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Iga maakond on nii edukas, 
kui aktiivsed ja tublid on te-
ma inimesed. Tuntud muusik 
Chalice on kirjutanud palju-
dele südamesse läinud loo, 
kus ütleb „minu inimesed, 
minu inspiratsioon“. Vaada-
tes tagasi lõppenud aastale 
saame uhkusega tõdeda, et 
inspireerivaid tegijaid ja te-
gusid on olnud palju ja seda 
mitmes valdkonnas.
Meil on tublid ja aktiivsed ko-
danikuühendused, haridus-, 
spordi- ja kultuuriinimesed, 
kelle töö on eeskujuks palju-
dele; edukad ja innovatiivsed 
ettevõtted.
Esile võib tuua nii Rakvere 
võrkpalliklubi kui triatleet 
Kaidi Kivioja eduka hooaja, 
suurejoonelise arvutijoonis-
tamise võistluse CADrina, 
kauaoodatud teatrikino ja 
Aqva spordikeskuse avamine 
Rakveres, Rakvere Teatri näit-
leja Tiina Mälbergi suurepä-
rane nimiosatäitmine paljude 
auhindadega pärjatud filmis 
”Ema”.
Maakonna aktiivset tegutse-
mist tõestavad ka üleriigilised 
tunnustused. Lõppenud aas-
tal tituleeriti meie maakonna 
tublid õpetajad: Simuna Koo-
li töö- ja tehnoloogia õpetaja 
Jaana Palmisto Eesti aasta põ-
hikooliõpetajaks, Rakvere 
Ametikooli õpetaja Raiko 
Kaasik Eesti aasta kutseõpe-
tajaks, Riho Rannikmaa aasta 
juhendajaks. Eesti parimate 
ettevõtete galal pälvis Esto-
nian Cell aasta uuendaja tiitli.
Lisades siia paljud teisedki nii 
riiklikul kui maakondlikul ta-
sandil tunnustused, saame 
olla kindlad, et Lääne-Viru-
maa on arenev, innovatiivne, 
tulevikule suunatud maa-
kond. Oleme teie kõigi üle 

uhked.
Tulles loo pealkirja juurde, 
olen kindel, et vaatamata va-
litsuse vahetusele ja planeeri-
tavatele reformidele, saame 
kõik ja igaüks eraldi panusta-
da sellesse, et maakond lä-
heks edasi veel suurema 
arengupotentsiaaliga ning at-
raktiivsemana. Peame veelgi 
julgemalt protsessides ja re-
formides kaasa rääkima - ko-
daniku, omavalitsusjuhi või 
ettevõtjana.
Meie ümber puhuvad muu-
tuste tuuled. Sellel aastal jõu-
takse lõpule haldusreformiga, 
aga jätkub ka juba käivitatud 
riigireform. Reformide tule-
musel ei tohiks meie inimeste 
jaoks midagi halvemaks 
muutuda, olgu selleks siis 
avalikud teenused, külaliiku-
mised, kodaniku algatused 
või maakonna areng terviku-
na. Eesmärk saab olla vaid 
praeguse olukorra veelgi pa-
remaks muutmine.
Haldusreformi valguses tule-
vad kindlasti arutusele ka re-
gionaalhalduse korralduse 
muudatused ehk kes hakkab 
tulevikus vastutama maakon-
na või regiooni arengu eest? 
Kuidas hoida maakonna 
identiteeti ning meie aastate-
pikkuseid traditsioone? Kui-
das hakkab toimuma omava-
litsuste rahastamine ja toimi-
ma nende koostöö?
On hea meel tõdeda, et nii VI-
ROL, kohalikud omavalitsu-
sed, maavalitsus, arendus-
keskus kui ka teised maa-
kondlikud institutsioonid pa-
nustavad juba praegu selles-
se, et vaatamata ebaselgusele 
reformide osas ei kannataks 
maakonna arengupotentsiaal 
ega omavalitsuste koostöö. 
Aeg annab arutust ja peagi 

saame tõdeda, kas reformide 
eesmärgid, mis praegu veel 
kirjas vaid seadustena pabe-
ril, ka tegelikkuses täidetud 
saavad.
Suunates pilgu ette käesole-
vasse aastasse, siis oleme taas 
maakonnana pildil. Nii on 
maakonnal ja maakonnakes-
kusel Rakverel au võõrustada 
Võidupüha paraadi. Saame 
näidata ennast maakonnana, 
kus on võimalik korraldada 
riiklikult olulisi üritusi, oleme 
neid ju ka varem edukalt tei-
nud.
Kindlasti on jätkuvalt üks 
olulisemaid teemasid ka jul-
geolek ning siseturvalisus, et 
meie piir oleks kaitstud ning 
politsei ja päästja jõuaks iga 
inimeseni. Lisandväärtust 
toovad siin meie kaitsevägi, 
liitlasvägede kohalolek ja üks 
kodanikuühiskonna pari-
maid näiteid - Kaitseliit. Üle 
25 000 inimesega organisat-
sioon on kasvav, ka Viru ma-
leva liikmete arv suureneb 
järjekindlalt. See annab kind-
lustunde, et meie kodanike 
kaitsetahe on jätkuvalt suur 
nii sõnades kui ka tegudes. 
Kaitseliidu liikmena olen 
veendunud, et sellist pühen-
dumist on hetkel Eestile väga 
vaja.
2017 on taas ka laulu- ja tant-
supeo aasta. Tallinnas toimub 
XII noorte laulu-tantsupidu, 
seekord pealkirjaga „Mina 
jään”. Tuhanded noored lau-
lavad ja tantsivad õlg-õla kõr-
val meie väikese, aga vaimult 
tugeva Eesti ühtsuse märgiks.
Peo pealkirja on mõtestatud 
kui sidet oma juurtega - seda, 
mis jääb, ükskõik kuhu elutee 
meid maailmas ka ei viiks. 
See on põlvest-põlve hoitud 
vaimne ja väärtuspõhine side 

Eestiga, mis sügaval südames 
meid ikka siia tagasi kisub. 
See ühtsusetunne peaks mui-
dugi säilima aastaringselt, 
mitte ainult suurtel rahvaüri-
tustel. Hoidkem seda, mis 
meil on, ja olgem sallivamad.
2016. aasta lõpus külastas 
meie maakonda ka president 
Kersti Kaljulaid, kes alustas 
oma maakondade visiiti just 
Lääne-Virumaalt. President 
ütles ühes oma sõnavõtus, et 
me ei tohi kunagi unustada, 
et vastutus omariikluse hoid-
mise eest algab alati meist 
endist. Meil endal peab ole-
ma enesekindlust ja usku, et 
suudame alati, iga päev hoida 
Eesti riiki. Siinkohal jääb pre-
sidendiga vaid nõustuda.
Soovin teile kõigile usku ise-
endasse, teistesse ja oma rah-
vasse. Koos saame hakkama 
ja teeme veel paremini! Ilu-
said uusi alguseid!

Sven Hõbemägi,
Lääne-Viru Omavalitsuste 

Liidu tegevdirektor

Kuhu edasi, Lääne-Virumaa?Uus aasta toob uusi väljakutseid
2017. aasta on täie hooga käima läinud ja ees ootab palju 
uut ning põnevat. Samas tuleb edasi viia ja arendada 
möödunud aastal alustatut.
Vaadates Eesti poliitikamaastikku, võime tõdeda, et hal-
dusreform on just üks selliseid teemasid. Suur osa oma-
valitsusi said aasta lõpuks ühinemislepingud kokku ja 
allkirjastatud. Ent kui korrata Kunda linnavolikogu esi-
mehe Janek Puusepa öeldut, siis suurem töö ootab alles 
ees – ühinemislepingute koostamine oli vaid jäämäe tipp 
ja õigeks teki rebimiseks alles läheb.
See on ka igati mõistetav, sest kokkulepitu praktikas ra-
kendamine – struktuuri, teeninduspunktide täpsete tee-
nuste jmt määramine – mõjutab otseselt konkreetsete 
inimeste elusid. Haldusreformi teemal leiate tänasest le-
hest artikli Kunda, Viru-Nigula ja Aseri liitumisest (lk 3).
Lisaks toimuvad sel aastal kohalikud valimised, mis seo-
ses haldusreformiga samuti tavapärasest mõnevõrra eri-
nevad. Peavad ju parteid ja liidud nii kampaaniate kui 
nimekirjade koostamisel arvestama uute omavalitsuste 
piiride ning valijatega.
Jälgige siis meie juhtide tegemisi-toimetusi ja rääkige 
kaasa!
Kuid uus aasta ei too mitte üksnes tõsiseid teemasid ja 
vaidlusi, vaid ka põnevaid kultuurisündmusi ja uudset 
meelelahutust. Näiteks alustavad koos uue aastaga tele-
kanalite kevadised programmid ning kodumaiste saade-
te seast leiab, millele kaasa elada. Selle nädala Kuuluta-
jast saate lugeda intervjuud Rakverest pärit noornäitleja-
te Karl Robert Saaremäe ja Lauri Mäesepaga, kes räägi-
vad seriaali „Vabad mehed“ äsja alanud hooajast ning 
ajateenistusest ja vabadusest (lk 7).
Tõenäoliselt on igaühel uueks aastaks juba mõni plaan 
tehtud ja uusi eesmärkegi püstitatud. Sagedasti on uu-
saastalubadused seotud sportimise ja eluviisidega laie-
malt. Järgmisest nädalast alustab Kuulutajas Sven Hõbe-
mägi tervisenurk, kust soovijad nõuandeid ja infot leia-
vad. Tänasest lehest leiate tutvustuse, millega täpsemalt 
tegu (lk 6).
Hoolimata tähetarkade ja selgeltnägijate ennustustest ei 
tea keegi meist täpselt, mida kõike uus aasta veel tuua 
võib. Vastu tasub sellele minna aga optimistlikult ja oo-
tusrikkalt. Paljuski sõltuvad ju õnnestumised ja ebaõn-
nestumised meist endist.

Kuulutaja
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Möödunud aasta lõpul 
allkirjastasid Kunda 
linn, Viru-Nigula vald ja 
Aseri vald ühinemisle-
pingu, mille tulemusel 
muutub Lääne-Virumaa 
piir.

