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Maksu- ja Tolliamet on vii-
mastel kuudel saanud era-
kordselt suurt tähelepanu 
seoses uuenduslike võtete, 
meetmete karmistamise ja 
sooviga luua tugevamat kor-
da maksude kogumisel ning 
maksumaksjate hoiakute 
muutmisel seaduskuulekaks 
ja lugupidavaks. 

Statistika ei peegelda
päris elu
Sama püüavad teha teisedki 
asutused. Nii näiteks saatis 
Maanteeamet hiljaaegu välja 
pressiteate, milles teavitatak-
se koostöös politseiga 2015. 
aastal korraldatud liiklusrei-
didest, mille käigus tuvastati 
hulganisti rikkumisi, ning 
statistikast toodi välja ehma-
tav number- iga kolmas ras-
keveok oli vaja saata erakor-
ralisele ülevaatusele. 
Tavalugeja vangutab selle uu-
dise peale pead ning viibutab 
näpuga veoki- ja bussijuhtide 
suunas. Iga valdkonna ja 
spetsiifikaga kursis olija aga 
teab, et koer on maetud kus-
kile mujale ning et need sta-
tistilised numbrid on vaid ta-
gajärg, milleni riiklik koordi-
neerimatus ja suutmatus on 
viinud. 
Reidiga seotud asjaosalised 
viitavad veokijuhtide ohtliku-
le ja järelemõtlemata käitu-
misele ning kinnitavad, et 
Maanteeameti, Politsei- ja 
Piirivalveameti ning tööins-
pektsiooni ühisreidide üks 
peamine eesmärk ongi ära 
hoida liiklusohtlikke olukordi 
ning samal ajal võidelda eba-
ausa konkurentsi vastu. Ilu-
sad eesmärgid ja sõnad, aga 
siinkohal ei tohi ära unustada 
taustsüsteemi, mille mäda-
jätked ulatuvad teistesse 
struktuuridesse. 
Esiteks on süsteemi juba pi-
kemat aega viga sisse kodee-
ritud. Tehnoülevaatuspunk-
tid, mis on kohustuslikud kõi-
kidele sõidukitele, on saanud 
seoses viimaste kuude kor-
ruptsioonisüüdistustega eba-
usaldusväärsuse pitseri ning 
pikad järjekorrad nendes ei 

anna kuidagi kindlustunnet 
kontrolli tõhususe suhtes. 
Hetkel uuritakse neljas teh-
noülevaatuspunktis nelja kri-
minaalmenetlust ning uurita-
vaid kuriteoepisoode samas 
valdkonnas on enam kui 150. 
Võib vaid ette kujutada, kui 
kaua selline altkäemaksu 
kaudu tehnoülevaatuse läbi-
mine võis kesta ning kui palju 
veel on neid sõidukeid, mil 
piltlikult öeldes on viitsütiku-
ga pomm pardal. 
Riiklikud struktuurid peavad 
astuma ühte jalga kõikides 
valdkondades ning see, mis 
meie maanteedel toimub, on 
lihtsalt pikaajalise tegevusetu 
või ükskõiksuse tagajärg. 

Eelistatakse 
ainult odavust
Teiseks, meie riigihangetes 
valitseb süsteem, kus odav-
pakkujad on tugevas eelissei-
sus. See aga paneb ettevõtjaid 
ja hankel osalejaid otsima 
odavamaid võimalusi, mis sa-
geli päädibki ohutuse ja tur-
valisuse pealt kokku hoidmi-
sega. 
On teada mitmeidkümneid 
juhtumeid, kus bussijuht 
teab väga hästi oma sõiduki 
ohtlikku tehnilist olukorda, 
ent bussiomanik mõtleb ku-
lude kokkuhoiule ega võta 
ohutuse tagamiseks midagi 
ette. 
See on aga koht, kus tuleb 
mõelda kodanike turvalisuse-
le, ning riigihangetes tuleks 
prioriteete seada alustades 
ohutusest ja turvalisusest 
ning alles seejärel minna hin-
na odavust hindama. 
Ka Maanteeameti juhtiveks-
perdi hinnangul põhineb 
märkimisväärse osa Eesti 
veose- ja sõitjateveoga tegele-
vate ettevõtete äriplaan sõi-
dukipargi ja juhtide pealt 
koonerdamisel, mis peaks 
andma juba piisava indikat-
siooni need asjad lahendada 
ja korda saada. 
Kolmandaks on konkurentsi-
temaatika. Juba minitud riigi-
hangete hankedokumentide 
nõuete koostamisel odavpak-

kujate eelistamine jätab hin-
nakonkurentsis seaduskuule-
kalt käituvad ettevõtted sageli 
kaotajaks, mis võtab neilt iga-
suguse motivatsiooni sellises 
turuolukorras nii konkureeri-
da riigihangetes, aga ka pa-
nustada oluliselt tugevamini 
sõidukite ja juhtide ohutusse. 
On olemas kolme sorti ette-
võtjaid ja vedajaid. Need, kes 
alati ajavad asju ausalt ja põ-
himõttekindlalt ning seda nii 
riigi kui töötajate ja klientide 
suhtes. Teiseks need, kes ope-
reerivad kusagil piiri peal, nii 
et juriidiliselt on kõik justkui 
korrektne, ent lõtkudes on 
sees potentsiaalsed vead ja 
ohukohad. Kolmandaks 
need, kes kasutavad kõikvõi-
malikke võtteid, et hälbida 
normidest ning saada maksi-
maalselt kasu maksudest hoi-
dumisel, nõuetest kinnipida-
misel ja tehniliste vahendite 
ja töötajate koormamisel. 
Nii riigihangete odavaima 
pakkumise väljavalimise 
nõue kui ka valitsevad altkäe-
maksu- juhtumid tehnoüle-
vaatuse punktides panevad 
esimese ja teise kategooria 
ettevõtjad ebasoodsasse kon-
kurentsisituatsiooni, kulti-
veerides kolmanda kategoo-
ria mõttekäiku. See aga hal-
vab pikas perspektiivis kogu 
ettevõtlussektorit ja majan-
dust. Võib vaid ette kujutada, 
kui sarnaselt praegu vahele-
jäänute protsendiga ning 
riikliku ebatõhusa tegevusega 
ja koordineerimatusega selles 
valdkonnas hakkavad tagasi-
löögid ja mädapaised ulatu-
ma kogu Eesti majandusse. 
Veel ei ole lõplikult hilja selle 
vastu midagi ette võtta!

Einar Vallbaum,
Riigikogu liige

Riikliku koordineerimatuse 
mädapaised kobrutavad maanteedelMeile meeldib siin elada

„Mulle meeldib siin elada,“ ütles muusik Bonzo, kui oli lõpe-
tanud Rakveres Targa Maja saalis linna omavalitsusstaatuse 
25. aastapäevale pühendatud kontserdi.
Ma olen temaga ühehäälselt ja tingimusteta nõus.
Kui ma 1995. aastal sisuliselt esimest korda elus Rakvere lin-
na külastasin, oli see üks suur hunnik õnnetust. Kuumaastik-
ku meenutav turuplats, räämas ja kole bussijaam ning selle 
kõrval heinamaa, kus rinnuni malts. Linn oli sihitu ja hajevil. 
Paari sammu kaugusel kesklinnast tekkis paiguti mulje, et 
oled mingis suvalises külas.
Aga eks rakverlased teavad isegi.
Täna on Rakvere kõige arenevam linn Eestis ja võimalik, et ka 
Baltikumis. Faktide vastu ei saa: eelmisel ja üleeelmisel aastal 
investeeris Rakvere linn avalikku ruumi ühe elaniku kohta 
kõige rohkem Eestis. Isegi rohkem kui Tallinn või Tartu!
Maksumaksja, Euroopa ja erainvestorite raha on 25 aasta 
jooksul muutnud linna ilmet täielikult. Kas te kujutaksite 
Rakveret ette ilma promenaadi ja keskväljakuta? On teil veel 
meeles, milline nägi välja bussijaam, mis asus paigas, kus 
praegu Grossi Toidukaupade Turu Kaubamaja. Või meenuvad 
teile ehk räämas lobudikud paigas, kust praegu viib uks pan-
gakontorisse ja Krooniselverisse.
Natuke rohkem kui kümme aastat tagasi laiutas Eesti ilusai-
ma spordihalli asemel tühermaa. Aqva asemel olid mingid 
varemed. Ja see loetelu pole lõplik.
Mullu tehti avaliku ja saastekvootide eest saadud raha abil 
korda Rohuaia lasteaed, samuti valmis Tark Maja. Olgu lisa-
tud, et lasteaedu ja koole renoveeriti põhjalikult ka varem.
Sel aastal peaksid valmima kinomaja ning reketihall. Nii 
mõndagi loetletud rajatistest ehitatakse erainvestori rahaga, 
aga vahet ju pole – need hooned lähevad avalikku kasutusse. 
Investor ei lähe sinna, kus pole investeerimiseks sobivat klii-
mat või kust inimesed hordide kaupa minema jooksevad. 
Rakverest, muide, ei joosta minema.
Meil on siin hea elada. 1990. aastal elas optimistlik-statistili-
sel hinnangul Rakveres juba 20 000 inimest, praegu pisut üle 
16 000. Aga toona moodustasid elanike arvust venelased ja 
teised slaavlased 25 protsenti, praegu on nende osakaal pea 
olematu. Põhimass neist olid NSV Liidu sõjaväe ohvitserid ja 
nende perekonnad.
Arvutage ise, kes on põhilised lahkujad! Neid me tõesti taga ei 
nuta.
Rakvere on hullumeelseid ideid täis nooruslik linn. Tänasest-
ki Kuulutajast leiab järjekordse nupukese, millega meie jõu-
lukaunistus „hakkama sai“. Pole olnud suurt vahet, kes on 
parajasti linnapea ja milline erakond raekojas võimul. Ja see 
ongi minu hinnangul Rakvere edu saladus: poliitilisel nääklu-
sel ning ärapanemisel pole siin kohta. Pärast valimisi on 
võim ära jagatud ja siis rahunetud. Opositsiooni jäänud selts-
konnad ei loobi koalitsioonile kaikaid kodarasse, vaid mõtle-
vad ja aitavad linna arengule ise kaasa.
Linnarahvas palub sama moodi jätkata.

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA

Kultuuriministeerium val-
mistab ette programmdo-
kumenti, mille põhjal eral-
datakse 2017. aastal noorte 
huviharidusele täiendavalt 
6 miljonit eurot ja igal 
järgmisel aastal vähemalt 
15 miljonit eurot.

Aivar Ojaperv

Sellise positiivse sõnumiga 
astus Lääne-Virumaa noor-
sootöötajate, treenerite, rin-
gijuhtide ja teiste asjast huvi-
tatute ette kultuuriminister 
Indrek Saar.
„On terve hulk lapsi ja noori, 
kes ei jõua mitte kunagi huvi-
tegevuse juurde,“ lausus Saar 
möödunud nädala lõpus 
maavalitsuse saalis toimunud 
ümarlaual. „Hinnanguliselt 
10-15 protsenti noortest ei 
osale kunagi huvitegevuses ja 
eeskätt nendele me lisarahas-
tuse suunata tahamegi.“
Praegu rahastavad laste ja 
noorte huviharidust peami-
selt omavalitsused ja lasteva-
nemad, lisaks erasektor ja 
muud organisatsioonid. „Kui 
kokku lugeda kogu sihtrühm 
ja eraldada iga Eesti lapse 

kohta summa, mille eest 
saaks midagi juba ära teha, 
siis oleks vaja 46-47 miljonit 
eurot, aga praegu oleks see 
ebareaalne,“ märkis Saar. 
Et lisarahastus läheks n-ö õi-
gesse auku, tegeleb Kultuuri-
ministeerium andmete kogu-
misega. „Me ei tea tegelikult, 
mis huvihariduses toimub,“ 
tõdes minister. „Ühe hinnan-
gu põhjal tegeleb huviharidu-
sega 30 protsenti noortest, 
teise alusel 60. Ministeeriu-
mil puudub ülevaade, milline 
on asjade tegelik seis.“
Hinnanguliselt panustavad 
omavalitsused huviharidusse 
100 miljonit eurot aastas, 50 
miljonit saadakse muude va-
hendite arvelt ja lastevane-
mate rahakotist tulevat sum-
mat on raske kokku lugeda. 
„Nende numbrite kõrval tun-
dub 15 miljonit aastas köö-
mes, aga kui seda võrrelda 
Kultuuriministeeriumi ko-
gueelarvega, siis see nii väga 
köömes polegi,“ tõdes Indrek 
Saar. „Me eesmärk on minna 
mööda fookustatud kitsas-
kohti – tähtis on valdkondade 
mitmekesisus, juhendajate 
oskused, hajaasustusega piir-
kondades elavate noorte kaa-
samine.“

Saar selgitas, et lisarahastuse 
abil tahetakse luua olukord, 
kus kõigile noortele oleks kät-
tesaadav vähemalt kolm hu-
vihariduse valdkonda. „Me 
ise nimetame neid spordiks, 
kauniteks kunstideks (lau-
lud-tantsud) ja loodus-täp-
pisteaduseks. Igast valdkon-
nas vähemalt üks ala peab 
noorele kodu või kooli juures 
olema lihtsalt kättesaadav.“
Minister tõdes, et kindlasti te-
kivad lisarahastuse andmisel 
ka probleemid. „Meie kont-
septsioon on, et see raha on 
täiendav vahend olemasole-
vale,“ rääkis ta. „Aga samas 
anname endale aru, et mõni 
omavalitsus võib asja kurjalt 
ära kasutada – saab riigilt li-
saraha ja võtab selle võrra 
oma eelarve vahendeid vähe-
maks. Ma loodan siiski terve-
le mõistusele.“
Lisaraha hakatakse jagama 
alates 2017. aasta septemb-
rist. Samasse sügisesse jääb 
ka haldusreformi tegelik käi-
vitamine ja sellega seondu-
valt omavalitsuste liitmine. 
„Kindlasti tuleb näiteid, mis 
ei ole head, aga kokkuvõttes 
on meie idee tagada huviha-
ridus ikkagi kõigile soovijate-
le.“

LIIKLUSÕNNETUS 
VIHULA VALLAS
16. jaanuaril kella 10.35 
paiku toimus liiklusõnne-
tus Vihula vallas Palm-
se-Vatku maantee 2,3. ki-
lomeetril, kus sõiduautot 
Fiat Punto juhtinud 55aas-
tane Sirje kaotas libedal 
teel sõiduki üle kontrolli 
ning libises teelt välja vas-
tu puud. Juht toimetati 
Rakvere haiglasse.

PERETÜLI
20. jaanuaril tungiti 
Tamsalus Vasara tänaval 
tekkinud peretüli käigus 
kallale 27aastasele naisele. 
Politsei pidas kahtlustata-
vana kinni 43aastase me-
he.

