun 
met. bensiin, CVT, Sn: 67 000km. 
Hind: 9990.-

Toyota Auris, 02/2001a. 1.6 
(97kw), bensiin, manuaal, punane. 
Sn: 60 205km. Hind: 8990.-

Peugeot Partner, 03/2013a. 1.6 
(72kw), bensiin, manuaal, valge, 
kaubik. Sn: 75 725km. Hind: 
9690.-

Nissan Qashqai+2, 03/2010a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 160 750km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2011a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 94 210km. Hind: 
9890.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 96 135km. Hind: 10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 06/2014a. 
1.6 (68kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn:98 383km. Hind: 
10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 08/2013a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 52 176km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Visia, 05/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 51 050km. Hind: 
12 490.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2011a. 
2.0(110kw), diisel, manuaal, 4x4, 
lilla met. Sn: 79 626km. Hind: 
12 990.-

Renault Trafi c 6-kohta, 06/2013a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 83 790km. Hind: 13 
990.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 
04/2012a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 111 
900km. Hind: 13 290.-

Nissan Qashqai+2  Acenta 
Connect, 02/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 21 
900km. Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai+2 Acenta , 
01/2013a. 1.6(96kw), diisel, 
manuaal, Sn: 95 645k. Hind: 13 
990.- 

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 16 000km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 03/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 14 875km. Hind: 24 990.-

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL             2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                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                                                  -00
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 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 Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUSKuuluta 

Kuulutajas!

Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee
või helista 32 25 093.

Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu 
Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)

iga päev 10-22

•  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.

• Parendame teie kinnisvara. 
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 6. 3/4, 39 m2, aknad 
vahetatud, turvauks, san.remont 
tehtud. Hind 17 600 €, tingi! Tel 
5551 8067

• Müüa 2toaline korter Kiviõlis 
(38,13 m2). Osaliselt möbleeritud, 
hruštšovka. Hind kokkuleppel. Tel 
5569 2505

• Müüa 3toaline korter Lepnal 
Energia pst. 16, 3/3, 58 m2, vajab 
kap.remonti. Aknad vahetatud, 
uus puidust uks. Hetkel käib maja 
soojustamine. Hind 11990 €. Tel 
5682 8249

• Müüa Rakvere linna ääres Näpil 
renoveeritud majas (II korrus) 
heas korras 4toaline korter (62,3 
m2). Hind 24 500 €. Tel 5094 724

• Müüa maja Amblas. Korralik 
kivist majakarp. Sees on ehitustööd 
pooleli jäänud. Krunt ca 1100 m2, 
kõrvalhoone. Hind 21 900 €. Tel 
5262 267

• Müüa maja Tapal. Krunt 624 
m2, elamu 64,5 m2, 2 tuba, köök, 
dušikabiin, WC, väike saun, 
puukuur, kasvuhooned. Hind 25 
000 €, tingimisvõimalus. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa maja Harjumaal Kernu 
vallas Kaasikul, üldpind 60 m2, 
pliit, kamin, soojuspump, vesi 
sees, WC, kelder, elamumaa 
1264 m2, telliskivist garaaž, kuur, 
saun, korralik aed, marjapõõsad, 
viljapuud, hekk. Kontakt 51 925 
428

KINNISVARA

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

• Ostan 2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 5187 
979

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Soovin osta 2-3toalise korteri 
Rakveres. Tel 5656 4857

• Ostan Rakveres või lähiümbruses 
2-3toalise rem. vajava korteri. 
Info 5180 770

• Noor pere soovib osta maja, võib 
vajada remonti. Asukoht Lääne-
Virumaal. Hind kuni 10 000 €. Tel 
5903 0193

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  S o o v i n  ü ü r i d a  1 t o a l i s e 
ahiküttega korteri Rakveres. Tel 
5780 9416

• Soovin üürida korteri Viru-
Jaagupis, ülempiir 65-70 € 6 kuust 
kuni aastani. Tel 5669 3339

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline  k.m. 
möbleeritud korter  Rakvere 
kesklinnas. 120 € + kom. Tel 5781 
9272

• Anda üürile kesklinnas 1toaline 
k. mugavustega korter (35 m2, 
mööbel, 225 €). Tel 5029 052

• Anda üürile 2toaline korter (50 
m2) kesklinnas uues majas. Üür 
280 €. Tel 5029 052

• Tapal anda üürile 2toaline korter. 
Renoveeritud, möbleeritud, 
olmetehnika. 150 €/kuu + kom. 
Tel 5552 8450

• Anda üürile korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5552 6645

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 1991. a 2,0 82 
kW tumeroheline pärlmutter, 
katuseluuk, kesklukk, remonti ei 
vaja, mõlgid ja rooste puuduvad. 
Ülevaatus ja kindlustus kehtivad 
kuni 2016. a juunini Hind 600 €. 
Tel 5692 3544

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. A 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
talverehvidel,  roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Astra 1,6 bensiin 
t.sinine, universaalkere. Auto väga 
heas korras. Hind kokkuleppel. Tel 
5028 156

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong,  talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
mõlkideta,  kor ral ik ,  kehtiv 
ülevaatus 04/2016, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2016. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Renault Megane Scenic 
Megane Scenic 1.4 70 kW, punane, 
heas korras. Hind 1150 €. Lisainfo 
56714403

• Müüa Suzuki SX4 4x4 1,6 2007. 
a sinine met., väga heas korras. 
Tel 5174 193

• Mü ü a  Vo l ks w a g e n  G o l f  4 
Variant Basis 1,6i 2003. a 77 
kW kuldne metallik, universaal, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
kesklukk puldist, el.peeglid, 
veokonks, stereo, naastrehvidel, 
v.heas tehnilises korras, kehtiv ül 
06/2016, ilus auto, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 
Variant Basis 1,9TDI 2001.a 96 kW 
tumesinine metallik, turbodiisel, 
uuem mudel universaal, kliima, 
el.aknad, el.peeglid, kesklukk 
p u l d i s t ,  t u m e  i l u s  s a l o n g , 
valuvelgedel ning naastrehvidel, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
kehtiv ül. 2016, superökonoomne, 
soodsalt, Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 2004. a 
universaal. Hõbemetallik, 5 ust, 
uuem mudel, rikkalik lisavarustus. 
Sõiduk väga heas korras. Ülevaatus 
04.2016. Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa erinevad jooksud 
n a e l r e hv e :  1 8 5 / 7 5 R 1 4 C , 
1 8 5 / 6 5 R 1 5 ,  1 7 5 / 6 5 R 1 4 , 
195/70R15C, 205/80R16C ja 
175/70R14 (naast, velgedel 
4 x 1 0 0 ,  k e s k ava  5 8 )  n i n g 
lamellid 175/70R14 (velgedel 
4x100, keskava 58). Lisainfo tel 
5552 7229

