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„... rääkigem lugusid.” Selle 
mõtte laenas Toomas Suu-
man Meryl Streepilt.
Veidi enne jõule rääkis 
Toomas Suuman Väike-Maar-
ja Põllumeeste Seltsi Õhtu-
kooli teisel õhtul lugusid 
Väike-Maarjast, õpetajatest ja 
haridusest, kunstist ja enda 
väljendamisest selles, meedi-
ast, mis kujundab ühetaolist 
maailmapilti, hetkedest ja ko-
getust, mis muudavad nii, et 
endisena edasi elada ei saa.
Väike-Maarja oli sada aastat 
tagasi tõeline euroopaliku 
vaimu kandja, mida tollane 
Rakvere kindlasti polnud. 
Väike-Maarjas olid parnass ja 
edasipüüdlikud põllumehed, 
Rakvere oli sumbunud ja 
saksik. Väike-Maarja tõmbas 
ligi vaimuinimesi, kes olid 
eelkõige õpetajad, aga ka 
muud – kirjanikud, luuleta-
jad, seltsielu eestvedajad, 
mõtlejad.
Me oleme iseseisvad tänu 
oma õpetajatele. Rahvuslik 
ärkamisaeg ja hilisem oma 
riik said võimalikuks tänu 
eestikeelsele haridusele. Ja-
kob Tamm, Kaarel Krimm, Ja-
kob Liiv – nemad olid tõeliselt 
suured. Me oleme nad un-
ustanud. Aga oma suuri ei to-
hi rahvas unustada.
Sageli kordus Toomas Suu-
mani räägitus mõte, et rutiin 
tapab, seda nii argielus kui 
kunstis. Meile öeldakse, mil-
line on õige kunst või milline 
on ilus asi. „See on ilus asi, se-
da tuleb vaadata nii,” või „kir-
janik tahtis oma teosega öel-
da seda.”
Meedia räägib igavat juttu, 
luues uudiseid valikuliselt, 
edastades maailma, mis on 
kokku lepitud. Need raamid 
tuleb lõhkuda. Elu tuleb tead-

Teadmised on aina rohkem 
hindaminev väärtus ühiskon-
nas. Sisuliste ja kogemuslike 
teadmisteta oleme keerulises 
olukorras nii tööjõuturul kui 
ühiskondlikes tegevustes, aga 
eelkõige lähisuhetes pere ja 
sõpradega.
Otsustamaks, mis valdkonnas 
oma infopagasit täiendada, 
uurime sageli palju ise ja ka-
sutame analüütikute tagasisi-
det. Suur hulk adekvaatset in-
formatsiooni jõuab meieni 
peaaegu iseenesest, kuid mõ-
ningaid elutõdesid peame 
paremaks mõistmiseks ise in-
nukalt ja julgelt „taga nõud-
ma“.
Aina rohkem mängivad täna-
ses maailmas rolli religioonid 
- nende mõistmine ja mõtes-
tamine. Paraku on aga Eesti 
ühiskonnas üsna vähe kesk-
kondi, kus avameelselt selle-
alaseid teadmisi avardada.
Selle tühiku täitmiseks pakub 
Rakvere Karmeli kogudus ühe 
võimalusena 15. jaanuaril 

alanud ja maailmas väga 
suurt populaarsust kogunud 
kristluse põhimõtteid tutvus-
tavat Alfa kursust.
Sissejuhatavaid loenguid 
peavad paljudele tuntud lek-
torid. 15. jaanuaril alustas 
kursust Ilmar Tomusk, 22. 
jaanuaril räägib Janek Mäggi, 
29. jaanuaril Meego Remmel. 
Kohtumised toimuvad Rak-
veres Koidula tn 15, algusega 
kell 17.

Mis on Alfa?
Ristiusu praktilisi põhitõde-
sid tutvustavat Alfa kursust 
korraldavad üle maailma vä-
ga erinevad kristlikud kiri-
kud. Praegu on maailmas käi-
mas üle 34 000 Alfa kursuse 
169 riigis. Kursuse õpiku ”Elu 
küsimused” on kirjutanud 
Inglismaa Anglikaani kiriku 
pastor Nicky Gumbel Londo-
nist.
Alfa kursuse on läbinud üle 
27 miljoni inimese maailmas. 
See on aeg ja koht neile, kes 

tahavad kristlusega sundima-
tus õhkkonnas tutvuda. Kur-
sus on kõigile, kes soovivad 
värskendada oma teadmisi 
ristiusu ABC’s. Oodatud on 
igaüks, olenemata east, soost, 
usulisest kuuluvusest. Kursu-
se õpikeskkond on avatud ja 
elurõõmus.

Mis kursusel toimub?
Alfa kursuse iga korra juurde 
kuulub hea eine, millele järg-
neb teemakohane loeng. See-
järel jagunetakse väiksema-
tesse gruppidesse, kus vahe-
tatakse mõtteid loengu ajal 
esile kerkinud küsimuste üle.
Alfa kursus on tasuta. Roh-
kem informatsiooni Ravkeres 
toimuva Alfa kohta leiate 
www.karmel.ee/alfa.

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli koguduse 

pastor

Alfa kursus ootab teadmishimulisi osalejaid

„Maailm armastab lugusid”

likult vaadata nii, et ei oleks 
igav. „Ma ei saa olla huvitav 
teiste jaoks, kui ma olen igav 
iseenda jaoks,” leiab Toomas 
Suuman. Me teeme liiga palju 
tööd ja mõtleme liiga vähe. 
Muidugi on inimesi, kes ei va-
ja aega mõtlemiseks.
Poleemikat tekitas teema, kas 
kool peaks olema huvitav. 
Toomas Suumani arvates 
saab ta seda olla alles siis, kui 
põhiteadmised on omanda-
tud. Alguses on siiski kohus-
tused ja sund, hiljem lisandu-
vad seoste loomise oskusest 
tulenevad rahulolu ja rõõm. 
Suure lugupidamisega rääkis 
Suuman algklasside õpetajat-
est, kelle osa väikese inimese 
kujunemisel ja kujundamisel 

on väga alahinnatud.
Mõned paigad on olulisemad 
kui teised. „Küllap teile on 
tähtis, et te elate siin. Inimene 
peaks elama seal, kus eluke-
skkond kõige vähem häirib. 
Rakverre sattumine oli pare-
maid asju, mis minuga juh-
tunud on. Sattusin pisikesse, 
kriitikute poolt maha tambi-
tud truppi, mis täna on Eesti 
tugevamaid. Ei juured, ei lad-
vad tõmmanud mind kuskile. 
Läks nii ja ma ei pannud vas-
tu,” võttis Toomas Suuman 
kokku Elva, Tallinna ja Tartu 
kaudu koju tagasijõudmise 
loo. Hea, et nii läks.
Väike-maarjalastest kuula-
jatele mõjus räägitu umbes 
samamoodi, kui eestlastena 

kuulame Valdur Mikitat 
kõnelemas eesti keele ja päri-
muskultuuri erilisusest (et 
mitte öelda ülimuslikkusest). 
Ajal, mil mõisted hakkavad 
kaotama oma algset tähen-
dust ja rahvuslust peetakse 
šovinismiks, mil peavoolust 
teisiti mõtlemine on taaskord 
taunitud ja poliitkorrektsus 
nudib igasuguse ise-, on 
Toomas Suumanni kosutav 
kuulata.
27. jaanuaril on õhtukooli 
külaline Väike-Maarja Güm-
naasiumi vilistlane fotograaf 
Tiit Blaat, veebruaris loo-
duse- ja rännumees Indrek 
Rohtmets.

Ene Kesler

Toomas Suuman
Foto: Heigo Teder

Liitlasvägede tulek – hea või halb?
Tapa on ootel – umbkaudu pooleteise tuhande inimese val-
la territooriumile saabumine, olgugi, et suur osa aega vee-
detakse Kaitseväe aladel, avaldab igal juhul veidi üle seits-
me ja poole tuhande elanikuga omavalitsusele suurt mõju. 
Tapa-Tamsalu ühinemisel muutub tulevikus muidugi ka 
omavalitsus ise suuremaks.
Ent kuidas ees ootavatesse muutustesse suhtuda? Palju rää-
gitakse, et nii suure hulga inimeste tulek elavdab ettevõt-
lust, areneb kohalik elu. Seda kindlasti! Samas tuleb osata 
sellele ka õigesti läheneda, ei ela sõdurid ju tsiviilinimestega 
samas rütmis ning nende ootused teenustelegi on kohati 
teistsugused.
Ootusärevus ja teatav teadmatus peegeldus ka kolmapäeval 
Tapal toimunud kohtumisest, kuhu oli kohale tulnud ooda-
tust tunduvalt rohkem rahvast. Ettevõtjate kõrval huvitasid 
ees ootavad muudatused teisigi vallaelanikke.
Välismaalaste saabumine mõjutab linnapilti tervikuna. Oo-
tuspäraselt huvituti sellest, milliseid teenuseid ja meelela-
hutust liitlasvägede sõdurid vajada võiksid, ent esitati ka 
murelikke küsimusi. Kuidas hakkab see kõik mõjutama lin-
naelanike turvalisust? Kuivõrd peaks muretsema ümbritse-
va looduse ja matkaradade pärast?
Ka kaitseväe esindajad ei eitanud, et kohalike elanike iga-
päevaelu saab kuigivõrd mõjutatud, kuid endast antakse 
kõik, et linnaelu võimalikult vähe häirida.
Rääkides loodusest, nentis 1. jalaväebrigaadi ülem Vei-
ko-Vello Palm, et näiteks keskpolügoni kasutamises küll ot-
seselt midagi ei muutu, seda ei suleta tsiviilisikutele, ent sel-
le kasutamine läheb intensiivsemaks. Tõenäoliselt seenelis-
tele jääb selle külastamiseks suhteliselt vähe aega. Palm lei-
dis, et Kaitseväe jalajälg suureneb.
Küllap näitab aeg, kuidas asjad tegelikult kujunema hakka-
vad ja kui palju märkavad kohalikud Kaitseväe laienemist 
ning sõdurite tulekut. Tasuks siiski olla optimistlik. Koos nii-
võrd olulise valitsusasutuse laienemisega just Tapa valda ei 
saa tulemata jääda ka riigi poolne tugi, nagu näitavad juba 
nii mõnedki kaasrahastatud projektid varasemast.

Kuulutaja
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Vahetult enne aastava-
hetust saatis SA KredEx 
välja vastused 879 ko-
dutoetuse taotlejale. 
Positiivse vastuse ehk 
toetuse osaliseks said 
358 kolme ja enamlap-
selist peret. Lääne-Viru-
maalt esitatud 78 taot-
lusest rahuldati 25.

Katrin Kivi

KredExi kodutoetuse puhul 
on tegemist riikliku tagasta-
matu toetusega, mis on mõel-
dud lasterikastele peredele 
eluasemetingimuste paran-
damiseks ja kaasajastami-
seks. Toetust saavad taotleda 
perekonnad, kus kasvab vä-
hemalt kolm kuni 19aastast 
last ning kelle viimase aasta 
keskmine maksustatav tulu 
ühe leibkonna liikme kohta ei 
ole suurem kui 355 eurot.
Keskmine toetuse summa 
ühele perele on 7 179 eurot, 
millele lisandub tulumaks. 
Kõige rohkem toetuse saajaid 
elab Harjumaal (64), Ida-Vi-
rumaal (47) ja Tartumaal (35). 
Nendest peredest on 62 vara-
semalt ühe korra kodutoetust 
saanud.

