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“Vali Rakvere linna
 juhtima tugev meeskond! 
Soovitan kindlustundega 
igat meie meeskonnaliiget.”

Austusega
       Marko Torm

MARKO TORM
Sinu linnapeakandidaat 101
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Teada-tuntud kohali-
ke poliitikute kõrval 
kandideerib Reformi-
erakonna nimekirjas 
Rakvere linna voliko-
gusse pikaaegse juhti-
miskogemusega 
Tarmo Terav.

Liisi Kanna

Tarmo Terava igapäevatööks 
on juhtida AS Vireeni. Tegeli-
kult on Terav suure osa elust te-
gevjuhi ametit pidanud, varem 
AS OG Elektra kollektiivis. Ko-
halikel valimistel otsustas ta kan-
dideerida just tulenevalt soovist 
ettevõtjaid toetada. „Ettevõtja on 
see, kes loob uusi väärtusi, mida 
jagada, et ka eakad inimesed 
saaksid inimväärselt elada. Tu-
gev ettevõtluskeskkond on kõige 
alus,“ lausus Terav põhjendu-
seks.

Bürokraatia 
vähendamine

Vireeni juhataja märkis, et 
kuigi ta ei ole varem volikogu 
töös osalenud ja ei oska hinnata, 
mis seni õigesti või valesti teh-
tud, on tal mitmeid ideid, mis ai-
taks ettevõtluskeskkonda paran-
dada. „Linnavalitsus ja volikogu 
peaks vähemalt paar korda aastas 
ettevõtjatega kohtuma – nende 
vahel tekkiks sünergia. Linn toe-
taks ettevõtjaid ja nemad oma-
korda linna,“ arutles kandidaat.

Lääne-Viru maava-
nem ja Reformiera-
konna Rakvere linna-
peakandidaat Marko 
Torm on erinevates 
meeskondades alati 
oluliseks pidanud 
maksimaalse panuse 
andmist. Ka tänavu 
soovib ta oma tugeva 
meeskonnaga võtta 
vastutuse Tuleviku 
Rakvere ees.

Liisi Kanna

Milline inimene on Marko 
Torm?

Olen lihtne inimene. Lõpeta-
nud Triinu lasteaia ja vanemate 
lahutuse järgselt kasvanud üles 
kahetoalises hruštšovkas, Koht-
la-Järvel. Pärast gümnaasiumi 
lõpetamist siirdusin õppima Si-
sekaitseakadeemiasse ja olen vä-
ga õnnelik, et kooli lõpukursusel 
langetatud otsus naasta omaaeg-
sesse kodulinna – Rakveresse – 
sai 2002. aastal vastu võetud.

Olen Rakverest leidnud omale 
suurepärase abikaasa. Meie pe-
res on täiskasvanud tütar ja pere 
noorim, Joonatan, alustab järg-
misel aastal kooliteed. Perekon-
na sean esimesele kohale, kuigi 
paljude ettevõtmiste ja ühis-
kondlike kohustuste tõttu jääb 

nende jaoks paratamatult vähe 
aega. Sedavõrd väärtuslikum on 
iga hetk omastega.

Miks kandideerid Rakvere 
linnavolikogusse ja soovid 
saada Rakvere linnapeaks?

Olen Rakvere linnavolikogus-
se valitud Rakvere inimeste 
poolt ka 2013. aastal ning tööta-
nud volikogu esimehena. Lää-
ne-Viru maavanemaks nimeta-
misel pidin vastavalt seadusele 
volikogust lahkuma. Teostab ju 
maavalitsus linnade ja valdade 
tegevuse üle järelevalvet. Olen 
kohalikku poliitikasse tulnud al-
les 30aastasena, 2010. aastal. 
Praeguseks on kogemusi juba 
piisavalt ja energiat veel küllaga, 
et kodukoha käekäiku panusta-
da. Olen kogu oma tegevuse käi-
gus oma otsuste eest vastutanud 
ja soovin olla eestvedaja, mitte 
lihtsalt toetaja. Juhtida Rakvere 
linna arengut, haldusreformi 
järgselt veelgi tihenevas konku-
rentsis. Tahan olla Rakvere lin-
napea – olen selleks vastutuseks 
valmis.

Milline on sinu nägemus 
Rakvere linnast viie ja küm-
ne aasta pärast?

Ma ei ole põhimõtteliselt nõus 
sellega, et Rakvere linn ei saa 
kunagi suuremaks, kui ta on 
praegu. Ainuüksi selline mõtte-
viis viib meid kiirenevas tempos 
inimestest tühjaks. Rahvastiku-
prognoosid meie ees on reaalsus 
ja meie kohustus valitud isikute-
na on neid trende murda, või-
delda nende vastu. Soovin luua 
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Tarmo Terav peab oluliseks ettevõtluskeskkonna tugevdamist
11. jaanuaril 1994. aastal asus Tarmo Terav tööle AS OG Elektra juha-

tuse esimehena ning oli selles ametis 20 aastat.

„Tarmo Terav on selline inimene, kes ei loe kunagi tööaega. Kui tal oli vaja 
midagi ära teha, siis ta võis olla ööd ja päevad väljas. Ma ei loobi kergekäeliselt 
oma sõnu – ta on erakordse töövõimega inimene. Tarmo Terav on ehtne majan-
dusmees, majandusliku mõtlemisega, ja mina toetan kahe käega sellise inimese 
pürgimist volikogusse.“

Oleg Gross,
AS OG Elektra omanik

Alates 23. novembrist 2015 on Tarmo Terav tegevjuhiks ja juhatuse 
liikmeks AS Vireenis, mis tegeleb loomsete kõrvalsaaduste ja hukkunud 
loomade ümbertöötlemisega, aga ka bioloogiliselt ohtlike nakkushaiguste 
kollete likvideerimisega. Igapäevatöös puutub Terav tihedalt kokku Ve-
terinaar- ja Toiduametiga.

„AS Vireeni juhataja Tarmo Terav on meie hea ja konstruktiivne koostöö-
partner oludes, kus sigade Aafrika katk on Eesti metsades endiselt laialt levinud 
ning käesoleval aastal jõudnud kahjuks ka kolme kodusigade farmi. Ta on 
uuendusmeelse juhina kasutusele võtnud mitmed loomsete jäätmete käitlemist 
parandavad lahendused, mis muuhulgas säästavad vaimselt ja füüsiliselt nii Ve-
terinaar- ja Toiduameti töötajaid kui seapidajaid. Tarmo Terav on seda tüüpi 
juht, kes pigem otsib lahendusi, kuidas teha, mitte vabandusi, miks midagi teha 
ei saa. Ta on töötajatega arvestav uuendusmeelne juht.“

Indrek Halliste,
Veterinaar-ja Toiduameti peadirektor

„Tarmo Terava juhtimisel on AS Vireenist saanud VTAle lepingupartner, 
kes korraldab taudikoldes loomade hukkamist, hukatud loomade transporti 
käitlemisettevõttesse ning korjuste nõuetekohast käitlemist. Hindan Tarmo 
Teravat eriti selle poolest, et ettevõtte juhina on ta alati ise sündmuste toimumis-
paigas ja juhib kohapeal kõiki lepingulisi protsesse. Praktikas saadud kogemus-
tega on ta suutnud tegevusi järjest efektiivsemaks muuta ning tänaseks on ris-
kid millegi mitteõnnestumiseks minimaliseeritud. Samuti on Tarmo Terav väga 
hea suhtleja ning minul VTA vastutava osakonna juhina on tagasiside sünd-
muskohalt tema poolt alati väga operatiivne ja täpne.“

Harles Kaup,
Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise, 
loomakaitse ja söötade osakond juhataja

Teise olulise nüansina märkis 
Terav bürokraatia vähendamist 
linnaga asjaajamises, tuues üht-
lasi esile, et ettevõtluskeskkond 
on iseseisva Eesti ajal meeletult 
muutunud. „Kui ma 1994. aastal 
AS OG Elektrasse tööle asusin, 
siis bürokraatiat veel õieti ei ol-
nudki ja asju oli palju lihtsam 
ajada,“ meenutas Terav. „Saan 
muidugi aru, et päris nullbüro-
kraatia ei saa olla, siis oleks tegu 
anarhiaga. Kuid bürokraatiat tu-
leks vähendada, iga aastaga läheb 

aga asi aina hullemaks, just 
ametnike poole pealt. Nad peak-
sid mõistvamad ja toetavamad 
olema.“

Läbipaistev juhtimine
Oma juhtimiskogemusele tu-

ginedes rõhutas Terav linna va-
litsemise põhimõtete juures au-
suse ja korrektsuse vajalikkust. 
„Linna juhtimine peab olema lä-
bipaistev, see on kõigi kodanike 
jaoks oluline.“

N-ö laiemat pilti vaadates 

peab Terav äärmiselt vajalikuks 
kasutada ära neid võimalusi, mi-
da Eesti riik Euroopa Liidu toel 
praegu pakub. „Rakvere linn 
peaks kirjutama rohkem projek-
te, taotlema lisarahasid, mida 
veel on võimalik saada. Ettevõt-
lusvaldkonnas olen koostanud 
päris palju projekte, mida tuleks 
üles lugeda mitme käe sõrmedel. 
Leian, et Euroopa raha tuleb 
maksimaalselt kasutada. Samas 
on ka riigieelarvelisi projekte 
võimalik esitada. Projekti kirju-
tamine ei ole nii kallis, et ei ta-
suks hiljem saadavat kasu arves-
tades ära.“

Kaunis keskkond
Huvitava ideena tõstis Terav 

esile ka kauni kodu konkurssi 
taaselustamise vajaduse ja mõju. 
„Meil on üleriigiline Kauni Ko-
du konkurss, kuid Rakvere lin-
nas ei ole see ma arvan kümme 
aastat juba toiminud. Võiks olla 
konkurss, kus hinnataks nii ühe-
pereelamuid, kortermaju kui et-
tevõtteid,“ rääkis ta. „Inimene 
vajab tunnustust - mida rohkem 
teda tunnustatakse, seda enam ta 
pingutab. Samal ajal tuleks välja 
tuua ka selliseid krunte ja ela-
muid, mis on räämas. Linn või-
daks sellisest konkursist ja meie 
elukeskkond muutuks kauni-
maks.“

Terav toonitas, et nii muutuks 
ka kortermajade ümbrus ilusa-
maks. „Ei ole teist sellist linna 
nagu Rakvere, kus nii palju kor-
termaju KredExi abirahadega 
korda tehtaks. Nüüd tuleks kor-
rastada ka ümbrust.“

Tarmo Terav tööpostil 
AS Vireenis. 

Foto: Liisi Kanna

Marko Torm: tahan olla linnapea kõikide Rakvere inimeste jaoks

elukeskkonna, kus paindliku 
tööaja, kaugtöö ja aina parane-
vate ühenduste abil soovivad pe-
red Rakveresse jääda ja tagasi 
tulla. Peame looma elukeskkon-
na, kus lasteaed on kuni viie mi-
nuti kaugusel ja kohad ilma jär-
jekordadeta tagatud. Linna kesk-
messe tuleks tervet maakonda 
teenindav riigigümnaasium ja 
kahe kõrgkooli liitumisel tekkiv 
veelgi tugevam kõrgkool. Peame 
olema linn, kus õitseb Rakvere 

teater, pulbitseb kultuur ja spor-
dirajatised rahuldavad ka nõud-
likuma maitse. Oleks turvaline 
elukeskkond, kaunid pargid, 
korras tänavad ja aktiivses kasu-
tuses olevad kergliiklusteed. 
Toimiv linnamajandus ja võime-
kus panustada meie eakate hea-
olu kasvu. See tähendab rohkem 
teenuseid ja võimalusi tulla ea-
katel kokku. Linna kohustust ta-
gada häid võimalusi ühiseks aja-
veetmiseks nii Hämariku kui 

Kuukiire klubidele, Pensionäri-
de Liidule ja –ühingule. Rohkem 
koostööd ja märkamist – sisulist 
huvi linnajuhtide poolt nii toi-
dupanga tegemiste kui erivaja-
dustega inimeste vajaduste vas-
tu. Soovin rohkem kuulamisos-
kust.

Lisaks on märksõnaks toimiv 
ühistransport ja sisuline koostöö 
linna noortega. Rahvusvaheline 
noorsootöö ja võimalus noortele 
ise algatada projekte, linna süda-
mes – Keskväljaku majas. See ta-
gab meie noorte tahte ka naasta 
kodulinna pere loomiseks. See 
näitab meie suhtumist oma jä-
relkasvu.

Üks olulisemaid valdkondi on 
loomulikult ettevõtluse edenda-
mine. Bürokraatia vähendamine 
ja esimese sammu astumine. 
Meie endi aktiivsus investeerin-
gute meelitamisel linnaruumi. 
Töökohad, suurem maksulaeku-
mine ja meie parem hakkama-
saamine seeläbi. Tõhusam koos-
töö linnaga piiri omavate oma-
valitsustega. Rakvere valla ja 
Rakvere linna ühendamine veel-
gi tugevamaks Suur-Rakvereks. 
Tööd on palju, pole kahtlustki.

Kui oluliseks pead meeskon-
natööd? Mida see sinu jaoks 
tähendab?

Head meeskonnad on minu 
jaoks olnud alati edu alus. Üliini-
mesi ja asendamatuid meie seas 
ei ole, aga on kordumatuid eest-
vedajaid. Erilisuse loobki igale 
tugevale tegijale teda toetav 
meeskond. See keemia kas on 
või mitte. Olen juhtinud mees-

kondi nii avalikus, era- kui mit-
tetulunduslikus sektoris. Olen 
tõenäoliselt keeruline juht, kuna 
eeldan lähedastelt alati jäägitut 
panust, aga olen samal moel ise 
hingega kõikide ühiste ettevõt-
miste juures. Valdkonda ei olegi 
mõtet panustada, kui sa seda 
maksimaalselt ei soovi edenda-
da. Olen tänulik Lääne-Viru 
maavalitsuse tublidele ja süda-
mega tegijatele ning tean, et sa-
ma tugev meeskond ootab mind 
ees ka Rakvere linnavalitsuses.

Mida soovitad inimestele 
oma valikute tegemisel? 
Mida peaks valija arvestama?

Valige inimesi, kes on teiega 
olnud juba aastaid: s uhelnud, 
kuulanud, viinud erinevaid ideid 
ellu. Tundnud teie käekäigu vas-
tu huvi. Valige inimesi, kes pa-
katavad energiast ja tahtest see 
linna heaks tööle panna. Koge-
mustest, ilma soovita neid mak-
simaalselt kasutada, pole palju 
kasu. 

Oleme eeskujuks teistele lin-
nadele ja näitame, et 2013. aasta 
madal valimisprotsent (51%) oli 
tööõnnetus ja me soovime tege-
likkuses oma elukorralduse juu-
res aktiivselt kaasa lüüa. Soovin 
viia Reformierakonna meeskon-
na tugeva võiduni, et täita või-
malikult palju seatud eesmärke. 
Saame seda teha ainult sel juhul, 
kui lähed valima ja valid meie 
meeskonna kandidaadi. Võtame 
üheskoos vastutuse Tulevi-
ku Rakvere ees.