Liisi Kanna

Kunda linnavolikogu tegi 
Aseri ja Viru-Nigula vallaga 
ühinemiskõneluste alustami-
seks ettepaneku 22. veebrua-
ril, sisulised läbirääkimised 
algasid aga suvel. Lepingu all-
kirjastamiseni jõuti 2016. aas-
ta eelviimasel päeval.

Keskus Kundas
Kunda linnavolikogu esime-
he Janek Puusepa sõnul osu-
tus kõige tulisemaks vaidlus-
küsimuseks tulevase keskuse 
asukoht, mida esialgu teadli-
kult jutuks ei võetud. „Pärast 
lepinguprojekti esimest luge-
mist volikogudes läks valla-
maja juriidilise asukoha osas 
vaidluseks. Algselt lepiti kok-
ku, et see saab olema Kunda. 
Pärast esimest lugemist tehti 
aga Viru-Nigula vallavolikogu 
poolt ettepanek, et asuko-
haks saaks Viru-Nigula,“ rää-
kis Puusepp.
Viru-Nigula vallavolikogu esi-
mees Ervins Veitsurs nentis, 
et enim küsimusi tekitas see, 
kas keskus peaks asuma geo-
graafiliselt keskel või suurima 
elanike arvuga asulas. Otsus-
tati viimase variandi kasuks – 
keskuseks saab olema Kunda.
Tulevasest vallamajast geo-
graafiliselt kõige kaugemale 
jääva Aseri valla volikogu esi-
mees Riho Kutsar ei leia, et 

Kundast saab vallasisene linn

30. detsembril allkirjastasid (vasakult) Viru-Nigula vallavoli-
kogu esimees Ervins Veitsurs, Kunda linnavolikogu esimees 
Janek Puusepp ja Aseri vallavolikogu esimees Riho Kutsar 
ühinemislepingu. Lisaks allkirjale andsid esimehed liidu 
kinnitamiseks ka tsementi käejäljendi. Jäljendi andsid ka 
omavalitsuste juhid. 

Foto: www.kunda.ee

vahemaa liiga pikaks jääks. 
„25 kilomeetrit ei ole väga 
suur kaugus ja ega tavalisel 
vallakodanikul ei ole vaja iga 
päev vallamajas käia,“ selgi-
tas ta.
Juba kõneluste algusfaasis 
tõstatati nime küsimus, suu-
remaks tüliõunaks see aga ei 
saanud. „Uno Trumm koostas 
nimedest ajaloolise läbilõike. 
Laual oli kolm variant: Mahu, 
Ranna-Viru ja Viru-Nigula,“ 
selgitas Janek Puusepp ning 
lisas, et nii turunduslikel kui 
ajaloolistel põhjustel pooldati 

üksmeelselt viimast.
Esmapilgul võib inimestes te-
kitada segadust, mis saab siis 
Kunda linnast, kui loodava 
omavalitsuse nimeks Viru-Ni-
gula vald? Kundast saab Vi-
ru-Nigula valla sisene linn. 
„Üheltki külalt küla ega lin-
nalt linna nime ära ei võeta. 
Kunda asum on ikka Kunda 
linn, lihtsalt ilma linnapeata,“ 
kommenteeris Kunda linna-
volikogu esimees.

Maakonna piir
Kunda, Viru-Nigula ja Aseri 

liitumisel on eripäraks asja-
olu, et viimane kuulub 
Ida-Virumaa alla. Ervins Veit-
sursi sõnul tõsist arutelu selle 
üle, kumma maakonna alla 
tulevane omavalitsus kuulu-
ma peaks, ei olnud. „Ida-Vi-
rumaal on mõningad toetu-
sed suuremad, sellega seoses 
käis teema korra läbi,“ sõnas 
Viru-Nigula volikogu esi-
mees.
Kui teiste osapoolte jaoks 
maakondlik kuuluvus ja sel-
lega seotud toetused kuigi-
võrd küsimusi ei tekitanud, 

siis Aseril oli, mille üle mõel-
da. Riho Kutsar nentis, et ra-
hastamise allikad on mõle-
mal maakonnal olemas, olu-
line on aga see, kuidas tee n-ö 
allika juurde varasemalt sisse 
töötatud. „Kas uues maakon-
nas hakkab kohe raha projek-
tide kaudu saama, või tuleb 
selleks rohkem tööd teha?“ 
esitas Kutsar ilmestava küsi-
muse.
Janek Puusepp nentis, et ühi-
nemiskõneluste puhul räägiti 
siiski algusest peale tulevase 
omavalitsuse kuulumisest 
Lääne-Virumaa alla. „Aseri 
inimesed väljendasid nii rah-
vakoosolekutel kui küsitlustel 
soovi liituda just siiapoole,“ 
selgitas Puusepp.
Pärast valitsuse poolset 
heakskiitu muutub maakon-
dade vaheline piir – Lää-
ne-Virumaa hammustab tüki 
Ida-Virumaast endale.

Mis edasi?
Ühinemine toimub küll alles 
2017. aasta kohalike omava-
litsuste volikogude valimistu-
lemuste väljakuulutamise 
päeval, kuid praeguste koos-
seisude kanda jääb eeltöö ja 
määruste ettevalmistamine.
„Kuni valimisteni on aega 
uue omavalitsuse dokumen-
did valmis teha – struktuurid, 
ametikohad, toetuste kor-
rad,“ selgitas Riho Kutsar.
Janek Puusepp nentis, et ühi-
nemislepingu koostamine oli 
vaid jäämäe tipp. „Kui hakka-
me struktuuri ja teenindus-
punktide sisu kokku leppima, 
siis algab alles õige teki rebi-
mine,“ arvas Kunda volikogu 
esimees lisades, et suur töö 
ootab alles ees.

Rakvere Vabadussõja 
ausambale 
asetati pärjad
3. jaanuaril tähistati Va-
badussõja relvarahu aas-
tapäeva. Kell 10.30 mäles-
tati sõjas Eesti eest lange-
nuid vaikuseminutiga, ki-
rikukellade helina ja lae-
vaviledega sadamates.
Samal ajal asetati Rakvere 
Vabadussõja monumen-
dile pärjad. Tseremoonial 
osalesid nii Rakvere lin-
napea Mihkel Juhkami, 
Rakvere volikogu esimees 
Toomas Varek, Lääne-Vi-
ru maavanem Marko 
Torm kui Kaitseliidu Viru 
Maleva esindajad.
Meie maakonnas tähistati 
relvarahu aastapäeva ka 
Tapal ja Väike-Maarjas.

Tekst ja foto Liisi Kanna

Sisesta kuulutuse kuulutused.kuulutaja.ee
Kuulutus ilmub  Kuulutaja paberlehes, kuulutuste 

portaalis ning Kuulutuste Facebooki lehel
 

Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee
 

Helista 32 25 093
 

Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald
(OG Elektra peahoone) E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas 

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”.
Kauplus avatud  iga päev 10-22
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MUST KROONIKA

Eestis puudub hetkel 
kiirabikopteri teenus. 
Olukord võib aga peagi 
muutuda - loodud on 
MTÜ Eesti Kiirabikopter, 
mis tegeleb teenuse 
teadvustamise ja aren-
damisega.

Kaius Mölder

Lennuvahendite kasutamine 
meditsiiniteenuse toetuseks 
on tänapäeva maailmas üsna 
laialt levinud. Näiteid ei pea 
kaugelt otsima - ka meie naa-
bervabariigis Soomes on sel-
line teenus olemas ja esinda-
tud lausa kuue baasiga. Kesk-
miselt tehakse Soomes igal 
aastal 1500 väljalendu aastas 
ning kohalejõudmine abiva-
jajani kõigub 17-36 minuti 
vahel. Suuruse poolest Eesti-
ga võrreldavas Taani kuning-
riigis on lausa kolm ööpäeva-
ringses valves olevat kiirabi-
kopteri baasi.
Eestis hetkel sellist teenust ei 
ole. Äärmisel vajadusel teos-
tavad hädaabi meditsiinilen-
de Politsei- ja Piirivalve len-
nusalga kopterid. Need täida-
vad aga riiklikult erinevaid 
ülesandeid ja juhul, kui res-
surssi soovivad kasutada kor-
raga mitu jõustruktuuri, ei 
pruugi meditsiiniteenus olla 

KiirabikopterKiirabikopter  hakkab hakkab 
tulevikus kiiret abi osutamatulevikus kiiret abi osutama

prioriteediks.
Olukorra parandamiseks 
ühendasid viis ettevõtlikku 
lennundustaustaga meest 
jõud ja lõid MTÜ Eesti Kiir-
abikopter. Hetkel ei osutata 
küll veel kiirabikopteri tee-
nust, kuid käsil on teenuse 
teadvustamise ja arendamise 
faas.
„Esmalt on vaja kokku viia as-
jast huvitatud pooled ja tead-
vustada kiirabikopteri teenu-
se olemusest nii rahvast kui 
ametnikke, samuti riigikogu-
liikmeid,” rääkis ürituse üks 
eestvedajatest Martin 
Noorsalu, kes on karastada 
saanud Afganistanis sõjaväe-
kopteri piloodina. Noorsalu 
sõnul on hetkel probleemiks 
rahaliste vahendite leidmine, 
et sellist teenust üldse idee 
kavandist edasi arendada.
Samas tõdes kopteripiloot, et 
jalgratast pole vaja leiutama 
hakata ning tuginedes teiste 
riikide aastatepikkusele koge-
musele ei ole projekti käivita-
mine sugugi keeruline. Ana-
loogset teenust pakkuvates 
riikides on asi käima lükatud 
nii eraannetuste kui riiklike 
toetuste najal. Kui reaalsed 
numbrid lauale panna, siis 
ühe toimiva baasi ülalpida-
mine läheks aastas maksma 
kolm kuni viis miljonit eurot. 
Testperioodiks, mis kestaks 
kolm kuud, läheks Noorsalu 

sõnul vaja miljon eurot, et 
tõestada süsteemi toimimist 
ja jätkusuutlikkust.
Raha on vaid asja üks pool. 
Kuna kiirabiteenust osutavad 
Eestis erinevad firmad, siis 
tuleb kiirabikopteri teenus 
omakorda integreerida prae-
gusesse meditsiinisüsteemi. 
„Selge on see, et tavakiirabil 
kulub tunde, et jõuda abiva-
jajani raskesti ligipääsetavas-
se kohta või saartele,” rääkis 
Noorsalu. Kopter lendab otse 
abivajajani 250 km/h ning 
pardal on arst ja parameedi-
kust meeskonnaliige. Esma-
sed toimingud saab läbi viia 
juba kopteri pardal.
Politsei- ja Piirivalve len-
nusalga juhi Kalmer Sütti sõ-
nul on idee kiirabikopteri tee-
nuse pakkumisest igati tervi-
tatav ja tooks lennundusse 
uusi tuuli. Samas arvas Sütt, 
et Eesti suhteline väiksus ja 
asustustihedus ei ole siiani 
karjuvat vajadust kiirabikop-
teri järele tekitanud. Patsien-
di jaoks on oluline transpor-
diaeg, võimalikult kiiresti 
ühest haiglast teise või sünd-
muskohalt haiglasse jõudmi-
ne. „Viiendik möödunud aas-
ta lendudest olid meditsiini-
lennud, mis tegi kokku 270 
tundi. See, mis saab edasi, 
peaks olema erinevate amet-
kondade otsustada,“ ütles lõ-
petuseks Sütt.