Küsiti 10 miljonit eurot
KredExi pressiteates viitas et-
tevõtlus- ja infotehnoloogi-
aminister Urve Palo, et mul-
luse Eurofondi raporti põhjal 
on eestlaste kodud Euroopas 

oma seisukorralt ühed vilet-
samad. „Head elamistingi-
mused on 21. sajandil inimõi-
gus,“ kinnitas Palo pressitea-
tes. „Mul on hea meel, et las-
terikaste perede puhul pani 
riik kodude korrastamisele 
tugevalt õla alla ja kunagine 
otsus laiendada toetust ka 
kolmelapselistele peredele on 
end õigustanud.“
KredExi kommunikatsiooni-
juhi Joonas Kerge sõnul lae-
kus terve Eesti peale seekord 
kokku 1147 kodutoetuse taot-
lust kogusummas 10 355 546 
eurot. „275 taotlust ehk ligi-
kaudu 24 protsenti ei vasta-
nud vormilistele nõuetele,“ 
täpsustas Kerge. „Vormilistele 
nõuetele vastavaks tunnistati 
kokku 872 taotlust kogusum-
mas 7 890 008 eurot.“
„Lääne-Virumaal sai toetust 
25 perekonda, kellest 3 olid 
korduvtaotlejad,“ vahendas 
Kerge infot. „Nendes peredes 
kasvab 84 last.“
„Kokku jagati Lääne-Viru-
maal toetusteks 176 941,93 
eurot,“ jätkas Kerge. „Keskmi-
ne toetussumma oli 7077,67 
eurot. Rahuldatud taotlusi oli 
Rakke vallas 4, Rakvere lin-
nast 3, Sõmeru vallast 3 ja Ta-
pa vallast 3. 21 juhul taotleti 
toetust eluaseme renoveeri-
miseks ning ülejäänud kasu-
tavad toetust eluaseme soeta-
miseks.
Toetust saavates peredes oli 
keskmine maksustatav tulu 
leibkonna liikme kohta 2015. 
aastal 143,69 eurot kuus ning 
nendes peredes elab keskmi-

Raskustes piima- ja sealiha-
tootjatele makstakse 2017. 
aastal erakorralise kohanda-
mistoetusena kokku 16,2 mil-
jonit eurot kriisiabi, millest 
79 protsenti piimakarjakasva-
tajatele ja 21 protsenti seali-
hatootjatele.
„Kriisiabi maksmise eesmärk 
on toetada raskustes olevaid 
piima- ja sealihasektorit ning 
aidata seeläbi kaasa turu 
stabiliseerimisele. Euroopa 
Komisjon on eraldanud era-
korraliseks abiks Eestile kok-
ku 8,08 miljonit eurot, millele 
maksame riigi poolt samas 
mahus lisaks,“ ütles maaelu-
minister Tarmo Tamm.
„Toetus on siiski vaid ajutine 
leevendus, et anda tootjatele 
kindlust põllumajandustoot-
misega jätkamiseks ning aega 
turuolukorraga kohanemi-
seks. Pikemas perspektiivis 
tuleb keskenduda enam too-
dangule suurema lisandväär-
tuse andmisele ning eksport-
turgude otsimisele.“
Toetust saab taotleda piima-
tõugu lehma kohta, keda pii-
matootja pidas 2016. aasta 1. 
detsembri seisuga või sea 
kohta, keda sealihatootja pi-

das 2016. aasta 1. mai seisu-
ga. Kohandamistoetuse saa-
miseks tuleb loomapidajatel 
esitada taotlus.
Piimandussektoris antakse 
toetust piima turustavatele 
või jõudluskontrollis osaleva-
tele piimatootjatele, kes vas-
tavad ühele neist tingimus-
test: on väiketootjad; ei suu-
renda tootmist; on ühinenud 
mõne maaelu arengukava 
keskkonnatoetuse skeemiga.
Sama kolme tingimuse alusel 
makstakse toetust ka seakas-
vatussektoris. Samuti on nii 
piima- kui sealihatootjatel 
võimalus taotleda toetust kui 
nad võtavad kohustuse mitte 
suurendada oma piimatõugu 
lehmade, sigade või emiste 
arvu taotluse esitamise päe-
vast kuni 2017. aasta 1. maini.
Seakasvatuse puhul on 2016. 
aastal sigade Aafrika katku 
puhangute tõttu kolmandas-
se tsooni jäänud sigade puhul 
ühikumääraks 27,24 eurot 
looma kohta, 2015. aastast 
jätkuvalt kolmandas tsoonis 
olevate sigade puhul 22,52 
eurot looma kohta ning muu-
des piirkondades 13,62 eurot 
emise ja kaheksa eurot sea 

Sadade suurperede olukord paraneb

Erakorralise kohandamistoetuse maksmise tingimused said paika

kohta. Juhul, kui sealihatoot-
jate poolt taotletud kogusum-
ma ületab 21 protsendi piiri, 
vähendatakse kõiki sea kohta 
makstavaid ühikumäärasid 

proportsionaalselt.
Piimalehma arvestuslik toe-
tusmäär on 153 eurot piima-
lehma kohta, kuid lõplik toe-
tusmäär selgub pärast taotle-

mist.
Kohandamistoetuse taotluste 
vastuvõtt on planeeritud 
2017. aasta 30. jaanuarist ku-
ni 8. veebruarini ja taotlust 

saab esitada vaid PRIA ehk 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti e-PRIA 
teenuse kaudu.
Piima- ja sealihatootjatele, 
kes võtavad kohustuse mitte 
suurendada oma loomade ar-
vu, makstakse toetus välja 
pärast kohustuse perioodi 
lõppu. Kohustuse periood lõ-
peb 2017. aasta 1. mail. Taot-
lejatele, kes seda kohustust ei 
võta, makstakse toetus välja 
hiljemalt 2017. aasta märtsi 
lõpuks.
Erakorralise kohandamistoe-
tuse maksmise kriteeriume ja 
loomakasvatussektorite va-
helist jaotust on arutatud 
korduvatel kohtumistel põl-
lumajandustootjate esindus-
organisatsioonidega.
Erakorralist kohandamistoe-
tust makstakse osana Euroo-
pa Komisjoni 2016. aasta juu-
lis otsustatud abipaketist, 
millega 2016. aasta septemb-
ris eraldati 350 miljonit eurot 
piimatootjate ja teiste turuk-
riisist mõjutatud loomakas-
vatussektori tootjate abista-
miseks.

Kuulutaja

selt neli kuni 19aastast last. 
Esines ka 16 perekonda, kelle 
maksustatav sissetulek leib-
konna liikme kohta oli 2015. 

aastal null eurot. Kõige laste-
rikkamas peres kasvab ühek-
sa last, neljas toetust saanud 
peres kasvab seitse last.

Taotlejate eluaseme olukorda 
hindas komisjon, kuhu kuu-
lusid KredExi, Majandus- ja 
kommunikatsiooniministee-

riumi, Sotsiaalministeeriumi 
ja Eesti Lasterikaste Perede 
Liidu esindajad.

Vajalik toetus
KredExi eluaseme ja energia-
tõhususe divisjoni juhi Triin 
Reinsalu sõnul on toetusel 
lasterikaste perede jaoks sel-
ge mõju. „Alates 2008. aastast 
on lasterikaste perede kodu-
toetuse abil paranenud pea 
10 000 lapse elamistingimu-
sed. Majad on saanud uued 
katused, soojustatud on fas-
saade ja vahetatud aknaid, 
rajatud pesemisvõimalusi ja 
toimivaid küttesüsteeme. See 
on tõstnud perede elukvali-
teeti ning aidanud kaasa ka 
majade säilimisele ja energia-
tõhususele.“
Ka Rakke vallavanem Andrus 
Blok leidis, et nimetatud toe-
tus on vajalik ja positiivse toi-
mega. „Meie vallast on ka va-
rasematel aastatel toetust 
taotletud ja valdavalt on neil 
peredel olnud tõesti karjuv 
vajadus selle abi järele,“ rää-
kis Blok. „Kõige rohkem teeb 
mulle aga rõõmu see, et meie 
valla inimesed on nii tublid ja 
aktiivsed ning saanud kogu 
selle paberimajandusega ja 
tingimuste täitmisega hakka-
ma.“
KredExi pressiesindaja kinni-
tas, et ka sel aastal jagatakse 
lasterikastele peredele kodu-
toetusteks 3,2 miljonit eurot 
ning taotluse vastuvõtt algab 
kevadel.
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Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud iga päev 10-22

Vanemal lasub lapse kasvata-
misel tohutu vastutus. Lapse-
vanemal on õigused ja ko-
hustused, mida täita, kuid see 
ei tähenda sugugi, et igaüks 
peab oma last ise kasvatama 
ja oma muredega üksi hakka-
ma saama.
Oma töös noorsoopolitseini-
kuna puutun kokku väga eri-
nevate inimestega. Meil kõigil 
on oma maailmapilt ja väär-
tushinnangud, lastel on need 
alles välja kujunemas. On 
oluline kokku leppida, milli-
ne on meie ühine missioon, 
et tagada laste hea ja turvali-
ne areng ning milliseid väär-
tusi me lastele edasi anname. 
Need väärtused peavad väl-
jenduma meie endi käitumi-
ses, tegevuses ja hoiakutes. 
Minu jaoks on kõige olulisem 
väärtus koostöö - eelkõige 
koostöö koduga.
Politsei võib lastele rääkida, 
mis on õige ja mis vale, kuid 
väga oluline on eeskujude 
olemasolu kodus. Ennetuste-
gevuses räägime palju sõltu-
vusainete kahjulikkusest. 
Lapsed küll kuulavad, kuid 
see teadmine ja uskumus kõi-
gini ei jõua, sest nende peres 
suitsetatakse ja tarvitatakse 
alkoholi.
Kodus nähtu paneb lapsi kü-
sima: „Kuidas saab suitseta-

Juba mõnda aega on Si-
seministeeriumis plaa-
nitud muuta kehtivat 
relvaseadust, nüüd on 
valminud vastav eelnõu.

Kaius Mölder

Praegune relvaseadus kehtib 
aastast 2001 ja sinna on va-
remgi üritatud muudatusi sis-
se viia, kuid iga kord takerdu-
tud eriarvamuste taha.
Eestis on hetkel peaaegu 30 
tuhat relvaomanikku, kelle 
käes ümmarguselt 70 tuhat 
relva. Nende hulka kuuluvad 
enese ja vara kaitse ning spor-
di- ja kutsealal tegutsemisega 
seotud relvad, jahirelvad, vä-
hesel määral ka kollektsio-
neerimiseks mõeldud relvad.
Kuigi esmapilgul võivad muu-
datusettepanekud tunduda 
üsna karmid, siis Siseminis-
teeriumi korrakaitse- ja kri-
minaalpoliitika osakonna ju-
hataja Veiko Kommusaare sõ-
nul need seda siiski ei ole. 
Muudatuste sisseviimisel on 
lähtutud kahest aspektist: 
laiem ühiskonna turvalisuse 
tagamine ja ennetavad meet-
med relvaomanike suhtes.

Kiri lapsevanemale: 
kasvatame lapsi koos

Relva omamise tingimused võivad muutuda

Näiteks on esimesest aspek-
tist lähtuvalt juurde toodud 
karistusseadustiku koossei-
sud, mis seotud riigivastase 
tegevusega. Nii saaks riik en-
netava meetmena keelduda 
väljastamast relvaluba julge-
olekukaalutlustest lähtuvalt 
probleemsetele isikutele.
Otseselt relvaomanikke puu-
dutavad seadusemuudatused 
teevad kohustuslikuks iga viie 
aasta tagant relvaloa uuenda-
miseks laskeeksami soorita-
mise. Samuti peab iga viie 
aasta tagant põhjendama va-
jadust relva järele. Kui põh-
jendused ei ole piisavad, või-
dakse keelduda relvaluba pi-
kendamast.