SÕIDUKID

•  O m a n i k  a n n a b  r e n d i l e 
äripinnad (25 m2, 40 m2, 56 m2) 
Rakvere kesklinnas Vilde tn 14. 
Info 5648 6638

• Müüa Kadrina vallas Võduvere 
külas Loobu jõe ääres Jõeveere 
(27305:003:0164) kinnistu 
16,31 ha, millest metsamaad 
6,98 ha ja rohumaad 7,37 ha. 
Tel 5153 384

•  Mü ü a  k a u n i l  K ä s m u  p s 
e l a m u k r u n t   k a t . t u n n u s 
9 2 2 0 1 : 0 1 4 : 0 0 4 6 ,  r e g . o s a 
180131/1801. Detailplaneering 
olemas. Tel 5568 6385

www.kuulutaja.ee

• Müüa multiliftkast, sobib nii 
konks- kui ka trossliftile. Maht 
12 m3. Hind kokkuleppel. Tel 
5026 761
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Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

TEENUSED

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine,  plaatimine, 
elektri- ja torutööd). Tel 5187 
979

• Metsalõikus koos väljaveoga. 
Vajadusel abistan realiseerimisel. 
Info: 51 46 788

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

• Ehitus, siseviimistlus, remont 
ja lammutus. Majad, korterid, 
saunad, pesuruumid (plaatimine, 
s o o j u s t a m i n e ,  p a h t e l d u s , 
värvimine, parketi paigaldus, 
elektri- ja torutööd). Tel 5045 560

• Väiksem ehitusfi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

• Teostame korterites ja eramutes 
ehitus ja remonttöid, samuti san.
tehnilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

• Teostame eramute, korterite 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Üldehitus, siseviimistlus, 
torutööd. Tel 5069 683

•  Te o s t a m e  s a n t e h n i l i s i 
remonttöid, sanitaartehnika 
paigaldust. Küttesüsteemide 
remont, läbipesu, hooldus. Tel 
5305 3053

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
( p l a a t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
tapeetimine, parketipaigaldus). 
Saunad, pesuruumid, korterid, 
majad. Tel 5045 560

• FIE  Mart Nestor  ehitab vunda-
mente ja majakarpe, müüritööd 
ja puitkonstruktsioonid, puitfas-
saadid, ehituse sisetööd, vanade 
hoonete renoveerimine, ehitus-
alane nõustamine. Tel 5646 0674

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja hooldust. Tel: 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.
eu

• Autoremont HALJALAS. Pidu-
risüsteemi remont. Õlide vahetus. 
Rehvitööd. Summutite vahetus, 
remont. Mootori remont. Kõik-
sugu pisitööd. Helistage tel 5164 
415, Urmas

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• Pakume vee, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i ku t e  j a 
gaasitorustiku paigaldust, 
hooldust ja remonti. Pakume 
kaevetöid koos paigaldusega. 
Vee-, kanalisatsiooni- ja 
gaasitorustike sis etö ö d. 
E r i n e v a d  r a u a t ö ö d , 
keevitamine, torude jootmine 
(vasest, mustast,  ja rv metallist). 
Nimativ OÜ 5348 7973

• 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

•  K l i i m a s e a d m e d .  Mü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp (25 a kogemust) ehitab 
ja remondib küttekoldeid. Tel 
5069 683

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

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenus. Tel 5221 165

• 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

• Kolimis- ja veoteenus. Kiire, 
mugav, soodne! Tel 5646 7038

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

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

• Kaubavedu MB Sprinter kau-
bikuga,  kaubaruumi pikkus 3300 
mm, kõrgus 1800 mm. Tel 5373 
6931, 5109 092

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 
553 6188, 324 0707

• Pakume kaubale, autodele 
v õ i  e r i t e h n i k a l e  v e o - , 
transpordi- ja puksiiriteenust 
haagisega (5x2m, kuni 2,5t). 
Tel 5348 7973

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009 

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

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

• Soodsalt müügil kodu- ja töös-
tusõmblusmasinad. Tarvikud. 
Remont kõikidele masinatele. 
Helistada võib igal päeval 5588 
429. Kuulutus ei aegu!

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

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

• 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 ja nutiseadmete väga 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97

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

• TV- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

• 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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. 

Tel 555 67508
ROHIAIA 15A, RAKVERET. 555 67508 
AVATUD E - R 9-18 L 10-15

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

* 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus
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PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.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

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, 

remondib, hooldab ja 

müüb

soojuspumpasid. 

Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

* 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

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

• 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

* 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

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

PAKUME KÜLMUNUD PAKUME KÜLMUNUD 

SÕIDUKITELE SÕIDUKITELE 

ÜLESSOOJENEMISEKS ÜLESSOOJENEMISEKS 

GARAAŽI. GARAAŽI. 
Ruumid on köetud ja Ruumid on köetud ja 

asuvad Uhtnas.asuvad Uhtnas.
Hind: 12 tundi 30 €, Hind: 12 tundi 30 €, 
             24 tundi 50 €.             24 tundi 50 €.

Äravedu ja muud teenused Äravedu ja muud teenused 
kokkuleppel.kokkuleppel.

Võimalik ka veoautodele Võimalik ka veoautodele - - 
hind kokkuleppel.hind kokkuleppel.

Info telef 5206191Info telef 5206191

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

MÖÖBLIKAUPLUSESSE
Rakveres Tallinna tänav 49B 

Saabus müügile 
uus partii 

nurgadiivaneid, 
lastele narid ja 

voodid, madratsid, 
puidust kummutid, 
riidekapid, uued ja 

kasutatud lauad, 
toolid ning väga 
palju huvitavaid 

tooteid. 