VARGUSED
19. jaanuaril teatati, et Ta-
palt Rakvere tee kinnisel 
territooriumil seisnud 
veokitest on varastatud 
450 liitrit diislikütust.
19. jaanuaril teatati, et 
Vinni vallas Suigu külas 
varastati ekskavaatorist 
kaks akut ja kütusepump. 
Kahju on 1000 eurot.

NOORMEHELE 
TUNGITI KALLALE
17. jaanuaril tungiti Rak-
veres Seminari tänava kor-
teris kallale 22aastasele 
mehele. Politseile on teo 
võimalikud toimepanijad 
teada.

TULI PÄÄSES A
HJUST VÄLJA
17. jaanuaril kell 22.30 tea-
tati häirekeskusele, et 
Tamsalus Vasara tänaval 
kahekordse maja ühes 
korteris töötab suitsuan-
dur ja on hallikat suitsu. 
Päästjad selgitasid välja, et 
naaberkorteris põlesid ah-
ju ees kaltsud ja puud. 
Päästjad kustutasid tule-
kahju ja tuulutasid ruu-
mid. Inimesed vigastada 
ei saanud. 

Kuulutaja

Riik lubab suurendada noorte huviharidusele ettenähtud raha. 
Foto: arhiiv

Põhjakeskuse käive 
kasvas aastaga seitse protsenti
Rakvere Põhjakeskuse kaupluste 2015. aasta summaarne käi-
ve oli 40 miljonit eurot, ületades aastatagust tulemust 7 prot-
sendi võrra. Keskmine külastaja poolt tehtud ost ulatus 15 
euroni.
Möödunud aasta detsembrikuu kujunes käibe osas Põhja-
keskusele ajaloo kõige edukamaks – kaupluste summaarne 
käive oli üle 5 miljoni euro, mis on 7,6 protsenti rohkem kui 
2014. aasta detsembris. Varasem parim tulemus oli 4,7 miljo-
nit eurot ja pärines 2014. aasta detsembrist. Toodud käibe-
numbrid ei sisalda K-rauta ehituskaupluse käivet.
Virumaa populaarseima ostu- ja vabaajakeskuse 2015. aasta 
külastajate arv oli 2,7 miljonit, suurenedes aastaga 5,1 prot-
senti. Lõppenud aasta detsembris külastas keskust rekordili-
sed 279 500 klienti, mis on 9 protsenti enam kui aastal 2014. 
2015. aasta uute tulijatena leiab keskusest teiste hulgas 
üle-eestiliselt tuntud restorani BabyBack Ribs&BBQ ning 
hinnatud raamatukaupluse Rahva Raamat. 
Aastal 2016 uueneb Põhjakeskuse kaupluste kooslus veelgi. 
Sügisel avab maailmakuulus moebränd H&M siin esindus-
kaupluse. Eesti kliendid hindavad H&M’i pakutavat moodi, 
kvaliteeti ja hindu ning Põhjakeskus toob selle Rakvere ja Vi-
rumaa elanikele lähemale. Hetkel on H&M’il Eestis kokku 6 
kauplust.
Põhjakeskus on Lääne-Virumaa suurim kaubanduskeskus, 
kus on 80 kauplust ja teeninduskohta, sealhulgas Rimi Hü-
permarket ja K-rauta ehitusmaterjalide kauplus. 

Kuulutaja

Rakvere jõulupuu sai aasta turundus-
tähe konkursil kolmanda koha
Marketingi Instituut ja Tu-
rundusraadio kuulajad vali-
sid 2015 aasta turundustä-
heks Tartu Sepa Jalgpallikes-
kuse, mida võib julgelt ni-
metada edukaimaks ja suu-
rimaks Eesti spordi ajaloo 
ühisrahastusprojektiks.
Võitjale järgnesid JCI Esto-
nia MTÜ Killerkoti kampaa-
nia ja Rakvere linn linna 
brändi väljakujundamise 
eest erilise jõulupuu idee 
kaudu. 
Sepa Jalgpallikeskus sai in-
ternetipõhisel hääletusel 
teenitult rekordarvu hääli 
võrreldes varasemate aasta-
tega. Asja mõte oli selles, et iga soovija sai osta endale ruut-
meetri suuruse mõttelise tüki jalgpalliväljakust, raha kasuta-
takse staadioni renoveerimiseks. Korraldajad müüsid oma 
ideed väga hästi, muuhulgas pandi Youtube üles meeleolukas 
vidoklipp, ning väljaku „müük“ kulges üle ootuste kiiresti. 
Idee leidis laialdast vastukaja ka piiritagustes jalgpalliring-
kondades; Eestis läksid kampaaniaga kaasa aga ka teiste 
spordialade esindajad – isegi tartu Rocki korvpallimeeskonna 
peatreener Gert Kullamäe.

Aivar Ojaperv

MUST KROONIKA

Riik lubab noorte 
huviharidusele eraldada lisaraha
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Pühapäeval, 24. jaanuaril 
möödub 25 aastat päevast, 
mil Rakvere linn sai (taas) 
omavalitsusüksuse õigu-
sed. Edaspidi tahetakse 
selle päeva tähistamine 
muuta selliseks traditsioo-
niks, et linnaasutuste uk-
sed on kõigile huvilistele 
avatud.

Aivar Ojaperv

Nõukogude ajal linnadel, kü-
lanõukogudel ja muudel ko-
halikel haldusüksustel oma 
võim ja rahakott sisuliselt 
puudus. Igas neist oli küll täi-
tevkomitee, kuid ülesandeid 
ja voli oli neil tunduvalt vä-
hem kui praegustel linna- ja 
vallavalitsustel.
Päris nõukogude aja lõpus – 
Eesti elas siis juba iseseisvu-
mise mõtetega – toimus re-
form ja vallad-linnad hakka-
sid riburada saama omavalit-
susüksuse õigusi. Esimesena 
anti see Muhu vallale, ka Lää-
ne-Virumaa Vinni vald mah-
tus esimeste ridadesse.

Kuus linnapead
Toonane Rakvere linna Rah-
vasaadikute Nõukogu Täitev-
komitee esimees Tiit Kuller-
kupp ja aseesimees Mihkel 
Juhkami sõitsid, vastavad pa-
berid taskus, Tallinnasse Kad-
riorgu Arnold Rüütli allkirja 

järele 1991. aasta 24. jaanua-
ril. Paberile pandi pookstavid 
alla - see ürik on linna arhiivis 
kenasti alles - ja sellest päe-
vast alates oli Rakvere taas 
omavalitsusüksus.
Märgilist päeva tähistati kol-
mapäeval, 20. jaanuaril Rak-
veres Targas Majas, kuhu olid 
kutsutud kõik 25 aasta jook-
sul Rakvere linnavolikogusse- 
ja valitsusse kuulunud inime-
sed. Kokkusaamine meenutas 
volikogu laiendatud istungit 
kolme päevakorrapunktiga: 
1) arutelu ja hääletus teemal, 
kas 25 aastat tagasi tehti õige 
otsus, kui taotleti omavalit-
susüksuse staatust; 2) Bonzo 
kontsert; 3) vaba mikrofon 
koos meluga.
Kutse pidulikule istungile 
said 108 volikogu liiget ja 40 
linnavalitsuse koosseisu kuu-
lunud inimest. „Ma saatnuks 
hea meelega veel 10 kutset, 
kuid need inimesed ei saa 
kahjuks enam neid vastu võt-
ta,“ lausus volikogu praegune 
esimees Toomas Varek. 
Manala teele lahkunuid, kelle 
seas on ka linnapeaametit pi-
danud Matti Jõe, mälestati 
leinaseisakuga.
25 aasta jooksul on Rakverel 
olnud 6 linnapead: Tiit Kul-
lerkupp (1988-1996; algselt 
täitevkomitee esimees; 
90ndate alguses paralleelselt 
ka volikogu esimees), Toomas 
Varek (1996-1998 ja 2012-
2013), Matti Jõe (1998-2002), 

25 aastat tagasi sai 
Rakvere iseolemise õiguse

Andres Jaadla (2002-2009 ja 
2010-2012), Rannar Vassiljev 
(2009-2010) ning Mihkel Juh-
kami (2013-).
Volikogu esimeheks on olnud 
Tiit Kullerkupp, Jüri Peinar, 
lühikest aega Oleg Gross, 
Mihkel Juhkami, Marko Torm 
ja Toomas Varek.
Kõigil taasiseseisvunud Eestis 
toimunud kohalikel valimis-
tel (7 korda) on volikogusse 
valitud Mihkel Juhkami, kuus 
korda Olev Puldre ning And-
res Jaadla.
Kaks inimest on linnavalitsu-
ses töötanud kõik 25 aastat: 
Mihkel Juhkami ja juhiabi 
Mirjam Lukme-Suomalainen, 
kes mõlemad alustasid tööd 
väga noore inimesena.
„Mina sattusin toonasesse 
täitevkomiteesse nii, et Tiit 
Kullerkupp kuulutas aseesi-
mehe kohale konkursi ning 
mina osutusin valituks,“ 
meenutas Mihkel Juhkami. 
„Minu teada olin üldse esi-
mene konkursi korras tööle 
võetud omavalitsusametnik 
Eestis. Varasemalt olin juristi-
na jõudnud töötada mitmel 
ametikohal ja ega sõbrad mu 
otsust heaks kiitnud – au-
väärne amet küll, aga seda 
peeti kuivaks ja igavaks. Ega 
ma ise ka end linnavalitsusse 
kauemaks kui 5-6 aastaks 
mõelnud, aga on kuidagi nii 
läinud, et siin ma nüüd olen. 
Eks ma ikka ise tahan ka: kui 
omal ajal sai ametisse tuldud, 
oli Rakvere hall ja räämas väi-
kelinn, kusagil alateadvuses 
tiksus mõte, et peab ju ometi 
olema võimalik midagi pare-

maks muuta.“

Tähtis dokument - aren-
gukava
Mihkel Juhkami ja Tiit Kuller-
kupp meenutasid, et 25 aas-
tat tagasi ei antud omavalit-
susüksuse õigusi lihtsalt nii-
sama – teatud algdokumen-
did pidi ka koostama. Üks 
neist, kõige olulisem, oli linna 
sotsiaalmajanduse arenguka-
va, mille kirjutas kokku too-
nane noor spetsialist Juhka-
mi.
„Ma leidsin selle dokumendi 
linnavalitsuse arhiivist üles,“ 
rääkis Juhkami ja luges vali-
tud lõigud-faktid ette ka aas-
tapäeva pidulikul tähistami-
sel.
„Linna ettevõtetele saatsime 
küsimustiku – kui palju on 
töötajaid, milline on keskmi-
ne palk jne. Linnal ju selline 
statistika puudus absoluut-
selt,“ meenutas Mihkel Juh-
kami. „Vastukajana saime 
teada, et näiteks piimakom-
binaadil olid suured problee-
mid kaadri, tühja taara ja 
ruumidega. Piiritustehas 
kuulus toona Liviko bilanssi 
ja ükski tehase majandusnäi-
taja ei kajastunud linna oma-
des – arengukavas nägime 
seepärast ette, et edaspidi ka 
selle ettevõtte töötulemused 
linna üldtabelis kajastuks. 
Lugesime kokku, et tööstus-
kaupade kauplusi oli linnas 
25 ja toidukauplusi 18. Kõige 
rohkem töökohti oli teenin-
dussfääris, tootmiskoondis 
Viru oli tõsine tegija, suur 
tööandja oli ka metsakombi-

naat.“
„Nii mõnigi esimesse arengu-
kavasse kirjutatud asi on õn-
neks või õnnetuseks jäänud 
tegemata,“ jätkas Juhkami. 
„Näiteks nägime ette uue si-
dehoone ehitust Tallinna tä-
nava äärde – viimase versioo-
ni kohaselt nn purskkaevu-
pargi asemele Tallinna ja Laa-
da ristmikul. Praeguse polit-
sei- ja päästemaja kohale pidi 
tulema 4. keskkool. Aga ka 
mõistlikke asju oli plaanis: ju-
ba siis kirjutasime arenguka-
vasse, et linn vajab spordi-
hoonet. Ning Kalevi võimla 
ehk spordikiriku tahtsime ju-
ba toona ümber ehitada 
kontserdimajaks.“
Katlamaju oli Rakvere linnas 
1991. aastal 70. „Kütmine oli 
tol ajal nii tõsine probleem, et 
absoluutselt kõik volikogu ja 
linnavalitsuse istungid alga-
sid selle teemaga,“ mainis 
Juhkami.
25 aastat tagasi kehtisid Ees-
tis ka päris omapärased riikli-
kud ja kohalikud maksud. Kas 
keegi veel mäletab, et oli eral-
di kohalik ja vabariiklik töö-
jõumaks, fondimaks, laste-
tusmaks, kooperatiivide tulu-
maks ja isegi kinomaks?

Autotehing pättidega
„Kui tausta võrrelda, siis sa-
mal ajal valati Vilniuses ja 
Riias verd,“ lausus Tiit Kuller-
kupp. „Ajad olid ärevad, va-
badus oli õhus. Meil olid 
omad hirmud ja teadmatus, 
aga iseolemise tung tiivustas. 
Seadusandlus ja regulatsioo-
nid puudusid pea täielikult, 

kuid see lisas põnevust, kui 
palju asju sai ise välja mõelda 
ja ära teha.“
„Praktiliste küsimuste kõrval 
oli oluline ka suhtumise 
muutmine – tol ajal oli raha ja 
otsustusõigus rajoonivalitsu-
se käes,“ jätkas Kullerkupp. 
„Meil olid õnneks mõistlikud 
maavanemad – Lembit Kalju-
vee ja Ants Leemetsaga sai as-
ja ajada. Leemets oli koguni 
nii tore mees, et andis ühele 
maavanemate ümarlauale 
kutsutud linnapeadele ka sõ-
na – toona olid viimased veel 
nii väikesed ja tähtsusetud te-
gelased, et ei väärinud är-
akuulamist.“
Kullerkupul on ka üsna de-
tailselt meeles, kuidas 24. jaa-
nuaril 1991 Tallinnas Arnold 
Rüütli juures käidi.
„Sõitsime musta Volgaga, aga 
see oli ka ainus sõit selle au-
toga,“ muheles ta. „Mingitel 
segastel asjaoludel meile see 
eraldati, aga tegelikult oli au-
to linna jaoks ebapraktiline. 
Pärast Tallinnas käimist õn-
nestus see kahe väiksema, 
vist Zhiguli vastu välja vahe-
tada.“
Mihkel Juhkamile meenus 
seegi, et ega autode vahetus 
tänapäeva mõistes nüüd kõi-
ge korrektsem olnud: „Need 
olid mingid sõna otseses 
mõttes pätid, kellega tehingu 
tegime. Venemaal oli must 
Volga staatuse sümbol, see oli 
kõva valuuta. Meie saime 
kaks uhiuut autot vastu ja oli-
me rahul, aga vaevalt et need 
kaks pättide kätte seaduslik-
ku teed mööda jõudsid.“

Rakvere linnapead taasiseseisvunud Eestis. Alates vasakult Tiit Kullerkupp, Toomas Varek, Matti Jõe, Andres Jaadla, Rannar 
Vassiljev ja Mihkel Juhkami. 