Soetades täiendava relva, tu-
leb taas põhjendada selle va-
jalikkust ning sooritada lask-
miseksam. Relvaomaniku 
valduses olevate tulirelvade 
hulga ülempiiriks seatakse 
kaheksa. „Need punktid on 
vajalikud, et isik oskaks relva-
ga ümber käia ning riiklikud 
institutsioonid saaksid olla 
kindlad, et isik omab relva 
põhjendatult,“ rääkis Kom-
musaar.
Seadusemuudatuste etteval-
mistamisel tekitas palju po-
leemikat küsimus, kui palju 
võiks isikul relvi olla. „Näiteks 
kui inimesel on juba üks relv 
isiku ja vara kaitseks soeta-
tud, siis tuleb uue relva mu-

retsemisel väga põhjalikult 
selgitada, milleks on täienda-
vat relva vaja ja miks eelmine 
ei täida enam oma funktsioo-
ni,“ täpsustas osakonna juha-
taja.
Siiani võis isik omada kuita-
hes mitut relva. Sellest hooli-
mata on kodu kaitseks piirdu-
tud ühe-kahe relva soetami-
sega ning selles osas ei näe 
Kommusaar ka olulist tõusu.
Aeg-ajalt tuleb ette relva väär-
kasutusi ning seadusemuu-
datuste eesmärgiks ongi 
täiendava kontrolliga intsi-
dente välistada. Kommusaare 
sõnul ei muutu midagi korra-
like ja seadusekuulekate rel-
vaomanike jaoks.

mine kahjulik olla, kui minu 
isa tõmbab paki suitsu päe-
vas?“ „Miks on alkoholi liig-
tarvitamine paha, kui meil 
kodus joovad vanemad igal 
nädalavahetusel?“ „Miks ma 
ei või koolikaaslast lüüa, kui 
meil kodus lüüakse?“ „Miks 
ma ei või vahetunnis suitseta-
mas käia, kui ma kodus võin 

suitsu teha?“
Hea lapsevanem, mõistame 
koos alaealiste sõltuvusainete 
tarvitamise hukka. Ära anna 
oma lapsele tubakatooteid 
või alkoholi. Ära luba võõral 
neid lapsele osta.
Näitame lastele, et liikluses 
on turvalisem osaleda, kui 
me ise liikluseeskirju täida-

me. Pimedal ajal kinnitame 
jope külge helkuri ning kan-
name seda uhkusega.
Oleme üksteise suhtes hooli-
vad ja abivalmis. Austame 
iseennast ja teisi meie ümber. 
Motiveerime last kooliga 
koostööd tegema, suhtleme 
aktiivselt õpetajatega ning ot-
sime lahendusi, mitte süüdla-
si. Õpetame lapsele elemen-
taarset viisakust, eneseväljen-
dust ja argumenteerimisos-
kust. Õpetame neid konflikte 
lahendama hea sõna, mitte 
vägivallaga.
Last ei tasu politseiga ähvar-
dada. Politsei töö on turva-
tunde loomine ning abi osu-
tamine. Noorsoopolitseinik ei 
ole karistaja, vaid pigem abis-
taja ja suunaja.

Riina Kaur,
Rakvere politseijaoskonna 

noorsoopolitseinik

LIIKLUSÕNNETUS
16. jaanuaril kella 17 ajal toimus liiklusõnnetus Rakveres Lai 
15 juures, kus 20aastane mees sõitis sõiduautoga Volkswa-
gen Golf reguleerimata ülekäigurajal otsa sõiduteed ületa-
nud jalakäijale, 71aastasele naisele. Kiirabi toimetas jalakäi-
ja Rakvere Haiglasse kontrolli.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
17. jaanuaril teatati, et Rakveres Laada tänaval paiknevas 
asutuses lõi 16aastast neiut 17aastane noormees.

PÕLENGUD
17. jaanuaril kell 23.52 käisid päästjad kustutamas Tapal 
Kooli tänaval põlevat prügikasti.
16. jaanuaril kell 18.23 tuli väljakutse Laekvere valda Raja-
külla, kus põles sõiduauto. Sõiduk hävines tules täielikult, 
päästjad kustutasid vraki.

Rakvere vabastamise aastapäeva 
tähistati laskevõistlusega
Rakvere vabastamise aastapäeva tähistamise auks korralda-
tud laskevõistlus toimus traditsiooniliselt Politsei- ja Piiri-
valveameti Rakvere jaoskonna sisetiirus.
Rakvere vabastamine toimus Vabadussõjas, kui Eesti ja Soo-
me väeüksused sisenesid Rakverre 1919. aasta 12. jaanuari 
ööl ja varahommikul ning vabastasid linna. See päästis muu 
hulgas paljude inimeste elu, sest bolševikud ei jõudnud 
massimõrva Palermo metsas lõpuni viia ja kõiki vange hu-
kata.
Tänavuse laskevõistluse võitjaks täiskasvanute seas osutus 
Kaitseliidu Viru maleva võistkond Rakvere politseijaoskon-
na ja Virumaa Teataja Kotkasilmade ees.
Eriliselt tasuks esile tõsta tublisid noori Rakvere Põhikoolist 
ja Rakvere Eragümnaasiumist, kes noorte arvestuses said 
vastavalt kaks esimest kohta. Individuaalselt oli noorte pa-
rim tulemus 29 silma, mida jagasid kolm noormeest - Mar-
tin, Jan ja Sven.
Parima tulemuse täiskasvanutest, 71 silma tegi Aleksei 
Osokin Politseiametist. Märkimata ei saa jätta ka meestest 
Margus-Mikk Maasi ja naistest Merly Raudla tulemusi, kes 
olid rahvasportlastest täpseimad.
Laskevõistlus on toimunud alates 2011. aastast koostöös 
Rakvere Linnavalitsuse, Kaitseliidu Viru maleva ja Rakvere 
politseijaoskonnaga.

Kuulutaja

Lääne-Viru maavalitsuse võistkonnas püüab tabamust kirja 
saada Merle Maimjärv-Mirka. 

Foto: Kristel Kitsing
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Tapal toimus kohtumine 
Kaitseväe ja Tapa valla 
esindajate ning ettevõt-
jate vahel. Arutati liit-
lasvägede, aga ka 
Scoutspataljoni Tapale 
tuleku mõju nii piirkon-
na kinnisvaraturule, et-
tevõtlusele kui valla inf-
rastruktuurile. Tapa sõ-
javäelinnaku elanike 
arv kasvab praeguselt 
1500 inimeselt 3000ni.

Liisi Kanna

1. jalaväebrigaadi ülem, kolo-
nelleitnant Veiko-Vello Palm 
selgitas, et Tapale tuleb liitlas-
vägede lahinggrupp, umbes 
1200 inimest. Valdav osa saa-
bujaist on britid, kuid oodata 
on ka prantslasi ja taanlasi.
Suur osa sõdureid peaks ko-
hale jõudma kevadel, hilje-
malt mais. Tegemist on n-ö 
tähtajatu tulemisega ehk lah-
kumise aega ei ole märgitud. 
„Üksused hakkavad küll va-
hetuma, kuid kohalolek on 
püsiv,“ sõnas Palm. „Nad ei 
tule siia mitte õppima või 
õpetama, vaid selleks, et olla 
valmis Eestit kaitsma,“ lisas 

Britid tahavad seiklusturismi

ta.
 „Meie soov on koguaeg ol-
nud, et liitlased tarbiksid tee-
nuseid kohapeal. Et nad ei tu-
leks tinglikult öeldes nagu 
Afganistani taolisse piirkon-
da, kus isegi vesi tuuakse tu-
handete kilomeetrite kaugu-
selt. Tahame, et nad ostaksid 

nii vee, toidu, kütte, kui ka 
keerulisemad teenused koha-
pealt.“
„Loodame, et kokkuvõttes on 
sellel positiivne mõju: inime-
sed leiavad tööd ja saavad 
pakkuda sõduritele teenu-
seid,“ sõnas Palm.
Tapa vallavanem Alari Kirt 

nentis, et see on valla jaoks 
suur võimalus. „Peame ise 
leidma oskused ja tahtmise 
seda ära kasutada.“
Ettevõtjate jaoks oli siinkohal 
suurim küsimus, millega te-
gelevad liitlased vabal ajal? 
Kas neil on vaba aega? Palm 
nentis, et vaba aega on neil 

kindlasti, kuigi baasist välja 
liikumise reeglid ei ole praegu 
veel paigas ning seda otsus-
tab konkreetse üksuse ülem.
Seejuures on aga oluline, et 
neil oleks siin ka midagi teha. 
„Meie mureks on, et sõdurid 
ei hüppaks rongi peale ega 
sõidaks Tallinnasse, vaid ku-
lutaksid oma aja ja raha siin 
lähiümbruses,“ selgitas Palm. 
„Britid on öelnud, et nende 
sõjaväes on väga populaarne 
turism, õigemini turismi üks 
liik – seiklusturism. Kanuu- ja 
rabamatkad, köieronimised 
jne, sedalaadi tegevusi hakka-
vad nad otsima. Nad on keha-
liselt väga aktiivsed ja hakka-
vad otsima ka sportimisvõi-
malusi.“
Loomulikult on olulisel kohal 
ka toit. „Muidugi tahaksid 
britid kõrbekartuleid ja kala, 
aga ma ei usu, et nad selle 
puudumisel baasi istuma jää-
vad,“ julgustas Palm ettevõt-
jaid pilke toitlustusvaldkonda 
pöörama.
Lisaks kolib Tapa linnakusse 
ligi 600 inimesest koosnev 
Scoutspataljon, see hakkab 
muuhulgas mõjutama kinnis-
varaturgu. „Kõik kindlasti ei 
tule Tapale kaasa, eks osad 
üritavad leida Kaitseväe sees 
mingit muud töökohta. Aga 
olen kindel, et viie kuni küm-
ne aasta pärast elab valdav 

osa lähiümbruses. Juba on 
hakatud kinnisvara vaatama 
ja üürima,“ sõnas Palm.
Alari Kirt avaldas lootust, et 
osa neist end tulevikus ka siia 
sisse kirjutavad. „Eks selleks 
peame ka eeltingimused täit-
ma, nii teenuste kui keskkon-
na osas, et inimestel ei tekiks 
kiusatust minna elama näi-
teks Kadrinasse või Rakveres-
se.“
Kirt tõi välja, et väga olulisel 
kohal on valla jaoks ka koos-
töö Kaitseministeeriumi ja 
Kaitseväega. „Kõiki meie 
mõtteid, pretensioone ja ette-
panekuid on arvestatud ja lu-
batud arvestada. Siiamaani 
saan küll koostööd igakülg-
selt kiita. Teedeehitused, mis 
on tehtud kaasrahastamisel 
Kaitseministeeriumiga, soo-
jatrass - usun, et selliseid pro-
jekte tuleb veel.“
Palm omaltpoolt rääkis, et 
ühe olulise projektina loode-
takse võimalikult kiiresti ehi-
tada otsetee Tapa sõjaväelin-
nakust keskpolügonile. „Võ-
taksime raskete masinate liik-
luse kohalikelt- ja riigiteedelt 
ära ning saaksime sinna liiku-
da ohutumalt.“ Samas hak-
kab tulevane tee olema kasu-
tamiseks avatud ka tsiviilliik-
luseks.

Kohalike huvi teema vastu oli äärmiselt suur – 
eeldatud paarikümne osaleja asemel koguneb 
inimesi vähemalt poole rohkem. Kohtumispai-
gaks valitud Tapa Pitsakohvik pidi lausa uksed 
külastajate jaoks sulgema, et seltskond ära 
mahutada. Kaitseväega seotud plaane tutvustas 
1. jalaväebrigaadi ülem, kolonelleitnant Vei-
ko-Vello Palm (seisab). 

Foto: Liisi Kanna
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Möödunud aasta kevadel 
kutsus Haljala vallavalitsus 
vallakodanikke üles võtma 
osa nn kaasavast eelarvest. 
See tähendab, et valla eelar-
ves oli eraldatud 7500 eurot, 
mille kasutusala määrasid ära 
elanikud.
Haljala vallavanema Leo Aa-
deli sõnul sai tegelikult teh-
tud palju enam, kui esialgu 
plaanitud. „Jah, viisime ellu 
neli projekti, kas täis- või osa-
lise rahastusega,“ rääkis ta.
„Eelmisel aastal sai Haljala 
valla kaasava eelarve hääletu-
sel enim hääli Aaspere hea-

korratööde projekt,“ jätkas 
Aadel. „Lisaks sellele soetasi-
me spordiinventari võimlale, 
ostsime koolile 20 komplekti 
suusavarustust ja ka ATV.“
ATV? Mäletamist mööda jäi 
möödunud aastal ühegi ini-
mese poolehoiuta idee osta 
ATV, millega saaks lihtsamaks 
muuta valla vabaaja- ja spor-
disündmuste korraldamise. 
„2015. aastal sai kool suusa-
raja masina, ja selle masina 
vedamiseks peamiselt ATV 
ostsimegi,“ selgitas vallava-
nem. „Loomulikult saab sel-
lega ka muid heakorratöid 

teostada ning talvel kõnni – ja 
jalgteid lahti lükata.“
Leo Aadel rääkis, et ka tänavu 
plaanitakse jätkata kaasava 
eelarvega, mahuga 5000 eu-
rot. „Ütleme nii, et eelarve on 
pingeline,“ nentis ta ja kinni-
tas, et on endiselt seda meelt, 
et kodaniku algatus on vajalik 
ja positiivne. „Juba veebruaris 
kuulutame välja uue võima-
luse ettepanekute esitami-
seks kaasavasse eelarvesse.“

Katrin Kivi

Haljala kaasav eelarve 
võimaldas rohkem

OÜ Varsta Tarvikud esindaja 
annab ATV võtmed üle Haljala 
vallavanemale. 