Hetkel osutavad mitmesuguseid abilende 
Politsei- ja Piirivalveameti kopterid. 

Foto: Kaius Mölder

Ida prefektuuri 
asub juhtima Tarvo Kruup
1. veebruarist saab Lõuna prefektuuri juhiks praegune Ida 
prefekt Vallo Koppel ning Ida prefektuuri juhtimise võtab 
üle kriminaalbüroo juht Tarvo Kruup. Senine Lõuna prefekt 
Tarmo Kohv asub täitma sideohvitseri rolli suhtluses Läti 
ning Leedu kolleegidega.
Tarmo Kohvi sõnul täitus tal aastavahetusega kaheksa aas-
tat Lõuna prefektuuri juhina ja on aeg liikuda edasi. „On ol-
nud tõeline au teenida Eesti inimesi Lõuna prefektina ning 
juhtida nii head meeskonda. Usun, et kui sisemist sädet ei 
ole enam piisavalt, siis on õige hetk valida uued väljakutsed 
ja anda tegutsemisruumi noorematele tegijatele,“ ütles 
Kohv.
Veebruarist hakkab Tarmo Kohv korraldama operatiivset 
koostööd Läti ja Leedu politseiga ning asub täitma ka pii-
riesindaja ülesandeid suhtluses Läti piirivalvega. „Minu 
jaoks on see hästi huvitav valdkond, kus saan kasutada oma 
seniseid kogemusi ja annan endast parima, et teiste riikide 
kurjategijad Eestist eemal hoida,“ sõnas Kohv.
Peadirektor Elmar Vaheri sõnul mõistab ta Tarmo Kohvi ot-
sust ning tänab teda Lõuna prefektuuri juhtimisel tehtud 
töö eest. „Tarmo Kohvil on väga head kontaktid Läti ja Lee-
du kolleegidega nii politsei kui ka piirivalve liinis. Sideohvit-
serina saab ta anda suure panuse selleks, et oleksime piiri-
ülese kuritegevusega võitluses edukad. Seda, kui oluline on 
praktiline ja töine koostöö naabritega, näitas selgelt Kohvi 
tegevus Leedu autovaraste tabamiseks korraldatud operat-
sioonides.“
Lõuna prefektuuri juhtimise võtab veebruarist üle senine 
Ida prefekt Vallo Koppel, kes aastatel 2010-2013 juhtis Lõu-
na prefektuuri kriminaalbürood. Ida prefekti ülesandeid 
asub täitma prefektuuri kriminaalbüroo juht Tarvo Kruup. 
Elmar Vaheri sõnul on Vallo Koppel loonud Ida prefektuuris 
võimeka meeskonna ning olnud Ida- ja Lääne-Virumaale 
väärikas politseijuht. „Olukorras, kus pikaaegne Lõuna pre-
fekt Tarmo Kohv asub teisele tööle, pean õigeks, et Koppel 
naaseb Lõuna prefektuuri, mille meeskonda ta hästi tun-
neb. Ida prefektuuri asub juhtima kohalik mees Tarvo 
Kruup, kes on raskete kuritegude lahendamisel näidanud 
end võimeka juhina. Kruubi juhtimisel on Ida prefektuuris 
viidud lõpule rida väga mahukaid ja keerulisi uurimisi, kus 
tulemuseni viis eeskätt hea meeskonnatöö,“ lisas Vaher.
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VARGUSED
3. jaanuaril teatati, et 
Tamsalus Kesk tänaval asu-
vast kauplusest varastati 
lõhnaõlisid ja muid ese-
meid. Kahju on selgitami-
sel.
30. detsembril teatati, et 
Tapa linnas tungiti sisse 1. 
Mai puiesteel asuvasse et-
tevõttesse ning varastati al-
kohoolseid jooke ja valve-
kaamera. Kahju kokku on 
332 eurot. Kahtlustatavana 
on üle kuulatud 24aastane 
mees.

PÕLENGUD
31. detsembril kell 19.09 
tuli väljakutse Viru-Nigula 
valda Toomiku külla, kus 
põles saun lahtise leegiga, 
ohustades lähedalasuvat 
eluhoonet. Päästjad hoid-
sid ära tule leviku teisele 
hoonele, lokaliseerisid põ-
lengu kell 22.10 ja likvidee-
risid kell 22.37. 150 ruut-
meetrine hoone, milles 
asusid saun, garaazh ja 
sealaut, hävines põlengus 
täielikult. Esialgsel hinnan-
gul võis põlengu põhjusta-
da elekter.
1. jaanuaril kell 10.10 tuli 
väljakutse Vinni alevikku 
Tööstuspargi tänavale, kus 
põles hakkepuidu hunnik. 
Päästjad kastsid hakkepui-
tu ning kustutustöid abis-
tas kopp, mis hakkepuitu 
lahti kaevas. Põleng lokali-
seeriti kell 11.54 ning likvi-
deeriti pool tundi hiljem. 
Ühtekokku sai tule- ja vee-
kahjustusi ligikaudu 200 
kuupmeetrit hakkepuitu. 
Uuesti kutsuti päästjad 
välja hakkepuitu kustuta-
ma samal õhtul kell 19.45, 
siis oli süttinud see osa 
hakkest, mille kopp põle-
vast kuhjast eemale oli 
tõstnud. Päästjad likvidee-
risid põlengu kell 21.14. 
Põlengu tekkepõhjuse sel-
gitab uurimine.
1. jaanuaril kell 14 tuli väl-
jakutse Kadrina valda Ri-
dakülla, kus põles maha-
jäetud maja. Päästjad likvi-
deerisid põlengu kell 14.52.

Tarmo Kohv alustas politseiteenistust 1991. aastal toona-
ses Eriteenistuses ning jätkas erinevatel isikukaitsega seotud 
ametikohtadel Julgestuspolitseis. Aastate jooksul on Kohv 
juhtinud nii Julgestuspolitsei julgestusosakonda, Lääne pre-
fektuuri Pärnu politseiosakonda kui ka Ida politseiprefek-
tuuri. 2009. aasta jaanuarist töötab Tarmo Kohv Lõuna 
prefektina.
Vallo Koppel alustas politseiteenistust Keskkriminaalpolit-
seis 1996. aastal. 2008.-2009. aastal töötas Koppel Rii-
giprokuratuuri süüdistusosakonnas prokuröri abina ning 
aastatel 2010-2013 juhtis Lõuna prefektuuri kriminaalbü-
rood. Alates 2013. aasta juulist töötab Koppel Ida pre-
fektina.
Tarvo Kruup alustas politseiteenistust 2004. aastal Põhja 
prefektuuris, kus ta töötas kriminaalpolitseinikuna Ida po-
litseiosakonnas ja isikuvastaste kuritegude talituses. 2009.-
2014. aastal töötas Kruup Kaitsepolitseiametis ning alates 
2014. aasta märtsist juhib Ida prefektuuri kriminaalbürood.
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• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• Vajatakse taksojuhti. Tel 5192 
0899

• Pakume tööd puhastusteenin-
dajatele Rakveres. Töö on osa-
lise tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kontakttel. 525 9495

• Vajatakse saemehi metsa, 
varustus meilt. Tel 5332 3639

• Lihaveistega tegelev ettevõte 
võtab tööle karjak-traktoristi. 
Info tel 5333 3095

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Kutsume Teid veebruaris 
a l g a v a t e l e  h i s p a a n i a 
ke ele kursustele.  Tunnid 
toimuvad neljapäeviti Rakvere 
Kultuurikeskuse ruumides 
(Kreutzwaldi 2, Rakvere). Info 
ja registreerimine a.s.wesman@
gmail.com

• Rootsi keel grupis või indivi-
duaalselt. Tel 527 3884

Tule meie toimekasse ja usaldusväärsesse 
Rakvere jaotuskeskuse meeskonda

AUTOJUHT-
KIRJAKANDJAKS
Sinu ülesandeks on era- ja äriklientidele 

postisaadetiste kättetoimetamine ning kliendi 
juures postiteenuste osutamine Rakvere linna 

kandepiirkonnas. Töö on täiskoormusega 
E–L algusajaga kell 4.45.

Lisainfo telefonil 5332 6676

Kandideerimiseks saada oma CV 
aadressile cv@omniva.ee
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net mõistust. Sageli unusta-
takse, et vedelikku saame ka 
toiduga.“
Terve püsimiseks vajab keha 
ka puhkust. „Täiskasvanud 
inimesel on normaalne ma-
gada seitse kuni üheksa tun-
di.“ Hõbemägi meelest ei tee 
enesetundele paha ka väike 

lõu-
naui-
nak, 
mis väl-
tab 15-
20 mi-
nutit. 
„Iseasi, 
kuidas 

selle peale töö juures vaada-
takse,“ naeris treener.