Foto: rakvere linnavalitsuse arhiiv
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Tegelased, kes kipuvad ko-
gu aeg sõidukit juhtima 
purjus peaga, peavad ar-
vestama sellega, et nende 
liikumisvahend võetakse 
kohtuotsusega ära ja pan-
nakse avalikul enampak-
kumisel müüki. Roolijoo-
dikud ise oma sõidukeid 
üldjuhul tagasi osta ei soo-
vi.

Kaius Mölder

Põhja ringkonnaprokurör 
Rainer Amur, kes on spetsiali-
seerunud peamiselt liiklus-
alaste kuritegude uurimisele, 
ütles, et viimased kolm aastat 
on üle Eesti üha enam tähele-
panu pööratud roolijoodikute 
sõidukite konfiskeerimisele. 
„Eelmisel aastal võeti ära re-
kordarv sõidukeid (166), see 
on väga hea tulemus,“ täien-
das ta.
Lääne-Viru maavalitsuse ava-
like suhete spetsialist Kristel 
Kitsing ütles, et möödunud 
aastal anti maavalitsusele 
kohtuotsusega üle kuus kon-
fiskeeritud autot ja üks mo-
peed. See on ühe sõiduki võr-
ra rohkem kui ülemöödunud 
aastal. 
Ringkonnaprokurör selgitas, 
et enamikus on tegemist roo-
lijoodikute sõidukitega, kuid 

Roolijoodik oma sõidukit tagasi ei taha

on ka üksikuid masinaid, mis 
võeti ära muude liiklusalaste 
rikkumiste eest. „Näiteks kui 
põhjuseks on raskete tagajär-
gedega liiklusõnnetus. Samu-
ti rakendati eelmisel aastal 
konfiskeerimist uue kuriteo-
liigi ehk süstemaatiliselt juh-
timisõiguseta sõitmise pu-
hul,“ täiendas Amur.
Kui kuriteo toime pannud isik 
ei ole sõiduki omanik, siis sel 
juhul sõiduk esmalt arestitak-
se ja hiljem konfiskeeritakse. 
Prokuratuuril on vaja ainult 
tõendada, et kolmas isik on 
andnud sõiduki kuriteo soo-
ritanud inimesele. Tavaliselt 

on see olnud lihtne, sest sage-
li viibivad nii juht kui ka oma-
nik samas sõidukis.
Lääne-Viru maavalitsuse rii-
givara müügi veebilehelt 
leiab nimekirja müügis oleva-
tes asjadest. Peamiselt 
müüakse sealtkaudu erinevat 
marki sõidukeid - Mercedes 
Benzist kuni Nissan Sunnyni. 
Kuna sõidukite tehnilist olu-
korda kontrollitud pole, siis 
on sageli ka alghind väga ma-
dal. Näiteks neljandal avali-
kul enampakkumisel on 
müügis 1988. aasta Audi 80, 
millel polegi alghinda. Tuleb 
vaid tasuda 5 eurot tagati-

seraha ja teha omapoolne 
pakkumine. 
Kristel Kitsing täpsustas, et 
konfiskeeritud sõiduki võõ-
randamise protsess võtab 
keskmiselt aega kuus kuud, 
kuna tihti on vaja korraldada 
mitu enampakkumist ühe va-
ra müügiks. Huvi konfiskeeri-
tud sõiduki ostmiseks ei ole 
suur ja sõiduki tagasiostmist 
endise omaniku poolt ei ole 
siiani ühegi juhtumi puhul 
toimunud. Kitsing lisas, et 
eelmisel aastal müüdi kolm 
sõidukit ja sel aastal jätkub 
viie auto ja ühe mopeedi 
müük.

Veok sõitis ohutussaarele
Neljapäeva hommikul sõitis 
ehitusmaterjale vedav veok 
Lepna ringteel ohutussaare-
le. 
RoadWest juhataja Asko Ves-
ter vahendas veokijuhi sõ-
nu, et tee oli libe, mistõttu ei 
saanud pidama ning sõitis 
otse. Keegi kannatada ei 
saanud ning tund aega hil-
jem sai sõiduk omal jõul tee-
konda jätkata.

Mari Mölder

Rakvere lihakombinaadis 
lekkis jälle ammoniaaki
Möödunud neljapäeva, 14. jaanuari pärastlõunal teatati häi-
rekeskusele taas ammoniaagilekkest Rakvere Lihakombinaa-
di külmutusseadmest. Kannatada sai kaks inimest. 
Esimesena kohale saabunud päästjad fikseerisid külmutus-
seadmete torustiku juures ühe ruutmeetrisel alal ammoniaa-
giloigu, piirasid ohutsooni (laohoone) ning kontrollisid, et 
inimesi alal ei viibiks. Keemiavarustusega päästjad koristasid 
ammoniaagiloigu ning kontrollisid sündmuskoha.
Kiirabi toimetas kannatada saanud mehe haiglasse kontrolli. 
Teise inimese lubasid meedikud peale kontrolli koju. 
„Rakvere Lihakombinaadis tekkis kesklaos väiksemat sorti 
ammoniaagileke, kuid leke peatati kohe omade jõududega. 
Kogu juhtum endast ohtu ei kujutanud ning juhtumile rea-
geeriti kohe, kutsudes kohale kiirabi ja päästjad. Päästeamet 
kontrollis omalt poolt kõik üle. Mõlemad arstliku kontrolli 
vajanud meest on nüüd ka kiirabist koju saanud. Kesklaos 
jätkub töö peale päästjate lahkumist. Õnnetuse asjaolusid 
uurib edasi HKScan Estonia koostöös tööinspektsiooniga 
ning täpsem info sündmuse kohta selgub kui uurimine on lä-
bi viidud,“ ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Teet 
Soorm pärast õnnetust.

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!
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Angelic Alternatiivravi 
püüab aidata inimesi, kes 
on hädas seljavaluga. Juba 
mõnda aega töötab nende 
kabinetis kiropraktik Ar-
tur Grigorjan, kes pakub 
nüüd osteopaadi teenuseid.

Katrin Kivi

Mis on osteopaatia? „See on 
manuaalne teraapia,“ selgitas 
kabineti juhata Angela 
Ojaäär. „Osteopaatia on käte-
ga ravimise tehnika, millega 
on võimalik haigusi või vigas-
tusi korrigeerida või ära hoi-
da. Osteopaadid ja kiroprakti-
kud diagnoosivad nii visuaal-
se kui käelise läbivaatuse abil. 
Osteopaatiat võib kasutada 
koos muude ravimeetodite 
või lõikusega, mõnikord ka 
nende asemel. Läbivaatuse 
tulemusena koostatakse ra-
viplaan, mille abil püütakse 
mõjutada probleeme nii, et 
organismi tervendamismeh-
hanismid hakkaksid tööle.“
Ojaääre sõnul ravitakse os-
teopaatia abil nii ägedaid kui 
ka kroonilisi valusid, samuti 
tundetust, liigeste ja selg-
roolülide jäikust ning rühivi-
gu. „Osteopaatia sobib igas 
vanuses patsientidele sõltu-
mata kehakaalust või soost,“ 
ütles ta. 
„Ravi on lihtne ja peaaegu va-
lutu, sest klassikalise osteo-
paatia puhul ei kasutata nn 
kiireid löögitehnikaid. Osteo-

Mis on Sumin OÜ fotostuu-
dio trump? „Ma ei lepi kesk-
pärasusega,“ kommenteeris 
Kristina Litvjak. „Minu ees-
märk on saavutada maksi-
maalne tulemus, mis ületaks 
kliendi ootusi. Olen paindlik 
ja loominguline. Soovin pak-
kuda elamusi.“
Elamuste pakkumiseks on et-
tevõttel kasutada kaks suurt 
tuba: ühes ilutseb retrohõn-
guline stuudio, teises laste 
mängutuba. 
„Rendin ruumi välja kõigile, 
keda huvitab stuudios pildis-
tamine,“ selgitas Litvjak. „Ka 
fotograafid saavad stuudiot 
rentida pildistamisprojekti-
deks. Nii et kui oled fotohuvi-
line ja otsid Rakveres sobivat 
kohta, kus pilte teha, siis tule 
Sumina stuudiosse!“
Fotostuudio ruume saab ka-
sutada ka muuks otstarbeks, 
näiteks koosviibimisteks. 
„Siinne mugav asukoht ja hu-

bane õhkkond sobivad hästi 
klientide vastuvõtmiseks,“ 
leidis Litvjak. “Maja kõrval on 
suur parkla. Saan rentida 
nõusid ja kööginurka koos 
teenindusega.“
„Ka laste sünnipäevadeks so-
bib siinne paik väga hästi,“ 
rääkis ta. „Aitan meeleldi si-
sustada aega ja pakun tege-
vusi välja. Mul on olemas ka 
Polaroidi tüüpi kaamera, mis 
trükib pildi kohe välja. Laste 
seas on see väga populaarne. 
Nad saavad teha selfie´sid, 
pilte sõpradest, või jäädvusta 
oma lõbusat pidu iseseisvalt.“

Kuidas jääda 
fotole kaunis?
Mida peaks silmas pidama 
fotosessioonile minnes? „Kõi-
ge tähtsam on mõista, et head 
pildid vajavad sisseelamist ja 
aega,“ rääkis fotograaf. „Teine 
väga tähtis aspekt on hea tuju 
ja naeratus – need panevad 

Seljavalu vastu aitab osteopaatia

Äge põletik, destruktsioon (tuumor, metastaas), tugevalt väljendunud osteoporoos, 
märkimisväärne degeneratsioon, deformatsioon, hüpermobiilsus.

paat viib protseduuri läbi nn 
pika hoova tehnikaga, kasu-
tades jäseme või keha massi 
koos liigutustega.“
„Profülaktiline ravi hoiab ära 
hilisemad valud. Kui valu on 
kannatatud juba pikka aega, 
tähendab see organismi ap-
pihüüdu, ja kui valust proovi-
takse vabaneda valuvaigistite 
abil, muutuvad sümptomid 
veelgi tõsisemaks ja problee-
mid sügavamaks.“

Kiropraktik versus os-
teopaat
Mis vahe on neil kahel tehni-
kal? „Osteopaatia ja kiroprak-
tika jagavad ühist filosoofiat: 
inimorganism on jagamatu 
tervik,“ rääkis Ojaäär. „Sama-
sugusest filosoofiast lähtuvad 
võitluskunstid, samuti jooga, 

tai chi, aikido, samuti mitmed 
alternatiivmeditsiini ravi-
meetodid ja tehnikad nagu 
näiteks Rolfing ja Alexander.“
„Osteopaatilise ravi eesmär-
giks on taastada keha nor-
maalne liikuvus, koordinat-
sioon ja rüht,“ jätkas Ojaäär. 
„Kiropraktikud keskenduvad 
peamiselt lülisambast tulene-
vatele häiretele. Osteopaadid 
ravivad ka funktsionaalseid 
häireid, mis puudutavad hin-
gamisteid ja seedetrakti.“
Angelic Alternatiivravi kabi-
neti teenuste valik on mitme-
külgne. Massöör Pille Puusta 
teeb klassikalist, idamaist ja 
laste massaazhi. Toitumis-
nõustamist, aga ka energeeti-
list massaazhi ja reikit pakub 
Merike Rihti Kuuse.

Lülisamba mehaaniliste funktsioonihäiretega seotud probleemid (üle 90 protsendi 
kõigist tugi-liikumisaparaadi probleemidest).

Kaela- ja peavalu (migreen), pearinglus, lõualiigese-, õla- ja käevalu, karpaalkanali 
sündroom, meeleelundite vaevused (kuulmise ja nägemise nõrgenemine).

Selja- ja roietevalu, valu rinnakus, valu südame piirkonnas, rütmihäired.

Jalga kiirguv valu (ishias), õndraluuvalu, puusa-, põlve- ja pöiavalu, lihasevalud, 
siseelundite vaevused (kõhuvalud, menstruatsioonihäired, kõhukinnisus).

(Spordi) ülekoormussündroomid – nn tennisisti ja golfimängija küünarnukk; muud

Seansi kestvus 30 minutit. Ravikordi vastavalt vajadusele. Sagedus 1-2 korda nädalas.

Fotograafi juurde minnes ole positiivne

Kristina Litvjak oma Kodula tänaval avatud fotostuudios. 
Foto Katrin Kivi

iga pildi särama.“
„Päris keeruline on saavutada 
head tulemust, kui laps on 
stressis. Siin aga pole lapsel 
igav, saab kohaneda, mängi-
da. Ma aitan kaasa, kuidas os-
kan, et laps tunneks ennast 
hästi ja turvaliselt. Väikesele 

lapsele võib näiteks kaasa 
võtta lemmikmänguasja, see 
tekitab turvatunde.“
Kirstina Litvjak annab nõu 
oma soovid juba varem läbi 
mõelda ja neist siis fotograa-
file teada anda. „Fotograaf ei 
saa kliendi eest ära teha kogu 

tööd. Fotograaf juhendab, 
kuid kindlasti on olulised 
kliendi valmisolek, tuju ja pa-
nus.“
„Riietumises tasub vältida 
kirjusid ja mustrilisi rõivaid, 
pigem võtta kaasa ühevärvili-
si esemeid. Hästi valitud rii-

ded toovad hea välimuse esile 
ja tekitavad suurepärase ene-
setunde.“ 
Muuseas - samas hoones pa-
kub iluteenuseid Belle Stuu-
dio. Kas pole mitte suurepä-
rane võimalus teha uus soeng 
ja siis fotograafi juurest läbi 
hüpata? „Jah, me oleme juba 
Belle Stuudio inimestega 
koostööd arutanud,“ nentis 
Litvjak. „Ei pea piirduma ai-
nult soenguga. Nad pakuvad 
ka jumestusteenust.“

Mis maksab?
„Pooletunnine fotosessioon 
maksab 30 eurot. Antud ajaga 
jõuab teha ka perefotoses-
siooni, kuid palju sõltub 
kliendi konkreetsetest soovi-
dest ning laste vanusest. Ses-
sioonil valmib 10 hoolikalt 
töödeldud pildifaili privaat-
ses veebigaleriis.“
Ühetunnise fotosessiooni 
eest tuleb kliendil välja käia 
60 eurot. „Selle ajaga jõuame 
pildistada suuremat seltskon-
da - kõiki koos, eraldi, gruppi-
des,“ selgitas fotograaf. „Val-
mib 20 hoolikalt töödeldud 
pildifaili.“
Uue fotostuudio võimalustest 
ja hindadest saab pikema üle-
vaate ettevõtte kodulehelt 
www.sumin.ee.

