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Müügil uus partii väga korralikke, KASUTATUD TALVEREHVE!

OÜ KK-RIDEEN
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Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

Väga suur valik uusi ja

kvaliteetseid, vähe kasutatud

TALVEREHVE 13”-21” ning VELGI!

HINNAD SOODSAD!

Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!

15

aastat

kogemusi

4 rehvi ostjale kaasa kingitus

* v.a tasakaalustamine

PELLETITEMÜÜK

Ideest teostuseni!

Jaama pst 25, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Järelmaksu

võimalus!

SOODUSHINDADEGA
õhk-õhk-, õhk-vesi- ja

maasoojuspumbad

• Pelletikaminad

• Keskkütte paigaldus

• Pelletite müük
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Kuulutuste eest on võimalik tasuda 
pangaülekandega. Kuulutus ilmub 
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nud Kuulutaja pangaarvele neljapäeva 
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Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste 
sisu eest.

Viriseda saab alati, 
aga lõpuks
jäämegi üksinda
Viru autoralli ärajäämine järgmisel aastal on halb uudis. 
Mitte ainult rallisõpradele, vaid maakonna majandusele 
tervikuna.
Räägitagu mis tahes – a la kulutavad vaid bensiini, pane-
vad enda ja pealtvaatajate elu ohtu, lõhuvad rajaäärsete 
elanike iluaedu ja põllupeenraid –, autoralli ei ole ainult 
spordisündmus. Igasugune suurvõistlus, ja Viru autoralli 
seda kahtlemata on, elavdab piirkonna majanduselu. Ko-
he väga tugevasti.
Mõned üldised arvutused. Viru rallil on viimastel aastatel 
osalenud stabiilselt 60-70 võistluspaari. Kõik osavõtjad 
viibivad Lääne-Virumaal vähemalt neli päeva, mis tähen-
dab kolme ööbimiskorda. Igal ekipaazhil on kaasas saate-
tiim – mehaanikud, esindajad jne -, mis koosneb vähe-
malt neljast inimesest. Ka nemad ööbivad ning söövad 
Lääne-Virumaal pea nädal aega.
Nad ostavad bensiini ja tarbivad muid teenuseid. Kui pal-
ju raha nad selle ajal Lääne-Virumaal kulutavad, seda on 
väga raske öelda, vastavaid uuringuid ju tehtud pole, aga 
usun, et ma ei eksi suurusjärguga, kui pakun 1000 eurot 
inimese kohta. See teeb siis vähemalt 65x5x1000=325 000 
eurot.
Iga võistlusega käib kaasas rallifännide seltskond. Nende 
hulk sõltub võistlusest ja osalejate kuulsusest, aga taas vä-
ga üldine pakkumine: Viru rallit vaatas läinud suvel vähe-
malt 1000 mitte-läänevirulast. Suurem osa sellest selts-
konnast ei jäänud küll ööbima, aga raha kulutasid nad ik-
ka. Pakkugem tagasihoidlikult 50 eurot inimese kohta.
Seega kulutati väga tagasihoidlike arvutuste kohaselt Viru 
ralli ajal Lääne-Virumaal ligi 400 000 eurot. See raha jääb 
nüüd maakonda tulemata.
Paradoksaalne, kuid tõsi: antud võistluse korraldamise 
pealt lõikasid kasu kõik peale korraldaja. Korraldaja, 
konkreetsel juhul MTÜ Kehala, maksab aga omast taskust 
peale. Sest võistlejate osavõtutasu ja piletitulu, mida ma 
oma eelnevas arvutuses kulutatud raha hulka ei arvesta-
nud, ei kata korralduskulusid.
Oleks loomulik, kui sellise ürituse korraldamiseks pan-
naks seljad kokku ja korralduskulusid aitaksid katta ka 
majutajad, toitlustajad ja muude valdkondade esindajad. 
Paraku see Viru ralliga nii ei olnud, kogu kulu maksis MTÜ 
Kehala suurtoetaja Oleg Gross praktiliselt omast taskust 
kinni. Või olgem siiski täpsed: mõned väiksemad toeta-
jad-sponsorid võistlusel siiski olid ja siinkohal veelkord-
sed tänusõnad neilegi.
On üsna mõistetav, et kui kogu korraldamise ja rahastami-
se „tänuks“ pead hiljem veel maid ja puid jagama (vaata 
tänasest Kuulutajast artiklit samal teemal), siis saabki 
mõõt täis. Tõepoolest: miks peab korraldama ja veel süüd-
laseks ka jääma?
Igatahes on Lääne-Virumaa ühest suurüritusest nüüd il-
ma ja hulgast rahast veel pealekauba. Mõni inimene on 
muidugi õnnelik: ei põristagi 60-70 autot tema akna alt 
mööda. Mõni teine nii õnnelik pole – olen näiteks oma 
kõrvaga kuulnud lauset „Kahju, et tänavune ralli meie kü-
la teedele ei jõudnud, aasta varem sai pärast seda vähe-
malt tee korda, sest korraldaja käis hööveldamas.“ 
Muidugi on hea, kui elad metsas ja ainsaks häirivaks hää-
leks on linnulaul. Kuid lõpuks avastad, et oled oma metsa 
täiesti üksi jäänud, sest kõik tooted-teenused on lähiümb-
rusest ära kolinud, kuna pole enam tarbijat ega kedagi. Ai-
nult vaikus.

Aivar Ojaperv

Eesti ühiskonna üheks tõsi-
semaks väljakutseteks on 
võitlus ääremaastumise vas-
tu, võitlus selle nimel, et elu 
maal ei hääbuks ja et ka tüh-
jaks jäänud külades hakkak-
sid taas toimetama inime-
sed, et sealt kostuks laste kil-
keid.
Kohaliku elu ja kohalike ko-
gukondade toetamine kuu-
lub nii riigi kui omavalitsus-
te kohustuste hulka. Võtme-
küsimuseks on siin mõistagi 
töökohtade säilitamine ja 
uute loomine, inimeste lii-
kumisvõimaluste paranda-
mine ja ka see, et kool asuks 
kodu lähistel. 

Vankrit lükkavad „külahul-
lud“
Paljud inimesed on jäänud 
raskuste kiuste maaelule 
truuks. Seda just rahulikuma 
ja turvalisema elukeskkonna 
pärast, et hing oleks vabam 
ja lapsed kasvaksid linnakä-
rast eemal, looduse keskel. 
Kui soovite, siis ka koduko-
hatunde või  teadmise pä-
rast, et juba minu esivane-
mad elasid siin. Kõiges selles 
mängib sageli olulist rolli 
rahva-ja seltsimajade tege-
vus, laiemalt külaliikumine, 
mis on viimastel aastatel 
paljudes Eesti nurkades hoo 
sisse saanud. 
Aktiivsed inimesed on haa-
ranud initsiatiivi – nad koos-
tavad küla ajalugu, ehitavad 
külaplatse, taastavad seltsi-
maju, viivad ellu projekte, 
loovad uusi traditsioone. 
Nad on heas mõttes külahul-
lud, kes suudavad ka teistes 
tekitada kogukonnatunnet 
ja luua emotsiooni, et me 
oleme üks küla, et me kuulu-
me kuhugi ja tegutseme sel-
leks, et elu oleks elamisväär-
sem. Nad on inimesed, kes 
pühendavad oma vaba aja 
sellele, et tõestada, et elu 
maal on võimalik. Just tänu 
neile liigub vanker õiges 
suunas.
Üle Eesti tegutseb arvukalt 
tublisid ja tarmukaid küla-
seltse. Toon näiteks Harju-
maal asuva Jõgisoo seltsima-
ja, mille kohalikud talume-

hed panid püsti 1925. aastal, 
olles eelnevalt kogukonnalt 
raha kogunud ja laenu võt-
nud. Ka täna kuulub see uh-
ke seltsimaja kohalikule rah-
vale. Jõgisoo seltsimaja tege-
vuses lööb kaasa juba kuues 
põlvkond: lapsed, kes alles 
avastavad kaunist kodukan-
ti.
Erinevatel kohtumistel küla-
liikumise ja rahvamajade 
liidritega olen jõudnud tõde-
musele, et  kaasaegsest selt-
sitegevusest on kujunenud 
omamoodi eestluse ja rah-
vuskultuuri selgroog,  mille 
kulminatsiooniks on laulu- 
ja tantsupidu. On hämmas-
tav, kui paljud inimesed kor-
raldavad vabatahtlikkuse 
korras kohalikku elu. Nad on 
kohal talgutel, käivad huvi-
ringides, laulavad ja  tantsi-
vad ja teevad kõik selleks, et 
laulu- ja tantsupeost saaks 
tõeliselt suur eesti  rahva pi-
du.
Aastate jooksul on aidanud 
külaelu edendada nii riik kui 
ka omavalitsused. Euroopa 
Liidu struktuurivahendite 
toel on renoveeritud hoo-
neid, korrastatud külaplatse, 
soetatud keraamikaahjusid 
või helitehnikat. Tõsi, oma-
valitsused on üsna erineva 
innukusega siin õla alla pan-
nud. Lisaks puudub täna nä-
gemus, mis saab edasi ja 
kuidas säilitada saavutatu. 
Tunnistagem, et viimaste 
aastatel on päris palju inves-
teeritud ehitistesse ja inven-
tari. Aga selleks, et tagada 
külaelu jätkusuutlikus - kü-
laseltside, seltsimajade, rah-
vamajade sisuline ja elav te-
gevus - on vaja luua süs-
teem, mis  annab kindlus-
tunde neile sädeinimestele, 
kes loovad ja hoiavad maa-
piirkondades rahvakultuuri. 
Pahatihti raugeb eestvedaja-
tel, kes on päevasel ajal seo-
tud oma põhitööga,  jõud 
just vaimuelu ja sisulise te-
gevuse suunamisel. Öötun-
didel võib küll kirjutada pro-
jekte ja tegeleda raamatupi-
damisega, kuid mitte juhen-
dada huvitegevust.
Tunnistagem ka seda, et riik 

ei ole seni neile inimestele 
piisavalt tähelepanu pööra-
nud, jättes vastutuse kohali-
ku kogukonna ja omavalit-
suste kanda. Kardan, et ilma 
riigi täiendava panuseta 
hakkab sära sädeinimeste 
silmades tuhmuma.

Selleks, et küla elaks
Seega on rahvakultuuri 
hoidjate väärtustamine hä-
davajalik. Riik peaks kohali-
ke omavalitsusi toetama ela-
nike arvu järgi n-ö pearaha 
põhise kultuuritoetusega, 
mis võimaldaks tõsta kul-
tuuritöötajate palkasid, pa-
nustada külaseltside tege-
vusse ning pakkuda enam 
kindlustunnet ka neile ringi-
juhtidele, kes tegutsevad va-
batahtlikkuse korras. Raha 
kõrval on oluline ka seadus-
andluse muutmine. Miks 
mitte koondada vastavad re-
gulatsioonid rahvakultuuri 
seadusesse, mille väljatööta-
mine ja kinnitamine jääks 
küll uue valitsuse ja riigiko-
gu teha. 
Tasub analüüsida ka seda, 
kuidas seltsid või rahvama-
jad saaksid pakkuda erine-
vaid teenuseid. Mitmes kü-
las on loodud inimestele 
võimalused kaugtööks. Mõ-
ned seltsimajad pakuvad 
laste päevahoiuteenust, va-
jadusel on kohal ka massöör 
või juuksur, on kohvikuid ja 
muuseume…
Jõgisoo seltsimaja kunstirin-
gis alustanust on tänaseks 
saanud silmapaistev keraa-
mik. Noor andekas inimene 
sai tuule tiibadesse tänu sel-
lele, et talupojad otsustasid 
90 aastat tagasi luua seltsi-
maja ja et taasiseseisvumis-
se järgselt taastas kohalik 
kogukond järjepidevuse. 
Oleme oma arvult väike rah-
vas, kuid meie kultuur on 
suur. Oleme rahvas, kes on 
ennast vabaks laulnud. Et 
Eesti küla elaks, tuleb pa-
nustada ka küla- ja seltsilii-
kumisse.

Karel Rüütli
Riigikogu liige, SDE

Seltsielu maal 
vajab
ka riigi panust
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Esikohale väärilised tingimused:
• Rehvid -30%

• 10 väikest osamakset

• Ei mingeid intresse ega lepingutasusid

• 0% krediidikulukuse määr
NÄITEKS 4 REHVI

400 € /  10 kuud =
40 € kuus

TALVEREHVIDE PARIM PAKKUMINE!

Narva tn 23D, Rakvere  tel. 322 5530  hatauto.ee

Uudised

MÕNE REAGA

Aivar Ojaperv

Torm, nagu mainitud, asub 
tööle maavanemana ja vas-
tavalt seadusele ei saa ta sel 
ajal kuuluda kohaliku oma-
valitsuse volikogusse ega ol-
la loomulikult ka selle esi-
mees.
Rakvere linnavolikogu esi-
mehe koht kuulub vastavalt 
koalitsioonileppele Reformi-
erakonnale ja ega väga palju 
mõistatamist polnud, kelle 
nad esimehekandidaadiks 
esitavad, kui n-ö varupingilt 
oli võtta kogenud poliitik 
Toomas Varek. Seda ka tehti.
Esimehe valimisest võttis 
osa 18 saadikut ja salajasel 
hääletusel sai Toomas Varek 
ka 18 poolthäält. „See on mi-
nu jaoks märgilise tähendu-
sega,“ oli Varek usalduse üle 
- hääled tulid ju ka oposit-
sioonipoliitikutelt - silmnäh-
tavalt rõõmus. „Olen siiralt 
tänulik.“
„Kui mulle vastav ettepanek 
tehti, siis natukene ikka 
mõtlesin,“ tõdes Varek. 
„Olen ju ka teisi mõtteid 
avaldanud – tahaksin pen-
sionile jääda – ja see on 
nüüd juba teist korda sõna 
murda.“ (Esimene oli siis, 
kui Varek nõustus lühikeseks 
ajaks Rakvere linnapeaks 
saama – toim.)
Peagi maavanemaks saav 
Marko Torm ütles, et lahkub 
Rakvere volikogust kahetiste 
tunnetega. „Mul on hea 
meel, et sain võimaluse Rak-
vere asjades kaasa rääkida. 
Ega ma ju tegelikult kuskile 
kao, jätkan lihtsalt teises 
vormis,“ lausus ta ja tunnis-
tas samas ausalt, et tema 
ambitsioonid poliitikas on 
kogu aeg olnud suuremad 

Toomas Vareku
kolmas tulemine
Rakvere linnavolikogu 
valis alates 1. novemb-
rist Lääne-Viru maava-
nemana tööle asuva 
Marko Tormi asemele 
esimeheks Toomas Va-
reku.

kui kuulumine Rakvere lin-
navolikogusse.
Linnapea Mihkel Juhkami 
kinkis Marko Tormile Rakve-
re linna lipuvärvides masti-
viiru. „Juriidiliselt hakkad sa 
maavanemana muuhulgas 
ka meie tegevust kontrolli-
ma ning me ei saa sind kee-
lata ja käskida“ selgitas Juh-

kami. „Aga me kingime sulle 
viiru ja teeme nüüd nii, et ta-
litad oma südametunnistuse 
järgi: kui ajad maavanemana 
Rakvere asja, tõmbad oma 
lipumasti Rakvere viiru üles, 
siis me teame. Ja kui me tun-
neme, et sa ei aja Rakvere as-
ja hästi, siis läheme ja tõm-
bame ise selle maha.“

Toomas Varek sai esimehe valimisel 18 häält 18 võimalikust, 
mis näitab, et tema kandidatuuri pooldas ka opositsioon. 

