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Käesolevast aastast maks-
takse vähekindlustatud ini-
mesele 250 euro suurust ma-
tusetoetust tingimusel, et 
neile on määratud toimetu-
lekutoetust kas matusetoe-
tuse taotlemise kuul või sel-
lele eelnenud aasta jooksul 
vähemalt ühel korral.
Varasemalt eraldas riik ma-
tusetoetust üksnes kohalike-
le omavalitsustele omasteta 
või tundmatu inimese matu-
se korraldamiseks. Nüüdsest 
saab ühekordset riiklikku 
matusetoetust ka majandus-
likult vähekindlustatud ini-
mene, kes kuulub sotsiaal-
hoolekande seaduse tähen-
duses toimetulekutoetust 
saavasse perekonda. Toime-
tulekutoetuse määramisel 
loetakse perekonnaliikme-
teks abielus või abielulistes 
suhetes olevaid samas elu-
ruumis elavaid inimesi, nen-
de abivajajaid lapsi ja vane-
maid või muid tuluallikat 
ühiselt kasutavaid või ühise 
majapidamisega inimesi.
Rakvere linnavalitsuse sot-
siaaltöö peaspetsialist Lea 
Kivipõld selgitas, et matuse-
toetust hakkab sel aastal 
maksma Sotsiaalkindlustu-
samet ning see ei käi sotsiaa-
losakonna kaudu. „Rakvere 
linn ise matusetoetust ei 
maksa, küll oleme raskustes 
peresid mõnikord ühekord-
sete toetuste maksmisega ai-
danud. Isik esitab matuse-
toetuse taotlemiseks Sot-
siaalkindlustusametile aval-
duse, lisab sellele oma isikut 

Vähekindlustatud 
inimesed saavad 
taotleda matusetoetust

tõendava dokumendi ja Ees-
ti perekonnaseisuasutuses 
registreeritud surmatõendi,” 
lisas Kivipõld. Kuidas Sot-
siaalkindlustusamet kont-
rollib taotleja toimetuleku-
toetuse saamist, seda linna-
valitsus ei tea, tõenäoliselt 
saavad nad seda teha toetus-
teprogrammi kaudu.
Kui matusekorraldaja, erai-
sik või kohalik omavalitsus 
saab matmata või tuhasta-
mata isiku surmast teada 
rohkem kui 15 päeva pärast 
tegelikku surmapäeva, siis 
eespool nimetatud nõutava-
tele dokumentidele lisaks 
tuleb esitada ka politseiasu-

tuse või muu pädeva asutuse 
dokument, mis tõendab isi-
ku surmast teadasaamise 
aega.
Matusetoetus määratakse, 
kui toetusavaldus on esita-
tud kuue kuu jooksul isiku 
surmapäevast või surmast 
teadasaamise päevast arva-
tes.
Rakvere linn taotleb omaste-
ta ja tundmatute inimeste 
matmiseks iga konkreetse 
surma puhul Sotsiaalkind-
lustusametilt toetust. 2014. 
aastal taotleti viie inimese 
matmiseks raha 959 eurot.

Mari Mölder

Väikesed segavad 
Lääne-Virus kaarte
Parlamenti mitte kuuluvad Eesti erakonnad (Rahva Ühtsu-
se Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Eesti Va-
baerakond) viivitasid oma platvormide ja kandidaatide 
avalikustamisega Riigikogu valimisteks üsna viimase minu-
tini, kuid tänaseks on eesriie langenud. Vähemalt Lääne-Vi-
rumaal muutub tänu neile seis segasemaks ja valimistule-
muste prognoosimine raskemaks.
Lääne-Virumaa moodustab eelolevatel valimistel kõige 
väiksema ringkonna – tulenevalt valijate arvust jagatakse 
siin välja vaid 5 mandaati 101st. Ning 5 on vaid maksimaal-
ne võimalik otsemandaatide hulk – valimisseadus on selli-
ne, mis võimaldab osal mandaatidel n-ö ripakile jääda ja 
see läheb üleriigilises erakonnanimekirjas kõrgel kohal 
asuvale poliitikule. Lääne-Virus ongi sageli nii juhtunud, et 
viiest (varem ka kuuest) mandaadist üks on n-ö ära läinud.
Seis ja mandaatide jaotus muutub seda segasemaks, mida 
rohkem on kandideerivaid nimekirju, eriti selliseid nime-
kirju, kes pole lootusetud statistid. Avalikustatud nimekir-
jade kõrvutamisel saab prognoosida, et väikeerakonnad 
ajavad sel korral Lääne-Virumaal pildi üsna segaseks.
Olgu kohe öeldud, et RÜE, EKRE ja EV pääsemine Riigiko-
gusse oleks üllatus, kuigi neis erakondades kandideerivad 
inimesed ise nii ei arva. Teatavasti nõuab valimisseadus 
5-protsendi künnise ületamist, aga ükski küsitlus ei näita 
väikeerakondadele suuremat kui 2-protsendilist toetust.
Millest selline pealkiri? Põhjus on lihtne – Rahva Ühtsuse 
Erakond ja Eesti Vabaerakond saatsid Lääne-Virumaale 
kandideerima inimesed, kes oma tuntusega võtavad neljalt 
parlamendierakonnalt kindlasti hääli ära.
RÜE on n-ö Kristiina Ojulandi erakond ja Ojuland just Lää-
ne-Virus kandideeribki. Ka nimekirja teine Allan Jaakus on 
Lääne-Virus suhteliselt tuntud. Nagu öeldud, oleks suur ül-
latus, kui RÜE valimiskünnise ületaks, seda enam, et üle rii-
gi on nende nimekiri hõre, kuid Lääne-Virus võivad nad 
oma 1000 häält saada küll, eriti kui korraliku kampaania 
teevad.
Ka Eesti Vabaerakond, nn intellektuaalide erakond, on või-
meline üllatama. Lääne-Virus on nende esinumbriks show- 
ja telemees Emil Rutiku, talle sekundeerib tuntud koolidi-
rektor Tapalt Elmu Koppelmann. Taas poleks 1000 häält eri-
line üllatus.
EKRE kipub olema rohkem isa ja poeg Helme erakond, aga 
kuna viimased kandideerivad mujal ja rohkem väga tuntud 
nägusid neil pole, siis on neile Lääne-Virumaal edu raske 
ennustada. Meie maakonnas on EKRE esinumber Anti Poo-
lamets: kogu austuse juures – läänevirulane teda ei tunne! 
Ka ülejäänud kuus kandidaati on sellised, kes laiemale üld-
susele tundmatud.
Lisaks on EKRE programmilised väljaütlemised liiga 
must-valged ja ultrakonservatiivsed. Saab olla kas EKRE 
poolt või vastu, kuid ilma kesktee võimaluseta tänapäeva 
Eestis paraku läbi ei löö.
Eelmistel valimistel kogusid parlamendist välja jäänud 
seltskonnad (sealhulgas üksikkandidaat) Lääne-Virumaal 
kokku 1241 häält, lisaks veel 1700 häält Rahvaliit, kes jäi na-
pilt alla künnise, seejärel praktiliselt lagunes ja sündis 
uuesti EKREna. Sel korral võib ennustada, et lõppkokku-
võttes künnise alla jäävaid hääli koguneb rohkem.

Aivar Ojaperv
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2014. aasta oli õnnestunud, 
suurenes nii külastajate arv 
kui tasuliste teenuste maht, 
edastas Sihtasutuse Virumaa 
Muuseumid pressiteenistus. 
Virumaa Muuseumite üksusi 
külastas 194 000 inimest ja 
neile osutatud tasuliste tee-
nuste maht oli 1 359 553 eu-
rot.
Külastajate arv ja tasuliste 
teenuste maht on kasvanud 

pidevalt alates aastast 2002. 
Erandiks oli siiski aasta 2009, 
mil Palmse mõisas oli re-
mont. „Külastajate arvu kasv 
ja sellega kaasnevad tulud 
võimaldavad sihtasutusel ol-
la jätkusuutlik ja tagada pi-
deva arengu,“ ütles SA juha-
taja Ants Leemets pressitee-
nistuse vahendusel. „Eesti 
muuseumidest oleme oma-
teenitud vahendite poolest 

Eesti Meremuuseumi järel 
teisel kohal ja katame oma-
tuludega igapäevakuludest 
55 protsenti, mis on jällegi 
Eestis paremuselt teine tule-
mus peale Eesti Meremuu-
seumit.“
Sihtasutuse Virumaa Muu-
seumid suurema külastajate 
arvuga olid Rakvere linnus, 
Palmse mõis ja kiirelt kasvav 
Eesti Politseimuuseum. Häs-

ti läks hooaeg ka Rakvere 
Linnakodaniku muuseumis 
ja Karepal Sagritsa muuseu-
mis.
„2015. aasta plaanid on suu-
remad, hoolimata venelas-
test külastajate arvu prog-
noositavast vähenemisest,“ 
oli Leemets optimistlik.

Kuulutaja

Kolmapäeva hommikul kell 
7.40 Tallinna-Narva maan-
teel Jõelähtmel toimunud 
ahelavariis, kus osales 13 
sõidukit ja viga sai 4 inimest, 
sai kannatada ka veoauto, 
mis tõi kaupa OG Elektra 
hulgilattu.
Danone Activia jogurtit ning 
Liviko, Kalevi ja Estoveri too-
teid vedanud kaubaauto 
paiskus kraavi, järelhaagis 
jäi aga risti maanteele ja 
kaup, peamiselt jogurtipur-
gid, paiskus laiali.
„Saadetis oli teel meie hulgi-
lattu,“ lausus OG Elektra 
kaubandusjuht Ene Heinpa-
lu, „aga auto polnud OG 
Elektra oma, vaid kuulub 
meie koostööpartnerist lo-
gistikafirmale.“
Heinpalu sõnul ei too õnne-
tus kaasa tõrkeid kaupluste 
varustamisel. „Avariisse sat-
tunud kauba plaanisime 
poodidesse laiali saata nelja-
päeva hommikul,“ rääkis ta 
„Osa uuesti komplekteeritud 
saadetisest jõudis meieni ju-
ba kolmapäeva õhtupooli-
kul, ka ülejäänu saadetakse 
peagi järele. Meie hulgilaos 

SA Virumaa Muuseumid 
mullused tulemused olid head

Alates 1. veebruarist suure-
neb kõikide pandiga joogi-
pakendite tagatisraha 10 eu-
rosendini, sõltumata paken-
di liigist või suurusest. 
„Pakend – olgu pandiga või 
mitte – on väärtuslik toor-
materjal, mida uuteks asja-
deks töödeldes saab säästa 
palju energiat, vett ja muid 
ressursse. Seetõttu ongi väga 
oluline, et kõik väärtuslik 
materjal suudetaks ka efek-
tiivselt kokku koguda. Pan-
disüsteem on tõestanud end 
ühe efektiivse meetodina, 
kuidas pakendeid metsa alla 
sattumisest päästa,“ ütles 
keskkonnaminister Mati 
Raidma. 
Eesti Pandipakendi juhi 
Rauno Raali sõnul on taga-
tisraha tõstmise peamiseks 
põhjuseks viimastel aastatel 

sammhaaval langustrendi 
näidanud pakendite tagas-
tused. „Meie hinnangul hak-
kasid inimesed vähem taarat 
tagasi tooma pärast eurole 
üleminekut. Kõige rohkem 
tekitab muret väikese plast-
pudeli madal tagastusprot-
sent. Kui 2013. aastal oli suu-
re plastpudeli tagastus 91 
protsenti, siis väikestest 
plastpudelitest tagastati kõi-
gest 79 protsenti. See tähen-
dab, et väiksel plastpudelil 
on kõige suurem risk jääda 
meie elu- või looduskesk-
konda reostama,“ selgitas 
Raal. 
Kui praegu on pakendi taga-
tisraha suurus sõltuvalt pa-
kendi liigist ja suurusest 4 
või 8 senti, siis veebruarist 
on kõikide pakendite taga-
tisraha suuruseks 10 senti 

pakendi kohta, sõltumata 
selle liigist ja suurusest. Pan-
dimärgid (A, B, C, D, Dkor-
duskasutatav ja K- kordus-
kasutatav) ei ole visuaalselt 
seotud tagatisraha määraga, 
mis tähendab, et ka paken-
dite etiketid ei muutu ja pa-
kendiettevõtjad ei pea neid 
ümber tegema.
„Lisaks keskkonnahoiule on 
muudatus kasulik ka tarbija-
te jaoks, sest alates uue taga-
tisraha jõustumise kuupäe-
vast saab kõikide tagastata-
vate pakendite eest suurema 
määraga tagatisraha. Taga-
tisraha väljamaksmisel ei 
eristata pakendeid, mis on 
ostetud enne 1. veebruari. 
Tagatisraha suurusest tule-
neva vahe kannavad Eesti 
Pandipakend ja tootjad,“ üt-
les Raal.

Eesti Pandipakend on 2005. 
aastal joogitootjate ja maale-
toojate ning kaupmeeste 
poolt Pakendiseaduse alusel 
loodud tootjavastutusorga-
nisatsioon, mille ülesandeks 
on hallata ja korraldada 
üle-eestilist tagatisrahaga 
koormatud pakendite (vee, 
karastusjoogi, õlle ja lahja al-
kohoolse joogi plastmass-, 
klaas- ja metallpakendite) 
kogumist, transporti, loen-
damist, sorteerimist ja taas-
kasutamist. Eesti Pandipa-
kendiga on liitunud 239 
tootjat ja maaletoojat ning 
pandipakendeid saab tagas-
tada 850 kauplustele kuulu-
vas tagastuspunktis.

Kuulutaja

Pandipakendite tagatisraha ühtlustub

Jõelähtme õnnetuses kannatas 
ka OG Elektrale mõeldud kaup

on piisav varu, et kompen-
seerida osa ärajäänud koor-
mast.“
Kauba eest vastutab antud 
juhul ilmselt veofirma ja kül-
lap aitab kahjud korvata 
kindlustus. „Konkreetse le-

pinguga pole ma hetkel kur-
sis, aga tavaliselt lõpeb veda-
ja vastutus alates sellest het-
kest, kui kaup jõuab lattu,“ 
selgitas OG Elektra nõukogu 
liige Rita Tehvo. „Kuna õnne-
tusse sattunud veok polnud 

OG Elektra oma, siis meie et-
tevõte selle õnnetuse tõttu 
materiaalset kahju ei kan-
na.“ 

Aivar Ojaperv

foto:Mati Hiis/Õhtuleht

Rakvere linnas hakkab
kehtima korraldatud jäätmevedu
Alates 2. märtsist hakkab vastavalt jäätmeseadusele Rakve-
re linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Segaolmejäät-
mete ning paberi ja papi konteinereid hakkavad vastavalt 
Lääne-Viru Jäätmekeskuse (jäätmekeskuse) poolt korralda-
tud riigihanke tulemustele tühjendama ainult AS Ragn-Sel-
lsi prügiautod.
Mahutite ühekordne tühjendamine uue hinnakirja järgselt 
on näiteks 80 liitrise konteineri puhul 1,73 eurot ning 240 
liitrise konteineri puhul 3,06 eurot. Jäätmevedu hakkab toi-
muma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.
Leping jäätmete äraveoks või lisateenusteks (näiteks kon-
teineri rent) tuleb igal jäätmevaldajal (näiteks kinnistu 
omanik, korteriühistu, ühisus, haldusfirma, rentnik, tee-
nindusettevõtted jne) sõlmida jäätmekeskusega. Kui jäät-
mevaldaja ei ole märtsi alguseks lepingut Lääne-Viru Jäät-
mekeskusega sõlminud, on ta ikkagi automaatselt korral-
datud jäätmeveoga liitunud. Sellisel juhul toimub jäätme-
vedu vastavalt veograafikule ning Rakvere linna jäätme-
hoolduseeskirjas kehtestatud nõuetele. Teenuse osutamise 
eest esitab jäätmekeskus jäätmevaldajale arve vastavalt 
hinnakirjale.
Rakvere linna jäätmevaldajatega lepingute sõlmimist alus-
tab jäätmekeskus alates 2. veebruarist 2015. Jäätmeveole-
pingu sõlmimiseks on võimalik valida erinevate variantide 
vahel (Internetikeskkonnas, e-posti teel, klienditeenindus-
büroos Piira külas või täites ära koju postiga tulnud lepingu 
blanketi).
Korraldatud jäätmeveost võib taotleda vabastust juhul kui 
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. 
Ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes või kõrvuti asetse-
vatel kinnistutel tekkivate jäätmete kogumiseks on lubatud 
kasutada ka ühismahutit. 
Kust saada lisainformastiooni: 
www.rakvere.ee (jäätmehoolduseeskiri, täpsemad juhised 
kuidas toimida, vajalikud taotlusvormid).
www.lvjk.ee , infotelefon (tööpäevadel kell 9-17.30) 6 165 
165, e-post klient@lvjk.ee (lepingute sõlmimine, veograafi-
ku sagedus, ühismahutite kasutamine jm).
Samuti saadab linn vastava teavituse posti teel kõigile kin-
nistuomanikele.