Rakvere kesklinnas L. Koidula 5 teisel korrusel avas 
noor fotograaf Kristina Litvjak ettevõtte nimega Su-
min OÜ. Litvjak konkurentsi ei karda ja on veendu-
nud, et trumpäss tagataskus tagab talle piisavalt tööd 
ning kliente.

Katrin Kivi

VASTUNÄIDUSTUSED
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Töö/koolitus

PAKUN TÖÖD KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

• Rakvere kesklinnas asuv baar 
otsib kokka. Tel 5806 8681

• 2-3meheline ehitusbrigaad 
saab tööd. Vajalik oskus kivi- 
ja plekk katuse ehitamiseks, 
muud oskused tulevad kasuks. 
Tööle asumisega kiire! Töö 
Soomes. Tel 5278 191

• Põllumajandusettevõte pakub 
tööd traktoristile. Vajalik vastava 
kategooria juhtimisõigus. Palk 
kokkuleppel. Tel 5551 2278

• EIX Transport OÜ võtab 
tööle rahvusvaheliste vedude 
a u t o j u h i .  Va j a l i k  e e l n e v 
töökogemus. Info 5037 789

• Ettevõtte otsib autojuhti 
tõstukiga metsaveoauto peale. 
Tel 5554 7177

•  K a t e l a  s a e k a a t e r  o t s i b 
höövelpingioperaatorit. Info 
tel. 5048 960 või katelapuit@
gmail.com

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm 
Lääne-Virumaal pakub alalist 
tööd operaatorile-tehnikule. 
Info tel 56 20 3552

• Pakume tööd karjakule Kõldu 
farmis Aasperes. Tel 5757 0088

• Kunderi seltsi rahvakoolis 
veebruarikuus: inglise keel A1.1 
algusega 10.02 kell 12, haigustest 
üle taimede toel (ürdisoolad, 
siirupid, salvid jm.) 9.02, kõik 
t o a t a i m e d e s t  -  3 t u n n i n e 
õppepäev 17.02, lapitehnika 
(erinevad tehnikad) 3.02, paberi 
ja kartongi töötuba (nägus 
ehtekarp) 8.02. Registreerida 
kunderi.rahvakool@mail.ee või 
3240651. Info www.kunderiselts.
eu

•  I g a s  t ö ö k e s k k o n n a s 
vajalik 24-tunnine väljaõpe 
tööandjale, spetsialistile, 
volinikule ja nõukogu liikmele 
16.-18. veebruaril Rakveres 
(hind 138 eurot). Täiendõpe 
17.  veebruari l  (66 eurot) . 
karairekoolitus@gmail.com või 
tel. 527 1668

• Soovin leida lisatööd (vanurite 
a b i s t a m i n e ,  l a p s e h o i d , 
koristamine või muud sellist). 
Pakkumised teha e-postile: 
bm5393417@gmail.com või 
telefonil 5608 2324

Kultuurikeskusele 
otsitakse 
direktorit
Rakvere Linnavalitsus võtab 
tööle kultuurikeskuse direk-
tori, kelle peamised tööüles-
anded on Rakvere Kultuuri-
keskuse ja selle struktuuri 
osana toimiva Rakvere Ava-
tud Noortekeskuse igapäeva-
se tegevuse juhtimine; linna 
arengukava, eelarvestrateegia 
ja eelarve koostamise prot-
sessis osalemine ning kultuu-
ri- ja noorsootööga seondu-
vate ideede ning alusandme-
te esitamine; linna jaoks olu-
liste kultuurisündmuste, 
tähtpäevade tähistamise jne. 
kavandamine, linnas toimu-
vate suurürituste korralda-
misprotsessis osalemine ning 
valdkonna teavitus- ja  turun-
dusalane tegevus; koostöö 
korraldamine linnas tegutse-
vate kultuuriseltside, noorte-
ühenduste ja teiste valdkon-
naga seotud organisatsiooni-
dega; kultuuri- ja noorsootöö 
alase projektitegevuse korral-
damine ning juhtimine.
Motivatsioonikiri koos pal-
gasooviga, elulookirjeldus 
ning haridust tõendava doku-
mendi (nõutav kõrgharidus) 
koopia palutakse saata Rak-
vere Linnavalitsusele aadres-
sil Lai tn. 20 Rakvere 44308 
või digitaalselt allkirjastatuna 
linnavalitsus@rakvere.ee hil-
jemalt 12. veebruaril 2016.a.
Täiendav info: personalispet-
sialist Marika Villup, telefon 
322 5892, marika.villup@rak-
vere.ee.
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„Moskva pole sulatusahi 
ega sulatuskatel, vaid kihi-
line nagu sibul või kasti-
süsteem,” iseloomustas Ma-
nona Paris Venemaa pea-
linna. Tema abikaasa Kris-
ter Parise sõnul toimub 
seal korruptsioon igal ta-
sandil. 

Ülle Kask

Kui ajakirjanikud Manona ja 
Krister Paris läinud reedel 
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukokku jõudsid, oli külaliste-
ga kokkulepitud kohtumise 
algusest möödas pool tundi. 
„Meid kutsuti rääkima 
Moskvast ja jäime moskvali-
kul moel hiljaks,” nentis Kris-
ter Paris. „Ehk po-moskovs-
komu: 40minutilist hilinemist 
peetakse seal normaalseks. 
Kui tavaliselt küsivad inime-
sed, milline on ilm, siis 
moskvalased uurivad, kuidas 
on ummikud.”
ERRi kunagine väliskorres-
pondent Krister Paris ja tema 
abikaasa Manona elasid 
Moskvas neli aastat ja 2013. 
aastal tulid sealt ära. „Kui lah-
kusime, oli tunne, et see on 
koht, kus enam elada ei taha,” 
lausus Manona.

Medvedevi sula 
ja tsaar Putin
Krister Paris jutustas, et kui 
Gruusias sõda lõppes, oli Ve-
nemaal sulaperiood. „Tollal 
oli rezhiimil pehmem pale. 
Loodeti, et juhtimise ja nõn-
danimetatud võimu vertikaali 
abil on võimalik Venemaad 
edasi viia. Vene majandus ba-
seerub teatavasti maavarade, 
nafta ja gaasi väljaveol. Ajal, 
mil meie Moskvasse saabusi-
me, oli Medvedevi sula. Putin 
ei saanud kolmandat korda 
presidendiks kandideerida. 
Venemaal julgeti sel teemal 
vabalt arutleda ja toimusid 
ümarlauad. Debatti üritati 
kaasata ka kriitiliselt meeles-
tatud opositsiooni loosungi-
ga: „Kaasame rahvast!” Üks 
teema oligi Putin.”
”Tsaari ei tohtinud puuduta-
da, aga ametnikke võis kriti-
seerida,” lisas Manona.
„Mis praegu Venemaal on toi-
munud?” imestas Krister. 
„Kuidas selline ajupesu on 
suudetud ellu juurutada?”
„Moskvas elab rikkam rah-
vas,” väitis Manona. „Nemad 
leidsid, et niisugune asi enam 
ei lähe. Tinglik nimetus olu-
korrale oli valge revolutsioon. 
Kogu see kammajaa, mis 
nõuka ajal oli, kehtib edasi. 
Näiteks keskealised prouad, 
kelle käes on Venemaa mo-
raalne pale, tulid meeleaval-
dustele. Minu käest küsiti, et 
deevuška, kas teie ei karda, 

MANONA JA KRISTER PARIS 
meenutasid mitmekihilist elu Moskvas

Ajakirjanikud Manona ja Krister Paris meenutasid elu Moskvas. 
Foto: Ülle Kask

kui läksin väikese lapsega väl-
ja. Ma armastan neid vene 
inimesi selle julguse pärast, 
sest nad teadsid, et niikuinii 
midagi ei muutu.”
Krister Paris rääkis, et mingi 
aeg elasid nad miitingute lai-
nel ja algul oli probleeme fil-
mimisega. „Iga teine kord kü-
siti, mida te siin filmite. NLKP 
hoone juures ujub välja mus-
ta murumütsiga tüüp - tava-
miilitsast intelligentsem - ja 
käsib minema minna.” 
Vene Riigiduuma oli üks vä-
heseid kohti, kuhu ajakirjani-
kukaart uksi avas. „Zhirikult 
(Vladimir Zhirinovskilt – 
toim.) sai intervjuusid, ta kin-
kis mulle isegi parfüümi,” üt-
les Manona muiates. „Zhiri-
novski sõimas Eestit, aga oli 
nõus kaamerate ette astuma. 
Krister küsis kord Sergei Mar-
kovilt, kes sai Eestisse sis-
sesõidukeelu, kui palju kell 
on. „Ma ei tea, palju teil 
fašistlikus Eestis kell on, aga 
meil on Moskva aeg,” vastas 
Markov.“
Nutitelefonid ja tehnoloogia 
areng võimaldasid kohe in-
ternetti üles panna, kui kuskil 
miskit toimus. „Kui Bolotna-
jal toimus 6. mail meeleaval-
dus, lõid võimud selle laiali. 
Pärast keerati kruvid kinni, 
mõni pandi vangi. Anti mõis-
ta, et enam ei tohi tänavale 
tulla, ” kõneles Krister.
”Opositsioon läks tagasi köö-
ki,” lisas Manona. „Mõned 
inimesed aga otsivad meele-
heitlikult võimalusi, kuidas 

Venemaalt ära kolida. Mina 
andsin eesti keele tunde, sest 
taheti isegi Eestisse elama 
tulla.”
Krister meenutas, et käis vii-
mane kord Moskvas, kui toi-
musid Suur Isamaasõja võidu 
75. aastapäeva pidustused. 
„Üldine pilt oli tohutu enese-
kindlus, et neil läheb hästi. 
Kui meilt küsiti, kust pärine-
me, ja vastasin, et Eestist, öel-
di mulle, oh te vaesekesed, 
teil on Ameerika press, baasid 
sees ja koonduslaagrid. Kui 
teil abi vaja on, tuleme appi, 
öelge kõigile. Hämmastav pa-
radoks: venelased vaesuvad, 
rubla langeb, aga nemad toe-
tavad Putini kurssi.” 

Moskva on kihiline nagu 
sibul
„Pühade ajal on inimesi lin-
nas vähe, kõik on daatšades 
(tõlkes suvemaja vms - 
toim.). Linn on turistide pä-
ralt, ilus ja puhas,” kirjeldas 
Manona Paris Moskvat. 
„Kõik kojamehed olid tadzhi-
kid. Kui need koju läksid, siis 
linn haises. Kojameistrid 
tadzhikid on hinnatud töö-
jõud. Nad elavad väga kehva-
des tingimustes, näiteks hoo-
vipealsetes garaazhides ja 
saavad väga väikest palka. 
Üks nägi välja nagu meie 
Andrus Ansip. Moskvas 
„öko-möko elustiili” ei har-
rastata. Buulotška pannakse 
kolme kilekotti, mis hiljem 
maha visatakse. Aga see koja-
mees korjas kõik prahi maast 

üles,” tutvustas Manona seal-
set kommunaalmajandust. 
„Kui lumi sajab - Moskvas 
peaks ju vähemalt poolteist 
kuud lumi maas olema -, tu-
levad poisid rehadega ja iga 
lumekirme riisutakse kokku.” 
Pariste abielupaari kõige 
mõttetum investeering oligi 
tollal lapsele kelgu ostmine.
„Tšehhovi-aegne pilt kehtib 
tänaseni,” väitis Krister. 
„Nõndanimetatud gastarbai-
terid ehk tulnukad koristavad 
Moskvat. Paljud tadzhikid 
läksid peale majanduskriisi 
koju tagasi, aga koristajad on 
alles. Moskvas on umbes üks 
miljon sellist tööjõudu. Ela-
nikke aga 12 miljonit. Gastar-
baiterid tekitasid ka paha-
meelt. Näiteks Zhirinovski 
tahtis nende pärast riigipiirid 
kinni panna.”
„Moskva pole sulatuskatel 
ega sulatusahi, vaid nagu si-
bul. Kihiline nagu kastisüs-
teem,” ütles Manona.

Venemaal valitseb klep-
tokraatia ja altkäemak-
suvõtmine
„Venemaal valitseb klepto-
kraatia ja toimib KGB süs-
teem,” jätkas Krister Paris. „Et 
võtta matti, kust aga saab, ja 
hoida võimul maffiastruk-
tuur. Korruptsioon toimib 
igal tasandil. Ma ei tea, kas 
Moskvas tuleb kellelegi pähe, 
et maksta liikluse rikkumise 
eest ametlikult trahvi.” 
Manona sõnul oli üks nende 
sõber põhimõtteline inime-

ne, kes tahtis trahvi maksta. 
„GAI militsionäär imestas, 
miks mees ei taha seda teha 
kohapeal. Sõber tahtis kvii-
tungit. Jamps kestis mitu 
kuud. Ka juhiluba ja auto üle-
vaatust on võimatu saada, kui 
sul ei ole teatud summat su-
laraha kaasas.”
„Mõned militsionäärid tulid 
valge revolutsiooni ajal välja, 
et tahavad ausad olla,” nentis 
Krister. „Polnud võimalik. Tuli 
ikka „na tšai“ võtta.” 
Parised tõid näite ühest eest-
lasest, kes pidas ilusalongi. 
Saksa täpsusega tegi ta kõik 
oma arust nii, nagu peab, ku-
lutas meeletu summa siseku-
junduse peale ja koostas isegi 
tuleohutuseeskirjad. Siis hak-
kasid tšinovnikud uurima, 
kas tuletõrjele on ikka maks-
tud. Ametnikud väitsid, et sa-
longi omanikul on tulekivid 
ohtlikud. Lõpuks inimene 
murdus, sest ei suutnud kogu 
aeg maksta.“
„Mis vahe on Aafrika ja Vene-
maa maksusüsteemil?” küsis 
Krister Paris. „Aafrikas katsu-
takse makse võtta nii, et ra-
haallikas jääks ellu. Aga Vene-
maal suretab tšinovnik väi-
keettevõtja altkäemaksudega 
välja.”