Foto: erakogu
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Valimised toimuvad 15. oktoobril 2017. aastal. Mine kindlasti valima!
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PAULUSE KIRIKUSSE
•LASTEAIA LASTELE TASUTA TOIT
•PEREARSTIKESKUS VILDE TÄNAVALE 
•VALLIMÄGI ATRAKTIIVSEKS 
KONTSERTPAIGAKS

Kadrinas 
toimus ajarännak
5. oktoobril rändas kogu Kadrina Keskkooli enam 
kui 600liikmeline pere stiilse ja pool koolipäeva 
kestnud teatrietendusena tagasi 1939. aasta 10. 
septembrisse, mil avas uksed Kadrina algkool.
Pidustused algasid president Konstantin Pätsi 
(Läsna teatri näitleja ja tuntud mööblimeister 
Kalev Pallon) saabumisega vastvalminud kooli-
maja ette ja jätkusid aktuse ning ajastule kohaste 
koolitundidega. Koolimaja õuel tervitas õppureid 
samuti ajastutruu lambakari. Tegemist oli ühe osa-
ga kooli 115. sünnipäeva nädala ettevõtmistest.

Rein Sikk

Antakse välja järjekordne 
Vest-Agderi stipendium

Lääne-Viru sõprusmaakond Vest-Agder Norrast annab küm-
nendat korda välja stipendiumi Lääne-Virumaal tegutsevale 
kunstnikule või kultuuritegelasele. Eesmärgiks on kaitsta ja eden-
dada kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas ning luua kohali-
kule kunstnikule või kultuuritegelasele võimalus edasi areneda. 
Stipendiumi suurus on 25 000 Norra krooni ja see võib jaguneda 
mitme kandidaadi vahel.

Stipendiumitaotlus peab sisaldama kunstniku või kultuuritege-
lase isikuandmeid (sh pangakonto number), loetelu 2017. aasta 
tähtsamatest töödest-projektidest ja kirjeldust raha kasutamise 
kohta. Taotlus peab olema vormistatud nii eesti kui inglise keeles. 
Lääne-Viru maavalitsus ootab vabas vormis taotlusi märgusõnaga 
„Vest-Agderi kunstistipendium“ hiljemalt 20. oktoobri kella 17ks 
elektrooniliselt aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee või pos-
tiaadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

Maavalitsuse poolt moodustatud komisjon valib esitatud kandi-
daatide seast vähemalt ühe inimese ning esitab kandidaadi and-
med edasi Vest-Agderile. Seekordne otsus tehakse teatavaks no-
vembris.

Kuulutaja
Foto: Rein Sikk/Kadrina vallaveeb

NÄDALA PILT
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Meie kõigi Rakvere

Kelly 
Konetski-Ramul

Keio Soomelt Velvo VäliKairit PihlakKadi Kruusmaa

nr 207nr 213 nr 206nr 204nr 211

UUDISED

Nordecon andis Tapa sõja-
väelinnakus Riigi Kaitsein-
vesteeringute Keskusele üle 
soomusmanöövervõime ta-
ristu esimese ja teise etapi 
ehitustööd, neist viimase en-
netähtaegselt.

Ehitustööde maksumuseks 
kujunes ligi 25 miljonit eurot. 
Kokku asfalteeriti umbes 
40000 ruutmeetrit ja beto-
neeriti ligi 15000 ruutmeetrit 
teid ja platse.

Esimeses etapis valmisid 
oluliste ehitistena alajaam, 
kasarmu ja toitlustuskomp-
leks. Uus kasarmu on nelja-
korruseline, selles on 300 ma-
jutuskohta ja 30 töökohta. 

Toitlustuskompleks on kahe-
korruseline, sööklas suude-
takse toitlustada päevas 3200 
inimest. Lisaks valmisid esi-
meses etapis kolm tehnika 
varjualust ja kaks hool-
dus-õppehalli koos pesulaga. 
Teises etapis valmis kolm 
hooldus-õppehalli ja kaks 
tehnika varjualust.

„Eesti riigi investeeringud 
riigikaitsesse mõjutavad 
praegu ehitusturgu tugevalt: 
käimas on viimase aastaküm-
ne suurimad kaitsevaldkonna 
ehitusprojektid ning kõik 
suuremad ehitusfirmad on 
saanud viimastel aastatel anda 
oma panuse riigikaitse aren-

gusse,“ ütles Nordecon ASi 
juhatuse liige Erkki Suurorg.

„Nordeconi lepingud Riigi 
Kaitseinvesteeringute Kesku-
sega nägid ette hoonete üle-
andmist käesoleva aasta sep-
tembri lõpuks ja oktoobris. 
Andsime esimese etapi taristu 
ja kasarmu üle juba kuu aega 
tagasi ja nüüd koos söökla 
ning esimese etapi varjualuste 
ning õppehoonetega pinguta-
sime ennetähtaegselt valmis 
ka teise etapi varjualused ja 
õppehooned,“ lisas ta.

Kuulutaja

Tapa sõjaväelinnakus valmis 
25 miljoni eest militaarobjekte

Tapa linnak.
Foto: Jaak Jõepera

Riigikohus asus Koeru, 
Rakke ja Lüganuse vallavoli-
kogude kaebusi arutades sei-
sukohale, et nimetatud valda-
de puhul on Vabariigi Valit-
sus haldusterritoriaalse kor-
ralduse muutmisel järginud 
seadusest tulenevaid nõudeid 

ja määrus ei ole põhiseaduse-
ga vastuolus.

Riigikohtu 4. oktoobril teh-
tud otsuste põhjal tekivad 
seega uued vallad: üle 6000 
elanikuga Väike-Maarja vald 
(ühines Rakkega), üle 9000 
elanikuga Järva vald (ühine-

sid Albu, Ambla, Imavere, 
Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja 
Koigi vallad) ja üle 9000 ela-
nikuga Lüganuse vald (ühine-
sid Kiviõli linn, Sonda vald ja 
Lüganuse vald).

Riigikohtusse on sundliit-
mist puudutavate valitsuse 

määruste põhiseaduslikkuse 
järelevalve kontrolliks pöör-
dunud ühtekokku 17 vallavo-
likogu. Ülejäänud 14 vallavo-
likogu kaebuste arutamine 
Riigikohtus jätkub.

Kuulutaja

Valdade sundliitmine tunnistati õiguspäraseks
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 Valimisliit Meie Kodu eesmärgid Viru-Nigula vallas
*Teeme korda mereäärsed piirkonnad Aseris, Kundas, Kalvis ja Mahus

g
*Tõstame sünnitoetuse 500 eurole (suurem kui Tallinnas)
*Parandame vallasisesed- ja külavaheteed ning tagame teede aastaringse hoolduse
*Käivitame vallasisese ühistranspordi Kunda, Aseri ja Viru-Nigula vahel
*Soodustame tööstusalade arendamist ning ettevõtlust Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris
*Toetame vallas korteriühistute loomist ja aitame ühistuid investeeringute saamisel
*Loome ühtse majanduskeskuse
*Säilitame koolid Aseris, Kundas ja Vastas ning tihendame 
koostööd Lääne-ja Ida Virumaa kutseharidusõppe asutustega
*Parendame sotsiaalabi kättesaadavust ja koostööd perearstikeskusega

uri-ja spordiüritusi

RAIVO  HEINMETS

   NR: 102

GAIDO KENTEM

   NR: 103

EINAR VALLBAUM

   NR: 101

Üheskoos oleme tugevamad!

110109 111

113 114 115

112

119117

116

118 120

TAPA VALD
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Reformierakonna ni-
mekirjas kandideerib 
Rakvere linnavoliko-
gusse 20aastane Mag-
nus Lehesoo – noor-
mees, kellest avalikkus 
on kuulnud peamiselt 
spordiuudistest. Mag-
nuse plussiks ning mii-
nuseks korraga on noo-
rus ja sport. Oma hää-
led loodab saada noor-
telt ja sportlikelt valija-
telt ning ka ettevõtlik-
kust hindavatelt valija-
telt.

Liisi Kanna

Magnus Lehesoo tegeles 
pikka aega taekwondoga, 
kuid vigastused tõmbasid te-
ma sportlasekarjäärile kriipsu 
peale. See ei tähenda, et noor-
mees oleks oma lemmikalast 
eemal - ta teeb esimesi sam-
me treeneriametis. 

Magnus oli nimelt maini-
tud spordiklubi sünni juures, 
toona küll sportlasena, aga 
nüüd valutab südant klubi ja 
taekwondo edasise käekäigu 

eest nii Rakveres kui laiemalt 
Virumaal.

Te olete Rakvere poiss, ko-
gu elu siin elanud ja treeni-
nud. Täiskasvanud on Rak-
vere üle hirmus uhked – 
olevat selline crazy-linn, 
nooruslik jne. Aga noortelt 
pole keegi küsinud – kas ne-
mad arvavad sama?

Elamiseks on Rakvere hea 
koht. Mina suurt linna ei 
eelistaks, pigem meeldib väi-
kelinn. Mulle tundub, et ka 
teistele noortele Rakvere 
meeldib – pole küll kuulnud, 
et keegi linna üle kurdaks. Ei 
siin koha peal ega ka kauge-
mal.

Võimalik, et tuleviku nimel 
tasuks korraks n-ö maailmas 
ära käia. Tähtis on, et tagasi 
tuldaks ja saadud kogemused 
siin rakendataks. Ma ei mõtle 
siinkohal kergema vastupanu 
teele minekut ehk Soo-
mes-Rootsis kerge raha taga 
ajamist. Välismaal tuleb käia, 
võimalusel ka elada, aga saa-
dud kogemused tuleks Eestis, 
Rakveres, uuteks väärtusteks 
luua.

Rakveres on ju tegelikult 
kõik olemas: tugev ettevõtlus 

nimetatud võitlussport. Va-
nemaks saades olen õige pisut 
rahvaspordi tasemel kokku 
puutunud ka autovõidusõidu-
ga.

Olite pikka aega oma saavu-
tustega kohalike lehtede 
pealkirjades. Mis juhtus, 
miks enam saavutusspordi-
ga ei tegele?

Praeguseks olen tõepoolest 
lõpetanud. Halvad asjad sat-
tusid kokku. Eestis on kaks 
rivaalitsevat taekwondo ala-
liitu ja nende vahelised aru-
saamatused viisid selleni, et 
sportlastel polnud enam ei 
rahvusvahelist väljundit ega 
korralikke treenereid. Samal 
ajal tabasid mind vigastused. 
Vaim pidas vastu, aga keha 
enam mitte.

Tahan, et teistel noortel lä-
heks paremini ja püüan end 
nii manageri kui ka treeneri 
rolli panna, et teistel oleks 
lihtsam. Loodetavasti oskan 
treenerina ka sellist nõu anda, 
et sportlane ei väsiks ei vaim-
selt ega füüsiliselt. Treening-
meetodid ja mõttemallid on 
muutunud - on aru saadud, et 
igale sportlasele tuleb lähene-
da individuaalselt.

Aga äkki oli see läbipõlemi-
ne? 5aastaselt alustamine... 
On ikka õige nii vara ala va-
lida?

Mingi murranguline hetk 
mul 15. eluaastal oli – mõtle-
sin, et milleks see kõik – re-
žiim, koormused. Aga klõks 
käis läbi ja tahtsin edasi teha. 
Võimalikult kõrgel tasemel. 
Siis, kui tekkisid probleemid 
tervisega, hakkasin vaikselt 
teisi juhendama, ja see hakkas 
üha enam meeldima, nii et 
edasine ei olnud väga raske.

Kandideerite volikogusse, et 
spordi nimel midagi ära te-
ha? Küsin siis otse: kas Rak-
vere linna ja Eesti spordipo-
liitika laiemalt on seni õige 
olnud?

Ei ole üht ja ainumast „õi-
get” või „valet” spordipoliiti-
kat. Iga asja tuleb lähtuvalt 
taustast vaadata. Lapsed ja va-
nemad erinevad – kes soovib 
spetsiifiliselt kohe ühte ala 
harrastada, kes leiab, et 
5-10aastastele on paras asi 

Magnus Lehesoo soov on viia volikokku 
sportlikku noorust ja julgeid mõtteid

REKLAAM

MAGNUS LEHESOO
• Sündinud 16. juunil 1997. Keskharidus. Plaanib edasi 

õppida – kehakultuuri või majandust. Väikeettevõtja, 
sh eksport-import Venemaa, Hiina ja Ukrainaga.

• Sportlikud saavutused: 7-kordne Eesti meister, 
mitmekordne Läti ja Leedu meister.

• Kandideerib Eesti Reformierakonna nimekirjas 
Rakvere Linnavolikogusse.

ja ettevõtjad, heal tasemel 
kultuur ja sport.

Tegelesite juba väga noorest 
peast spordiga.

Jah, kui ma õigesti mäletan, 
siis alustasin viie-aastasena. 
Ega ma viiesena muidugi ise 
trennimineku otsust vastu 
võtnud, isa ikka suunas, aga 
mulle meeldis juba siis tema 
soovitus. Tagantjärgi tarku-
sena oli see õige valik.

Tõsiselt olen tegelenud vaid 
taekwondoga, nii et olen nal-
jaga pooleks öelduna mono-
funktsionaalne sportlane. 
Teised alad on huvitavad jäl-
gida, kuid harrastusena meel-
dib mulle just kõige rohkem 

üldkehaline spordiring. Ise 
olen seda meelt, et kui tahad 
tippsportlaseks saada, tuleb 
kindla alaga võimalikult vara-
kult alustada, aga see ei tä-
henda, et alternatiivne lähe-
nemine oleks vale.

Tundub, et Rakveres on 
mõnda spordiala teistele 
eelistatud, aga see on ka 
mõistetav, sest ikka saab roh-
kem tähelepanu klubi, kus 
rohkem liikmeid ja saavutu-
sed paremad. Seda asja peaks 
võrdsustama – ega laps ja va-
nem pole süüdi, et tegeleb 
ekslusiivsema alaga. Lisaks 
tuleks tähelepanu pöörata ala 
n-ö hinnale - mõnel spordi-
alal on varustus kordades kal-
lim kui teisel. Linn võiks ku-
lukamatele aladele rohkem 
appi tulla.

Lõpuks pole tähtis, kas laps 
tegeleb jäähoki, allveeujumise 
või taekwondoga - tähtis on, 
et ta tegeleks ja poleks mitte 
tänaval või päevad läbi arvu-
tis.

Olete võistelnud aastaid pal-
judes välisriikides. Kas sealse-
test spordisüsteemidest oleks 
meil midagi üle võtta?

Sportlasena tean ühte asja 
kindlasti, mida me vajaksime. 
Eestis küll tunnustatakse 
sportlasi, aga ainult seda kõi-
ge teravamat tippu, n-ö kesk-
klassi-sportlasi märgatakse 
vähe. Välismaal tehakse seda 
kordades rohkem, sportlased, 
ka noored keskpärased sport-
lased, on oma linna, kooli, 
klassi jne suured eeskujud ja 

iidolid. See võiks ka meil nii 
olla ja tahan sellega tegeleda. 
Sportlasele on suur motivaa-
tor, kui ta näeb, et teda on 
märgatud.

Endine peaminister ja Re-
formierakonna esimees 
Andrus Ansip on öelnud, et 
sport on rangelt vabatahtlik 
ning igaüks vaadaku ise.

Tippsport ongi rangelt va-
batahtlik, ei vaidle vastu. Aga 
mingi tasemini on sportlik 
inimene ka riigi asi, sest sport 
on tervis ja terve inimene on 
riigile palju kasulikum kui 
laisk ja väeti.

Kas poliitika võib saada teie 
elukutseks?

Miks mitte! Kusagilt tuleb 
peale hakata. See asi pakub 
mulle tõesti pinget ja huvi.

Luukeresid ei karda? Noor 
mees ja väike Rakvere...

Ma pole ju veel mingi polii-
tik, nii et selles valdkonnas 
pole isegi teoreetiliselt olnud 
võimalik end määrida.