Rakvere linna ja lähipiirkonna 
bussiliinidel loendatakse reisijaid
Jaanuari keskpaigas alustab Lääne-Viru maavalitsus reisija-
te loendust Rakvere linna ja lähipiirkonna bussiliinidel nr 
1, 2, 3 ja 5, et uuendada teavet sõiduvajaduste kohta. Loen-
duse tulemusi saab kasutada riigihankel uue vedaja leidmi-
seks.
Loenduse käigus fikseeritakse nimetatud liinide bussipea-
tusest peale- ja mahaminek ning reisijatelt küsitakse, mil-
list sõiduõigust nad kasutavad (bussipilet, kuukaart, tasuta 
sõidu õigus). Lisaks ka, kas reisija elukoht on Rakvere lin-
nas või väljaspool seda. Loendusel piisab reisijate vastu-
sest, oma sõiduõigust ja elukohta dokumentaalselt tõesta-
ma ei pea.
Loenduse käigus loendatakse reisijaid kõikide nimetatud 
liinide nelja nädalapäeva kõikidel väljumistel.
Loenduse viivad läbi ASi Ühisteenused töötajad, kellel on 
seljas ettevõtte nimega vestid.
Lääne-Viru maavalitsus loodab reisijate heatahtlikule suh-
tumisele nii loendusesse kui ka loendajatesse. Reisijate 
loendusega seotud küsimustes saab vajadusel ühendust 
võtta Lääne-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosa-
konna vanemspetsialisti Martin Keskkülaga kontaktidel 
325 8011, martin.keskkula@laane-viru.maavalitsus.ee.

Rakvere sõidutalonge saab 
realiseerida veebruari lõpuni
Lääne-Viru maavalitsus pikendas varutud sõidutalongide 
realiseerimisaega Rakvere linna ja lähiümbruse maakonna-
liinides veebruari lõpuni.
Lääne-Viru maavalitsuse ühistranspordi vanemspetsialist 
Martin Keskküla ütlusel on tähtaja pikendamine tingitud 
asjaolust, et inimestele on veel sõidutalonge kätte jäänud. 
„Varutud sõidutalongid tuli inimestel ära kasutada hilje-
malt 2014. aasta detsembrikuu lõpuks. Seoses asjaoluga, et 
sõidutalonge on veel kätte jäänud, saab neid realiseerida 
19. jaanuarist kuni veebruarikuu lõpuni,“ teavitas Keskkü-
la.
„Kompostreid bussidesse tagasi ei panda, vaid sõidutalong 
tuleb sõidu eest ulatada lihtsalt bussijuhile,“ täiendas Kesk-
küla.
Eelmise aasta lõpus kaotati Rakvere linna ja lähiümbruse 
liinides komposteerimissüsteem. Sellest aastast saavad rei-
sijad ühekordseid sõidupileteid osta bussijuhilt. Ühe korra 
pileti hinnaks on 65 senti ja tunnipileti eest tuleb tasuda 80 
eurosenti. 

Kuulutaja
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Politsei liiklusrühm suundus 
töönädala varahommikul 
külmale ja tuisusele Lää-
ne-Virumaale põhjusel, et 
siinkandis liigub ringi palju 
metsaveokeid, mis on tih-
tilugu üle koormatud. Vara-
semad kontrollreidid on näi-
danud, et sõidukijuhid eksi-
vad sageli töö- ja puhkeaja 
normide vastu.

Kaasaegne kaalubuss
Esimesena kontrolliti Sõme-
ru lähedal veokijuhti, kuid 
temal olid kõik nõuded täi-
detud. Järgmisena Haljala 
külje all kinni peetud veoau-
to MAN juhil puudus juhti-
misõigus ja põhjus oli lihtne 
– tal polnud kehtivat tervise-
tõendit, mis lubaks sõiduki 
roolis olla. 
Liiklusrühma juhi Annika El-
mi sõnul tuleb nii mõnelegi 
juhile üllatusena, et tegeli-
kult tal pole juhtimisõigust, 
sest tervisetõend on uuen-
damata ja seetõttu juhtumis-
õigus peatunud. „See pole 
probleemiks mitte ainult 
kommertssõidukite juhtide 
seas, vaid kõigil autojuhtidel. 
Sedapuhku koostati sohvrile 
väärteoprotokoll, ta kõrval-
dati roolist ning kohale kut-
suti uus autojuht, kes firma 
asju edasi ajas,” lisas Elm.
Edasi liikusid politseinikud 
Kunda teele, kus Katela lähe-
dal märkas politseiniku vilu-
nud silm juba kaugelt ilmsel-
gelt ülekaalulist puidukoor-
maga raskeveokit. Nüüd sai 
tööd ka spetsiaalselt raske-
veokite kaalumiseks mõel-

Veokijuhtide trikid: 
magnetid ja
valed sõidumeerikud
Ida prefektuuri liiklus-
rühm kontrollis es-
maspäeval Lääne-Viru-
maal veokeid, mis on 
pahatihti üle koorma-
tud. Reid tuvastas rik-
kumisi pooltel kont-
rollitud veokitel.

Mari Mölder

dud eribuss, mis on Ida pre-
fektuuris kasutuses olnud 
kõigest paar kuud. Kui kõiki-
de kaalude näidud olid kok-
ku löödud, siis selgus, et üle-
kaalu oli lausa 18 tonni. 
Mis paneb juhte riskima nii 
trahvi kui ka lubadega? „Rik-
kumisi pannakse tihtilugu 
toime olude sunnil, kuna ti-
he konkurents transporditu-
rul pressib kulusid kokku 
hoidma. Samuti sõltub ras-
keveokijuhtide palk kohale 
toimetatud kauba kogusest. 
Kõik see kokku panebki me-
hi seadust rikkuma,“ rääkis 
Elm.

Tihe konkurents
sunnib riskima
Probleemiks on ka töö- ja 
puhkeaja normidest kinnipi-
damine. Annika Elm ütles, et 
ületöötanud juht on ohuks 
nii endale kui teistele liikle-
jatele. 
Sagenenud on sõidumeeri-
kutega manipuleerimine, 
mida pannakse juhtide poolt 
toime kahel viisil. Esimesel 
juhul asetatakse käigukasti 
juurde ülitugev magnet, mis 
halvab kiiruseanduri ja sõi-
duk justkui seisaks. Sõidu-
meerik aga näitab, et juht on 
puhkerezhiimil. 
Teise pettusena kasutab juht 

peale oma sõiduaja lõppu 
sõidumeerikus teise mehe 
nimele registreeritud kaarti. 
Eelmisel aastal tuvastasid 
politseinikud 22 juhul mag-
neti kasutamise ja 18 korral 
oli juhtidel sõidumeerikus 
teise isiku kaart. 
Politseinike hinnangul oli 
kõnealuse hommiku kõige 
suuremaks rikkujaks siiski 
Sämi külas metsaveoauto 
roolist tabatud napsine juht. 
Eriti kurb on asjaolu, et sel 
konkreetsel veokijuhil pol-
nud see esimest korda, mil ta 
politseinikele purjus peaga 
on vahele jäänud. Mees kõr-
valdati roolist ja pärast karis-
tuse jõustumist võib ta mõ-
neks ajaks autojuhiameti 
unustada.
Kuigi kümnest kontrollitud 
sõidukist viiel esinesid rik-
kumised, siis liiklusrühma 
juhi Annika Elmi sõnul ei saa 
tulemustest teha üldistusi. 
Tema sõnul tabatakse vahel 
rohkem rikkujaid, teinekord 
aga vähem. „Väita, et pooled 
juhid alati eksivad millegi 
vastu, kindlasti ei saa. Olu-
kord on parem kui aastate 
eest. Kui mõne firma autoju-
hid liiga palju rikkumisi kor-
da saadavad, siis võib firma 
veolitsentsist lihtsalt ilma 
jääda,“ selgitas ta.

Liiklusrühma juht Annika Elm.

Kaalumine tuvastab koorma suuruse. Fotod: Mari Mölder

VARGAD HIMUSTAVAD 
DIISLIKÜTUST

12. jaanuaril teatati polit-
seile, et Sõmerus Kaarli 
külas varastati tanklast 
2330 liitrit erimärgistusega 
diislikütust. Kahju on täp-
sustamisel.

12. jaanuaril teatati polit-
seile, et Rakverest Jaama 
tänava parkimisplatsilt 
varastati veoauto kü-
tusepaagist 780 liitrit diis-
likütust. Kahju on 546 eu-
rot.

12. jaanuaril teatati polit-
seile, et Väike-Maarjas Vao 
külas varastati saekaatris 
seisnud laadurist 30 liitrit 
diislikütust. Kahju on 35 
eurot.

VÄGIVALDNE
SURM TAPAL

8. jaanuaril leiti Tapalt 
ühest Rohelise tänava kort-
erist 52aastase mehe vägi-
vallatunnustega surnuke-
ha.

Surnukeha saadeti lahan-
gule.

SUUR 
SAEMATERJALIVARGUS

9. jaanuaril teatati polit-
seile, et Kadrinas Arbavere 
külas varastati talu territoo-
riumilt 10 000 euro väärtus-
es saematerjali.

VARAS VIIS NIIDUKI JA 
TRIMMERI

10. jaanuaril teatati polit-
seile, et Viru-Nigula vallas 
Unukse külas murti sisse 
talu kõrvalhoonesse ja 
varastati kaks muruniidukit 
ning trimmer. 

Kahju on 800 eurot.

SUITSUANDUR HOIATAS

14. jaanuari õhtul kell 22.04 
sai häirekeskus teate, Võsul 
Metsa tänaval asuvas eram-
ajas annab suitsuandur sig-
naali ning tunda on suitsu 
lõhna.

Majas inimesi ei olnud. 
Enne päästjate saabumist 
lülitasid sündmusest teata-
nud naabrid elektri majast 
välja.

Kohalejõudnud päästjad 
nähtavat tuld ei tuvasta-
nud, ka kustutustöid teha 
polnud vaja.

Päästjad koos majaomani-
kuga selgitasid välja olu-
korra tekkepõhjuse - suit-
suanduri tööle hakkamise 
ning suitsulõhna põhjustas 
elektrisüsteemi rike. 

Maja kontrolliti ning tuulu-
tati.

Tänu naabrite tähelepane-
likkusele ja kiirele reageeri-
misele hoiti ära suurema 
kahju teke.

Kuulutaja

Politsei otsib kahte meest
Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskond otsib taga kohtu-
otsuse täitmisest kõrvale hoiduvat16aastast Šandor Korsu-
novi, kelle kohus on süüdi mõistnud grupiviisilises avaliku 
korra raske rikkumises.
Samuti otsib politsei 31aastast Erko Kalmust, kelle kohus 
on süüdi mõistnud sõiduki juhtimises joobeseisundis. 
Politsei palub kõigil, kel on informatsiooni meeste kohta, 
võtta ühendust lühinumbril 110, 5346 0878 või 322 2755. 

Kuulutaja

TAGAOTSITAVAD

Erko Kalmus. Šandor Korsunov
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Lahenduseks on elektrigene-
raator. Üks koht selle vajali-
ku abivahendi soetamiseks 
on Eurolaager OÜ.

Kas bensiin või diisel?
„Oleme projektipõhine fir-
ma, meiega saab ühendust 
arvuti kaudu või telefoni 
teel,“ soovitas ettevõtte te-
gevjuht Martin Murd. „Tee-
me koostööd (elektrisüstee-
mide) projekteerijatega, pa-
kume terviklahendusi, käi-
me ise objektidel seadmeid 
paigaldamas. Aga samas 
müüme ka elektrigeneraato-
reid, lisades vajadusel kauba 
juurde eespoolmainitu ning 
hoolduse.“

Kodumajapidamiste tarbeks 
müüb OÜ Eurolaager just 
sellise võimsusega generaa-
toreid, mida konkreetsel ju-
hul tarvis. Kaubavalik algab 
2kW võimsusega bensiinige-
neraatorist ja lõpeb 5MW 
jõujaamadega, mis toidavad 
suuri hoonete komplekse, 
haiglaid ja teisi suuri elektri-
võimsusi vajavaid objekte.
„Klient peaks kõigepealt 
kokku arvutama oma elekt-
rivajaduse,“ selgitas tegev-
juht. „Tuleb arvestada, et ge-
neraator peab olema vähe-
malt 25-30protsendilise va-
ruga, sest kui generaator 
töötab täisvõimsusel, on sel-
lel sama efekt kui sõita auto-

Elektrikatkestuste
vastu aitab generaator
Pingutagu Elektrilevi OÜ kui palju tahes, ikka 
jäävad kaugema kandi majapidamised tormi-
järgsel ajal päevaks-paariks elektrita. Küünla-
valgel kannatab süüa ja magada, aga mida teha 
siis, kui lehmad ootavad lüpsmist, tibud kooru-
mist ja külmkambrites rikneb toit?

Aivar Ojaperv

tust vähem, on vastupida-
vam, valikus on nii õhk-, õli- 
kui ka vesijahutusega moo-
torid. Need on varustatud 
elektrooniliste pingeregulaa-
toritega, mis hoiavad pinge 
isegi stabiilsema kui võrgu-
toitest saadaval. Bensiinige-
neraatori eeliseks on aga 
soodsam hind.
„Voolu kõikumise vastu – see 
on tõesti ebameeldiv ja võib 
rikkuda võrku ühendatud 
seadmeid – on parematel ge-

ga täisgaasiga. Maksimum-
võimsusel töötamine kurnab 
mootorit – nii võib teha vaid 
erandjuhtumil lühikest aega. 
Generaatorite tehnilistes 
andmetes ongi tavaliselt see-
tõttu esitatud nii generaatori 
lühiajaline maksimumväl-
jundvõimsus kui ka võimsus 
pideva töö korral.“
Generaatorid töötavad nii 
bensiini- kui ka diisliküttel. 
Viimasel on plusse rohkem: 
diiselgeneraator tarbib kü-

neraatoritel olemas stabiil-
sust tagav juhtautomaatika 
ning kogu tööd jälgib kont-
roller,“ mainis Martin Murd.
Kes peaks generaatori soeta-
misele mõtlema, kui silmas 
pidada eraisikuid või väi-
keettevõtjaid? „Linnas eraisi-
kul generaatorit ilmselt vaja 
ei lähe, vähemalt kodumaja-
pidamises mitte,“ tõdes 
Murd. „Küll aga maal, kus 
elektrikatkestused kestavad 
pahatihti mitu päeva.“
Erilisi oskusi generaatori käi-
tamine ei nõua – käivitamine 
toimub kas nöör- või elekt-
roonilise starteriga. „Kui ma-
nuaal läbi lugeda ja esitatud 
nõudeid täita, pole mingit 
ohtu,“ kinnitas ta. „generaa-
tori müümisel pakume ost-
jale ka omalt poolt väikese 
koolituse ning jagame õpe-
tussõnu.“

Hoidu turusolkijaist
Nagu muudegi kaupade pu-
hul, on ka generaatoriturul 
olemas selle solkijad, kes 

toodavad ja müüvad odavat, 
kuid ebakvaliteetset kaupa. 
„Generaatori puhul on oluli-
ne, et saadaval oleksid ka va-
ruosad,“ rääkis Martin Murd. 
„Meie tagame maailma tipp-
tasemel seadmed, vajadusel 
nii paigalduse, varuosad kui 
ka hoolduse, kuid hinna 
poolest ei suuda me Hiina 
toodanguga konkureerida. 
Viimastega saate aga reegli-
na ikka vastu pükse: odav 
küll, kuid laguneb kiiresti 
ning remont ei õnnestu.“
„Samuti ei soovita ma gene-
raatorit osta ukselt uksele 
käivatelt müüjatelt – ka selli-
seid on Eestis juba kohatud,“ 
lisas ta. „Oluline on, et müü-
ja pakuks garantiid ja hool-
dust, sest kui juba vajalik, 
ent kallis abivahend soetada, 
siis peab see ka korralik ole-
ma.“
Eurolaager OÜs müüdavate 
generaatorite hinnad alga-
vad 800 (2kW bensiinigene-
raator) ja 2300 (3,2kW diisel) 
eurost.

“Generaator olgu varuga!” Foto: Eurolaager OÜ
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Enne minekut toimusid kee-
le- ja infotunnid. Selgus, et 
ma ei lähe Prantsusmaale 
üksinda, vaid koos kahe tüd-
rukuga ehitusviimistleja eri-
alalt. See vähendas hirmu.

Reis võis alata
Ma ei olnud mitte kunagi va-
rem lennukiga lennanud. Te-
gin oma elu esimese kontrol-
li väravate vahel. Õnneks ei 
hakanud midagi piiksuma, 
sest olin „puhas poiss“. Kui 
istusin juba lennukis, siis ma 
tõesti värisesin ärevusest.
Startides oli minu ainus mu-
re see, kuidas kõrvad lukust 
lahti saada. 
Ilmaolude tõttu jõudsime 
Frankfurti oodatust hiljem ja 
pidime järgmisele lennule 
kiirustama. Õnnestus, ja 
peagi maandusime Lyonis.
Ootasime oma pagasit ning 
saime aru, et seda ei tulegi. 
Õnneks oli pagas kindlusta-
tud ja oli vaja ainult mõned 
paberid täita oma elukoha 
kohta, kuhu pagas hiljem jä-
rele tuuakse. Meie elukoht 
oli Lõuna-Prantsusmaal 
Cresti linnas ja ükskõik mis 
suunas vaadata, paistsid ai-
nult Alpid. 
Olime kodus õppinud veidi 
prantsuse keelt, kuid nüüd 
saime aru, et oskame öelda 
ainult „tere“, „head aega“ 
ning „kuidas läheb“.

Hakkaski
praktika pihta
Järgmisel hommikul avasta-
sime köögist oma kohvrid! 
Päeval tutvustati meile linna 
ja kooli, kus praktika toimu-
ma hakkab. Esimene kooli-
päev oli väga huvitav. Mind 

Minu unustamatu 
praktikareis Prantsusmaale
Kuidas kõik alguse sai? 
Ühel tavalisel koolipäe-
val, kui klassijuhatajale 
puudumistõendeid vii-
sin, sattusin kokku 
meie kooli projektiju-
higa. Selgus, et on vii-
mane aeg registreerida 
Prantsusmaale prakti-
kale. Umbes kaks nä-
dalat hiljem sain teada, 
et olen sobiv kandi-
daat, ja olin selle üle 
väga rõõmus. Juba paa-
ri tunni pärast teadis 
pool Kundat, et sel ajal, 
kui nemad siin Eestis 
sügistuultes külmeta-
vad, naudin mina 
Prantsusmaal päikest.