Moskvas on tavainimesel 
turvaline elada
„Räägime midagi positiivset 
ka,” võttis Manona Paris abi-
kaasalt sõnajärje üle. „Mulle 
meeldib väga, et inimesed 
Moskvas arvestavad üksteise-

ga ja käituvad nõnda ka eska-
laatoris ja metroos. Kui naine 
on lapseootel, pakutakse talle 
kohe istet.” 
Kord tuli Paristel metroos ai-
nult paar peatust sõita. Nen-
de laps oli kotiga Kristeri sel-
jas. Mehele pakuti istet, aga ta 
ei tahtnud nii lühikeseks 
ajaks last ja kotti seljast maha 
võtta ja selle peale imestati.  
Ka ühistranspordis pakuti 
neile lapsega kohe istet. Ees-
tis mitte kunagi. 
„Moskvas on palju parke ja 
pargiteed on talvel jäätunud,” 
lausus Manona. „Paned uisud 
jalga ja liugled. Jään neid par-
giteid taga nutma.” 
Kristeri sõnul on Moskvas 
turvaline elada. „Kogu kurite-
gevus ja korruptsioon käib 
palju kõrgemal tasandil. Ta-
vainimesel on seal turvaline.”
„Oht on ainult liikluses,” se-
dastas Manona. „Pidin kolm 
korda tõmbama lapsevankri 
rohelise tulega tee pealt ära. 
Aga Moskvas tullakse alati ap-
pi ja tahetakse aidata.”
Manona meelest elavad ini-
mesed omas väikeses mullis. 
„Linn on ju tohutult suur. 
Moskvalane võib öelda, et on 
elanud siin 16 aastat, aga naa-
berrajooni pole kunagi sattu-
nud. Kui külla kutsutakse, 
kestab minek mitu tundi. Kui 
pärast öeldakse, et viskan su 
autoga ära, on targem met-
rooga minna, sest võid sattu-
da ummikusse.”
„Kas see on linnalegend, ei 
tea, aga olen kuulnud, et ka 
mõni Lasnamäel elav inime-
ne pole kordagi Raekoja plat-
sile sattunud,” naljatas Kris-
ter.
Parised elasid Moskvas töö 
tõttu üsna kesklinna lähedal. 
Kremlini jõudis jalgsi 35 mi-
nutiga. Nende kunagise elu-
koha juures on hiigelmošee - 
Moskva kõige suurem mošee, 
kus Manona sõnul pool tundi 
palvetati ja siis olid moslemid 
viuhti läinud. „Nelja aasta 
jooksul, mil käisin seal lapse-
vankriga ringi, polnud ohu- 
või siis vihafooni moslemite 
poole pealt kunagi tunda.” 
Elurajoonis asub veel 
Hruštšovi turg, klooster, hul-
lumaja ja miilitsajaoskond. 
Neile, kes tahaksid minna 
Moskvasse nõukogudeaegset 
nostalgiat otsima, soovitasid 
Parised külastada VDNHd, 
rahvamajanduse saavutuste 
näitusepaviljone. Ka eestlaste 
lemmikraamatust - Bulgakovi 
„Meister ja Margarita” - tun-
tud Patriarhi tiigid ja Puškini 
platsi purskkaevud on ühed 
Moskva vaatamisväärsused.
Krister Paris töötab praegu 
ajakirjanikuna Eesti Päevale-
hes. Manona Paris on ajakirja 
Naised peatoimetaja.
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Lääne-Viru 
Maavalitsus 
üllitas 
mainetrükise
Lääne-Viru Maavalitsuse 
eestvedamisel valmis soo-
mekeelne trükis „Rakveren 
Seutu“, mille leheküljed tee-
vad tiiru peale maakonna 
loodus- ja huviväärtustele 
ning sündmustele.
5000 tiraazhiga 35lehekülje-
line trükis on mõeldud Soo-
me turistile ning seda jaga-
takse traditsioonilisel turis-
mimessil “Matka 2016” ja 
suurimal Eesti-teemalisel 
üritusel Soomes - Mardilaa-
dal. Samuti jagatakse trüki-
seid Lääne-Virumaa maju-
tusasutustes, et saabunud 
külaline saaks kõige tõhusa-
mat abi ja jõuaks maakon-
nas võimalikult paljudesse 
kohtadesse.
Trükises saab ülevaate maa-
konna majutus- ja toitlus-
tuskohtadest ning vaba aja 
veetmise võimalustest. Üht-
lasi leiab sealt erinevaid rän-
numarsruute koos kaartide-
ga.
Trükis püüab anda head 
nõu perega Lääne-Viru-
maad avastavatele soomlas-
tele ning neile, kes soovivad 
saada maakonnas häid kul-
tuurielamusi või tutvuda 
maakonna loodus- ja huvi-
väärtustega.

JURIST ANNAB NÕUMÕNE REAGA

Riigihalduse ministri Rahan-
dusministeeriumi juurde 
moodustatud komisjon ot-
sustas hasartmängumaksust 
rahastatavast regionaalsete 
investeeringutoetuste prog-
rammist toetada viit Lää-
ne-Virumaa haridus-, noorte- 
ja sotsiaalobjekti kokku 
157 000 euroga, edastas maa-
valitsuse pressiteenistus. 
2015. aasta kevad- ja sügis-
voorus laekus taotlusi 28 re-
noveerimist vajavale objekti-
le.
Toetust said Rakke valla Tam-
miku avahooldekeskus; Räga-
vere valla Põlula kool kütte-
süsteemi rekonstrueerimi-
seks, et minna üle taastuva 
energia kasutamisele; Vinni 
valla Kulina lasteaed hoone 
soojustamiseks, Sõmeru valla 
Uhtna hooldekodu teise kor-
ruse renoveerimiseks ja Rak-
vere linn skate-pargi rekonst-
rueerimiseks.
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm rõõmustas, et toetust 
saavad sel korral just laste ja 
noortega seonduvad vald-
konnad. „Tunnustus otsuste 
eest maakondlikule hinda-
miskomisjonile ja kiidan ka 
projektide esitajaid. Aina 
enam näeme, et esitatavad 
projektid on terviklikumad ja 
läbimõeldud. Häid ja toetust 
vajavaid objekte on loomuli-
kult veelgi, kuid püüame jõu-

Lugeja küsib: Meie töötaja tuli laost ning sisenedes kontori-
hoonesse, libises uksepakul ja kukkus, vigastades tõsiselt pa-
rema jala põlve. Uksepakk ei olnud kõrge. Õnnetuse põhjus-
tas ootamatu libedus, millega töötaja arvestada ei osanud ja 
seetõttu ka kukkus. Mida me saame teha, et selliseid õnnetu-
si ei juhtuks?
Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osa-
konna juhataja Rein Reisberg.
Talvisel ajal võivad muutuda ohtlikuks ka need kohad liiku-
misteedel, mis soojal ja kuival aastaajal on ohutud. Kui väljas 
liikumisel oleme harjunud, et külma ilmaga või lumesaju-
järgselt on teed libedad, siis hoonetesse sisenemise ja välju-
mise kohtades ei osata libedust oodata. Nii, nagu liiklusava-
riid juhtuvad sageli ristmike läheduses, kus autod pidurda-
vad ja kiirendavad, on ka inimeste liikumisteedel ootamatult 
libedad kohad, kus inimesed enne hoonesse sisenemist jalgu 
trambivad ning riietelt lund maha raputavad. Libedad võivad 
olla nii välistrepid, uksepakud kui ka põrand ukse läheduses. 
Välistreppidele koguneb lisaks sadanud lumele ka sellel liiku-
jate kaasakantud lumi. Libedusele võib kaasa aidata ka trepi 
kattematerjal, mille valikul pole tihti arvestatud meie talvi-
seid tingimusi. Trepp, mis suvel ei põhjusta libisemist, võib 
talvel olla ebameeldivalt libe. Kõige rohkem pakuvad oota-
matusi uksepakud, eriti kui need on metalliga kaetud. Sile 
metallpind muutub külma ja märjaga väga libedaks ning kit-
sale metalliga kaetud uksepakule astudes on libisemine liht-
ne juhtuma. Ootamatut libedust esineb ka hoones sees väli-
suste läheduses. Jalatsitega tuuakse väljast kaasa lund või po-
ri, mis põrandale sattudes muudab selle märjaks. 
Kuna ka liikumisteed on osa töökeskkonnast, peab tööandja 
tagama nende ohutuse. Väljas olevate liikumisteede libeduse 
tõrjeks on erinevaid võimalusi. Näiteks sagedasem korista-
mine sõltuvalt ilmastikust ning killustiku, liiva või soola puis-
tamine libisemise vähendamiseks. Metalliga kaetud ukse-
pakkude puhul on kõige tõhusam nende katmine mittelibi-
seva materjaliga, kuid seejuures tuleb jälgida, et kate ise ära 
ei libiseks. Puhastada tuleb ka uste ette paigaldatud reste, 
sest lund täis saanud restides tekib resti kohale jäätunud lu-
mekiht ning eriti libedad on sel juhul metallrestid. 
Hoonesse on välisukse juurde soovitatav paigaldada põran-
dakatted (näiteks porivaibad), millel on võimalik jalanõusid 
puhastada ja nii vältida lume sattumist põrandale. Põranda-
katted peavad olema piisavalt suured, et neil saaks jalgu püh-
kida, ja asetsema kohas, kus tavaliselt liigutakse.

Lääne-Virumaa sai 157 000 
eurot investeeringutoetust

Rakvere linna skate-park. 
Foto: Marti Kuusik

dumööda. Antud juhul said 
maakonnale viis väga olulist 
objekti vajalikku riiklikku tu-
ge,“ kommenteeris Torm.
Regionaalsete investeeringu-
toetuste programmist toeta-
takse projekte, mis paranda-
vad laste, noorte, perede, va-
nurite ja puuetega inimeste 
hoolekande-, õppimis- , spor-
timis- ja vaba aja veetmise 
tingimusi. Maavalitsus koos 
maakondliku komisjoniga 
hindab projektide olulisust. 
Otsused projektide rahasta-
miseks teeb üleriigiline ko-
misjon koostöös EAS-iga.

Eesti riigieelarvesse laekuvast 
hasartmängumaksust rahas-
tatav programm käivitati 
1998. aasta kevadel. Program-
mi algusest kuni tänaseni on 
menetletud 7043 projekti, 
millest on toetust saanud 
2185 projekti kogusummas 
üle 41 miljoni euro. Regio-
naalsete investeeringutoetus-
te programmile eraldatakse 
12,7 protsenti hasartmängu-
maksu laekumistest.
Taotluste esitamise järgmine 
tähtaeg on 15. veebruar 2016.

Kuulutaja







• Ostan sõidukeid igas seisukorras. 
Helistage 5859 9931 ja saate teada, 
kui palju teie auto eest pakume!
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OTSID UUT 
KODU?
PAKUD 

TEENUST?
MÜÜD 

AUTOT?
Parim võimalus selleks 
on avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning 

kõik kuulutused 
nähtavad ka inter-
ne  s kuulutaja.ee

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuuluta-
ja.ee
TULE

toimetusse
E-R 9-17

Tobia küla, Rakvere 
vald

HELISTA
32 25 093

Kuulutused

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-MaarjaGardi 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
(30,5 m2) Rakveres. Tel 5690 5899

• Otse omanikult müüa Rakveres 
Võidu tn 42 (V korrus) 1toaline 
k.m. korter  mööbli  ja  muu 
sisustusega. Kütet võimalik endal 
reguleerida. Hind 17 000 €. Tel 
5664 8311

• Müüa Rakveres Lennuki tn 6 
2toaline korter. 3/4, ilus rahulik 
koht, san.remont tehtud. Võtmed 
kätte notaripäeval. Hind 17 800 €. 
Tel 5551 8067

• Soodsalt müüa 3toaline kõigi 
mugavustega korter  Lääne-
Virumaal Tapal Üleviste tn 7. 
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Plastikaknad, suur rõdu, 
köök, toad eraldi. Otse omanikult. 
Hind 5755 €. Tel 5840 9350

• Müüa 3toaline korter Lepnal 
Energia pst. 16, 3/3, 58 m2, vajab 
kap.remonti. Aknad vahetatud, 
uus puidust uks. Hetkel käib maja 
soojustamine. Hind 11 990 €. Tel 
5682 8249

• Müüa Laekvere keskuses 
3toaline korralik keskküttega 
ko r t e r .  E s i m e n e  k o r r u s, 
dušš, boiler, ker. pliit, külmik, 
mööbel. Pildid internetis kv.ee. 
Hind 11 000 €. Tel 5821 5045, 
albenz@hotmail.com

• Laekveres müüa 3toaline korter, 
samas ka 2toaline. Tel 5563 8122

• Müüa maja Simunas Orguse 
külas.  3 tuba, saun, garaaž, 
kõrvalhooned. Hind kokkuleppel. 
Tel 55575340

KINNISVARA

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

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

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

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

•  Ostan 2-3toalis e  korteri 
Tallinnas. Tel 5836 4842

• Soovin osta 3-4toalise remonti 
vajava korteri Rakveres või 
lähiümbruses (kuni 25 000). 
Oodatud kõik pakkumised tel 
5188 770 

•  S o o v i n  o s t a  k r u n d i  v õ i 
remonti vajava maja Rakveres 
või lähiümbruses. Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5354 2997

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Vanem abielupaar soovib 
ü ü r i d a  1 -  v õ i  2 t o a l i s t 
mugavustega korterit (I või II 
korrus) Väike-Maarjas (hilisema 
ostuvõimalusega). Tel 32 61 365 
või 5345 3875

• Soovin üürida 1toalise korteri 
otse omanikult soovitatavalt 
kesklinnas. 100 – 120 €. Kiire! Tel 
5909 8756

• Soovin üürida maja või majaosa 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5670 0699

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline k.m. korter 
Rakveres Roosi tn 7 (33,4 m2, I 
korrus,  üür 155 € + kom.kulud, 
fotod City24 ID: 2605759). Marek 
5081 311

• Üürile anda 2toaline korter 
kesklinnas uues majas (50 m2). 
Üür 280 €. Tel 5029052

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

• Üürile anda Rakveres Pikk tn 
66 kõigi mugavustega omaette 
sissepääsuga 2toaline korter (44,2 
m2). Hind 270 € + kom.kulud. Info 
tööpäevadel tel. 32 40 809

• www.toonklaas.ee

•  Au t o - ,  m o t o - ,  t ra kt o r i - , 
murutaktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Ford Focus 2003. a 1,8TD 
universaal (2200 €), Ford Focus 
2005. a 1,6TD universaal (3000 
€), Nissan Almera 2001. a 2,2D 
sedaan (1100 €). Autod heas 
korras. Tel 5024 288

• Müüa diisel Mazda 626, 93. a ül 
ja kindlustus puudub. Hind 300 €. 
Tel 5676 8285