Missioonitunne
Sven Hõbemägi julgustab ini-
mesi nõu küsima professio-

naali käest. „Ma arvan, et 
treener peaks ikka esimese 
konsultatsiooni tasuta tege-
ma,“ vastas ta küsimusele, 
kui palju nõustamise teenus 
maksab. „Minu jaoks pole 
treeneri töö kuigi oluline tu-
luallikas.“
Aga miks ta siis üldse treene-
rina tegutseb? „Soovin, et ini-
mesed tunneksid ennast oma 
kehas hästi,“ ütles Hõbemägi. 
„Soovin oma teadmisi edasi 
anda neile, kes seda tõesti va-
javad.“
„Tihtipeale on inimestel ras-
ke probleemidele lahendust 
leida,“ jätkas ta. „Ja selleks 
ongi hea kutsuda appi õppi-
nud inimesed – perso-
naaltreenerid. Hea treener on 
sõber, psühholoog, motivaa-
tor - ta on trennitegija jaoks 
olemas nii heas kui halvas.“

Tervise teemad on Kuu-
lutaja toimetuses tegut-
sejaile ikka südamelä-
hedased olnud. Uuel 
aastal lisame sellele 
aga veelgi vunki juurde: 
meil on rõõm teatada, 
et poole aasta vältel an-
nab igas Kuulutaja 
numbris tervisega seon-
duvaid teadmisi edasi 
ei keegi muu kui Sven 
Hõbemägi! Kes on Hõbe-
mägi ja millist infot hak-
kab ta meiega jagama?

Katrin Kivi

Oma igapäevast leiba teenib 
Sven Hõbemägi juhtides or-
ganisatsiooni VIROL (Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liit). 
Ise nimetab ta seda päeva-
tööks. Paljud teavad ja tunne-
vad teda aga ka kui kogenud 
treenerit.
„Hariduse poolest olengi te-
gelikult spordijuht ja tree-
ner,“ selgitas Hõbemägi taga-
maid. „Bakalaureuse kraadi 
omandasin Tallinna Peda-
googika Ülikoolis, magistri 
aga juba uue nimega Tallinna 
Ülikoolis. Omavalitsuse tööd 
olen lisaks õppinud, ka selles 
valdkonnas täiendan end pi-
devalt.“
Peale kuut aastat õpinguid, 

aastal 2005, naasis Hõbemägi 
kodumaile ja sellest ajast on 
ta tegutsenud ka treenerina. 
Ta on kirjutanud tervisetee-
malisi artikleid arvu-
katele väljaannete-
le, alustades koha-
likest päevalehte-
dest, lõpetades 
naistele suuna-
tud ajakirjade-
ga.
Lisaks tuleb tal 
vahel teha ka 
koolitaja tööd. 
„Jah, aeg-ajalt 
tõesti kutsu-
takse,“ kinnitas 
Hõbemägi. 
„Näiteks süda-
menädala ajal 
on graafik väga 
tihe, sest seda 
tööd saan teha 
vaid õhtutel ja nä-
dalavahetustel. Olen 
käinud rääkimas eri-
nevates kollektiivides: 
koolinoortele, eakatele, 
õpetajatele jne.“

Tasakaal 
on kõige alus
„Praegune elukorraldus 
meeldib mulle väga,“ vii-
tas teenekas treener ta-
sakaalule, mida pakub 
VIROLi tegevjuhi amet 
kombineerituna treeneri 
omaga. Tasakaal on Hõ-
bemägi meelest terveks 
olemise alus.
Hõbemägi rääkis, et tree-

ningute jaoks 
tal kuldreeglit 
pole, sest iga 

inimene vajab 
indivi-

duaalset 
lähene-
mist. 
„Alus-

tu-

seks soovi-
tan alati pe-

rearsti kü-
lastada, 

et saa-
da 

teada 
tervislik 
seisukord. 
Seejärel saa-
me hakata 

tööle: koosta-
da toitumis- 
või treening-
kava. Tule-
muste saa-
vutami-
seks on 
aga kõi-
ge oluli-
sem järjepi-
devus. Treenin-
gust peaks kujune-

ma harjumus.“

Paraku loobub väga suur hulk 
uusaastalubaduse andjaid 
pärast mõnda treeningut. 
Miks? „Valdavalt loobutakse, 
sest tulemusi soovitakse saa-
vutada kohe,“ arvas Hõbemä-
gi ja rääkis, et inimestel on 
tihtipeale eesmärgid liiga 

kõrgele seatud.

„Trenni tuleb teha ajendatu-
na keha tundest,“ selgitas ta. 
„Liikumisest peaks saama 
elu osa, sest treening peab 
olema meeldiv tegevus. Kui 
tekib vastumeelsus, siis see 
on märk, et kava tuleb üle 
vaadata ja hinnata. Võib-olla 
on treeningute ja taastumise 

vahekord paigast ära?“
Aga ega tervislik eluviis vaid 
liikumisega piirne. „Toituda 
tuleb mitmekülgselt,“ selgitas 
Hõbemägi. „Hea oleks süüa 
kolm korda päevas ning lisaks 
veel üks või kaks väikest va-
hepala. Toitumise juures on 
võtmesõnaks just regulaar-
sus. Suurt näljatunnet ei to-

hiks lasta tekkida, sama on 
ka vee tarbimisega. Ja-
nu tunne viitab juba 
tugevale vee puuduse-

le. Samas tuleb ka vedeli-
ku tarbimisega säilitada kai-

Kui inimene tunneb ennast 
halvasti, siis esimese asjana

tuleb tuvastada 
stressiallikas ehk põhjus
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Sven Hõbemägi: Tervise rubriigis räägime 
sellest, kuidas leida suurest infohulgast kõi-
ge adekvaatsem teave. Püüan anda edasi 
treenimise ja toitumise alused. Kummutame 
müüte!

Kui Sul on küsimus, millele soovid vastuseid, 
siis kirjuta aadressile toimetus@kuulutaja.ee 
ja ma püüan anda vastused.

“

“

Ennast proovile panna 
ja piire katsetada saab 
paljudes eluvaldkonda-
des. Tantsukooli JJ-
Street asutaja, harras-
tussportlane, seikleja 
ja ellujääja Joel Juht va-
lis selleks Marocos toi-
muva kõrbemaratoni, 
mille jooksul läbitakse 
kuue päevaga umbes 
250 km pikkune tee-
kond. Kuumas jooks-
mist käis mees harjuta-
mas Tenerifel.

Monika Kuzmina

Joel, mis teid Tenerifele viis?
Otsustavaks asjaoluks oli päi-
ke. Tahtsin kuuma käes trenni 
teha, katsetada toidulisan-
deid ja pikamaavarustust ehk 
kuidas ma maratonijooksu 
vastu pean ning kas need li-
sandid sobivad mulle.

Pidasite vastu?
Pidasin vastu, küll aga oli vii-

mane treeningpäev enne ta-
gasisõitu masendav. Kui olin 
kaks tundi jooksnud, hakka-
sin mõtlema: kaua veel? Kell 
12 hakkasin jooksma ja mu 
ainus soov oli, et päev saaks 
kiiresti läbi. Olin emotsio-
naalselt väsinud, treening-
koormus oli jõudnud staa-
diumi, kus jalad, eriti sääre-
marjad andsid tunda, kuigi 
masseerisin neid igal õhtul 
spetsiaalse rulliga. Kasutasin 
ka toidulisandeid, et öösel 
saaks keha vajalikke mineraa-
laineid ja vitamiine. Kerge see 
polnud.

Kuidas rasketel hetkedel en-
nast motiveerite?
Tenerifel otsustasin joostes 
päikest võtta. Juba see oli hea 
motivaator ja andis positiiv-
set energiat. Kui võrrelda se-
da jooksu varasematega, siis 
läksin teadmatusse. Jooksin 
kohtadesse, kus polnud jook-
surajast märkigi. Atmosfäär, 
mis tekkis neis metsades ja 
mägedes, oli võimas. Oli suur 
avastamisrõõm, sest ma pole 
kunagi nii kõrgel keskmäesti-
kus jooksnud. Kogesin sealses 
Anaga metsas midagi erilist. 

See mets on üks vanimaid, 
kus kasvavad iidsed puud ja 
sa tunned ennast justkui 
muinasjutus olevat. See moti-
veeris minema ja avastama.

Mis oli kõige raskem?
Jooksin mäestikus, kus tõusu-
meetreid tuli meeletu hulk. 
Ühel päeval oli üle tuhande 
tõusumeetri, seda on rohkem 
kui Tartu suusamaratoni 68 
kilomeetri peale.
Üleval Teide vulkaani juures 
temperatuur ainult viis kraa-
di. Tundsin õhuvahetust, üle-
val läks õhk raskemaks, muu-
tusin uimasemaks ja kõrvad 
läksid lukku. Jooksin kaks 
tundi ja viisteist minutit üles. 
Pidin hoidma pulssi madalal, 
130-140 peal, aga see oli või-
matu. Juba kiirkõnniga läks 
pulss üles, 150-ni välja. Vii-
mane tund ülesminekut oli 
puhas ronimine, pidin vahe-
peal seisma jääma, et pulss 
liiga kõrgele ei läheks. Üles 
jõudes oli aga see, mida nä-
gin, ääretult ilus.

Kaua te Tenerifel olite?
Tenerifel viibisin 2.-9. det-
sembrini, kaheksa päeva 

Harrastussportlane Joel Juht valmistub kõrbemaratoniks

jooksmist ja treeningut. Minu 
arvestuse järgi läbisin kokku 
umbes 140-150 kilomeetrit, 
kolm kuni neli tundi päevas.

Mida te Tenerifel veedetud 

päevadega endas avastasite?
Isiklikus võtmes avastasin, et 
inimestele andeks anda on 
palju raskem kui viha pidada. 
Tüli tekkides ei suudeta an-
destada. Minu arvates on an-

deks andmine ja enda balan-
sis hoidmine kõvasti raskem 
kui jooksmine. Samas jooks-
mine kindlasti puhastab nii 
füüsilises kui ka vaimses mõt-
tes! 