Aga kui niisama-asjadest 
rääkida, siis näpuga pole näi-
datud ja mutta pole tambitud. 
Midagi on mul kindlasti ka-
pis, nii kehv mees ma ka pole, 
et midagi vallatut või rohkem 
vallatut poleks teinud. Noor 
inimene - ikka juhtub. Aga 
need on süütud asjad, ei mi-
dagi kriminaalset. Kindlasti 
leidub mul vihavaenlasi, kes 
tahavad ära panna, aga ma 
olen sellega arvestanud.

KLIENDIPÄEVAD
06.10-07.10

LAADA 22, RAKVERE

www.autoekspert.ee

Autoekspert.ee

Sõiduki aku kontroll Sõiduki tulede kontroll

Erinevad tootetutvustused ja demod

Palju erihindadega tooteid jpm

Tule meile külla ja võta sõber ka kaasa!
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TÖÖ

• Võtan tööle võsalõikajad. Tel 
5558 9957

• Ettevõte otsib üldehitustöölisi. 
Palk tükitöö alusel. Tel 5670 2280 

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
peristein@hot.ee. Tel 517 0260

• Firma otsib enda meeskonda 
C-kat autojuht-operaatorit 
survepesuautole. Tel 5194 4298

•Ettevõte otsib üldehitustöölisi. 
Palk tükitöö alusel. Tel 5605 6038

• Otsin inimest, kes sinapeal 
autode kereremondiga ja kellel 
oleks aega sügisel/talvel asjaga 
tegeleda. Tel 502 5069

• Otsime vanema kivikatuse 
praavitajat tsinkplekiga. Lää-
ne-Virumaal, Võle külas, Hal-
jalast Lambasaare ristini, sealt 

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kohusetundlik korralik 50a 
naine otsib tööd eelkõige ko-
duabilisena või koristajana. 
Võib ka kojamees olla, kõik 
tööpakkumised on oodatud. Tel 
5813 4885

• Kohusetundlik vanem pensio-
när otsib tööd majahoidjana. 
Tel 5330 6550

• 40aastane naine otsib lisatööd 
2-3 päevaks nädalas. Tel 5594 
3374

• Otsin tööd. Oman BCDT ka-
tegooria juhilube. Tel 5461 5383 

•Mees otsib ehitus-, remondi 
või puutööd. Tel 514 5796

PAKUME TÖÖD 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE!

info telefonil: 506 7437

SF Pandivere OÜ 
võtab tööle 

Pandivere seafarmi 
SEEMENDUS-

TEHNIKU
Töö kirjeldus:

•Sigade seemendusvalmiduse 
k o n t r o l l ,  s e e m e n d a m i n e . 
• S e e m e n d u s a l a s e  d o k u -
mentatsiooni pidamine.

• E m i s t e  h o o l d a m i n e , 
seemenduslauda korrashoid. 

Väljaõppe võimalus. Ettevõte 
pakub elamispinda Väike-Maarjas.

Rohkem infot 550 3444. 

CV ja kaaskiri  palume saata 
personal@rotaks.ee kuni 31.10.17

Kaasuskonkurss 
kutsub õpilasi õigust 
mõistma

10. novembrini on 9.–12. klassi õpilastel võimalus end 
asetada õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille 
sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise kaasuse 
seast – esindatud on nii kriminaal-, tsiviil- kui ka haldusõi-
gus. Muuhulgas saab lahendust pakkuda küsimustele nagu 
„Kas ja millises ulatuses tuleks Eestisse elama asudes omaks 
võtta siinseid kombeid ja traditsioone?“ ning „Millistel juh-
tumitel võib kodanik liiklusreeglitest kõrvale kalduda?“.

„Ühest küljest annavad kaasuste lahendused kohtusüstee-
mile aimu sellest, kuidas tänased noored näevad ja mõtesta-
vad õiguse toimimist ja kohtu rolli selles. Teisalt loob see 
osalejatele võimaluse panna end proovile ning tunda, kuidas 
on olla kohtuniku rollis, kel lasub kohustus ja vastutus öel-
da, kellel on õigus,“ sõnas riigikohtunik ning selleaastase 
kaasuskonkursi žürii esimees Nele Parrest. „Eriti vahva, kui 
mõni osaleja jõuab äratundmisele, et see ongi töö, mida te-
ma tahab tulevikus teha,“ lisas ta.

Kaasuse peab lahendama sarnaselt, nagu seda tehakse 
kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning see-
järel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On 
ka teine võimalus – kaasuse võib lahendada loovas vormis 
nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Igal juhul on olu-
line, et lahendus lähtuks eelkõige konkursil osaleja õiglus-
tundest ja väärtushinnangutest.

Kaasused leiab ning täpsemalt saab konkursitingimuste 
kohta lugeda Riigikohtu koduleheküljelt.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhen-
dajad, samuti loovkategoorias esiletõstetud autorid ja nende 
juhendajad, on 12. jaanuaril palutud Tartusse, kus Riigikoh-
tu esimees tublimaid vääriliselt tänab.

Selleaastane kaasuskonkurss on pühendatud Riigikohtu 
98. aastapäevale ning kannab järjekorranumbrit 13, loov-
tööde kategoorias saab töid esitada neljandat aastat.

Kuulutaja

alla Eisma poole esimene talu 
paremat kätt. Tel 5668 8533 või 
5647 9479

• Metallitöödega tegelev ette-
võte Väike-Maarjas võtab tööle 
lukksepa. Väljaõppe võimalus. 
Tel 53019248.

• Pakume tööd klienditeenin-
dajale ja koristajale. Kiire. Tel 
5896 4101

•Rakvere Hooldekodu otsib oma 
meeskonda hooldajat (töövahe-
tused 24h). Tel 512 7828 Annika
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Kas Sulle
meeldib
kirjutada?
Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Tahad lisaraha
teenida?

Kui jah, siis kirjuta
artikkel ja saada see
toimetusse. E-post:
toimetus@kuulutaja.ee

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 7.10 kell 10.00

• algab 16.10 kell 18.00

• algab 17.11 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto-, takso- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)

OTSIME OMA MEESKONDA
UUSI LIIKMEID

Vajadusel väljaõpe meie pikaaegse kogemustega
juhendajate poolt

kõrguse taluvus, tahe teha tööd
tööriistad, transpordi, väärilisele

mehele väärilise palga
Võite kandideerida kodulehel

Kirjutada kandideerimissoovist
Helistada

Vajalik:
Firma tagab:

www.LRkatused.ee/toopakkumised
info@LRkatused.ee

53459891

LR Katused OÜ on noor, arenev
ettevõte. Meie põhitegevus on
katuse- ja fassaaditööd.
Samuti tegeleme liistprofiilide
valmistamise ja paigaldamisega.

PERENAISE

AS RAKVERE HAIGLA võtab tööle:

Perenaise peamiseks tööülesandeks on meditsiinipesu,
patsiendi voodipesu, riiete ning personalitööriiete käitlus
intensiivravi- ja operatsiooniosakonnas. Hooldustarvikute,
majanduskaupade tellimine vastavalt kehtivale
töökorraldusele. Jäätmekäitlus. Osakondade üldise heaolu
tagamine oma töölõigus.

koheselt

Rakvere Lõuna põik 1
merles@rh.ee

I 322 9717 (vanemõde)

Tööle asumine:

Asukoht:

CV või sooviavaldus saata:

nformatsioon telefonil:
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ehitada, toetusi suurendada 
jne. Kogu riigi raha tuleb 
suurelt jaolt ettevõtlusest. 
Kui ettevõtlusel läheb hästi, 
siis läheb hästi ka majandusel 
ning lõppkokkuvõtteks meil 

kõigil, ja 
on, mida 
ka ümber 
jagada,“ 
arutles 
kandi-
daat.

Laht nentis, et Rakveres on 
väga palju ettevõtjaid ning 
neile tuleks tunduvalt suure-
mat tähelepanu pöörata. 
„Mingi osa ettevõtjatest saa-
vad paaril üritusel aastas kok-
ku, näiteks Eesti Vabariigi 
aastapäeval, aga ettevõtjate 
ümarlaudu ei korraldata. 
Oleks vaja teha arutelusid, 
kus kõne all, kuidas mõnda 
protsessi suunata, kaasata 

rohkem aruteludesse linna 
aktiivseid ja vähemaktiivseid 
ettevõtjaid ning hiljem need 
ideed linnakodanikega läbi 
arutada,“ tutvustas ta oma 
seisukohta.

Praeguse suure probleemi-
na tõi Laht välja näiteks töö-
jõupuuduse. „Kui suuremat 
pilti vaadata, siis kaks Viru-
maad peaks üks olema. Me 
otsime töölisi Ukrainast ja 
Valgevenest, aga sama kul-
tuuriga ja sama keelt kõnele-
vad inimesed elavad meist 70 
kilomeetri kaugusel,“ rääkis 
ta. „Mis peaks selleks tegema, 
et muukeelne inimene Rak-
veresse tuleks? Praegu me ei 
tea tema ootusi, kuid oma-
valitsuse baasil saaks kaasa ai-
data, et uuringuid teha, ini-
mesi kokku viia, transpor-
diprobleeme lahendada jne,“ 
avaldas Laht arvamust.

REKLAAM

Seakasvatuse ja ko-
dumaise toidutoorme 
kasutamise eestkõne-
leja Urmas Laht ot-
sustas pika pausi jä-
rel taas poliitikas 
kaasa lüüa ning osa-
leb tulevastel kohali-
ke omavalitsuste vali-
mistel, kandideerides 
Keskerakonna nime-
kirjas Rakvere lin-
nas.

Liisi Kanna

Urmas Lahel on töömehe 
staaži kokku juba 47 aastat, 
suurema osa sellest on ta te-
gutsenud ettevõtluse vald-
konnas. „1976. aastal, pärast 
sõjaväest tulekut, alustasin 
sovhoosis osakonna brigadi-
rina. Tänaseks olen jõudnud 
tippjuhi ametini välja,“ rääkis 
Laht.

Kogemustepagas ette-
võtluses ja poliitikas

Ettevõtluse kõrvalt proovis 
sajandivahetuse aegu Laht 
kätt ka poliitikas. „Neli aastat 
olen aktiivselt poliitikas ol-
nud, viinud rahva soove ellu 
Toompeal, aastatel 1999-
2003. Kuulusin ka Vihula val-
la ühinemisjärgse esimese vo-
likogu koosseisu ning juhtisin 
kultuuri- ja spordikomisjoni,“ 
kõneles ettevõtja. „Mõlemad 
poliitilised kohad tundusid 
aga tollel hetktel noorele me-
hele natuke pinnapealsed. 
Energiat oli rohkem, et ette-
võtluses midagi korda saata ja 
majandust arendada.“

Nii juhibki Laht tänaseks 

mitut suurt ettevõtet, ta on 
juhatajaks kogu Markilo sea-
kasvatusgrupile ja Kureoja 
jõusöödatehasele ning veab 
muuhulgas ka Eesti esimest 
ühistulist lihatööstust.

Ta on tuntud kui seakasva-
tuse ja ka kodumaise toidu-
toorme kasutamise eestkõne-
leja. „Kui vaadata viimaseid 
aastaid, siis praegu juhin 
maaeluministri seitsmeliik-
melist nõukoda.  Olen ka 
EASi nõukogu liikmeks vali-
tud. Valdkonnaks, kus tegele-
da, olen valinud just puhta 
Eestis toodetud toidu tootmi-
se ja ekspordi,“ tõi Laht välja.

„2005. aastal leidsin ma või-
maluse, kuidas alustada elus-
sigade eksporti Venemaale, 
mis oli hiljem kasuks kogu 
Eesti ja Baltikumi seakasvatu-
sele. Mulle meeldib planeeri-
da ja plaane ellu viia,“ lisas ta.

Just kogemuste pagas, nii 
ettevõtluses kui riigi- ja ko-
haliku omavalitsuse juhtimi-
ses, oli üheks põhjuseks, miks 
Laht tänavustel valimistel 
kandideerima nõustus. „Aas-
tate jooksul on palju kogemu-
si oman-
datud ja 
tahaksin 
need eda-
si anda. 
Soovin 
voliko-
gus kaasa rääkida just avaliku 
ruumi (jalgratta-ja kõnni-
teed) elanikkonna jaoks mu-
gavamaks muutmisel ja linna 
finantsjuhtimises,“ toonitas 
Laht.

Ettevõtlus Rakveres
„Kui meil majandus ei are-

ne, siis ei laeku ka linnaeelar-
vesse täiendavat raha, siis po-
le mõtet rääkida, et saame 

Urmas Laht: talupoja mõtlemine on kõrvale jäänud
REKLAAM

 „Kui ma ise sõna kaasa 
ei ütle, siis pole mõtet ka 

kedagi kritiseerida.“
-Urmas Laht

Rattasõidust saadud 
isiklik kogemus

Teiseks oluliseks põhju-
seks, miks Laht otsustas anda 
nõusoleku kandideerida, oli 
isiklikul kogemusel põhinev 
arusaamine, et linna arengus 
on midagi kahe silma vahele 
jäänud. „Olen Rakveres üle 20 
aasta elanud. Mu keskmine 
tütar, kes armastab jala käia, 
tegi mõni aasta tagasi ühe 
uuringu. Ta ütles: „Isa, ma 
näitan tegelikku pilti, kuidas 
lapsed Rakveres kooli saa-
vad.“,“ jutustas ettevõtja. „Ta 
tõi välja kitsaskohad ja ka las-
te kommentaarid. Mäletan, et 
üks väike tüdruk rääkis, et ta 
peab minema kummikutega 
kooli, sest kõnniteedel on 
palju vett. Tegelikult oleks ta 
eelistanud kingadega käia.“

Tänavu suvel otsustas mees 
jalgrattaga kesklinna minna 
ning avastas, et umbes viis 
aastat tagasi tütre poolt kirju-
tatu on endiselt reaalsus. „Mi-
dagi polnud muutunud. Meie 
tänased ja eilsed linnajuhid ei 
näe, milliste probleemidega 
inimesed tegelikult igapäeva-
selt silmitsi seisavad.“

„See pani mind sügavalt 
mõtlema, et kui ma ise sõna 
kaasa ei ütle, siis pole mõtet 
ka näiteks rattaga sõites keda-
gi kritiseerida,“ selgitas Laht 
kandideerimise tagamaid. 
„Ma pean ise selle sõnumi 
edasi viima. Te võite ju öelda, 
et aga kui mind ei valita, mis 
siis? Selleks kandideeringi ma 
Keskerakonna nimekirjas ja 
meie lubadus ongi elust ene-
sest – „Meie Teeme“.“

Inimeste igapäevased 
probleemid

Laht märkis, et praegused 
tulised vaidlused, näiteks kul-

tuurimajade arvu üle, ei puu-
duta niivõrd tavainimest. 
„Peame vaatama, kui suur on 
linna rahakott ja selle järgi 
saame otsustada. Kui me täna 
ei saa ühele või teisele tantsu-
ringile kõiki mugavusi lubada 
ja nad peavad teise linnaotsa 
harjutama minema, siis meie 
kohustus on mõelda, kuidas 
me saame transpordikorral-
dusel abiks olla. See on kor-
dades odavam, kui hakata 
mitmeid hooneid ehitama,“ 
näitlikustas kandidaat. „Olen 
küll kahe käega Pärdi kont-
serdimaja ehitamise poolt, 
olen uhke, et meil on sirgu-
nud selline maailmainimene, 
aga kas praegu peaks veel 
täiendavalt kultuurihooneid 
juurde ehitama? Kultuuri  ja 
spordi harrastamiseks on 
Rakveres võimalusi palju. 
Linnakodanikke panevad 
muretsema tihti palju lihtsa-
mad asjad.“

Prioriteetidest rääkides tõi 
Laht esile: „See, et praegu lin-
na tänavaid asfalteeritakse ja 
kesklinna proovitakse korda 
teha, on muidugi teretulnud, 
aga mina poleks mingil juhul 
hääletanud selle poolt, et ten-
nisehalli teenust doteeritakse 
linna eelarvest enne, kui tä-
navad korda saavad.“

„Kas me ei liigu linnakoda-
nike jaoks olulistest asjadest 
mööda? Kas ei ole mindud 
liialt pompoossuse rida?“ hei-
tis ta õhku küsimuse. „Talu-
poja mõtlemine on kõrvale 
jäänud, võib-olla on see nii 
kogu riigis ja ka maailmas, 
aga meie peaksime oma ühis-
konnas seda märkama. Peak-
sime saama aru, millised on 
tegelikult inimeste ootused.“

Urmas Laht. 
Foto: Liisi Kanna
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1. september 2017Kohalike omavalitsuste 
valimistel kandideerib 
tulevases Haljala val-
las, Isamaa ja Res Pub-
lica Liidu nimekirjas 
Tea Treufeldt, kes on 
eelmine Lääne-Viru 
Arenduskeskuse juha-
taja ja töötab praegu 
rahandusministeeriumi 
regionaalarengu osa-
konnas regionaalpolii-
tika talituses. Uurisi-
me, miks ta otsustas 
kandideerida.