Külastage meid!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Meeldivaid sisseoste!

Info 5069 814

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

• Ostan nõukogudeaegseid ste-
reovõimendeid, võib pakkuda ka 
remonti vajavaid. Tel 560 500 21

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349

• Müügil kasutatud kodumasinad.
Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1. 
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ

• Müüa 2 diivanilauda, kolme 
poolega riidekapp, dekoratiivne 
veinivaat, ümar serveerimislaud, 
vannitoa kraanikauss. Tel 5699 
6594

• Poes Selena Tuleviku 6 (Seminari 
1 vastas) suur valik  riideid 
erinevale maitsele ning kõik 
suurused. Kõik on oodatud!

• Müüa naistekasukad (suurus 
nr 46-48, pikkus 110-120 cm). Tel 
5519 610

• Müüa kivist köögi töötasapind 
A b s o l u t e  B l a c k  ( m õ õ d u d 
1900x600mm). Induksioonpliidi 
avausega, kasutatud, 250 €. Tel 
5347 1778

• Kiiresti müüa puitparketti tamm 
(20 m2, pakendis) poest odavama 
hinnaga ja mikroskoop. Tel 5850 
7029

KODU

Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee
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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%

KADUNUD

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
saematerjali,  s er vamata 
lauda, lepalauda, terrassi-,  
voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused 
ja laiused.  Vedu tasuta.  Tel 
5282 268

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Tel 5122 502

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

RAKVERE KÜTTELADU 

MÜÜB:

* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KIVISÜSI

* SAEPURUGRAANUL

* KAMINAPUUD

Narva 17, tel. 32 51 101
www.algaveod.ee

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

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

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

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

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

• Müüa 3m küttepuid (lepp) koos 
veoga 18€/rm. Min kogus 30 rm. 
Tel 58 667 990

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müün kuivi ja tooreid küttepuid 
(lepp). Väike-Maarja, Rakvere, 
Tallinn. Mob. 5259 267

• Müüa soodsalt kütteklotse 40L 
võrkkottides. Hind 1.50 €, vedu 
Lääne-Virumaa piires tasuta. Tel 
5845 1111

• Müüa kuivi küttepuid ja klotse 
võrkudes (ka paari võrgu kaupa). 
Tel 5074 958

• Müüa küttepuid  ( lepp ja 
metsakuiv kuusk). Transport. Tel 
5304 0689

• Müüa soodsalt kütteklotse 
võrkkottides. Asume Kadrina 
lähedal. Tel 503 5508

• Müüa kuivi küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 €/kott. 
Rakvere piires transport tasuta. 
Tel 5843 4388

KÜTTEPUUD

LEITUD

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 
Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 

6,5 TONNI!6,5 TONNI! 
UUS!UUS!

250 €
250 €

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 447

reinar@rakaselg.ee

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8

• 3. jaanuaril Vinnis leitud väike 
sõbralik kiisu. Tel 53 62 41 43

•Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

• Müüa otra (0.15€/kg),  nisu 
( 0 . 2 0 € / k g ) ,  j a h u  ( 0 . 2 3 € /
kg) ja söögikartulit „Laura“ 
(väetisevaba, 0.30€/kg). Tel 5200 
783

• Müüa mett otse mesinikult. 
R a kv e re  p i i re s  k o j u  k ä t t e . 
Pakendatud 1,6kg ämbrisse (10 
€ tk) ja 900gr klaaspurki (7 €). Tel 
5203 976

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega.  Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414

•  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. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa kodumaist küülikuliha. 
Hind 10€/kg, liha vaakumpakendis. 
Info 5547 194

• Müüa 14 kuud munenud kanad 
1 €/tk. Tel 5646 0588

PÕLLUMAJANDUS

METS

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....34 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

TEATED

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

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

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

VANAVARA

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

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 
soodustus 5 ���� � � �eur

Meeste juuste lõikus 
8 eur 

Avatud 9-17

Ootame vanu ja uusi 
kliente!

Tel 526 9069

JUUKSUR 
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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. 

•  Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• Ostan vanu elektriseadmeid 
( m a k i d ,  r a a d i o d ,  a r v u t i d , 
trükiplaadid, skeemid, dioolid) 
v a n a a e g s e i d  t o i d u n õ u s i d , 
rahasid, medaleid. Tel 5633 1491

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 
TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.
TEL 527 4255

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

• Mees (58a) otsib sõpra. Tel 5857 
6904

TUTVUS

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame naabrinaist 

AMARILLIS-THERESE 
KUŠKET. 

KÜ Võidu 53 V trepikoda

JOHANNES KAUKVER
5.01.1921 – 3.07.2010 

95. sünniaastapäeval 

mälestavad kallist isa

 tütred peredega

Miks kaitseingel kokku pani tiivad ja 
igavikku minna laskis Sul? 

Pr Helmi Urbalu!

Sügav kaastunne Sulle 

ämma 

kaotuse puhul. 

Lääne-Viru Pimedate Ühing

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 7. jaanuar 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Hapukapsas kg 1,20

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 4,00

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Aeduba kg 2,50

Hapukurk kg 4,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

K a n a m u n a d 
(kodused)

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi saab reakuulutusi saab 
anda nüüd kaanda nüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”kaupluses “Joogid”

Kauplus avatudKauplus avatud
 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t