Joonas Roots
Rakvere Ametikooli

keevitajaeriala õpilane

pandi jootmisklassi. Kui Ees-
tis kasutatakse jootmise ase-
mel tavaliselt TIGkeevitust, 
siis Prantsusmaal on jootmi-
ne väga levinud. Kõik vihma-
veerennid jms joodetakse 
kokku, lisaks ka väiksemad 
korstnad. 
Eestis kasutatakse tavalisest 
mustast metallist lehtmater-
jali, mis hiljem üle tsingitak-
se, aga seal kasutavad nad 
ainult tsingist materjale. 
Eestis olin tinutuskolbi käes 
hoidnud võib-olla ehk 10 
minutit, aga seal möödus 
terve kaheksatunnine töö-
päev koos tinutuskolviga. 
Prantsuse koolisüsteem on 
ka teistsugune: õpilased käi-
vad nädal aega koolis teoo-
riatundides ning kolm näda-
lat ettevõttes praktikal. Ette-
võttega on sõlmitud tööle-
ping ja ettevõte maksab õpi-
lastele selle eest palka. Aga et 
õpilased oleks motiveeritud 
koolis käima, siis iga puudu-
mine või iga puudulik hinne 
võtab teatud osa palgast ma-
ha. 

Kui õpetad, siis õpid
Kõik, mis ma Prantsusmaal 
tegin, oli minu jaoks väga 
huvitav, sest puutusin enam-
jaolt kokku tegevustega, mil-
leks Eestis pole võimalust ol-
nud. Omalt poolt õpetasin 

prantslastele elektroodidega 
keevitamist.
Suhtlemine nii koolis kui ka 
töö juures oli minu jaoks vä-
ga raske, sest neil ei ole õp-
pekavas inglise keele tunde. 
Ja mina teadsin ainult paari 
sõna prantsuse keeles. 
Peaaegu kogu suhtlus käis 
kas miimika või zhestide abil 
või siis paberi peal (numb-
rid, joonised jms).
Õnneks ei vajanud ma palju 
abi. Õppisin koolipraktikal 
peale jootmise gaasikeevi-
tust ning ka keevitamist 
MIG- aparaadiga. Juhendaja 
oli minu tegevusega väga ra-
hul ja lausus sõnad, mida on 
raske unustada: „We are very 
happy for your work. You did 
the main thing about the 
practice – you improved 
yourself!“ 
Arendasin ennast selle prak-
tika käigus ja see on peami-
ne. 
Koolipraktikaga ühel pool, 
läksin tööle ettevõttesse ni-
mega Fustier, mis on väike 
on perefirma. Käisime um-
bes 150 km kaugusel asuval 
raudteesillal remonttöid te-
gemas.
Töötasime väga kõrgel sillal, 
ümberringi mäed ja all paist-
mas jõgi. 
Kõhe tunne oli, õnneks ei 
tulnud ühtegi rongi. Ja fir-

maboss pakkus mulle või-
malust minna peale kooli 
lõppu nende juurde tööle.

Veidi ka muust elust 
Mina läksin Prantsusmaale 
sooviga palju näha ja nauti-
da ning nii mõnigi kord jalu-
tasin üksinda, sõitsin rattaga 
või käisin kalal. Raiskasin ka-
lalkäigu peale päris suure 
summa raha ja kuigi ma kala 
ei saanud, oli asi seda väärt. 
Jõgi, kus ma kala püüdsin, 
oli niivõrd puhta veega, et 
silla pealt võis näha, kuidas 
5kilosed kalad ujusid. 
Rattaga tegin pea 10kilo-
meetrise ringi ümber linna. 
Loodus oli seal tõesti supe-
rilus – mäed ümberringi, 
päike paistis. 
Sain proovida ka väga paljusi 
erinevaid toite, mida Eestis 
ei sööda. Kõige eriskumma-
lisem asi eestlaste jaoks, mi-
da mina sõin, on kindlasti 
konnakoivad ja need olid 
tõesti imemaitsvad. Lisaks 
sain süüa ka mereande: kre-
vette, karpe ning ka need 
olid ülimaitsvad. 
Ja need prantslased! Isegi kui 
me nendest hästi aru ei saa-
nud, siis nende rõõmus olek 
võlus meid ikkagi. 
Enne välispraktikale mine-
kut oli hirm, et mul tekib 
Prantsusmaal koduigatsus, 

kuid seda ei juhtunud. Küll 
aga on mul nüüd, kodus ta-
gasi olles, tekkinud Prant-
susmaa-igatsus ning plaanin 
raha koguda, et sinna tagasi 
minna. 
Soovitan kõigile, kel selline 
võimalus tuleb - haarake sel-

lest kinni! See on elukoge-
mus, mida te ei unusta iial. 
Võõras kultuur, võõrad ini-
mesed ja loodus – need 
muutsid terve selle reisi 
unustamatuks. Aitäh kõigile, 
kes on kõige selle taga, et mi-
nul selline võimalus avanes.

Loo autor praktikatunnis. 

Töö kõrgel raudteesillal oli omaette elamus.

Fotod: erakogu
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Lugeja küsib: Töötaja esitas 
detsembri lõpus puhku-
seavalduse sooviga jääda 
jaanuari keskpaigas põhi-
puhkusele.
Kas tööandjal on kohustus 
anda töötajale enne puh-
kuste ajakava kinnitamist 
põhipuhkust?

Vastab Tööinspektsiooni 
töösuhete nõustamistalitu-
se juhataja Anni Raigna.
Töölepingu seaduse (edaspi-
di TLS) § 69 lg 2 kohaselt on 
tööandjal kohustus koosta-
da hiljemalt märtsi lõpuks 
puhkuste ajakava, millesse 
on märgitud põhipuhkus (sh 
kasutamata), kuid vajadusel 

ka muud seaduses ettenäh-
tud puhkused (nt õppepuh-
kus, lapsepuhkus jne). 
Kui märtsi lõpuks pole aja-
kava kinnitatud, siis on töö-
tajal õigus teha avaldus ning 
alates aprillist enda jaoks so-
bival ajal põhipuhkusele jää-
da.
Avaldusega saab põhipuh-
kust kasutada ka juhul, kui 
ajakava on olemas, kuid ko-
gu põhipuhkust ei ole ajaka-
vasse kantud. Mõlemal juhul 
tuleb avaldus esitada vähe-
malt 14 kalendripäeva enne 
puhkusele jäämist.
Kui aga ajakava on alles 
koostamisel, siis on töötajal 
õigus põhipuhkusele jääda 

vaid poolte kokkuleppel. 
Küll aga võib töötaja kasuta-
da enne puhkuste ajakava 
kinnitamist muid puhkusi 
(nt õppepuhkus, lapsepuh-
kus), teatades oma soovist 
tööandjale 14 kalendripäeva 
ette.
Seega peaksid töötaja ja töö-
andja enne puhkuste ajaka-
va kinnitamist põhipuhkuse 
kasutamise osas kokkulep-
pele jõudma.
Siinkohal toon välja aga eri-
suse selle kohta, kes saavad 
nõuda põhipuhkust sobival 
ajal ka enne puhkuste ajaka-
va kinnitamist.
Nimelt peab tööandja arves-
tama puhkusesoove, mis tu-

levad TLS § 69 lg-s 7 nimeta-
tud isikutelt ja sätestatud 
olukordades.
Õigus nõuda põhipuhkust 
sobival ajal on naisel vahe-
tult enne ja pärast rasedus- 
ja sünnituspuhkust või va-
hetult pärast lapsehooldus-
puhkust; mehel vahetult pä-
rast lapsehoolduspuhkust 
või naise rasedus- ja sünni-
tuspuhkuse ajal; vanemal, 
kes kasvatab kuni seitsme-
aastast last; vanemal, kes 
kasvatab seitsme- kuni küm-
neaastast last – lapse kooli-
vaheajal; koolikohustuslikul 
alaealisel – koolivaheajal.

Kuulutaja

• Vajatakse lapsehoidjat 3a poisile. 
Venekeelne. Elame Rakveres. Tel 
5836 5675
• 3  väikese lapsega pere otsib 
p e n s i o n ä r i s t  l a p s e h o i d j a t /
koduabilist kahel tööpäeval nädalas. 
Tasu 2,5 €/h. Oma maja, asukoht 
Rakvere. Info: 5544 347, Taavi
•  O t s i m e  p i k a a j a l i s t  n i n g 
k o hu s e t u n d l i k ku  l a p s e h o i d ja t 
2,6 ja 1,4 aastasele poisile Rakvere 
kesklinnas. Tööaeg E-R 07.30-17.30. 
Tel 5681 5878
• Matsu talu külalistemaja otsib oma 
kollektiivi kokka-perenaist. Töökoht 
asub Sahargu külas Tudulinna vallas 
Ida-Virumaal. Helistada tel 563 57449, 
www.matsutalu.eu
• Pakun tööd taksojuhile. Tel 5192 
0899
• Võtan tööle taksojuhi. Tel 5154 639
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd ehitustöölisele. Objektid üle 
Eesti.Info tel 5463 7464
• Ettevõte otsib ekskavaatori peale 
võsagiljotiinile kogemustega juhti. 
CV saata baltictimberenergy@gmail.
com. Tel 5104 510

•  T r e n d m a s t e r  O Ü  o t s i b 
oma kollektiivi kogemustega 
sis etö ö de te g ijaid .  Pakume 
s t a b i i l s e t  t ö ö k e s k k o n d a  j a 
konkurentsivõimelist  palka. 
Kandideerimissoovi korral saata 
CV koos kirjeldusega varasema 
töökogemuse kohta.  Kasuks 
tuleb erialane haridus. janis@
trendmaster.ee

• AS Viru Õlu pakub tööd tootmisliini 
o p e r a a t o r i t e l e .  Tö ö  t o i m u b 
vahetustes. Ettevõte pakub tasuta 
transporti liinil Rakvere-Haljala-
Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000

• Osaühing Pajustis võtab tööle 
vasikatalitaja  ja  karjaku.  Töö 
vahetustega. Tel 552 6723; 503 6413.

• Otsin kodust tööd. Kiire! Tel 5360 
5145, Ludmilla

• 45a naine otsib tööd. Sobib töö kl 
8-17 Rakveres. Tel 5894 7157

• Inglise keel algtase 
(al E 19. 01)

• Inglise keel kesktase 
(al K 21.01)

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00         
Reg 5566 1419

• Hispaania keel algtase 
(al N 29. 01)

• Soome keel algtase 
(al T 20. 01)

• Keel suveks suhu! Inglise keele 
kursused laupäeviti ja pühapäeviti 
13.00-14.30. Info ja registreerimine 
tel 5688 5251

KOOLITUS

JURIST ANNAB NÕU
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APTEEGI JUHATAJAD 
LÄBI AEGADE

Ametlik luba Tapal apteegi 
avamiseks anti toona Tallin-
nas Raeapteegis töötanud 
proviisor Emil Florellile aas-
tal 1896 ning sellel kuupäe-
val tähistatakse ka apteegi 
sünnipäeva. 
Esimene apteek tegutses Ta-
pa raudteejaama lähistel väi-
keses hoones, mis ei ole säi-
linud ja mille kohta on vähe 
teada. Florell jagas end mit-
me apteegi vahel ning palkas 
tööle proviisor Arthur Laisi, 
kes avas ravimite valmista-
mise kõrval ka limonaadi ja 
kunstliku mineraalvee toot-
mise.
Apteegi ebaharilik tootmis-
haru tegutses ka järgmiste 
omanike ajal ja selle kohta 
on teateid vähemalt 1903. 
aastani, mil toodeti lisaks li-
monaadile ka puuviljavett.

Apteek vahetas
sageli omanikke
1899. aastal hakkas apteeki 
pidama abielupaar Maria ja 

1896- 1897 Arthur Lais

1897-1903 Roman Runge

1903-1917 Franz Eglon

1917-1947 Johan Pari

1947-1983 Miralda Boiko

1983-2007 Mare Puhke

2007-           Piia Kirsch

Tapa apteek tähistas väärikat sünnipäeva
Eestis on vähe apteeke, 
mis on tegutsenud üle 
saja aasta. BENU Tapa 
Apteek on üks nendest, 
11. jaanuaril tähistas 
apteek juba 119. sünni-
päeva. 

Annika Vilu

Roman Runge, kes asutasid 
hiljem ka Pirita apteegi. 
1901. aastal koliti apteek uu-
de majja Pikal tänaval. 1917. 
aastal omandas Tapa apteegi 
Johan Pari, kes pidas seda 
kuni natsionaliseerimiseni. 
Johan Pari oli kohalikul ta-
sandil tähtis mees, kes oli ka 
poliitiliselt aktiivne. Tema 
ehitas ümber ja kaasajastas 
kohaliku apteegihoone. Seda 
maja loeti üheks Tapa ilusai-

maks. Paraku hävis hoone 
sõjas. 

Kummalisi fakte
Toonasest ajast on teada ka 
põnevaid fakte, mis tänapäe-
vases kontekstis kummasta-
vad tunduvad. Kolmeküm-
nendatel aastatel valmistati 
paljud ravimid kohapeal 
ning kui klient soovis osta 
näiteks ravitilku, siis pidi tal 
olema oma taara kaasas. 

Seejuures sõltus hind suu-
resti sellest, kas leti taga sei-
sis härra või proua Pari, sest 
esimene kasutas mõõtmi-
seks silmamõõtu, teine aga 
kaalu.
II maailmasõja ajal sai kesk-
linn kõvasti kannatada, ap-
teek kolis korduvalt ja tegut-
ses ka väga viletsates oludes. 
Apteegist oli tihti saada vaid 
hügieenitooteid – seepi ja 
pesupulbrit. Sõja ajal müüdi 

apteegis ka kohapeal valmis-
tatud roosiparfüümi, mille 
kohta liikusid jutud, et Saksa 
sõjaväelased ostavad seda 
seespidiseks tarbimiseks. 
Pärast sõda sai apteegi juha-
tajaks Miralda Boiko, kes te-
gutses sellel kohal kuni 1983. 
aastani. Tegu oli väga aktiiv-
se ja pühendunud apteekri-
ga, kes organiseeris ka spet-
siaalselt apteegi jaoks raja-
tud ruumid. 
1969-2011 tegutseti Pika tä-
nava hoone esimesel korru-
sel, kus apteegi käsutuses oli 
200 ruutmeetrit pinda. Ap-
teegiga samas majas olid ka 
liha- ja vorstipood ning elu-
korterid. 
Tapa rajooni ajal viieküm-
nendatel ja kuuekümnenda-
te alguses oli kohalikul ap-
teegil väga suur roll. Ravi-
maid valmistati nii rajooni 
haiglale kui tuberkuloosi- 
dispanserile. Kõige ajama-
hukam töö oli süstlalahuste 
valmistamine, mõnikord 
keedeti puupliidil lahuseid 
terve öö. 
Toonasest ajast on ka teada, 
et apteegitöötajad pidid te-
gema ise tänases mõistes 
ebaharilikke töid. Näiteks 
küttepuude ja briketi varu-
miseks käisid apteekrid ise 
metsa tegemas ja turbarabas 
tööl. Lisaks toodi kõik ravi-
mid ja teised apteegikaubad 

käe otsas rongiga Tallinnast. 
Eks see selgitab mõneti ka 
suurt tööjõuvajadust, 60nda-
tel tegutses apteegis kuni 22 
töötajat. 

Tänane BENU apteek 
Ligi neli aastat on apteek te-
gutsenud Maxima kaupluse 
ruumides, kus käib rohkem 
külastajaid kui eelmises asu-
kohas. Kui võiks arvata, et tä-
napäeval apteegis ravimeid 
ei valmistada, siis nii see pä-
ris ei ole. Ise valmistamise 
osakaal on küll väike, aga ko-
hapeal tehakse jätkuvalt 
väävlisalvi, lahusteid ning 
suspensioone, mõnikord ka 
retsepti alusel lastele pulb-
reid. 
BENU Apteegis töötab het-
kel 4 inimest, enamikul neist 
staazhi juba kümneid aas-
taid. 

Apteek 20. sajandi algul. Hiljem ehitas omanik J. Pari hoonele kaks korrust peale.

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Rakvere • Lille 18 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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Tasuta ühistransport on end 
Tallinnas õigustanud ja pais-
tab, et sellele lubadusele pa-
nustab Keskerakond palju. 
Näiteks teisipäeval Rakvere 
teatri suures saalis toimu-
nud XIII Omavalitsusfooru-
mil oli tasuta ÜTR ainsaks 
teemaks. Oma olemuselt oli 
tegemist küll valimiseelse 
propagandaüritusega, kuid 
ühistranspordist räägiti seal 
loomulikult palju. Ja polnud 
Keskerakonna süü, et mit-
med opositsioonipoliitikud, 
kes olid sinna esinema kut-
sutud, ei tulnud kohale.

Kas kõik hakkavad va-
lideerima?
Keskerakonna loosungis sei-
sab, et võimule tulles taga-
vad nad tasuta ühistranspor-
di üle Eesti, aga loosungitega 
on nii nagu loosungitega ik-
ka: loe ja mõtle oma peaga 
kah. Nimelt käib jutt tasuta 
ühistranspordist maakonna-
sisestel bussiliinidel ehk siis 
Rakverest Tallinnasse või 
Tartusse sõitmiseks tuleb ka 
Keskerakonna võimuletule-
kul lunastada edaspidigi pi-

Keskerakond lubab tasuta ühis-
transporti üle Eesti. Mööndustega
Parlamendierakonda-
de valimislubadused 
on lennukad, kõige kõ-
lavamad neist on välja 
öelnud Keskerakond: 
alampalk 1000 eurot ja 
tasuta ühistransport 
terves Eestis.