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

• Müüa Opel Astra 1,6i 2000. a 
must metallik, 5 ust, luukära. 
Omab ülevaatust 12.2016. sõiduk 
väga heas korras, hoitud hea 
peremehelikult, puhta ajalooga 
auto. Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
mõlkideta,  kor ral ik ,  kehtiv 
ülevaatus 04/2016, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 2003. a 77 kW kuldne metallik, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
veokonks, stereo, naastrehvidel, 
v.heas tehnilises korras, kehtiv ül 
06/2016, ilus auto, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa VW Golf 4 Variant 1,9TDI 
07/2002. a 74 kW tumesinine, 
turbodiisel, universaal, 4xel.
a k n a d ,  k e s k l u k k  p u l d i s t , 
el.peeglid, stereo, veokonks, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse, 
kehtib 11/2016, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

SÕIDUKID

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

• Üürile anda esinduslik äripind 
Tapa kesklinnas (40-65 m2). Tel 
5306 6660

Kuuluta Kuulutajas!
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

või helista 32 25 093.
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu 

Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)
iga päev 10-22

• Anda üürile 2toaline osaliselt 
möbleeritud korralik korter 
Lepnal (III korrus). Tel 5566 1274

• Anda üürile 2toaline korter 
Tapal. Tel 5512 895

• Üürile anda majaosa Tamsalus. 
Hind 150 €/kuu. Tel 5696 4311 

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

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

• Müüa multiliftkast, sobib nii 
konks- kui ka trossliftile. Maht 
12 m3. Hind kokkuleppel. Tel 
5026 761
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS TEENUSED

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

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

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

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

• Lammutus ja ehitus. Tel 5646 
7038

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5341 2426

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

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

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel 58 
889 999

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

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

• Teostame musta metalli keevi-
tustöid. Tel 5818 3754

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

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Pottsepateenused. Tel 5551 
9113, www.tulekolle.ee

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

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenus. Tel 5221 165

• Korstnapühkimise teenus ja 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Sulatusteenus. Veetrasside 
sulatamine. Hind olenevalt 
a s u k o h a s t  k o k k u l e p p e l . 
Kontakt 5655 109, Erik

• Katustel on lumevaipu, appi 
tõttab teile Aiku. Tel 5661 6916

• Lumekoristus katustelt. Tel 58 
889 999

•  K a t u s t e  p u h a s t a m i n e 
lumest. Tel 5394 6666

• Lumekoristus katustelt. Tur-
vavarustus, vajadusel tõstuk. Tel 
5552 8487

• Katuste puhastus lumest. Tel 
5695 4670

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

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Arvutite hooldus ja remont 
väga soodsa hinnaga. Ekraanide 
vahetus, viiruste eemaldamine 
jne. Tel 56 454 853

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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885

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

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

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

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. Tel 555 67508

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

Pakume 

RAAMATUPIDAMISTEENUST 

algdokumendist 

aastaaruandeni 

korteriühistutele 

ning äriühingutele. 

Täpsem info 

tel 5621 7204

info@plantest.eu

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee



Teostame 

LUMEKORISTUSTÖID 

Lääne-Virumaal.

Tel+372 5629 2880 või 
mertaxgrupp@gmail.com
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

* SOOJUSPUMBAD
Firma paigaldab, 

remondib, hooldab ja 
müüb

soojuspumpasid. 
Hinnad soodsad.

Tel. 56 243 687

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Sõidukite puhastus

Sise- ja välispesu

Puhastame ka diivaneid ja vaipu

Vajadusel tuleme kohale

MKV AUTO OÜ

Nortsu Tee 2a

Telefon: 5336 3598

 

• 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

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

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5568 4175 ja 5348 5514

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40

Rakvere
www.eridus.ee

www.kuulutaja.ee

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

•  O s t a n  v a n a  m ö ö b l i t 
restaureerimiseks, sobivad riide- 
ja viljakirstud, toolid, lauad, 
kapid. Tel 5836 4842

• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

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

• Müüa 3 poolega riidekapp, 
2  d i i v a n i l a u d a ,  v e i n i v a a t , 
vannitoa kraanikauss, ümar 
s e r v e e r i m i s l a u d ,  v a l i k 
raamatuid. Kiire! Tel 5699 6594

• Rakveres anda TASUTA ära 
tühje pappkaste kolimiseks, 
pakkimiseks jms. Tööp. Pikk 24B, 
tel. 32 25 290

• Müüa normaalses seisukorras 
t u m e p r u u n  t ä i s n a h a s t 
nurgadiivan (2x2m, hind 390 
€, võimalik vahetus väiksema 
nurgadiivanvoodi vastu), vähe 
kasutatud Dormeo madrats 
(1,20x2m, keskmine jäikus, 
hind 50% uue hinnast) ning 
e k s k l u s i i v n e  t ä i s p u i d u s t 
nikerdatud jalgadega male 
(tumedad ruudud tammepuust) 
diivanilaud koos nuppudega 
(1,20x0,70m). Asukoht Tapa, tel 
5648 8989

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

KODU
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MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

MÖÖBLIKAUPLUSESSE
Rakveres Tallinna tänav 49B 

Saabus müügile 
uus partii 

nurgadiivaneid, 
lastele narid ja 

voodid, madratsid, 
puidust kummutid, 
riidekapid, uued ja 

kasutatud lauad, 
toolid ning väga 
palju huvitavaid 

tooteid. 

Külastage meid!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Meeldivaid sisseoste!

Info 5069 814

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849
• Ostan hõbeesemeid (lusikad, 
suhkrutoos, märgid, sõled, mün-
did jne). Hea hind. Tel 5134 287

• Ostan nõukogudeaegse 
ümmarguste või ovaalsete 
k i v i d e g a  m e r e v a i g u s t 
k a e l a k e e  j a  s u u r e m a i d 
merevaigutükke. Maksan kuni 
500 €! Tel 5871 0351

• Ostan merevaigust kaelakee 
ja muid veneaegseid naiste 
e h t e i d  ( s õ l e d ,  p r o s s i d , 
s õ r m u s e d ,  k ä e v õ r u d , 
käekellad jne). Huvitavad ka 
vanad lauanõud, kujukesed, 
rahvariided ja palju muud! 
ALATI teen hea pakkumise 
ja aus asjaajamine. Tel 5639 
7329, Liina

• Ostan vanu  rinnamärke 
(koolimärkide eest tasun kuni 
50 €/tükk). Tel 5872 5458

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja  (juhtmeta), 
revers lüliti, jalgratta ning võrri 
juppe ja osi jne kila-kola. Tel 
5031 849

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

• Ostan tuletõrjega seotud ese-
meid (fotod, märgid, pritsid, 
mundrid, kiivrid, ka veneaegsed). 
Tel 5031 849
• Ostan esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349

• Ostan vanu postkaarte, fotosid 
ja lauanõusid, mis on vähemalt 70 
aastat vanad. Tel 5665 5551

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

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

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

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
kohaletoomisega, nii kuivi kui ka 
tooreid. Tel 5615 2941

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941

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

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

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

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

KÜTTEPUUD

• Ostan 3m küttepuud (100 tm). 
Tel 5569 1610

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

RAKVERE KÜTTELADU 

MÜÜB:

* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KIVISÜSI

* SAEPURUGRAANUL

* KAMINAPUUD

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

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 
Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 

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

250 €
250 €

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

reinar@rakaselg.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Tel 5858 9054

MÜÜA LEPAPUID

Koormamaht 7,5tm
Koorem 30€/tm koos toomisega. 

Rakvere piires

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

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

•  Mü ü a  m e t a l l ko r s t e n  ( 1 2 
meetrit pikk, läbimõõt 33 cm ja 
ümbermõõt 54 cm). Valmistatud 
4mm plekist. Tel 5342 7120, Toivo

• Müüa pikad pitskruvid (l 2,5m), 
Nõukogudeaegne Soome kelk ja 
tööriistu. Tel 5168 383

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja 

sileplekki (kivi-, trapets- 
ja 

laineline profi il) 
Hind al. 4 eurot m². 

Saadaval 
harja- ja viiluplekid. 

Hind 3 eurot jm
Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....34 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

METS

Tel 607 0048, 505 5661
Rannamõisa tee 4f, Tallinn 
info@krkmoigu.ee
www.pilous.cz      www.rojek.cz

MÜÜME:  mitmesuguseid niidukeid • põllumajandustehnikat • puidu-
tööpinke • puidukuivateid • metallitööpinke • kommunaaltehnikat

Hinnad 
alates 3 700 € 

Üle 
15 aasta

Eesti turul!
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PALGISAED

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa Saksa lambako era 
kutsikad (emased). Tel 5692 1539

•  M ü ü a  k u t s i k a d  ( s ü n d . 
06.12.2015). Ema Saksa lambakoer 
(paberitega), isa nn. hundikoer. 
Info 520 1570

• Müüa Saksa lambako era 
kutsikad (3kuused). Tel 5220 756

KADUNUD

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

• Väike-Maarja vallast 14. 
jaanuaril kaduma läinud isane 
Saksa lambakoer. Koeral on 
kiip. Palume infot 5290 807 või 
5145 021. Vaevatasu



Tule korralda 
üritused ja tähtpäevad 

Veinitoas 
PIIBELEHT 

(Lai 3a Rakveres)

Tel 5661 8764, 
www.facebook.com/

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

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

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

• Müüa noori lambaid, lambaliha. 
Tel 5143 787

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

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

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

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

VANAVARA

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

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 27. jaan. Tel 
5395 2575

• Teen kalligraafi atöid (kaardid, 
kirjad, kutsed jne). Tel 5305 3522

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

• Ostan käibemaksukohuslase 
fi rma. Tel 5888 8088

TUTVUS

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee

Tel 505 5661
Rannamõisa tee 4f, Tallinn 
Varuosad: tel 607 0048, info@krkmoigu.ee
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MÜÜME:  mitmesuguseid niidukeid • põllumajandustehnikat • puidu-
tööpinke • puidukuivateid • metallitööpinke • kommunaaltehnikat

Väike- 
traktorid  
ja seadmed
Üle 1500  
tootmisvahendi!

Palgi-
lintsaed

Hinnad alates  
3 800 € 

Üle 15 a
turul

• Üksik 55a mees vajab üksikut 55a 
naist koduabiliseks. Tel 5378 5127

• 54a mat. kind. mees tutvub 
saleda noorema naisega. Tel 
5348 9906

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas ootavad kodu:

KASSID ON KÕIK KIIBITUD, 
VAKSINEERITUD JA STERILISEERITUD/

KASTREERITUD 

ROHKEM INFOT SAAB VIRUMAA.
VARJUPAIK.EE VÕI TEL 5309 0510

VIRUMAA KODUTUTE LOOMADE 
VARJUPAIK, KASARMU 3

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Helistada peale 17 tel 5122 502

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

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

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 
TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.
TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame ja avaldame kaastunnet 
omastele 

JOHANNES RUUTO 

surma puhul. 

Perk. Lokotar, Palmar, 
Malm,

Saluvee, Siispool

Südamlik kaastunne abikaasale ja lastele 
peredega 

LIDIA KATARGINA 
kaotuse puhul. 

Aino, Ella, Maria B., Maria G., 
Alli, Elsa, Marge, Vaabo, 

Liidi, Aleksandra 

Avaldame kaastunne Andrus Palgile 
perega 

ema ja vanaema 
kaotuse puhul. 
Margit ja Külli

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste maa.

Mälestame endist kauaaegset 
Jõe tänava naabrit 

ERIK MASINGUT 

ja avaldame kaastunnet abikaasale 
ja pojale perega. 

Laine, Viivi, Marge

Piret, Maret ja Siret! 
Südamlik kaastunne kalli ema 

HELMI PURIKA 

kaotuse puhul. 

Õde Maie lastega

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

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

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

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

N ä d a l a l e h t
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Jaanuari alguses kuuluta-
sid Kaitseliidu ülem bri-
gaadikindral Meelis Kiili 
ja Naiskodukaitse esinaise 
ülesandeid täitev Ave 
Proos Viljandi pärimusai-
das välja aasta kaitseliitla-
se ja aasta naiskodukaitsja 
nime. Naiskodukaitse Viru 
ringkonna nominendiks oli 
Väike-Maarja jaoskonna 
naiskodukaitsja Lea Ma-
tusorg, kes on oma tege-
vustes väga mitmekülgne. 
Samuti ka parim sõber ja 
kaaslane, keda endale soo-
vida.

Kristel Kitsing

Lea, ma võin sulle öelda sina, 
sest me tunneme juba aas-
taid. Kuigi mina olen näinud 
organisatsioonis lennukaid 
tõuse ja kummalisi langusi 
nii Tartus, kui ka Lääne-Vi-
rumaal ja tegutsen siiski veel 
toetajaliikmena, tekib mul 
küsimus, kuidas oled sina lä-
bi nende aastate säilitanud 
usu organisatsiooni ning 
leidnud endas jõudu ja tahet 
kogu nende aastate vältel 
järjepidevalt tegutseda? Kust 
see sinu vägi ja jõud tuleb ja 
mis on Naiskodukaitses see, 
mis sind köidab?
Meeldib see, et igaühel on 
võimalus valida oma väljund 
organisatsioonis. Ole sa noor 
või eakas, sportlik või tugi-
toolisportlane, õppur või aka-
deemik – peamine, et sul on 
tahe tegutseda ning hinges 
see miski, mis sunnib sind 
mitte jääma kõrvaltvaatajaks, 
vaid panustama oma maa, 
oma inimeste ja pere jaoks.
Jõudu annab see, kui näed, et 
see, mida teed, on oluline ja 
vajalik. Kõik need teadmised, 
mis on õpitud Kaitseliidu 
kooli kursustel, on vajalikud 
mitte ainult sõjaolukorras, 
vaid ka igapäevaselt oma 
tööd tehes ja tavaelus. Ma 
pean silmas nii juhtimiskoo-
litusi, kui esmaabiõpetaja, 
rühmaparameediku ja inst-
ruktorikoolitust jne.

Aastal 2015 esitati sind Nais-
kodukaitse Viru ringkonna 
poolt aasta naiskodukaitsja 
nominentide hulka. Oled 
Väike-Maarja jaoskonna uh-
kus. Sinu varasalves on küll 
mitmeid teenetemärke ja 
tunnustusi, aga tuli taoline 
üle-eestiline esiletõstmine 
sulle üllatusena?
Tuli küll üllatusena, sest ma 
olen praegugi veendunud, et 
meie Viru ringkonnas on pal-
ju tublisid ja aktiivseid liik-
meid, kes oleks kindlasti vää-
rinud nominendi tiitlit.

Aasta naiskodukaitsja nominent Lea 
Matusorg: see võib kõlada pateetiliselt, 
aga ma tõesti armastan oma isamaad! 

Lea Matusorg (paremal) Viljandi pärimusaidas tunnustusüritusel. 
Foto Kristjan Prii

Milline on ühe tavalise nais-
kodukaitsja elu? Kui palju 
see erineb sellest, mida sa 
elasid enne organisatsiooni 
astumist? Oleks see sinu hin-
nangul rikkam või vaesem ja 
miks?
Elu on tunduvalt huvitavam 
ja kõik oleneb sellest, kui pal-
ju sa ise soovid panustada 
oma vaba aega organisatsioo-
ni tegevustesse. Olles läbinud 
kõik baasväljaõppe moodu-
lid, tekib sul aimdus, mida 
täpsemalt igas erialagrupis 
tehakse ja mis sulle endale 
huvi pakub. Võimalusi enda 
arendamiseks on palju.