Foto: Aivar Ojaperv

Rakvere
Muusikakool saab 
uue aadressi
Rakvere linn korrastab 
katastriüksuste aadresse 
ja seetõttu tuli muudatus 
teha ka Rakvere Muusika-
kooli põhimääruses, kus 
varasemalt oli kooli 
aadressiks Posti 6a. 
Muusikakooli uus ja ame-
tlik aadress on nüüd Ja-
kobsoni 8. 
Rakvere linnavolikogu al-
gatas ametliku kohanime 
määramine liikluspinnale, 
mis on detailplaneeringu 
alusel määratud teeservi-
tuudi alaks ning mis jääb 
Arkna tee 1d, Arkna tee 1j, 
Arkna tee 1e, Arkna tee 1f, 
Arkna tee 1g, Arkna tee 
1m ja Arkna tee 1n kinnis-
tutele. Samas piirkonnas 
on uusi aadresse antud 
varemgi.
Tegemist on endise Toot-
miskoondis Rakvere terri-
tooriumiga, mis praegus-
eks jagunenud paljudeks 
kinnistuteks. Eelmainitud 
aadresside põhjal on aga 
õige koha leidmine 
raskendatud. Samas ei 
soovi kinnistute omani-
kud, et tööstuspiirkonda 
rajataks avalikus kasutus-
es olev tänav, sest terri-
tooriumil liiguvad 
sõidukid, mis pole luba-
tud avalikus liikluses – 
tõstukid jms. Ametliku ko-
hanime määramise järel 
tekib piirkonda küll uus 
tänav, kuid see jääb sule-
tud territooriumile ega 
lähe avalikku kasutusse.
„Kohanime määramisega 
ei kaasne maaomanikule 
lisakohustusi ega –vastu-
tust, küll aga võimaldab 
see määrata/korrastada 
aadresse ning olla kaar-
tidel nähtav,“ seisab lin-
navolikogu vastava 
määruse seletuskirjas. 
„Samuti ei tähenda erao-
mandis olevale territoori-
umile kohanime 
määramine selle muu-
tumist avalikult kasutata-
vaks linnaruumiks ehk 
tänavaks. ”

Aivar Ojaperv

Haljala tankla värske välimus. 

Sevenoil EST OÜ
investeeris Haljala tanklasse
Haljala ristmiku vahetusläheduses käisid ehitustööd li-
saks uute tegijatele ka Sevenoil EST OÜ Haljala tanklas. 
Kapitaalselt on muutunud teenindushoone sisemus ja 
laiendatud on parklat.
„Investeeringud ulatuvad sadadesse tuhandetesse euro-
desse ning investeeringu tasuvusajaks on seitse aastat,“ 
kommenteeris Sevenoil EST OÜ turundusjuht Aiki Tiisler. 
Suuremahulisi ehitustöid ei võetud ette hirmust konku-
rentide ees. „Haljala teenindusjaam vastab nüüd Pre-
mium 7 uuele kontseptsioonile, millega rõhume mugavu-
sele ja hubasele sisemusele ning säravale välimusele, et 
pakkuda lisateenuseid jaama külastajatele,“ lisas Tiisler.
Konkurentsi Sevenoil EST OÜ ei karda. „Ma ei ole tähelda-
nud, et meil oleks nüüd vähem kliente, kus Neste on ava-
tud,“ rääkis tankla teenindaja ja selgitas, et nende klienti-
dele on tähtis, et nendega suhtleks inimene. Sama meelt 
oli ka ettevõtte turundusjuht Aiki Tiisler, kuid ta tunnistas, 
et plaane tehes arvestavad nad tekkinud konkurentsi.
Neljapäeva hommikul maksis Haljalas nii Nestes kui ka 
Premium 7 tanklas bensiin 95 1,169 eurot liiter.

Katrin Kivi

Foto: Katrin Kivi
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MUST KROONIKA

TAGAOTSITAV
Ida prefektuuri Rakvere 
politseijaoskond otsib ta-
ga kohtuotsuse täitmisest 
kõrvalehoiduvat 43aastast 
Janno Vergit. Kohus on 
mehe süüdi mõistnud 
metsavarguses.
Politsei palub kõigil, kel 
on infot mehe kohta, võtta 
ühendust lühinumbril 
110, 5346 0878 või 322 
2755.

VARGUSED
27. oktoobril avastati, et 
Rakveres Põhja tänaval on 
eramaja hoovis asuvates-
se kõrvalhoonetesse tun-
gitud ja varastatud metal-
lesemeid. Kahju on 5000 
eurot.
28. oktoobril varastati Vin-
ni vallas Viru-Jaagupis 
asuvalt kinnistult traataed 
koos postidega. Kahju on 
selgitamisel.
27. oktoobril varastati Sõ-
meru vallast Muru külast 
traktor Case registrimärgi-
ga 1091TH. Traktori väär-
tus on 60 000 eurot.
Ööl vastu 27. oktoobrit va-
rastati Tapalt Sauna täna-
valt prügikonteiner väär-
tusega 100 eurot.
18. oktoobril avastati, et 
Vihula vallas Eisma külas 
on tungitud tallu ja varas-
tatud suruõhukompres-
sor, tööriistu, pikendusju-
he, traktoriaku ning töö-
riistu. Kahju on täpsusta-
misel.
Ööl vastu 26. oktoobrit lõ-
huti Rakkes Tammiku kü-
las töökojal aken ja varas-
tati tööriistu, soojapuhur 
ning teisi esemeid. Kahju 
on täpsustamisel.
22. oktoobril teatati polit-
seile, et Tamsalu vallas 
Sauvälja külas on majja 
sisse murtud ja varastatud 
kõik väärtuslikud esemed. 
Esialgne kahju on 10 000 
eurot.

MEES SAI PUBIS PEKSA
25. oktoobri öösel rünnati 
Rakveres Tallinna tänaval 
tegutseva pubi WC ees-
ruumis 33aastast meest. 
Rünnaku tagajärjel sai 
mees tervisekahjustuse.

VALERAHA
26. oktoobril avastati Rak-
veres Kreutzwaldi tänaval 
tegutsevas ööklubis võltsi-
mistunnustega 20eurone 
rahatäht.

MÕNE REAGA

Ajaleht Äripäev auta-
sustas teisipäeval Silla-
mäe kultuurikeskuses 
Lääne- ja Ida-Virumaa 
ettevõtteid ja ettevõt-
jaid, kes ajalehe koos-
tatud kriteeriumide 
alusel osutusid möödu-
nud majandusaasta pa-
rimateks.

Aivar Ojaperv

Lääne-Virumaalt jõudsid 
esikolmikusse Väike-Maarja 
lähistel freesprussidest maju 
tootev Baltic Log Cabins, Aq-
va Hotels OÜ ja Vergis elekt-
ritarvikuid ning juhtme-
komplekte koostav Eswire; 
Ida-Virust aga Eesti Energia 
Kaevandused AS, Eesti Ener-
gia Narva Elektrijaamad AS 
ning Westaqua-Invest OÜ.

Freespuitmajad
Ebaverest
Baltic Log Cabins on ajalehe 
Äripäev TOPi jõudnud ka va-
rem, kuid mitte esikohale. 
„Saavutuse taga on ettevõtte 
püsiv kasv ja soodne majan-
duslik olukord,“ lausus firma 
üks omanikest Eoin Murphy. 
„Esikoht tuli suure üllatuse-
na,“ lisas ta. Auhinda ta ko-
hapeal kätte muide ei saa-
nudki: „Kahjuks polnud üri-

Tapa Vikerkaare lasteaed
sai korraliku soojustuse
Tapal soojustati ning viimistleti lasteaia Vikerkaar välissei-
nad ning sokkel, kirjutab Tapa valla kodulehekülg. Ehitus-
tööde vajaduse tingisid suured soojakaod ja hoone üsna 
ilmetu välisfassaad. 
Tööde käigus kaeti lasteaia välisseinad 150 mm soojustus-
materjaliga, viimistleti ja värviti rõõmsates värvitoonides. 
Tööd on lõpetatud.
Tehtud töö aitab kokku hoida hoone soojusenergia pealt. 
Lisaks on viimasel kolmel aastal märkimisväärselt kaas-
ajastatud lasteaia Vikerkaar õueala. 2012. aasta suvel va-
bastati lasteaia õueala vanast ja väljakasvanud kõrghaljas-
tusest, paigaldati siirdmuru ja uus välisvalgustus. 2013. 
aastal demonteeriti vana ja linnakujunduslikus mõttes 
ajale jalgu jäänud piirdeaed ning rajati uus keevispaneel-
konstruktsioonist piire. 
Käesoleva aasta suvel istutati aia äärde hekk, mis kasvades 
kaunistab veelgi lasteaia õueala. Möödunud aasta suvel 
teostati ka lastele mängimiseks mõeldud kolme varjualu-
se remont.
Järgnevatel aastatel asendatakse lasteaia hoonet ümbrit-
sev asfalteeritud jalutustee kiviparketiga ning korrastatak-
se spordiväljak. 
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tusel osalemiseks aega.“
Baltic Log Cabinsi tootmis-
kompleks asub Väike-Maarja 
lähistel Ebavere külas. Ette-
võttel on kasutada 3 hektarid 
maad, millest hoonestatud 
on 7000 ruutmeetrit. Suur 
osa toodangust läheb eks-
porti: peamised partnerid on 
Poola, Ungari, Iisrael, Suurb-
ritannia ja Kaug-Ida.
Lisaks autasustamistsere-
mooniale toimus Sillamäe 
kultuurikeskuses ka ettevõt-
luseteemaline konverents, 
kus muuhulgas kuulati Viru-
maa ettevõtete edulugusid. 
Lääne-Viru ettevõtjaid esin-
das OG Elektra omanik Oleg 
Gross.
„Ajaleht Äripäev on tubli, et 
maakondadesse väljasõidu 
ja edukate autasustamise 
kohapeal traditsiooni taas-
elustas,“ lausus ta. „Ettevõtja 
on see, kes riigi majandust 
üleval hoiab, ning muidugi 
tahab ka tema, et teda tun-
nustataks.“
Ürituse formaadi kohta – es-
makordselt olid Ida- ja Lää-
ne-Viru ärimehed n-ö ühte 
patta pandud – arvas aga 
Gross, et järgmisel korral 
võiks selle taas kummagi 
maakonna kohta eraldi teha. 
„Ida- ja Lääne-Viru ettevõt-
jaid ühendab siiski vaid sõna 
Virumaa,“ ütles ta, „valdkon-
niti on meie ärid aga väga 

erinevad. Ida-Viru poolel do-
mineerib suurtööstus ja suur 
roll on Venemaa turul, meil 
see nii pole. Seepärast on ka 
sealsetel ning Lääne-Viru et-
tevõtjatel kokkupuutekohti 
vähe. Sel korral läks meie 
omavaheline keskustelu vä-
gisi poliitikale ja Venemaale, 
mina isiklikult eelistanuks 
aga kuulata ettevõtjate edu-
lugusid.“

Metoodika
tõstab esile arenejad
Ajaleht Äripäev kasutab oma 
TOPi koostamiseks metoodi-
kat, mille põhjal saadud tu-
lemus ei pruugi kajastada et-
tevõtte tegelikku majandus-
seisusu. Pigem selguvad sel-
le põhjal aasta jooksul enim 
arenenud ettevõtted. „Näi-
teks on üheks kriteeriumiks 
kasumi kasv,“ selgitas Oleg 
Gross. „Põhimõtteliselt on 
nii, et kui minu kasum oli 
eelmisel aastal 10 miljonit ja 
on sel aastal 10 miljonit, siis 
TOPi tippu mul asja pole. 
Küll aga on seda ettevõttel, 
kes oli mullu miinuses, aga 
sel aastal ühe miljoniga plus-
sis. Mida rohkem ületad en-
da tulemusi, seda Äripäeva 
TOPi jaoks parem, kui oled 
aga stabiilne, siis etteotsa ei 
jõua.“

Lääne-Viru parimaks
ettevõtteks nimetati puitmajade 
tootja Baltic Log Cabins

 Foto: Aivar Ojaperv

Ajalehe Äripäev TOPi väljakuulutamisel toimus ka väike seminar, kus Lääne-Viru ettevõtjaid 
esindas Oleg Gross (vasakul).
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Kolmapäeval, 29. oktoobril 
kell 14.07 teatati Häirekesku-
sele tulekahjust Võsu alevi-
kus Lääne tänaval, kus põles 
hosteli katus. Päästjate 
sündmuskohale jõudes põ-
les puidust kolmekorruselise 

hoone katus 50 ruutmeetri 
ulatuses. Hoonel oli plekkka-
tus, mis raskendas väljast-
poolt ligipääsu tulekoldele. 
Päästjad kustutasid tulekah-
ju kella 16.39ks. 
Inimesed kannatada ei saa-

nud. Tulekahju sai alguse 
katla korstna juurest, täpse-
mad asjaolud selgitab me-
netlus. 
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MUST KROONIKA

Võsul põles hosteli katus
Foto: päästeamet

PÄÄSTJAD AITASID HO-
BUST
24. oktoobril kella 8.27 
ajal aitasid päästjad Vi-
ru-Nigulas Kalikülas ho-
buse soost välja. 

SULETUD SIIBER PÕH-
JUSTAS VALEHÄIRE
26. oktoobril kell 17.57 sai 
Häirekeskus teate tule-
kahjust Väike-Maarjas Aa-
sa tänaval. Sündmusko-
hale reageerisid pääste-
meeskonnad Väike-Maar-
ja ja Rakvere päästeko-
mandost ning vabatahtli-
kud päästjad Tamsalust. 
Nelja minutiga sündmus-
kohale jõudnud Väi-
ke-Maarja komando pääs-
temeeskond sisenes suit-
su täis korterisse ning sel-
gitas välja, et küttekolde 
siiber oli kinni, mis põh-
justas suitsu leviku ruu-
midesse. Korteris inimesi 
ei viibinud ning korteris 
oli suitsuandur, mis ra-
kendus ka tööle. Päästjad 
tuletavad meelde: peale 
kütmist tuleb veenduda, 
et koldes on kogu kütte-
materjal lõpuni põlenud 
ja koldesse ei ole jäänud 
hõõguvaid süsi, alles see-
järel võib siibri sulgeda.

PÕLES AIAMAJA
23. oktoobril kella 19.58 
ajal kustutasid päästjad 
Tapal Valve tänaval põle-
nud aiamaja. 

SUITSUANDUR PÄÄSTIS 
PURJUS MEHE
22. oktoobril kell 10.45 
said päästjad väljakutse 
Kadrina valda Hulja ale-
visse Kooli tänavale, kus 
ühekordsest puitmajast 
tuli suitsu. Päästjad tõid 
majast välja keskealise 
joobetunnustega mehe, 
kes anti üle kiirabile. Ma-
jas põles madrats. Pääste-
tööjuhi esialgsel hinnan-
gul on tulekahju tekke-
põhjuseks hooletus suit-
setamisel. Majas oli suit-
suandur, mis rakendus ka 
tööle ja päästis mehe elu. 
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Kadrina Tristvere kohvikusse 
jõudsid müügile pruulikoja 
Õllenaut eksklusiivõlled, 
kokku neli toodet. 
Müügil on ka talveõlu nime-
ga Lumelausuja, mille etiket-
ti ehib Kadrina Saunaklubi 
poolt annetatud medal. Ni-
melt korraldas saunaklubi 
möödunud talvel Kadrinas 
väikeõlletootjate toodangu 
degusteerimise ja Lume-
lausuja pälvis seal tihedas 
konkurentsis esikoha. 
Õllenaudi omanikele anti 
esikoha kinnituseks üle klaa-
sikunstnik Riho Hüti valmis-
tatud meene, mille kujutis 
kanti ka Lumelausuja täna-
vutalvise partii etiketile. 
Teadaolevalt oli Kadrina 
Saunaklubi korraldatud väi-
kepruulijate õllede degus-
teerimine esmakordne Ees-

tis.
Saunaklubi presidendi Ülo 
Kaisi kinnitusel kavatsetakse 
degusteerimise tava jätkata. 
Seda enam, et degusteerijate 

seltskond on arvukas ja esin-
duslik: näiteks eelmisel kor-
ral andsid õlledele teiste seas 
hinnangu ka maavanem Ei-
nar Vallbaum, Rakvere Haig-
la juht Ain Suurkaev jne. Sa-
muti olid degusteerimisel 
esindatud soomlased ja uk-
rainlased.
Kui kõnealusel ettevõtmisel 
osales oma toodanguga 3-4 
väikepruuli ja teist sama pal-
ju kodupruule, siis järgmisel 
korral tuleb konkurents 
kindlasti veelgi tihedam, sest 
aasta jooksul on Eestisse väi-
kepruule juurde tekkinud ja 
nende õllede sortiment ula-
tub juba ligi saja margini, 
millest küll osa on hooajali-
sed või eritellimusel valmis-
tatud õlled.