Foto: erakogu
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• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Lastefond otsib rõõmsameel-
seid ja aktiivseid vabatahtlikke 
11. märtsil toimuvale heatege-
vuslikule perepäevale Rakvere 
Põhjakeskuses. Lisainfo saami-
seks kirjuta palun hanna.plato@
lastefond.ee

• OÜ Villa Takso vajab taksojuh-
ti, nõutav vastav kutsetunnistus. 
Tel 5349 8764

•  P a k k u d a  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 528 2659

• Pakkuda tööd C-, E-kat. auto-
juhile, suunal Eesti-Soome-Ees-
ti. Tel 564 1277

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
Brutopalk alates 850 €. peris-
tein@hot.ee, tel 517 0260

•  Kauplus  Kalastustarbed 
Rakvere Põhjakeskuses võtab 
tööle müüja. Info tel. 514 0371

• Raum OÜ otsib oma kollek-
tiivi aiamajade pakkijat, töö 
vahetustega. Asukoht Rakvere 
Tootmise 6. Tel 515 6342

•  V a j a t a k s e  h o o l d a j a t 
n a i s t e r a h v a l e  R a k v e r e s . 
Ööpäevaringselt. Tasuks elamine 
ja söök. Soovitav naispensionär. 
Tel 5613 7046

• Rakvere Mööblivabrik võtab 
tööle naistöötajaid mööblide-
tailide lihvimisele. Info: 503 
7632 või tulla Näituse tn 10 
Rakveres

• Vajatakse saemehi metsa, 
varustus meilt. Tel 5332 3639

• Rakveres IT pood-teenindus 
punkt pakub ITalast tööd 
(lisatööd). Eriti oodatud 
tõsisemad nutikad IT teemal 
praktikandid (laua-sülearvuti 
tolmuhooldus,  tarkvara 
Windows, jne tarkavarad). 
Helistada 10-20 tel 523 2277

• Art Cafe otsib oma meeskonda 
täiskohaga klienditeenindajat. 
Ootame Teie CV-d hotell@
artcafe.ee

• Otsin 2-3 ehitusmeest. Võib 
olla OÜ. Tel 5668 5343

TÖÖ/KOOLITUS
JURIST ANNAB NÕU

Lugeja küsib: Täidan sageli tööülesandeid 
ettevõtte välisterritooriumil, väljas on külm 
ja riided määrduvad sageli. Kas tööandja 
peab mulle tööriided hankima?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.
Tööandja on kohustatud omal kulul andma 
töötajale tööriietuse, kui töö laad seda 
nõuab. Näiteks mitmetes ametites, kus tööd 
tuleb teha palju ka väljas, võivad töötaja ter-
vist kahjustada ilmastikutingimused ning nii 
on tööriietusel töövõime säilitamisel oluline 
osa. Kui töövõime säilitamiseks ja haigestu-
mise vältimiseks on töötajal vajalik hankida 
täiendavat tööriietust, siis tasub pöörduda 
tööandja poole.
Kui tööülesannete tavapärasel täitmisel võib 
riietus määrduda või kahjustuda, ei saa eel-
dada, et töötaja kasutaks tööl isiklikku riie-

tust ning kataks riiete hooldamise, paranda-
mise või asendamisega seonduvad kulud. 
Sellisel juhul peab tööandja tööriietuse and-
ma ning tagama hoolduse kulud.
Tööriietus tuleb võimaldada ka olukorras, 
kus teistele samalaadset tööd tegevatele töö-
tajatele on riietus antud. Kui tööandja saab 
korraldada töö selliselt, et isikliku riietusega 
töötamisel ei kaasne ebamõistlikke kulutusi 
või ohtu tervisele, siis tööriietuse andmise 
kohustust ei ole.
Milline tööriietus on tööks sobiv ning kand-
misel mugav, sõltub tehtavast tööst ja töötin-
gimustest – kas töö on füüsiliselt raske või 
kerge, on väljas vali tuul või tuulevaikus, kar-
mid miinuskraadid või sajab lörtsi. Töörii-
deid valides tuleks tööandjal arvestada töö-
tajate ettepanekutega. Vastasel juhul ei 
pruugi valik langeda sobilike ja mugavate 
riiete kasuks.

Lugeja küsib: Meie ettevõtte töötajad pea-
vad päevas mitu korda liikuma olmehoone 
ja tootmistsehhi vahet. Hiljuti üks töötaja 
kukkus ja põrutas selja ära, teisele oleks aga 
jääpurikas katuseräästast peaaegu pähe kuk-
kunud. Kas väljas olev liikumistee peab ole-
ma hooldatud?

Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant. 
Ka väljas olev ettevõtte territoorium on osa 
töökeskkonnast ja selle ohutuse peab taga-
ma tööandja. Kui töötajatel tuleb liikuda et-
tevõtte territooriumil ühest hoonest teise, 
peab olema läbi mõeldud, millist teed sel-
leks kasutada ja kuidas tagada seal ohutus.
Suvel on ohtude osas tähtis, et territooriumil 

sõitvad autod ja jalgsi liikujad oleks eralda-
tud. Talvel lisandub siia veel mitu aspekti. 
Esmalt, et liikumisteed ei oleks libedad ja 
teiseks, et hoonete lähedal kõndides ei oleks 
ohtu katuselt langevast lumest või jääpuri-
katest.
Kui liikumistee on sellise koha lähedal, kuhu 
võivad katuselt langeda jääpurikad või lumi, 
tuleks ohtlik koht kogu ulatuses piirestada 
näiteks kilelindiga.
Jalgsi liikumiseks mõeldud rajad peavad 
hoidma lumest võimalikult puhtad ja neil 
tuleb vajadusel teha libedusetõrjet kas liiva, 
peene killustiku või muu sarnasega.
Samuti peaks tööandja reageerima, kui näeb 
inimeste liikumist või liikumisjälgi kohtades, 
kus see võib ohtlik olla.

§ §

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Inglise keele algtase alates 
T 24.01. Kiirkursus 20 tundi, 
võimalus jätkata. Koidula 1 
Tsentrumis kell 18-19.30. Hind 
50 €. Reg. 5566 1419

• Kutsume Teid veebruaris al-
gavatele hispaania keele kur-
sustele. Tunnid toimuvad nel-
japäeviti Rakvere Kultuurikes-
kuse ruumides (Kreutzwaldi 2, 
Rakvere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Karske mees (44) otsib tööd 
tõstukijuhina või B-,C- kat. 
autojuhina Lääne-Virumaal. Tel 
5686 2169

• Lihalõikaja-lihunik otsib 
tööd. Tel 5342 0092
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Helen Rekkor (pildil) on lõpetanud TÜ Vil-
jandi Kultuuriakadeemias nii näitleja eri-
ala kui ka lavastaja oma. Kumb eriala on 
tähtsam?
Heler Rekkor: „Mõlemal rollil on oma ee-
lised. Mängima tõmbab mind siis, kui on 
tõeliselt hea tekst. Lavastama aga võib 
tõmmata ka siis, kui lavastatav tekst ei 
ole kõige tugevam, kuid pakub võimalusi 
sinna kihte juurde ja peale ehitada, et luua 
uusi maailmu.
Näitlejaõpingute viimasel aastal lavas-
tasin omal algatusel ja sisemisest tungist 
kursusekaaslastega Tennessee Williamsi 
„Tramm nimega “Iha”“, ning minu õppe-
jõud Kalju Komissarov leidis, et mul on 
tugev lavastajapotentsiaal. Ta pakkus 
võimalust astuda uuesti kooli, sedakor-
da lavastaja õppesuunal. Õppisin veel 
neli aastat Viljandis. Seejärel olin mõned 

aastad Austraalias. Seal õnnestus mul ka 
poolteist aastat erialast tööd teha - nii 
mängida kui lavastada. Eestisse tagasi 
jõudnuna olin inimese ja sotsiaalse olen-
dina, ka maailmakodanikuna kasvanud, 
ning teadsin paremini, 
milline võiks välja 
näha see minu si-
semisele kutsele 
vastav lavasta-
ja-rada. Tundub 
sedamoodi, et päris 
rappa ma ära eksinud 
ei olegi, vaid leian ka 
pimedas metsas teeot-
sa kätte.”

g p ,
milline võiks välja
näha see minu si-
semisele kutsele
vastav lavasta-
ja-rada. Tundub
sedamoodi, et päris
rappa ma ära eksinud 
ei olegi, vaid leian ka 
pimedas metsas teeot-
sa kätte.”

TEATER

Rakvere Teatri väikeses 
saalis esietendus kõmu-
tekitav lavastus „See 
kõik on tema“, mille ai-
tas lavalaudadele küla-
lislavastaja Helen Rek-
kor, osades mängivad 
Tiina Mälberg ja Imre 
Õunapuu.

Katrin Kivi

Helen Rekkor rääkis, et valge-
vene kirjaniku Andrei Ivanovi 
näidendit „See kõik on tema” 
pakkus lavastamiseks Rakve-
re Teatri kunstiline juht Üllar 
Saaremäe. „Kuigi hooaeg oli 
niigi tihe, otsustasin pakku-
mise siiski vastu võtta,“ selgi-
tas lavastaja. „Kaalukausse ai-
tas kallutada see, et näitleja-
tena olid kaasa tegema vali-
tud Tiina Mälberg ja Imre Õu-
napuu.“
„Tiina on väga huvitav ja ko-
genud näitleja, kellega koos-
tööd teha on rikastav ja õpe-
tav kogemus,“ jätkas ta. „Imre 
Õunapuu on alles õitsele 
puhkev noor näitleja. Tema 
potentsiaali realiseerumiseks 
tuleb vaid õigeid ja huvita-
vaid materjale ning partne-
reid n-ö „ette anda“.“
Rekkor tõi esile, et kogu eten-
duse vältel suudavad mõle-
mad näitlejad hoida ener-
giaid hästi üleval. „Põnevaks 
teeb nende olukorra veel see, 
et kumbki näitleja mängib 
üksinda, kuid samal ajal ka 
partneriga eriliselt arvesta-
des,“ leidis ta. „Peaaegu kahe-
tunnisest lava-ajast on neil 
omavahel otsest kontakti vaid 

Mis nüüd edasi?
H.R.: “Järgmine väljakut-
se ootab mind VAT Teat-
ris. Näidend saab veel 
viimast lihvi. Loo kirjutab 
kokku VATTeatri drama-
turg Mihkel Seeder. La-
vastus valmib koostöös 
Itaaliaga ja etendub nii 
Tallinnas kui Itaalias. 
Tegemist on taaskord 
visuaalse ja digitaal-
se väljakutsega . “Mr. 
Green” on lugu tänapäe-
va nutiseadmetest sõltu-
va inimese kokkupuutest 
loodusega. Kas me mä-
letame veel, et loodus 
hingab, kas me oskame 
enam teda kuulata? Ori-
ginaalmuusika loob Ardo 
Ran-Varres. Ootan seda 
projekti suure põnevuse 
ja elevusega.
Suvel tahaksin omaenda 
väikese mikroteatriga 
(teatriühendus Misanzen) 
tuua lavale ühe Eesti ar-
mastatud kunstniku elu-
käigul põhineva maagi-
lise loo. Rohkem ei saa 
ma hetkel avaldada, kuid 
korraldustöö ja etteval-
mistused juba käivad.
Järgmiseks hooajaks on 
juba ka mitmeid mõtteid, 
tundub hetkel sedamoodi, 
et visuaalia minu lavastus-
test veel kaduda ei taha.”

Helen Rekkor keeras 
hämara loo helgeks

mõne repliigi jagu.“
„Koostöö näitlejatega oli väga 
armas ja tore. Usun, et õppi-
sime teineteist selle võrdle-
misi lühikese aja jooksul usal-
dama. Kogemusena on see 
järjekordne näide sellest, et 
hea usalduse ja taganttuulega 
on paljugi võimalik. Õppisin 
ka ennast lavastaja ja drama-
turgina rohkem usaldama.“

Hämar situatsioon
Näidend kujutab üht ema 
ning tema teismelist poega 
omavahelistes suhtlemisras-
kustes. Mida lugu õpetas? 