Joel Juht Tenerifel. 
Foto: erakogu
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on startinud ka kevadi-
ne telehooaeg - eile jõu-
dis uute osadega ekraa-
nile kodumaine telesari 
“Vabad mehed”. Keskse-
tes osades astuvad üles 
Rakverest sirgunud 
näitlejad Karl Robert 
Saaremäe ja Lauri Mäe-
sepp, kes rääkisid Kuu-
lutajale sarjast ja sel-
lest, kuidas vabadus 
seob igapäevaelu ja rii-
gikaitset.

Tõnu Lilleorg

Sarja 2015. aasta kevadel eet-
ris olnud esimese hooaja 
lõpuks said tegelased toime 
ajateenistusega. Vahepeal on 
möödunud neli aastat ja vana 
kamp kohtub kordusõppus-
tel.
Loo intriig tõukub ühest idu-
firmast, mille sõjaväesemud 
ühiselt püsti panid, kuid mis 
nüüdseks on libisenud vaid 
ühe asutaja kontrolli alla. 
Ekraanil näeb tagasivaateid 
tavaelu sündmustele, mil said 
alguse konfliktid, mis nüüd 
kohtudes lõkkele löövad ja 
möödapääsmatult klattimist 
vajavad.
Elukutseliste sõjaväelaste 
seas näeme veebel Tormi (An-
ti Reinthal), kes saadab ikka 
korda imetegusid ja leitnant 
Hundimetsa (Jaanika Tam-
maru). Uute tegelas-
tena tulevad 
ekraanile 
Margus 
Grosnõi 
kor-
dusõp-
puslase 
Toomas 
Saare-
na, 
Veikko 
Täär 
kapten 
Maasiku-
na ja Ain 
Mäeots, kelle 
tegelaskujuks on 
kapten Kull.

Mehed, kuidas teie tegelased 
muutunud on?
Lauri Mäesepp (L): Kui Kristo 
Kriis oli ajateenistuses eba-
kindel, siis nüüdseks on tal 
selg rohkem sirgu läinud ja 
enesekindlust ning enese-
usaldust juurde tulnud. See 
on ka loomulik kasvamise osa 
- mingil hetkel muutub sell-
ine introvertne tegelane ava-

„Vabad mehed“ hakkab 
idufi rma sõlmi lahti harutama

tumaks. Viimase nelja tsiviil-
iaastaga on ta õppinud vas-
tutama enda ja oma tegude 
eest. Temast on saanud üsna 
edukas ettevõtja, küll aga on 
Kristol inimsuhete osas veel 
palju õppida. Kordusõp-
pusele minnes ei oska ta aga 

ettegi kujutada, milline 
katsumus see tema 

jaoks olema 
saab, samas 

alla ta ei 
vannu.
Karl 
Robert 
Saa-
remäe 
(K R): 
Rait Ke-
skpaik 

oli võr-
reldes 

Kristoga al-
guses natuke 

lahtisem tüüp, 
jooksis ringi, 

naeratus näol ja pea 
laiali otsas. Nüüd on ta end 
oma sisemaailma rohkem 
kinni keevitanud ja muu-
tunud enesekesksemaks. Rait 
on rajanud mitmeid start-up-
`e, alustades ühest suure-
mast, mille nad kambaga 
koos tegid. Ta on püüdnud 
jalgu alla saada ja saavutada 
kindlamat tulevikku, aga as-
jad on läinud natuke vett ve-
dama. Raidi elus ootavad ees 
suured muutused. Ta saab 

aru, et temast peab mees sir-
guma ja ta peab võtma vastu-
tuse. Mees mõtleb aga selle 
keerulisemaks ja endale valu-
saks. Rait arvab, et temalt oo-
datakse rohkem, kui ta on 
võimeline andma.

Millise aja jooksul teise 
hooaja tegevus toimub?
L: Kõik suhted, mis lahti rul-
luvad, saavad vastused kor-
dusõppustel, mis kestavad 
kaks nädalat. Stsenarist Mih-
kel Seeder on sündmused 
üles ehitanud nelja aasta 
peale, nii et vahepeal viivad 
niidid minevikku ja kokku tu-
leb põnev ning jälgitav lugu.

Mängite sitkeid selle, milline 
teie endi vorm on? Kas 
näiteks viis kilomeetrit rah-
vajooksul läbite nagu mööda 
minnes?
K R: Oo, seda kindlasti.
L: Ilmselgelt, ehkki maratoni 
või poolmaratoni läbimine 
nõuaks eraldi treeningut. Viis 
kilomeetrit, see on klassika-
line „hommikul-üles-ja-uk-
sest-välja“ distants. Pärnu 
rannapark jääb mulle tavali-
selt jooksuteele ette, lendan 
sealt soojal ajal praktiliselt ig-
al hommikul läbi. Jooksmine 
on ikka totaalne kütus ak-
tiivseks päevaks, eriti ilusa il-
maga. See tõmbab hommiku 
käima ja terve päev on hea 
energiaga laetud. Füüsilist 

treeningut ei saa tahaplaanile 
jätta.
K R: Füüsiline vorm on meie 
erialal väga oluline ja vahel 
on vaja jaksata palju teha. 
Praegu on suur jõul selja taga, 
ei tea, mis seisus vorm on. 
Kui aga kevad jälle vohama 
lööb, siis lööme ka meie.

Mundrikandja loobub 
teenistuses suurest osast 
oma isiklikust vabadusest, 
kuidas seda piirangut lahti 
mõtestada?
L: Mõneks ajaks mingil 
määral oma vabaduse kaota-
mine omab tõesti teatud hin-
da. 8-11 kuuga võiks end 
ükskõik millises 
teises suunas 
arendada. 
Aga seni, 
kuni 
elame 
kapital-
istlikus 
maail-
mas, 
mis on 
üles 
ehi-
tatud 
võitlusele 
ja üksteise 
edestamisele 
nii indiviidi kui 
ka riiklikul tasandil, ei 
tee Eesti Kaitseväe kaitsev kä-
si sugugi paha. Olgugi, et vägi 
pole suur, annab see koos 

mõne muu lepinguga meile 
teatava garantii.
Usun, et vabadus pikemas 
perspektiivis kaalub üles pea 
aasta pikkuse vaba-
dusepiirangu ajateenistuses. 
Ja mine sa tea, äkki tuleb gi-
gantidelgi ühel udusel päeval 
mõistus pähe ja nad suuda-
vad näha oma rahvuslikest 
ning isiklikest egodest kauge-
male. Püssid visatakse 
põõsasse ja lüüakse käed, et 
teha koostööd meile kõigile 
ühise - elu nimel.
K R: Seriaali võtmes öelduna 
lähevad poisid sinna kor-
dusõppustele eeskätt selle ja-

oks, et üksteisest aru saada 
ja teatud selgusele 

jõuda.
L: See kor-

dusõppus 
on justkui 

pärast 
tunde 
jäämine. 
Poisid 
tulevad 
kokku, 
et klatti-
da oma 

jamad ära 
ja edasi ela-

da.
K R: Kordusõp-

pused niivõrd ei 
tõmba neid oma ig-

apäevaste toimetuste juurest 
ära, vaid vastupidi, annavad 
väikese vahelduse ja vaba-

duse, mille arvel nad saavad 
ehk hiljem paremateks 
inimesteks.

Räägitakse, et ajateenistus 
arendab stressitaluvust ning 
aja kasutamise ja meeskon-
natöö oskuseid. Karl Robert, 
olete ajateenistuse läbinud, 
kuidas kommenteerite?
K R: See on absoluutselt õige. 
Paljud tulevad Kaitseväest ta-
gasi ja räägivad, kui kohutav 
ajaraiskamine see on ja kui-
das sealt pole mitte midagi 
võtta. Tuleb osata midagi võt-
ta! Vabaduse juurde tagasi 
tulles on muusik Inboil, kes 
südamelt ja väliselt kaitseliit-
lane, rääkinud, et sõjal on 
imelik komme muutuda isik-
likuks, kui langevad sõbrad. 
Võime ju mõelda, et oleme 
patsifistid ja ei võtta relvi 
kätte. Aga kui sa ei oska mida-
gi teha, siis puhtalt viha pealt 
juhinduda pole ka õige. Aja-
teenistus annab teatud baasi, 
kasvõi iseseisvumise näol, kui 
rebib 18aastased poisid ema 
seelikusabast lahti ja viskab 
nad metsa.

Lauri, töötate Pärnus teist 
aastat näitlejana, kuidas ise-
seisev elu kulgeb?
L: Ma arvan, et saan hakkama 
ka ilma Kaitseväe kogemuse-
ta. Olen mõelnud, et kui olek-
sin seal käinud või läheksin, 
siis see kindlasti õpetaks 
mind ja võimendaks mehelik-
ke omadusi. Teisalt jällegi, in-
diviidi perspektiivist ja ainult 
oma tõetunde pealt öeldes, 
võimalus sinna mitte minna 
ja tegeleda täiesti vabalt soov-
itud asjadega, on väga suur 
vabadus. Tunnen end väga 
hästi ilma selle kogemuseta, 
mul on teised kogemused, 
teine perspektiiv. Tähtis on 
elada laineharjal, lihtsalt see 
laine võib olla erinev.

Mis tundega olete sarja star-
timist oodanud ja mida 
ütleksite vaatajale?
L: See on meie endi jaoks vä-
ga põnev. Tahaks juba näha 
tulemust, sest seriaali üles-
võtmise periood on olnud 
päris pikk ja võttepäevad pole 
olnud vennad. Lugu on erine-
vate aegade ja tegelastega läbi 
põimunud ja väga jälgitav. 
Vaadake, ja kui meeldib, siis 
vaadake järgmist osa ka.
K R: Ekraanil näeb põnevaid 
uusi karaktereid, kes tulevad 
kordusõppustele ja pole 
enam esimeses nooruses. Lu-
gu jutustatakse väga kauni 
pildikeelega. Igaüks saab vaa-
data ja otsustada, kas see lugu 
on õige.