Kui olulist rolli mängib sinu 
elus üldse Naiskodukaitse ja 
miks sa sellesse ühesse suu-
rimasse naisorganisatsiooni 
kuulud?
Naiskodukaitsega liitumine 
oli üks õigemaid otsuseid mi-
nu elus. See on pakkunud nii 
palju avastamisrõõmu oma-
enese võimetest, iseenda üle-
tamist koormusmatkadel, to-
redate kaaslaste leidmist. 
Olen käinud kohtades, kuhu 
muidu kindlasti ei oleks ku-
nagi sattunud.

Kui rääkida veel tunnusta-
misest, siis kui oluline on 
ühe vabatahtliku jaoks üldse 
tunnustamine? Sina, kui va-
batahtlik juht ja instruktor 
omad ju oma pikaajalise liik-
mena tõenäoliselt kindlat 
seisukohta?
Tunnustamine on tagasiside 
tehtud tööle. Tore, kui märga-
takse ja seda hinnatakse. Aga 
tunnustus on ka see, kui pea-
le õppust tullakse ja öeldakse, 
et oli raske, aga omandasime 
uusi teadmisi.

Jaan Poska saab 150. 
sünniaastapäevaks monumendi
Pühapäeval, 24. jaanuaril möödub 
150 aastat Eesti Vabariigi sünnis 
olulist rolli mänginud riigimehe 
Jaan Poska sünnist. Tallinn pealinn 
tähistab seda mälestusmärgi avami-
sega.
Kadriorgu Luigetiigi ja Poska tänava 
naabrusse paigaldatud mälestus-
märk avatakse pidulikult kell 12.
Jaan Poska mälestusmärgi skulptu-
raalse lahenduse ideekonkursile 
laekus 47 võistlustööd. Parimaks va-
liti töö nimega “Hetk”, mis on kuju-
teldav hetk Poska igapäevaelust. 
Töö autorid on arhitektid Pille Noo-
le, Üllar Ambos, ja Ioannis Lykou-
ras. Elusuuruse tõetruu pronksskulptuuri teostas Elo Liiv. 
Mälestusmärk paigaldatakse riigimehe kunagise elukoha, 
praeguse Poska residentsi vahetusse lähedusse - Poska tn ja 
Luigetiigi vahel asuvale poolringikujulisele väljakule.
Tegemist on väga elutruu skulptuuriga. Skulptor Elo Liiv tun-
nistas, et väheste säilinud fotode põhjal oli kolmemõõtmelist 
elutruud skulptuuri üsna raske modelleerida, kuid töö käigus 
hakkas ta seda reipa olemisega härrasmeest lausa armasta-
ma.
Tallinna linnavolikogu otsustas 2013. aasta hakul üksmeel-
selt, et nii Eesti kui ka Tallinna ajaloo suur nimi Jaan Poska 
tuleb kujundlikult öeldes kivisse raiuda. 24. jaanuaril 2014, 
riigimehe 148. sünniaastapäeval kuulutas Tallinn Jaan Poska 
mälestusmärgi skulpturaalse lahenduse leidmiseks välja 
ideekonkursi, mille eesmärk oli saada Jaan Poska mälestuse 
jäädvustamiseks ja talle pühendatud mälestusmärgi püstita-
miseks skulpturaalselt ning arhitektuurselt sobivaim tervik-
lahendus.
Mälestusmärgi skulpturaalse lahenduse ideekonkursi ees-
märk oli leida Eesti ühe väljapaistvaima riigitegelase ja esi-
mese eestlasest Tallinna linnavolikogu esimehe mälestuse 
jäädvustamiseks ja talle pühendatud mälestusmärgi püstita-
miseks skulpturaalselt ja arhitektuurselt sobivaim tervikla-
hendus.

Ilmus aastaraamat „Vana Tallinn“
Tallinna Linnaarhiiv esitles kolmapäeval, 20. jaanuaril aasta-
raamatut Vana Tallinn, nr 26 (30).
Artiklite kogumiku peatoimetaja on dr Juhan Kreem. 286le-
heküljelises aastaraamatus saavad kokku nii Tallinna vanem 
kui uuem ajalugu, kõrvalpilk heidetakse ka teistele linnadele. 
Artiklite seast leiab käsitlusi Dunkri tänava tänaseks hävinud 
hoonestikust, Lihula ja Kuressaare kirikutest keskajal, Tallin-
na Oleviste kiriku taastamisest pärast 1820. aasta tulekahju, 
Falgi pargi ajaloost ja Pätsi-aegsest linnaplaneerimisest.
Artiklite autoriteks on Karin Hallas-Murula, Ants Hein, Villu 
Kadakas, Toivo Meikar, Anu Mänd, Heldur Sander ja Kristi Ta-
suja. Kogumikus on ka sõjavangina aastatel 1946-1949 Tallin-
nas töötanud Rudolf Schaake mälestused, samuti retsensioo-
ne ja kroonikat.
Kogumik Vana Tallinn on pikkade traditsioonidega väljaanne. 
See hakkas ilmuma 1936. aastal Tallinna Ajaloo Seltsi sarjana, 
mida jõuti enne Teist maailmasõda välja anda neli köidet. Sa-
ri taastati aastal 1991 ja see kujunes kauaaegse toimetaja dr 
Raimo Pullati käe all rahvusvaheliselt tunnustatud linnaaja-
loo väljaandeks, mida anti välja 25 köidet. Alates käesolevast 
numbrist ilmub aastaraamat Tallinna Linnaarhiivi egiidi all. 

Juristide Liit osutab tasuta 
veebipõhist õigusabi
Eesti Juristide Liit annab tasuta eesti ja venekeelset kvalifit-
seeritud õigusabi veebiportaalis JURIST AITAB: www.juristai-
tab.ee või www.juristaitab.ee/ru.
Portaalides annavad tasuta õigusabi Eesti Juristide Liit ning 
Õigusapteegi õigusnõustajad ja eksperdid. Õigusabi soovijad 
esitavad küsimused veebis, juristide liidu õigusnõustajad 
vastavad viie kalendripäeva jooksul.
Õigusvaldkonnad, milles abi antakse, on: perekonnaõigus, 
võlad ja nende ümberkujundamine, eluruumi omamine ja 
kasutamine, üürisuhted ja korteriühistute problemaatika, 
pärimisõigus, asjaõigus (maa ja kinnisvara), täitemenetlus ja 
eraisiku pankrott, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad 
nõuded, Eestis tehtud kohtuotsuse tunnustamine välismaal 
ja ettevõtlusega seonduvatele küsimused.
Põhjalik teave Õigusapteegi korralduse, nõustajate spetsiali-
teedi ja võimaluste kohta on Eesti Juristide Liidu kodulehel 
www.juristideliit.ee, tel 631 3002 või EJL Facebookis.

Raepress

Jaan Poska monumen-
di mudel. 

Foto. Raepress

Liitus Kaitseliiduga aastal 2004, aastal 2005 läks üle Naisko-
dukaitsesse. 
On Naiskodukaitse Viru ringkonna meditsiini erialagrupi 
juht, lõpetas rühmaparameediku kursuse. Samuti on Viru 
ringkonna revisjonikomisjoni esinaine. 
Kuulub side- ja staabiassistentide erialagruppi ja tegeleb ka 
formeerimisega. 
Leale meeldib ratsutamine, laskmine, tantsimine ja raama-
tute lugemine. 
Ta töötab Väike-Maarja Vallavalitsuses pearaamatupidaja-
na. 

LEA MATUSORG

Kui sa peaksid Naiskodukait-
set lühidalt iseloomustama 
või kokku võtma selle, miks 
üks inimene peaks kuuluma 
sellesse organisatsiooni, siis 
millised need sõnad või lau-
sed oleks?
Naiskodukaitsesse tullakse 
erinevatel põhjustel, kuid 
jäävad vaid need, kes tunne-
vad endas tahet ka midagi ära 
teha. Pole tähtis, kas tegeled 
noortega, käid metsas toit-
lustamas või tagad õppustel 
meditsiini, tegeled formeeri-
misega või staabiassistendi-
na – sa oled vajalik! 

Igapäevases argirutiinis on 
meil 101 asja, mis vajavad 
toimetamist: pere tahab toit-
mist, ahi nõuab kütmist, lä-
hedased nõuavad oma jne. 
Kuidas sa Naiskodukaitse 
jaoks aega leiad? Ja miks on 
just Naiskodukaitse see, mil-
lesse oma energiat panus-
tad? Ei saa sa ju ometi öelda, 
et isamaa-armastusest, või 
saad? Konkurentsis on veel 
mitmed harrastused, aga si-
na oled valinud just selle tee. 
Miks? Mida see kuuluvus 
sulle annab?
Kuigi see võib kõlada pateeti-
liselt, aga ma tõesti armastan 
oma isamaad! Meie põlvkond 

on kasvanud ilma otsese sõ-
jaohuta, aga minu isa oli sun-
nitud sõdima ja minu mõle-
mad vanaisad viidi Siberisse 
vangilaagrisse. Tänasel päe-
val on kogu maailmas olu-
kord ärev ja kui meie võimu-
ses on oma riiki aidata, miks 
mitte seda siis teha. Kaitseliit 
on mulle niipalju andnud, et 
see aeg ei ole tühine ajaraisk. 
Olen tänulik ka perele, et nad 
on siiani mõistvalt suhtunud.

Lõpuks traditsiooniline küsi-
mus. Mis teeb naiskodu-
kaitsjast hea naiskodukaits-
ja? Miks üldse on oluline si-
nu kui aasta naiskodukaitsja 
nominendi arvates hea või 
oluline kuuluda Naiskodu-
kaitsesse?
Need oskused ja teadmised, 
mis omandatakse naiskodu-
kaitses, on vajalikud ka tava-
elus kõigile. Naiskodukaitse 
ei ole ainult püssiga mööda 
metsi rassimine, vaid palju 
laiapõhjalisem. Siin õpitakse 
nii pidulaudu katma, pidu-
sööke tegema, esmaabi and-
ma, metsas ellu jääma, iga-
päevaturvalisust jne. Siin 
tunnetad õlg-õla tunnet; 
tead, kuidas toimib mees-
konnatöö ja leiad sõbrad ko-
gu eluks. 
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Rakvere JK Tarvas sõlmis le-
pingu Juhan Jograf Siimu ja 
viimase mängijaõiguseid 
omava Tallinna FC Floraga.
19aastane ründaja esindas 
mullu Tallinna FC Flora duu-
belmeeskonda, mängides 
seega samas liigas, kus Rak-
vere JK Tarvas. Triobeti aasta-
lõputurniiril oli ta aga testi-
misel juba Rakvere meeskon-
nas ja lõi seal Flora II vastu ka 
värava.
Juhan Jograf Siim oli eelmisel 
hooajal esiliiga üks resulta-
tiivsemaid mängijaid, jaga-
des vastavas edetabelis 21 vä-
ravaga teist-kolmandat koh-
ta. Ta on olnud ka noorte-
koondise vaateväljas (U15, 
U17 ja U19).
Möödunud laupäeval toimu-
nud treeningmängus kaotas 
JK Tarvas Pärnu Linnamees-
konnale 0:2. Rakvere poolelt 
käis platsil koguni 7 testimi-
sel olevat mängijat – brasiil-
lased Franca Fernando ja 
Rafael Rodrigues, Tauno Mõt-
tus (eelmine hooaeg Tallinna 

23. jaanuaril kell 11 kogune-
vad maletajad üle Eesti taas 
Vinni Spordikompleksi, et 
võtta üksteiselt mõõtu kiir-
maleturniiril Vinni Välk.
Mängitakse 8 vooru Šveitsi 
süsteemis ühtses grupis aja-
kontrolliga 15 minutit pluss 2 
sekundit igale käigule. 
Maleturniir on pühendatud 
Paul Kerese 100. sünniaasta-
päevale. Korraldajad soovivad 
pakkuda kõigile malesõpra-
dele head võistlemisvõima-
lust ning populariseerida ma-
let Vinni vallas ja Lääne-Viru-
maal laiemalt. 
Turniiri eestvedaja Eino Vahe-
ri sõnul on Vinni oodata 60-
70 maletajat üle Eesti ehk 
poole rohkem kui esimesel 
turniiril kolm aastat tagasi. 
Turniiri korraldavad Rakvere 
Maleklubi, Eesti Male Toetus-
ühing, Vinni Spordikompleks 
ja Vinni Vallavalitsus.
Kõik maleturniirist osavõtjad 
saavad võistluspäeval kasuta-
da tasuta Vinni Spordikomp-
leksi ujulat. 
Korraldajad autasustavad I-V 
koha võitnuid, parimat nais-
mängijat, parimat veterani 
(sünniaastaga 1956 ja vane-
mad) ja parimat Rakvere Ma-
leklubi mängijat rahaliste au-
hindadega. 
Samuti autasustatakse pari-
mat mängijat reitinguga kuni 
2200 ja parimat mängijat rei-
tinguga kuni 1900 esemeliste 
auhindadega. Vinni vald on 
välja pannud eriauhinnad pa-
rimale Vinni mees- ja nais-
maletajale. 
Kunagine Vinni NST korral-
datud populaarne kiirmale-

Tarva jalgpalliklubi sõlmis 
laenulepingu Juhan Jograf Siimuga

JALGPALLIKOMMENTAATORITE KOOLITUS

Rakvere JK Tarva tõus meistriliigasse on jalgpallihu-
vi elavdanud ka teistel tasanditel. Juba mullu koos-
tas Rakvere Reaalgümnaasiumi tugeva taustaga 
ReaaliTV mänguülevaateid koos asjaosaliste interv-
juudega, kuid algaval hooajal jõuab asi loodetavasti 
veelgi paremale tasemele.
Oskuste ja taseme tõstmiseks on saavutatud kokku-
lepe populaarse telekommentaatori Tarmo Tiisleri-
ga, kes veebruari esimeses pooles teeb Rakvere 
noortele algajatele telekommentaatoritele väikese 
koolituse. Kirsiks tordil on praktiline tegevus – ette 
valmistatakse videolõik, mida kõik õppijad saavad 
ise Tiisleri juhtimisel kommenteerida.