„On üsna sage, et põlvkonda-
de vahele tekib ülemineku-
ajal lapsepõlvest täiskasva-
nuikka mingi lõhe,“ kom-
menteeris Rekkor. „Kui juh-
tub veel, et omavahel ei räägi-
ta, viib see järjest suuremate 
arusaamatusteni, kuni hetke-
ni, mil probleemide rägastik-
ku näib olevat sootuks või-
matu lahti harutada.“
„Mulle pakkus see lugu või-
maluse iseendale meenuta-
da, mismoodi oli maailma-
tunnetus siis, kui olin teisme-
line - milline tunnete virvarr, 
enesekahtlused, kuulumisva-

jadus, üleüldine segadus,“ 
jätkas ta. „See lugu pakkus 
mulle lõpuks ka või-
maluse leida 
üles helgus ja 
headus 
kõige hä-
mara-
mas si-
tuat-
sioo-
nis, 
sest 
ma ise 
valisin 
nii. Seda 
lugu 
oleks saa-
nud teha ka 
nii, et hämarus 
jäänuks võidutsema, 
aga ma ei usu pimedusse, mi-
na usun valgusesse.“

Suurim väljakutse?
Suurimaid väljakutseid oligi 
Rekkori hinnangul teksti n-ö 
„enda omaks” tegemine. 
„Näidendi esimesel lugemisel 
ei meeldinud see lugu mulle 
üldse,“ tunnistas ta. „Kuidas 
ja miks lavastada teksti, mille 
tegelased on esmapilgul 
hirmsad inimesed ja käituvad 
teineteisega nagu viimased 
tõprad?“
„Sedamööda, kuidas tegelas-
tesse süvenesime, selgus, et 
nad ei ole halvad inimesed, 
vaid kogenematud, eksinud 
ja üksi,“ avas Rekkor loo taga-
maid. „Kaastunde pealt on 
oluliselt orgaanilisem mater-
jaliga tegeleda. Inimeseks ja 

lavastajaks olemise teeb ker-
gemaks see, kui vaatled näh-

tusi pigem mõista püüd-
mise kui mitte-

mõistmise pers-
pektiivist.“

Lavastuses 
mängivad 
näitlejad 
laval eel-
filmitud 
videotega 
sünkroo-
nis. „See 

on näitle-
jatele põ-

nev väljakut-
se,“ arvas la-

vastaja. „Samuti 
oli päris suur välja-

kutse lavastuses kasuta-
tavad videod esietenduseks 
valmis jõuda. Videotöötlus on 
teatavasti väga aeganõudev ja 
suuremahuline protsess. Vi-
deokunstnik töötas enne esi-
etendust päevi ja öid, et vi-
suaali timmida ja parandada. 
Ta tegi üksi ära produktsioo-
nikompanii töö, ja pidas väga 
vapralt vastu.“

Lõpptulemusega rahul
Lavastaja Rekkor valis oma 
lavastuskunstnikuks tema 
enda sõna kasutades „ürgan-
deka“ Maarja Pabuneni. 
„Usaldan ja hindan teda vä-
ga,“ kinnitas Rekkor. „Maarja-
ga oli see meil juba neljas 
koostöö ja on näha, et neid 
tuleb veelgi. Nagu alati, lõi 
Maarja lavale kavala ja funkt-
sionaalse „maailma”, mis toe-

Kuulutaja 
teatrirubriigi toimeta-

ja Tõnu Lilleorg vahendas 
ERR-i kultuuriportaalile: “Tükk 

on suuresti vastuvõtja- ja vastu-
võtukeskne ning see liist, millele 

publik võib tõmmatud saada, õige 
pikk. Seda kinnitasid nii mõnegi 
kaasvaataja veekalkvel silmad 

ja publiku üksmeelne püsti-
jalu aplaus esietenduse 

lõpus.”

tas ja kandis tegelasi läbi loo.“
„Maarja omakorda tutvustas 
mind videokunstnik Alyona 
Movkoga,“ jätkas lavastaja. 
„Meie kolme koostöös valmis 
lavastuse visuaalne esteeti-
ka.“
Rekkor leidis lõpptulemust 
kommenteerides, et alati 
saab parem olla ja kui vaid 
lastaks, siis jääkski lavastust 
n-ö tuunima. „Aga jah, arves-
tades ette antud tingimusi, 
materjali, aega ja võimalusi - 
ma olen lõpptulemusega täit-
sa rahul. Imre ja Tiina teevad 
mõlemad väga huvitavad rol-
lid. Lavastuse visuaal ja muu-
sika täiendavad samuti teine-
teist ja kannavad lugu hästi 
edasi, pakkudes loodetavasti 
publikule nii silmailu kui ka 
uusi nn leveleid, millelt lugu 
jälgida,“ rääkis Rekkor.
„See lavastus saab ainult pa-
remaks minna,“ oli ta kindel. 
„Sedamööda, kuidas näitleja-
tel läheb esimeste publikuga 
etenduste mängimisel närv 
väiksemaks ja kohalolu suu-
reneb.“ 

Helen Rekkor: “Imre ja Tiina teevad mõlemad väga huvita-
vad rollid. Neil mõlemal on hea sisseelamisvõime. Kui Tiina 
täpselt soonele satub, siis see, mis ta selles rollis korda 
saadab, on lähedane teatri-imega, ma ei liialda, tõeliselt 
liigutav!”
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Eelmise nädala tervisenurgas 
oli juttu treeninguga alusta-
misest ja tegevuste eesmär-
gistamisest. Sel korral annan 
ülevaate vastupidavustree-
ningu rollist ja olemusest.
Piltlikult võib õige koormuse 
valimist võrrelda autosõidu-
ga. Sujuvaks edasiminekuks 
alustame sõitu esimese käi-
guga ja kiiruse suurenedes 
vahetame käiku. Kui püüaksi-
me liikuma hakata viienda 
käiguga, sureks mootor välja 
ja teeksime sellega autole lii-
ga. Ka vastupidavustreeningu 
puhul tuleb koormust vasta-
valt organismi võimetele 
järk-järgult suurendada, vas-
tasel juhul võime endale liiga 
teha.

Vastupidavustreening 
ehk südametreening
Vastupidavus- ehk aeroob-
seks treeninguks peetakse 
eelkõige tsüklilist, pikema aja 
jooksul tehtavat treeningut, 
näiteks rattasõitu, jooksmist, 
kiir- ja kepikõndi, suusata-
mist, rulluisutamist jmt.
Vastupi-
davust-
reening 
parandab 
töövõimet 
ja tõstab 
stressita-
luvust. Samuti alandab õiges-
ti valitud koormus vererõhku. 
Samas lühiajalised pingutu-
sed, nagu näiteks sprint või 
tõstmine, võivad vererõhku 
hoopis tõsta.
Aeroobse treeningu käigus 
hakkab teatud aja jooksul sü-
da kiiremini lööma ja inime-
ne hakkab hingeldama. Miks? 
Energia tootmise aluseks on 
hapnik. Kaasates töösse roh-
kem lihaseid vajavad need ka 
rohkem hapnikku ning seda 

rohkem peab süda tööd tege-
ma, et hapnikurikas veri li-
hastesse jõuaks. Selle tulemu-
sel kasvab südamelöögisage-
dus.
Mida enam kasvab treenitus, 
seda vähem peab süda sama 
koormuse juures tööd tege-
ma. Organism suudab roh-
kem hapnikku omastada - 
jaksame rohkem ja kauem. 
Seega mõjutab hingamis-
elundkonna seisukorda süda-
melihase tugevus, veresoonte 
läbilaskvus ja kopsude maht. 
Neid kõiki on võimalik 
aeroobse treeninguga aren-
dada.
Niisiis peab treenitud inime-
se süda tegema treenimata 
inimese omast kordades vä-
hem tööd, seda nii puhkeole-
kus kui võrdse koormuse pu-
hul. Samas suudab maksi-
maalse kehalise koormuse 
korral treenitud süda isegi 
kuni 2,5 korda rohkem tööd 
teha, olgugi, et pulsisagedus 
võib mõlemal võrdselt suure-
neda.
Kehalise koormuse ajal suu-

reneb nii 
südame 
löögisage-
dus kui 
löögimaht. 
Treenitud 
inimese 

südamel taastub ka puhke-
seisund märksa kiiremini.

Südamelöögisagedus
Vaatamata treenituse ja ette-
valmistuse tasemele tuleks 
treenida optimaalse koormu-
sega. Liiga väikesest koormu-
sest ei piisa organismi aren-
guks, liiga suur pingutus võib 
aga viia ületreenituseni.
Sagedase veana hakatakse 
kohe treenima väga suurel in-
tensiivsusel, hinnatakse oma 

Sven Hõbemägi tervisenurk

VASTUPIDAVUSTREENINGU    
  ROLL EESMÄRGILE JÕUDMISEL 

I osa

NÄDALA HARJUTUS - JÕUTÕMME
Mida treenib?
Jõutõmme kaasab paljusid lihasgruppe nii üla- kui 
alakehas. Koormust saavad seljalihased, jalalihased, 
keha tüve stabiliseerivad lihased jpt.

Mida jälgida?
Võta kang ja seisa jalad umbes õlgade laiuselt (nn 
sumo stiili puhul jalad õlgadest laiemalt). Jalad täistal-
lal ning raskus kandadel. Kummarda ette sirge seljaga 
(hoia selg sirge kogu harjutuse sooritamise vältel ehk 
väldi selja kumeraks minemist) hoides põlvest väikest 
kõverdust. Hoia pea neutraalses asendis ning vii kang 
alla, jälgides, et kang liigub alla säärtele nii lähedalt 
kui võimalik. Alusta tõmmet põlvedest ja puusast, 
selliselt, et puusad ja õlad liiguvad üheaegselt. oia selg 
sirgena ja vaata, et õlad oleksid kangiga samal joonel 
(kangi kohal) või natuke eespool. Kui kang möödub 
põlvedest lükka puusad ette ja õlad taha.
Jälgi, et põlved ei liiguks kokku, sooritus oleks sujuv ja 
töötaksid kõikide töösolevate lihastega korraga.

Hapnikutarbimisvõime on 
hapnikuhulk, mida organism 

on võimeline omastama

võimeid üle. Ka varem spor-
diga tegelenud inimesed, kes 
sellest pikemat aega eemal 
olnud, peavad alustama taas 
algusest, suurendades koor-
must vähehaaval. Siinkohal 
tasub märkida, et trenni ette 
teha ei saa!
Teades oma südamelöögisa-
gedust, saad treeningkoor-
must paremini reguleerida ja 
edusamme 
jälgida. 
Pulsisage-
dus on ini-
meseti eri-
nev, olene-
des nii 
soost, va-
nusest kui 
treenitu-
sest.
Normaalne südamelöögisa-
gedus on rahuolekus 60-90 
lööki minutis, hea treenituse-
ga inimesel aga veelgi mada-
lam.
Et saada hea ülevaade oma 
võimetest, sh treeninguteks 
sobiliku pulsivahemiku teada 
saamiseks, soovitan teha 
spordiarsti juures koormus-
testi. Nii saad tulemustele ka 
spetsialisti hinnangu ja soovi-

tused treeningu ülesehitu-
seks. Kel puudub testi tege-
mise võimalus, saab esialgu 
kasutada spetsiaalseid vale-
meid, mis pole küll sageli vä-
ga täpsed.
Esmalt tuleks välja selgitada 
maksimaalne südamelöö-
gisagedus (MSL). Ühe MSLi 
leidmiseks enim kasutatava 
valemi järgi tuleb lahutada 

220st oma 
vanus (220 
– vanus) 
ning teise 
kohaselt 
lahutada 
208st va-
nuse ja 0,7 
korrutus 
(208 – (0,7 
x vanus)). 

Nii on esimese valemi puhul 
20aastase inimese MSL 200 ja 
teise puhul 194 lööki minutis. 
Siinkohal tuleb aga taaskord 
meelde tuletada, et antud va-
lemid ei ole kuigi täpsed, sest 
rolli mängivad nii treenitus 
kui geneetilised eeldused.
Järgmisel nädalal vaatame lä-
hemalt, kuidas kestvustree-
ningut üles ehitada.