Vinni kerkis keskkonnasõbralik biokütusel töötav katlamaja, 
mis on võimeline katma ligikaudu poole Vinni elanike sooju-
sevajadusest. Piirkonna elanike jaoks langes tänu soodsamale 
kütusele ka soojuse hind.
Kohaliku ettevõtte Rapsak Grupp OÜ poolt rajatud katlamajas 
on võimalik toota aastas kuni 4000 MWh soojust. Kogu toode-
tud energia müüakse soojusettevõttele Askoterm, kes müüb 
soojust Vinni-Pajusti piirkonna elanikele ja ettevõtetele. Tar-
bijatele hakkas tänu katlamaja rajamisele kehtima ka uus ja 
madalam soojuse hind - 64,36 EUR/MWh.
Katlamaja igapäevane opereerimine usaldati Eesti ühe suuri-
ma soojatootja Adven Eesti kätte. Rapsak Grupi juhi Alar Kulbi 
sõnul tagab professionaalne opereerimismeeskond varustus-
kindluse. “Adven Eesti on end tõestanud ka näiteks Rakvere 
Koostootmisjaama opereerimisel. Kaasasime Advenit koge-
muse tõttu juba ka ehitusfaasis, et välistada sel moel erinevad 
probleemid, mis hiljem ilmneda võivad,” rääkis Kulp. 
Adven Eesti juhatuse liikme Mati Tatari sõnul said kohalikud 
elanikud tänu koosöös sündinud projektile soodsama soojuse 
hinna. “Üha sagedamini on energiaettevõte ise see, kes katla-
maja ehitust rahastab. Vinni katlamaja puhul oli aga kohalikul 
ettevõttel huvi investeering oma õlule võtta. Koostöös tehtud 
pingutuse tulemusel saavad piirkonna elanikud juba lõppe-
nud aastal osa ka soodsamast soojuse hinnast, mis võib sõltu-
valt biomassi hinnast tulevikus veelgi langeda,” sõnas Tatar. 
Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte. 
Adven pakub tööstuslikke soojuse-, külma- ja jahutuslahen-
dusi, varustades energiaga nii tööstus-, kaubandus-, avalik- ja 
teenindussektorit, kohalikke omavalitsusi kui ka elanikkonda. 
Lisaks tegeleb Adven ka maagaasi jaotamise ja müügiga.

Kuulutaja

16. jaanuaril asuvad 
Tallinnas Energia 
Avastuskeskuses First 
Lego League (FLL) 
Tallinna poolfinaalis 
võistlustulle Vinni-Pa-
justi Gümnaasiumi 
robootikaringi noo-
red, kel tuleb kaitsta 
mullu samas poolfi-
naalis võidetud äge-
daima meeskonna ka-
rikas. 
Vinni roboringi 6liik-
meline võistkond 
koosseisus Roberta Jürna, Marten Pitsner, Kritjan Pobbul, Ma-
rio Mäoma, Caspar Kõrts ja Kaspar Merivald võistleb tänavu 
prügimaailmale suunatud võistlusel Vinni Beoeesli nime all ja 
koosneb peamiselt 3. ning 4. klassi õpilastest. Neil tuleb võis-
telda 32 võistkonna seas endast palju vanematega, sest võist-
lusel võivad osaleda kuni 16aastased noored.
Võistlustel kestab robotimäng mänguplatsil vaid paari minuti 
ringis, mille jooksul peab meeskond oma robotiga lahendama 
ära võimalikult palju ülesandeid. 
„Võisteldakse robotimängus, -disainis, programmeerimises. 
Olulised on ka põhiväärtused, kus hinnatakse meeskonna-
tööd, mida nad peavad järgima nii võistlusteks valmistumisel 
kui ka võistlustel,“ rääkis VPG robootikaringi juhendaja Mai 
Pitsner. 
Zhürii hindab parimate väljaselgitamisel ka seda, kas võist-
kond lähtub oma tegevuses koostööd rõhutavast FLL põhi-
väärtusest. Mai Pitsner selgitas, et oluline on olla üks võist-
kond. „FLL on sõbralik võistlus, kus avastused on võistlustest 
olulisemad. Rõhutatakse konkureerivat koostööd, mis ärase-
letatult tähendab, et kui näed vastast hädas, siis aitad teda, 
mitte ei halvusta. Tähtis on kogemuste jagamine, kus teada-
saanud ei hoia õpitut endale.“ 
Sellest, kuidas lapsed võistlusteks valmistumisel FLLi põhi-
väärtusi järgisid, tuleb neil võistlustel ka kohtunikele esitleda 
kas plakati, laulu, luuletuse, video või mõnel muul kujul. „Nad 
peavad esitluse, nagu ka muu võistlusteks ettevalmistuse, ise 
välja mõtlema,“ lisas Pitsner. 
Ettevalmistused võistlusteks, mille peamiseks tegevuseks on 
olnud robotitele programmide kirjutamine ja robotiehitus, 
võtavad aega mitu kuud. Juhendajad küll toetavad lapsi, kuid 
lapsed teevad ise kogu ettevalmistava töö. Praegu käibki Vin-
ni-Pajusti Gümnaasiumis toimuvas tehnikalaagris käibki ühi-
ne esitluse kokkupanek.

Hilje Pakkanen,
Vinni-Pajusti Gümnaasium

Vinnis hakkas tööle uus katlamaja

Vinni Roboring valmistub kaitsma 
mullust First Lego League karikat
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7. jaanuaril möödus 100 
aastat Eesti 20. sajandi 
sportlaseks valitud male 
suurmeistri Paul Kerese 
sünnist. Rahvusvaheline 
maleföderatsioon FIDE ot-
sustas nimetada alanud 
2016. aasta Paul Kerese 
aastaks.

Ülle Kask

Paul Keres mängis ja võistles 
ajastul, mil maletajad olid kui 
väejuhid, kes malelaual oma 
käike sättisid. Male oli osa po-
liitikast, isegi selle võrdkuju. 
Male oli ühtpidi sport, teistpi-
di looming. Aga ka riikideva-
helise võidumängu osa. 
Paul Keres sündis 7. jaanuaril 
1916. aastal Narvas, kuid vee-
tis oma lapsepõlve- ja nooru-
saastad Pärnus. Ta lõpetas 
1934. aastal Pärnu Poeglaste 
Gümnaasiumi ja õppis 1937–
1943 Tartu Ülikoolis mate-
maatikat. 

Keres tõusis noore mehe-
na maletaeva tippu
Paul Keres jõudis malemaail-
ma tippu noore mehena. Juba 
1937. aastal sai temast rah-
vusvaheline suurmeister.
Kerese suuremaid kordami-
nekuid oli 1938. aastal võit 
AVRO turniiril Hollandis. Ke-
res ja Reuben Fine kogusid 
mõlemad 8,5 punkti, aga 
nõndanimetatud koefitsenti-
de süsteem andis esikoha 
eestlasele. Mihhail Botvinnik 
tuli kolmandaks, toonane va-
litsev maailmameister Alek-
sandr Alehhin jäi esikolmi-
kust välja. AVRO suurturniiri 

Paul Keres 1930ndatel.