Aivar Ojaperv

Kadrina medaliga õlu Tristvere kohvikus
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Rakvere õpilased panustavad 
Tuleviku tänaval tulevikku
Rakvere linna koolide õpilased istutavad 30.-31. oktoobril 
Tuleviku tänavale tammesid. Tegemist on projekti „Eesti 
Vabariik 100“ ühe osaga. 2018. aastal rajatakse samasse 
paika 100 tamme park. Istutamisel osalevad õpilased kõi-
gist Rakvere linna koolidest.

Cargobus avab Tapal pakipunkti
Cargobus avab novembrist Tapa kesklinnas koostöös Tõn-
nikese lillepoega aadressil Pikk tn 10 pakipunkti. 
Huvi Cargobusi pakkide kullerteenuse vastu Tapal on jär-
jest kasvanud. Tänu alanud koostööle on nüüd võimalus 
saadetisi kätte saada ning teele panna taas ka Tapalt. Paki-
punkt on alternatiiviks uksest ukseni kullerteenusele, mi-
da seni on kasutanud põhiliselt ärikliendid.
Cargobusiga on võimalik pakke saata või saada nii Eestis, 
Baltikumis kui ka Euroopas. Eesti kõige kiirem Cargobus 
Express pakiteenus toimib ühest esindusest teise esindus-
se saates. 
Tapa pakipunkti külastab kuller üks kord tööpäeva jook-
sul. Pakkide pealekorjest alates jõuavad pakid suuremate 
linnade esindustesse 3-6 tunni jooksul, mujale Eestisse 24 
tunni jooksul ning eriti kaugetesse piirkondadesse kuni 48 
tunni jooksul.
Tapalt kuni 30kilose saadetise saatmine kas Cargobusi 
esindusse või teise pakipunkti Eestis maksab 6 eurot (hin-
nad koos käibemaksuga), kuni 50kilone pakk 9 eurot ja 
kuni 100kilone 15 eurot. Saadetis võib koosneda mitmest 
pakist. Kõik Cargobusiga saadetavad pakid on kindlusta-
tud.
Tapa pakipunkt asub Pikal tänaval lillepoes, kus müüakse 
laias valikus lilli, lilleseadeid ning postkaarte. Koostöö 
kaudu soovitakse laiendada tapalastele pakutavaid teenu-
seid ning ühtlasi tuua kauplusesse uudistama ka neid, 
kelle jalg sinna varem pole sattunud. Poekese lahke müüja 
pakub võimalusel abi paki saatmisel ja jagab pakiteenuse 
kohta täiendavat infot.
Koos Tapa pakipunktiga on Cargobusil üle Eesti 40 esin-
dust või pakipunkti. 
Äsja avati pakipunktid Keilas, Kosel, Tabasalus, Kallastes, 
Kundas ja Muhus ning läbirääkimised on käimas veel mit-
me punkti avamiseks Harjumaal. 
Pakkide arvu suurenedes on plaanis pakiteenus Tapal kii-
remaks muuta, kuller hakkab sel juhul Tapat külastama ti-
hedamini kui kord päevas, et kliendid saaksid rohkem ka-
sutada Cargobusi kiirelt arenevaid pakiteenuseid.

Novembris on Rakveres kolm 
doonoripäeva
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui 
ka regulaarseid Lääne-Virumaa doonoreid novembrikuus 
Rakveres verd loovutama kolmel korral. 
Doonoripäevad toimuvad 4. novembril Rakvere kultuuri-
keskuses kell 10-14.30, 18. novembril Rakvere ametikoolis 
kell 14-18 ning 25. novembril taas Rakvere kultuurikesku-
ses kell 10-14.30. 
„Tulime vastu Rakvere doonorite soovile ja katsetame no-
vembris õhtuse doonoripäevaga. Loodetavasti saavad 18. 
novembril osaleda kõik need vereloovutajad, kellele hom-
mikused ajad eriti ei sobi. Ametikoolis oleme seetõttu, et 
kultuurikeskuses on õhtuti ringitegevus,“ selgitas Regio-
naalhaigla verekeskuse arendusjuht Ülo Lomp.

Läänevirulane Marek Vahula 
ootab loodushuvilistelt tä-
helepanekuid, et nende põh-
jal kokku panna üks põnev 
raamat, kus leiavad kajasta-
mist nii loodust puudutavad 
rekordid kui ka muud põne-
vad faktid.
„Postimehe Arteri eelmise 
aasta jõulunumbris esitlesin 
oma 25 loodusrekordit,“ rää-
kis Vahula. „Seal oli igasu-
gust põnevat: küll 134 aasta-
ne ebapärlikarp, 32 aastat 
puus püsinud hiireviu pesa, 
maailma ilusaim metsise-
mäng Majakivil, 7kilomeet-

rine käik kivilt kivile Jumin-
da poolsaare läänerannas.“
Toodud loetelu annab aimu, 
milliseid sõnumeid Vahula 
ootab: tegemist ei pea ilm-
tingimata olema n-ö ametli-
kult fikseeritavate ja kajasta-
tavate rekorditega, vaid kõi-
ge inimliku ja huvitavaga, 
mis loodusesse puutub.
„Olen tulnud mõttele hakata 
sarnaseid loodusest leitud 
rekordeid koguma üle Eesti, 
mille lõpptulemuseks võiks 
olla teos „Meie loodusrekor-
did”,“ lisas Vahula. „Seega, 
kel on põnevaid loodusest 

leitud rekordeid, võiks need 
üles tähendada ja ära vor-
mistada. Ühe rekordi täpne 
kirjeldus võiks olla 5 kuni 20 
lauset pikk ja nii hea jutu-
jooksuga, et võib otse raa-
matusse minna.“
Vahula palub loodusrekor-
did vormistada doc või docx 
failiformaadis ja saata need 
aadressile marek53@hot.ee. 
„Kõik rekordid, mis on ka te-
gelikult rekordid, pääsevad 
raamatusse,“ kinnitas ta.

Aivar Ojaperv

Viru ralli trassi äärde 
jäänud elanike kius ja 
jonn viisid selleni, et 
Viru autorallit korral-
danud MTÜ Kehala ei 
esitanud Eesti Au-
tospordi Liidule taot-
lust korraldada kõne-
alune võistlus ka järg-
misel aastal.

Aivar Ojaperv

„Tahad kõige paremat, aga 
läheb nagu alati,“ võttis 
võistluse suurtoetaja Oleg 
Gross teema kokku. „Täna-
vuse Viru ralli korraldus sai 
kiita võistlejatelt, EALi amet-
nikelt ja pealtvaatajatelt, 
kuid hiljem tekkisid rajaäär-
sete elanikega komplikat-
sioonid ja nende lahendami-
ne ületas lõpuks ka minu ta-
lutavuse piiri. Ütlen otse: ko-
hati läks lausa väljapressimi-
seks.“

Nõudmised ületasid 
kahjusid
Milles siis probleem? Auto-
ralli kiiruskatseteks kasuta-

Väike-Maarja 
vallas valmis 
kaks okste 
ja kõduneva 
materjali 
hoiustamise 
platsi
Väike-Maarja ja Simuna 
jäätmejaam on aktiivses 
kasutuses, kuid aastaid 
puudus inimestel võima-
lus tuua jäätmejaamades-
se majapidamises tekki-
vaid aia- ja haljastusjäät-
meid, oksi ja puulehti. Tä-
navu sügisel aga valmisid 
neis platsid taimsete jäät-
mete hoiustamiseks, pro-
jekt „Väike-Maarja valla 
jäätmejaamade arenda-
mine“ viidi ellu Keskkon-
nainvesteeringute Kesku-
sest saadud toetuse abil. 
Projekti kogumaksumus 
oli 38 616 eurot, millest 
KIKi panus oli 33 891 eu-
rot ja valla omaosalus 
4725 eurot. Ehitaja oli AS 
Lasila Betoon.
Projekti käigus puhastati 
võsast mõlema platsi 
maa-ala, planeeriti, piirati 
võrkaiaga ja paigaldati vä-
ravad.
Jäätmejaamades kokku 
kogutud aia- ja haljastus-
jäätmed lähevad taaska-
sutusse - oksad hakitakse 
ja kasutatakse kütteks 
ning lehed kompostitakse. 
Huumusmulda kasutatak-
se Väike-Maarja avalikel 
haljasaladel. 
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Lääne-Viru
loodusemees kogub rekordeid

Järgmisel aastal
Viru ralli ei toimu

takse teatavasti ka avalikke 
teid ning teed ei kulge mitte 
ainult metsade vahel, vaid 
läbivad ka asulaid. Kihuta-
vad ralliautod kipuvad para-
tamatult kahjustama inim-
kätega rajatut: kus sõidetak-
se hoolitsetud murukamara-
le, kus viljapõllule, kus rikub 
lendu paisanud kivi aia või 
kuuri värvkatte. Ralli korral-
daja ülesandeks on vigastu-
sed kõrvaldada, loomulikult 
tuleb tal taastada ka rööpas-
se sõidetud teed, ning selle-
ga on eelarvet koostades ka 
arvestatud.
„Paraku tekkisid meil küla-
elanikega probleemid,“ rää-
kis Oleg Gross. „Olime val-
mis kahjustused taastama ja 
seda ka tegime, kuid siis läks 
võimatu nõudmiseks: üks 
nägi, et naabrimehe aed teh-
ti korda, ja tahtis enda oma 
ka. Lõpuks ei olnud jutt 
enam kannatada saanud as-
jade taastamisest, vaid lausa 
uue ehitamiseks. Kohati läks 
lausa väljapressimiseks, vaa-
ta et hakka veel kohut käi-
ma.“
Grossi kinnitusel on MTÜ 

Kehala kõik nõudmised täit-
nud, võlgu ei olda kellelegi, 
kuid korraldajate motivat-
sioon on maas. „Meid pum-
bati nagu kaevu – rallimees-
tel raha on, las maksavad. 
Lõpuks sai tõesti küllalt – 
milleks mulle seda kõike vaja 
on? MTÜ Kehala poisid kor-
raldasid, nägid vaeva, mingit 
tasu selle eest ei saanud. 
Võistluse korralduskulud 
kerkisid „tänu“ jamadele üle 
mõistuse suureks – kaua sa 
ikka peale maksad?“

Tulevik ilma rallita
Mis edasi saab? Kas Viru au-
toralli on nüüd ajalugu? 
„Meie toimetame edasi enda 
maadel Kehalas,“ lausus 
Gross. „Täispikka rallit pole 
aga ainult Kehalas korralda-
da võimalik. Ei saa kinnita-
da, et meie seltskond mitte 
kunagi n-ö klassikalist Viru 
rallit ei korralda - võib-olla 
kasvavad peale nooremad 
mehed, kes on valmis asja 
vedama. Aga sellisel kujul 
nagu siiani ei näe ma korral-
daja ja suurtoetajana asjal 
enam mõtet.“

Foto: Aivar Ojaperv
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KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Vajan lapsehoidjat 3aastasele poisile. 
Elame Rakveres Lennuki 1-44. Kiire! 
Tel 5590 3127

• Vajatakse koduabilist, kellele 
meeldivad ka loomad. Elamine ja 
söök meie poolt. Võib ka maalt. 
Soovitav pensionär (naisterahvas). 
Tel 5636 4032

• Pakun tasuvat tööd trimmerdajatele 
(kultuurhooldus). Vajadusel transport 
ja töövahendid. Tel 5358 9037
• Ehitusfirma otsib oma kollektiivi 
autoremondi mehhaanikut.Soovitav 
B-kat load. Info tel 5463 7464

•  O t s i m e  k o h u s e t u n d l i k k u 
mehaanikut. OÜ Motorhaus, www.
motorhaus.ee. Tel 5698 6389

•  O t s i m e  o m a  m e e s k o n d a 
keevitajat (Kunda). Vajadusel 
transport Rakverest. Tel 5062 604

• Siberi Puidutöökoda OÜ pakub tööd 
traktoristile, saematerjali järkajale ja 
puitaluste koostajale. Info tel 5056 597
•Pakkuda tööd ehitajale Kundas. Tel 
5062 604
•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
t o o t m i s l i i n i o p e r a a t o r i l e  j a 
tõstukijuhile. Töö toimub vahetustes. 
Ettevõte pakub tasuta transporti liinil 
Rakvere-Haljala-Rakvere. CV saata 
aadressil: wiru@wiru.ee või helistada 
tel 32 95 000
• Võtan tööle taksojuhi Rakveres. Tel 
5154 639
• Ettevõte pakub tööd C-,E-kategooria 
autojuhile. Töö Eesti ja Euroopa vahel 
kardinhaagisega. Info 5245 072

• West-Wind baar Kundas pakub tööd 
baaridaamile ja abilisele. Töö on 
reedeti ja laupäeviti õhtul. Sobib hästi 
lisatööks. CV saata epostile westender.
majutus@gmail.com. Tel 5647 9170

• Põdra Pubi Kundas pakub tööd 
kokale. Tel 5331 4343

•  A r a r a t  G r i l l  v õ t a b  t ö ö l e 
klienditeenindaja. Töö vahetustega, 
pikad tööpäevad. Tel 5557 1356,  
araratgrill@hot.ee

• Alfa24 Consulting OY pakub 
tasuvat tööd rebasefarmis Kesk-
Soomes. Vajame nahastushooajaks 
kogenud töölisi. Sooviavaldus 
koos CV-ga saata: alfa24oy@gmail.
com. Täpsem info: +358 4690 41748

• Rakvere linnas asuv ilustuudio otsib 
oma kollektiivi kogemustega juuksurit 
ja küünetehnikut. Info tel 5560 6706

• Elu suurte muutuste tõttu vajan 
kiiresti  tööd .  Klienditeenindus 
(keeleoskus eesti, saksa, vähem inglise 
ja vene keel). Tel 5278 916

• Võtan hoida kuni 3-aastase vahva 
poisipõnni või väikese printsessi. Tel 
5563 8232

• Võtan hoida lapse. Tel 5670 1437

• Hispaania keel algajatele ja 
taasalustajatele (al N 6. XI)

• Inglise keel kesktaseme 
(al E 10. XI)

• Soome keel algaseme 
(al T 11. XI)

KIIRKURSUSED (20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00.         
Reg 5566 1419

• Inglise keel algtaseme 
(al K 12. XI)
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Kunda
Rahvaarv: 3341

Pindala: 10,01 km²

Koole: 1

Lasteaedu: 1

Huvikoole: 1

Linnajutud: Kunda
Tänane vallajutt tuleb ainulaadne, sest nagu 
pealkirjastki näha, on tegelikult tegemist linna-
jutuga. Kui veel mõned aastad tagasi oli Lää-
ne-Virumaal neli linna, siis pärast omavalitsuste 
ühinemisi on Tapa ning Tamsalu vallasisesed 
linnad; Kunda aga jätkuvalt omaette linn, mida 
juhib linnapea ja kus seadusandjaks on linnavo-
likogu.

Aivar Ojaperv

Vallajuttude sarja alustades 
sai antud lubadus, et käime 
läbi kõik Lääne-Viru omava-
litsused, välja arvatud Rak-
vere linn, millest ajakirjan-
duses on nagunii rohkem 
juttu kui ülejäänud piirkon-
dadest.

Koledast roheliseks
Nii siis juhtubki, et üks ja ai-
nus kord tuleb „vallajuttude“ 
koondpealkirja muuta ja ni-
metada see üheks puhuks 
ringi „linnajuttudeks“.

Veel 80ndatel oli Kunda kole 
linn. Sõna otseses mõttes. 
Need, kes sinna sattusid, 
pöörasid otsa kiiresti ringi ja 
lootsid, et tsemendilinna 
neil rohkem asja pole.
Just tsement oli see, mis lin-
na koledaks tegi. Kogu elu 
pöörles Kunda tsemendite-
hase ümber, tehas andis ka 
tööd ja leiba, kuid tootmise-
ga kaasnenud saastamine 
mattis terve linna halli tol-
mukihi alla ja väljend „kole 
linn“ oli igati kohane.