MSL - südamelöögisagedus, 
mis ei suurene hoolimata 
koormuse suurenemisest.
Valemid MSLi leidmiseks:
220 - vanus
208 - (0,7 x vanus)

Õigesti ülesehitatud ja regulaarne 
vastupidavustreening:
-tagab korraliku taastumise
-tõstab psüühilist taluvusastet
-vähendab depressiooni
-tugevdab luustikku
-kiirendab ainevahetust
-aitab unehäirete vastu
-parandab peaaju verevarustust
-parandab kontsentratsioonivõimet
-parandab mäluomadusi
-aitab ära hoida veenihaigusi, sapikivide jm teket

Pildil Brenda Brigitta Vetik

Algasend

Lõppasend

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. Kuulutus ilmub  Kuulutaja 
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 
5081 311

• Ostan otse omanikult 2-3toa-
lise korteri Rakvere linnas. Võib 
olla ahiküttega ning remonti 
vajav. Sobivuse korral raha kohe 
kätte! Tel 518 7979

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

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

• Ostan Rakveres või Haljalas 
remonti vajava korteri. Raha 
kohe kätte! Tel 5188 770

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline mugavus-
tega korter Rakveres, osaliselt 
möbleeritud. Mob 5353 4475

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

• Anda üürile 2toaline k.m. 
möbleeritud korter (el. pliit, 
külmkapp, pesumasin) Rakveres 
Roosi tn. Üür 200 €+ KÜ arve. 
Info 501 1478

• Üürile anda 2toaline ahiküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5196 4657

• Üürile anda 2toaline mugavus-
tega korter Tapa kesklinnas. Tel 
5660 2428

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

• Anda üürile 3toaline k.m. 
täielikult möbleeritud korter 
Arknal. Külmkapp, pesumasin, 
gaasipliit, Viasat, internet. Väga 
suur ja avar elamine. Tel 5694 
3226

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

• Rendile anda garaažiboks Rak-
veres Herne tn (puhas, kanal). 
Tel 512 7119

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa Rakvere kesklinnas 2toa-
line k.m. renoveeritud korter. 
36,9 m2, esimene korrus, korter 
maja keskel, toad läbi maja, köök 
ja elutuba päikesepoole, hästi 
toimiv KÜ. Maja renoveeritud. 
Hind 27 500 €. Tel 5607 7324

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Vabriku tn 6 (Teatripargi vastas). 
Renoveeritud ja möbleeritud, 
uus köögimööbel ja tehnika. 
Pelletiküttega, 60 m2, maja all 
saun, trepikoda lukus. Hind 44 
000 €. Tel 5023 559

• Müüa 2toaline korter otse 
omanikult Lääne-Virumaal 
Tapa linnas Pikk tn 23 korter 
15. Korrus 4/4, katastri number 
79101:011:0001. Korter asub 
kesklinnas. Tasuta parkimine, 
sõbralikud ja vaiksed naabrid 
(peamiselt vanurid), hea juht-
kond, talvel toad väga soojad, 
korteril pole ühtegi võlgnevust. 
Hind 10 500 €. Tel 5806 8925

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

OST

• Üürin 1toalise korteri Rakveres. 
Tel 5392 4964

• Soovin üürida 3toalist korterit 
Sõmerul. Tel 5801 6006

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 30 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2, II korrus

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

KOSE, KODU 2

17 m2  I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

KUNDA, KASEMÄE 12

135 m2  I korrus

SAUE, PÄRNASALU 
PÕIK 1B

8 m2  I korrus

8,0

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

• Müüa 3toaline keskküttega 
korter Tamsalus (62,6 m2, I k., 
rõdu), heas korras, võib kohe 
sisse kolida. Tel 511 0478

• Müüa 3toaline renoveeritud 
korter Tapal. 2 rõdu, WC- ja 
vannituba eraldi, köögimööb-
lita. Hind 8 000 €. Lisainfo tel 
5858 0726

• Müüa 4toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5566 7166

• Müüa 4toaline (70 m2) täieli-
kult renoveeritud korter Halja-
las või vahetada korteri või maja 
vastu Võsul või Käsmus. Tel 5568 
6385, benedicion2@gmail.com

• Müüa 4toaline rem.vajav kor-
ter Viru-Jaagupis. Tel 5342 0092

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

• Müüa maja (rehielamu), krunt 
1,63 ha, elamumaa Rakverest 
20km. Hind 55 000 €. Tel 5395 
2637, juliono@hot.ee

• Müüa vanem maja L-Virumaal 
Haljala alevikus, suur krunt. Kii-
re! Tel 5664 3580

• Maja ilusas kohas linnaäärses 
vaikses tänavas. Kiviõli Lepa teel. 
5 tuba, ahiküte, kõrvalhooned, 
suur aed. Hind 52 000 €. Tel 
5500 295

• Kinnisvaramaakler võtab 
müüki teie korteri, maja või 
maa. Tel 5664 2161

• Ostan maja otse omanikult 
Rakvere linnas. Hind kuni 65 000 
€. Tel 5592 5593

• Ostan vanema maja või kor-
teri Rakveres või laopinna. Tel 
5031 849

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KIIGE TN VINNI

• Avatud köök ja elutuba

• Väga hea asukoht

• Rõdu, parkimine

62 m², V k 527 1011

22 000 €

MÜÜA KINNISTU
VILDE TN RAKVERE

• Kinnistu 723 m²

• Ehitusluba, projekt

• Heaasukoht

330 m² 527 1011

69 000 €

MÜÜA KAARHALL
VELTSI RAKVERE VALD
• Kinnistu 6384 m²

• Kommunikatsioonid olemas

• Betoonpõrand

986 m² 527 1011

49 000 €

ANDA ÜÜRILE BÜROORUUMID
LAADA TN RAKVERE

• Eraldi sissepääs

• Gaasiküte

75 m², I k 527 1011

515 €

• WC, dušš

• Heas seisukorras

• Hea asukoht

74 m², II k 527 1011

360 €

ANDA ÜÜRILE BÜROORUUMID
LAADA TN RAKVERE
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• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, roller-
ile, mootorratastele, ATV-le ja 
igale poole mujale. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 
58 970, 5260 545

• Müüa mootorsaan Buraan 
koos saaniga. Tel 518 9518

• Müüa Audi 80 sedaan bensiin 
85 kW 1991. a. Heas korras. Tel 
5342 7120

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

• Müüa äsja Hollandist Ford 
Focus 1,6TD 2005. a (2 800 €), 
Ford Mondeo 2,0TD 2006. a (2 
800 €). Tel 502 4288

• Müüa Nissan Note 1,6 liitrit 
2008. a, spid. 40 000 km. Talvel 
sõitnud vähe. Kaasa suvereh-
vid valuvelgedel, talverehvid 
plekkvelgedel. Hind 5 000 €. Tel 
5615 7301

• Müüa Opel Astra 1,6 2001. a 
sinine universaal. Heas korras. 
Tel 517 4193

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

• Müüa sõidukorras Opel Vectra 
1996. a (250 €). Tel 5656 9826

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõ-
bedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, 4xel.aknad, el.
peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, talverehvidel, pl.soo-
jendus, veokonks, korralik, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa VW Golf 3. Heas korras. 
1.8 bensiin. Hind 500 €. Tel 5676 
8285

• Müüa Volvo V70 diisel 120 kW 
2011. a. Eestist uuena ostetud. 
Hooldatud Volvo esinduses. Üks 
omanik. Hind kokkuleppel. Tel 
502 8156

• Müüa Volvo S40  1 .9TDI 
10/2002. a 75 kW turbodiisel, 
tumehall met, sedaan, kondit-
sioneer, püsikiirusehoidja, 2xel.
aknad, kesklukk puldist, stereo, 
veokonks, valuvelgedel ja talve-
rehvidel, läbinud tehn.ülevaa-
tuse, kehtib 10/2017, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Mondeo varuosa-
sid 2000-2007. a. Tel 5646 6933

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfon-
di generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

• Ära anda odavalt 92. a Audi 
80 B4 uusi ja korras kasutatud 
varuosi. Tel 523 6447

SÕIDUKID

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

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

OST

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Kuulutaja
Kuulutused

Hea lugeja!

Külasta meie uut kuulutuste portaali kuulutused.kuulutaja.ee.

Registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali kasutajaks, lisa kuulutus ning 

võida Kuulutaja paberlehe aastatellimus!

Mida peab selleks tegema?
• registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali kasutajaks
• lisa kuulutus ja tasu vastavalt arvele
• lisa Kuulutaja Kuulutused Facebooki leht meeldivate hulka
• kirjuta postitusele kommentaar „Kuulutaja kuulutused“

Pane tähele, et kuulutus ilmub nii portaalis, paberlehes (tiraaž 16 000) kui ka 
kuulutuste Facebooki lehel. 
Kampaania kestab 13. – 26. jaanuar.

Võitja nime kuulutame välja 27. jaanuari paberlehes ning Facebookis. 

Head kuulutamist!

• Ostan auto. Pakkuda võib kõike 
marke. Ülevaatust ei pea olema. 
700 €. Tel 5809 6086

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

TORUTÖÖD

- külmunud torude sulatus
- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veemõõtjate vahetus, boilerid, 
WC-potid jms. Tel 5830 7593

• B oilerite puhastamine, 
katlakivi eemaldamine. Tel 
5670 9080

• Külmunud torustike sulatus. 
Tel 511 9972

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

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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

•  P o t t s e p a t ö ö d .  A h j u d , 
pliidid, kaminad, korstnad, 
küttesüsteemid. Tel 5552 8487, 
Vaiko



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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

Vaata 

www.koridor.ee 
ja võta ühendust. 

 info@koridor.ee, 

mob: 55512094

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

• Töömehe rent. Tel 511 9972

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Erinevad elektritööd, boileri 
remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

• Parketi, laminaadi paigaldus. 
Puusepatööd. Tel 5670 9080

•  E h i t u s t ö ö d ,  r e m o n t  j a 
renoveerimine. Tel 5646 0674

• Katuse-, vihmaveesüsteemi-
de- ja fassaaditööd. Info 5688 
3837

• Elamusisesed  ehitus- ja 
remonditööd Rakveres. Tel 
5604 1424

• Plaatimistööd. Kvaliteetne töö. 
Garantii. Tel 5670 9080

• Plaatimistööd, pindade 
tasandamine. Tel 5805 6822

• Ehitus- ja remonditööd. 
Majade,  kuur ide,  rõdude, 
t e r ra s s i d e,  p e s u r u u m i d e, 
saunade ehitus, siseviimistlus, 
plaatimine, parketipaigaldus, 
tapeetimine, värvimine. Tel 504 
5560

•  Plaatimistööd.  Teostame 
k õ i k i  p l a a t i m i s t ö i d .  Kü s i 
hinnapakkumist. Tel 5322 6828

• Lammutustööd. Info 5330 
5970

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

• Kolimis- ja transportteenus. 
Kiire! Mugav! Säästad aega! 
Tel 5646 7038

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraana, 
0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 700

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja hüdrotõste teenus 4,5t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990
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•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   
Tel 5185 318, kalevband.kalev@
gmail.com

• Õhtujuht sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

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

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

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

• Ansambel, õhtujuhtimine. 
Tel 5190 1697

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

• Teen korda Teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

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

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

•  K l a s s i k a l i n e  m a s s a a ž 
20min/5 €, kupud 3 €. Tel 5567 
7800

• HS Hambaravis Koidula 1 
hammaste ravi, eemaldamine 
ja proteesimine. Tel 324 3540

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

• 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

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

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

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

• Kasutatud rõivaste äris müügil 
heas korras  vähekasutatud 
kušetid (laius 80 - 90 cm, hind 
40 - 60 €), voodi + madrats (laius 
80 cv, hind 50 - 70 €, laius 160 cm, 
hind 140 cm), laste pikendatav 
voodi (50 €), diivanvoodid (80 
-100 €), erinevad puhvetkapid 
ja muud erinevat mööblit. Tel 
501 1046

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

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

• Müüa diivanilaud (ovaalne, 
pealt klaasiga). Tel 5569 2543

• Müüa uus kušett (80×200), 
hind 85 € ja uus voodi madrats 
(80×200), hind 50 €. Tel 5837 
8903

• Müüa soodsalt vähekasutatud 
suusavarustus (suusad 205 cm, 
197 cm, 177 cm; kepid 160 cm, 
150 cm, 120 cm; saapad nr. 46, 
nr. 45, nr. 39; suusakostüüm 
suurus M; suusamüts, kindad). 
Tel 529 0811

• Müüa vähe kasutatud laste 
roolikelk (hind 50 €) ja suusad 
koos saabastega (nr 40, hind 55 
€). Tel 5837 8903