Aivar Ojaperv

let raha eest.
Küll aga täpsustas erakonna 
esimees Edgar Savisaar teisi-
päevasel seminaril, et Kesk-
erakonna kaugem eesmärk 
on tulevikus kehtestada ta-
suta sõit ka riigisisestel ron-
giliinide ning mandri ja saar-
te vahelistel parvlaevadel.
Foorumil sõna võtnud Siret 
Kotka, Riigikogu valimistel 
Keskerakonna esinumber 
Lääne-Virumaal, ei jätnud 
täpsustust „maakonnasises-
tel bussiliinidel“ siiski tege-
mata ja rääkis asjadest nii, 
nagu plaanitakse.
„Maakonnasisesed bussilii-
nid peaksid olema tasuta 
eelkõige kolmel põhjusel,“ 
lausus ta. „Paljud inimesed 
lahkuvad maakonnast selle-
pärast, et tööle viiv transport 
on liiga kallis. On väga palju 
inimesi, näiteks pensionä-
rid, töötud või õppurid, kelle 
liikumisvabadus on piiratud 
ainuüksi seetõttu, et neil 
puudub raha bussipileti ost-
miseks. Lisaks on see kasulik 
looduskeskkonnale – nii, na-
gu me hoiame ja armastame 
enda ümber elavaid inimesi, 
peame ka loodusesse ja 
keskkonda suhtuma. Mida 
vähem saastatud õhku sisse 
hingame, seda tervemad ole-
me. Bussiga liikudes säästa-
me nii ennast kui loodus-
keskkonda.“
Kuulutaja palus Kotkal täp-
sustada mõningaid üksikas-
ju, kui tasuta ÜTR tõepoolest 
kehtima hakkaks. Kas süs-
teem tuleb selline nagu Tal-

linnas ehk tasuta sõidu lu-
nastamiseks peab esita-
ma-valideerima isikustatud 
sõidukaardi? Kas Lääne-Viru 

inimene saab tasuta sõita ka 
näiteks Valgamaa kohaliku 
bussiga? Mis saab neist, kes 
kasutavad maakonnasises-

teks reisideks kaugliinibussi, 
kus, nagu mainitud, tuleb pi-
let osta raha eest ka edaspi-
di. Mis saab n-ö külaliini-
dest, mis ületavad maakon-
na piiri, aga teenindavad 
eeskätt kohalikku reisijat 
(näiteks Rakke-Koeru, Amb-
last Tapale, Rakverest ja lähi-
ümbrusest Sondasse ja Kivi-
õlisse jne). „Ühistransport 
peaks olema tasuta igale 
Eestis elavale inimesele, ole-
mata sellest, kuhu ta on sisse 
kirjutatud,“ vastas Kotka. 
„See on aga võimalik vaid ju-
hul, kui riik tasuta ühistrans-
pordi ideed toetama hakkab 
ja sellesse ka omalt poolt pa-
nustab. Enamik kohalikest 
omavalitsustest üksi seda 
ära teha ei suuda.“
„Sealjuures toetaksin ma va-
lideerimist, sest see annaks 
riigile hea ülevaate, kuidas 
bussigraafikuid paremini 
korraldada,“ jätkas ta. „Bus-
sireisijad on välja toonud, et 
maakonnasiseste bussiliini-
de graafikud on osaliselt aja-
le jalgu jäänud ega vasta 
enam tegelikele vajadusele.“
„Kahtlemata peaks ühist-
ransport kõikjal Eestis olema 
prii, aga arusaadavalt ei ole 
riigi rahakott lõpmatuseni 
kummist. Täna on aga kindel 
see, et Eesti riigieelarve või-
maldab vabalt pakkuda kõi-
kidel maakonnasisestel bus-
siliinid reisijatele tasuta sõi-
tu. Küll aga võiks vaatluse al-
la võtta ka üle maakonna pii-
ri sõitavad kohalikud liinid, 
nagu näiteks Rakke-Koeru 

vaheline bussiliin jne.“

Vastuoluline nimekiri
Lääne-Viru valimisringkon-
nast kandideerivad Keskera-
konna nimekirjas Riigikokku 
lisaks Siret Kotkale pikaaeg-
ne Vinni vallavanem Toomas 
Väinaste, kauaaegne Rakvere 
linnapea Andres Jaadla, Kun-
da linnavolikogu liige Jelena 
Fjodorova, Tamsalust pärit 
Tallinna endine abilinnapea 
Jaanus Mutli, Lääne-Viru-
maa korvpalliklubi Tarvas 
peatreener Andres Sõber ja 
kunagine Lääne-Viru maa-
vanem ja praegune Rakvere 
linnavolikogu liige Urmas 
Tamm.
Siret Kotka pakkus välja julge 
prognoosi: Keskerakond või-
dab valimised Lääne-Viru-
maal. „Tunnetame selgelt, 
kuidas inimesed tahavad 
muutust,“ ütles ta. „Inime-
sed on pettunud nii sotsides, 
Reformierakonnas kui IRLis. 
Keskerakond on praegu ai-
nuke erakond, kes on näoga 
inimese suunas ja on oma 
valimislubadusi ka täide vii-
nud.“
Mida arvas Kotka Reforme-
rakonnast, kus nimekirja ka-
hele esimesele kohale on 
paigutatud mitte-lääneviru-
lased? „Mulle näib, et Refor-
mierakond ei usu ega usalda 
enda kohalikke poliitikuid 
ega julge neid esimesteks 
numbriteks panna. Seetõttu 
tõidki nad kohale pealinna 
poliitikud, kes on võõrad 
Lääne-Virumaale.“
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Varjupaikade MTÜsse kuu-
luvad alates 2007. aastast 
Pärnu, Valga, Viljandi, Võru 
ja Virumaa kodutute looma-
de varjupaigad.

Kas koos on hõlpsam toime 
tulla?
Koos on lihtsam, sest meil 
on ühised fondid, mille kau-
du toimub varjupaikade ma-
jandamine ja töötajatele pal-
ga maksmine.

Loomad vajavad sööki ja 
jooki iga päev. Millistest alli-
katest laekub raha teie juhi-
tavale MTÜle?
Teenuste eest maksab koha-
lik omavalitsus. Näiteks Rak-
vere linnal on eelarvereal 
kindel summa. Vallavalitsu-
sed tasuvad nende territoo-
riumil hulkuvate loomade 
püüdmise eest. Suurt abi 
saame loomatoitu tootvalt 
firmalt Purina. Ka eraisikud 
annetavad vahel pangaüle-
kandega suuremaid summa-
sid, mida saame kasutada 
haigete loomade ravimiseks.

Missugust abi vajate kõige 
rohkem?
Kõike oleks vaja. Toitu, ka 
mänguasju. Külmal ajal õue-
koertele allapanekuks vanu 
tekke ja patju. Põhiliselt saa-
me loomi steriliseerida ja 
kastreerida annetuste eest. 
Katsume nii palju kui võima-
lik loomi lõigata, et nende 
paljunemist vältida.

Kutsute oma koduleheküljel 
inimesi vabatahtlikeks tule-
ma. Kas varjupaigas on pal-
ju vabatahtlikke ja mida nad 
peaksid tegema?
Meil on ametlikult tööl kaks 
talitajat ja juhataja. Vaba-
tahtlikke on vähe ja pidevalt 
ei käi keegi kohal. Nad tule-
vad appi siis, kui leiavad ae-
ga. Tore, kui tullakse kasside-
ga mängima või koertega ja-
lutama. On loomi, kes ini-
mese lähedust ei talu, aga ka 

Ustav sõber
loomade 
varjupaigast

Koostöö koerasõprade ja 
Rakvere Haigla vahel algas 
mullu suvel, kui Rakvere 
koerteklubi Viko koostöös 
Skywhite´i koertekooliga 
korraldas linnapäevade ajal 
heategevusliku koertenäitu-
se Match Show ja haigla 
peaarst dr Sirje Kiisküla ning 
pearaamatupidaja Anne 
Sazhko kutsuti sinna külalis-
kohtunikeks. Ühtlasi lepiti 
kokku, et ürituse tulude ja 
seal kogutud annetuste eest 
ostetakse haigla lasteosa-
konnale mänguasju.

Koerasõltlased
haarasid initsiatiivi
„Koertenäitusel kohtunikuks 
olemine ei olnud lihtne ko-

Koer
laste 

Fotod: Ülle Kask

Sämmil läks hästi, temale on uus kodu leitud. 

Varjupaigaelanik kass Mairo. 

Virumaa kodutute loomade varjupaiga juhataja 
Kalle Rattasepp ütles, et lemmiklooma võtmine 
on väga tähtis otsus, mida ei maksa teha uisa-
päisa. Tuleb kaaluda nii plusse kui miinuseid. 
“Aga varjupaigaloomast saab tänulik ja ustav sõ-
ber, kes pakub palju rõõmu ja seltsi nii lastega 
peredele kui ka tröösti ja lohutust üksildastele 
inimestele,” kõneles Rattasepp.

Ülle Kask

neid, kes lausa ootavad, et 
keegi nendega tegeleks, neid 
hellitaks ja paitaks.

Kui palju on Virumaa varju-
paigas kodutuid kasse ja 
koeri või teisi loomi, näiteks 
kilpkonni?
Teisi meil pole. Koeri on 13 ja 
kasse 36 (aastavahetuse sei-
suga – toim.).

Miks hoitakse kinnipüütud 
hulkuvat looma varjupaigas 
14 päeva, enne kui talle uus 
kodu otsitakse või koguni 
hukatakse?
Seadus näeb ette, et loomad 
ootavad varjupaigas 14 päe-
va omanikku. Enne ei tohi 
neile uut kodu otsima haka-
ta. Meil hukatakse loomi vä-
ga harva ja ainult siis, kui 
loom on parandamatult hai-
ge või tema ravimine osutub 
liiga kalliks. Kinnipüütud 
hulkuva looma vaatab arst 
kohe üle. Kahe nädala pärast 
tehakse talle vajalikud vakt-
sineerimised ja paigaldatak-
se kiip. Veterinaar dr. Joel Jü-
risson Jänedalt käib meil 
kord nädalas loomi tohter-
damas ja protseduure tege-
mas.

Kas kõik loomad leiavad 
uue kodu?
Kahjuks mitte. Näiteks minu 
kabinetis elab ühe silmaga 
kõuts Piraat, kes on väga 
sõbralik kass, ronib kõigile 
kohe sülle, nurrub ja tahab 
paitamist. Ta on olnud varju-
paiga asukas seitse aastat.

Kas viiakse teie hoolealu-
seid ka välismaale ja kui, siis 
mis riikidesse?
Välismaale viiakse väga vä-
he, ainult Soome. Veel mõ-
ned aastad tagasi tegi Soo-
mes üks mittetulundusühing 
kampaaniat, leidmaks vana-
dele ja haigetele loomadele 
uus kodu. Nii mõnigi terveks 
ravitud koer ja kass leidis 
uue peremehe põhjanaabri-

te juures. Aga nüüd tegele-
vad soomlased Rumeeniaga, 
kuna seal pidi olema hullem 
olukord kui Eestis. Väga kah-
ju, et soomlased Rumeenias-
se “kolisid”, sest neist oli 
suur abi. Eriti kahju on sel-
lest, et lõppes annetuste ko-
gumine loomade steriliseeri-
miseks/kastreerimiseks, mis 
on kallis operatsioon.

Suure hulga loomade üle-
valpidamine pole odav. Kui 
palju maksab varjupaigast 
lemmiklooma võtmine?
Oleme kehtestanud loovu-
tustasu, mis aitab osaliselt 
katta looma ülevalpidamise. 
Koera võtmine maksab 35, 
kassi võtmine 20 eurot. Aga 
vanemad inimesed, kel aas-
taid 60 ja enam, saavad koe-
ra 20 ja kassi 10 euro eest.

Kõik ei saa loomapidamise-
ga hakkama. Nõustate või 
kontrollite te inimesi, kelle-
le looma loovutate?
Tihti helistame vastsetele 
loomaomanikele ja küsime, 
kuidas neil läheb. Meil keh-
tib reegel: kui ei saa hakka-
ma, võtame looma varjupai-
ka tagasi. Kui keegi looma 
halvasti kohtleb, saame sel-
lest teada nii, et inimesed 
teavitavad meid. Mingit 
kontrolli kellegi kodus me lä-
bi ei vii. Inimesed, kes varju-
paigast lemmiklooma võta-
vad, on head inimesed. 

Kui seiklema läinud loom 
on varjupaika jõudnud, siis 
kuidas leiate kontakti oma-
nikuga?
Kui loom on kiibistatud, leia-
me omaniku ruttu üles. Ai-
tab ka teavitamine Faceboo-
kis või ajalehtedes Kuulutaja 
ja Virumaa Teataja. Enamasti 
tulevad omanikud kadunud 
lemmikutele järele.

Miks te valisite sellise töö?
Olen töötanud varjupaigas 
neli aastat ja mul on siiras 
soov loomi aidata, midagi 
nende heaks ära teha. Mul 
on kodus kaks koera ja kass, 
varjupaigast võetud. Tun-
nen, et minu missioon on 
püüda leida kõikidele loo-
madele kodu, kus neid hoi-
takse ja armastatakse. Lem-
mikloom, kes võetud varju-
paigast, on tänulik truu sõ-
ber ja täisväärtuslik pereliige 
paljudeks aastateks.

Lääne-Virumaa koerte- 
klubi Viko ja Koera-
sõltlaste Salaseltsi Ma-
RiLee liikmed kinkisid 
Rakvere Haigla laste- 
osakonnale mitu süle-
täit mänguasju.

Aivar Ojaperv

KUS ON TOETUS?

Mullu suvel lubas koertenäi-
tuse Match Show korraldaja 
laekunud annetustest ja tu-
ludest toetada haigla las-
teosakonda, 2013. aastal aga 
loomade varjupaika. Kumbki 
toetus pole kohale jõudnud.
„Mul olid kiired ajad, ei saa-
nud detsembris teemaga te-
geleda,“ põhjendas ürituse 
korraldaja Leili Kang män-
guasjade haiglasse mitte-
jõudmist. Aga miks det-
sembris ja mitte varem? „Ma 
lihtsalt ei jõua üksi kõigega 
tegeleda. See on juba pikem 
jutt, miks ainult räägitakse ja 
ei aidata. Hiljemalt veebrua-
ris on mänguasjad kohal.“
Aga kus on tunamullune ra-
ha? „Minu käes. Raha on ette 
nähtud erakorralisteks kulu-
tusteks – näiteks operatsioo-
niks. Kui varjupaigal tarvis, 
siis küsigu minu käest.“ Kan-
gi sõnul kogunes 2013. aastal 
150 eurot. „Varjupaik ise po-
le huvi tundnud,“ põhjendas 
ta viivitust.
MTÜ Varjupaik (haldab ka 
Rakvere loomade varjupai-
ka) esindaja Triinu Priksi sõ-
nul on aga lugu vastupidine: 
Match Show korraldaja pole 
neid isegi informeerinud 
toetusplaanist. „Uduselt na-
gu mäletan, et üritust reklaa-
mides lubati selline asi küll 
välja, aga meie poole ei ole 
keegi ei enne ega pärast seda 
pöördunud,“ kinnitas ta.
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rasõbrad kinkisid haigla 
osakonnale mänguasju

gemus – mul pole ju koerte-
ga mingit kogemust, hea, kui 
kassil ja koeral vahet teen,“ 
muigas Sirje Kiisküla kingi-
tuste üleandmistseremoo-
nial. „Kui Match Show kor-
raldajad endale kohtunikke 
appi palusid, siis pakkusin 
kohe Sirje välja – tema ni-
melt tunneb hästi hobuseid 
ja nende hingeelu, rääkima-
ta inimeste omast,“ naljatas 
Rakvere Haigla juhataja Ain 
Suurkaev.
Samas ongi Match Show 
mõeldud lõbusa üritusena, 
kus koerte käitumist ja nen-
de ilu hindavad n-ö diletan-
did. Üle-eelmisel korral te-
gid sama näiteks Rakvere 
teatri näitlejad.
Paraku juhtus asjaga kahet-
susväärne segadus – näitu-
sest oli juba pool aastat 
möödas, kuid sellel osaleja-
tel ning annetajail puudus 
info, kus on aruanne tulu-
dest.
„Kuna heategevusliku Match 
Show korraldaja, Skywhite´i 
koertekooli omanik Leili 

Kang polnud veel eelmise 
aasta lõpuks lastehaiglale 
kingitust üle andnud, tekkis 
lastesõbralikel koerasõltlas-
tel mõte ise oma vahenditest 
lasteosakonnale mänguas-
jad soetada,“ selgitas koer-
teklubi Viko ja KS MaRiLee 
liige Rita Tehvo. 
Viko koondab hetkel kuut lii-

get, kellest neli ühinesid veel 
ka mullu septembris moo-
dustatud väikese Koerasõlt-
laste Salaseltsiga MaRiLee, 
kus koos treenitakse oma 
neljajalgseid sõpru ühiskon-
nasõbralikeks loomadeks.
Selleks, et kingitused oleksid 
otstarbekad, võeti haiglaga 
eelnevalt ühendust ning sel-

gus, et kõige enam vajavad 
neid kuni nelja-aastased 
poisid-tüdrukud - vanematel 
lastel on tänapäeval juba 
igasugused nutiaparaadid, 
millega nad oma haiglapäevi 
sisustavad. Ühtlasi võeti ar-
vesse, et kannid peavad ole-
ma plastmassist või muust 
sarnasest materjalist, et neid 

saaks mugavalt desinfitsee-
rida. 