Liisi Kanna

Tea, kus te õppinud olete?
Sündisin ja keskkooli lõpeta-

sin Lõuna-Eestis. Kõrgkoolis 
käisin TPI-s (Tallinna Polüteh-
niline Instituut), omandasin 
keemiatehnoloogia inseneri dip-
lomi. 2010 aastal otsustasin, et 
soovin omandada kaasaegsed 
teadmised majanduses ja astusin 
Tartu Ülikooli majandusteadus-
konda.

Olete ka ettevõtjana leiba tee-
ninud?

Jah, ühel hetkel toimus minu 
isiklikus elus muutus, kolisin 
Lääne-Virumaale. Juhtisin palju 
aastaid Lammasmäe puhkekes-
kust. Minu ülesanne oli ettevõte 
nullist käivitada ja edasi arenda-
da. Õppisin elult, ja võin öelda, 

et üsna edukalt. Sain väga suure 
turundus- ning müügikogemu-
se.

Kui mees poliitikasse liikus ja 
lapsed iseseisvat elu alustasid, 
kes olid suviti abiks käinud, val-
mis otsus puhkekeskus teisele 
osanikule müüa.

Kuidas te praeguse ameti juur-
de jõudsite?

Edasi asusin tööle Lääne-Viru 
Arenduskeskusesse ettevõtlus-
konsultandina ja hiljem juhataja-
na. Tegelesin kogu maakonna 
arendusteemadega, algatasin ja 
juhtisin projekte, tegelesin nii 
ettevõtluse kui kodanikuühis-
konna probleemidega. Töö eel-
das ka omavalitsustega suhtlust. 
Töö arenduskeskuses oli aren-
dav, õpetas otsima probleemide-
le lahendusi. Olen sellise loomu-
ga, et tahan näha pidevat aren-
gut nii isiklikus kui ka töö elus. 
Töötan alati selles suunas, et elu 
paremaks muuta. Seetõttu hak-
kasin uurima, kas on uusi välja-
kutseid ja võimalusi, mida võik-
sin veel proovida. Nii jõudsin 
tööni rahandusministeeriumis.

Milles igapäevatöö seisneb?
Minu igapäevatöö on kaasa 

mõelda ja rääkida regionaalpolii-
tilistel teemadel. Minu juhtida 
on kaks Euroopa Liidu Ühte-
kuuluvuspoliitika piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamise 
toetusprogrammi: Regionaalsete 
kompetentsikeskuste arendami-
ne ja Piirkondlikud algatused 
tööhõive ja ettevõtlikkuse eden-
damiseks. Viimasega toetatakse 

Tea Treufeldt: ettevõtlikkust peab õpetama juba lasteaias

REKLAAM

„pehmeid“ tegevusi kõigis maa-
kondades, nagu näiteks koolitu-
sed, seminarid, õppereisid jne. 
Kui programmiga 2013. aastal 
alustati, viidi maakondades läbi 
hulganisti töögruppe, et kaardis-
tada olulised valdkonnad, kus 
peaks olema Euroopa Liidu tugi. 
Lääne-Virumaal jõudsime toona 
kahe suure blokini: ettevõtluse 
arendamine ja noorte ettevõtlik-
kuse arendamine. Üheks heaks 
näiteks ja edulooks võib pidada 
noorte ettevõtlikkuse program-
mi raames käivitatud Ettevõtliku 
kooli programmi. Sain kohe aru, 
kui kasuliku algatusega on tege-
mist. Olen praegu ministeeriu-
mis selle programmi riigipoolne 

juht. Heaks näiteks on ka Haljala 
kool, kes üsna alguses liitus 
programmiga ja rakendab seda 
edukalt.

Tõite arenduskeskuses tööta-
mise ajast välja kokkupuute 
omavalitsuste tegevusega, kui-
das ise kohalikku poliitikasse 
jõudsite?

Üsna loogiline on soov rääki-
da kaasa kodukoha arengus. Mi-
nu eelnev ja praegune töökoge-
mus on just kui hüppelaud koha-
likku poliitikasse. Olen enamuse 
oma elust tegelenud just aren-
dustegevustega ja soovin oma 
kogemusega anda panuse valla 
arengusse. Usun, et ükski inime-

ne, kes ise soovib kohalikku ellu 
panustada, ei ole ülearune. Ka 
vanasõna ütleb, kus viga näed 
laita, seal tule ja aita. 

Olen seotud Karepaga, kus 
oman väikest maalappi. Kohali-
ke jaoks on olnud suur probleem 
Karepa väikse sadama hävimine 
– kogukond soovib, et seal oleks 
korralik väikeste paatide sadam. 
Elanikud on enamus eakad ini-
mesed, kel pole bürokraatlikku 
kogemust projektide kirjutamise 
ja juhtimisega. Sadama hävin-
gust päästmise eest muretsevad 
inimesed koondusid MTÜsse ja 
mina olin nõus vedama ühingu 
tegevusi. Sealt ka kogukonna 
soov, et kandideeriksin kohali-

kel valimistel.

Kandideerite tulevases Haljala 
vallas – millisena näete sealseid 
suurimaid murekohtasid?

Enne valimisi räägivad kõik 
ettevõtluse arengust, koolihari-
duse olulisusest, sotsiaalteenuste 
kättesaadavusest. Kuid võtme-
küsimus on, kuidas seda kõike 
teha. Lahendused peituvad sageli 
detailides. Annan endale aru, et 
uus suur vald on väga eripalgeli-
ne. Praegune Haljala vald on 
rohkem sisemaal ja sealseid ela-
nikke ei huvita niivõrd, mis toi-
mub rannas, vaid et koolimaja 
saaks ehitatud ja kool oleks aren-
guvõimeline, teed ja tänavad 
korras, arstiabi kättesaadav. Sa-
mas ranna ääres elavad inimesed 
soovivad väga, et rannaala oleks 
korras, parkimis- ja supluskohad 
märgistatud, prügi ei vedeleks ja 
kastid oleks olemas, autodega 
randa ei sõidetaks.

Üks suuremaid murekohti on 
madal ettevõtlusaktiivsus, töö-
kohtade vähesus. Ettevõtlikkust 
peaks juba lasteaiast alates läbi 
mängu õpetama, et see muutuks 
elu üheks osaks. Ettevõtluse tut-
vustamine, õppereiside planeeri-
mine ja läbi viimine õpilaste endi 
poolt, eesmärkide seadmine ning 
hiljem kokkuvõtete esitlemine 
peaks saama tavapäraseks ja ole-
ma suurema mahuga, kui prae-
gu.

Pean väga oluliseks, et inimes-
tega tuleb tegeleda väga perso-
naalselt, nende muredesse ja 
probleemidesse suhtuda deli-
kaatselt ja tõsiselt.

Tea Treufeldt 
kodukontoris. 

Foto: Liisi Kanna

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

HIND
ALATES 149
KÖÖGID

HIND
ALATES 199
RIIDEKAPID

SEKTSIOON 

KÖÖGIDIIVAN

PEEGLID 170*200*40

 177*132*94

є 199

є 39

mõõdud: 270*185 mõõdud: 230*140*80, m/k 200*125

KOMPLEKT: TOOL + LAUD 

mõõdud: 240KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 200KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 220KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 180KÖÖGIKOMPLEKT

mõõdud: 216*62*200 (h)mõõdud: 150*62*200 (h)mõõdud: 200*62*220 (h)

є 339

є 459 є 299

є 189

є 425

є 229 є 149 є 215

mõõdud: 278*152*90, m/k 220*135

VOODI LAGUNA

є 299 є 199 є 289

27€
al.

79 !€

160*200
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• Kogenud kinnisvaramaakler 
võtab müüki teie kinnisvara- 
m aja d ,  s u v i l a d ,  k o r t e r i d , 
metsamaad ja kinnistud. Tel 
5664 2161

•  M ü ü a  k o r t e r  R a k v e r e 
kesklinnas otse omanikult. Tel 
5348 8161

• Müüa 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 529 7925

• Müüa ahiküttega korter 
kivimajas 2. korrusel  (köök, 
tuba, vannituba). 30 m2, uued 
aknad ja uks, toimiv ühistu. 
Helistage peale 12. Tel 5597 9543

• Müüa 1toaline möbleeritud 
korter Haljalas Põllu 17, 43,3m2. 
Tel 505 4575

• Kundas müüa kolm 1toalist 
renoveeritud ja möbleeritud 
korterit.  Hinnad 6 000 €/ 
8 000 €/ 13 000 €. Tel 502 5069

•  Mü ü a  U h t n a s  v ä r s k e l t 
renoveeritud avara pinnaga 
1toaline korter (39,3 m2). Hind 
12 000 €. Tel 5665 5234

•  M ü ü a  h e a s  k o r r a s 
möbleeritud 2toaline korter 
Tamsalu linnas, aiamaa. Hind 
6 900 €. Tel 511 0478

• Müüa Tapa kesklinnas 
2toal ine rõduga kor ter, 
renoveeritud majas. Hind 
15 500 €. Tel. 5697 5317

• Müüa 2toaline väga heas 
seisukorras soodsa asukohaga 
võlgadeta korter Kiviõlis Kooli 
tn 4 (54 m2, 3/3 korrus, toad 
eraldatud, suur köök). Valmis 
kohe sissekolimiseks. Tel 5198 
4922

• Müüa Haljalas  2toaline 
korter (puuküte). Kap.remont 
lõpetamata. Hästi toimiv ühistu. 
Tel 513 8016

• Müüa Sõmeru vallas Uhtna 
külas Nooruse tänaval 3toaline 
remonti vajav korter. Majas 
on toimiv korteriühistu. Hind 
4 500 €. Tel 5557 2056

• Rakveres soodsalt  müüa 
remonti vajav eramu teine 
korrus ja aiamaa. Tel 5648 0384, 
322 0816

• Müüa uueks renoveeritud 
maja  Rakvere kesklinnas. Maja 
115 m2. 3 tuba, uus saun, köök, 
turvasüsteem. Tel 5694 6444

• Müüa renoveeritud maja 
L ä ä n e -V i r u m a a l  H u l j a 
alevikus, Rebasemäe 2. Tel 
5567 1072

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

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

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

• Ostan san.remonti vajava kor-
teri Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5550 0588

• Ostan korteri Rakverre. Hind 
kuni 20 000 €. Tel 5590 9683

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

• Soovin osta maja  Lääne-
Virumaal Rakkes. helen106@
hot.ee Tel 5532 3806

• Ostan garaaži Rakveres. Hind 
vähem kui 1000 €. Tel 5550 0588

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

• Maagia kv ostab või võtab 
müüki kinnisvara. Tel 5855 
0720, www.maagiakv.ee

• Alates 1-20 töömeest saavad 
öömaja Rakvere kesklinnas. 
Korralik elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile Tapa linnas 
erinevad 1-3 toalised korterid. 
Tel 511 0478

• Üürile anda 1toaline korter 
Tapa kesklinnas, II korrus. 
Üür 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee.

• Annan Rakveres Küti tänavas 
üürile 2toalise korteri. Remont 
on tehtud, mööbliga. Üür + 200 €

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e 
uueväärne korter Kundas.
Tel 502 5069

• Annan üürile 1 toa 4toalisest 
korterist korralikule inimesele. 
Tel 5894 7157

• Anda üürile Pajustis 1toaline 
möbleeritud korter 1. korrusel 
otse omanikult. Tel 5624 4605

•  Anda üürile Vinnis 1toaline 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  o t s e 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Uhtnas 1toaline 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  o t s e 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 1toaline kõigi 
mugavustega korter Rakveres. 
Üür 150 € + kommunaalmaksud. 
Tel 5559 8788

•  A n d a  ü ü r i l e  2 t o a l i n e 
mugavustega, möbleeritud 
korter Rakveres, Küti tn. Üüri hind 
170 € + kommunaalteenused.
Tel 527 0058

•  O t s i n  n o o r p e n s i o n ä r i  
kaasüüriliseks  2toalisesse 
korterisse, korter asub Rakvere 
kesklinnas. Üür on odav, oleks 
vaja abistada ka mõningate 
asjadega igapäevaselt. Lisainfo 
saamiseks palun helistada 
528 5416

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres, Küti tn. Remont on 
tehtud, mööbliga, Üüri hind + 
200 €. Tel 5559 9213

• Üürile anda 2toaline korter 
Sõmerul. Tel 5622 7861

• Anda üürile Laekveres 2toaline 
ahjuküttega korter, eraldi majas. 
Tel 527 0058

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Respo haagis, paar kuud 
vana. Poes maksis 1300 €, nüüd 
1000 €. Tel 506 9814

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Soovin üürida 1toalise korteri 
pikemaks ajaks (soodsalt). Tel 
522 5337

• Üksik naispensionär soovib 
elamispinda. Tel 5365 2884
• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705
• Soovin võtta üürile pikemaks 
ajaks 1toalise mugavustega 
korteri hiljemalt oktoobri lõpust. 
Korter peaks olema kindlasti 
möbleer i tud ja  tehnikaga 
( p e s u m a s i n ,  k ü l m k a p p ) . 
Korter võiks asuda kesklinnas 
ja üürihind max 200 eurot! 
Tel 5822 7525

Kuulutused

kuulutused.kuulutaja.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

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

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi  mugavustega korter 
Ku n d a s  m u u  k i n n i s v a r a 
vastu. www.kv.ee/2890337. 
Tel 5550 0588

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• Müüa suvila Päides, 5 km 
Rakverest, sobib elamiseks 
ka talvel. 3 tuba, köök, kelder, 
garaaž, saun, WC. Aed, aiamaja, 
kasvuhoone, kaev. Hoonetel 
uued katused. Teed talvel 
hooldatud. Hind 42 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa väike maja Rakvere 
lähedal Päides, sobib nii 
suvilaks kui ka aastaringseks 
elamiseks. Hind 42 000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas.
Hind 17 999 €. Tel 5563 5727

• Müüa hoonestatud kinnistu 
Harjumaal. 1264 m2 elamumaa. 
Seni elatud aastaringselt 10 
aastat. Korras aed ja viljapuud, 
marjapõõsad,  hekk,  pal ju 
er inevaid püsil i l l i ,  sobiks 
maakoduks kultuuriinimestele. 
Pliit, soemüür, õhksoojuspump.
Otse omanikult. Vahendajatel 
mitte tülitada. Tel 5192 5428. 
Hind 39 000 €. Müügiga kiire!