Male suurmeister 
Paul Keres – Igavene Teine

PAUL KERES

kõrgem kaotaja ning saavuta-
da teine koht,” rääkis Kivine. 
„Sest NSV Liidul oli teda va-
ja.”
Pärast sõja lõppu alustati lä-
birääkimisi Alehhini ja Stalini 
soosiku Botvinniku vahel. 
Väidetavalt takistas nõukogu-
de võim pärast teist maailma-
sõda Keresel Alehhiniga maa-
ilmameistrimatši üle läbirää-
kimisi pidamast.
Aleksandr Alehhin, kes oli 
1920. aastal Nõukogude Lii-
dust läände emigreerunud, 
suri 1946. aastal hämaratel 
asjaoludel. 1948. aastal toi-
munud male maailmameist-
rivõistlused võitis Mihhail 
Botvinnik, Paul Keres tuli kol-
mandaks.
Paavo Kivine rääkis „Ringvaa-
tes”, et kuigi Kerest peeti maa-
ilma parimaks maletajaks, ei 
saanudki ta endale maailma-
meistritiitlit. „Me ju Eestis ai-
masime neid põhjuseid,” üt-
les ta. „Raamatu „Paul Keres” 
koostamisel tuli välja palju 
dokumente, mis kahtlusi ka 
tõestasid ning isegi ületasid.”
Teist korda luhtus Keresel tiit-
limatš 1959. aastal, mil ta pidi 
loovutama selle Riias Mihhail 
Talile.
Kerese võitlus maailmameist-
ritiitli nimel kestis kuni 1963. 
aastani, mil ta pidi leppima 
MMi kandidaatide turniiril 
Curacaos taas teise kohaga. 
Nii sai malelegendi hüüdni-
meks Igavene Teine.

võiduga sai Keres õiguse 
maailmameistrimatšiks Aleh-
hiniga.
3. detsembril 1938 kogunes 
Tallinna lennuväljale Kerest 
vastu võtma sadakond ini-
mest. Raamatus „Meie Keres” 
tsiteerib Valter Heuer ajalehte 
„Uus Eesti”: „Kell on 4 läbi, 
kui kostab udusest taevast 
mootorimürin ja pilvede va-
helt libiseb alla hall lennuki-
siluett. Siis ilmubki Paul Keres 
isiklikult lennukiuksest. Tu-
medas lihtsas kaabus – väli-
musega nagu iga keskmine 
kodanik tänaval. Kui nägu ei 
tunneks, keegi ei ütleks, et see 
on kuulsus, maailma üks pa-
rem maletaja.”
Keres vastab ajakirjanike kü-
simustele, millal tuleb matš 
Alehhiniga: „Noh, sinna võib 
kuluda paar aastat, enne kui 
sellest matšist midagi saab – 
kui sellest üldse midagi saab.”
Kohe pärast turniiri esitas 
Alehhinile väljakutse maail-
mameistrimatšiks aga hoopis 
Mihhail Botvinnik. Alehhin 
võttis 1939. aasta juunis kutse 
ka vastu, ent detailid olid veel 
täpsustamisel. Ka Keres esitas 
Alehhinile väljakutse maail-
mameistrimatšiks ja algasid 
läbirääkimised.

Malelegendi hüüdnimi 
oli Igavene Teine
Kui vaba Eesti muutus Nõu-
kogude Liidu osaks, oli selle-
ga määratud ära ka Paul Kere-
se saatus. 
„Tema saatus määrati 
Moskvas, poliitbüroos ja KGB 
ülekuulamistel,” rääkis Paavo 
Kivine saates „Ringvaade”, 
tutvustades oma äsja ilmu-
nud raamatut „Paul Keres”. 

1966. aastal rääkis Paul Keres 
Eesti Raadiole „igaveseks tei-
seks” olemisest läbi huumo-
riprisma: „Minul isiklikult ei 
ole talismanidesse erilist us-
ku. Võibolla sellepärast ka ei 
õnnestunud mul maailma-
meistriks saada. Aga sellega 
seoses tuleb mulle meelde 
kadunud Alehhin. Tema küll 
uskus talismanide jõusse. 
Mäletan 1937. aastat, kui ta 
mängis revanšmatši Euwega 
maailmameistri nimele. Tal 
oli selleks puhuks muretsetud 
kaks siiami kassi ja need olid 
tal sageli isegi mängusaalis 
kaasas. Mitte just tema juu-
res, aga ta abikaasa istus seal 
esireas kahe kassiga. Ja maail-
mameistril oli isegi kootud 
pullover kassi kujutisega rin-
nal. See aitas seekord küll, 
sest ta võitis selle revanš-
matši. Muidugi ei tea, mis 
oleks juhtunud siis, kui ta 
oleks koeraga tulnud.”

Keres oli nagu male Roo-
ma paavst
„Paul Keres elas sellel ajal, 
kust malest oli saanud poliiti-
lise võitluse areen ja Keres oli 
sellesse võitlusse kaasatud,” 
rääkis Paavo Kivine „Ringvaa-
tele”. „Ega armsaks saa vägisi 
ega suure jutuga. Keres oli vä-
ga vähese jutuga, aga kogu te-
ma olek, tema teod ja tegemi-
sed olid meie hinges. Ta nagu 
aitas meil olla selles kurvas ja 
raskes vene ajas oma olemise 
ja mängimisega.”

Malegeenius Paul Keres on 
ise oma sportlaskarjääri koh-
ta öelnud: „Minu asi on ettu-
reid edasi nihutada.” 
Maletajal Boriss Spasskil oli 
eriline side Keresega - justkui 
pojal isaga. Ta on nimetanud 
Paul Kerest koguni male Roo-
ma paavstiks. „Ma armastasin 
Paul Petrovitšit mingi erilise, 
pojaliku armastusega. Ma 
kasvasin üles isatuna ja Paul 
Keresesse, harukordsete ise-
loomuomadustega inimeses-
se, oli võimatu mitte kiindu-
da. Ta oli minu vastu häm-
mastavalt hea. Tunnetasin se-
da vaatamata tema põhja-
maisele vaoshoitusele ja sõ-
nakehvusele,” on Spasski öel-
nud.
Paul Keres oli väga kaua väga 
haige, aga mitte kunagi ei 
kurtnud ta terviseprobleemi-
de üle. Ta suri 59aastaselt 5. 
juunil 1975 Helsingis infarkti, 
kui oli naasmas turniirivõidu-
ga Vancouverist Tallinnasse. 
Paul Kerese riiklikele matus-
tele tuli üle 100 000 inimese, 
teiste hulgas Eesti NSV liidrid 
ja tollane FIDE president Max 
Euwe, kes oli Kerese vana sõ-
ber.
Paul Keres on maetud Metsa-
kalmistule Kuulsuste künkale 
Georg Otsa kõrvale. 