KODU

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

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

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

JALGRATTAD 

Naistele laias värvi ja suuruse 
valikus - 1 käik (175 €), 3 käiku 
(225 €).
Lastele lai mudelivalik, hind 
alates 75 €.
Lamel- ja naelrehvid rataste-
le 26 ja 28''

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 245€. 
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 
käiku
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 370 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

UUS Mopeed hind - 795 € 

(järelmaksuga 26,30€/kuus)

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

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküpse-
taja, revers lüliti, jalgratta ning 
võrri juppe ja osi jne kila-kola. 
Tel 5031 849

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

• Ostan kasutatud vinüül- ja 
CDplaate. Tel 503 9650

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

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

• Ostan vanu 1970.-1990. a val-
mistatud Vene 1/43 mudelau-
tosid ja Norma mänguautosid. 
Tel 529 1288

•  Ostan NSVL aegseid post-
kaarte ja margikogu. Huvitun 
enne 1970. aastat väljalastud 
NSVL aegsetest ja vanematest 
postkaartidest, markidest ja 
märkidest. Tel 510 7541

• Ostan vanu keeksi, juustu, 
kala, redise, põldmarja, 
draakoni piltidega lau-
anõusid ja vaase. Tel 5665 
5551

kuulutused.kuulutaja.ee

• Müüme 3m leppa alates 16 
€/ruum. Tel 5608 8887

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa küttepuid kuivi ja märgi, 
võrgus ja lahtiselt. Tel 504 6111

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

• Müüa soodsalt kuivi lepapuid 
(35 cm). Tel 554 9113

• AS Rakvere Metsamajand 
müüb puitbriketti. Hinnad 
soodsad. Info tel 326 0850 või 
503 5422 

• Müüa lõhutud kuiva lepapuid 
pikkustega 32,42 ja 50sm. 30sm 
lepp võrkkotis, hind 2 €/kott. 
Asuvad V-Maarja vallas, võimalik 
ka transport. Tel 525 9267

• Roela Agro OÜ müüb saetud 
lõhutud küttepuid. Kask, lepp 
(pikkusega 25-60 cm). Hind koos 
transpordiga 27 €/laotud ruum. 
Tel 517 0260

KÜTTEPUUD

• Müüa kuivi saetud-lõhutud 
k ü t t e p u i d  k o o s  k o h a l e 
toomisega. Tel 5615 2941

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

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

EHITUS

LOOMAD

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5692 1539

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Kääbuspuudlipreili otsib 
peigmeest. Tel 506 8953

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 520 
2036

• Müüa odavalt väikeses koguses 
söödaotra. Tel 5396 9906

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

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

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

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

PÕLLUMAJANDUS

METS

VANAVARA

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

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

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

TUTVUS

• Tutvuda vanema normaalse 
autojuhiloaga inimes ega. 
Elamispind olemas. Tel 5340 
9993

• www.toonklaas.ee

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

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

• Ostan autode katalüsaatoreid. 
Tel 5646 6933

• Hea inimene, kes leidis auto nr 
766BJO, annad ehk omanikule. 
Tel 523 6447

• Ostan seisma jäänud fi rma. 
Tel 5808 8088

• Postmargid, kaardid. Tel 5633 
8129

• Müüa Ararat Grillist toidujää-
gid loomadele. Tel 5349 9515

MUUD

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ettevõte müüb ja valmistab 
erinevates mõõtudes puidust 

KAUBAALUSEID.
Ehitusliku 

SAEMATERJALI müük.
Transpordi võimalus.

Info 515 0268

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Ostan traktorile T-25, T-40 
haakeriistad. Tel 5687 5845

• Solar Plexus teraapiatuba 
Laada 5. Pakume refl eksoloogiat, 
tai refl eksoloogilist jalamassaaži, 
k r i s t a l l i re i k i t  ja  o r g a n i t e 
auradiagnostikat.  Avamise 
puhul soodsad hinnad! Info ja 
registreerimine tel 5594 9880

OST

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 19.01.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

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

Petersell kg 10,00

Till kg 12,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

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

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Sarapuupähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Mesi 700g 5,00

Turul veel müügil:

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

HINNAD RAKVERE TURUL

M

M

*
* Laupäeval, 21. jaanuaril on turul 

Saaremaa lõngamüüja!

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000
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Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Kuulutaja
Kuulutused

Hea lugeja!

Külasta meie uut kuulutuste portaali

 kuulutused.kuulutaja.ee.

Registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali 
kasutajaks, lisa kuulutus ning võida

Kuulutaja paberlehe 
aastatellimus!

Mida peab selleks tegema?

• registreeri ennast Kuulutaja kuulutuste portaali 
kasutajaks

• lisa kuulutus ja tasu vastavalt arvele

• lisa Kuulutaja Kuulutused Facebooki leht 
meeldivate hulka

• kirjuta postitusele kommentaar „Kuulutaja 
kuulutused“

Pane tähele, et kuulutus ilmub nii portaalis, 
paberlehes (tiraaž 16 000) kui ka kuulutuste 
Facebooki lehel. 

Kampaania kestab 13. – 26. jaanuar.

Võitja nime kuulutame välja 27. jaanuari 
paberlehes ning Facebookis. 

Head kuulutamist!

raivo@kroonipuu.ee
tel 505 1528

KROONIPUU OÜ 

OSTAB 

PUIDUKUIVATAMISE 

TEENUST 

KÜTTEPUU 

LÄÄNEVIRUMAAL.

ERETON GRUPP OÜ
KVALITEETSED 

* tööriided 
(otse Saksamaalt)

* tööjalanõud

* töökindad

* töökaistevahendid

* keevitusmaterjalid

* lihv- ja lõikekettad

* määrded

* pesukeemia

Tsentrumi III korrus 

Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

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

LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi reakuulutusi 
saab anda saab anda 
nüüd kanüüd ka

Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 
asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

Toidukaubad Toidukaubad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”
Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev  iga päev 
10-2210-22

Rakvere Teatri intrigeeriva ni-
mega vestlusõhtutesarja Sur-
makohviku esimesel koosvii-
bimisel oli külaliseks Harri 
Kingo, kes käsitles surma 
Urantia raamatu valguses.
Endise telediktori ja Õnnepa-
lee tseremooniameistri Harri 
Kingo sõnul on surm selline 
teema, mis läbib kõiki õpetu-
si, ole sa kristlane, budist või 
moslem. „Ainuke, mida surm 
ei läbi, on materialism,” ütles 
ta.
Kingo ise kuulub Eesti Meto-
disti Kirikusse, ta on Eesti 
Akadeemilise Orientaalseltsi 
tegevliige ning kuulub ka Ees-
ti Urantia Assotsiatsiooni.
„Püüan ühe raamatu valgel 
teile rääkida, mis peale surma 
toimub,“ viitas Kingo vestlu-
sõhtul aluseks võetud Urantia 
raamatule.
Surmakohviku moderaator, 
raadioajakirjanik ja alterna-
tiivsete liikumiste aktivist 
Peeter Liiv tõi vestlusõhtusse 
sisse India guru Osho ütlusi. 
Kui gurult küsiti, mis toimub 
peale surma, vastanud viima-
ne, et esmalt tuleb küsida, 
mis toimub elu jooksul.
Peaesineja Harri Kingo nõus-
tus sellega ning arutles, et elu 
võib vaadata ka kui ühte päe-
va: hommikul ärkame ja õh-
tul sureme. Kingo mõtiskles 

14. veebruaril kell 17.30 tuleb 
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukokku lugusid jutustama 
giid, maailmarändur ja raa-
matuautor Ena Mets. Kaasa 
võtab naine romaani „Naerat-
ava kuu inimesed“, mille sün-
nilugu koos teiste rän-
nuvestetega ligi pooleteise 
tunni jooksul kuulajateni 
jõuavad. Rakvere jutuõhtu on 
osa autori kahe ja poole 
nädala pikkusest Eesti-tu-
urist.
Aastal 2015 täitus Ena 
lapsepõlveunistus ning ilmus 
tema esimene raamat. Teos 
valmis aastal 2010 ja on in-
spireeritud juba alates 2005. 

aasta sündmustest, mil autor 
sattus esimest korda elama 
Brasiiliasse.
Lisaks Brasiiliale on naine 
elanud ja töötanud ka Prant-
susmaal, Mongoolias ja Ko-
lumbias. Hetkel tegutseb ta 
giidi ja hüpnoterapeudina.
14. veebruari jutuõhtule on 
Ena Mets välja valinud need 
lood, mis tema jaoks mingil 
moel tähenduslikud või pöör-
delised ning talle midagi olu-
list õpetanud. Lugude kõrvale 
saab nautida kuuma teed ja 
küünlavalgust.

Kuulutaja

Laekvere raamatukogus on 
jaanuari lõpuni vaatamiseks 
väljas Võsu kooli õpilaste ja 
õpetajate raamatuseljaluule 
katsetused.
Millega on tegu? Raamatusel-
jaluuleks (inglise keeles book 
spine poetry) nimetatakse fo-
tot, millel virna laotud raa-
matute selgadel olevatest sõ-
nadest moodustatud luule-
tus. Idee autor on Ameerika 
kunstnik Nina Katchadourian 
(pildil).

Kuulutaja

Laekveres saab kaeda raamatuseljaluule näitust

Ees ootab jutuõhtu

Harri Kingo külastas 
Surmakohvikut

elu jooksul tehtavate sigadus-
te ja nende tagajärgede üle, 
mis võivad saabuda peale 
surma.
Kõne alla tulid nii hinge ole-
mus kui lunastuse võimalik-
kus. Kingo rääkis, et Urantia 
raamatu järgi ei ole iga surm 
automaatne pääste. Surm ei 
tee kedagi täiuslikuks.
„Mulle tundub, et igaüks saab 
täpselt nii kaua elada, kui tal-
le on antud ja seal surmaorus 

saab igaüks talle parima vas-
tuvõtu,” sõnas peaesineja 
kokkuvõtvalt.
Järgmine Surmakohvik, uue 
külalise ja uue lähenemisega 
toimub 15. veebruaril. Siis on 
peaesinejaks psühholoog, fil-
minäitleja ja publitsist Mart 
Laisk.

Ülle Kask
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Paljude põlvkondade 
lemmikkirjaniku Oskar 
Lutsu „Kevade” on 20. 
sajandil enim Eesti elu 
mõjutanud raamatute 
hulgas Tammsaare „Tõe 
ja õiguse” järel teisel 
kohal. 1945. aastal 
omistati Lutsule Eesti 
NSV rahvakirjaniku au-
nimetus. Kahjuks ei 
suutnud armastatud kir-
janik „viljaka” nõukogu-
de korra tingimustes 
enam teoseid luua.

Ülle Kask

Oskar Luts sündis 130 aastat 
tagasi, 7. jaanuaril, 1887. aas-
tal Palamuse kihelkonnas 
Tartumaal, Järvepera külas Ta 
oli Leena ja Hindrik Lutsu pe-
re esimene laps. Vend Arnold 
suri kolmeaastasena. Noo-
rem vend Theodor Luts jääd-
vustas end eesti kultuuriluk-
ku esimese helifilmi loojana 
ja operaatorina.
Oskar Luts on oma mälestus-
tes varasema lapsepõlve koh-
ta kirjutanud: „Mulle mee-
nub, kuis ema võttis mu sülle, 
viis välja akna alla, kuhu oli 
kogunenud palju vett. Ses 
vees peegeldus sinine taevas 
ja mõni valge pilv. Mäletan 
veel, kuis küsisin emalt: Kas 
seal elabki Jumal?” „Ei,” vas-
tas ema. „Jumal elab üleval. 
Vees paistab ainult taeva va-
ri.”
Lapsepõlves oli Oskari parim 
sõber vanaema, kes jutustas 
talle muinaslugusid sootulu-
kestest ja siniallikatest: „Ma 
olin mõlemast loost väga 
erutatud, nii et nad mulle 
aastaiks meelde jäid ja ma 
neid oma näidendeis kasuta-
da võisin.”
Lutsu suur kirg oli lapsest 
saadik lugemine. Kui ta 
kuueaastaselt kooli läks, lu-
ges soravalt.
Mõned kirjandusteadlased 
on väitnud, et Luts hakkas 
sellepärast kirjutama, et oli 
suurest lugemisest küllastu-
nud ja tüdinenud.
1907. aasta veebruaris ilmus 
Postimehes tema esimene 
trükiproov, luuletus „Elu”: 
„Üks ainus silmapilk on elu. 
Kahest igavikust piiratud. 
Üks nendest see, mis enne 
oli, ja teine, mis on pärast 
meid...”