Kui tänaselt Kunda linna-
pealt Jüri Landbergilt küsida, 
milline lause iseloomustab 
Kunda linna kõige rohkem, 
siis saab vastuseks, ülla-
tus-üllatus: „Kunda on rohe-
line linn!“
Linnapea ei aja udujuttu. 
Kes ei usu, mingu ise vaata-
ma. Kunda on tõepoolest ro-
heline ja heakorrastatud 
Eesti väikelinn. Loodus ja 
pinnavormid mängivad kaa-
sa: asub ju linn mere ääres ja 
loodus pole sellele kohale 
asetanud mitte kõrget pank-
rannikut, vaid maapind las-
kub mere suunas astangute 
kaupa. Nii on Kunda ainus 
Eesti linn, mis asub terrassi-
del, ja nüüd, mil linnakujun-
dajad on hakanud seda rõ-
hutama, on vaated tõesti 
hurmavad. Ning tolmu pole 
enam ammu.
Ja veel: Kunda on hõreda 
asustusega linn. Tema terri-

toorium on pea sama suur 
kui Rakverel, kuid elanikke 
vähemalt viis korda vähem. 
Tõsi, linna piiresse kuuluvad 
ka tühermaad tiheasustuse 
ja mere vahel, kuid see lisab 
asjale vaid ilu.
Pärast nõukogude võimu 
lõppu hakkas Kunda elanike 
arv kiiresti langema. Paaril 
viimasel aastal on see num-
ber aga õnneks pidama jää-
nud. „Tallinna tasuta ühist-
ransport „röövis“ meiltki nii 
mõnegi sissekirjutuse, kuid 
tänavune aasta on juba pa-
rem,“ mainis linnapea Land-
berg. „Näiteks kolmapäeval-
gi kirjutasime linna sisse 
kaks perekonda. Võrreldes 
eelmise aasta sama ajaga on 
elanike arv hetkel „miinus 
10“, kuid see ei ole enam 
probleem. Meie rahvastik 
nooreneb, lapsi sünnib ja 
noored pered valivad eluko-
haks Kunda.“
Miks noor pere peaks taht-
ma Kundasse kolida? „Meie 
linn on väga suure perspek-
tiiviga,“ kinnitas Landberg 
enesekindlalt. „Meil on heal 
järjel tööstus, oleme sõna ot-
seses mõttes korralik töös-
tuslinn. Paljud meie ettevõt-
ted on suunatud ekspordile. 
Töökohti on, samas on ka 
vabu kortereid, mille hinnad 
pole laes. Ning eriti suvel on 
siin ikka väga ilus. Kes teha 
tahab, sellele tegemist jagub 
– nii vaba aja veetmiseks kui 
ka töötegemise vallas.“
Millalgi 60ndatel oli Kundas 
käigus isegi kohalik linnalii-
nibuss, aga tänapäeval pole 
selle järele vajadust. „Bussi-
ühendus Rakverega on väga 
hea ning maakonnaliini buss 
teeb iga reisiga ka suure tiiru 

Kunda linnas,“ mainis linna-
pea.

Tööstus
ületab teeninduse
Kui istuda maha Põdru-
se-Kunda maantee äärde, 
siis loendab lühikese aja 
jooksul uskumatult palju 
suuri veoautosid. Kõigi si-
hiks on Kunda: kel on asja 
otse sadamasse, kel sadama-
ga seotud laoplatsidele, kel 
suurtesse tööstusettevõte-
tesse. Tsemenditööstus on 
linnas jätkuvalt A ja O - Kun-
da Nordic Tsement on ka tä-
napäeval linna suurim töö-
andja. Kuid ega Estonian 
Cell paljut maha jää, kuigi 
tema kasutada olev territoo-
rium jääb osaliselt Viru-Ni-
gula valda. Samuti on Kun-
das mitu transpordiettevõ-
tet, esindatud on metalli-
tööstus (näiteks Kunrex), lin-
na piiri lähedal tegutseb ehi-
tusmaterjalide tootja Aeroc.
„Paljud Kunda ettevõtted on 
seotud Nordic Tsemendi tee-
nindamisega, aga mono-
funktsionaalne linn Kunda ei 
ole, kaugel sellest,“ selgitas 
Jüri Landberg. „Nõukogude 
ajal sai küll linna ja tsemen-
ditehase vahele võrdusmärgi 
panna, nüüd aga mitte. Vaa-
tasin registrist järele – tulu-
maksu laekub linna eelar-
vesse 640 ettevõttest. Paljud 
kundalased käivad küll ka 
mujal tööl, aga ikkagi näitab 
see number mitmekesisust.“
„Kui millegi üle kurta, siis on 
see vähene teenindusasu-
tuste arv,“ lisas ta. „Meil pole 
linnas näiteks korralikku ho-
telli. Aga küll sellised asjad 
ka tekivad, kui tööstus on 
olemas.“

Keskkonnalaagrid 
Lontova
seikluspargis
MTÜ MR Lontova (Lonto-
va seikluspark) viib alates 
2014. aastast läbi kesk-
konnalaagreid, mille ees-
märgiks on sisustada las-
te ja noorte vabaaega 
keskkonnahariduslike te-
gevustega märkamaks ja 
hoolimaks loodusest ja 
keskkonnast. 
Laagrite läbiviimisel ka-
sutatakse õuesõppeprog-
ramme, mis põhinevad 
aktiivõppemeetoditel. 
Projekt on käivitatud 
Keskkonnainvesteeringu-
te Keskuse Keskkonna-
teadlikkuse programmi 
abiga ning jätkub ka järg-
mistel aastatel. 
Täpsem info laagrite koh-
ta revo.koha@gmail.com 
tel. 53 60 6666.
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AS Lajos sündis umbes sa-
mal ajal, kui Eesti Vabariik 
taasiseseisvus. Tühjale koha-
le.
„Ekslikult arvatakse, et Lajos 
on erastatud omaaegne Kun-
da autobaas, aga see ei ole 
nii,“ rääkis kõige kolme kõ-
neks oleva firma suurosanik 
Einar Vallbaum. „Sõitsin ise 
nõukogude aja lõpus autoju-
hina rahvusvahelisi vedusid, 
sealt idee ja kogemus. Alus-
tasin ühe Volvoga – see on 
muide aia ääres alles, tahaks 
korda teha ja näitamiseks 
välja panna. Esimene auto 
oli kohe rahvusvahelises 
veos, peagi soetatud teine 
hakkas Kundas kohalikke ve-
dusid tegema.“
Tänane Lajos on transpordi- 
ja logistikafirma, mil harud 
ka Rootsis ja Leedus. Eestis 
baseerub ettevõttel umbes 
40 autot, naaberriikides veel 
kümmekond lisaks. Samuti 
teevad Lajosega koostööd 
paljud ühte autot omavad 
FIEd. „Logistika on kõige 
alus – see aeg on läbi, kui 
sõitsid kusagile pärapõrgus-
se tühjana ja said alles taga-
siteel koorma peale,“ rääkis 
Vallbaum. „Praegu püüame 
asju nii ajada, et kui Leedust 
või Rootsist tuleb auto Kun-
dasse hooldusesse ja remon-
ti, siis on ka sellel reisil koo-
rem kaasas.“
Remondi ja varuosade tõttu 
tekkis Lajose kõrvale teine 
firma – ELER Hydraulic. „Au-
topark kasvas suureks, vaja 
oli varuosade ladu,“ selgitas 
Vallbaum. „Mõttekas oli teha 
juba kaks asja korraga – kui 
on ladu, siis olgu ka kauplus. 

Praegu on ELER Hydrauli-
kusse koondunud lisaks va-
ruosade ja tarvikute müügile 
ka veoautode ning mootorite 
remont. Väike kavalus on ka 
asjal juures: Lajoselt kui 
transpordifirmalt ju remon-
diteenust osta ei tahetud, ik-
kagi konkurent. Aga ELER 
Hydraulic on omaette üksus, 
selle kaubamärgi juures käi-
vad remondis ka teised ve-
dajad.“
Lisaks nimetatud töödele 
komplekteeritakse ELER 
Hydraulicus ka veoautode li-
savarustust – näiteks pan-
nakse kokku väikseid kraa-
nasid. „Vastavalt kliendi soo-
vile – tellime vajalikud osad, 
komplekteerime, katsetame 
ja anname üle.“

Ootamatult
saadud firma
Omaette lugu on aga KLG 
Kolimisteenustega – trans-
pordiäriga see just kui ei 
haaku. Või siiski? „Mõnes 
mõttes haakub küll – kolimi-
seks on vaja transporti ja see 
ettevõtmine annab Lajose 
autodele tööd,“ ütles Einar 
Vallbaum.
Kuid sellele vaatamata on 
KLG Kolimisteenused Vall-
baumi jaoks siiski „leidlaps“. 
„Üks hea sõber küsis omal 
ajal minult laenu,“ rääkis ta. 
„Aasta pärast selgus, et tema 
äridega on suuremad prob-
leemid, kui esialgu võis kar-
ta. Ta ei suutnud võlga tagasi 
maksta ja sain temalt võla 
katteks firma – KLG Kolimis-
teenused.“
KLG Kolimisteenused pakub, 
nagu nimigi ütleb, kolimis-

teenust. Ettevõtte on rahvus-
vahelise haardega. „Tänavu 
oleme kolinud üle 25 inime-
se Eestist USAsse, kaugeim 
ots oli aga Brasiiliasse. Kuu-
lume kolimisfirmade üle-
maailmsesse võrgustikku: 
ega me ise koos konteineriga 
Brasiiliasse kaasa lähe, seal 
tegeleb asjaga ikka teine et-
tevõte.“
Kolimisteenust pakutakse 
uksest ukseni, või tegelikult 
isegi toast toani. Kaup paki-
takse vastavalt kliendi soovi-
le kokku ja sihtkohas jälle 
lahti ning tõstetakse sobivas-
se tuppa või kööki ka paika. 
„Paljud kliendid ei soovi ko-
gu oma maist vara enam uu-
de elukohta kaasa võtta,“ 
mainis Vallbaum, „ja seepä-
rast tegeleme ka maha jäe-
tud asjade vahendamise 
ning müügiga.“
Kohalikule turule on KLG 
Kolimisteenustel samuti as-
ja. „Eraisikud väga palju tööd 
ei anna, küll aga näiteks kau-
banduskeskused: hiljuti ava-
tud Ülemiste keskuse juur-
deehituse kolis põhiliselt 
just meie firma riiuleid ja 
kaupa täis.“

Kunda mees
Einar Vallbaum on küll kõige 
kolme firma enamusoma-
nik, kuid otseselt tegevjuhti-
misega ta praegu ei tegele. 
„Kui maavanema ametist 
priiks sain, leppisin kokku, et 
hakkan tegelema kõigi kol-
me firma turunduse, suhete 
ja reklaamiga,“ ütles ta. „Ja 
see jutt pole päris õige, et tu-
lin Kundasse tagasi. Ma olen 
lihtsalt nii Kunda mees ja ko-
halik, kui olla võib, ma pole 
ära olnud, käisin vaid viis 
aastat Rakveres maavalitsu-
ses tööl.“

Eksmaavanem
veab Lajose-impeeriumit
Pärast viieaastast maavanema ametiaja täitu-
mist läks Einar Vallbaum tagasi Kundasse, sin-
na, kust ta tuli – juhtima enda asutatud trans-
pordifirmat Lajos ning selle kõrvale tekkinud 
ELER Hydraulicut ja KLG Kolimisteenuseid. Et-
tevõtted on omavahel vähem või rohkem seo-
tud, tagaselja kutsutakse neid ka „Lajose või 
Vallbaumi impeeriumiks“.

Aivar Ojaperv

Einar Vallbaum ja tema lapsepõlve Jawa Lajose peakontoris. Foto: Tiia Paist
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Margus Lepa on mees, 
keda Jorh Adniel Kii-
rena tunneme filmi-
dest “Kevade”, “Suvi” ja 
“Sügis”. Samuti mee-
nub Lepa kui koomik, 
kes omal ajal tegi 
estraadil koostööd 
Raimo Aasaga. Aga kes 
on Margus Lepa täna?

Katrin Kivi

90ndate lõpus loobus Mar-
gus Lepa näitlejatööst, män-
gides viimase rolli Salong 
Teatris (Moliére´i näidendis 
“Naiste kool”).
Pärast seda pühendus ta raa-
diotööle, asudes Nõmme 
Raadios tööle saatejuhi ja 
toimetajana.
Muide, Nõmme Raadio rek-
laamlause on: „Radikaalne 
värk!“.

Margus Lepa, kes te olete?
Kunagi vastasin ühe interv-
juu lõpus, et viimane mohi-
kaanlane.
Selles kontekstis oli see ka 
enam-vähem õige vastus 
just omaduse mõttes. Aga 
laiemas plaanis peaks tegu 
olema kõiksusekilluga, mida 
samasugused kõiksusekillud 

arvavad Margus Lepa kujul 
nägevat. 

Kuidas ja miks sattusite 
Nõmme Raadiosse?
Ei mäletagi enam. Aga tulin, 
hakkasin tegema, ja jäin ka 
üksi, sest diskorid ja plaadi-
mängitajad läksid oma teed. 
Olen sügavalt veendunud, et 
raadio on selleks, et sealt jut-
tu tuleks, ja muusika mängi-
miseks on grammofon. 
Elame hullul ajal. Hiina va-
nasõnagi ütleb, et kui tahad 
kellelegi midagi tõsiselt hal-
ba soovida, siis soovi, et ta 
elaks üleminekuajas. Meie 
elame. Ja juba väga kaua. 
Üks reform ajab teist taga ja 
paremaks ei muutu midagi, 
on ainult näiliselt „rohkem“. 
Tänane üks euro on 15,65 
kroonides ja mõnekümne 
aasta tagune 156 rubla – pä-
ris korralik kuupalk. Statisti-
ka järgi saab öelda, et vanas-
ti pidid inimesed ühe euro 
nimel kuu aega tööd tegema, 
nüüd on meil raha palju 
„rohkem“. Seda, et osta saab 
sama palju kui vanasti,  ei 
ütle aga keegi. Nii on küm-
nete asjadega, mida on meil 
nüüd „rohkem“, ka nn ma-
janduskasvuga. 
Nii kujuneski aja jooksul väl-

Radikaalne Margus Lepa
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ja vajadus liikuda nähtuste 
põhjuste poole. Edasi tulid 
juba Hundiraamatud ja 
„Siioni tarkade poliitiliselt 
korrektsed protokollid“  – 
„tõlkisin“ need arhailisest 
keelest tänapäevasemasse ja 
sain täiesti korraliku valitse-
misõpiku. Muide, ka „Põrgu-
põhja uus Vanapagan“ rää-
gib palju rohkem majandu-
sest kui jumalast ja vanapa-
ganlusest, aga ilmselt on 
paljudel ikka tugev mõttek-
ramp jumala suhtes. Isegi 
kui leiti kuskilt soost pisike 
ja väga vana inimkujuke, 
pandi kohe seletama, et see 
oli muinaseestlaste jumala 
kuju. Ja keegi ei tea, miks ei 
võinud see olla lapsele teh-
tud nukuke.

Mida tähendab „radikaalne 
raadiojaam“ teie enda 
jaoks?
Radix on ladina keeles juur 
ja juurte suunas liikumist 
see radikaalsus tähendabki. 
Tavaliselt on asjade vaheli-
sed seosed raskesti märgata-
vad. Öeldakse, et inimesed 
jaotuvat selle järgi kolmeks: 
need, kes näevad; need, kes 
näevad, kui näidata, ja need, 
kes ei näe ka siis, kui näida-
takse. 