Kasutatud allikad:
ETV saade „Ringvaade” 
1.12.2015.
Sajandi sada Eesti suurkuju. 
Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

„Selgus, et 1944. aastal, kui 
maletaja proovis Eestist pere-
ga lahkuda, varjas ta ka luu-
regruppide liikmeid ja tegi 
neile võltsdokumente. See oli 
niisugune liin, mis oli hullem 
kui sakslaste juures ja Soo-
mes malet mängimas käia. 
Tema saatus oleks võinud olla 
25+5 või veel midagi hulle-
mat.” 
„Maailma teist maletajat aga 
saanud tappa just enne maa-
ilmameistrivõistlusi, kus talle 
sai võimaluseks olla kõige 

Paul Keres mängis aastatel 1935–
1975 23 riigis 67 rahvusvahelisel 
turniiril ja sai 29 korral esikoha või 
jagas seda.
Tegeles algul kirimalega, tulles sel-
les mänguliigis 1935. aastal Euroo-
pa meistriks.
Ajakirja „Eesti Male” peatoimetaja 
aastatel 1936 – 40.
Esimese rahvusvahelise maletur-
niiri võitis 1936. aastal Bad Neuhei-
mis. 
1938. aastal sai Hollandis AVRO 
turniiril esikoha. Maailmameistrit 
selgitaval turniiril 1948 jagas 3.–4. 
kohta. Maailmameistritiitli preten-
dentide turniiril 1950 4., 1953 2.-3., 
1956 2., 1959 2. ja 1962 2.–3.
Osales 1935-39 Eesti meeskonnas 

neli korda maleolümpial (1939 saa-
di 3. koht) ning kuulus seitsmel 
korral maleolümpia võitnud ja kol-
mel korral Euroopa meistriks tul-
nud NSV Liidu meeskonda. 
Oli 1947, 1950 ja 1951 NSV Liidu 
maletšempion ning 1935, 1942, 
1943, 1945 ja 1953 Eesti meister.
Rahvusvaheline suurmeister 1937, 
Eesti parim sportlane 1959 ja 1962.
Tallinna kesklinnas Tõnismäel ja 
Pärnus Kuninga tänava Põhikooli 
ees paikneb Paul Kerese monu-
ment.
Kerese järgi on nimetatud tänav 
Tallinnas, Pärnus ja Narvas. 
Keres on ainus maletaja, kelle port-
ree on olnud riigi rahatähel - Eesti 
Panga 5kroonisel rahatähel.
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Lääne-Viru Maavalitsus valis 
maakonna spordinõukogu 
ettepanekul aasta spordialga-
tuseks multifunktsionaalse 
rulluisulindi Skill ja sportliku-
maks perekonnaks perekond 
Rummo.
„Mul on hea meel, et maava-
litsuse spordikomisjon on 
langetanud väärika otsuse ja 
toonud esile tõepoolest need 
erilised ettevõtmised ja siiralt 
tublid tegijad, kes oma pon-
nistuste, tahte ja meelekind-
lusega hoiavad valdkondli-
kult maakonna lippu kõrgel,“ 
kommenteeris maavanem 
Marko Torm tänavust otsust. 
„Au ja kiitus kõikidele nomi-
nentidele ja kandidaatide esi-
tajatele. Meie maakonna üle 
60 000 elaniku loovad kind-
lustunde, et headest ideedest 
ja sportlikest perekondadest 
meil puudust ei tule. Sel kor-
ral sai väike osa neist tunnus-
tatud.“

Sportliku pere pereisa Tõnu 
on endine tippvõrkpallur, kes 
veel praegugi osaleb maa-
konna meistrivõistlustel Kad-
rina võistkonnas. Lisaks on ta 
tugev veel ka suusatamises, 
triatlonis ning rattaspordis. 
Sille on äärmiselt sportlik ja 
tubli pereema, kes on möö-
dunud aasta Väike-Maarja 
triatloni “Ebavere kange” 
võitja naiste konkurentsis. 
Peeter-Erik (17) on hetkel 
omavanuste seas Eesti pare-
maid noori triatleete, Triin 
(13) ja Inger (8) on väga tublid 
nii ujumises kui suusatami-
ses. Inger tuli äsjalõppenud 
maakonna meistrivõistlustel 
50 m distantsil hõbemedalile.
Aasta spordialgatuseks valiti 
Rakvere spordihallis asuv 
multifunktsionaalne rulluisu-
lint Skill, mis on esimene 
omataoline treeningvahend 
Eestis ja üks vähestest Euroo-
pas. Masin on ehitatud Rak-

vere Bont Rulluisuklubi liik-
mete initsiatiivil ja omava-
henditest ning sellel saavad 
treenida nii jooksjad (gru-
pitreeninguna), rulluisutajad, 
rullsuusatajad, ratastoolis-
portlased kui ka rattasõitjad. 
Rulluisulint Skill võimaldab 
harrastada sporti ka siis, kui 
õues ilm seda ei soosi, samuti 
on see suureks abiks tehnika 
treenimisel ja kehatöö mõõt-
misel. Rulluisulint on kolm 
meetrit lai ja võimaldab sise-
ruumis treenida kiirusel kuni 
60 km/h.
Aasta sportlikumat perekon-
da ja spordialgatuse eestve-
dajaid tunnustatakse maava-
nema poolt koos teiste aasta 
tegijatega kolmapäeval, 13. 
jaanuaril parimate sportlaste 
austamisüritusel Rakvere Tar-
ga maja saalis.

Kuulutaja

Lääne-Virumaal 
taekwondoga tegelev spor-
diklubi Rakvere Manada 
ootab oma ridadesse uusi 
harrastajaid. Sama alaga 
saab tegeleda ka Kundas 
klubis SK Team Yong.