Lauri Mäesepp (24) on 
lõpetanud Rakvere Gümnaasi-

umi ja Viljandi kultuuriakadeemia. 
Ta töötab teist aastat näitlejana 

Pärnu Endlas. Lisaks „Vabadele meeste-
le“ on ta teinud kaasa „Kättemaksu-
kontoris“. Tema järgmine uus roll on 

lavastuses „Et sa kaotaksid kõik“, mis 
jõuab lavale jaanuaris ning sisaldab 

põnevus- ja õuduslugude ele-
mente.

Karl Robert Saaremäe 
(24) on lõpetanud Rakvere 

Eragümnaasiumi. Ta õpib viimast 
aastat näitlemist Viljandi kultuuriaka-
deemias. Lisaks „Vabadele meestele“ 

lööb ta kaasa seriaalis „Siberi võmm“. 
Teda võib näha nimiosas Viljandi 

näitetudengite diplomilavastuses „Thijl 
Ulenspiegel“, mida mängitakse 
Rakvere Teatris ja jaanuaris ka 

Tallinnas ning Pärnus.

Sarja esitlusel rõõmustavad vasakult stsenarist Mihkel 
Seeder ning osatäitjad Alexandr Domowoy, Karl Robert 
Saaremäe ja Margus Grosnõi. 

Foto: Kadi Poll
Lauri Mäesepp. 

Foto: Alina Birjuk
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 
5081 311

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan 3- või 4toalise korteri 
Rakveres,  otse omanikult. 
Soovitavalt viimane korrus. 
Hind kuni 45 000 €. Pakkumised 
teha 5668 6856

• Otsin 2-3toalist korterit 
Rakveres. Võiks asuda kuni 
kolmandal korrusel. Tel 56271 
0005

• Ostan otse omanikult 4toalise 
korteri Vinni. Võib vajada 
remonti. Tel 514 9710

• Ostan maad. Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba eramajas. 
120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile 1toaline korter 
S õ m e r u l  o t s e  o ma n i ku l t . 
Möbleeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Tapa linnas 
erinevad 1-3toalised korterid. 
Info tel 5110 478

• Anda üürile 2toaline k.m. 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  (e l . 
pliit, külmkapp, pesumasin) 
Rakveres Roosi tn. Üür 200+ KÜ 
arve. Info 501 1478

• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
korter. Tel 5557 1484, 5551 2740

• Anda üürile 2toaline korter 
Vinni alevikus otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline mug. 
korter Vinnis. Üür 130 €. Tel 
503 9175

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega 
korter. Hind 200 €. Tel 5203 937

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
mugavustega korter  Tapa 
kesklinnas. Tel 5660 2428

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapa kesklinnas, I korrus. Üür 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tänaval 3toaline korter. Möb-
leeritud, otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Üürile anda otse omanikult 
4toaline korter Näpil. III 
korrus, osal. möbl. Üür 175 € 
+ maksud. Tel 5806 3083

• Üürile anda korter. Tel 5836 
1490

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

• Üürile anda tõstukiga garaaž. 
Tel 372 5122 530

• www.toonklaas.ee

• Akud  murutraktorile, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa mootorsaan Buraan 
koos saaniga. Tel 518 9518

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, talverehvidel, väga 
korralik, ökonoomne, kehtiv 
ülevaatus 03/2017, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Turnier 
Ghia 1,8TDCi 66 kW 2000. a 
tumekirss metallik, universaal, 
5 ust. Sõiduk väga heas korras. 
Lux Variant. Üliökonoomne, 
rikkalik lisavarustus. Hoitud 
heaperemehelikult.  Omab 
ülevaatust 09.2017. a. Hind 
soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Opel Astra Elegance 
1 , 8 i  1 0 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
helehall metallik, universaal, 
b e n s i i n ,  k o n d i t s i o n e e r, 
püsikiirusehoidja, kesklukk 
puldist, 4xel.aknad, veokonks, 
talverehvidel, roosteta, heas 
tehnilises korras, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra Elegance 
1,8i 01/2002. a 92 kW tumehall 
met, bensiin, sedaan, kliima,  
kesklukk, püsikiirusehoidja, 
2xel .aknad,  sametsalong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
talverehvidel, kehtiv ülevaatus 
2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Zafi ra Elegance 
2 ,2DTI 04/2003.  a  92 kW 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong, talverehvidel, 
p l . s o o j e n d u s ,  v e o k o n k s , 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa  Volkswagen G olf 
4 Variant  1.6i  06/2003.  a 
77 kW, bensiin, hõbedane, 
universaalkere, konditsioneer, 
4xel.aknad, kesklukk puldist, 
stereo, veokonks, valuvelgedel, 
naastrehvidel, roosteta, väga 
korralik,  kehtiv ülevaatus 
06/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

•  M ü ü a  V o l v o  S 4 0 
1.9TDI 10/2002.  a  75 kW 
turbodiisel, tumehall met, 
s e d a a n ,  k o n d i t s i o n e e r, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
k e s k l u k k  p u l d i s t ,  s t e re o, 
veokonks,  valuvelgedel ja 
talverehvidel, läbinud tehn.
ülevaatuse, kehtib 10/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

•  M ü ü a  F o r d  M o n d e o 
varuosasid 2000-2007. a. Tel 
5646 6933

• Müüa Volvo 940 varuosi. Tel 
5820 8789

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa keskküttega 1toaline 
korter Tamsalus. Tel 5680 1965

• Müüa 4toaline  (70 m2) 
täielikult renoveeritud korter 
Haljalas või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. 
Tel 5568 6385, benedicion2@
gmail.com

• Müüa 2kordne maja (90 m2, 
kelder, duširuum, vesi sees) 
L-Virumaal Näpi viadukti juures 
pakkeri kinnistu. Krundi suurus 
2000 m2, suur kõrvalhoone. 
Hind 65 000 €. Otse omanikult. 
Tel 5556 9837

• Müüa maja Kunda linnas, 
2 korrust, eraldatud kohas, 
otse omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa 2kordne maja. Vajab 
kap.remonti ,  kr unt  1  ha. 
Võimalus liituda tsentraalse 
vee- ja kanal.trassiga. Tel 5398 
1891

• Müüa maja. Krunt 8 000 
m2. 3 km Rakverest.  Kat.: 
66210:001:0690. Tel 5694 6444

•  M ü ü a  8 , 6 2  h a 
maatulundusmaa (kat. 
38101:002:0289) Laekvere 
vallas. Tel 516 3629, netrun@
starline.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE
KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

• Vahetada 2toaline ja 1toaline 
keskküttega korter Kundas ühe 
elamispinna vastu või korterid 
müüa. Tel 518 9064

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

kuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus, 49 m2. Tel 5648 6638

• Ostan VAZide uusi plekke, 
uksi, tulesid, stangesid, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 
7395

OST

• Soovin üürida 3toalist korterit 
Sõmerul. Tel 5801 6006

OST

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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.rake  .ee

* 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/qua  ro                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 
AUTOLAMMUTUSHEAD UUT AASTAT!   

14 800 € 780 m²

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSI ÄÄRES, LOHUSUU

• Saun, kaev, ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve
• Järveni 200m/liivarand

Andrus, 527 1011

75 000 € 156 m²

MÜÜA MAJA
VANA KLAASISOO, SÕMERU

• Kinnistu 3,4 ha, 3 tuba, köök. saun
• 4 abihoonet, kasvuhoone
• Puurkaev/salvkaev

Andrus, 527 1011

79 000 € 99 m²

MÜÜA MAJA
VAHTRA PST, RAKVERE

• Kinnistu ca 600 m², 4 tuba, saun
• Soojustatud, uus katus
• Garaaž, lilleaed, marjapõõsad

Andrus, 527 1011

79 000 € 214 m²

MÜÜA MAJA
METSA TN, RAKVERE

• Kinnistu 596 m², 3 magamistuba
• Garaaž, saun, kasvuhoone
• Ts. vee- ja kanal.liitumised

Andrus, 527 1011

33 000 € 44 m², IV k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ROOSI TN, RAKVERE

• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

Andrus, 527 1011



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

Tel: +372 5282683
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Kuuluta online’s!
kuulutused.kuulutaja.ee

Nüüd on võimalik sisestada kuulutuse tekst ka veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii interne  s kui ka paberlehes. 

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 
508 2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi.  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r ima l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, 
www.kolimised.ee

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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. 
Autoabi. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Veo- ja hüdrotõste teenus 4,5t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990

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

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

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, 5194 4298

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

•  F e k a t e e n u s .  2 4 / 7 
tühjendamine. Tel 5397 2245

* 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

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

FEKAALIVEDU

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

• 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

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Info 5146 788

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Erinevad elektritööd, boileri 
remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5649 5632

• Ehitus-remonditööd nii 
eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahe-tus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Elamusisesed ehitus- ja 
remonditööd Rakveres. Tel 
5604 1424

• Teostame remondi- ja 
ü l d e h i t u s t ö i d !  L i s a k s 
erinevaid kivitöid. Tel 5907 
4912

•  Ehitu stö ö d,  remont ja 
renoveerimine. Tel 5646 0674

• Katuse-, vihmaveesüstee-
mide- ja fassaaditööd. Info 
5688 3837

• Elamusisesed  ehitus- ja 
remonditööd Rakveres. Tel 
5604 1424

• Ehitus- ja remonditööd. 
Majade,  kuuride,  rõdude, 
ter rasside,  pesur uumide, 
saunade ehitus, siseviimistlus, 
plaatimine, parketipaigaldus, 
tapeetimine, värvimine. Tel 
504 5560

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

• Lammutustööd. Info 5330 
5970

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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•  O s t a n  k r i s t a l l -  j a 
portselannõusid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5564 0325

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e s 
olevat vanavara ja seisma 
jäänud asju: mööbel, nõud, 
m ä n g u a s ja d ,  ja l g r a tt a d , 
garaažitööriistu ja tarvikuid. 
Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