„Kevade” ilmub Lutsu 
enda kulu ja kirjadega
Sama aasta pimedatel sügi-
sõhtutel hakkas Luts vane-
matekodus „Kevadet” kirjuta-
ma. Algselt oli selle pealkiri 
„Pildikesi koolipõlvest”, kuhu 

Oskar Luts  
ENSV esimene rahvakirjanik

kirjanik põimis mälestusi 
õpingutest Palamuse kihel-
konnakoolis.
Luts on meenutanud: „Ühel 
hilisel õhtul, pikutades oma 
algupäraselt sisustatud „kabi-
netis” ja mõlgutades mõtteid 
maailma elust, mulle vägisi 
kipub pähe üks veider mõte, 
mille üle ma esialgu vist küll 
muigan. Kui õige võtaks kätte 
ja kirjutaks kasvõi iseendale 
mõne lookese oma koolipõl-
vemälestusist? Otsekui elusa-
tena tekivad mu ette kõik 
need Tootsid ja Teeled, Arnod 
ja Imelikud, kogu see kihel-
konnakooli kirev kompal-
jong. Nad ise kipuvad paberi-
le. Veel samal õhtul algan ma 
„Kevadega”, satun hasarti ja 
kirjutan, kuni lambist lõpeb 
õli.”
Oskar Lutsu esimene kriitik 
oli tema noorem vend Theo-
dor, kes naeru pugistas, kui 
talle mõni peatükk meeldis.
Kui 1912. aasta kevadel võitis 
Lutsu näidend „Paunvere” 
Eesti Kirjanduse Seltsi kol-
manda auhinna - 100 rubla -, 
hakkas autor mõtlema „Keva-
de” trükkiandmisele.
Luts on meenutanud: „„Keva-
de” elukäigu algus oli raske 
nagu vettinud ront, aga ta 
siiski saab jalad alla...oma ku-
lu ja kirjadega, magistrilt 
avansina saadud rahaga.”
Noor kirjanik pakkus käsikirja 
neljale kirjastusele, aga mitte 
keegi ei riskinud kahjumit 
kartes seda avaldada.
„Kui Postimehe raamatu-

kaupluse aknale oli välja pan-
dud mu „Kevade I”, oli see mu 
elu kõige õnnelikum silma-
pilk.”
Raamat müüdi läbi ilma rek-
laamita, jõululaupäeval 1912. 
a koguni 200 eksemplari, mis 
oli selle aja kohta enneolema-
tu müüginumber.

Kirjanik elas
Tartus 40 aastat
1912. aasta oli Lutsule pöör-
deline aeg. „Vanemuises” la-
vastati tema esimesed näi-
dendid „Kapsapea” ja „Paun-
vere”. „Kevade” sai ilukirjan-
dusteoste auhindamisel er-
gutuspreemia 50 rubla. Õn-
nelik Luts on öelnud: „Ometi 
kordki elus siiski läheb mul 
toredasti.”
Luts, kes oli tudeerinud üli-
koolis farmaatsiat, loobus 
seejärel apteekriametist ja 
pühendus kirjanikutööle.
Oskar Luts elas üle 40 aasta 
Tartus. Temast sai 1930. aas-
tateks oluline persoon, kes 
kuulus linna sümbolite hulka.
Luts on nimetanud Tartut kel-
lahelina, tuulesellide ja vaik-
sete nurgakeste linnaks. Kir-
janik istus sageli akna juures 
ja vaatas möödakäijaid ning 
püüdis mõistatada nende 
mõtteid.
Lutsu kõige tuntumad agu-
lielu teemalised jutustused 
„Tagahoovis” ja „Vaikne nur-
gake” on vähemusrahvaste 
saatusest Eesti Vabariigis. 
„Tagahoovis” tegutsevad pea-
miselt venelased, kes olid sis-

se rännanud 1905. aasta revo-
lutsiooni ja Esimese maail-
masõja aegu. „Vaikses nurga-
keses” aga raskustesse sattu-
nud baltisakslased, kes ei ko-
hane vaesema elujärjega.
„Olen mitut puhku elanud 
õuemajas, nõndanimetatud 
tagahoovis. Siin tähelepan-
dut, mida on õige palju, olen-
gi nendes jutustustes kirjel-
danud.”
Luts käis läbi lihtsate inimes-
tega ja hoidis kõrvale harit-
laste ja ülikooliga seotud selt-
side elust. Kirjaniku põhimõ-
te oli: „Inimene peab jääma 
sinna ja looma seal keskuses, 
mida ta tunneb.”
Rahvalähedane „tagahoovi 
miljöö” süvendas paraku ka 
kirjaniku alkoholilembust.

Lutsu rahvalikkus sobis 
nõukogude võimule
Nõukogude okupatsiooni tu-
lekuga Eestisse 1940. aastal 
allutati kirjandus riiklikule 
kontrollile, sellest sai kom-
munistliku kasvatuse ja ideo-
loogilise võitluse vahend. 
Teenete eest Eesti „demo-
kraatliku kirjanduse” arenda-
mise eest nimetati Oskar Luts 
1945. aastal esimesena Eesti 
NSV rahvakirjanikuks. Lutsu 
populaarse loomingu iseloo-
mulik joon – rahvalikkus - so-
bis ka uue riigivõimu nõud-
mistega. Tema teosed (välja 
arvatud „Sügis”) kuulusid 
nende väheste hulka, mida 
Nõukogude Eestis ei keelatud 
ja mida loeti ka kirjandustun-
dides.
Oma viimases külaainelises 
romaanis „Jüri Pügal”, mis il-
mus samal aastal tähtsa auni-
metuse saamisega, püüdis 
Luts sotsialistliku realismi 
reegleid järgida, kuid need 
olid ideoloogiliselt uuele riigi-
korrale vastuvõetamatud.
Kirjanik on oma päevikus 20. 
septembril 1946. aastal mõ-
tisklenud: „Ah, mu sõber, 
nüüd ma alles näen ja tun-
nen, milline tahe ja rõõm oli 
töötada siis, kui laulsid nii – 
nagu see nokk oli kasvanud. 
Nüüd pead seda tegema 
programmi järgi. Edeneb vä-
ga visalt ja sa ju ei tea, kas su 
töö läheb „läbi” või mitte. 
Näib, et ongi lõpp kogu mu 
tööl, et mis ma enam vägistan 
iseend.”
Surutisetunne ja kohanema-
tus sõjajärgse nõukogude 
ühiskonnaga viis tervise ja 
Luts haigestus kõrivähki.
Oskar Luts suri 23. märtsil 
1953. aastal ning on maetud 
Tartusse, Pauluse kalmistule.

Kasutatud allikas: Külliki 
Kuusk, Liivi Rosenvald. Oskar 
Lutsu majamuuseum. Tartu 
kirjanik Oskar Luts. 2005.

Oskar Luts 1913. aastal. 
Foto: EKM arhiiv

So-La-Re ja Petroskoi lastekoor 
annavad ühiskontserdi
26.-27. novembrini võõrustab kooristuudiol So-La-Re Pet-
roskoi (Karjala) lastekoori Tellervo, kes teeb teel Tallinnasse 
paaripäevase peatuse ka Rakveres. Tegemist on kõrgetase-
melise tütarlastekooriga, keda võib võrrelda Eesti Ellerheina 
kooriga.
26. jaanuari hilisõhtul saabub koor Rakverre ja kooriliikmed 
majutuvad vastuvõtjate peredes.
Järgmise päeva hommikupoolikul tutvutakse Rakvere linna-
ga ning pärastlõunal alustatakse proovidega Rakvere Güm-
naasiumis.
Reede õhtul, 27.jaanuaril toimub külaliskoori Tellervo ja 
kooristuudio So-La-Re ühiskontsert ajaloolise Rakvere 
Gümnaasiumi suurepärase akustikaga aulas. Kontsert algab 
kell 17 ning on kõigile tasuta.
Õhtul sõidab koor edasi Tallinnasse, kus nädalavahetusel 
võõrustab neid Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor 
ning kahe koori ühine kontsert antakse Tallinnas 29. jaa-
nuaril.

Kuulutaja

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

Rakvere Teater
20.01. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los) ESIETENDUS
21.01. kl 19 Thijl Ulenspiegel s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
21.01. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja (lav. Tarmo 
Tagamets)
24.01. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
25.01. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
26.01. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neuhaus)

Seljateraapia treeningud
Seljateraapia treeningud toimuvad Rakveres Rohuaia 34, 
teisipäeval kell 10, neljapäeval kell 17.30 ja 19, reedel kell 11, 
pühapäeval kell 18. Kõik vajalik on kohapeal olemas. Tree-
ner Anne Tipner- Torn. Info tel 5645 3219. Oled oodatud!
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Budapesti eeslinnas toimu-
nud traditsioonilisel sumo-
turniiril Erd Cup, mis sellel 
aastal oli esmakordselt Eu-
roopa karikavõistluse etapp, 
esinesid edukalt Vinni Spor-
diklubi Sakura kasvandikud. 
Koju toodi kokku seitse me-
dalit: üks kuld, kaks hõbedat 
ja neli pronksi.
Kuldse autasu ja kauni karika 
pälvis naiskadettide (U16) ke-
hakaalus kuni 50 kg Tudu 
neiu Kaarina Igo. Naisjuunio-
ride (U18) kaalukategoorias 
pidi ta leppima hõbemedali-
ga.
Hõbedase autasu ja kaks 
pronksi võitles välja ka Oo-
nurme raskekaallane Oliver 
Valdre. U21 vanuseklassi kaa-
lukategoorias üle 115kg oli ta 
teine ning sama vanuseklassi 
absoluutkategoorias kolmas. 
Väga kõrgetasemelises mees-
te raskekaalu konkurentsis 
jõudis Valdre samuti pronks-
medalini.
Tublilt esines ka Lasila neiu 
Annika Hochstätter, kes sai 
pronksmedali U16 kaalukate-
goorias kuni 60kg. Avinurme 
neiu Pathricia Matso tõi koju 
kaks pronksi: U21 raskekaa-
lus (+80kg) ja U21 absoluut-
kategoorias. Pronksmedali 
võitis ka Helina Ärtis naiste 
kaalukategoorias kuni 55kg.
Järgmine Euroopa karika-
võistluste etapp peetakse 11. 
märtsil Vinnis, kolmanda eta-
pi korraldavad sakslased 17. 
juunil Brandenburgis ning 
neljas etapp leiab aset 24. 
juunil Poolas Krotoszynis.
Euroopa meistrid vanuse

Sakuralased tõid 
Ungarist seitse medalit

Kaarina Igo pjedestaali 
kõrgeimal astmel.

>>>> 

Oliver Valdre aktsioonis. 
Fotod: erakogu

klassides U21, U23 ja seenio-
rid selgitatakse 21.-23. aprillil 
Gruusias Tbilisis ja noorte 
(U14), kadettide (U16) ning 
juunioride (U18) vanuseklas-
sis 20.-22. oktoobril Poolas 
Varssavis.

Kuulutaja
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Suur kolimiseelne
tühjendusmüük 23-28.01

Ja suur valik kvaliteetset
voodipesu laadahindadega!

KAUPLUSES
Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

meeterKõik kangad
KUNI 5€

Massaaž,
laserravi,

kinesioteipimine,
sõltuvusravi

Rakveres Spordikeskuse
2. korrusel

www.ravilaser.ee
Tel. 5555 0202

(kinkekaardid)

Kasuks tuleb ADR tunnistuse omamine.
Täpsem info telefonil 5280 869.

Egesten Transport OÜ

Pakume tööd
C-,E-kategooria
autojuhtidele
liinil Vantaa
Nyköping
Karlstad

Oslo Göteborg
Vantaa.

-

-

-

- -

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

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

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

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Seahakkliha

Sealiha al

2,09
2,19

/kg
/kg

€

€
UUS! Oma Põrsa konserv sealihast 1,75 /tk€

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Pidevalt müügil heas korras

Soodsa hinnaga müügil

kasutatud mootorsaed
ja võsalõikurid HUSQVARNA, JONSERED, STIHL, PARTNER j.t.
valik rikkalik ning mitmekülgne.

uus STIGA aia ja metsatehnika
(murutraktorid, võsalõikurid, trimmerid,

saed, lumepuhurid j.m.)

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729, www.saed.ee

al 250 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine
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