Nähtuste „juured“ on tavali-
selt kaugel, aastaid kauge-
mal kui juba nähtavale ilmu-
nud nähtus. Need on niisu-
gused põhjus-tagajärg-seo-
sed. Ja põhjus on paljudel 
asjadel väga kaugel. Kunagi 
sattusin kuskil jututoas suht-
lema seltskonnaga, kes Ju-
malat vaata et isiklikult 
tundsid, teadsid tema mõt-
teid ja tahtmisi. Kui kahtle-
sin, teatati, et minusugused 
ei mõista üldse Jumala ole-
must. Tegin siis puust ja pu-
naselt ette, kirjutasin mate-
maatiliselt: Jumal = Põhjus. 
Vastuseks tuli solvunud vai-
kus. Teisalt ei oska inimesed 
tihtipeale mõista ka põhjuse 
andmist manipulatsiooni lä-
bi. 

Millisena näete Eesti meedi-
amaastikku, mida sellest ar-
vate?
Maastikulaadset ma siin küll 
ei näe, kaunikesti soine värk 
ja soogaasi imbub välja nii 
pisikeste mullikestena kui 
suurte purtsatustena. See on 
see peavool. Rumal, propa-
gandistlik, tsenseeritud ja 
igav. Arvan, et isegi kui katk 
möllaks, oleks meedias suur 
arutlemine, kes peaks tagasi 
astuma, kes peaks edasi mi-

nema ja kust majanduskas-
vuks raha laenata. Ja sinna 
kõrvale muidugi „näosaade 
über alles“ ja mõne staarike-
se kintsupaljastus. Suvel 
kuulasin riigiraadiot, seegi 
oli nagu logopeedide aastaa-
ruanne madala IQ-ga õpilas-
te erikoolis. See märkus võib 
mõnele solvav tunduda, aga 
niisugune käibefraaside kor-
rutamine ja „investeerimine 
taristusse panustamisesse 
laiapõhjalise kodanikekaa-
samise edendamiseks“ ajab 
ikka tigedaks küll. Kallutatud 
uudised, pisikeste ja suure-
mate kõnedefektidega asen-
duslugejad... raske juhtum. 
Otse küsimusele vastates: 
ma ei näe meediamaastikku, 
näen vaid üksikuid särava-
maid välgatusi, mida hoole-
ga alla surutakse. Näiteks Te-
legram internetis, nemad 
olid ja on tublid. Nii tublid, 
kui suudavad, sest neil on 
eesmärk, mitte „palgasoovi-
väljakutse“.
Ja see tee on raske. Mee-
diasoo kõige jälgim külg on 
aga see, et liiga paljud ini-
mesed enam ei mõtle, vaid 
usuvad: tekkinud on „ano-
nüümsete meediausklike“ 
liikumine. Ja usu vastu mõis-
tusega ei saa. Eesti Vabariigis 

tuleb keelustada tualettpa-
beri müük ja riiki sissetoo-
mine.

Millele soovitate meediatar-
bimisel tähelepanu pööra-
ta?
Enamalt jaolt sellele, millest 
lausa karjuvalt vaikitakse. 
Tuleb näha meediamullide 
taha, mitte pimesi uskuda, 
vaid mõelda, kellele on selli-
ne „uudis“ kasulik. Tuleb 
võrrelda ja mõelda, et kui 
kirjutatakse:
„Tänu riigi rahaeraldistele 
said pooled meie haiglad 
alustada remonti ning kat-
kestasid patsientide vastu-
võtu“, kas siis lause ei jätku 
äkki sõnadega, et „ülejäänud 
kaks kukkusid lihtsalt kok-
ku“. Kellele ei meeldinud 
siin sõna haigla, asendage 
see kooli või hullumajaga, 
tegemist ju pelgalt kujundi-
ga.

Mis on teie jaoks meie ühis-
konnas kõige olulisem valu-
punkt ja kuidas seda lahen-
dada?
Valupunkt on Maslow’ püra-
miidist möödavaatamine 
väidetava riigi ülesehitamise 
juures. See riik tuleb saneeri-
da, nii enam edasi ei saa. Kui 

a saneeriks Eesti riigi
te ei usu, hoidke see lugu al-
les ja lugege mõne aasta pä-
rast uuesti. Ja lugege iga uue 
seaduse puhul meie põhi-
seaduse preambulit, seda ei 
saa meilt keegi võtta, ja 
mõelge, kas vastuvõetud 
seadus on ikka pandiks prae-
gustele ja tulevastele põlve-
dele nende ühiskondlikus 
edus ja üldises kasus. Ja 

mõelge omaette, kas meie 
riiki juhivad patrioodid või 
on tegu juba ennast paljasta-
va sisevaenlasega, kelle pe-
remees on kusagil kaugel.

Mis on inimeseks olemise 
juures kõige tähtsam?
Võimalikult vähe jälgi jätta ja 
märkamatult teistes edasi 
elada.

Kas teete endiselt näitlejatööd? 
Milline oli teie viimane projekt?
Näitlejatöö on üks huvitav sõna. Näitleja astub te-
gevuskohta, et hüpnotiseerida publikut, et sisenda-
da inimestele mõtte- ja tundeseoseid, mida nad ku-
nagi hiljem eneselegi märkamatult hakkavad ise 
esitama. Ja ega näitleja nii müüdav ka ole, et raha 
eest „tööd“ hakkab tegema. Kuigi, jah, seegi on või-
malik ja eks sedagi tehakse, aga päris näitleja saab 
sellest kohe aru, kui raha eest „litsi lüüakse“.
Projekte pole nagu teinudki, ikka tahaks ise hakka-
ma saada, aga viimati olin laval Moliére’i „Naiste 
koolis“. Samas on ju käimas „elukestev“ projekt 
Nõmme Raadios. Tööpäeviti vähemalt tunnised 
saated eluolust, järjejutud ja muu selline. Nende te-
gemiste peale vaadates tundub, et on ikka palju 
küll, aga samas näitleja mõttes hästi esitatuid on 
vaid paar-kolm.



Kuulutaja reede, 31. oktoober 201412 Tasub teada

Ülle Kask

Minu kõrval istet võttes üt-
les, et tema nimi on Eevi ja 
ärgu ma pangu tähele, kui ta 
liiga palju räägib. Oma mä-
lestuste heietamist alustas ta 
1940. aasta küüditamisest, 
kõneles, kuidas ta tollal sõb-
rannaga raudtee ääres lehmi 
karjatas, kuidas varahommi-
kuks olid loomavagunid ini-
mesi täis laaditud, aga kõi-
gest sellest siinkohal juttu ei 
tule, sest meie eesmärk oli 
teine: külaskäik Riigikogus-
se.

Õunakoorimisnuga 
läks hoiule
Parlamendihoonesse sisse-
pääs võttis kauem aega, kui 
ekskursioon ise kestis. Kõi-
gepealt kontrolliti hoolikalt 

dokumente ja nime ning näo 
vastavust eelnevalt koosta-
tud nimekirjale. Seejärel käs-
ti ära anda metallesemed ja 
panna kotid läbivalgustami-
sele. Eevil oli taskunuga kaa-
sas, ta kinnitas, et see „külm-
relv“ on õuna koorimiseks, 
aga nii „relva“ kui ka võtmed 

pidi ta siiski andma politsei-
niku kätte hoiule.
Ja siis saabus kauaoodatud 
hetk. Riigikogu liige Siret 
Kotka, kes Tapa valla rahva 
ajalehekuulutuse vahendu-
sel parlamenti külla kutsus, 
oli meile vastu tulnud. Ühel 
trepimademel tervitas meid 

kõiki ka endine teletäht Enn 
Eesmaa. 
Algamas oli Riigikogu info-
tund. Liikmetele mõeldud 
saalis istus vaid Lääne-Viru 
esimene maavanem Lembit 
Kaljuvee. Kellahelina peale 
tulid veel mõned saadikud 
kohale. Kui Riigikogu esi-

mees Eiki Nestor kohalole-
kukontrolli läbi viis, oli is-
tungitesaalis 26 pead.
Kaua me rõdul istuda ei saa-
nud, sest Siret Kotka ootas 
meid juba Keskerakonna 
fraktsiooni ruumides. Meid 
juhatati läbi eestoa, kus dii-
vanil istusid pisut kurikuul-
sad rahvasaadikud Urbo 
Vaarmann ja Lauri Laasi, kes 
hakkasid sisenejatele ajaleh-
te Kesknädal jagama. Tagu-
mises ruumis, koosolekusaa-
lis, oli suur hele ümmargune 
laud, seinal antiiksed mas-
taapsed peeglid ja laes kris-
tallist kroonlühtrid. „Võtke 
veel kommi,” pakkus lahkelt 
naeratav Siret Kotka. Komp-
vekipaberite ühel küljel oli 
Keskerakonna logodest 
ümbritsetud rohelisel pabe-
ril Siret Kotka kena näolapp 
ja teisel pool kiri: „Tasuta 
ühistransport Lääne-Viru-
maale!“ 
Kotka rääkis, et temast sai 1. 
juulil Ester Tuiksoo lahkumi-
se järel Riigikogu liige. Ta ta-
hab Riigikogus tööd teha, te-
ma arvates paljud saadikud 
seda teha ei taha. Kotka 
meelest tuleb inimesed ära 
kuulata ja neil peab olema 
võimalus saadikul kas või 
nabast kinni võtta, et pärida, 
kuidas ta rahvast esindab. 

Seepärast kutsub värske rah-
vasaadik ka inimesi Riigiko-
gusse külla.
„Et ma teil meelest ära ei lä-
heks, annan teile oma visiit-
kaardi,“ jätkas Kotka. „Võite 
mulle alati helistada. Kui ma 
kohe vastata ei saa, helistan 
hiljem tagasi. Kas kellelgi on 
midagi küsida?“ Üks vanem 
mees tahtis teada tasuta 
ühistranspordi võimalikku-
sest või vajalikkusest Lää-
ne-Virumaal, Eevi huvitus 
„maapiima“ müügi lubami-
sest, mina tahtsin teada, kui-
das Siret Kotka oleks hääle-
tanud kooseluseaduse vas-
tuvõtmisel, kui ta istungil, 
kus nimetatud eelnõu sea-
duseks sai, kohal oleks ol-
nud.
Kotka: “ Mina oleksin vastu 
hääletanud. Olen paljude 
inimestega kõnelenud ja kui 
kaks kolmandikku rahvast ei 
poolda samasooliste koos-
elu, siisleian ka mina, et selle 
seaduse vastuvõtmisega kii-
rustati.“

Minu inimesed, rahvas, 
seltskond
Siis pakkus Siret Kotka ini-
mestele veel kompvekke, üt-
les lõpusõnad ja lisas, et 
nüüd oodatakse kõiki Kuku 
klubisse lõunasöögile.

Tapa valla kodanike „dessant“ 
22. oktoobril sisenes 
Tapal Grossi poe taga 
seisnud bussi eakas 
naisterahvas, kes tea-
tas, et tema on 1930. 
aasta väljalase, järg-
misel aastal saab 85, 
elanud üle 5 rahare-
formi ja 9 valitsust, 
aga Riigikokku läheb 
esimest korda.

Fotod: Ülle Kask

Kuigi Riigikogu liikmed väidavad, et nad töötavad 24/7, oli seekordse infotunni ajal istungi-
tesaal praktiliselt tühi.

UUS RISTSÕNA-
RAAMAT ON
ILMUNUD!

106 lehekülge täis

populaarsemaid ristsõnu

läbi aegade.

SOBIB HÄSTI KA

JÕULUVANA

KINGIKOTTI.
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Riigikogusse
Toompea mäest alla astudes 
toetus Eevi minu käsivarrele 
ja rääkis, et töötas 26 aastat 
mesindusagronoomina. 
Ükskord teatati Eevile, et te-
da premeeritakse tubli töö 
eest välisreisiga. Pakuti Un-
gari, Poola või Soome reisi. 
Eevi oli öelnud, et tahaks 

küll Soome minna, aga sealt 
ostaks ta endale kindlasti 
Raamattu (Piibli). Üks amet-
nik ütles, et kuigi Eesti NSVs 
on usuvabadus, on usk kapi-
talistlik igand ja me ei saa 
teid selliste kavatsustega vä-
lismaale lubada.
Kuku klubis WC järjekorras 

seistes naljatas Eevi, et käed 
tuleb puhtaks pesta, et mitte 
Ebola viirust saada. 
Kõhud täis pugitud, suundu-
sime Rahvarinde muuseu-
misse. Laulev revolutsioon 
oli paljudel meeles ja mõned 
olid isegi Balti ketis kõrvuti 
seisnud. Eevi ütles, et nüüd-
sel a´al on võim rahvast võõ-
randunud, ammu pole enam 
sellist ühtekuuluvustunnet 
nagu 25 aastat tagasi. Pidin 
temaga tahtmatult nõustu-
ma. Rahvarinde muuseumis 
jätsime Eeviga hüvasti ja ta 
tänas mind selle eest, et olin 
teda välja kannatanud. 
Jaani kiriku poole sammu-
des meenusid Chalice’i laulu 
sõnad:
„Minu inimesed on head. 
Ma ei usu, et Sa neid kõiki 
tunned ja vaevalt nad üks-
teistki tunnevad. Nad mõis-
tavad ja peavad endast lugu 
ka siis, kui neil puudub kon-
takt Sinuga. Kuigi igaühel on 
enda asjad ajada, on neil 
kõigil selles osa - nad on mi-
nu inimesed ja minu rahvas 
ja minu seltskond.”
Valitsuskoalitsioonis lahva-
tanud „roosa kriisini“ oli jää-
nud vähem kui üks päev, Rii-
gikogu valimisteni veidi roh-
kem kui neli kuud.Riigikogusse pääsemine võttis rohkem aega kui külaskäik ise.
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MÜÜA ELAMUMAA

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi reno-
veeritud 2toaline korter viiendal korrusel 
Rakveres Võidu 84. Korteril on aknad vahe-
tatud, paigaldatud 2 seina kappi. Korterisse 
jääb sisse köögimööbel. Korter on soe ja 
madalate kommunaalkuludega. HIND 
34000 EUR. Helista 56814899 Kerly

Müüa Vinni vallas Pajus  alevikus Linnu 7, 
3-toaline keskmises seisukorras möbleeri-
tud korter. Majas asub rahulikus piirkon-
nas, kauplus ja muud teenindusasutused 
läheduses. Korter maja keskel, võib ehitada 
mitmesugused kütmisviisid, gaas, elekter, 
õhksoojuspump. HIND 10500 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa Rakveres Adoffi 2, hubane, soe ja 
suurepärase vaatega 2-toaline korter süda-
linnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel võib 
sisse jääda. HIND 21900 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa Rakveres Sepa tänaval (Kü  ja Kauba 
tänava vahel) rahulikus piirkonnas reno-
veerimist alustatud elamu kõrval hoonega. 
Maja ümber kõrghaljastus, viljapuu aed. 
Koht privaatne. Krundi suurus 965 m². 
HIND 29000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa maja Rakveres, Vahtra 89, vajab re-
mon , palk ja täidissein (peal kivivooder), 
ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna vesi ja ka-
nalisatsioon. Avar viljapuuaed, krunt 771 
m2. Tänavad asfalteeritud. HIND 51500 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa endine talukoht looduskaunis kohas 
Vana-Vinnis, maatulundusmaa, sobib ela-
mu ehituseks. Elektri liitumine, kü epuid 
umbes 500m3. Krunt 6,1 ha. HIND 16000 
EUR. Helista 5530227 Eino

ÜÜRILE ANDA

Üürile anda 2-toaline möbleeritud korter 
Rakveres, Vabaduse 78. Korter asub linna 
ääres, looduskaunis keskkonnas, pood on 
umbes 800 m kaugusel. Köök eraldi, puit 
aknad, korter kohe vaba ja saab sisse koli-
da. Kommunaalkulud soodsad, suvel 35 
eur ja talvel 90 eurot. Majal oma kü esüs-
teem. HIND 180 EUR. Helista 5233830 Lise-
te