Juhataja
proovis ka ise juhtida
Koguti parajalt suur kastitäis 
arendavaid ja muidu tore-
daid mänge ning ka paar pi-
rakamat mänguautot, mille 
„kandevõime“ on kaugelt 
suurem kui pisipõnnide ke-
hakaal. Iseliikuri didicar 
proovis ära isegi haigla juha-
taja Suurkaev. „Doktor Kuu-
sik ütles küll, et mul on 6 kilo 
ülekaalu, aga kuna juhend 
lubab selle autoga sõita kuni 
120kilostel isikutel, siis või-
sin ma rooli istuda küll,“ õi-
gustas ta oma teguviisi.
„Loodame, et see väike kin-
gitus muudab haiglas viibi-
vate laste tuju paremaks. 
Rõõmsad lapsed tervenevad 
kiiremini,“ lausus Rita Teh-
vo. 
Pärast mänguasjade üleand-
mist kostitas haigla juhtkond 
külalisi kohvi ja kookidega 
ning ühises vestlusringis 
räägiti tänapäeva meditsii-

niasutuse olmemuredest ja –
rõõmudest. Ühtlasi lepiti 
kokku, et koostöö jätkub ka 
edaspidi, näiteks lubasid 
koerasõltlased koos oma 
neljajalgsete sõpradega osa-
leda meditsiiniõdede päeva 
tähistaval ettevõtmisel.

Haigla juhataja Ain Suurkaev 
proovis ka ise autoga didicar 
sõita. Fotod: Aivar Ojaperv
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa väike korter Tallinnas 
Kopli 81. 5/5, mööbel, vann + WC 
renoveeritud. Hind 22 500 €. Tel 
5551 8067, Roza. Krediidiabi

• Müüa Tallinnas Puhangu 10 
väike korter (16 m2), renoveeritud 
kööginurk, 4/5. Hind 23 500 €. Tel 
5551 8067

• Müüa Tallinnas Akadeemia 
tee 46 väike korter (16 m2), 4/5, 
renoveeritud. Hind 28 000 €. Tel 
5551 8067, Roza

• Müüa Tallinnas Sõle 18 väike 
korter (16 m2), renoveeritud. Hind 
23 000 €. Tel 5551 8067, Roza

• Müüa Tallinnas Tööstuse 89 
1toaline renoveeritud ilus korter. 
1/4, 30 m2. Hind 40 000 €. Tel 5551 
8067, Roza

•  Mü ü a  a h i kü t t e g a  ko r t e r 
Rakveres. 1 tuba ja köök. Mäekalda 
10. Korteris on WC, dušikabiin, 
boiler, Elion TV. Tel 5567 1672

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

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 
Kõigi mugavustega, suur rõdu, 
WC ja vannituba eraldi. Tel 
5038 032

• Müüa 1toaline k.m. korter 
Kundas Koidu 81. Euroremont. Tel 
+358 4070 21378

• Müüa 1toaline rõduga korter (43 
m2)  Rakkes. Info 5675 0239

• Müüa Tamsalus Ääsi 8 1toaline 
renoveeritud  korter (31 m2). 
Hind 3500 €, tingi! Võtmed kätte 
notaritehingu päeval. Tel 5551 
8067, Roza

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

• Müüa 2toaline heas seisukorras 
korter Lääne-Virumaal Kadrina 
alevikus (II korrus). Info tel 5110 
478

• Müüa 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, korter asub III 
korrusel, remonditud ja vaba. 
Korteri suurus on 37,2 m2. Hind 
kokkuleppel  ja müük toimub 
otse omanikult. Tel 5809 3285

• Müüa Tallinnas Kopli 100c 
2toaline korter (38 m2). 2/5, vajab 
san.remonti, Sirbi peatuse juures 
(hruštš). Hind 38 000 €. Tel 5551 
8067, Roza

•  Müüa Tamsalus  2 t o a l i n e 
ahiküttega  korter. 2/2, vajab 
remonti, madalad kom.kulud – 16 
€, kuur, kelder. Hind 2950 €. Tel 
5551 8067, Roza

• Müüa 3toaline korter (IV korrus, 
Kungla 5), vajab remonti. Tel 5111 
458, Viktor

• Müüa Tapa kesklinnas Pikk tn 
8 3toaline korter (57,5 m2, I k.). 
Otse omanikult. Hind 6700 €. Kii-
re! Tel 5363 9060

• Müüa 3toaline korter Tapal.  
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Kõigi mugavustega, uksed-
aknad vahetatud, kõik teenused 
lähedal  –  postkontor,  kool, 
lasteaed, bussi- ja raudteejaam. 
Hind 7550 €. Tel 5840 9350 

KINNISVARA

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Eluks vajalik on vahetus läheduses!
Veski 5, Rakvere
Hind 73 000 €
Krunt 710 m², kivimaja 168 m²,
5 tuba, paekivikelder
Taivi Kask 5567 1233

Ehita omanäoline kodu!
Aru 16, Piira
Hind 16 900 €
krunt 1608 m², kivimaja 140,5 m², 
täiskelder, garaaž
Taivi Kask 5567 1233

Hubane ja suur maja jõe lähedal!
Uhtna alevik, Sämi tee 
Hind 39 900 €
krunt 9100 m², palkmaja 90,5 m². 
saun-maj.hoone, kelder, kuur-laut.
Tel 53 910 678, Triinu

Vahetusvõimalus! 
Võidu 84, Rakvere
Hind 32 900 €
4 tuba, 78,2 m², korrus 5/5,
vaade linnale
Taivi Kask 5567 1233

Renoveeritud palkmaja, mõnus
koduhoov! Roela, Allika 38
Hind 59 000 €   
Krunt 3527 m², 5-tuba, 160 m²,
kamin, dush, rõdu.   
Margus Punane: 504 9998

Kena kompleks, privaatne koht!.
Sõmeru v. Sooaluse. 
Hind 85 000 € 
krunt 3,46 ha (oma mets), renov.
maja 140 m², saun, abihooned.    
Margus Punane: 504 9998

Parim pakkumine, linna lähedal!
Sõmeru vald, Näpi, Näpi tee 6 
Hind 24 900 € UUS!
4-tuba, 84 m²,
korrus 2/3
Nele Lauk 56975217

Vali saunaga korter! Vahetus-         
võimalus! Vinni vald, Viru-Jagupi, 
Kaasiku 7 Hind 22 000 € UUS!
3-tuba, 78,0 m², korrus 1, ahiküte, 
kelder 
Nele Lauk: 56975217

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 , faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

ÜHETOALISED KORTERID
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  H: 
3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku pst, I k, 25 m2, 
ahiküte H: 1700 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Hel-
ve

KAHETOALISED KORTERID
Rakvere, Jaama. 19, I k. üp 36,6 
m2, renov, H 21 700 €, tel 52 
88 670 Mare 
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 
52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € 
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III 
k, H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, 
H: 23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Posti 7, üp 48,7 m2, III k, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas  
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 H: 
25 000 € tel 58 00 36 48 Merle 
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, 
renov  H: 6900 € tel.: 5013 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Pargi 8, I k, üp 36,4 m2  H: 
5500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H: 
8500 €  tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahi-
küte H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Turu tn, Vk, 43,8m2 H:4500 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II 
k. H:13 100 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Männi tee, II k, üp 53,8 
m2, H: 2500 € tel: 5800 3648 Merle

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:12 000 €  tel: 51 10 478 Urmas   

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

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

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 8500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, 
V k, rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve  
Tapa, Pikk 8, 57,5m2, H: 8500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6a, üp 48,7 m2, III k 
H: 6900 € tel: 51 10 478 Urmas

NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 
50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1800 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 

MAJAOSAD
Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2 H: 65 
000 € tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 
m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 € tel: 
51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, 
krunt 4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 
88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      H: 

16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

Vinni v, Roela al, Allika, üp 80 m2, 
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2 H 15 900 € tel: 51 
16 466 Helve

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

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
15 000 € tel: 51 10 478 Urmas    
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
20 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 
49 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 
10 478 Urmas 
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, 
krunt 754 m2, suvila, H: 29 000 € 
tel: 58 0036 48 Merle
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• Soovin osta otse omanikult 
2-3toalise ahi- ja keskküttega 
korteri. Piirkonnad Vinni, Pajusti, 
Sõmeru, Hulja, Rakvere  ja Lepna. 
Sobivuse korral kiire tehing. Võib 
vajada kapitaalset remonti. Olen 
kursis kv.ee ja city24 hindadega. 
Tel 5624 4605, mebelland@gmail.
com

•  O s t a n  s o o d s a l t  2 t o a l i s e 
korteri Rakveres otse omanikult, 
soovitatavalt ahiküttega. Tel 5844 
7898

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

• Ostetakse 3toaline renoveeritud 
korter Kadrinas. Tel 5110 478

• Ostan mõistliku hinnaga väikese 
majakese või osa majast, eraldi 
sissekäiguga al. korrusel. Helistada 
tel 5834 2924

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

• Sooviksin osta remontivajava 
maja Rakveres või lähiümbruses. 
Info tel 5354 2997

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Naine üürib soodsalt 1toalise 
elamispinna Rakveres. Tel 5916 
4071

•  Üür in  2 - 3 t o a l i s e  ko r t e r i 
Rakveres otse omanikult. Tel 5346 
9159

• Pere soovib üürida 3-4toalist 
korterit Rakveres või Sõmerul. 
Tel 5342 6290

• Anda üürile korter (III korrus) 
Lepnal. Tel 5566 1274

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Kungla 6, IV korrus. 120 € + kom.
maks. Tel -358 4070 21378

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5322 6733

• Anda üürile renoveeritud 
2 t o a l i n e  k o r t e r  R a k v e r e 
kesklinnas.Üür 220 € + kom. kulud. 
Info 5011 478

• Üürile anda 2toaline keskküttega 
korter Rakvere kesklinnas, 160 € + 
kom.maksud. Tel 5385 4659

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

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

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas (80 m2). Sobib ka 
kahele. Tel 5636 4032

• Müüa toimiv puidutöökoda 
Näpil.Tel 5021 919

ÄRIPINNAD

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus 1,8TDi 74 kW, 
universaal 2003.a. Ülevaatus ja 
kindlustus 2015. Talverehvid ja 
suverehvid velgedel. Auto väga 
heas korras, hind mõistlik. Tel 
5028 156

• Müüa Opel Zafira 2,0TDi 
2002.  aasta,  must  metall ik, 
mahtuniversaal, 7 kohta, rikkalik 
lisavarustus, ökonoomne. Sõiduk 
väga heas korras, omab ülevaatust 
08.2015. Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa Peugeot Expert 2,0HDi 
80  kW 2004.a.  9  is tekohta, 
konditsioneer, talve- ja suverehvid. 
Auto uuena ostetud Eestist. Tel 
5028 156

• Müüa Toyota Corolla 2004. a 
2,0TDi universaal (3500 €) ja Ford 
Focus 2003.a 1,8TDi luukpära 
(2500 €). Võim. vahetada odavama 
sõiduauto vastu. Tel 5024 288

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
3686

• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku, 
veoauto (ka mittesõitva). Tel 5558 
3686

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

SÕIDUKID

• Müüa 4toaline keskküttega 
korter Rakvere vallas Veltsi külas. 
Mööbli võimalus. Otse omanikult. 
Hind 14 000 €. Tel 5800 2142

•  M ü ü a  m a j a  R a k v e r e s 
Ta r t u  4 5 a .  Võ i m a l i k u d 
vahetusvariandid. Tel 5098 251

•  M ü ü a  H a l j a l a s  U u e l  t n 
elamumaa,  koht soodne, el. 
krundil. Tel 5690 2628

• Müüa kanaliga garaaž. Tel 5185 
968Müüa Tamsalus, Sääse 8, 2-toaline re-

noveeritud rõduga korter neljandal 
korrusel. Korteris tehtud värske re-
mont umbes kuuaega  tagasi, korter 
asub keskuses. HIND 4700 EUR. Helis-
ta 5063921 Galli

Müüa Rakveres, Koidula 2, 3-toaline 
korter, kolmandal korrusel südalin-
nas. Toimiv korteriühistu, pake ak-
nad päikesepoole. Põrandatel lami-
naatparke , mööbel jääb soovikorral 
sisse. Soe korter. HIND 29900 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamu-
boks. Elamus on 5-tuba, oma küte, 
keskküte, õhksoojuspump ja elektri-
küte. Toimiv ühistu, elamul on mada-
lad kommunaalkulud. Hoones puitpõ-
randad, mööbel jääb soovi korral sis-
se, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaaz ja puukuur, kinnistul on oma 
väikese aiaga hoov ja terass. HIND 
79000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Vinnis, Kiige 3, remonditud 
2-toaline korter, 5-korrusel. Köögi-
mööbel hinna sees, soe korter, uus 
elektrisüsteem. HIND 14500 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Üürile anda äriruumid Rakvere, Räga-
vere 35, suuruses 20m2, ja 50m2. 
Maja asub kergelt leitavas asukohas 
ja on heade parkimis ngimustega. 
Hoonel on kinnine sisehoov. Ruumi-
des on remont tehtud, soovi korral 
jääb mööbel sisse. HINNAD: 20m2 80 
EUR ja 50m2 150 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Müüa ideaalses korras soe suur maja 
Aseri keskuses, Tellise 14. Sobib suu-
rele perele, mitmed kõrvalhooned, 
grillimisnurk, saun, kinnine veranda, 
ideaalses korras õueala. Majal kõik 
aknad vahetatud, küte Pellet ahjuga 
või puudega. Maja ei vaja remon , 
võib kohe elama asuda. HIND 99 000 
EUR. Helista 58147077 Liidia

Müüa Rakvere kesklinnas, Koidula 7 
omapärase planeeringuga maja 4 kor-
rusel 2-toaline korter. Korter valgus-
küllane suurte akendega. Majas ava-
rad trepikojad ja hea ühistu. HIND 
27000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Pos  25 pri-
vaatses asukohas 2- korruselises ma-
jas teisel korrusel avar 4 toaline kor-
ter. Korteri vaheseinad kerges  teisal-
datavad, kaks vannituba, sauna ehita-
mise võimalus, riiete hoidla ja muud 
abiruumid. Soodsad kü e hinnad. 
HIND 45000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Rakvere kesklinnas, Pos  25, 
privaatse krundiga kahekordses ma-
jas teisel korrusel heas korras avar 
2-toaline korter. Majal renoveeritud 
kü esõlm, kulud minimaalsed. Tule 
vaata ja tutvu. HIND 39000 EUR. He-
lista 53331805 Olev

Müüa 2 toaline korter Pargi 1, Essu 
keskuses, pargi kõrval. Korter on ava-
tud köögiga, mööbel jääb sisse, reno-
veeritud 2010a. Ühistrepikoda re-
mondi järgus. HIND 12700 EUR. Helis-
ta 5233830 Lisete

Müüa renoveeritud 3-toaline rõduga 
korter Sõmerul, Astri 1, looduslikult 
kaunis kohas. Korter on väga heas 
korras ja asub teisel korrusel. Korteris 
on 2 panipaika ja korteri juurde kuu-
lub ka keldriboks. HIND 29900 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20. Korteril 
3 tuba, osa aknaid vahetatud. Korter 
asub maja keskel, viiendal korrusel ja 
on keskmises seisukorras. HIND 8500 
EUR. Helista 5063921 Galli

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, 
KORTER, PÕLD, METS JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

ÄRIPIND

MÜÜA MAJAD

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

• Anda üürile Vinnis 2toaline 
k e s k k ü t t e g a  k o r t e r .  O t s e 
omanikult. 100 € + kom.maksed. 
www.kv.ee/2463076, tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapal Valve tn, 2/2, 41 m2, ahiküte, 
mööbel, dušš, parkimine tasuta. 
Hind kokkuleppel. Tel 5551 8067, 
Roza

• Anda üürile renoveeritud 
2 t o a l i n e  k o r t e r  T a p a l . 
Möbleeritud, kõik olmetehnika. 
Tel 5552 8450

• Anda rendile 3toaline korter 
Tallinna tn 71, Rakvere. Ahiküte, 
boiler, WC, dušš. Tel 5100 276

• Anda üürile 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

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

• Anda üürile kanaliga garaaž 
Rakvere linnas. Tel 5591 8693

• Müüa pagasikate Toyota Avensis 
Verso. Tel 5646 8055

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
PEUGEOT PARTNER   1,9D                  -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed     1,6i         98

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS



Kuulutaja reede, 16. jaanuar 201516
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 
7009

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

• Pakume veo- ja kolimisteenust, 
l a m m u t u s t ö ö d .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5563 0387, 5669 
1997

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

•Teen pehme mööbli remonti, 
veo võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 
32 27 822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• T V-antennid,  digi-,  SAT-
T V k o m p l e k t i d .  M ü ü k 
(liisingu võimalus). Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
A s u m e  Ko i d u l a  1 ,  R a kv e re 
Tsentrumi II korrus. Helista juba 
täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

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

• Raamatupidamisteenus fi rmale, 
KÜ-le, MTÜ-le. Hind kokkuleppel. 
Tel 5567 0709

•  K o o s t a n ,  k o r r a s t a n 
tööohutusalaseid dokumente. 
Tel 5560 2804

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

• Kallid kliendid! Olete oodatud 
Rakveres Laada 14. Juuksur Alli. 
Tel 5620 3174

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

Kuulutused

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

•  T e e m e  m e t s a r a i e t , 
metsaväljavedu ja metsavedu. 
Tel 5365 3504

• Saeabi24. Saega lõikamine ja 
tükeldamine. Info saeabi24@
gmail.com. Tegevuspiirkond 
Tapa. Tel 5148 661