• Müüa aianduskrunt Tõrmas. 
Toimiv ühistu, marjapõõsad, 
veetrass. Tel 521 1269

•  Mü ü a  A u d i  A 4  Va r i a n t 
1 , 8 T  1 2 / 1 9 9 8 .  a  b e n s i i n , 
t u m e s i n i n e  m e t a l l i k , 
universaal, kliimaautomaatik, 
k e s k l u k k ,  4 x e l e kt r i a k na d , 
originaalvaluvelgedel, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
12/2018, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere 5903 7780

• Müüa Citro en B erlingo 
2004. a, 1,9 diisel 55 kW. Hind 
1300 €. Tel 5552 2305

•Müüa Nissan Almera 1,5i  66 
kW bensiin, luukpära, 5 ust, 
läbisõit 157 000 km. Ostetud 
uuena Eestist. Tel 502 8156

•Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76kW, bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
k o n d i t s i o n e e r,  e l . a k n a d , 
stereo,  veokonks,  läbinud 
tehnoülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafi ra 1,8 bensiin, 
07/1999. a, tumesinine, vajab 
vähest remonti. Hind 400 €.
Tel 5593 1834

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 bensiin,  2x elektriaknad, 
64  kW,  2005.  a.  Järgmine 
ülevaatus 08.2017. Hind soodne, 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa korralik Škoda Octavia 
1,6 kW 1999. a, üv. 08.2018a. 
Tel 5342 5932

• Müüa Toyota Corolla 2003. 
a, bensiin, luukpära, hall. Tel 
509 2275

• Müüa Volkswagen B ora 
1 , 6 i  0 5 / 2 0 0 4 .  a  7 7 k W , 
bensiin, hõbedane, sedaan, 
konditsioneer, 4xelektriaknad, 
k e s k l u k k  p u l d i s t ,  t u m e 
salong, roosteta, mõlkideta, 
korralik,ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf  4 
Variant 1,6i 10/2003. a 77kW, 
bensiin, punane, universaal, 
k o n d i t s i o n e e r,  k e s k l u k k 
puldist, 4xelektriaknad, uuem 
tume salong, täiesti roosteta 
ning mõlkideta, äsja läbinud 
tehnoülevaatuse 10/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 
74kW, turbodiisel, kuldne met, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xelektriaknad, 
veokonks, uutel suverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
tehnoülevaatuse 04/2018, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere 5903 7780

•  M ü ü a  r e m o n t i v a j a v 
Volkswagen Golf 1,9 diisel, 
1998. a, sõidab. Tel 5558 5956

• Müüa VW Sharan 2002. a, 
diisel, 7-kohta, kehtiv ülevaatus 
ja kindlustus. Hind 1950 €. Tel 
5301 0818

• Müüa Mazda naelrehvid koos 
valuvelgedega, originaalid. 
Komplekti hind kokku 200 €. Tel 
5343 2135

•  Mü ü a  u u e d  n a e l r e hv i d 
205/55R16 SW7R Nanking 
Rakveres. Tel 5829 9439

• Müüa kasutatud korralikke 
14tolliseid talverehve, olemas 
e r i n e v a d  m õ õ d u d .  H i n d 
40-100 € jooks. Tel 5552 7229

• Mü ü a  4  O p e l i  1 6 t o l l i s t 
plekkvelge. Hind 45 €. Kaks uut 
15tollist velge. Hind 30 €. Tel 
5564 5376

•  M ü ü a  T o y o t a  A u r i s 
2007. a  D4D, läbisõit 185 000 
km. Väga korralik auto. Hind 
4350 €. Tel 502 5069

527 1011

77 000 €

527 1011 180 m²

MÜÜA MAJA
NOORUSE TN, UHTNA

• 4 tuba, köök, abiruumid

• Ahjuküte, õhksoojuspump

• Tsentr. vesi ja kanalisatsioon

29 000 €

527 1011  149 m²

MÜÜA MAJA
 LILLEMÄE, NIGULA VALD

• Kinnistu 1,4 ha

• 2 tuba, köök, saun, abiruumid

• Puukuur, kaev, elekter

19 900 €

527 1011 51 m², II k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LASTEAIA, LEPNA

• Rõdu, toad eraldi

• Avar köök

• Õhksoojuspump

54 900 €

  55,1 m², II k

• Renoveeritud korter

• Hea planeering, panipaik

• Korter kahel tasapinnal

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PIKK TN, RAKVERE

35 000 €

• Kivimaja, toad eraldi

• Köögimööbel, õhksoojuspump

• Nõudepesumasin

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
HEINA TN, RAKVERE

527 1011

527 1011

 45 m², II k

21 000 €

527 1011 107 m²

MÜÜA ILUS MAAKODU
ARUKSE,LAEKVERE VALD

• Kinnistu 1,56 ha, hea juurdep

• Puukuur ja abihoone

• Hoovis tiik
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Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

•  O s t a n  a u t o r o m u s i d . 
Tel 5558 5956

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid ,  hea pakkumise 
korral kiire tehing. Helista 5612 
3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume. Lääne-
Virumaal tuleme kohale 1 tunni 
jooksul.

•Autode kokkuost. Tel 5823 
8310

• Ostan VA Z-i,  Moskvitši, 
UA Z - i , G A Z  2 1 ,  2 4 .  U u s i 
plekke, stangesid, tulesid, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan Volga GAZ 24-10 ja 
varuosi. Tel 502 8156

• Ostan võrri, motika K-175, 
K-125, M-172, nende osasid. 
Võib pakkuda kõike. Tel 503 1849

• Ostan auto, mark pole oluline, 
ei pea olema ülevaatust. Pakkuge 
julgelt! Tel 5809 6086

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• 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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraana, 
0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

•  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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Mugav ja kiire kolimisteenus. 
Tel 5646 7038

•  K a e v e t ö ö d  l a a d u r -
e k s k a v a a t o r i g a .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5224429

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõste-
teenus. Külmunud trasside 
sulatus .  Feka-Ekspress OÜ
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

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

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad,  s isevi imist lus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 
5373 4876

• Ehitus, siseviimistlus, remont 
ja lammutus. Tel 504 5560

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
ko o s  v ä r s ke õ h u k l a p p i d e 
p a i g a l d u s e g a .  Te e n u s e i d 
on võimalik tellida ka eraldi. 
Kontakt: info@kckteemant.eu; 
tel 517 4192

• Teostame lamekatuste  ja 
viilkatuste ehitustöid ning ka 
katuste remonttöid. Tel 5845 
5717 www.melsen.ee

•Aiaväravate ja aidauste ehitus. 
Tel 5685 6320

• L a m m u t u s t ö ö d . 
Transportteenus. Tel 5685 6320

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

•Üldehitustööd – puukuurid, 
garaažid, saunad. Tel 5685 6320

•Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõk-
kepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  ja  r e m o n t . 
Rõngaste vahetamine. Tel 557 
4792

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskkütte-
setsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 
4440

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

• Pottsepp. 25 a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Ahjud, korstnad, müürid, 
pliidid. Tel 504 7459

• Korstnapühkija ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487 
Vaiko

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine, vanade plaatide ja 
h a u a k i v i d e  p u h a s t a m i n e 
n i n g  t a a s t a m i n e .  E - p o s t 
jyrikivimaailm@gmail.com. Tel 
5348 0201

• Saen, lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik ja veovõimalus. Tel 322 
7822, 506 1547

• Hauaplatside  hooldus ja 
ehitus. Tel 5660 3585

•  P u u l e h t e d e  k o r i s t u s  ja 
äravedu. Tel 5660 3585

•Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Ö k o l o o g i l i n e  a u r u -
puhastusteenus. Värskendame 
teie kodu, eemaldame mustuse 
ja rasva pindadelt.On võimalik 
meie firma toode ka endale 
soetada, kui Teil on huvi või 
vajadus. Tel 5646 7038

• Juuksestuudio Compliment 
ootab uusi kliente aadressil: 
Seminari tn 19, Rakvere. Tööaeg 
E-R 10-19, L 11-17. Aega saab 
broneerida tel 550 0866  juuksur 
Ksenia.

• Hoian lapsi. Tel 5801 5321

• Haldan Teie suvilat, turismitalu 
või muud kinnisvara. Tel 5843 
1019

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
t e e n u s t .  A a s t a a r u a n d e d 
soodsalt. Tel 5568 6385

• 1. ja 11. oktoober 2017, Pikk 
7. India pea- ja näomassaaž 
I C M  õ l i g a  ( h õ l m a b 
õ l a v ö ö t m e ,  õ l a v a r r e d , 
kaela, pea ja osa näost) - 30 
minutit/29 €; Õlavöötme- ja 
kaelamassaaž energiaraviga 
(ilma õlita, läbi riiete) - 30 
minutit/29 €; Kombineeritud 
raviseanss (tšakrate avamine 
ja tasakaalustamine toimub 
koos massaažiga - 1 tund/ 
1 0 1  € ;  A s t r o l o o g i l i n e 
n õ u s t a m i n e .  E e l d a b , 
e t  t e a t e  o m a  s ü n n i 
kellaaega - 30 minutit/ 50 
€ .  E e l re g i s t re e r i m i s e ga 
513 2444. Loe lisa: http://
indiamassaaz.weebly.com/

• Klassikaline massaaž. 20 min 
5 €, 30 min 7€. Kupud 3€. Tel 
5567 7800

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

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

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

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

• Felix bänd. Parim, soodne. Tel 
5559 3419

•1-2 mehe ansambel, õhtujuht. 
Tel 5750 2529

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

KODU

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

 

Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee       

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5341 3351, 5306 0060

Rakmettrans

• Avatud Rakveres Lai tn 3A 
Piibelehe kohvik ruumides 
meie uus kauplus, kus paku-
me Led- lampe ja valgusteid. 
Olete oodatud kaubaga tutvu-
ma! www.elektritarbed.ee Tel 
564 2024

• Müüa kasutatud tumepruun 
polüesterlakiga riidekapp 
(Võru). Kolme uksega, üks 
osa riiulid. All jalatsikapp. 
Rakveres. Tel 5843 9045

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata 
ka www.hss.ee

• Arvutite remont ja hooldus. 
Tel 5656 8735



Kuulutaja reede, 6. oktoober 2017 17KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

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

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, mulksukannu, 
V a n a  T o o m a s e  l a m b i , 
kummiratastega aiakäru ja 
muud huvitavat kila-kola - 
majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

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

• Ostan raamatust kuni mööblini, 
igasugust kila-kola. Tel 5808 
1220

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

• Ostan sepaalasi. Tel 5844 7898

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

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

• Saetud-lõhutud küttepuud 
laotuna 5 m3 alustele. Kõik 
puuliigid eraldi. Telli riidas 
puud koju. Tel 5399 3702

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Aastaringselt halupuud 30-55 
cm. Halupuud autol laotult koos 
kohaletoomisega. Hind sisaldab 
transporti. Helistage ja küsige, 
milline kogus ja halupuu Teid 
huvitab. Tel 503 0311  
• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

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

• Müüa laohinnaga kütteklotsid 
60l  võrkudes 2,50 €  tükk. 
Järelmaksu võimalus ja TASUTA 
transport. Tel 512 2025

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

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

• Kuivad pliidipuud. Segapuit,  
30 cm. Pakitud 40 l  võrk-
kott idesse.  1  kott/1,80  ja 
saarepuu 1 kott/2,10, piiratud 
kogus. Transport. Tel 501 2326

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Repo Vabrikud AS

OSTAB 3m küttepuid

Tomas Kivestu, tel 5042598

tomas.kivestu@sorbesgroup.com

Aadress: Maidla tee 7, 
Püssi, Ida-Virumaa

Welcome on board!

www.sorbesgroup.com

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
p a l g i  s a a g i m i s e  j a 
nelikanthöövelduse teenus. 
I n f o  t e l e f o n i l  5 0 8 9  2 1 5 
tööpäevadel 8.30-17, 
www.saeveski.toomonu.ee

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. OÜ ESTMET IE müüb

katuse-, seina- ja sileplekki 
(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLI-
KAUPLUSESSE 

SAABUS UUS 
PARTII MÖÖBLIT
Nurgadiivanid, uued 
puitkummutid, riide-
kapid, öökapid, voo-
did, puidust lahtikäi-
vad diivanid, lauad, 
toolid ja igasugust 
huvitavat mööblit. 
Tasub läbi astuda.
Oleme avatud iga 

päev. 
E-R 10-18, L 10-15, 

P  suletud 

Tel 506 9814

Nortsu tee 2. Tel 512 7619,

METS

• Ostame metsamaterjali , 
kasvavat metsa ja raieõigust. 
Sobivad ka väiksemad kinnistud. 
Tel 5629 1114

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

www.kuulutaja.ee



Kuulutaja reede, 6. oktoober 201718 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TUTVUS

• Kaks on nõlval sitket kaske, 
linde kaks on igal puul, sest, et 
üksi olla väga raske, edasisel 
eluteel. 59a maal elav üksik, 
töötav ja töökas mees, omas 
majas, soovib leida saledat naist 
46-58a, kooselu eesmärgil, kes ei 
karda käsi mullaseks teha. Võiks 
omada juhiluba. Tel 5355 1122

•  Mees (L õvi)  70+,  pikalt 
tegelenud seltskonnatantsuga, 
tutvub vaba daamiga, sarnaste 
huvidega. Tel 5820 1898

VANAVARA

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

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

• Ostan heas säilivuses Tsaari-, 
Vene ja Eesti Wabariigi münte. 
Tel 504 3349

• Ostan nõukogudeaegse vahv-
liküpsetaja, mulksukannu, 
Vana Toomase lambi, kummi-
ratastega aiakäru ja muud hu-
vitavat kila-kola - majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
5031 849

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

Täpsem info telefonil 5371 2433 
või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. www.ennustus.ee

•Müüa Družba, kreissaag, 
keevitustrafo, trafo 380/220. 
Tel 5322 6176

MUUD

• Ootame kõiki Rakveres 
Laada 14. Juuksurid  Alli 
tel 5620 3174, Liis tel 5681 
6206, Ingrit tel 5183 110 ja 
küünetehnik (pediküür) Siiri 
tel 5633 9634

• Kirbukamüük ,  Härma 
18. Reedel 6.10 kell 11-17. 
Laupäeval 7.10 kell 11-17. 
Pühapäeval 8.10 kell 11-16. 
Müügil on palju riideid ja 
jalanõusid lastele, naistele ja 
meestele. Hinnad soodsad. 
Jagame ka tasuta riideid. 
Ootame Teid külastama.