Aivar Ojaperv

Nimetatud kaks klubi on n-ö 
sõsarklubid – Rakvere oma 
veavad isa ja poeg Lehesoo, 
Kunda klubis tegutseb eestve-
dajana Marko Levtšenko. 
Magnus Lehesoo ja Levtšen-
ko on endised trennikaasla-
sed ja võistluspartnerid.
Rakvere Manada üks eestve-
dajaid Magnus Lehesoo tut-
vustas, et taekwondoga saa-
vad tegeleda kõik. „Ei ole 
tähtsust, kas poiss või tüdruk, 
samuti pole vanuselisi piiran-
guid,“ kinnitas ta. „Tegemist 
on küll võitlusalaga, kuid har-
rastusspordi tasemel meil vi-
gastusi praktiliselt pole. Ala 
on kehaliselt üldarendav, an-
nab hea füüsilise põhja.“
„Taekwondo harrastamine 
pole kulukas,“ lisas ta. Varus-
tus pole kallis ja lisaks: 15 esi-
mest, kes liituvad meie klubi-
ga selle aasta alguses, saavad 
klubi poolt varustuse tasuta.“
Lääne-Viru kahes klubis on 
taekwondo harrastajaid kok-
ku ligi 90. Eestis tegeleb selle 
olümpiaprogrammigi kuulu-
va spordialaga 250-300 ini-
mest. „Läänevirulaste tase on 
hetkel selline, et Baltikumis ja 
Eestis peetavatelt võistlustelt 
saame pea alati medaleid,“ 

Selgusid aasta spordialgatus 
ja sportlikum perekond

Harrastajaid oodatakse 
taekwondo treeningutele

lausus Lehesoo. „Eestis tree-
nib ka paar sellist sportlast, 
kelle eesmärgiks vähemalt 
Euroopa tippu jõuda.“
Lehesoo ise sportis veel hilju-
ti ka ise kõrgete eesmärkide 
nimel, kuid tänavu on ta võt-
nud n-ö vaheaasta. „Koolitan 
õpetan,“ mainis ta, „aga ei vä-
lista ka tipptasemel jätka-
mist.“
SK Manada ja Team Yong ka-
sutavad ka tänavu alaliidu 
poolt pakutavaid kontakte ja 
abi ning nii jagavad 15.-19. 
veebruarini Rakveres ja 18.-
22. jaanuarini Kundas koge-
musi kaks treenerit Lõu-
na-Koreast. „Kes konkreetselt 
tulevad, ma hetkel veel ei tea, 
aga kuuldavasti on üks neist 
naisterahvas,“ märkis Mag-
nus Lehesoo.
Kaks klubi teevad tihedat 
koostööd. „Korraldame näi-
teks Lääne-Virumaa 
Taekwondo Liiga võistlusi, 
millest järgmine peaks olema 
järjekorras juba neljas,“ lau-
sus Kunda klubi eestvedaja 
Marko Levtšenko. „Kahe klubi 
vaheline koostöö on hea, sel-
lest tekkinud sünergia on olu-
liselt arendatud taekwondo`d 
Lääne-Virumaal. Võimalik, et 
laiendame tegevust veelgi, 
korraldades nii ühiseid tree-
ninguid ka üritusi.“
Taekwondo treeningud toi-
muvad nii Rakveres (endise 
Vene gümnaasiumi võimlas) 
kui ka Kundas (Kunda Spordi-
keskus) esmaspäeval, kolma-
päeval ja reedel. Täiskasvanu-
te-edasijõudnute treeningud 
algavad Rakveres esmaspäe-

val kell 18.30 ja kolmapäeval 
ning reedel kell 19; algajate 
treening algab kolmapäeval 
ja reedel kell 18.
Kundas toimub kõigil nime-
tatud päevadel algajate tree-
ning alates kella 18 ja edasi-
jõudnute oma alates 19.30. 
Suurimate toetajana Lää-
ne-Virumaa taekwondole ni-
metas Magnus Lehesoo MM 
Trading Partners OÜ, samuti 
ka MM Paintballi. „Viimased 
pakuvad klubi liikmetele füü-
silist tegevust väljaspool 
spordisaali,“ märkis Lehesoo.

Medalita ei 
jäädud selgi korral
Eelmise aasta lõpus osalesid 
nii Rakvere kui ka Kunda 
sportlased ühise meeskonna-
na taekwondo turniiril Lätis 
Ogres. Tagasi tuldi kolme 
poodiumikoha ja kahe eriau-
hinnaga.
Janika Šumilova saavutas tei-
se koha, Erik Šumilov ja Ro-
nald Smorodin kolmanda. 
Võitluslike matšide ja heade 
soorituste eest pälvisid kor-
raldaja eriauhinna Sigmar 
Rikkolas ja Jana Šumilova. Sel 
võistlusel osales üle 300 
sportlase ja Eesti saavutas 
võistkondlikus arvestuses Ve-
nemaa järel teise koha.
Järgmiseks suuremaks võist-
luseks, kus Lääne-Viru 
taekwondo-sportlased osale-
vad, on 13.-14. veebruaril Tal-
linnas Tondiraba jäähallis toi-
muv Martial Arts Games. 13. 
märtsil võetakse osa Kenig 
Open`ist Kaliningradis.
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KUHU MINNA

rakvereteater.ee

8. - 11. jaanuar kell 18
Thriller

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

MUST ALPINIST

8. - 11. jaanuar kell 16
Seiklus

(Perefilm)

OPERATSIOON
ARKTIKA

9. ja 10. jaanuar kell 14:30
Seiklus

(Perefilm)

VÄIKE DRAAKON
KOKOSAURUS

8. - 11. jaanuar kell 20
Komöödia

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

UHIUUS TESTAMENT

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta
9. jaanuaril toob hitivaliku kohale DJ Alvar Orula
16. jaanuaril mängib parimat retroklaasikat DJ Margus 
Teetsov

Rakvere Teater
14. jaanuaril kell 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)