Kalev), Erkki Kubber (eelmine 
hooaeg Viljandi Tulevik, män-
gijaõigused Flora II), nüüd-
seks juba lepingu sõlminud 
Juhan Jograf Siim, väravavaht 
Mihhail Kolesnikov (eelmine 
hooaeg Paide Linnamees-
kond) ja Roman Sobtšenko 
(Flora).
„Reaalselt oleme huvitatud 
kolmest mehest,“ lausus klu-

bi tegevjuht Reijo Kuusik. 
„Põhimõttelised nõusolekud 
on olemas, kuid allkirjastatud 
lepingut veel pole, seega jään 
ka nimede osas kidakeel-
seks.“
Kuulutaja andmeil ei mahu 
nimetatud kolme hulka bra-
siillased, kelle hinna ja kvali-
teedi suhe ei vasta JK Tarva 
soovidele.

Vinnis toimub laupäeval 
kolmas kiirmaleturniir

turniir Vinni Välk taaselustati 
veerandsaja aasta järel üle-
möödunud aastal. Kiirmale-
turniiri üks auhindadest on 
omaaegne Vinni NST kunst-
nik Elmar Nahko valmistatud 
rändauhind. 
Eino Vaheri sõnul andis talle 
vana rändauhinna selle kuna-
gine võitja Üllar Hermlin ning 
see oli veel üks põhjustest, 
miks välkmaleturniir Vinni 

Välk ellu kutsuti.
Tunamullu võitsid turniiri 
rahvusvaheline suurmeister 
Aleksandr Volodin ja Siim Ka-
nep, mullu maailma malefö-
deratsiooni (FIDE) meister 
Andrei Siškov (pildil).

Hilje Pakkanen
Vinn Vallavalitsuse kultuuri- 

ja avalike suhete nõunik

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 21. jaanuar 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

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

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Hapukapsas kg 1,20

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,50

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Aeduba kg 2,50

Hapukurk kg 4,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

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

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Rakvere minikorvpalluritel täisedu
Möödunud nädalavahetusel jätkusid Rakveres Eesti mini-
korvpalli meistrivõistlused. Kohalike poiste (sündinud 2004 
ja hiljem) kaks võistkonda sai kokku kaheksast mängust seit-
se võitu. Ühtlasi on BC Tarvas/Rakvere Spordikooli I võist-
kond põhiturniiri alagrupis B täiseduga liider – kümnest 
kümme! -, teisel rivistusel on tabelis neli võitu ja kuus kao-
tust.
Selles vanuseklassis on poiste oskused veel väga erinevad. 
Näiteks alistas Rakvere I Paide KK 7 92:11.
Järgmine etapp toimub 13.-14. veebruaril ning võimalik, et 
taas Rakveres.
Vahegrupimängud on kavas märtsi lõpus ja finaalturniir ap-
rilli lõpus.

SK Tapa jätkab tabeli sabas
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste meistriliigas on võist-
konnad pidanud 14-15 mängu. SK Tapa noor võistkond on 
seni saanud kaks võitu ja 12 kaotust ning on kuuendal kohal.
Viimati jäid Tapa pallurid 22:37 alla HC Viimsi/Tööriistamar-
ketile. On märgiline, et Viimsi resultatiivseimad nii selles 
mängus kui ka üldse olid Tapalt võrsunud mängijad Rail Age-
ni ja Aleksander Oganezov. Kaotajate suurimateks skooritegi-
jateks osutusid Sander Sven Annula ja Vahur Oolup 5 värava-
ga. Tapa rünnakute liider Martin Adamson selles mängus ei 
osalenud.
„Tunda andis tihe graafik, sest koos esiliigaga oleme viimase 
viie päeva jooksul pidanud neli kohtumist. Olime hädas 
Viimsi aktiivse 5-1 ja 3-3 kaitsega ning teisel poolajal jagasi-
me mänguaega noorematele. Viimsi oli matšiks hästi valmis, 
meie poolt võib esile tõsta Margus Õuna ja Mihkel Koppel-
manni,“ lausus treener Elmu Koppelmann käsipalliliidu 
pressiteenistuse vahendusel.
Meistriliiga tabeliseis: Põlva Serviti 24 (14-st mängust), HC 
Kehra/Horizon Pulp&Paper 22 (13), Viljandi HC 18 (14), HC 
Viimsi/Tööriistamarket 14 (14), Aruküla SK 11 (14), SK Tapa 4 
(14), Audentes SK 3 (13) punkti.

Meistriks tulid 
Valmra ja 
Rootsmaa
Selle hooaja Lääne-Viru-
maa esimesed bridzhi-
meistrid selgusid paaride 
mänguviisis maksimumtu-
lemusele. 60,09 protsendi-
lise tulemusega saavutasid 
esikoha Erkki Valmra-Arvi 
Rootsmaa; parajate vahe-
dega järgnesid Ants Olev-
Jaak Strandberg ning Alo 
Sillamaa-Harry Mones.
Tiitlivõtjad olid ka kõige 
stabiilsemad – turniir 
koosnes kolmest sessioo-
nist ja Valmra-Rootsmaa 
jõudsid kõigis neis esikol-
mikusse.
Järgmisena selgitatakse 
maakonna meistrid kesk-
misele tulemusele mängi-
tavas mänguviisis.

Jätkuvad mängud 
kossuliigas
Pärast vaheaega algasid 
taas mängud Lääne-Viru-
maa Kossuliigas – liider 
Väike-Maarja Päästekool 
võitis SK Aaspere/WT 
Groupi 113:58.
Nii päästekool kui ka teisel 
kohal asuv RLV Massive on 
sel hooajal kaotanud vaid 
ühe kohtumise, kuid pääst-
jad on pidanud 7 ja RLV 
Massive 6 mängu.
Kolmandal kohal on nelja 
võidu ja kuue kaotusega 
BGM Ehitus.

Vinni noored 
sumotorid tulid 
Ungarist nelja 
medaliga
Budapesti eeslinnas Erdis 
toimunud traditsiooniliselt 
uusaasta sumoturniirilt 
Erd Cup tõid Vinni alevikus 
elavad noored sakuralased 
Karmen Kukk ja Toomas 
Braun kahe peale kokku 
koju neli medalit.
Eriti tubli oli seejuures Kar-
men Kukk, kes teenis hõ-
bedase autasu naiste U21 
vanuseklassi kehakaalus 
kuni 55kg. Neidude vanu-
seklassides U16 ja U18 jäid 
tema saagiks pronksmeda-
lid.
Toomas Braun sai pronks-
medali meeste vanuseklas-
si U21 raskekaalus (üle 
115kg)
Võistlustel osas 249 sport-
last seitsmest riigist. 
Võistlejad tänavad Kul-
tuurkapitalu Lääne-Viru 
ekspertgruppi, kes eraldas 
võistlusreisiks toetust.

Toomas Braun, Karmen 
Kukk ja treener Riho 
Rannikmaa. 

Foto: erakogu

MÕNE REAGA MÕNE REAGA
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Osades: Anu Saagim, Kristel Aaslaid 

või Triin Tulev, Diana Klas, Tarvo Krall, 

Aleksander Ots, Veljo Reinik

29.06  ARUKÜLA LAULULAVA
30.06  RAKKE LAULULAVA 
05.07  KURESSAARE LOSSIHOOV
06.07  KÄRDLA LAULULAVA
07.07  ELVA LAULULAVA
08.07  PÕLVA INTSIKURMU 
10.07  TÕRVA TANTSUMÄGI 

11.07  KADRINA LAULULAVA 
12.07  KEILA LAULULAVA 
13.07  VILJANDI LAULULAVA 
14.07  HAAPSALU PIISKOPILINNUS
15.07  PÕLTSAMAA LAULUVÄLJAK
21.07  RAPLA LAULULAVA 
22.07  TOILA LAULULAVA 

23.07  PAIDE VALLIMÄGI 
24.07  VÕRU KANDLE AED
26.07  PÄRNU VALLIKÄÄR 
27.07  TARTU LAULUVÄLJAK 
28.07  TALLINNA LAULUVÄLJAK 

Algus kell 19

50 38 045

Rakvere Teatris 07.02 kell 19:00
Piletid kohapealt (tel. 32-95444) ja Piletilevist

 VIIMAST KORDA
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 VIIMAST KORDA

Osades: Anu Saagim,Kristel Aaslaid,
või Triin Tulev, Diana Klas, Tarvo Krall,
Aleksander Ots, Veljo Reinik

rakvereteater.ee

24. ja 25. jaanuar kell 16 ja 18
Komöödia

(Alla 6-aastastele mittesoovitatav!)

LAULVAD
SUPERSTAARID

24. ja 25. jaanuar kell 20
Draama

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

JÄÄRAD

Vaba aeg

KUHU MINNA

Robootikamängu Põhja-Eesti 
piirkonnavoorus osalenud 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
roboringi Beoeeslid jäid jaga-
ma kuuendat kohta, kuid 
võitsid ka hindajate eriauhin-
na ning pääsesid märtsis toi-
muvasse finaali.
Võistlus koosnes kahest 
osast, neist esimese teemaks 
oli prügi rännak ja sellega 
seonduv. Vinni noored val-
mistasid helkuri, mille sees 
on riidest poekott – mõte sel-
les, et poodi minnes võib ju 
helkur maha ununeda, aga 
poekott mitte ning kui kott on 
helkuri sees, siis ei saa ka vii-
mane kuidagi koju jääda.
Robotivõistlusel tuli 2,5 mi-
nuti jooksul lahendada erine-
vaid ülesandeid ja koguda 

võimalikult palju punkte. 
Zhürii hindas roboti ehitust, 
andureid ja koppasid.
Võistluse korraldas First Lego 
League (FLL). See on õpilas-
tele vanuses 9-16 suunatud 
programm, mille eesmärgiks 
on teaduse ja tehnoloogia po-
pulariseerimine ning lastele 
vajalike teadmiste ja oskuste 
andmine. Meeskonnad, mis 
koosnevad kuni kümnest lap-
sest ja vähemalt ühest juhen-
dajast, võivad olla seotud 
mõne klubilise tegevuse või 
organisatsiooniga, kuid tegu 
võib olla ka lihtsalt sõprade-
ga, kes soovivad midagi lahe-
dat teha.
Vinn-Pajusti robootikaringi 
võistkonda kuulusid Kristjan 
Pobbul, Roberta Jürna, Kas-

par Merivald, Marten Pitsner, 
Caspar Kõrts ja Mario Ma-
oma, võistlejaid toetas ka fän-
niklubi ja kooli maskott Vinni 
Puhh.
Juhindudes FLLi põhiväär-
tustest osalevad meeskonnad 
iga-aastasel konkursil, mis 
koosneb robotivõistlusest ja 
projektist. Robotivõistluse 
jaoks tuleb meeskondadel 
ehitada ja programmeerida 
autonoomne LEGO Minds-
torms robot. Projekti oluli-
seks osaks on oma avastuste 
ja lahenduse jagamine teiste 
inimestega. 

Liis Tammekand,
VPG Meediapesa

Vinni-Pajusti noored 
robootikud pääsesid 
First Lego League finaali

Biore Tervisestuudio
Loodusravi ja tervisepood Rakveres Laada tn 5, 
23. jaanuaril kell 12 dr. Riina Raudsiku loeng „Ener-
giakriis - keha häirekell“ Lai tn. 18, Art Hotelli kon-
verentsiruumis. Hind 13 eurot.
29. jaanuaril kell 18 Rene Bürklandi loeng „Talv ja 
külmetushaigused läbi hiina meditsiini“ - Hotell 
Wesenbergh Tallinna 25. Hind 17 eurot. Loengutele 
vajalik eelregistreerimine. Tel 5017960, info@biore.
ee.

Rakvere Teater
22.01. kl 19 Sinatraga kuu peale s.maja (lav. Ivo 
Eensalu)
22.01. kl 19 Viimase öö õigus v.maja (lav. Raivo 
Trass)
23.01. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Korde-
mets) 
23.01. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v.maja 
(lav. Tarmo Tagamets)
27.01. kl 19 Viimase öö õigus v.maja (lav. Raivo 
Trass)
28.01. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)

Gustavi Maja
4. veebruaril kell 18 Liis Orava loeng “Toidud mis 
meiega manipuleerivad”.
13. veebruaril kell 12-17 Irje Karjus Auravälja tut-
vustav loeng ja mõõtmised.
Vajalik eelnev registreerumine! www.gustavimaja.
eu, tel +372 553 5871 Ly.

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
23. jaanuaril valib muusikat igale maitsele DJ Kalle 
Allik
30. jaanuaril kruvib diskopuldis tantsutuure DJ Ai-
lan Kytt

Koosloomine Rakvere Eragümnaasiumis
30. jaanuar kell 14-18 väetants ja energiate tõstmi-
ne.
Juhendavad Margit Foht ja Katrin Lellep
Lisainfo: www.facebook.com/koosloomine, tel: 
5625 6596
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK 30%kuni
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

Juveeliäris Candra

Hõbedast ja
ülekullatud
kõrvarõngad,
kaelaketid

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere,
Tsentrumi l korrus, E-R 9-18, L 9-15.
Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

UUS KAUP!

RIIDED SUURTELE

Meie kauplused:
Laada 14, tel 588 388 12

Turu 4, tel 5180 599
Toompuiestee 39c tel 56937 333

RAKVERE
KURESSAARE

TALLINN

6XL, 7XL ja 8XL

108 kuni 194!

TALVEJOPED,
palju erineva tegumoega

TEKSAPÜKSE suurustele

Ning muud NÄGUSAT
RÕIVAKRAAMI pakub

Riidekunn OÜ

Mööblisalong Rakvere Vaala Keskuses

Lotta nari Amanda
nurgadiivan-voodi

Diplomaat suur
nurgadiivan-voodi 320x248

Diivanilaud Konsta
(Pähkel, Hall, Valge)

Lauad-toolid jaanuari lõpuni

SOODUSHINDADEGA
Liisu

tugitool-voodiPehme mööbel Eesti tootjalt

269€

188€ 510€ 857€

soodushind 126€

Kõiki tooteid võimalik soetada
JÄRELMAKSUGA

•
•
•
•
•

Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
Klaverid ja seifid
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
Ladustamine ja tollivormistused

Koliauto Rakveres
Tel: 64 88 000, e-kiri: info@koliauto.ee

* Ei ole kägus kaugliin nr 223 Rakvere - Roela - Laekvere - Avinurme

ja nr 224 Avinurme - Laekvere - Roela - Laekvere.

* Käigus on maakonnaliin nr 65 Avinurme - Laekvere - Roela - Rakvere

(E - L, v.a. riiklik püha) väljumine Avinurmest kell 6.15

(Rakveres kell 7:35) ja Rakverest kell 18:10 (Avinurmes kell 19:23).

* Kaugliin nr 225 väljumine Tallinnast kell 16:00 on käigus ainult (P).

Muudatused alates 1. veebruarist

Suusavarustus
Suusahooldus
Tarvikud
Määrimine Viru maratoniks

E R 10 19 • L 10 15 • P Oleme treenimas- - -
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