Üürile anda äriruumid Rakvere, Rägavere 
35, suuruses 12m2, 20m2 ja 50m2. Maja 
asub kergelt leitavas asukohas ja on heade 
parkimis ngimustega. Hoonel on kinnine 
sisehoov. Ruumides on remont tehtud, 
soovi korral jääb mööbel sisse. HINNAD: 
12m2 75 EUR; 20m2 80 EUR; 50m2 150 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa Rakvere kesklinnas Kungla 4 rõduga, 
4-toaline korter. Piirkonnas kool, lasteaed, 
kauplus lähedal, kesklinna ca 10 minu  tee 
käimist. Võimalus ka vahetada väiksema 
korteri vastu. HIND 32000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa renoveeritud 3-toaline rõduga kor-
ter Sõmerul, Astri tänaval looduslikult kau-
nis kohas. Korter on väga heas korras. Kor-
teris on 2 panipaika ja korteri juurde kuu-
lub ka keldriboks. HIND 31600 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa 2-toaline avara planeeringuga korter 
Kunda kesklinnas, Kasemäe 14.. Avar köök, 
dušširuumis põrandaküte. HIND 8000 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa mugav ja ilus 4-toaline korter Haljala 
keskuses Tallinna mnt 20. Lähedal bussi-
peatus, kool, lasteaed, kultuurimaja, kaup-
lus, noorte keskus, laste mänguväljak kohe 
maja taga. HIND 27500 EUR. Helista 
5063921 Galli

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

•Müüa valmimisjärgus 1-3toalised 
korterid Pagusool . Hind alates 790 €/
m2. Tel 5665 8776, Airike

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

• Müüa või anda üürile 1toaline korter 
Kundas Mäe tn 14. Tel 5220 305

• Müüa 1toaline mugavustega korter 
(43 m2) Rakkes. Tel 5675 0239

• Müüa Tallinnas Pae 23a väike korter 
(16 m2). Väga ilus, renoveeritud, 
2/5. Hind 26 500 €, käsiraha 5000 €, 
krediidiabi. Olemas variandid. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Rakveres  Side tn 6. Tel 5110 478

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

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas Laada tänaval. Hind 21 000. 
€. Tel 5342 2880

• Müüa Sõmerul 2toaline keskküttega  
korter. Soodushind kuu lõpuni 9500 €. 
Info www.kv.ee/2416694. Tel 5624 4605

• Müüa ahiküttega 2toaline korter 
(41 m2) Essus Haljala vallas. Korter 
on keskmises seisukorras, vesi ja 
kanalisatsioon on sees. Pesuruum 
vajab sanitaarremonti. Info telefonil 
5854 1010, 5854 1145

• Müüa otse omanikult 2toaline 
korter Kundas Mäe tn 12, 5/3, 38 m2, 
dushiruum remonditud, uus san.
tehnika, info/pildid www.kv.ee, hind 
4500 €. Tel 5563 5289

• Müüa Tamsalus Kesk tn 2toaline 
ahiküttega korter. 2/2, remont lõpuni 
tegemata, madalad kom.maksud.  
Hind 2950 €. Olemas ka teise kortereid. 
Tel 5551 8067, Roza

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres (II k., remonditud). Tel 
5340 5688

• Müüa 3toaline remonti vajav korter 
Lennuki tänaval. Hind kokkuleppel. 
Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Näpil. Tel 5556 3144

• Müüa  3toaline  k.m. korter 
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, II korrus, 
toad eraldi, rõdu, õhksoojuspump). 
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  ko r t e r  Ta p a 
kesklinnas. Tel 5110 478

• Müüa 3toaline korter Moe alevikus 
(II korrus, 67,8 m2). Soojuspump + 
keskkütte võimalus. Madalad kulud. 
Normaalses korras. Hind kokkuleppel. 
Tel 5667 2489

• Müüa 3toaline remonti vajav korter 
Jänedal. Aknad vahetatud. Esimene 
korrus. Hind 13900 €. Tel 5262 267

•Müüa 3toaline väga ilus renoveeritud 
korter Kiviõlis. 3/5, hind 16 000 €. Tule 
vaata, tingi! Tel 5551 8067, Roza

• Müüa Haljalas 4toaline renoveeritud 
korter. Tel 5568 6385

•  M ü ü a  v a l m i m i s j ä r g u s 
ridaelamukorter Rakveres Tedre 
tn 12. Hind alates 44 000 €. Tel 5665 
8776, Airike

• Müüa valmimisjärgus eramu 
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000 €. 
Tel 5665 8776, Airike

• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990

• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984

• Müüa maja Ulvis Rägavere vallas 
Lääne-Virumaal. Info telefonil 5393 
5570

• Müüa talumaja Tapa vallas (sobib 
ka maakoduks), kinnistu suurus 3 ha. 
Info tel 5110 478

• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

• Müüa maa Karepa külas (3,7 ha). 

• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

• Ostan garaazhi Rakveres, võib vajada 
remonti. Tel 5145 796

• Ostan remonti vajava garaazhi 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostan garaazhi Kundas. Tel 5579 457

• Noor pere soovib osta elamiskõlbliku 
maamaja või talukoha Rakverest 25 
km. raadiuses (võib vajada remonti). 
Ülehinnatud pakkumisi paluks mitte 
teha!  Pakkumised teha meilile   mn26@
hot.ee või tel 5341 6064

• Otsin klientidele 1-, 2- ja 3toalist 
korterit Tapa linnas, maja Tapal ja 
Kadrina vallas ning  1- või 2toalist 
keskküttega korterit Rakvere linnas. 
Kõik pakkumised on oodatud, tasuta 
konsultatsioon. Kui soovite müüma 
hakata enda kinnisvara, võtke eelnevalt 
ühendust konsultatsiooniks tel. 5110 
478 või urmas.saarmets@pindi.ee

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5457 6756

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Korralik pere soovib pikemaks ajaks 
üürida 2- või 3toalise korteri Rakveres, 
vesi sees. Tel 5562 5624

• Soovin üürida ahiküttega korterit 
Rakveres. Tel 5562 4806

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5593 9814

• Soovin üürida 2-3toalise korteri 
Rakveres. Soovitatavalt ahiküttega. 
Tel 5564 1837

• Soovin üürida 1toalise möbleeritud 
korteri Tapal. Tel 5594 3759

• Üürile anda tuba korterist Kungla 7. 
Tel 5848 1071

• Anda üürile 1toaline korter Turu 
plats 3 majas. Sobib ka kontoripinnaks. 
Üür 250 €/kuus. Tel 5187 979

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
ahiküttega korter Rakveres, vesi ja 
kanal. sees Tel 5270 058

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

PINDI KINNISVARA Vahendus  Hindamine  Korrashoid 
 Kindlustus  Juriidiline abiTuru plats 3, Rakvere  Tel: 32 77 100

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Kunda, Koidu 42, üp 43,3 m2, II k, 
rõdu H: 4300 € tel: 50 13 658, Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2,I k H: 
3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku pst, I k, 25 m2, ahi-
küte H: 1700 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Jaama tn. 19, I k. üp 36,6 
m2, renov, H.21 700 €, tel 52 88 670 
Mare 
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 m2, 
renov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 52 
88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € 
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k, 
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, H: 
23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 H: 
25 000 € tel 58 00 36 48 Merle UUS!
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõ-
du  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, re-
noveeritud  H: 6900 € tel.: 50 13 658 
Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Aia 2, III k, üp 39,1 m2  H: 
510 € + KÜ võlg 2000 € tel.: 50 
13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
1700 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 8, I k, üp 36,4 m2  H: 
5500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Kabala 1, 49 m2, H: 7900 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H: 
8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahiküte 
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 20a, III k, 38,2 m2, H: 
6800 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V 
k, rõdu. H:3500 € tel: 51 16 466 Hel-
ve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 
m2, H: 2500 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, 
I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k 
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg 3800 € tel.: 50 
13 658 Anu
Kunda,  Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2  
H: 4760 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 
Anu 
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k, 
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k, 
H: 9 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõ-
du. H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, 
V k, rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Vinni v,  Kiige 3, I k, üp 63,5m2,  H: 
4500 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Ülesõidu tn 6, I k, 48m2, 
H:3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 6, üp 61 m2, II k, ahiküte 
H: 7500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk tn 8, 57,5m2, H: 8500 € 
tel: 51 10 478 Urmas

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, 
üp 79,2 m2, IV k H: 16 000 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 
62,3 m2, II k, hea seisuk + garaaž H: 
25 900 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H: 
3200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7m2, Vk H: 
2300€+KÜvõlg 2800 € tel: 5013658 
Anu 

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja 
alumine korrus H: 65 000 € tel.: 50 
13 658 Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 
m2, krunt 1600 m2, paariselamu H: 19 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 
m2, 2k, 5 tuba. H:75 000 € tel: 
5116 466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 
Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2 H: 22 000 € tel: 5800 36 48 
Merle 
Rägavere v,Mõedaka, krunt 2,83 ha, 
H: 35 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puur-
kaev, H: 16 000 € tel: 58 00 3648 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, 
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 
0036 48 Merle
Vinni alevik, Metsa tn, krunt 3147m2, 
üp 151,6 m2 H:97 000€ tel 5288 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel: 
51 16 466 Helve
Rakvere v, Eesküla k, krunt 19437 m2, 
üp 112,1 m2, kõrvalh, H 46 000 € Tingi! 
tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt 
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 
79 000 € tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, 
krunt 5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48 
Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2, 
üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 5800 3648 
Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 
36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel 5110478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, k 2750 m2, H: 29 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 49 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde tn 7, krunt 1194 ha, üp 
300m2, H: 39 000 € tel 5110478 Urmas 
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt 
754 m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58 
0036 48 Merle

2toal., Rakveres Kungla 6, 49,4 m2, I 
k, mööbel H: 170 € + kom.maksud tel: 
50 13 658 Anu

ÜÜRILE ANDA

Hind 37 000 €. Tel 5394 4558

• Müüa Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5530 227

• Müüa maja koos abihoonega 
Tamsalus, Kandle 8 Hind 14 500 €. 
Lisainfo tel 503 6006, Sven

• Müüa remonti vajav maja (100 m2) 
Lasilas koos 2,24 ha maaga. Hind 30 
000 €. Tel 5596 8282

• Müüa Tõrma külas elamumaa (1,26 
ha). Läbi jookseb oja, mille ääres 
pooleli olev suvemaja, elektriliitumise 
võimalus krundi piiril.  Rakvere 
kesklinna 4 km, linna piirini 1,6 km. 
Tel 5229 233

• Müüa garaazh (alune tühi) Näpil. 
Tel 5157 395

• Müüa või üürile anda garaazh 
Rakveres Ly poe taga. Tel 5386 6881

KINNISVARA
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• Vahetada 2 3toalist korterit maja 
vastu Rakveres. Kompensatsiooni 
võimalus. Tel 5372 5862

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, ls 170 000 km. Auto on 
väga heas korras. Tel 5345 3355

• Müüa Ford Mondeo 2005. universaal, 
bensiin, manuaal, punane, 180 000 km. 
Väga heas korras. Tel 5667 7294

• Müüa Ford Transit 2,4D, 2005. a, 
täiskõrge, tagavedu, kandevõime 
1300 kg. Hind 3200 €. Tel 5836 5700

• Müüa Mazda 626  2,0 92. a, hatchback. 
elektriaknad (4x), püsikiirusehoidja, 
stereo, ABS, manuaal, katuseluuk, 
udutuled, üv 2015. 10. Hind 440 €. Tel 
5597 5882

• Müüa Mitsubishi Galant 1,8 bensiin. 
Odom.näit 129 000 km, talverehvid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5667 2489

• Müüa sõiduauto Nissan Almera 
1998. a. Hind kokkuleppel. Tel 5360 
5145

• Müüa  Opel Astra  1,6i 1998. a, 
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära, 
uuem mudel. Sõiduk väga heas korras, 
omab ülevaatust 09.2015. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa Opel Astra 1,6 62 kW 2002. a 
hõbedane met., 5 ust, v.h. korras. Tel 
5174 193

• Müüa Opel Astra Caravan 1994. a b., 
roheline, summuti vajab keevitamist. 
Hind 250 €. Tel 5107 541

• Müüa Opel Omega 94-95. a. Võimalik 
ka varuosadeks, uued talve naelrehvid, 
uued esituled. Tel 5695 4670

•Müüa VW Caddy 2008. a diisel, 
automaat, parempoolse rooliga. 
Lisainfo -372 56 702 222

• Müüa VW Multivan 95. a, ls 235 
000 km, 1,9TD, kõik lisad + webasto, 
kaasa jooks naelrehve. Sõidukorras, 
ökonoomne. Tel 5145 796

• Müüa Toyota valuveljed (R16). Tel 
5646 8055

• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan autoromusid. Puksiir- ja 
veoteenus. Tel 5558 5956

• Ostan Vene võrri, K-125 -175 
mopeedi, jalgratta, nende osi. Tel 
5031 849

• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

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

• Ostan Vene maastikuauto VAZ 2121 
Niva, ka rem. vajava. Tel 5841 5322

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

KASUTATUD 
TALVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 94.km

Tel 5568 4683

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere Jaama 21 Rakvere 
tel 3223103tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

S õ i d u a u t o d e 
õlivahetus

Veermiku ja pidurite 
hooldus ning remont

Info 5255 126

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakveres Tuleviku 7a (I k.) üksikule 
inimesele pikemaks ajaks. Tel 5554 
6268

•  Ü ü r i l e  a n d a  1 t o a l i n e  k õ i g i 
mugavustega korter Sõmerul, uued 
aknad ja uks. Tel 5887 1954

• Anda üürile k.m. möbleeritud 
2toaline korter Rakveres. Tel 5386 
9780

• Üürile anda 2toaline k.m korter 
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 € + kom.
maksud. Ettemaks 250 €. Tel 5676 0018

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter L-Virumaal Laekvere aleviku 
keskuses heas teeninduspiirkonnas, I  
kor.  dushshinurk, aiamaa kasutamise 
võimalus, sobilik ka pensionärile. Üür 
65 €. Info tel 5073 918

• Anda üürile 3toaline k.m korter 
Rakveres Kungla tn. Hind 200 € + kom.
maksud. Tel 5218 177

• Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 
1490

• Anda rendile maamaja Laekvere 
vallas Muugal Raja külas. Möbleeritud, 
vesi- ja kanal. sees koos saunaga. Info 
tel 5270 058

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

• Müüa Opeli plekkveljed koos 
naastrehvidega 4x100, 175/65 R14 
ja Opeli valuveljed suverehvidega 
(5 auguga, 195/60 R15). Tel 517 4193

•  M ü ü a  s o o d s a l t  k o r r a l i k u d 
naastrehvid 185/70 R14. Tel 5566 9310

• Müüa plekkveljed 15 tolli (4 tk, 5 
auguga, sobib Opelile). Tel 5332 8048

• Müüa kasutatud naastrehvid 175/70 
R13 velgedel (4 tk). Tel 5685 9776

• Müüa kasutatud plekkveljed (4 auku) 
koos naastrehvidega 185/65 R14. Tel 
5550 4235

TEENUSED

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

•  Te o s t a n  v õ s a l õ i k u s t ö i d 
k r u n t i d e l ,  k ra av i p e r v e d e l , 
teeäärtel. Varustus ja transport 
olemas. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5196 2938

• Saen ja lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875, 5012 895

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

•  Ta l v  t u l e k u l .  Va h e t a m e , 
parandame teie katuse, aknad, 
uksed, ahjud, pliidid. Teeme teie 
kodu korda. Kolimine, eramute 
ehitus ja renoveerimine. Helistage 
5278 191 ja töö saab tehtud

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Korterite, eramute ehitus- ja 
remonttööd. Tel 5394 6666

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

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

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid, 
väiksemaid ventilatsioonitöid ning 
paigaldab värskeõhuklappe. Kontakt 
info@kckteemant.eu, tel 5174 192, 
koduleht www.kckteemant.eu

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

• Teen keevitustöid ettevõttetele ja 
eraisikutele. Tel 5566 7202

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• Vesi, küte, kanalisatsioon. 
Hooldus, remont, ehitus. Tel 32 
44 103, 5850 1276

•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

•  K o r t s n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
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• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

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

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

•  Pehme mö öbli  remont,  v e o 
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel.  Tel 5568 6385

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

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318

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

• Teen graveeringuid klaaspindadele 
- pildid, nimed jne (kruusid, pokaalid 
jpm). Tel 5851 5111

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA PAIGALDUS
TEENUSEID.

SÜGISKAMPAANIA
Teraskatused al. 4 €/m²
Kivikatused al. 6 €/m²

Värvitud voordilaud al. 12 €/m²
Järelmaksuvõimalus.