Biore Tervisestuudio
Rakveres, Laada 5
8., 15., 22. ja 29. jaanuaril kaaniravi. V. Kudrjavtsevi vastu-
võtt.
19. jaanuaril ortopeediline jalalaba uuring ja sisetaldade 
määramine, dr. Lehte Pärn.
23. jaanuaril kl 12-14 dr. Riina Raudsiku terviseloeng 
„Põletikud kehas“. (Art Hotelli konverentsiruumis Lai tn 
18. Hind 13 eurot).
14. ja 21. jaanuaril tervisliku seisundi hindamine. Loo-
dusterapeut Eve Heinmets.
21. jaanuaril ja 4. veebruaril nõelravi. Dr. Tiia Liivalaidi 
vastuvõtt.
28. jaanuaril kl 16-18 sõltuvusvastased nõelad. Dr. Mih-
kel Veskimägi vastuvõtt.
Iga E-K kiropraktiku Artur Grigorjani vastuvõtt. Vajalik 
eelregistreerimine tel 5017 960 või info@biore.ee.
Aitame Sul leida tee parema tervise juurde!

Rakvere Eragümnaasium
14. jaanuaril kell 18-21 koosloomise õhtu. Väetantsu ju-
hendab Margit Foht, energeetilist tööd juhendab Katrin 
Lellep.
Registreerimisinfo: www.sinu.ee, telefon: 5625 6596.

Pensionäride klubi Hämarik
Pidu toimub 9. jaanuaril kell 13 Rakvere Rahvamajas.

14. jaanuaril toimub Rakvere 
Eragümnaasiumis koosviibi-
mine, millele korraldajad on 
andnud nime Koosloomine.
Millega on tegemist? Koosvii-
bimise esimeses pooles tant-
sitakse väetantsu, mida ju-
hendab Margit Foht. Sünd-
muse teine pool võimaldab 
hubases õhkkonnas reiki-
meistri ja tervendaja Katrin 
Lellepi juhendamisel endasse 
vaadata ja tegeleda uskumus-
te muutmisega.
Väetantsud on tervendavad 
tantsud, mis baseeruvad viie 
rütmi lainetel. Viie rütmi tant-
sude looja Gabrielle Roth on 
öelnud: “Pane oma keha lii-

Rakveres tantsitakse väetantsu
kuma ja see ravib ennast ise”
„Väetantsud aitavad meil lah-
ti lasta kõigest sellest, mis ei 
ole meile omane,“ selgitas 
Margit Foht. „Tantsurütmid 
annavad võimaluse ennast 
tundma õppida, vastu võtma 
ja armastama end sellisena, 
nagu oleme. Alles siis saavad 
meie jumalikud anded ja vägi 
tõeliselt avalduda.“
Katrin Lellepi meelest on iga 
hinge kõige olulisem ülesan-
ne on olla Looja. „Selleks, et 
oma tõelist tööd tegema ha-
kata, peame sedavõrd puhas-
tuma ja avanema,“ rääkis Lel-
lep. „Eesmärk on leida üles 
anne ja hinge kutse. Tunnek-
sime need ära, hakkaksime 
neid endas kasvatama ja usal-
dama - iseenda ja kõigi kõige 
kõrgemaks hüvanguks.“
Koosloomise õhtuid korral-
datakse mitmes Eesti paigas. 
Lisainformatsioon on võima-
lik saada Koosloomise Face-
booki lehelt www.facebook.
com/koosloomine.

Katrin Kivi

Õlleolümpia “Kadrina hää õlu 2016”
Laupäeval, 27. veebruaril kell 17-20 Kadrina rahvamajas ja 
kell 20-24 Kadrina saunas kolmas ülemaaline väikeõllepru-
ulide toodangu konkurss “Kadrina hää õlu 2016” rahvusva-
helise zhürii osalusel ja Kadrina Saunaklubi korraldusel. In-
fo ja degustatsiooniks registreerumine tel. 5646 5177. Vajalik 
registreerimine, kohad piiratud!

Maakonna kõrgeim autasu ootab 
kandidaate
Lääne-Viru maavalitsus kutsub maakonna elanikke ning 
asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda 
autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapi-
märgiga.
Lääne-Viru maakonna vapimärk omistatakse inimesele, kes 
oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hari-
duse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendami-
se jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Viru-
maa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on too-
nud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema 
maakonna elanik.
Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Vi-
ru Maavalitsusele hiljemalt 29. jaanuariks aadressil F. R. 
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil info@laa-
ne-viru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleb ära märkida kellele ja mille eest vapi-
märki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim 
tunnustus aastast 2005. Ettepaneku teenetemärgi andmise 
kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud ko-
misjon.
Lääne-Viru maakonna vapimärgid antakse maavalitsuse 
poolt üle Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud Lää-
ne-Viru maavanem Marko Tormi pidulikul vastuvõtul 23. 
veebruaril Haljala Rahvamajas.
Mullu tunnustas maavanem Marko Torm Lääne-Virumaa 
kõrgeima autasu ehk Lääne-Virumaa vapimärgiga pensio-
näride ühingu eestvedajat Vaike Seina, kergejõustikutreener 
Jaak Vettikut, Pihlaka kondiitriäri omanikku Arvo Sauli, Hal-
jala õlletehase juhti Ott Lichti ja ASi Silberauto juhti Väino 
Kaldojat.

Kuulutaja
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Rakvere Kroonikeskuses 8. ja 9. jaanuaril

Soodsate hindadega
voodipesu müük

220 cm laiad
puuvillased
voodipesukangad
ainult  3.- € /m

Isetegemise rõõmuks ka

Parkali 7, Rakvere

Telefon: 322 3325, 5564 5207

www.rixratas.ee

Laenutame murdmaasuusa-
ja slaalomsuuskade komplekte,

uiske! Hinnad soodsad!

Müügil
suusavarustus
ja suusariietus

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

SAABASTE

HINNAD
Mööblisalong Rakvere Vaala Keskuses

Kõik toolid

soodushindadega!

Erinavad riidekapid

soodushindadega!

Erinevad kummutid

soodushindadega!

Vio nurgadiivan 295x220

Venla voodi 160x200 Creativo nurgadiivan 380x170
Pehme mööbel Eesti tootjalt

198€

soodushind

998€

soodushind 699€

882€

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

SOOJUSPUMP
CH-S09FTXLA

(ARCTIC)

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!
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