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

• Ostan veneaegseid ja 
vanemaid erinevaid ehteid: 
merevaigust kaelakee (hind 
kuni 700 €), sõled, prossid, 
sõrmused, käevõrud, vanad 
kuld ja hõbeehted. Huvitavad 
ka vanad raamatud, mööbel, 
nõud, kujud, maalid ja palju 
muud. Alati aus asjaajamine! 
Tel 5639 7329, Liina

• Ostan Piibli aastast 1739 või 
Suure Piibli 1939. a. Paku ka 
teisi nahkköites raamatuid. Tel 
5665 5551

• Ostan vanu 1970.-1990. a 
v a l m i s t a t u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  ja  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

•   O s t a n  N S V L  a e g s e i d 
postkaarte ja margikogu. 
Huvitun enne 1970. aastat 
väljalastud NSVL aegsetest ja 
vanematest postkaartidest, 
markidest ja märkidest. Tel 510 
7541

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

• Müün, paigaldan  ja re-
mondin õhksoojuspump-
asid ja konditsioneere. Tel 
5024 944

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

• Küttesalong OÜ pakub 
pottsepateenust. Tel 558 
6786, e-mail kyttesalong@
gmail.com. Jaama pst. 5 
Rakvere

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

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

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

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

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

• Õhtujuht sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

• Õhtujuht ja tantsumuusika 
teie peole. Küsi lisa tel 5683 
7141 Tiia Paist

•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

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

• Teen korda Teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

Vaata 

www.koridor.ee 
ja võta ühendust. 

 info@koridor.ee, 

mob: 55512094

• Aurupuhastusteenus. Koli-
misteenus. Tel 5646 7038

• Keemiline puhastus. Pehme 
mööbel tolmu ja pleki vabaks.
Keemiline puhastus Lääne-
Virumaa piires! Tel 5682 6727

• Koristusteenus Lääne-
Virumaal! Pakume soodsa 
h i n n a g a  k o r i s t u s t ö ö d 
Rakveres ja selle ümbruses! 
H o o l d u s k o r i s t u s t , 
t ü h j e n d u s k o r i s t u s t  j a 
t re p i k o d a d e  k o r i s t u s t . 
Täpsem info www.bahtale.
eu. Tel 5596 8282

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Kosmeetik Rakveres teeb 
näohooldust,  maniküüri, 
pediküüri, massaaži. Helista 
tel 523 8820

• Klassikaline massaaž 20 
min/5 €, kupud 3 €. Tel 5567 
7800

• Pehme mööbli remont ja 
veoteenus kaubabussiga. Tel 
322 7822, 506 1547

• Soojustan-polsterdan uksi. 
Tel 5646 8055

• Naiskingsepp Rägavere tee 
20. E; T; N 8-13, kolmapäeval 
11-18. Töö kiire ja korralik. Tel 
5559 3019

•  Mü ü a  o d a v a l t  t u m b a , 
d i i v a n i l a u d  ( k i r s s ) , 
s e k t s i o o n m o o d u l k a p p 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli 
( k i r s s ) ,   t e l e v i i s o r i l a u d 
( k i r s s ) ,  k i r j u t u s l a u d 
(kirss), elektriradiaatorid, 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d , 
jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

• Müüa soodsalt praktiliselt uus 
lumepuhur. Asub Rakveres. 
Samas soodsalt müüa Nissan 
Primera. Tel 5565 4047

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn. 6 müüme vana mööblit, 
valgusteid, vaipu, portselani, 
maale ja vinüülplaate. E-R 10-
17.30, L 10-14. www.facebook.
com/anderipood, tel 5664 4436

• Müüa ajakirju „Ajalugu“, 
„Imeline Teadus“, „Maaja“ jt. 
Tel 516 4845

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

www.virurent.ee 

renditünn  

tel 527 4013

RATASTEL 
KÜMBLUSTÜNNI 

RENT

• Ostan vanu keeksi, juustu, 
kala, redise, põldmarja, 
d r a a k o n i  p i l t i d e g a 
lauanõusid ja vaase. Tel 
5665 5551

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 5051 528

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

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

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. 
Tel 517 1522

•  Mü ü a  s o o d s a l t  s a e t u d 
ja lõhutud kuivi küttepuid. 
Miinimumkogus 2 rm. Tel 504 
5632

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse 
ja kaminapuid, pelleteid ning 
puidu- ja turbabriketti alusel. 
Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 
8503

• Müüa ülisoodsalt leht 
küttepuud. Kohale toomine 
hinna sees, hinnad alates 28 
€/m2. Tel 5397 2245

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. 
Tel 517 1522

KÜTTEPUUD
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
s a e m a t e r j a l i ,  v o o d r i - , 
põranda-, terrassilauda ja 
servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 
268

EHITUS

• Kuivad küttepuud: kask 40 
eurot ruum, lepp 35 eurot.  
Pakkuda ka kaminapuid 40L 
võrkudes: lepp 2 eurot, kask 3 
eurot. Tel 5087430

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al.  30 €/rm. Koos 
kohaletoomisega. Pikkused 
al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013 862

• Müüa küttepuid kuivi ja mär-
gi, võrgus ja lahtiselt. Tel 504 
6111

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

• Müüa saetud-lõhutud lehtpuu 
ja metsakuiv okaspuu kütte-
puu. • Müüa soodsalt kuivi 
lepapuid (35 cm). Tel 554 9113

• AS Rakvere Metsamajand 
müüb puitbriketti. Hinnad 
soodsad. Info tel 326 0850 
või 503 5422 Vedu tasuta. Tel 
5399 1810

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

LOOMAD

• Jooksis ära tuhkur. Vaevatasu! 
Tel 5845 5248

•  Kirjutan PRI-a ja KIK-i 
projekte. e-post :  margus.
paas@hot.ee, telefon 5331 2587. 
Koduleht: www.mpaas.ee.

• Müüa MTZ-80 s.korras, dok. 
Transport. Tel 5558 5956

• Müüa odavalt väikeses koguses 
söödaotra. Tel 5396 9906

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 
53 54 3002 või 50 59 151

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

•  Ta p a maja  mü ü b  e m i s e 
lihakehasid kohaletoomisega. 
Info tel. 53 517 414

PÕLLUMAJANDUS

KADUNUD

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Ostan metsakinnistu Lääne-
Virumaal. Võib pakkuda ka 
raiutud kinnistuid. Tel 5562 
2919

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanu 1970.-1990. a 
v a l m i s t a t u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  ja  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

TUTVUS

TEATED

•  K o l l e k t s i o n ä ä r i d e 
kogunemine 8.  jaanuaril 
Rakveres Tartu mnt. 61. Kõik, 
kellel huvi midagi oma kogust 
või lihtsalt lakapealsest või 
panipaigast realiseerida ning 
millel on ajalooline hõng, 
olete oodatud omasugustega 
k o k k u  s a a m a  -  m ü ü m a , 
ostma, vahetama Tartu mnt. 
61 Jahimeeste Seltsi majja 
pühapäeval kell 11 8. jaanuaril. 
Tel 510 7541

• L-Viru mees 55a, elan maal, 
töötav, sale, mittesuitsetaja 
s o o v i n  l e i d a  t o r e d a t 
saledapoolset naisterahvast. 
Tel 5839 4235

• www.toonklaas.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. 

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

• Ostan autode katalüsaatoreid. 
Tel 5646 6933

• Ostan seisma jäänud fi rma. 
Sobib käibemaksukohuslane 
ja mitte käibemaksukohuslane 
o s a ü h i n g .  N õ u t a v  i l m a 
probleemideta ja võlgadeta. 
Tel 5808 8088

• Pendlimees Sassi teenused: 
tervislik voodi-, töö-, õppimis-
koht. Tervislik toidusedel, vita-
miini- ja ravimitest. Energeeti-
line- kaitse ja raviasendid jpm. 
Teenus on tasuta! alderbrun-
feld@gmail.com, tel 502 4534

MUUD

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789
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raivo@kroonipuu.ee
tel 505 1528

KROONIPUU OÜ 

OSTAB 

PUIDUKUIVATAMISE 

TEENUST 

KÜTTEPUU 

LÄÄNEVIRUMAAL.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Marin. kurk purk 1L 1,50 3L 3,00

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-

kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Mesi 700g 5,00

Turul veel müügil:

Värske räim ja kilu
Toorpiim T, N, L kella 10st

HINNAD RAKVERE TURUL

M

M

*

ERETON GRUPP OÜ
KVALITEETSED 

* tööriided 
(otse Saksamaalt)

* tööjalanõud

* töökindad

* töökaistevahendid

* keevitusmaterjalid

* lihv- ja lõikekettad

* määrded

* pesukeemia

Tsentrumi III korrus 

Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

N B !  P a l u m e  e t t e 
helistada!

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA LEILI-
SAUN

* Grilliruum
* Võimalik üürile anda 
peoruum erinevateks 

tähtpäevadeks (kuni 20 
inimest)

 
14-16 naised 

  17-22 mehed
Pensionärid/lapsed 5 €

Saun avatud 
igal reedel

Täiskasvanud 7 €
Info tel 5044 884

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas.

Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas.

Meie kaastunne Reinule lastega kalli abikaasa ja ema
ELVE PETROVITS’i 

kaotuse puhul.
Õie ja Oleg

OG Elektra AS 
avaldab kaastunnet
Uno’le kalli ema

MELANIE 
surma puhul

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

Mälestan head ja abivalmis 

ULVI SIRELMETSA

 Siiras kaastunne omastele. 
Evi 
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Lääne-Viru Maavalitsus kut-
sub maakonna elanikke ning 
asutusi ja organisatsioone 
üles esitama kandidaate, ke-
da autasustada Lääne-Viru-
maa kõrgeima tunnustuse – 
vapimärgiga.
Lääne-Viru maakonna vapi-
märk omistatakse inimesele, 
kes oma silmapaistva töö ja 
tegevusega kultuuri, spordi, 
hariduse, sotsiaal- ja tervis-
hoiu, majanduse, maaelu 
arendamise jm valdkonnas 
on oluliselt kaasa aidanud 
Lääne-Virumaa arengule. Sa-
muti muude saavutuste eest, 
mis on toonud au ja tunnus-
tust maakonnale. Kandidaat 
ei pea olema maakonna ela-
nik.
Kirjalikku taotlust koos põh-
jendusega oodatakse Lää-
ne-Viru Maavalitsusele hilje-
malt 15. jaanuariks aadressil 
F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 
Rakvere või e-posti aadressil 
info@laane-viru.maavalitsus.
ee.
Põhjenduses tuleb ära märki-
da kellele ja mille eest vapi-
märki taotletakse ning taotle-
ja kontaktandmed.