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

•  Te o s t a n  m a a l r i t ö i d  j a 
pisiremonte. Info tel 5639 3832

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

•Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• Ehitus-remonttööd. Tel 5157 
386

•Ehitus, remont ja siseviimistlus 
eraisikutele ja fi rmadele. Tel 5045 
560

•  Ehitusf ir ma teeb kõiki 
e h i t u s t ö i d .  W C - d e  j a 
p e s u r u u m i d e,  k o r t e r i t e , 
eramute remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

• Katus epaigaldus  (kivi , 
plekk, eterniit), fassaaditööd, 
üldehitus, remonditööd, 
katustelt lume koristus. Tel 
5380 9667

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

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

• Ehitus- ja pottsepatööd. www.
tulekolle.ee, tel 5551 9113

• Sisetööd, põrandate ja seinte 
ehitus, plaatimine. Tel 5552 
8487

• Lumekoristus hoovidest ja 
kitsatelt teedelt, jäätunud 
torude sulatus. Tel 5143 783

• 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

• Boilerite puhastus; mööbli 
k o k k u p a n e k ,  p a r a n d u s ; 
lumetööd. Tel 5185 968

TEENUSED

• Teostame alumiiniumi, 
roostevaba terase ja musta 
metalli keevitustöid. Tel 5814 
9350

• Puksiirabi.  Veoteenus ed. 
A u t o a b i .  S õ i d u a u t o d e 
diagnostika ja remont.  Visa 
Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

•  A u t o k l a a s i d e  p a i g a l d u s 
Tamsalus. Tel 522 2511

•  Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• San.tehnilised ja torutööd. Tel 
5157 386

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
korterite remont. Tel 5143 783

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

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Ahjud, pliidid, kaminad, 
antiikkrohv. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel 
508 2415

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

•  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 i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

•  O s u t a n  t e e n u s t 
kaubaveobussiga. Tel 554 6353

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

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

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Transporditeenus multilift 
k a l l u r i g a  ( m a h a k ä i v a d , 
vahetatavad kastid - 6, 13 ja 25 
m2). Tel 506 3296, 324 5761

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 
5682 1552

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga. Tel 521 5849

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947. www.
rakso.ee

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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

•  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

Kuulutaja
interne  s

www.kuulutaja.ee
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• 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KODU
•  Mü ü a  k o r r a l i k  l a h t i k ä i v 
söögilaud (pruuni värvi). Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa korralik elutoadiivan 
(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa uus õhksoojuspump 
Eurom WACIIR, 300 €. Tel 5209 960

• Müüa kasutatud väga heas 
korras elektriradiaatorid (Airelec, 
Atlantic), meeste/noorte uus 
sügistalvejope DE PUTA MADRE 
(S) , hamstripuur, metallgaraaž, 
värava sepishinged, söögilaud 
+ toolid, diivanilaud (kirss), 
nurgadiivan + tumba (beež). Tel 
5104 147

• Müüa uued laste suusasaapad 
Alpina (nr 37, hind 50 €) ja 
Rossignol (nr 36, sõitnud 1 hooaeg, 
hind 30 €). Tel 5243 322

• Kasvuhoonetel  talvised 
soodus hinnad. Soodsamad kui 
kevadel - kuni 30%. Saadaval 
3x4; 3x6; 3x8m Hind al. 360 € 
(sisaldab transporti). Tel 5673 
0411

• Ostan Pioneerpliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Ostetakse õhksoojuspump 
koos paigaldamisega eramajja. 
Hinnapakkumine teha tel 5815 
2893

• Ostan veneaegse vahvliküpsetaja 
Esta või Volta. Tel 5039 650

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
praeahju, õlleankru. Tel 5031 849

• Ostan tõukekelgu. Tel 5039 650

• Ostan sepaalasi, õunapursti ja 
-mahlapressi. Tel 5558 3686

• Ostan autoklaavi ja kaanetaja. 
Tel 5039 650

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

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

• Ostan vanu vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
L a n g e b ra u n i  t o i d u n õ u s i d , 
hõbelusikaid, maale. Samuti võib 
ka muud vanakraami pakkuda. Tel 
5665 5551

•  O s t a n  i g a s u g u s t  k a t k i s t 
kodutehnikat ja vanametalli, 
vanu raamatuid, toidunõusid, 
mööblit. Tel 5673 8790

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

• Ostan vana Vene s õjaväe 
elektroonikat. Tel 5673 8790

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

• Ostan heas säilivuses  Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Tel 5043 349

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kuld- ja hõbeesemeid, 
m ü n t e ,  h a m b a ku l d a .  Ku l d 
alates 17 €/gr. Laada tn 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 
702

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

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

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%
Taaskasutatud 

rõivaste müügipunkt 
“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)
 T, N, R  10.00-18.00 

 L,  10.00 - 15.00

Ostes 6 eset, 
maksad 4 kallima eest

P.S. Tasumine  sularahas!

•  M ü ü a  k ü t t e p u i d  j a 
k a m i n a p u i d  ( e r i n e v a d 
p u u l i i g i d ,  p i k k u s e d ) . 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 
m3) transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5218 234
• Müüa küttepuid. Transport. Tel 
5304 0689

•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

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

KÜTTEPUUD
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Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

• Ostame 3m küttepuud. Tel 
5365 3504

• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, 
www.toomonu.ee

• Ära anda suure õuekoera 
kutsikad, asuvad Haljalas, 5279 
907, pildid internetis: www.hot.
ee/janla

• Müüa 2 kuu vanused küülikud, 
3 €/tükk. Tel 5646 0588

• Müüa tuhkrupojad. Tel 5810 
0485

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

•  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 5059 151 või 
5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414 või5059 151

• Müüa  otra,  nisu ja jahu . 
Vajadusel transport. Tel 5200 783

• Müüa küülikuliha. Info 5547 194

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja 
raieõigust. Tel 5365 3504

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

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

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

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

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

• Hotellide soodsad pakkumised: 
www.majutus.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Leitud võtmekimp 6 võtmega 
Rakveres Veski 7 maja eest. Tel 
5612 3743

• www.toonklaas.ee

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad 
hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist 
puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min.

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

• Soodsatel tingimustel anda 
rendile kutselisele kalurile Lääne-
Virumaal püügivahendid: 2 tk 
3m ääremõrda, 2 õngejada ja 8 
nakkevõrku. Tel 5624 4605

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

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

• Müüa Rakveres Austria jahipüss 
S.R 20 V.R 222 (57 mm) optiline 
punatäht 3x9x56, kiire! Ostja loaga. 
Hind 500 €. Tel 5386 6881

• Müüa Taro kaardid. Tel 5810 
0485

• Ostame söödaotra. Tasume 
kohe, veovõimalus. Tel 5118 
848

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

EHITUS

METS

LOOMAD

VANAVARA

MUUD

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

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja 
klaasnõud, seina- ja 

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

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

TUTVUS
• 45a naine tutvub viinavaba mehega. 
Tel 5810 0485

• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

•  M ü ü a  k ü t t e k l o t s e  j a 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
523 8503

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

• Kõrge kütteväärtusega lehise 
puitbrikett otse tootjalt hinnaga 
alates 150 €/tonn. Olemas ka 
transpordi võimalus. Küsige lisa 
numbrilt 53476878 või e-maililt: 
marek@wellmax.ee

• Самый теплотворный брикет 
из опилок лиственницы. От 
производителя. Цена от 150 евро 
за тонну. Возможна доставка. 
Больше информации по телефону 
53476878 или по электронной 
почте marek@wellmax.ee

• Müüa uued halumasinad 
Taanist ja Saksast. Elektri- ja 
bensiinimootoriga. Hinnad 
alates 2250 €+km. Samuti 
pakume ka muud metsa ja aia 
hoolsusega seotud tehnikat. 
Info Rakveres: Tel 5453 8053 või 
aivar@profi le.ee, www.profi le.
ee või www.mets24.ee

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

• Müüa kuivad pliidipuud 
(lepp) 40L võrgus. Hind 2 €/
kott. Tel 5567 5755 Transp. 
tasuta

•  Ku i v a d  p l i i d i p u u d  ( 2 5  - 
30cm), segapuit, pakitud 40L 
võrkkottidesse. Hind 2 € kott. 
Transport. Tel 5012 326

Kuulutaja
interne  s

www.kuulutaja.ee

• Ostan T-25 kõiki osi. Tel 5558 
5956

Kuulutaja
interne  s

www.kuulutaja.ee

Kuulutaja
interne  s

www.kuulutaja.ee
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www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Ema on Jumala abiga Looja, 
andes elule alguse. 

Mõte emast ka siis annab sooja 
kui aeg viib ta silmist valguse

(V. Osila) 
HELGI PUKK

Siiras kaastunne Mailile kalli 
ema kaotuse puhul.

Rakvere turg

Kallis Kaire! 

Avaldame kaastunnet 
ISA

surma puhul. 
Taavi vanaema ja Talvi perega

Mälestusi helgeid,
 häid meile Sinust meelde jäi. 

Kallist 

HEIKI PÕDERIT
mälestab Maie perega www.kuulutaja.ee

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Viitna - 10.01.15 Kadrina vallast 
Viitna tee äärest leitud sõbralik 
emane kutsikas.

Liselle on 17.12.14a. leitud Sondast 
emane koer. Iseloomult on Liselle 
väga sõbralik, kuna on alles noor 
siis armastab väga mängida ja ringi 
joosta, ning sobib hästi nii lastega 
kui ka teiste loomadega, ja sobib ko-
ju kus palju ruumi sest ta on väga 
energiline. Liselle on saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, mikro-
kiibi ning omab lemmiklooma pas-
si.

Kleopatra on 03.11.14 omaniku 
hooldekodusse mineku tõttu varju-
paika saabunud emane sõbralik 
koer.

Agnes on umbes 1,5 aastane emane 
sõbralik kass. Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilusti liiva-
kasti. Iseloomult väga sõbralik, tõe-
line sülekiisu, ja armastab ka väga 
mängida. 

Egle on umbes 7 kuune kiisutüdruk, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti. Veidi häbe-
lik, ent suudab siiski kiiresti koha-
neda. 

Maiu on umbes 2 aastane emane 
kass, saanud ussirohtu, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud, steriliseeri-
tud ja kasutab ilusti liivakasti.

Annika on umbes 1,5 aastane ema-
ne sõbralik kass. Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilusti liiva-
kasti.

Simon on umbes 5 kuune isane kas-
sipoeg, kastreeritud, vaktsineeritud, 
saanud ussirohtu, omab mikrokiipi 
ja kasutab korralikult liivakasti.

Riinu on umbes 2 aastane emane 
kass, Iseloomult on Riinu sõbralik, 
tahab siiski veidi harjumist, kõva 
häält ja paugutamist ei armasta, 
seega sobib pigem vaiksesse kesk-
konda, näiteks eakamale inimesele 
seltsiliseks. Riinu ei ole pealetükkiv 
vaid ootab alati,et keegi teda paita-
ma tuleks ja sülle võtaks. Saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, steriliseeritud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Mäger on 2 aastane isane sõbralik 
kass, saanud ussirohtu, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti. Rakvere 
vallast Taaravainu külast Lepna 
teelt leitud ja 13.11.14 varjupaika 
toimetatud. Mägra uues kodus 
peaks olema võimalik teda toita 
spetsiaalse toiduga, kuna kiisul on 
seedimisega probleeme ning vajab 
seetõttu kvaliteettoitu, et ta kõht ilu-
sti korras oleks. Ka siin saab ta spet-
siaalset sööki ning see paistab teda 
aitavat, seega loodetavasti on mõ-
nel inimesel võimalik seda talle lu-
bada. Muidu aga on Mäger igati ter-
ve ja tore kiisu, ning muid tervise- 
probleeme tal ei ole.

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 
toimetusse edastada 
ka telefonil 322 5091 
või e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.ee 

Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda 
pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui 
ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.
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Tallinna Linnamuuseum
tegi mullu külastusrekordi
Tallinna Linnamuuseumi külastas 2014. aastal rekordiliselt 
241 006 inimest, mis on muuseumi 77aastase tegevusaja 
vältel läbi aegade suurim külastajanumber.
2013. aastaga võrreldes kasvas külastajate arv 45 tuhande 
võrra. 2014. aastal korraldas linnamuuseum 58 näitust; 
3385 ekskursioonist, 256 haridusprogrammist ja 1004 
muust üritusest võttis osa 76 800 muuseumihuvilist.
Linnamuuseumi direktor Kalmar Ulmi sõnul on rõõm tõ-
deda, et möödunud aasta oli linnamuuseumile sedavõrd 
sisutihe ja viljakas: „ Parim külastusnumber sai tulla vaid 
tänu meie arvuka meeskonna tänuväärsele panustamisele 
ja pühendumisele, mis väärtustab avatust ja tallinlaste ko-
dukohatunnet ning toob muuseumisse uusi sihtgruppe. 
Mullu panustati senisest enam koostööle Tallinna asumi-
seltside ja eri kultuurirühmadega ning laiendati Telliskivi 
pop-up muuseumi heal näitel linnamuuseumi tegevust ka 
väljapoole muuseumihooneid. Veel tihendati koostööd vä-
lisriikide saatkondadega, panustati aktiivselt haridustöös, 
osaleti erinevatel messidel ja avalikel üritustel.“ 
Möödunud aasta tegemistest väärib esiletõstmist linna-
muuseumi keskaegse kaupmeheelamu (Vene 17) keldris 
avatud uut tüüpi ekspositsioonipind – keraamika avahoid-
la, kus on väljas muuseumi keraamikakogusse kuuluvad li-
gi 2000 portselan- ja fajansseset Eestist, Euroopast, Hiinast 
ja Jaapanist.
Käesoleva aasta üheks teetähiseks saab pidada uue raidki-
vimuuseumi loomist, mis on plaanis avada mais 17. sajandi 
lõpul rajatud Ingeri ja Rootsi bastioni käikude seni suletud 
osasse sissepääsuga Vabaduse väljakult. Uue muuseumi 
ekspositsioonis leiavad väärika koha seni ruumipuuduse 
tõttu eksponeerimata jäänud Tallinna dekoratiivsed raidki-
vifragmendid (reljeefidega aknapaled, portaalid, dekora-
tiivsed sambad, peremärkide ja sümbolitega etikukivid) 
15.–19. sajandist.

Maadlusveteran August Englas 90
Kahekordne maailmameister August Englas tähistas 15. 
jaanuaril 90. sünnipäeva.
Maadlusveterani juubelit tähistati piduliku vastuvõtuga 
Tallinna raekojas. Englas on maailmameister kreeka-rooma 
maadluses 1953 ja vabamaadluses 1954, seitsmekordne 
NSV Liidu meister ja seitsmekordne Eesti meister. 1952. 
aasta olümpiamängudel Helsingis 4. kohale tulnud August 
Englas on töötanud ka maadlustreenerina ning kohtuniku-
na.
August Englas on Tallinna aukodanik – 1996. aastal omistati 
talle linnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenete-
märk. 1999. aastal pälvis Eesti maadluslegend Valgetähe IV 
klassi teenetemärgi ja 2008. aastal Eesti Olümpiakomitee 
teenetemärgi.
August Englas sündis 15. jaanuaril 1925 Otepääl.

Merimetsa roheala võetakse kaitse 
alla
Tallinna Linnavalitsus algatas Merimetsa roheala kaitse alla 
võtmise menetluse. Kaitse alla võtmise menetluse läbiviija 
on Tallinna Keskkonnaamet.
Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõuga 
saab tutvuda ajavahemikul 12. jaanuarist kuni 30. jaanuari-
ni Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.
ee/Meriemtsa-kaitseala ning Tallinna Keskkonnaametis 
(Harju tn 13, Tallinn) ja Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine 2, 
Tallinn).
Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu 
kohta saab ettepanekuid, märkuseid ning küsimusi esitada 
kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 
10130 Tallinn või e-posti aadressil keskkonnaamet@tallin-
nlv.ee kuni 30. jaanuarini 2015. a.
Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise avalik arutelu toi-
mub 29. jaanuaril 2015. algusega kell 17 Põhja-Tallinna Va-
litsuses (Niine 2, Tallinn).
Kui Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu 
avaliku väljapaneku käigus ei muutu loodusobjekti kaitse 
alla võtmise põhiseisukohad, esitatakse määruse eelnõu 
Tallinna Linnavolikogule vastuvõtmiseks 2015. aasta veeb-
ruaris.

Raepress
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Elar Kuus (kodanikunimega 
Elmar Kuusik) sündis 17. no-
vembril 1899. aastal Tartu-
maal Nõo kihelkonnas Meeri 
vallas Keeri mõisas puusepa 
perekonnas. Tema koolitee 
sai alguse Volkova külakoolis 
Peterburi kubermangus, kus 
tema isa Kustav Kuusik pidas 
mõned aastad kooli maja-
hoidja ametit. 

Isa kinkis viltkaabu
Seejärel õppis tulevane las-
tekirjanik ja tõlkija Nar-
va-Jõesuu Haridusseltsi koo-
lis ning Rakvere Õpetajate 
Seminaris. Hariduskäik jät-
kus Tartu Õpetajate Semina-
ris, seejärel Tartu Ülikooli fi-
losoofia- ning majandustea-
duskonnas. Viimase lõpetas 
noormees koguni nii edu-
kalt, et isa kinkis talle oma 
kõige hinnalisema viltkaabu.
Mitu aastat töötas Kuus alg-
kooliõpetajana Narva-Jõe-
suus, Kaareperes Jõgevamaal 
ja Tartus, hiljem ka Viljandi 
Poeglaste Gümnaasiumis, 
õpetades nii ajalugu kui pui-
dutööd. 
Olles ligi kolmkümmend 
aastat õpetajaametit pida-
nud, otsustas Elar Kuus osa-
leda kirjastuse „Loodus“ kor-
raldatud lastekirjanduse 
võistlusel.