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com

www.worcly.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

• 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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062

genericoy@gmail.com

EHITUS

• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• OMANIKUJÄRELVALVE
• PROJEKTIJUHTIMINE
• DETAILPLANEERINGUD

Kõik tööd 
projektist teostuseni!

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.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 9930ARMITEC OÜ

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

Info ja tellimine 519 616 06
info@wifi net.ee
www.wifi net.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

• Parandan kolded, korstnad. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740

• Ahjud, kaminad, korstnad, pliidid, 
müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkja. Tel 5560 4046

• Kortnad - lõõrid talveks puhtaks 
tuhaimuriga. Hind soodne. tel 5597 
5882

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535

• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

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

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

• Veoteenus (260x175x175). Hind 
kokkuleppel. Tel 5061 547

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

•  Ve o t e e n u s  v ä i k e k a l l u r i g a 
(kandevõime 1,50 tonni või 4 m3 
küttepuid. Tel 56915810

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

• Veoteenus Opel Vivaroga (2,6 x 1,6 x 
1,35). Tel 5557 1997

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
mahutite  ja  gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti ja 
teostame keevitustöid.Erinevad 
rauatööd mustast ja rv metallist,  
rõdu piirded ka poleeritud rv 
torust. Nimativ OÜ 5348 7973

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

•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979 

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa pruun talvine sulemantel 
(nr 44, kapuutsil karusnahkne ääris, 
hind 50 €), must riidest sügismantel 
(nr 44, uus, hind 30 €) ja valge pikem 
talvejope (nr 44, uus, hind 40 €). Tel 
5521 119

• Müüa hulgi kasutatud riideid. 
Joped (2 kotti), kampsun (2 kotti), 
teksad (1 kott), püksid (1 kott), laste 
miks (1 kott), laste sokid (50 paari), 
rinnahoidjaid (50 tk). Kokku 500 €. 
Tel 5636 4032

• Müüa töökorras kahed kangasteljed 
ja lõime- ja koematerjali. Tel 5353 
7711

•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
kodutehnikat Võidu 52 (Võidu 
Laenukontor). Tel 5556 7508

• Müüa vannitoa sisustus, dushinurk 
uksega (80x80, vähe kasutatud), 
väike kapp, käsitrell, elektriline 
käsilihvija. Tel 5349 5625

• Müüa korralik  elutoa diivan 
(3-kohaline). Hsti hoitud. Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa soodsalt televiisor Samsung 
(ilus ja korralik, diagonaal 68 cm). 
Hind 40 €. Tel 5817 4022

• Müüa Philips mini Hi-Fi süsteem 
FW C220  (muusikakeskus) koos 
kapiga. Lisaks pult. Tel 5259 775

KODU             

• Ostan tigutugitooli. Tel 5061 547

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

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

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

• Ostan merevaigust kaelakee ja 
muid vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid ja 
palju muud. Maksan Teie soovitud 
hinna. Alati aus asjaajamine ja 
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

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

• Vanavarahuviline ostab hea hinnaga 
veneaegseid kopikaid, tsaariaegseid 
münte,  Saksa- ja tsaariaegs et 
p a b e r ra h a ,  e r i n e v a i d  m ä rke , 
medaleid, ordeneid. Lisaks pakun 
tasuta müntide, märkide hindamist. 
Tulen ise kohale, aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683

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

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

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10.00-18.00 
 L,  10.00 - 15.00
P.S. Tasumine  sularahas!

KÜTTEPUUD
• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

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

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

• Müüa uued halumasinad Taanist. 
Elektri- ja bensiinimootoriga. 
Hinnad alates 2250+km €. Info 
Rakveres: tel 5453 8053 või mail: 
aivar@profi le.ee, www.profi le.ee

• Kuivad küttepuud 40L võrkudes. Tel 
5171 522

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803

• Müüa kuivad pliidipuud (25-30cm), 
pakitud võrkkottidesse (40L), 2 €/kott. 
Transport. Tel 5012 326
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• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 
3504

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

EHITUS
• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

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

• Müüa puitlaastplaat (22x1200x2600). 
27 tk, tüki hind 15 €. Tel 5677 9340

• Müüa puittalad (10x20 cm, 5,2 m 
pikad). Tel 5346 6784

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

LOOMAD
• Ära anda 2 isast kassipoega (1,5 
kuused, pruun ja valge). Tel 5383 
5414, õhtuti

•  Ära anda 2kuused õueko era 
kutsikad. Tel 5341 2821

•  Mü ü a  m u s t a -v a l g e k i r j u d 
Inglise kokkerspanjeli kutsikad. 
Kutsikatel  on tõupaberid ja 
suurepärane sugupuu, esivanemad 
Inglismaalt, Soomest, Rootsist. 
Kutsikad on kahekuused, lõbusad 
ja tragid. Tel 5358 3557

• Ära anda helekollane kassipoeg. Tel 
5833 0153

• Müüa hiidküülikuid. Tel 5305 3227

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel 5059 151 või 5354 3002

•  M ü ü a  t o i d u - ,  s ö ö d a -  j a 
seemnesuurust kartulit “Gala”, 
“Laura” Uhtnas, vedu. Tel 5141 338

• Müüa toidukartulit „Arielle“, „Vineta“, 
„Laura“ 30 senti /kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 5202 036

• Müüa söögikartulit “Laura”, “Vinetta”, 
“Gala”, “Fontane”. Tel 5271 369, Urmas

METS
• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Firma ostab 
PALKI, 
PABERIPUUD ja 
KÜTTEPUUD. 
Tasu kohe! 
Transport meilt. 
Ostame ka 
RAIEÕIGUST 
(raielanke). 
Teeme 
METSARAIE 
KOMPLEKS-
TEENUST:
* saagimine 
* väljavedu
* autotransport.
Tel 527 4255

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

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

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

• Ostan käisekilbi, sellise nagu 
pildil. Tel 5039 650

• Ostan EW-aegse Kaitseliidu või 
kaitseväe mütsi. Võib pakkuda ka 
teisi vormimütse. Tel 5039 650

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

TEATED
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Taaskasutuskauplus Maara uuel 
aadressil Rakveres Laada 14

• Kaotatud autovõtmed Ilu puiestee 
4 - 8 vahelisel alal. Tel 5092 601

• Otsin tunnistajaid liiklusõnnetusele! 
Kas keegi nägi pealt liiklusõnnetust, 
mis  toimus 16.10.2014 kuskil kell 12:15 
Rakvere Gümnaasiumi juures oleval 
ringteel? Õnnetuses kannatada saanud 
helehall (hõbe) Peugeotile sõitis külje 
pealt sisse tume Audi. Audi lahkus 
kiirelt sündmuskohalt, millele järgnes 
ka Peugeot, et süüdlane kätte saada. 
Igasugune info antud sündmuse kohta 
on teretulnud. Tel +372 5675 0048

TUTVUS
• 53a mat. kindlustatud sale mees 
soovib tutvuda noorema naisega. 
KOOD 13

• 51a pikemat kasvu mees Rakverest 
otsib kena rõõmsameelset naist. 
Sõnnitar sobiks. Tel 5614 2608

• 41a meeldiv korralik ja kombekas 
noor mees tutvub 30 ringis saleda 
naisega. Tel 5193 7402

MUUD

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Laenud kinnisvara tagatisel. Tel 
5604 9687

• Müüa  höövelsaag  ja jahipüss 
(sileraud 20 kl., vintraud 222 kl), ostja 
loaga. Tel 5386 6881

• Müüa söögilaud ja 6 tooli (pun. puu, 
hind 120 €), kirjutuslaud (mänd, 60 
€), põranda puurmasin (Saksa, hind 
350 €), puurmasina kruustangid 
(hind 60 €),  treipingi plaanseib, 
treipingipadrun, 3mm roostevaba 
plekki, nahaõmblusmasin Singer, 
keevitustrafo (380 V). Tel 5174 186

• Müüa 4-8m käharad jõulukuused 
f i r ma d e l e,  o mav a l i t s u s t e l e, 
koolidele, lasteaedadele jne. 
K o h a l e t o o m i s e g a .  I n f o  j a 
broneerimine tel 5043 673

Geelküünte paigaldus 
30 €

Geelküünte hooldus 
20 €

Geellakk paigaldus 
18 €

TEEME 

KÜÜNED KORDA!

Soovi korral võta 
ühendust: 5267543

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

• Müüa kuivi puid (lepp, kask) 40L võrk 
1,50 €. Vedu tasuta. Tel 5671 8928

• Müüa 2 a kuivanud hall lepp 
40 l võrgus, 30 cm, 2,00 €/võrk ; 
sang lepp  ja  kask 2,30 €/võrk. 
Kohaletoomisvõimalus. Helistada Tel 
5650 5874, Aimar

• Müüa kuivi küttepuid 40L võrkudes 
Laekveres. Hind 2 €/kott. Tel 5690 3740

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

www.kuulutaja.ee

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee www.kuulutaja.ee

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 

MIDAGI UUT JA 
PÕNEVAT! 

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Puudub 

lepingutasu.
Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega.
Tutvuda laenutingimustega. 

Vajadusel konsulteerida 
asjatundjaga.

Krediidi kulukuse 
määr on 150% kuus.

10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Täna Sulle ei me soovida saa õnne, 
täna hellalt kallistada Sind ei saa, 

täna vaikselt tuleme Su viimse 
puhkepaiga juurde,

 nukralt mõttes langetame pea.

EIKI SVENTER

2. XI 1929 – 25. XII 2012

Mälestame 85. sünniaastapäeval. 
Abikaasa, tütar ja

 tütrelapsed peredega

Avaldame sügavat  kaastunnet 
Antsule ja Jaanusele perega kalli

 abikaasa ja ema 

kaotuse puhul.

MTÜ Kunda Jahindusklubi

Avaldame kaastunnet Tiiu Vijale 
elukaaslase 

MART LAMBERTI

surma puhul. 

Pavel, Tiia, Vilma ja Moonika

Mälestame noorpõlvesõbrannat

AILI TAMBERGI

Südamlik  kaastunne omastele.

Laine, Imbi

www.kuulutaja.ee

Virumaa Varjupaik palub abi:
Varjupaik ootab abi kutsikate konserv ja kuivtoidu 
näol, samuti vajab patju, tekke, linu ja muid esemeid 

loomadele alla panekuks 

Kontakttelefon 5309 0510
virumaa@varjupaik.ee 

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Reks - 24.10.14 Haljala vallast 
Aaspere mõisa juurest leitud isa-
ne keskmises suuruses koer.

Muki - 23.10.2014 Järva Jaani val-
last Järva Jaanist leitud isane sõb-
ralik koer. Sobib inimesele kellel 
on temaga aega tegeleda, kuna 
vajab harjumiseks veid aega. So-
bib lastega, kuna eelmises kodus 
veetis nendega palju aega. Sobida 
võib ka teiste koertega, kuna ise 
tüli ei nori ega kellelegi kallale ei 
lähe. Saanud vajalikud vaktsinee-
rimised ja mikrokiibi.

Poiss - 06.10.14 Tapa linnast lei-
tud isane umbes pooleteise aasta-
ne sõbralik koer. Sobib hästi las-
tega, kuna eelmises keskkonnas 
veetis nendega palju aega. Sobib 
hästi maakoju, kus palju ruumi 
joosta ja mängida, ning sobib ka 
emaste koertega, isastega eriti ei 
lepi. Saanud vajalikud vaktsinee-
rimised ja mikrokiibi.

Lumemari on umbes 2 aastane 
emane kass, sobib ideaalselt ka 
lastega perre, sest ka varjupaigas 
on laste suhtes poolehoidu üles 
näidanud. Armastab väga mängi-
da ja igasugu uusi asju uudistada. 
Saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti.30.09.14 
Vinni vallast Arukülast.

Mustu on umbes 7 kuune kiisu-
tüdruk, meeldib hirmsasti pai ja 
siis tuleb sellist nurrupõrinat. 
Mustul on ilus ja pehme kasukas 
ning loomult on sõbralik ja õrna-
ke! . Saanud ussirohtu, vaktsinee-
ritud,  mikrokiibistatud, sterili-
seeritud ja kasutab ilusti liivakas-
ti.25.05.14 leitud Rakvere linnast 
Tartu tänavalt.

Piiksu on 7 kuune vahva ja lõbus 
isane kassipoeg .Iseloomult on 
väga mänguhimuline ning män-
gimiseks sobib talle ükskõik milli-
sed ripakile jäänud asjad. Armas-
tab inimese seltsi, paitamist ja 
üldse meeldib, kui keegi temaga 
tegeleb. Saab läbi teiste kassidega 
ja sobib lastega perre. Saanud us-
sirohtu, kenasti vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti.25.05.14 
leitud Rakverest Tartu tänavalt

Luisa on 2 aastane emane 
kass,16.06.14 leitud Haljala val-
last. Iseloomult on Luisa väga 
sõbralik, tahab kangesti sülle ro-
nida ja pai saada. On algul veidi 
pelglik, ent kui harjub inimesega 
ära ja võtab omaks, siis on tõeline 
tubli sülekiisu, kes ainult pereme-
he või perenaise süles istuks ja pai 
saaks. Sobib ka lastega ning teiste 
loomadega. Luisa on saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, steriliseeritud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Mariina - umbes 2 aastane emane 
sõbralik kass, steriliseeritud, vakt-
sineeritud ja mikrokiibistatud 
ning kasutab korralikult liivakasti.

Bemmi on sündinud 18.06.14a. 
isane kassipoeg, saanud ussiroh-
tu, vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud ja kasutab ilusti liivakasti.

Paide - 21.10.14a. leitud Paide val-
last Tarbja külast isane, kiibiga 
kass.

Varjupaik vajab abi kutsikate
konservide näol

2015. aastast laienevad perearsti võimalused patsientide va-
jalikele uuringutele suunamisel. Lisaks luuakse perearstidele 
eraldi teraapiafond, millega tekib perearstil võimalus suuna-
ta patsiendid ka mittekliiniliste spetsialistide teenustele. 
Haigekassa juhi Tanel Rossi sõnul on üldarstiabi arendamise 
eesmärk järjepidevalt tagada kindlustatutele kiiremad la-
hendused tervisemuredele ning võimaldada perearstidel 
tõsta oma töö kvaliteeti, andes neile rohkem võimalusi pare-
mate ravitulemuste saavutamiseks.
“Uuest aastast laienevad perearstide uuringufondi võimalu-
sed ning lisaks juba täna olemasolevale uuringu- ja tegevus-
fondile on perearstidele uuest aastast ette nähtud patsienti-
de terapeutilistele teenustele suunamiseks eraldi teraapia-
fond,” tutvustas haigekassa juht uusi esmatasandi arstiabi 
võimalusi. “See tähendab, et perearst ei pea enam kasutama 
eriarsti vahelülina patsiendi saatmiseks kliinilise psühho-
loogi ja logopeedi juurde.”
Ross lisas: “Uuendusi on oodata ka e-konsultatsiooni kasu-
tamise võimalustes. Senini said perearstid suunata patsiendi 
e-konsultatsioonile uroloogi, endokrinoloogi, kopsuarsti, 
reumatoloogi ja kõrva-nina-kurguarsti juurde. 2015. aastast 
alates lisanduvad hematoloogi, neuroloogi ja pediaatri 
e-konsultatsioonid.”
Eesti Perearstide seltsi juht Diana Ingerainen märkis: “Mul 
on tõesti hea meel, et e-konsultatsioon laieneb veel kolmele 
erialale.” Ta kinnitas ka, et teretulnud on teraapiafondi lisan-
dumine: “Uuest aastast ei pea perearst saatma patsienti kõi-
gepealt psühhiaatri juurde, kes saaks patsiendi edasi suuna-
ta psühholoogi juurde, vaid saab seda otse teha. “

Kuulutaja

Perearstisüsteemi
võimalused laienevad 2015. aastal
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Karin Hansson