• Müüa traktor MTZ-80 ja T-16. 
Tel 5558 5956

• Mesi  otse mesinikult. 
Meemeister OÜ, Vana-Vinni. 
Toiduplast ämber 1 kg - 7 €, 
klaaspurk 900 gr - 7 €. Koduleht 
Meemeistrimesi.ee. Rakvere 
piires kohaletoimetamine 
tasuta. Tel 5396 7664

• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“ L a u ra”,  “ L e y l a”.  A s u k o h t 
Aasperes. Transpordi võimalus. 
Tel 5565 1553

• Müüa head  toidukartulit 
Laura. Rakke vald, Emumäel. 
Suurema koguse toon koju kätte. 
Tel 510 2473

• Müüa kartulit “Laura” ja “Gala”. 
Sõmeru vald. Suurema kogusega 
kojuvedu. Tel 514 1338

• Müüa toidukartulit Laura, 
Arielle, Vinetta. 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa Eesti vutimune, tüki 
hind 0,10 senti. Tel 506 0311

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

•Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Tel 5354 
3002  või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Tel 
5196 2628 või 5351 7414 

• Tapamaja müüb lihakehasid 
kohaletoomisega. Tel 5351 7414

• Kartuli müük, erinevad sordid, 
transport. Hind kokkuleppel 
sõltuvalt koguselt ja transpordist. 
Kartul asub Viru-Nigula lähedal. 
Urmas. Tel 527 1369

•  Ku i  m ü ü d  v õ i  r e n d i d 
põllumaad, siis ikka teadlikule 
Virumaa põllumehele! Tel 5194 
2122

• Müüa kapsahapendusnõu 
roostevabast terasest. Maht 
80 kg. Tel 324 2648

• Hooaja lõpuhindadega tugevad 
kaarkasvuhooned 3x4, 3x6, 
3x8 m. Transpordivõimalus, 
kiire tarne. Info ja tellimine. Tel 
5673  0411

PÕLLUMAJANDUS

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

LOOMAD

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5866 3155

• Ära anda 10kuune emane 
segavereline suur koer. On 
harjunud toas olema, tahab 
palju tegutseda ja joosta. 
Steriliseerimata. Lisainfot ja 
koera nägemist saab kokku 
leppida telefoni teel. Tel 5617 
9833

•  Võtan hoida Teie lemmik-
loomi. Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera 
väikeseid kutsikaid. Tel 5560 
9715

Müüa sõelutud 
kompostmulda 

Tapal. 
Tel 554 9113

Telefonid:

5900 8984
5196 2668

• 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. 

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 5.10.2017. a:

Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim 
hind

Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 5,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,80 2,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kurk kg 3,00 4,00

Tomat kg 3,00 3,50

Roheline tomat kg 1,50

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00 1,50

Kibepipar kg 8,00

Astelpaju kg 10,00

Vaarikad kg 10,00

Kultuurmustikad kg 10,00

Pohlad liiter 3,00 4,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid kg 3,50 4,00

Kukeseened kg 7,00

Kaseseened kg 8,00

Värske mesi kg 8,50 10,00

Värske räim kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* sügislilled - astrid, krüsanteemid, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad

LAUPÄEVAL, 7.oktoobril turul PEIPSI KALA müük!

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kaja Saarestik, 322 5093
kaja.saarestik@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud  
E-R 9-17

kuulutused.kuulutaja.ee

TOIDUAINETÖÖSTU-
SED TEEVAD NÄDALAKS 
UKSED VALLA

9.–13. oktoobrini kutsuvad 
Eesti toiduainetööstused kodu-
maise toidu sõpru endale külla.

„Eesti toidutööstused avavad 
ühiselt uksed juba teist korda 
ning tutvuda saab 26 tootmi-
settevõttega, mis on kolman-
diku võrra rohkem kui mullu,“ 
ütles Maaeluministeeriumi 
Eesti toidu programmi projek-
tijuht Kadi Raudsepp.

Toiduliidu juhataja Sirje Po-
tisepa sõnul on avatud toi-
duainetööstuste nädala näol 
tegemist suurepärase võima-
lusega näha ja kogeda, millis-
tes tingimustes valmib meie 
igapäevane toit, ning veenduda 
selle tervislikkuses ja kvalitee-
dis. „On rõõm, et nii paljud 
toidutööstused on nõus avama 
nädalaks oma uksed. Loodan, 
et inimesed hindavad seda ja 
kasutavad pakutavat võimalust 
aktiivselt,“ lisas Potisepp.

„Kui varasemalt oli toidu-
tööstuste eesmärk lihtsalt tar-
bijat toiduga varustada, siis 
tänaseks on tarbija muutunud 
tõeliseks kuningaks ning toi-
dutootjad peavad väga kiiresti 
mõistma ja täitma tarbijate 
vajadusi. Märksõnadeks on 
saanud toidu tervislikkus, 
funktsionaalsus, kõrge kvali-
teet, päritolu ja ohutus. Toi-
dutööstuste jaoks on jätkuvalt 
kõige väärtuslikumaks varaks 
tarbijate usaldus. Avatud toi-
dutööstuste nädal pakubki 
väga hea võimaluse näidata 
tarbijatele, kuidas sünnib Eesti 
toit,“ rõhutas Eesti Põllumajan-
dus-Kaubanduskoja juhatuse 
liige Tiina Saron.

9.–13. oktoobrini toimuvad 
avatud toidutööstuste nädala 
raames ekskursioonid ettevõ-
tetes, kokku on üle Eesti avatud 
26 toidutööstust Tallinnast, Tar-
tust, Harjumaalt, Tartumaalt, 
Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, 
Saaremaalt, Ida-Virumaalt, 
Jõgevamaalt, Raplamaalt ja 
Põlvamaalt.

Kuna kohtade arv on piira-
tud, siis tuleb ekskursioonidel 
osalemiseks end eelnevalt re-
gistreerida lingil, mille leiab 
maaeluministeeriumi kodu-
lehelt.

Kuulutaja
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TÄNA MAAILMAS

Täna 151 aastat tagasi pan-
di toime esimene rongirööv 
Ameerika ajaloos. Sageli ni-
metatakse seda ka esimeseks 
rongirööviks maailmas, kuid 
päris nii see ei ole. Suurbri-
tannias rööviti ronge näiteks 
aastatel 1849 ja 1855, kusjuu-
res viimast nimetatakse suu-
reks kullarööviks (Great Gold 
Robbery), sest kurjategijate 
saagiks langes 91 kilogrammi 
kulda. Kuid kui varem rööviti 
ronge peamiselt depoos või 
jaamas, siis 1866. aastal pandi 
toime teadaolevalt esimene 
rööv liikuvast rongist.

Selle kuritöö sooritas Re-
no-vendade bande ehk gäng, 
mis oli 1866. aastaks saavuta-
nud juba piisavalt kurikuul-
sust. Nooruses varastasid 
vennad hobuseid ja panid lõ-
bu pärast hooneid põlema, 
kogenenumatena hakkasid 
röövima inimeste kodusid, 
postijaamu, panku, kauplusi 
ning terveid külasid ja linnu. 
Neid kardeti kogu Ameeri-
kas, aga eriti Indianas, mis oli 
kurikaelte peamiseks “töö-
piirkonnaks”.

Bandesse kuulusid Re-
no-pere vennad Frank, John, 
Simeon ja William. Mõnin-
gatel andmetel oli grupi liige 
veel ka Clinton Reno ning ar-
vatakse, et kuritegeliku rüh-
ma ajuks nende õde Laura El-
len, kuid teistel andmetel po-
levat Clintonil ja Laural ol-
nud kuritegudega mingit 
pistmist.

Vendade arvel oli mitu hul-
ljulget ja jultunud röövi ning 
nad olid sattunud Šoti pärit-
olu Ameerika detektiivi Allan 
Pinkertoni (1819-1884) hu-
viorbiiti. Bande oli ühe Pin-
kertoni agendi ka tapnud.

Vendi iseloomustas teistsu-
gune lähenemine kuritööde 
sooritamisele ja oskus kiiresti 
reageerida vastavalt muutu-
nud olukorrale. Nii tekkiski 
neil ühel hetkel mõte korda 

saata midagi sellist, mida va-
rem pole keegi julgenud ette 
võtta ehk rünnata rongi.

6. oktoobril 1866. aastal si-
senesid vennad tavaliste reisi-
jatena Ohio and Mississippi 
Railway kompaniile kuulu-
nud rongi. Kui rong liikuma 
hakkas, siirdusid John ja Wil-
liam postivagunisse. Tollal ei 
suutnud keegi ettegi kujuta-
da, et täiskiirusel liikuvat 
rongi on võimalik röövida, 
mistõttu postivagunis olnud 
raha ja väärisesemeid prakti-
liselt ei valvatud. Seifi juures 
oli vaid üks postiametnik, 
kellel polnud ei püstolit ega 
seifivõtit.

Kui Reno vennad mõistsid, 
et ametnik ei saa seifi avada, 
siis viskasid nad mehe aknast 
välja surnuks. Sama teed läks 
ka seif, mille röövijad otsusta-
sid hiljem mõnes vaiksemas 
kohas lahti teha. Seejärel 
tõmbasid vennad hädapidurit 
ja lahkusid rongist.

Kuid seifi kallal polnudki 
vaja vaeva näha, sest see oli 
vastu maad prantsatades ise 
lahti läinud. Röövijate saagiks 
langes 10 000 dollarit, mis oli 
tollel ajal väga suur rahasum-
ma.

Võimud ei saanud Reno 
bandest kuidagi jagu ja kutsu-
sid appi Pinkertoni detektii-
vibüroo. Lõpuks saigi Pinker-
ton bandiidid kätte, kõige-
pealt langesid lõksu neist 
kaks, seejärel ülejäänud. Olgu 
öeldud, et selleks ajaks olid 
Renod oma jõuku laiendanud 
ja võtnud sinna mehi ka väl-
jastpoolt perekonda.

Detektiivid lasksid lahti 
kuulduse, et rongiga veetakse 
hiiglasuurt rahasummat ja to-
ppisid vagunid relvastatud 
mehi täis. Bandiidid läksidki 
õnge ning nabiti kinni. Kuid 
enne vahelejäämist jõudsid 
nad sooritada veel mitu kõ-
mulist kuritegu, mis on jät-
nud suure jälje Ameerika 

Ühendriikide kuritegude aja-
lukku.

Kokku jõudsid Renod röö-
vida nelja rongi, kusjuures 
kõige edukamaks kujunes 
neist viimane, kui bandiidid 
said rikkamaks 96 000 dollari 
võrra. Reno-jõugu tegevus 
oli nii tulemusrikas, et neile 
tekkisid lausa jäljendajad. 
1867. aastal röövisid üht ron-
gi Walker Hammond ja Mic-
hael Colleran ning viisid ära 
8000 dollarit. Reno-vennad 
vihastasid hirmsasti, kui 
kuulsid, et keegi julgeb nende 
stiili kopeerida. Hammond ja 
Colleran võeti kinni, neile 
anti peksa ning loomulikult 
konfiskeeriti ka kogu raha.

Ka Reno-bande enda lõpp 
oli jube. Kurjategijate jultu-
mus ja politsei saamatus oli 
Indiana elanikud ajanud nii 
tigedaks, et mitukümmend 
meest vallutasid 1868. aasta 
detsembris vangla, kus Re-
no-jõugu liikmeid kinni hoiti 
ja kurjategijad tapeti. Bandii-
tide lintšijatest ei tehtud üht-
ki isikut kindlaks ja kedagi ei 
võetud ka vastutusele. Ven-
dadest jäi tookord ainsana el-
lu John, keda hoiti kinni tei-
ses vanglas ja kes suri alles 
1895. aastal.

Reno-vendade seiklustest 
vändati 1956. aastal film, kus 
üht venda mängis Elvis Pres-
ley. Muusik kirjutas filmi 
jaoks ka ühe oma kuulsama-
test hittidest „Love Me Ten-
der”. Algselt oli filmi pealkir-
jaks mõeldud „The Reno 
Brothers”, aga kui Presley laul 
muutus erakordselt populaar-
seks ja singlit müüdi üle mil-
joni eksemplari, siis pandi ka 
vesternile pealkirjaks „Love 
Me Tender”. Film ise aga ku-
jutab endast lugu armastusest 
ja armukadedusest, mida va-
heldumisi saadavad tagaaja-
mised ja tulistamised.

Allan Espenberg

Maaeluministeeriumi ajaveebis Maa- 
blogi avaldati kalanädala avaüritusel 
Jõgevamaa Gümnaasiumis õpilastele 
pakutud retseptid, mille autor on 

Põhjaka mõisa kokk Ott Tomik.

Retseptide kogused on arvestatud viie 
portsjoni kohta.

1866: esimene 
rongirööv Ameerikas

Kalanädala rändrestoranides 
serveeriti õpilastele kalaroogasid

Eelmisel nädalal Eesti toidu 
kuu raames toimunud kala-
nädalal osalesid viie Eesti 
kooli gümnasistid, kellele 
tippkokad valmistasid ränd-
restoranides lõunasöögiks ligi 
1200 toiduportsjonit.

„Kalanädal oli edukas ja 
loodan, et see aitab pikemas 
perspektiivis kaasa ka kala-
tarbimise suurenemisele,“ üt-
les Kalanduse Teabekeskuse 
juhataja Toomas Armulik.

„Kokad valmistasid kooli-
des kokku üle 1200 toidu-
portsjoni. Kõige rohkem 
kalaroogasid jagati õpilastele 
Kuressaare Gümnaasiumis, 
kus söödi ära üle 300 taldri-
kutäie vikerforellirooga,“ lisas 
ta.

„Harjumused saavad alguse 
noorest east ja seetõttu tuleb 

juba koolides rääkida kala-
söömise kasulikkusest ning 
anda õpilastele proovida, kui 
maitsvat ja värsket kala Eestis 
saada on,“ kommenteeris 
maaeluminister Tarmo 
Tamm.

Igas kalanädalal osalevas 
koolis käis ühel päeval külas 
tippkokk, kes valmistas söö-
givahetunnil õpilastele koha-
likust kalakasvandusest pärit 
kalast roa. Kohal olid ka kala-
kasvanduste esindajad, kes 
rääkisid õpilastele oma iga-
päevatööst.

Jõgevamaa Gümnaasiumis 
kokkas oma tiimiga Põhjaka 
peakokk Ott Tomik, Tarvas-
tu Gümnaasiumis Inga Pae-
nurm Markofka Toidutoast, 
Põlva Gümnaasiumis Urpo 
Reinthal Ylicoolist, Võru 

Gümnaasiumis Angelica 
Udeküll Wiccast ja Kuressaa-
re Gümnaasiumis Märten 
Sepp Mosaiik Cafest.

Kalanädalat korraldas Ka-
landuse Teabekeskus koos 
Maaeluministeeriumiga ning 
seda rahastati Euroopa Liidu 
Merendus- ja Kalandusfon-
dist.

Septembris kolmandat kor-
da korraldatud Eesti toidu 
kuu ühendab üle 30 kodu-
maisele toidule pühendatud 
ürituse ja festivali. Toidukuu 
on osa müügiedenduskavast 
„Eesti toit 2015–2020“, mille 
alla kuuluvad lisaks Eesti toi-
dutee, aasta toidupiirkonna 
valimine ja esmaspäeval algav 
avatud toidutööstuste nädal.

Kuulutaja

1 kg luuvaba karpkalafi leed
100 g riivsaia
100 g seesamiseemneid
4 spl oliiviõli
3 spl hakitud tilli
30 g võid
soola
jahvatatud musta pipart

Sega kausis kokku riivsai, oliiviõli, 
seesamiseemned ja võimalikult peeneks 
hakitud till – lisa ka näpuotsaga soola. 
Vooderda ahjuplaat küpsetuspaberi-
ga ja laota sellele karpkalafi lee nahk 

vastu plaati. Maitsesta kalafi lee kergelt 
soola ja pipraga, määri fi leele lusikaga 
veidi toasooja võid. Kata kalafi leed 
riivsaiaseguga. Küpseta 200-kraadises 
ahjus umbes 10 minutit.