Lastekirjandus
jäi südamesse
Esimesed kirjanduslikud 
katsetused tegi Kuus juba 
Narva-Jõesuus õpetades. Ta 
oli laste lugemisoskuse aren-
damise jõuline eestseisja. Al-
guses kirjutas ta küll lühikesi 
lugemispalu õpikutesse ja 
lasteajakirjadesse Pioneer 
ning Laste Sõber, hiljem aga 
hakkas ise õppekirjandust 
koostama ja avaldama. Ta 
leidis, et lastele kirjutatud 
lood peavad olema võimali-
kult looduslähedased, kee-
lelt lihtsad ja tutvustama 
teemasid, millega väikesed 
lugejad oma elus igapäeva-
selt kokku puutuvad.
Alates 1944. aastast hakkas 
Elar Kuus meenutusi noor-
põlvest mälestuste vihikusse 
üles tähendama. Viimati 

mainitu ilmus 1975. aastal ka 
trükis kogumikuna pealkir-
jaga „Mälestusi noorus-
mailt“. 
Järgnesid lühijutustus „Kui 
vanaisa poisike oli“, muinas-
jutukogumikud „Kilgi võti“, 
„Teopoiss Tiit ja lalulilu“ 
ning „Lugu pöialpoisist, kot-
kast ning sitikast“.
Kuus nautis lastele kirjuta-
mist, kuid ei unustanud seal-
hulgas ka täiskasvanuid. Va-
nemale lugejaskonnale il-
mus tema sulest kaks pike-
mat jutustust: „Vanaemaga 
jalutuskäigul“ ja „Pöördtoo-
litund“. Neist kirjanduslikku 
tähelepanu pälvis viimane, 
käsitledes ühe eesti perekon-

na traagilist elusaatust Nar-
vas 1941. aasta talve tormi-
liste sündmuste ajal.
Kui rikkalik muinasjutuloo-
ming välja arvata, kogus Elar 
Kuus sel perioodil tuntust 
kõige enam esseedega laste-
kirjanduse teemadel. Tema 
eriline huvi keskendus eel-
kõige looduslähedasele ja 
lastele mõeldud õppekirjan-
duse väljaandmisele.
Suur sõprus kirjanik Osavald 
Toominga ja nukumeister 
Ferdinand Veikega innusta-
sid Kuusi proovima kätt las-
tenäidenditega. Esialgu näi-
dendiks mõeldud ning peagi 
väga populaarseks osutunud 
kunstmuinasjuttu „Memme 

musi“ täiendas ja parandas 
kirjanik kordustrükiski.

Populaarne
„Memme musi“
„Memme musi“ ilmus raa-
matuna esmakordselt 1978. 
aastal. See vahva ja kaasa-
haarav muinaslugu kolmest 
vaprast jänespojast ja hiigel-
mõõtu kapsapeast võitis ko-
he nii laste kui ka kõigi kir-
janduskriitikute südamed. 
Eriti tõsteti esile muinasjutu 
loomingulisust, värsilikku la-
dusat ja lihtsalt keelt ning 
kasvatuslikke momente. Sel-
line kiire edulugu vaid ühe 
raamatuga üllatas Kuusi en-
nastki.
1980. aasta veebruaris kirja-
nik Osavald Toomingat kü-
lastades jagas Elar Kuus sõb-
raga oma edulisi kogemusi 
ning olles lummatud Viru-
maa loodusest ja kaunitest 
metsadest, kirjutas ta kaks 
pea aegumatut seiklusjuttu 
lastele: ilmusid „Nupumees 
Ati“ ja hiljem filmimeister 
Heino Parsi poolt nukufil-
miks loodud  „Välek Vibula-
ne“. 
Lood jäid küll oma popu-
laarsuselt veidi tagaplaanile, 
kuid innustasid Kuusi siiski 
lastekirjanduses jätkama.
Kirjanduskriitikudki polnud 
kiitusega Kuusi loomingule 
kitsid ja soovitasid tal laste-
näidendite kirjutamise juur-
de jäädagi, sest neid ilmus 
tol ajal väga vähe. 
Edaspidi töötaski Kuus nu-
kunäidendite „Nupumees 
Ati“, „Karupoeg Matu seiklu-
sed“, „Memme musi“ ja „Vä-
lek“ kallal. Kõigi nende lugu-
de lavastajaks palus ta oma 
kauaaegse sõbra ja kolleegi 
Ferdinad Veike, kellega jät-
kus edukas koostöö mitmel 
järgneval aastal. Kõige enam 
iseloomustas sel perioodil 
Kuusi loomingut lastele so-
bilik keelekasutus ja loodus-
lähedane  vaatenurk, mida 
tol ajal väga kõrgelt hinnati.

Tõlkelooming
vanemas eas
Elu lõpuperioodil avaldas El-
ar Kuus hulgaliselt vene las-
tekirjanike tõlketöid. Selles 
töös oli talle abiks harukord-
ne anne tunnetada keelt. Il-
musid Aleksander Puškini, 
Samuil Maršaki ja Ivan Krõ-
lovi valmide ning muinasjut-
tude eestikeelsed tõlked. Li-
saks sellele tutvustas Kuus 
uusi lasteraamatuid ajalehes 
Meie Meel ja ajakirjas Tähe-
ke.
Elar Kuus suri kõrges vanu-
ses 6. novembril 1988. aastal 
ja maeti Tallinna Metsakal-
mistule oma kauaaegse ar-
mastatu ja elukaaslase laste-
kirjanik Aino Tigase kõrvale.

„Pöördtoolitund“ ja hinnaline viltkaabu:
Mõtisklusi lastekirjanikust, tõlkijast
ja õpikute koostajast Elar Kuusist
1980. aastate alguses, 
kui eesti algupärane 
lastekirjandus oli pari-
mas loomejõus, hakka-
sid väikesed lugejad 
väga armastama peda-
goog Elar Kuusi kirju-
tatud kunstmuinasjut-
tu „Memme musi“. Kes 
oli Elar Kuus ning mil-
line oli tema osa Viru-
maa kirjandus- ja mõt-
teloos?

Karin Hansson
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Väikesed lugejad võtsid Elar Kuusi lasteraamatud hästi vastu 
ja lugesid need sageli räbalateks.

Taekwondo´võitlejad pidasid 
Rakvere-Kunda sõpruskohtumise
Spordiklubid Manada ja 
Team Yong otsustasid elav-
dada rutiinseid treeninguid 
ja kurnavaid võistlusi ning 
nimetatud klubide eestvedajad Magnus Lehesoo ja Marko 
Levtšenko korraldasid möödunud laupäeval show´elemen-
tidega vürtsitatud „maavõistluse“ Rakvere-Kunda.
Võistluse nimega Lääne-Virumaa Taekwondo League võitis 
Rakvere, võistluspäeva jooksul käis aga tatamil kokku 17 
võitluspaaripaari.
„Kuna ettevõtmine läks korda, osalejatele meeldis, siis ot-
sustasime ka edaspidi samasuguseid võistlusi korraldada,“ 
rääkis SK Manada esindaja Magnus Lehesoo. „Plaanime 
Rakvere-Kunda „maavõistlust“ edaspidi pidada kaks korda 
aastas ja miks mitte laiendada seda ka teistele Eesti linna-
dele.“
„Treeningud on rutiinsed ja n-ö tavavõistlused väsitavad,“ 
jätkas ta. „Turniiril osalemiseks tuleb tõusta varavalges, pi-
dada mitu kohtumist. Algajaile on need kurnavad, aga sa-
mas on ju võistelda põnev.“
Lisaks tavapärasele taekwondo´le selgitati individuaalsed 
parimad tricking battel`is. „Tegemist on show´võistlusega, 
kus etteantud aja jooksul peab sooritama muusika saatel 
võimalikult palju saltosid, imiteerima lööke, demonstreeri-
ma muid trikke. See on taekwondo elemente sisaldav vaba-
kava,“ selgitas Lehesoo. 
Esikolmikusse jõudsid Simo Kree, Kert Kronk ja Ronald 
Smorodin.
Võistluspäeva juhtisid Kaire Reimus ja Viktoria Shutova. 
Meeleolukas pühapäev lõppes ühise snäkkide nosimise 
ning diskoga.
SK Manada ootab endaga liituma uusi huvilisi. Vanus pole 
piiriks – taekwondo´ga saab alustada 5aastaselt, kuid hilja 
pole ka täiskasvanuil. Treeningud toimuvad Rakvere Güm-
naasiumi Tallinna tänava õppehoones (endises Vene güm-
naasiumis) kolmapäeval ja reedel kella 18-19.
Jaanuari lõpus viimasel Rakveret aga kaks treenerit 
taekwondo sünnimaalt Lõuna-Koreast ja viivad nädala 
jooksul läbi SK Manada treeninguid.
Võistlusspordis on järgmisena kavas rahvusvahelised võit-
lusspordi mängud 7.-8. veebruaril Tallinnas.

Aivar Ojaperv

Laupäeval, 24. jaanuaril al-
gusega kell 11 toimub Vinni 
Spordikompleksis Rakvere 
Maleklubi, Eesti Male Toe-
tusühingu, Vinni Spordi-
kompleksi ja Vinni Vallavalit-
suse koostöös maleturniir 
Vinni Välk ajaloolise Vinni 
Välgu rändauhinnale.
Vinni Välk on teine turniir 
Eesti Male Toetusühingu 
korraldatavast 21 võistlusega 
turniirisarjast “Kodumasi-

Maletajad lähevad taas Vinni

nad 2015”. 
Omaaegse Vinni NST korraldatud osavõturohke Vinni Välk 
kiirmaleturniir kutsuti veerandsaja aasta järel taas ellu 
2014. aasta jaanuaris Vinni Spordikompleksi 40. aastapäe-
val. Toonase 33 maletajaga turniiri võitis meestest rahvus-
vaheline suurmeister Aleksandr Volodin (pildil pärast mul-
lust võitu) ja naistest seenioride Euroopa meister Tatjana 
Fomina. Neid ja paljusid teisi maletajaid võib Vinni spordi-
kompleksis võistlemas näha nüüdki. 
Maleturniirile eelregistreerimine kestab kuni 22. jaanuari 
kell 12ni e-posti aadressil peakohtunik@gmail.com või te-
lefonil 553 0227 (Eino Vaher).

Kuulutaja
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MIS ON DIOKSIINID JA KAS NEID PEAB KARTMA?

Miks anname lubadusi just 
uue aasta alguses?
Inimestel on soov oma elu 
paremaks muuta ning selle-
ga seoses tehakse plaane 
uueks, saabuvaks aastaks. 
Aastavahetus on just selline 
hea ajaline verstapost, kus 
tahetakse vanad halvad har-
jumused maha jätta ning 
alustada millegi heaga oma 
elus. 
Tegelikult need üldlevinu-
mad lubadused, mida soovi-
me ja lubame, on ääretult 
lihtsad ja tundub, et ka ker-
gesti teostavad – natuke kaa-

„Inspektorina töötades nä-
gin, kui palju kala läheb 
mõttetult raisku,“ rääkis ta. 
„Sageli jahvatatakse kilu ja 
räim kalajahuks, millest 
omakorda toodetakse erine-
vate lisanditega sööt kala-
kasvatuse kaladele. On ka 
kalakasvatusi, milles antakse 
hulgikaupmeestele kataloo-
gid, mille järgi nad endale 
täpselt soovitud värvi lõhet 
ja forelli tellida saavad. Näi-
teks jaapanlased eelistavad 
oranzhi värvi, eurooplased 
rohkem sügavroosat värvi 
kala. Tegelikult on metsikult 
kasvava Läänemere lõhe fi-
lee kahvaturoosa.“
„Küll oleks tore, kui igal eest-
lasel oleks oma tuttav kalur, 
kellelt paar-kolm korda nä-
dalas värsket kraami ostmas 
käia,“ jätkas Els Ul-
man-Kuuskman. „Värskelt 
merest püütud kala on aus 
kaup.“

Sageli on võõramaine vaa-
kumpakendatud kalafilee 
eelnevalt töödeldud selliselt, 
et tarbija võib kalaga kaasa 
saada soovimatu koguse 
vett. Või lisatakse kalatöös-
tustes kalafileele keemilisi 
ühendeid, mis pole küll ini-
mese tervisele kahjulikud, 
kuid kas me vajame seda 
keemiat?
Sageli eemaldatakse kala-
luud keemilisel meetodil. 
Targem on osta terve või 
roogitud kala ning fileerida 
kala ise. Tutvus päris oma 
kaluriga kulub eriti ära suvel, 
kui süüakse palju suitsukala. 
„Poest ostetud suitsukalaga 
tasuks olla mõõdukas,“ soo-
vitas kalandusekspert. „On 
olemas kalatööstused, kus 
kasutatakse vedelsuitsuta-
mise meetodit. Kalad laotak-
se suurtesse vannidesse, kus 
neile siis keemia abiga suit-
sumaitse antakse. Õiget suit-

Kilu ja räim iga eestlase toidulauale
„Eesti on üks väheseid riike terves Euroopas, 
kus kilu ja räim on seni veel n-ö söögikalad, mu-
jal tehakse neist vaid kalajahu. Me peaksime 
kilu ja räime ja rohkem sööma ja toetama nii 
Eesti kalureid,“ arvab kuus aastat Euroopa Ko-
misjonis kalanduseksperdina töötanud kodu-
maise kala entusiast Els Ulman-Kuuskman.

Kaire Kenk

sukala suitsutatakse lepa-
suitsuahjudes.“

Kalavalk ja
B12 vitamiin
2014. aastal New Yorgis läbi-
viidud uuring näitas, et las-
tel, kellel on organismis kõr-
gem oomega-3-rasvhapete 
tase, on paremad õppetule-
mused, nad on edukamad 
erinevates mälutestides ja 
neil on vähem käitumis-
probleeme.
Oomega-3-rasvhappeid si-
saldavad kõige rohkem ras-
vased kalad, nagu sardiinid, 
lõhe ja tuunikala. Kalanor-
miks päevas peetakse vähe-
malt 30 grammi.
Kalarasva omapära on, et see 
pole tahke, pigem on tege-
mist õli kui rasvaga.
„Kala praadimiseks võiks ka-
sutada vähem rasva, aga kala 
enda rasva ei ole vaja karta,“ 
märkis Els Ulman-Kuusk-
man.
„Kaalulangetajatele on kõige 
sobilikum kala tursk, aga ini-
mestele, kel kehakaaluga 

probleeme pole, kilu ja 
räim.“
Pealegi on kilu elutsükkel nii 
lühike, et mingit dioksiini ta 
endasse koguda ei jõuagi. 
Ning kilu on läbi aasta toite-
väärtuselt enam-vähem 
ühesugune, mitte nii drasti-
liselt erinev nagu rammus 
sügisene ja kõhnuke kevadi-
ne räim. 
„Muidugi on tuunikala äär-
miselt maitsev, aga kahjuks 
on see kalaliik kogu maail-
mas ülepüütud. Kui ikka jaa-
panlased pakuvad ühe tuu-
nikala eest kalaoksjonitel 20 
000 USA dollarit, siis usun 
küll, et minu lapselapsed 
poest tuunikalakonserve 
enam osta ei saa. Ookeani-
kaladest meeldib mulle isik-
likult kõige rohkem makrell 
ehk skumbria. Nii maitselt 
kui ka kalarasvade koostiselt. 
Makrelli oomega-3-oome-
ga-6 rasvhapete koostis on 
väga hea, makrellist teevad 
paljud ravimitööstused isegi 
kalaõlikapsleid,“ soovitas Els 
Ulman-Kuuskman.

Kuidas panna
laps kala sööma
„Lastele sobivad hästi kõik-
sugu kalaampsud taignas,“ 
jätkas ta. „Mina olen kasuta-
nud pannkoogitainast: kas-
tan fileeritud kalad sinna sis-
se ja sealt otse rasva sisse. 
Kõige lihtsam on aga vahest 
alustada vürtsikilust - see on 
lihtsalt nii maitsev. Mina 
söön kiluleiba hommikuei-
neks. Eelroaks sobib väga 
hästi kilu-punapeedi suupis-

te, väga maitsvad on igasu-
gused vormiroad kilust, jä-
relroaks kilupirukas,“ lisas 
ta.
Üks korralik kalapraad või 
-hautis on perele lõuna-või 
õhtusöögiks väga hea valik, 
sest kõikidest loomsetest 
valkudest on just kalavalk 
inimese organismile kõige 
kergemini seeditav. Ka sisal-
dab kalaliha B12 vitamiini, 
mis on eriti vajalik just kooli-
lapse ajule.

Ravimifirmad õhutavad dioksiinipaanikat
Dioksiin on üldtermin, mis tähistab gruppi orgaanilisi ühen-
deid (dioksiinid ja furaanid). Loodusesse satub dioksiin pea-
miselt kloori sisaldavate plastide põletamisel, samuti nafta-, 
kivisöe- ja paberitööstustest.
Euroopa Liidus kehtivad normid, kui palju dioksiini tohib 
kalas olla. Seda jälgitakse pidevalt ning vaatlusandmed näi-
tavad, et Eesti siseveekogude kalad sisaldavad dioksiini väga 
vähe, merekalad keskmiselt. Lubatud piiri lähedal ja mõni-
kord rohkemgi leidub dioksiini ainult vanas lõhes, mis kaa-
lub vähemalt 3–4 kilo. 1-2kilone lõhe ei sisalda ülearu palju 
dioksiini. „Igasugune kala on nii väärtuslik toiduaine, et üks-
kõik mis moel seda süüakse, ikka on kasu suurem kui kahju 
seal normi piires sisalduvast dioksiinist.“ Ütles Els Ul-
man-Kuuskman.
Dioksiiniprobleemi kasutavad osavalt farmaatsiafirmad, kes 
soovitavad kala mitte süüa, vaid võtta kalaõlikapsleid. Samas 
on inimese jaoks surmav doos 100 mg dioksiini iga kehakilo 
kohta ja mürgituse saamiseks peab ta ära sööma mitu tonni 
normist suurema dioksiinisisaldusega rasvast heeringat või 
räime.