Lääne-Viru maakonna vapi-
märk on maakonna kõrgeim 
tunnustus aastast 2005. Ette-
paneku teenetemärgi andmi-
se kohta esitab maavanemale 
Marko Tormile viimase moo-
dustatud komisjon.
Lääne-Viru maakonna vapi-
märgid antakse üle Eesti Va-
bariigi 99. aastapäevale pü-
hendatud maavanema pidu-
likul vastuvõtul 22. veebruaril 
Haljala Rahvamajas.
Mullu tunnustas Marko Torm 
Lääne-Virumaa kõrgeima au-
tasu ehk Lääne-Virumaa 
kuldse vapimärgiga Rakvere 
linnavolikogu esimeest Too-
mas Varekut, Rakvere Karmeli 
koguduse pastorit Gunnar 
Kotiesenit, Rakvere teatri kor-
raldusjuhti Marika Tinti, Rak-
vere Eragümnaasiumi direk-
torit Anne Nõgut, Rakvere 
Muusikakooli direktorit, pia-
nisti ja dirigenti Toivo Peäs-
ket. Panuse eest maakonna 
majanduse arengusse pälvis 
hõbedase vapimärgi Baltic 
Fibres OÜ omanik Paul Black.

Kuulutaja

Maakonna 
kõrgeim autasu 
ootab kandidaate

Möödunud aastal kuldse vapimärgi pälvinud Rakvere 
Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen (paremal) 
on mitmete heategevusürituste eestvedaja, toetades 
suurperesid, vähekindlustatud peresid, Gruusia 
sõjapõgenikke jne. 

Foto: Meelis Meilbaum.

Lisandub pühapäevane 
väljumine liinile nr 65
Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 8. jaanuarist 
2017 lisandub liinile nr 65 pühapäevane väljumine Rakvere 
– Mustvee – Rakvere. Buss väljub Rakverest kell 14.15 ning 
jõuab Mustveesse kell 16, mis võimaldab reisijatel ümber is-
tuda Mustveest kell 16.10 Tartusse suunduvale bussile nr 
530.
Mustveest Rakveresse väljub buss kell 17.10. See võimaldab 
bussile ümber istuda ka Tartust tulevalt bussilt nr 628, mis 
väljub Tartust kell 16.05 ning jõuab Mustveesse kell 17.05. 
Liin nr 65 saabub Rakveresse kell 18.50, mis omakorda an-
nab reisijatele võimaluse istuda Rakveres ümber kell 19.00 
väljuvale Rakvere – Tallinn bussile nr 225.
Muudatuste kohta saab täpsemat infot Lääne-Viru Maava-
litsuse kodulehelt laane-viru.maavalitsus.ee/uhistransport, 
AS GoBus infotelefonil 12012 (E-P) ja Lääne-Viru Maavalit-
susest telefonil 325 8011.

Kuulutaja
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VABA AEG

Kord kuus, kolmapäevi-
ti, hakatakse Rakvere 
Teatrikohvikus rääkima 
surmast. Esimene küla-
line on Harri Kingo. Te-
gemist on viieosalise 
loengute sarjaga, mille 
igal sündmusel tulevad 
kõne alla teemad, mille 
üle tavaliselt diskuteeri-
da ei soovita.

Katrin Kivi

Loengusarja eestvedajaks on 
läänevirulane Riho Kokk, kes 
nimetab end kogemusnõus-
tajaks. Surmakohviku idee sai 
ta suvel Paides toimunud ar-
vamusfestivalil, nüüd on idee 
saamas reaalsuseks. Kuni 
maikuuni on huvitatuil või-
malik arutleda jututeemadel, 
mis otseselt või kaudselt seo-
tud surmaga.
„“Surmakohvikus” väidame 
veelkord, et me kõik sureme,“ 
kinnitas ürituste sarja eestve-
daja Riho Kokk. „Kahjuks selle 
paratamatusega kaasneb pi-
gem hirme ja teadmatust, kui 
teadlikkust sellest, mis tegeli-
kult toimub. Aruteludel küsi-
me, mida suremine erineva-
tes religioonides ja minule 
endale tähendab ning kuidas 
on meie õigusruumis surm 
reguleeritud.“
Kokk ütles, et surma teema 
on Eestis tabu. „Paraku pole 
meil võimalust väljendada 

Harri Kingo: „Surm on 
midagi, mis puudutab 
meist igaüht. Meil kõigil 
on tulnud kellegagi elus 
hüvasti jätta. Kel pole, 
sel on see veel ees. 
Teame ka omaenda tee 
paratamatut lõppu, ise-
gi kui sellele ei mõtle.
Mis on aga surm? Mis 
saab inimesega pärast 
surma? Kuidas surma ja 
suremist mõista, mõtes-
tada, kuidas sellele vaa-
data, sellesse suhtuda? 
Kuidas seda on enne 
meid mõistetud? Mida 
räägivad eri õpetused 
surmast? Millised on 
surmast tagasi tulnute 
kogemused? Kas on 
mõni üldistav käsitlus, 
mis aitaks meil surmast 
aru saada ja surma piiri 
taha vaadata?”
Harri Kingo on kristla-
sest Eesti Akadeemilise 
Orientaalseltsi ja Eesti 
Urantia Assotsiatsiooni 
liige, kes on surmatee-
maga tegelenud aasta-
kümneid.

Rakveres avatakse 
Surmakohvik

soovi, kuidas minu surm 
peaks toimuma,“ rääkis ta. 
„Piinled niikaua, kui elutulu-
ke kustub. Enda tahte elluvii-
mine, nagu eutanaasia, on 
karistatav. Samas looma piin-
lemise lõpetamises ei nähta 
probleeme. See fakt näitab, 
kui harimatud oleme ja kui 
vähe teame enda tegelikust 
olemusest suuremas Univer-
sumi plaanis.“ 
Vastavad vestlusõhtud toi-
muvad korra kuus, kolma-
päeviti. Igal korral on käsitlu-
se all mõni surmaga seotud 
või elamata jätmise teema. 

Esimene arutelu toimub 11. 
jaanuaril, algusega kell 18 
Rakvere Teatrikohvikus ja esi-
nejaks on Harri Kingo, õhtut 
modereerib Peeter Liiv.
Osaluspanus ühe seminari 
kohta on 8 eurot, mis kogu-
takse kokku kohapeal.
Järgnevad vestlusõhtud toi-
muvad 15. veebruaril, 15. 
märtsil, 12. aprillil ja 10. mail. 
Infot esinejate ja teemade 
kohta leiab Facebookist 
märksõna alt „Surmakohvik“ 
või Rakvere Teatrikohviku in-
ternetilehelt.
 

Surm – avanemine või 
sulgumine. Millise valiku 
teed sina?

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 5 eurot
14. jaanuaril 5MIINUST live, Pidu soojendab ja jahutab DJ 
Ailan Kytt

Biore Tervisestuudio Rakveres
Seljaabi-kiropraktika - A. Grigorjani vastuvõtt esmaspäeval 
ja kolmapäeval
Tervisliku seisundi testimine - E. Heinmetsa vastuvõtt nelja-
päeval
Kaaniteraapia - V. Kudrjavtsevi vastuvõtt reedel
17. jaanuaril jalalaba uuring, Dr. L. Pärna vastuvõtt
23. jaanuaril Dr. Bachi Õieteraapia õpituba Dana Milko ju-
hendamisel
Info ja registreerimine Laada 5, tel 501 7960

Raamatukogu kutsub 
veebinäitusele
Väike-Maarja raamatukogu koostas koostöös Väike-Maarja 
muuseumiga valla 25. juubeliks veebinäituse – luule- ja pil-
dipõimiku erinevatele omaloomingukonkurssidele laeku-
nud töödest.
Näitusel on pilte Väike-Maarja raamatukogu korraldatud 
fotokonkurssidelt „Pildikesi Väike-Maarjast 2009”, „Talve-
muinasjutt 2010”, „Kontrastid looduses 2011“ ning Väi-
ke-Maarja ja Kiltsi raamatukogude pildimaterjale.
Samuti on näitusel valik luuleridu omaloomingukonkursi 
„Luulekeeles koduvallast 2010” paremikust.
Näitust saab kaeda aadressil http://vmvald25.weebly.com/
naumlitus.html, näituse lingi leiate ka Väike-Maarja valla 
kodulehelt.

Kuulutaja

Väike-Maarja. 
Foto: Väike-Maarja raamatukogu fotoarhiiv RK.
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Selle kupongiga
kõik kangad

15. jaanuarini

Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

KAUPLUSES

-20%
Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Saabaste
hinnad all!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

Massaaž,
laserravi,

kinesioteipimine,
sõltuvusravi

Rakveres Spordikeskuse
2. korrusel

www.ravilaser.ee
Tel. 5555 0202

(kinkekaardid)

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus Avatud T - R 10 - 18

L       10 - 15

TEHNIKAKAUPADE OUTLET RAKVERES!

CD raadio

AEG SR4374

PLL-raadio
LCD ekraan
USB sisend Tolmuimeja 2 in 1 Sencor SVC900

Võimalik kasutada nii tolmukotiga
kui ka ilma! Saadaval nii tekstiil- kui ka

paberkotid. Tolmukoti maht 4,5l.

79€

Jalatsikuivataja Sencor

Kannariiv

AEG

Veekeetja Blupop

1,8l, inox

Suur valik tooteid hinnaga9,99 €!

45€

29,99 €

49,90 €

ALATI SOODSAM KUI POES!

Jaama 13, Rakvere

Tel. 5670 5905

rakvere@meloodia.ee

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Sealiha al veerandist

Sealiha kampaania erinevad tükid

2,29
2,39

/kg
/kg

€

€

Ja teised SOODSAD PAKKUMISED
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