ÜRDIKOORIKUGA ÜLEKÜPSETATUD KARPKALAFILEE

KÕRVITSA-KARTULITAMP

300 g puhastatud kartulit
500 g puhastatud kõrvitsat
30-40 g võid

Hauta kõrvits väheses soolaga maitses-
tatud vees, keeda teises potis muredam 
kartul pehmeks. Kurna kartulid ning 
vala samasse potti pehmeks hautatud 

kõrvits. Tambi kartulivispliga kogu segu 
puruks, lisa või ja vajadusel maitsesta 
veel soolaga.

KOHUPIIMA POHLAMAIUS BESEE JA PIPARMÜNDIGA

200 g kohupiima
100 g vahukoort
100 g kuivatatud beseed
200 g pohlasid või muid marju
1 vaniljekaun
3 spl suhkrut või mett
1 spl peeneks hakitud piparmündilehti

Lõika vaniljekaun pikuti pooleks ja 
eemalda noaotsaga seemned. Lisa 
seemned vahukoorele ning vahusta see 
1 spl suhkruga tugevaks vahuks. Hõõru 
kohupiim eraldi kausis pehmeks koos 2 
spl suhkruga. Tükelda või murra besee 
väiksemateks tükkideks. Sega ette-

vaatlikult kokku kohupiim ja vahustatud 
koor nii, et segu jääks mõnusalt õhuline. 
Lisa segule 2/3 pohladest ja beseetü-
kid ning sega ettevaatlikult läbi. Jaga 
segu lusikaga klaasidesse. Kaunista 
ülejäänud pohlade ja peeneks hakitud 
piparmündiga.

Foto: Ott Tomik

Hauaplaat, millel kirjas, et te-
gu oli esimese rongirööviga 
maailmas.

 Foto: thepublici.blogspot.com.ee
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Selle küsimuse on esitanud 
endale ilmselt päris paljud 
inimesed, kes on võtnud ees-
märgi kaalu kaotada.  Tihti 
ollakse juba ka tublisti trenni 
teinud ja tähelepanu pööra-
tud on ka toidulaua „puhasta-
misele” ning mitmekesistami-
sele. Vaatamata sellele pole 
kaal langenud või ühel hetkel 
tekib seisak ning kaal ei muu-
tu enam sinule soovitud suu-
nas. Just tänases loos üritan 
anda mõned nipid, kuidas 
edasi liikuda ning millele tä-
helepanu pöörata.

Kehakaal vs 
keha koostis

Kehakaalu seisaku ja isegi 
selle tõusu osas peaks kind-
lasti uuesti üle mainima ka 
selle, kuidas erinevad tree-
ningud kehakaalu mõjutavad. 
Nimelt on väga sage, et ini-
mene, kes on tublisti keha-
kaalu kaotamiseks kestvus
treeninguid teinud ja ühel 
hetkel lihastreeningud lisa-
nud, avastab, et kaal mitte ei 
lange enam, vaid hoopis tõu-
seb. Miks?

Olgu kohe alguses öeldud, 

et jätka samas vaimus, sest 
oluline pole tegelikult mitte 
see, palju sa kaalud, vaid see, 
et su kehakoostis muutuks 
ehk keha rasvaprotsent vähe-
neks ja lihasmass suureneks. 
Kaalutõusu põhjustabki see, 
et lihas kaalub oluliselt roh-
kem kui rasv, ning lihasmassi 
suurenemise tulemusena kaal 
küll tõuseb, aga keha muutub 
nii visuaalselt kui ka koosti-
selt. Kui sa jätad selle kaalu-
tõusu tähelepanuta, avastad 
peagi, et näed veelgi parem 
välja ja leiad uut motivatsioo-
ni, et uuele tasemele jõuda.

Kaalu peab 
langetama mõistlikult

Oled sa alles algaja kaa-
lulangetaja või juba oma ees-
märgi nimel toimetanud pi-
kemat aega, peaksid kindlasti 
teadma oma päevast kaloraaži 
ehk palju sa energiat vajad. 
Eelmistes lugudes andsin sul-
le ka kaloraaži arvutamiseks 
täpsemad juhised ning seega 
soovitan otsida antud artikkel 
üles ning uuesti külastada 
näiteks www.nutridata.ee le-
hekülge, mis on heaks abime-

heks kaloraaži paika panemi-
sel ja toiduga saadud energia 
ning toitainete vahekorra 
analüüsimisel. Antud andme-
baas on sulle ka hiljem heaks 
abiks kui kaal seisab ning 
oleks vaja oma menüü ja toi-
dukogused üle vaadata.

Kaal väheneb siis, kui teki-
tatakse piisav energiadefitsiit 
ehk teisisõnu peaksid sa söö-
ma umbes 500 kcal päevas vä-
hem, kui sa energiat kulutad. 
See on umbes 0,5 kg nädalas, 
mis annab sulle kindluse, et 
kaal langeb just rasvamassi 
arvelt. Kui kaalukaotus on 
suurem, siis on suur tõenäo-
sus, et kaotad kaalu lihasmassi 
arvelt, mis on tegelikult sinu 
parim „abimees” energia ku-
lutamisel.

Kokkuvõttes peaksid arves-
tama sellega, et mida aeglase-
malt kaal langeb, seda püsiva-
mad on tulemused. Kõige 
adekvaatsema info kehakoos-
tise muutusest on ikkagi iga 
paari kuu tagant võetud keha-
ümbermõõdud (rind, talje, 
puusad, õlavars ja reis). Aga 
kuna me kõik oleme erine-
vad, on erinev ka meie aine-
vahetus jms. Seega, ole järje-
kindel nii treeningutes kui ka 
toitumises, sest see tagab edu.

Keha harjub
Keha kohanemisvõimet 

võib võrrelda ka näiteks tööl 
käimisega. Kui oled leidnud 
uue töö, siis pakub see sulle 
naudingut, sa leiad päris tihti 
uusi väljakutseid ja motivat-
siooni, ülemus kiidab sind ja 
see annab veelgi rohkem in-
du. Mingil hetkel sa tunned, 
et see on muutnud rutiiniks, 
tegeled koguaeg samade 
tööülesannetega ja pole enam 
motiveeritud.

Täpselt sama toimub ka 
meie kehaga, millele sa andsid 
ühel hetkel oma elumuutuse-
ga olulise tõuke, et ta vaba-
neks üleliigsest keharasvast. 
Ühel hetkel aga keha harjub 
nende muudatustega ning 
vaatamata sellele, et oled ikka 
sama tubli, su kaal ei lange ja 
tahad loobuda. Oluline on 
siinkohal enda senist tegevust 
analüüsida ning teha vastavad 
korrektuurid ja sisse viia 
muudatused.

MIKS KAAL MIKS KAAL 
ENAM EI LANGE?ENAM EI LANGE?

Mõned mõtted, mida tasuks jälgida ja 
mida endalt küsida, kui vaatamata jõu-
pingutustele, kaal ei lange.

Kas järgid ikka toitumis-ja treeningka-
va? Kui sul on toitumiskava, siis erinevate 
toidukoguste hindamine silmaga on alguses 
väga keeruline. Ma ei palu sul kogu aeg 
toitu kaaluda, kuid esialgu võiksid/peaksid 
seda siiski tegema, sest vastasel juhul ei tea 
sa hiljem, kui toimub kaaluseisak või kaal 
pole langenud, kui palju sa mingit toidu-
komponenti vähendama/tõstma peaksid. 
Samuti pea treeningpäevikut, et su ener-
giakulud oleksid paigas.

Kas sa treenid piisavalt? Kui esialgu piisas 
sul kaalu langetamiseks kahest treeningust 
nädalas ja sa enne trenni ei teinud, siis oli 
see teatud aja sinu kehale uus tegevus ja 
kaal langes, kuna lisakulutused panid orga-
nismi ka rohkem keharasva kasutama. Min-
gil hetkel organism harjub ja võib tekkida 
kaaluseisak. Lisa oma treeningplaani 1-2 
treeningut ja vaata, kuidas keha reageerib. 
Kindlasti jäta kaks päeva puhkuseks. Pea 
nõu ka treeneriga.

Kas su treening on vaheldusrikas ja 
mitmekülgne? Oluline on, et treeningud 
oleksid mitmekülgsed. Kui tegid enne ainult 
vastupidavustreeninguid nagu jooksmine või 
jalgrattasõit, siis lisa oma plaani ka lihas
treeninguid, nt jõusaal. Viimane kasvatab 
lihasmassi, mille tulemusena kulutab su keha 
rohkem energiat ja seda just eriti puhke 
ajal, kui toimuvad taastumisprotsessid.

Kas sa puhkad piisavalt? Jälgi, et tree-
ningnädalal oleks kindlasti paar puhkepäe-

va, sest ära unusta, et treening on oma ole-
muselt keha kahjustav protsess, mis küll on 
meie arenguks vajalik, kuid selleks on vaja 
ka piisavalt puhata. Samuti toimub puhkuse 
ajal enamuses n-ö rasvade põletamine.

Kas sa sööd  liiga vähe? Kui teed palju 
trenni, siis ka kulutad rohkem. Väga sage 
viga on aga see, et kaalukaotuse nimel 
süüakse ka vähem, mis omakorda viib meie 
keha n-ö säästurežiimile ja talletab kõik, 
mida toiduga saad. Vaata üle ja vajadusel 
muuda toidukoguseid.

Kas sa oled stressis? Vaimne ja füüsiline 
kurnatus sunnib sind tegema valesid vali-
kuid nii toitumise kui ka treeningute (liiga 
rasked treeningud) osas. Lõõgastu ja leia 
aega puhata.

Kas sa magad liiga vähe? Ebapiisav uni 
põhjustab häireid mitmete hormoonide töös, 
mis pärsivad rasvapõletust ja suurendavad 
söögiisu. Maga vähemalt 7-8 tundi.

Kas sa jood liiga palju kaloririkkaid joo-
ke? Väga sage viga on see, et loobutakse 
küll lisasuhkru tarbimisest, kuid juuakse 
spordijooke, mis sisaldavad ka palju suhk-
rut, kuid tavaharrastajal pole põhjust neid 
tarbida. Eelista tavalist vett.

Kas sa tarbid ravimeid? Mitmed ravimid 
võivad soodustada kehakaalu tõusu. Samuti 
soovitan naistel, kes vaatamata kõikidele 
jõupingutustele, kaalu alla ei saa, kontrolli-
da oma kilpnääret, kuna kilpnäärme prob-
leemid naistel pärsivad teatud hormoonide 
tööd, mis omakorda aeglustab ainevahe-
tust. Pea nõu arstiga.

NÄDALAHARJUTUS 

PINGILE 
ASTUMINE
Mõju: tuhara-ja reie eesmi-
sed lihased
Sooritamine: seisa hant-
lid käes ja astu täistallaga 
pingile/kastile ning too teine 
jalg esimese jala kõrvale. 
Astu pingilt maha sama jala-
ga. Korda sama teise jalaga.
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Rakvere Galeriis 
avati 3. oktoobril 
järjekordne Viru-
maa kunstnike sü-
gisnäitus. Kuraa-
tori Riho Hüti sõ-
nul kajastab peal-
kiri „Seitse värvi” 
ka praegust polii-
tilist ja kultuuri-
list olukorda Rak-
vere linnas.

Ülle Kask

Rakvere Galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt rää-
kis 21. sügisnäitust kokku 
pannes, et teema „Seitse vär-
vi” ei ole otseselt numbrimaa-
giaga seotud. Võib ju arvuta-
da, et 3 korda 7 on 21, aga ei 
pruugi.

„Mõtlesin näitust korralda-
des, mis situatsioon meil 
praegu on,” arutles Hütt. „Mi-
nu suhtumine ja võibolla ka 
galerii oma on selline, et tege-
likult me kõik oleme armsad 
inimesed. Tahaks, et meil va-
litseks rahu ja üksteisesse 
mõistev suhtumine.”

„Näitust korraldades oli sel-
line mõte, et kui sulle antakse 
värvid kätte, oled praktiliselt 
oma loomingus vaba,” jätkas 
Hütt. „Kuidas keegi teema la-
hendas oma surematut kuns-
titeost või šedöövrit luues, oli 
tema isiklik mõistmine ja nä-
gemus.”

Küsimuse peale, kas „Seitse 
värvi” viitab ka Rakveres toi-
muvale LGBTI filmifestivali-
le, vastas Hütt, et meie maa-
konna kunstnikud võisid va-
balt valida, kas seda teemat 
kajastada või mitte. „Festhear-
tiga seost pole, aga me aktsep-
teerime küll, et kui nii suur 
üritus linnas toimub, siis seda 
mõned kunstnikud ka kajas-
tavad. Meil on kõik näitused 

Sügisnäitusel „Seitse värvi” segunevad 
maagiline number ja vikerkaar

vabad ja piiranguid ei seata, et 
peaks joonistama seda või 
teist.”

(LGBTI filmifestival 
Festheart toimub eeloleval 
nädalavahetusel - toim.)

Värvipalett on kirju
„Mind rõõmustab see, et 

kunstnikud tulevad alati uute 
töödega,” märkis kuraator ja 
tõstis esile Margit Kaare maa-
litud portreed „Olemise piir”, 
millel pikkade punaste juuste-
ga naise uhke peaehe lehvib 
tuule käes ja tume vari muu-
dab juuste värvi.

Seitsmevärvilist vikerkaart 
on maalinud Ivo Ridalaan, 
kes viljeleb naturaalset realis-
mi ja kelle pildid „ Seitse värvi 
suveõhtul” ja „Suvi oli selline” 
on lihtsalt väga ilusad ja ehe-
dad. Loodusest maha maali-
tud piltidele lisavad müstikat 
kullakarva raamid, meenuta-
des Madalmaade kunstnike 
täiuslikkuseni viimistletud 
šedöövreid.

Kuraator ise maalis näitu-
sele taiese, millel on intrigee-
riv pealkiri „Veganlõvi”. Hütt 
rääkis teose sünniloost, et kui 
ta möödunud aastal Austraa-
lias ringi reisis, käis ta vaata-
mas mitmetuhande aastaseid 
aborigeenide poolt kaljusse 
raiutud jooniseid. Kunstnik 
mõtles, kuidas küll tollal abo-
rigeen tuli mõttele muudkui 
toksida ja toksida neid figuu-
re.

„Ja kust ta küll selle aja võt-
tis,” arutles Hütt. „Ta pidi en-
da elushoidmiseks midagi 
muud ka tegema, näiteks söö-
ma. Või hoiti teda prii söögi 
peal? Ta ei saanud ju lihtsalt 
toksida, sest tihti on need vä-
ga suured kontuurid.”

Hütt rääkis, et maalides 
hakkas see mõte teda kummi-
tama ja ta justkui tundis eel- 
ajaloolist inimest, kes tol kau-
gel ajal ränka tööd tegi ning 
kalju seinale toksis.

„Need stseenid on väga hu-
vitavad ja ma mõtlesin, et 
tunnetan veidi seda toksivat 

inimest. Siis tuli lõvikene mi-
nu pildile. Pael, mis lõvil kae-
las ripub, katkeb ning sa ei 
näe, kelle käes see on. Lõvi on 
nagu koerake, sümbol ja alle-
gooria ning näide sellest, kui-
das tänapäeval on rollid muu-
tunud.”

Veganlõvi tähendab kunst-
niku sõnul ka seda, et võib
olla me oleme kogu aeg har-
junud, et lõvi on loomade ku-
ningas ja lihasööja. „Aga ehk 
on ta hoopis vegan.”