Kas sa kavatsed täita
oma uusaastalubadusi?
Aasta alguses jagame 
lubadusi endale ja teis-
tele. Mõne aja pärast 
saab selgeks, et anna-
me sõna ja võtame se-
da. Kuidas siis lubadu-
si püstitada, et me neid 
ka täita suudaksime? 
Nõuandeid jagab psüh-
holoogiline nõustaja 
Anneli Salk (pildil).

Anu Viita-Neuhaus

lust alla võtta, suitsetamise 
maha jätta, rohkem liikuda 
ning mõnda olulist oskust 
õppida. Mingit üle jõu käivat 
lubadust endale tegelikult 
naljalt ei anta. Kuid nagu lu-

badustega ikka - kerge on 
neid anda, märksa raskem 
järjepidevalt täita. Lubaduse 
andmisest selle elluviimiseni 
võib olla pikem samm, kui 
arvati. 

Aga hakates lubaduste täit-
mise nimel tegutsema, on 
tõenäosus, et see ühel heal 
päeval täidetakse. Nagu öel-
dakse: kordad tegu – saad 
harjumuse – kordad harju-
must – saad elustiili – kordad 
elustiili – saad saatuse.

Mil viisil käituda, et luba-
dust täita?
Endale tuleb anda neid luba-
dusi, mis on olulised. Kui lu-
badus on ebaoluline, siis see 
ei teostu nii kergesti, pole 
lihtsalt suurt indu sellega te-
geleda. Näiteks lubatakse 
endale, et hakatakse uuel 
aastal hispaania keelt õppi-
ma, sest oleks ju tore veel 
ühte võõrkeelt rääkida. Aga 
kui see on lihtsalt tore uit-
mõtteline lubadus, siis sel-
leks see jääbki. Kui pole mit-
te mingit reaalset vajadust ja 
väljundit, siis võivad õpin-
gud soiku jääda. 
Lubaduse andmise puhul on 
oluline, et see oleks enda 
püstitatud ja sõnastatud. Kui 
elukaaslane tahab, et sa suit-
setamise maha jätaksid, ning 
tema rõõmuks annad sellise 

lubaduse, siis pole sellel pal-
ju jõudu, vaid see jääbki lu-
baduseks. 
Oluline on ka see, et luba-
dust oleks võimalik täita. 
Näiteks kui lubatakse neli 
võõrkeelt aastaga selgeks õp-
pida, aga ei olda just suure-
pärase mäluga, siis on see 
üle jõu käiv ulmeline ette-
võtmine. 

Millega veel lubaduste pu-
hul arvestada?
Lubaduste puhul on hea pai-
ka panna ajakava, määrata 
lõpptähtaeg, millal see saab 
täidetud. Hiina vanasõna üt-
leb, et iga tee algab esime-
sest sammust! Ajaline arves-
tus on kasulik, sest esimeste 
sammude tegemist kiputak-
se edasi lükkama. Hea oleks 
uusaastalubaduste täitmise-
ga alustada jaanuaris, mitte 
augustis. 
Uusaastalubaduste puhul on 
vajalik arvestada oma lähe-
dastega, et peale lubaduste 
täitmist oleks jätkuvalt alles 
head suhted. Öeldakse, et iga 
saavutuse tegelik hind sisal-
dab seda, millest tuleb loo-

buda selle saavutamise käi-
gus. Kui antud lubaduse täit-
mine võtab enamiku teie 
ajast ja rahast, siis võib juh-
tuda, et selle all kannatavad 
suhted. Kui aga lubadused 
teevad teie lähisuhted pare-
maks, siis on need igati väär-
tuslikud ning nende teosta-
misel saate lähedastelt posi-
tiivset toetust.
Infoajastul soovitan kasuta-
da kasulikku ja olulist infot, 
mida on võimalik leida, et 
lubadust oleks kergem täita. 
Teiste inimeste headest ko-
gemustest ja nõuannetest on 
palju õppida, sest nemad on 
oma unistuse juba täitnud. 
Nendest kogemustest on kir-
jutatud internetis, raamatu-
tes ja muudes meediakanali-
tes, tuleb ainult see info üles 
leida.
Ja uskuge või mitte, kuid igat 
endale antud lubadust ei pea 
iga hinna eest täitma, sest 
olud ja arusaamised muutu-
vad. Teostamist väärt on ai-
nult need uusaastalubadu-
sed, mis ka peale jaanuari-
kuud  tunduvad sobivad ja 
mõistlikud olevat.
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22.,  29. jaan; 5., 26. veebr; 6. märts
Rakvere Teatris

VIIMASED ETENDUSED

Tasub teada
MÕNE REAGA

29. jaanuaril saab Jõhvi 
kontserdimajas esimest kor-
da kuulata ja vaadata Kiievi 
keelpillikvarteti Asturia uni-
kaalset sõuprogrammi, kus 
kantakse ette klassikalised 
tippteosed tänapäevases 
töötluses. Elektrilised muu-
sikariistad, säravad kostüü-
mid ja koreograafia muuda-
vad Asturia kontserdi vaate-
mänguliseks etenduseks, 
tuntud teoste seaded aga 
hämmastavad oma uudse 
kõlaga.
“See on väga harukordne, et 
muusikud mitte ainult ei 

valda virtuoosselt pille, vaid 
ka tantsivad sama suurepä-
raselt. Ma ei kahtle, et ees 
ootav vapustav sõu on külas-
tajatele uue aasta puhul suu-
repärane kingitus,“ tõdes 
Jõhvi Kontserdimaja projek-
tijuht Ljudmilla Giljova. 
Kriitikud nimetavad peamis-
teks kvarteti loomingut ise-
loomustavateks joonteks 
kirglikkust ja temperament-
sust, ekspressiivsust ja emot-
sionaalsust, võimsat ener-
geetikat ja kontrastide män-
gu. Nad märgivad, et Asturia 
on loominguliste inimeste 

ühendus, mille eesmärk on 
luua kunstis uut, muutes 
seeläbi ümbritsevat maail-
ma veidi kaunimaks.
Lisaks Jõhvi kontserdimaja 
ülesastumisele esineb kvar-
tett veel 30. jaanuaril kell 19 
Vanemuise kontserdimajas, 
31. jaanuaril kell 19 Estonia 
kontserdisaalis ning 1. veeb-
ruaril kell 17 Pärnu kontser-
dimajas. 
Piletid müügil Piletilevis, Pi-
letimaailmas ning enne 
kontserti kohapeal.

Kuulutaja

Andrus Kivirähk on taas kir-
jutanud ühe teatriteksti, mis 
on kindlasti sama vaimukas 
kui legendaarne „Meri ja 
Orav“.
Endise riigipea asemel astub 
nüüd lavale president Ilves, 
kaaslaseks muidugi vana 
sepp Ivan Orav. Viimase tun-
gival palvel anname rahvale 
edasi ka tema saatesõnad: 
„Pühendatud Wabariigi aas-
tapäevale ja Riigikogu vali-
mistele, ja see ei ole orava- 
ega ilvesepartei reklaam. 
Oled eestlane või ei ole!“
Mängitakse ainult 14 eten-
dust veebruaris, osades And-
rus Vaarik ja Kaspar Velberg, 
mõlemad Tallinna Linna-
teatrist. 

Vana Baskini teater 
toob „Südame-    sõb-
rad“ Rakveresse
„Südamesõprade“ autor 
Richard Baer (1928-2008) 
on teatripublikule tuttav 
2013. aastal esietendunud 
„Ootamatu ettepaneku“ 
järgi. Kuigi ta on teatrile 
kirjutanud ainult mõned 
näidendid, on need siiski 
vägagi kaalukad.
Nii on näidendiga „Süda-
med ja lilled“, mille Baer 
kirjutas tegelikult televi-
sioonile, kuid teatriinimes-
te soovile vastu tulles ko-
handas ta tüki ka teatrile, 
pannes sellele nimeks „Sü-
damesõbrad“.
„Südamesõbrad“ etendub 
Rakvere teatris 24. jaanuaril 
kell 19. Etenduse lavastas 
Eero Spriit. 
Kaks keskeas meest on 
haigla kardioloogiaosakon-
nas infarktijärgsel taastus-
ravil. Nad on äärmiselt eri-
neva sotsiaalse taustaga - 
üks neist on suurärimees, 
teine palgatööline -, kuid 
neid seob lausa ootamatult 
tugevasti nende ühine saa-
tus: läbipõetud süda-
meinfarkt. Haiglasviibimise 
ajal saavad neist süda-
mesõbrad, mida ei saa aga 
öelda nende abikaasade 
kohta, keda sunnivad dis-
tantsi hoidma väga erine-
vad majanduslikud võima-
lused.
Sellest kasvab naistel kogu-
ni põhimõtteline vastas-
seis, mis lõpeb siiski leppi-
misega. 
Kuid meestel läheneb haig-
last kojusaamise päev. Mis 
saab edasi?
Kerkib küsimus, kas nad 
saavad jääda sõpradeks, kui 
nende elurütm ja neid 
ümbritsev keskkond on nii 
erinevad?
On sellisel sõprusel tulevik-
ku?
Kuigi tükil on kaalukas 
idee, on see siiski kirjutatud 
komöödia võtmes, dialoog 
sädeleb vaimukusest ja ku-
na kumbki mees pole suu 
peale kukkunud, viskavad 
nad teineteise kulul ka 
head nalja.
Osades Raivo Rüütel, 
Eduard Salmistu, Marika 
Korolev, Katrin Valkna, Al-
lan Kress ja Alice Kirsipuu. 
Piletid saadaval veel Rakve-
re teatri kassas, Piletilevis ja 
Piletimaailmas. 

Kuulutaja

Kvartett Asturia üllatab ja vaimustab

Orav ja Ilves
On öö. President Ilves on 
Kadriorgu külla kutsunud 
Ivan Orava – otse põrgust. 
Talle teeb muret, et Evelin on 
korduvalt rääkinud kahest 
vene meesterahvast, kes te-
da elevile ajavad. Ja kes oleks 
tibladega paremini kursis 
kui Ivan ise! Ta ilmubki otse 
maa alt ja avardab presiden-
di silmaringi nõukogude aja 
teemadel, mille nüansid on 
väliseestlasele tabamatuks 
jäänud.
Ilves: „Evelin räägib mulle 
neist pidevalt mingeid kum-
malisi lugusid, ise naerab, 
näost punane, aga mina ei 
saa aru, kes need isikud selli-
sed on. Mõistad, Ivan, ma ei 
taha oma naise minevikus 

tuhnida, ma ei taha talle mi-
dagi ette heita, igaühel võib 
olla eelmiseid suhteid, aga 
ma tahan siiski teada… Ma 
tahan kindel olla… Miks ta 
mulle neist kogu aeg räägib? 
Kas suhted jätkuvad? Minu 
selja- taga?“
Orav: „Toomas, ära mõtle 
välja, oma naise pärast võid 
sa küll päris rahulik olla! 
Nende poolt pole sul mingit 
ohtu karta.“
„Orav ja Ilves” etendub Jõhvi 
Kontserdimajas 14. veebrua-
ril kell 12 (tel. 32-95444) ja 
Rakvere Teatris 15. veebrua-
ril kell 15 (tel. 32-95444). 

Kuulutaja

RAKVERE TEATER

Rakvere Teatri mängukava jaanuaris
31.01. kell 19 Maalermeister Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Gerda Kordemets)
16.01. kell 19 Meie, mehed Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Toomas Suuman)
17/30.01. kell 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures 
majas (lav. Eili Neuhaus)
22/29.01 kell 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere 
Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
23.01 kell 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suures ma-
jas (lav. Peeter Tammearu)
31.01. kell 19 3 õde Rakvere Teatri väikses majas (lav. And-
res Noormets)
09/29.01. kell 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Indrek Apinis)
16/23.01. kell 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale 
Rakvere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
17.01. kell 19 Majahoidja Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Mati Unt)
21.01. kell 19 Kaasavaratu Rakvere Teatri väikses majas 
(lav. Elili Neuhaus)
22/27.01 kell 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses 
majas (lav. Raivo Trass)
30.01. kell 19 Algused Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Nils Riess)
16.01 kell 19 Armastus tööpostil Puhja seltsimajas (lav. 
Peeter Tammearu)
19.01 kell 19 Uno Bossa Vanemuise väikses majas (lav. 
Hardi Volmer)
20.01. kell 19 8 armastavat naist Viimsi huvikeskuses (lav. 
Eili Neuhaus)
21.01 kell 19 Uno Bossa Põlva kultuurikeskuses (lav. Hardi 
Volmer)
23.01. kell 19 Lahuselu Aruküla rahvamajas (lav. Kalju Ko-
missarov)
26.01. kell 19 Kaasavaratu Võru „Kannel“ (lav. Elili Neu-
haus)
28.01 kell 19 Armastus tööpostil Haapsalu kultuurikesku-
ses (lav. Peeter Tammearu)
28.01. kell 19 Meie, mehed Järvakandi kultuurihallis (lav. 
Toomas Suuman)
30.01 kell 19 Leping Tabivere rahvamajas (lav. Indrek Api-
nis)
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P, 18. jaanuar kell 18:15
E, 19. jaanuar kell 18:50

Õudus
(Alla 12 a mittesoovitatav)

NAINE MUSTAS:
SURMAINGEL

P, 18. jaanuar kell 15 ja 16:40
E, 19. jaanuar kell 15:30 ja 17:15

Animafilm
Perefilm

MESILANE MAIA

P, 18. jaanuar kell 20:10
E, 19. jaanuar kell 20:45

Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

SUURED SILMAD

Vaba aeg
KUHU MINNA

Rakvere Kultuurikeskus
Reedel, 16. jaanuaril kell 21 Rakvere Rahvamajas Seltskon-
natantsu Paradiis. Suur heameel on teatada, et kauaooda-
tud tantsuõhtud on nüüd tulemas! Juba 16. jaanuaril 2015 
toimub glamuurne üritustesarja avamine Rakvere Rahva-
majas (Kreutzwaldi 2). Oodatud on kõik, kes peavad lugu 
tantsust ja muusikast. Valsside, tangode, sambade ja kõi-
kide muude tantsurütmide eest kannab hoolt DJ Alex 
Itaaliast. Elamusi leidub ka kitarri ja klaveri saatel. Koha-
peal on baar ning igale külastajale pakub tassi kohvi Art 
Cafe. Kaunite hetkede jäädvustamiseks on olemas foto-
nurk. Dresscode: pidulik. Pilet eelmüügist Art Cafe kohvi-
kust, Lai 13 (www.artcafe.ee) 5 eurot ja kohapeal 7 eurot. 
Laudade broneerimine: taimo.kaldma@mail.ee tel: 
5141664.

Gustavi Maja
20. jaanuaril kell 18.30 alustab tervisliku toitumise kursus 
“Kevadele vastu kergemalt” 
22. jaanuaril kell 18.30 Qigong - Hiina energiavõimlemine 
algajatele. Gustavi Majas Rakveres Pikk 28. Täpsem info ja 
registreerumine: www.gustavimaja.eu, tel +372 553 5871 
Ly.

Tapal otsitakse härra Õiget
Kolmapäeval, 21. jaanuaril näeb Tapa kultuurikojas teatri-
etendust „Naine ja klarnet”, mida mängib pealinna väike-
teater Teoteater.
Naine on kutsunud õhtusele kohtingule meeleolu loomi-
seks klarnetimängija ja koos klaasikese veiniga jutustab ta 
pillimehele olulistest meestest oma elus. Kuidas ära tunda 
härra Õige? Kas inimesed satuvad meie ellu juhuslikult või 
põhjusega? Naist mängib Kristiine Truu ja meespeatege-
last Tapalt pärit olev Toomas Krall (mõlemad pildil). Tüki 
autor on mainekas ameerika näitekirjanik Michael Cristo-
fer, kes on ühe oma teise näidendi eest võitnud Pulitzeri ja 
Tony auhinna.
Publikule on seatud eapiiriks 14 aastat, kuna laval kuuleb 
kõnepruuki ja teemasid, mis on nooremale vaatajale aru-
saamatud.

Tõnu Lilleorg
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Tel 5919 9330, 5340 9428
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

PRAAD “siilike”

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

/kg

2,20

1,95

3,20

€

€

€

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul, Mustamäe turul Tallinnas

ja Tabasalu lihapood Klooga mnt 5a

Eestimaine liha otse farmerilt!

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

Abielusõrmuste valmistamine

Koolilõpusõrmuste valmistamine

•

•

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

Saabus müügile

SUUR VALIK
rõivakangaid

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L, P

- 9.00-16.00

Suletud

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

Talve-

saabastel

HINNAD

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

TEKSAD, T-särgid, topid pluusid jpm,

TALVEKAUPADE
SUUR ALLAHINDLUS

HINNAD ALL

50 KUNI 70%

Voodi pruunDiivanvoodi Hugo
pesukastiga

Voodi valge, öökapp 127€,

riiete kirst 203€, voodi kast 82€

Bella voodi 140x200

Mööblisalong Vaala keskuses

Nurgadiivan City 305x195

720€

382€ al 300€

al 233€

169€

Nurgadiivan Hilly 245x195

866€

* Põllumajandusehitised
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

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