Kunstnike mõtteid
Karola Ainsar, kes õpib 

Tartu Kunstikoolis kujun-
dusgraafikuks, maalis katki-
läinud juuksefööni värvili-
seks, mis nüüd uhkelt juht-
meidpidi galerii seinal ripub. 
Karola ütles oma taiese kohta 
järgmist: „Genialistide Klubi 
seinal ootas vastust küsimus: 
„Millest tekib kunst?” Keegi 
pidas õigeks vastata huule-
pulgase klišeega: „Art never co-
mes from happiness.” Ma vist 
olingi päris kurb, kui mul 
föön katki läks ja sellepärast 
ei raatsinudki seda ära visata.”

Margit Kaare, kellelt on ko-
guni kolm tööd näitusel, rää-
kis, et enne maalimist on tal 
teatud aeg otsinguteperiood. 
„Otsin tunnet, mida ma antud 
teemaga seoses tunnen. Siis 
järgneb vaatlusperiood. Minu 
nõrkuseks on inimesed - mi-
da nende olemus, silmad ja 
näoilmed jutustavad. Kas 
need haakuvad sellega, mida 
ma tunnen? Kui tuleb ära-
tundmishetk, siis joonistan. 
Konkreetset isikut pole.” 
Kaare maal „Jõllitav avalik-
kus” on täis suuri erinevat 
värvi eri suundadesse vaata-
vaid silmi. Kunstniku meelest 
tänapäeval kõik jõllitavad 
üksteist ja seavad muudkui 
piire, mis on õige või vale.

Näitus „Seitse värvi” on 
Rakvere Galeriis avatud 4. 
novembrini.

Riho Hütt otsib Piret Mildebergi taiesele „Mis värvi on ar-
mastus?” galeriis sobivat kohta. 

Foto: Ülle Kask
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Reisisõpru ootab 
kohtumine maailmaränduriga

7. oktoobril kell 13 räägib 
Rakvere Apollos reisidest ja 
äsjailmunud raamatust 102 
riiki külastanud 33aastane 
maailmarändur Kerli Nõu. 
Külalistele tutvustatakse lähe-
malt selliseid sihtkohtasid na-
gu Antarktika, Põhja-Korea ja 
Paapua Uus-Guinea.

Hobikorras on Kerli tavalise 
turistina külastanud laevade, 
lennukite ja rongidega kõiki 
kontinente, sealhulgas An-
tarktikat. Kogemuste pagasis-
se mahuvad nii superrikkus 
kui täielik vaesus, kõrgkultuur 
või ka selle puudumine.

20 reisikirjas rulluvad lahti kirjaniku värvikalt edasi antud 
lood 55 erineval maal. Teoses avanevad parimad palad An-
tarktika kruiisist Põhja-Korea privaatreisini. Lisaks sõidab 
autor Rovose luksusrongiga Aafrikas ja mitte-nii-luksus-
rongiga mööda Trans-Siberi raudteed Pekingist Moskvasse. 
Kaasahaaravat ja humoorikat lugemist leidub igaühe mait-
sele - müstilistest templitest paljaste ülakehadega hõimu-
rahvasteni. Teos „Mina ja maailm. Valitud lugusid 102 rii-
gist“ kroonibki auväärset verstaposti, enam kui 100 riigi kü-
lastust.

Kuulutaja

Vanemuine käib sügi-
seti ikka külaliseten-
dusi andmas ja nii 
näeb 11. oktoobril 
Rakvere Teatris la-
vastust „Hedda Gab-
ler“. Näitemäng põhi-
neb norra dramaturg 
Henrik Ibseni 1890. 
aastal ilmunud näi-
dendil, mida on pisut 
tänapäevastanud ing-
lise näitekirjanik 
Brian Friel.

Tõnu Lilleorg

Piret Laurimaa, mängite 
Heddat, äsjaabiellunud 
noort naist, kelle isa oli oh-
vitser. Kuidas teda iseloo-
mustaksite?

Hedda on naine, kes on 
sündinud valel ajal ja vales 
kohas. Sündinud kohta ja ae-
ga, kus ainus mõõdupuu on 
käega katsutav kasu. Elu 
poeesia ja ihalus ilu järele on 
arusaamatu ja lubamatu. Hed-
da ei ole julmur, kes naudib 
teistele kannatuste tekitamist, 
ega psühhopaat, kes ei saa 
arugi, et lõbutsedes vigastab 
ta teisi. Ta on vang omaenda 
kehas ja ajas, kus tal on olnud 
saatus sündida. Teda ajendab 
ihalus ilu järele, soov muuta 
see maailm elamisväärselt ilu-
saks. Ilus elu kulg, poeetiline 
surm. Et elu oleks kui kunsti-
teos.

Kuigi näidend on kirjutatud 
üle saja aasta tagasi, kõlksub 
see kuidagimoodi praeguse 
ajaga vägagi kokku. Ajaga, 
kus väärtust hinnatakse selle 
järgi, mida saab käega katsuda 

Vanemuine tuleb külla maailmaklassikas

ja mis on selgesti mõistetav. 
Ilu ihalus on justkui nõrkade-
le.

Kas Hedda on saanud mõ-
ne iseloomujoone isalt?

See maailm, milles Ibseni 
aja Hedda elas, oli mees-
te-keskne. Brian Frieli ülekir-
jutuses pole see ilmselt enam 
kuigi tähtis. Hedda on oma 
isalt saanud erksuse au- ja 
väärikusetunde suhtes, ta jäl-
gib seda enda juures ja eeldab 
ka teistelt. See on üks konf-

likti lähtepunkte - pehmel, 
mugaval, eesmärkideta elul 
pole Heddale palju pakkuda. 
Ta otsib puhtaid, puhastatud 
tundeid ja ta otsib viimase 
hetkeni. Muidugi võib Hed-
das ära tunda ka spliini ja 
kõrkust. Samas Ibsenil pol-
nud mõtet kirjutada näiden-
dit naisest, kes ennast ülehin-
dab ja teistelt liigset ootab, 
vaid sellest, millised me kõik 
võiksime olla. Ibseni näidendi 
surematus tuleb sellest, et me 
tunneme Heddas ja teistes te-

gelastes ära iseendi eri külgi, 
mis nagu mustad ja valged 
jõud meis pidevalt võitlevad.

Lavastaja Mehis Pihla sõ-
nul on tüki üheks teemaks 
keskpärasus ja Heddal on 
raske seda enda ümber talu-
da.

Kas me tunneme ära, mis 
on keskpärane? Ja kes meist 
ei peaks ennast keskpärasu-
sest esiletõusvaks ja keskpä-
raseks kõike muud? Kui me 
avame õhtupoolikul teleri ja 

Vasakul Piret Laurimaa nimitegelase-
na, keskel Karol Kuntsel Hedda abi-
kaasa Jörgen Tesmani rollis ja pare-
mal Margus Prangel, kes mängib Ei-
lert Lövborgi. 
Foto: Tõnis Järs
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Kõik me mõistame, et ilma 
sisuliste ja kogemuslike tead-
misteta oleme väga keerulises 
olukorras tööjõuturul, ühis-
konda panustades, aga eelkõi-
ge lähisuhetes oma perega ja 
sõpradega.

Selleks, et teha õige valik 
õpisuundades, uurime sageli 
ise ja kasutame paljude ana-
lüütikute tagasisidet – mis 
valdkonnas oma infopagasit 
täiendada. Väga suur hulk 
head ning adekvaatset infot 
jõuab meieni peaaegu iseene-
sest, aga mõningaid elutõde-
sid peame paremaks mõist-
miseks ise innukalt ja julgelt 
„taga nõudma“.

Aina rohkem ja rohkem 
mängivad tänases maailma-
pildis rolli religioonid - nen-
de mõistmine ja mõtestami-

ne.  Paraku on aga Eesti ühis-
konnas üsna vähe keskkondi, 
kus avatult ja avameelselt 
avardada oma sellealaseid 
teadmisi.

Just selle tühiku täitmiseks 
pakub Rakvere Karmeli ko-
gudus üheks võimaluseks 
maailmas väga suurt popu-
laarsust kogunud kristluse 
põhimõtteid tutvustavat 
ALFA kursust.

Kaasakiskuv ning tänapäe-
vane, 11 nädalast koosnev 
teemaõhtute sari kristluse 
alg- ja põhitõdedest alustab 
taas Karmeli koguduse ruu-
mides 8. oktoobril kell 17.

Sissejuhatava loengu toob 
kohaletulnuteni ajakirjanik ja 
vähiravifondi „Kingitud Elu” 
rajaja Toivo Tänavsuu. Kur-
susega saab soovi korral  lii-

tuda ka kahel järgmisel korral 
(15. ja 22. oktoobril).

Iga õhtu juurde kuulub:
• hea söök ja suhtlemine;
• teemakohane loeng;
• arutelu gruppides kuul-

du üle, võimalus küsida 
„raskeid” küsimusi.

Sul ei pea olema eelnevaid 
teadmisi ega kokkupuuteid 
kristlusega. Alfa on mõeldud 
täiesti tavalistele inimestele. 
Tule täpselt sellisena nagu sa 
oled!

Kursus on tasuta.
Rohkem infot: 

www.karmel.ee/alfa või 
tel 5558 7582.

sealt tuleb see, mis sealt tuleb, 
siis kas me seda vaadates ole-
me keskpärased või ei? Ja kas 
telekapult annab meile või-

ALFA kursus – teadmised, mis 
avardavad maailma ja iseennast!

se kuuluva „Hedda Gableriga“
maluse keskpärasusest erine-
da või ei anna? Alati on eri-
nevused, nüansid. Selge on 
see, et Hedda ei tule muutus-
tega ja võimalustega toime, 
tal pole üldse paindumise 
ruumi.

Kas Hedda tahab enamat, 
kuid tal on raske seda saa-
vutada?

Heddal on traagiline elu-
tunnetus: kõik või mitte mi-
dagi. See teeb temast kange-
lanna, ehkki kangelastegusid 
teevad selles loos kõik tegela-
sed, nii nagu eluski meie üm-
ber. Igaüks peab pingutama, 
hakkama saama, lõppu edasi 
lükkama. Kuna Hedda tun-
neb, kuidas ta elu sulab teiste 
elude vahel, siis ta otsib ka 
teiste saatustest hetki, mis 
võiksid olla kõikemuutvad. 
Tema suurim lootus on Eiler-
til, kel näib olemas olevat 
kõik vajalik: üllas iseloom, 
eesmärgid. Eilerti avanemine 
ja kokkuvarisemine on Hed-
dale viimaseks lootuseks ja 
piisaks.

Hedda Gablerit peetakse 
üheks tuntuimaks dramaa-
tiliseks naisrolliks klassika-
lises dramaturgias, see Ibse-
ni näidend on teatrites po-
pulaarne. Mida ütleksite 
veel lavastuse kohta?

Kahtlemata on Hedda Gab-
ler üks neist suurtest naisrol-

lidest, mis näitlejannat võib 
oodata. Aeg ja ootused muu-
tuvad pidevalt, teater muu-
tub, klassika aga jääb. Praegu 
mängitakse „Hedda Gablerit“ 
paljudel olulistel lavadel, näi-
teks Berliinis Schaubühnel, 
Stockholmis Dramatenis. 
Rolliks valmistudes käisin 
vaatamas Londoni Kuningli-
ku Rahvusteatri lavastust. 
Puhtal, Ibseni algkujul, ei teh-
ta seda kuskil, alati on mõni 
kaasagne näitekirjanik teinud 
sellest oma versiooni, mis on 
kindlasti lühem ning rõhutab 
mingeid loo külgi. Meie ver-
siooni dramatiseerija on tun-
tud Briti näitekirjanik Brian 
Friel. Kaasaegsed ümberkir-
jutused lähendavad klassika-
list materjali meile ja muuda-
vad selle eluliseks. Ilma eluli-
se katteta pole võimalik rolli 
luua, ses osas olen veendu-
nud, et meie lavastus puudu-
tab ja kõnetab ka meie vaata-
jat. Muidugi on tegemist 
psühholoogilise teatriga, kus 
tegelasi kujutatakse tervikli-
kult, see tähendab iseloomu-
ga ja sisemiselt õigustatutena. 
Vanemuine on ansamblitea-
ter fantastiliselt võimeka tru-
piga. Just koostöö ja ansamb-
limäng on meie „Hedda Gab-
leri“ vaieldamatu trump.

Pühapäeval kell 11 avatakse 
Tallinna Loomaaia jääkaru-
maailm kõigile külastajatele.

Avamise puhul toimub jää-
karumaailma ees suures telgis 
mitmeid tegevusi - päeva ju-
hib jääkaru Tormi, jagatakse 
komme ja toimub Politsei- ja 
Piirivalveorkestri kontsert.

Lapsed saavad ühiselt jää-
karusid joonistada. Jääkarude 
jaoks kogutakse raha jääkaru-
teemaliste näomaalingute te-
gemise ja küpsiste müügiga. 

Lisaks saab koos Tallinna 
Loomaaia Sõprade seltsiga te-
ha endale jääkaru pildiga 
T-särke ning terve päeva väl-
tel on avatud jääkaruteemali-
ne infopunkt. Tegemist jät-
kub kella 15ni, infopunkt on 
avatud kella 17ni.

„Jääkarudele hakati uut, 
avarat, moodsat ja mugavat 
kodu ehk polaariumi rajama 
eelmisel sügisel,“ ütles Tallin-
na Kultuuriameti juhataja Ai-
ni Härm. „Kokku kulus sellele 

üle kolme miljoni euro. Tal-
linna linn panustas projekti 
ligi 2,7 miljonit eurot, anne-
tajad Tallinna Loomaaia Sõp-
rade seltsi kaudu ligi 350 000 
eurot ja riik 35 000 eurot. 
Ehitustööd teostas Astlanda 
Ehitus OÜ.“

Tallinna loomaaias elab ne-
li jääkaru - isane Nord, emane 
Friida ning nende pojad Nora 
ja Aron.

Kuulutaja

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
7. oktoobril toob populaarsemad tantsulood teieni DJ Aivar Havi
14. oktoobril loob tantsuplatsile mõnusa meeleolu DJ Magnus Volar

Rakvere Teater
06.10. kl 19 Lendas üle käopesa ESIETENDUS s. maja (lav. Eili Neuhaus)
06.10. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)
11.10. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
12.10. kl 19 Lendas üle käopesa s. maja (lav. Eili Neuhaus)
12.10. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)

Loomaaed avab jääkarumaailma
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Jahutatud forell 8,50 /kg€
Jahutatud luuvaba forellifilee 13,50 /kg

Röstitud silmud tarrendis 500g 10
Muhu leib

€

€

N kell 14.00 ja L kell 11.00
AHJUSOE KUUMSUITSUFORELL

Väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

06.10 ja 07.10 Rakvere Kroonikeskuses

VOODIPESU JA LAIADE
VOODIPESUKANGASTE
SOODUSMÜÜK

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Sealiha al 2,40 €/kg
Pakume laias valikus

kiiresti valmivaid snitsleid,
kotlete ja lihalõikeid

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

ENERGIATUBA

• Hawaii bioenergeetiline kehamassaaþ

Reiki energiaseansid

Energeetilised massaaþid

•

•

www.paikeseroosid.ee

Niine 5 (2. korrus) Rakvere

Tel 511 7991

Tootmis- ja tööstushoonete

projekteerimine

Raudbetoonelementide

tootmine:

LAEPANEELID

SEINAPANEELID

SOKLIPANEELID

POSTID

TALAD

TREPID

•

•

•

•

•

•

Rakvere 44314, Fr. R. Kreutzwaldi 26a
tel. +372 51 09 274, info@kivisillus.ee

www.paneelivabrik.ee

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

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

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

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

www.facebook.com/EhituseABC

6.-8. oktoober

Kõik
kaubad
*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee -20%

*v
ä
h
e
m
a
lt
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