Friedrich Robert Faehlmann 
sündis vana-aastaõhtul 
1798. aastal Lääne-Virumaal 
Ao mõisas eestlasest valitse-
ja pojana. Pärast ema oota-
matut surma anti laps 
mõisomaniku von Paykulli 
perekonda kasvatada. Kir-
jandus- ja loodusteaduste 
vastu hakkas Faehlmann hu-
vi tundma juba varases noo-
ruses. 
Aastatel 1810-1814 õppis ta 
Rakvere kreiskoolis, seejärel 
Tartu Kubermangugümnaa-
siumis, mille lõpetas kiitus-
kirjaga. 
Õpingud jätkusid Tartu Üli-
kooli arstiteaduskonnas. 
Alates 1820. aastast hakkas 
ta vabakuulajana käima filo-
loogiateaduskonnas loen-
guid kuulamas, et paremini 
õppida tundma nii eesti kui 
ka saksa keelt. 
Alates 1824. aastast töötas 
Friedrich Robert Tartus arsti-
na ja rajas samaaegselt koos-
töös Tartu Ülikooliga teed 
parematele kardioloogiliste-
le uuringutele Eestis.
Peamiselt  Friedrich Robert 
Faehlmanni õhutusel loodi 
1838. aastal Tartusse Õpeta-
tud Eesti Selts ja ta oli mõ-
ned aastad ka selle esimees. 
Oma ühiskondlikes ettekan-
netes kaitses ta aktiivselt ta-
lurahvast ja nende õigust 
heale haridusele. Ta oli Eesti 
varasema ajaloo tuline aus-
taja ja  sügaval südames suur 
romantik.
Faehlmann oli üks eesti ee-
pose idee algatajatest. Ta ni-
melt uskus, et iga rahvus, ol-
gu ta siis nii suur või väike 
kui tahes, peab endas kand-
ma tugevat visadust ja teota-
het, et endast maailmale 
märku anda ja märgatavaks 
teha. 
Emakeeles uuris ta astmeva-
heldust, regivärsi stiili ning 
sõnade tuletamist. 
1840-1842 ilmusid Õpetatud 
Eesti Seltsi toimetatud ka-

Minevik õpetab: aegumatust 
kirjandusest läbi  Friedrich 
Robert Faehlmanni loomingu
Suurem osa eesti kir-
jandus- ja kultuurite-
gelastest on olnud edu-
kad mitte ainult kir-
janduspõllul, vaid pa-
nustanud ka ühiskon-
naellu tervikuna. Täna-
ses artiklisarja kahek-
sandas osas ei osanud-
ki ma kuidagi otsusele 
jõuda, kas arst, lektor, 
südamespetsialist 
Friedrich Robert 
Faehlmann ise pidas 
end rohkem doktoriks 
või kirjanikuks. Tut-
vustada ja taasavastada 
tasub tema loomingut 
aga küll.   

heksa kunstmuistendit, mil-
le Faehlmann eestlastele os-
kuslikult sobivaks mugandas 
ja kogumikuna „Müütilised 
muistendid“ välja andis. 
Need muistendid äratasid 
Faehlmannis suuremat huvi 
ka eesti rahvaluule kui tea-
duse vastu ja juba 1844. aas-
tal ilmus uurimustöö peal-
kirjaga: „Eesti rahvaluule 
seadustest ja seaduspärasu-
sest soome-ugri rahvaste 
loomingu läbi.“ Selles uuri-
mustöös käsitles ta elavalt ja 
väga oskuslikult nii soo-
me-ugri kui eesti vanemate 
muinasjuttude pärimust ja 
stiili.
Faehlmanni vähesest loo-
mingust hoolimata on tal vä-
gagi keskne koht Eesti kir-
jandus- ja ühiskonnaelus 
tervikuna. Aastal 1849. il-
mub temalt ka üheksa vanas 
värsimõõdus kirjutatud luu-
letust pealkirjaga „Ajatu kan-
nel“. Need luuletused võe-
takse lugejaskonna poolt ka 
hästi vastu.
Sama aasta novembris hak-
kab tohtrihärrast kirjanikule 
muret tegema järjest halve-
nev tervis. Oma elu lõpupe-
rioodil ei kirjuta ta peaaegu 
midagi. Oma kirjas 
Kreutzwaldile kurdab ta jär-
jest süvenevat isutust ja 

kõhuhädasid. Ta kirjutab 
järgmiselt: „Mu kallis sõber 
ja õpilane, sügis hakkab seda 
korda otsakorrale saama, 
kuid minu tervis ei näita ikka 
veel mingeid paranemise-
märke. Väga loodan, et kan-
nad seda kõike südames, 
millest me siin eelnevates 
kirjades oleme kõnelenud ja 
kannad talurahva parima 
hariduse mõtteid jätkuvalt 
oma südames.“ (E. Köhleri 
toimetatud kiri Kreutzwaldi-
le).
Kokkuvõttes võib öelda, et 
Faehlmanni tegevus avaldas 
tugevat mõju 19. sajandi tei-
se poole kirjanduse arengule 
eesti kultuuriloos. Tähelepa-
nuvääriv on seegi, et Faehl-
mann tõi  muistenditega 
eesti keelde hulgaliselt os-
kussõnu ja termineid, mida 
kasutatakse tänapäevani 
põhjaeesti keelemurdes: näi-
teks sõnad jõgi, tuline, ronk 
ja reinuvader. 
Lisaks sellele jagas ta põh-
jaeesti keelemurde omakor-
da saarte, lääne-, kesk- ja 
idamurdeks. 
Faehlmann lahkus igavikku 
22. aprillil 1850. aastal ja on 
maetud Tartusse. Maakivist 
valmistaud hauakivil on kir-
jas tema lemmiklause: „Elu 
on üürike, aated jäävad.“

August Georg Wilhelm Pezoldi õlimaal “Fr. R. Faehlmann”, 
1833. a Foto: internet

Jõhvis algas suurejoonelise 
ja inspireeriva avasõuga 
noorteprogramm ENTRUM, 
mis tegutseb sel hooajal Vi-
rumaal. Jõhvi kontserdimaj-
ja kogunes 400 koolinoort 
Lääne- ja Ida-Virumaalt, kes 
asuvad õppeaasta vältel 
arendama ja ellu viima oma 
esimesi ettevõtlikke ideid.
ENTRUMi tegevjuhi Darja 
Saare sõnul aitavad noori 
esimeste ettevõtlike sammu-
de tegemisel Eesti ettevõtjad 
ja oma ala professionaalid, 
kes toetavad noori mentori-
rollis. „Koos kogenud men-
torite ja inspireerivate 
patroonidega genereeritakse 
noorte esimesed ettevõtli-
kud ideed, mida hakatakse 
ENTRUMi inkubatsioo-
niprogrammis edasi arenda-
ma. Noori inspireerivad ja 
juhendavad Eesti mitmed 
tuntud ettevõtjad, loomeini-
mesed ja teadlased, kokku 
osaleb programmis üle saja 
mentori,“ tutvustas Saar.
Eesti Energia algatatud 
noorteprogrammis viivad 
noored kogenud asjatundja-
te toel ellu iseenda leidlikud 
ideed, läbides aasta jooksul 

ettevõtluse erinevad sam-
mud, alates idee genereeri-
misest, projekti kirjutami-
sest, rahastajate ja koostöö-
partnerite leidmisest kuni 
teostamiseni välja.
Lisaks lihvivad noored oma 
sotsiaalseid ja tehnilisi osku-
si, laiendavad silmaringi 
ning loovad terveks eluks ka-
suks tuleva kontaktvõrgusti-
ku. Nelja tegutsemisaasta 
jooksul on ENTRUM ette-
võtluse maailma tutvusta-
nud rohkem kui kahe tuhan-
dele noorele, kes on ellu vii-
nud üle 500 sotsiaalse ette-
võtluse, tehnoloogia, öko- ja 
loomemajanduse valdkonna 
ideed.
Eesti Energia juhatuse esi-
mehe Sandor Liive sõnul an-
nab ENTRUM noortele ins-
piratsiooni, teadmisi ja kon-
takte, et nad leiaksid endas 
ettevõtlikkuse pisiku ja hak-
kaksid oma elu ise juhtima. 
„Mul on hea meel, et nii pal-
jud Virumaa noored astusid 
oma esimese ettevõtliku 
sammu ja otsustasid osaleda 
noorte ettevõtlikkuse aren-
guprogrammis ENTRUM, 
mis on Eesti Energia panus 

selle nimel, et homme oleks 
Eestis rohkem ettevõtlikke 
inimesi, kes asuvad hoidma 
meie riiki ja annavad oma 
panuse Eesti majandusse,“ 
sõnas Liive.
ENTRUM Virumaa hooaja 
kõige ettevõtlikumad kooli-
noored selguvad 2015. aasta 
maikuus. Traditsiooniliselt 
annab tiitli üle Eesti Vabarii-
gi president isiklikult. Lisaks 
premeerib Eesti Energia 
ENTRUMi kõige ettevõtliku-
mate koolinoorte tiitli pälvi-
nud noori 3000 euro suuruse 
stipendiumiga idee edasi-
seks arendamiseks. 
Rahvusvaheliselt tunnusta-
tud ja mitme tiitliga pärjatud 
Eesti Energia ettevõtlikkusi-
deede konkurss ja arengu-
programm ENTRUM on 
2010. aastal Eesti Energia al-
gatatud ning koostöös Ma-
jandus- ja Kommunikatsioo-
niministeeriumiga ning Ees-
ti Kaubandus-Tööstuskojaga 
ellu viidav üleriigiline kon-
kurss ja arenguprogramm. 
ENTRUM on suunatud 
13-19aastastele koolinoorte-
le.

Kuulutaja

ENTRUMi avamine Jõhvis.

Sajad Virumaa 
noored genereerisid 
ettevõtlikke ideid



Kuulutaja reede, 31. oktoober 2014 23Sport

MÕNE REAGA

Lääne-Virumaa Spordiliit ja 
Põhjakeskus jahivad fotosid
Lääne-Virumaa Spordiliit ja Rakvere Põhjakeskus jahivad 
kuni 4. novembrini sporditeemalisi fotosid, et rõhutada 
isadepäeva eel isa rolli ning väärtustada isa ja laste koos 
veedetud sportlikku ühisaega.
„Kiires elurütmis on oluline väärtustada seda aktiivset ja 
sportlikku aega, mida pühendatakse oma lastele ja pere-
konnale. On ju maailma parim isa lapsele see, kellel on 
alati lapse jaoks aega, kellega on lahe koos mängida ja kes 
viitsib koos lapsega ka näiteks trenni teha,” sõnas fotojahi 
„Paps ja laps” eestvedaja Kristel Kitsing.
Põhjakeskuse haldusjuht Karin Kallam lisas, et isaga koos-
veedetud aeg annab lapse arengule ja tema tuleviku ku-
jundamisele tugeva vundamendi. „Lapsepõlvel on isiksu-
seks kasvamisel tähtis roll ja õnneks on lastel imeline os-
kus võtta sellest eluetapist kaasa pigem positiivseid mä-
lestusi. Loome neid vahvaid aktiivselt ühiselt veedetud 
hetki juurde, et meil kõigil oleks tore tunda seda rõõmu ja 
armastust, mis piltide peale on jäädvustatud.“ 
Sporditeemalisel fotojahil „Paps ja laps” võivad osaleda 
kõik, kes tunnevad, et isa ja laste ühised sportlikud hetked 
väärivad jäädvustamist. Oodatud on nii humoorikad, 
armsad, erilised kui ka ootamatult lahendatud fotod, mis 
kajastavad papside ja laste sportlikke ühishetki.
Iga autor tohib konkursile esitada kokku kuni kolm fotot. 
Konkursile ei või esitada töid, mis on osalenud teistel fo-
tokonkurssidel.
Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga, et seda oleks 
võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolut-
sioon soovitavalt min 180 dpi, suurus 2048×1536 pikslit).
Pildid ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne 
kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning teravus-
tamine. Lubatud on pildi vähene lõikamine. Piltidel ei ole 
lubatud elementide kustutamine või asendamine. Pilt ei 
tohi olla mitmest pildist kokku pandud. Ei tohi esitada ka 
digitaalselt kokku kleebitud panoraame. Filmile pildista-
tud või lõigatud panoraamid on lubatud.
Pilte saab konkursile esitada kuni 4. novembrini, saates 
need meiliaadressile kristel@lvsl.ee. Fotod tuleb varusta-
da autori nime ja kontaktandmetega ning pealkirjaga.
Saadetud töödest valib �ürii välja parimad fotod, mille au-
toreid premeeritakse Lääne-Virumaa Spordiliidu, Põhja-
keskuse ja Kuma Foto auhindadega. Auhinnakategoorias-
se kuuluvad I-III koht ja publiku preemia. Publiku lemmi-
kuks osutub lehel http://www.facebook.com/papsjalaps 
2014. aasta albumis hiljemalt 2. novembri südaööks enim 
“Meeldib” klikke kogunud foto.
Fotojahile esitatud fotode puhul hinnatakse väljendusrik-
kust ja emotsionaalsust, kunstilist taset ning headest pil-
distamistavadest kinnipidamist. Komisjonil on õigus kon-
kursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, 
kus ei ole märgitud osaleja korrektsed andmed, kus osale-
ja on esitanud valeandmeid või kus avalikul hääletamisel 
on kasutatud ebaausaid võtteid.
Konkursi võitjate väljakuulutamine ning auhindade üle-
andmine toimub 9. novembril Rakvere Põhjakeskuses toi-
muval isadepäeval.

JK Tarvas sai valusa kaotuse
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas kaotas JK Rakvere 
Tarvas Nõmme Kalju II meeskonnale 1:2. 0:2 kaotusseisu 
jäänud JK Tarva ainsa värava lõi 89. minutil Joonas Ljash.
Vaatamata heitlikule hooajale säilis rakverlastel enne seda 
kohtumist võimalus pääseda meistriliiga üleminekumän-
gudele, kuivõrd tabeli tipus troonivad meistriliiga esin-
duste duubelrivistused, kes vastavalt juhendile meistrilii-
gasse tõusta ei saa ja n-ö mitteduublite vahel on tabeliseis 
tasavägine. Pärnu Linnameeskond tagas küll eelmisel nä-
dalavahetusel mängitud vooruga otsepääsme meistrilii-
gasse, kuid pääsu eest üleminekumängudele heitlus jät-
kub ning JK Tarval on veel selle koha saavutamiseks teo-
reetiline võimalus olemas. Samas on olemas ka teoreetili-
ne võimalus langeda hoopis madalamale üleminekumän-
gule ehk valikmängudele esiliiga B-tasandi meeskonnaga.
Tabeliseis 34 vooru järel: 1. Tallinna Flora II 74; 2. Tallinna 
Levadia II 65; 3. Pärnu Linnameeskond 56; 4. Nõmme Kal-
ju II 54; 5. Viljandi Tulevik 50; 6. Rakvere JK Tarvas 46; 7. 
Kiviõli Irbis 44; 8. FC Kuressaare 43; 9. Vändra Vaprus 32; 
10. Tallinna Puuma 10.
Mängida on jäänud veel kaks vooru. 2. novembril kell 13 
Võõrustab JK Tarvas väga tähtsas mängus Vändra Vaprust 
– kaotus võib tähendada üleminekumänge B-tasandi 
võistkonnaga. Viimases voorus kohtuvad rakverlased 
võõrsil endale esiliiga võidu taganud Flora II meeskonna-
ga.

Võrkpalli Schenkeri liigas sai 
Rakvere Võrkpalliklubi esi-
mese võidu, kui alistas 26. 
oktoobril võõrsil Võru mees-
konna 3:0.
Voor varem pidid rakverla-
sed alla vanduma liiga uus-

tulnukale Järvamaa Võrkpal-
liklubile 2:3.
9. novembril võõrustab Rak-
vere VK lätlaste RTU/Ro-
bezhsardze meeskonda. 
Kohtumine Rakvere Spordi-
hallis algab kell 17.

Meeste esiliigas mängib 10 
võistkonna hulgas tänavu 
kaasa ka Tallinna Ülikool/
Rakvere VK. Seni on Lää-
ne-Viru osalusega mees-
kond pidanud kuus kohtu-
mist, millest on võidetud 

pooled. Viimati alistati Au-
dentes/Noortekoondis 3:2 ja 
kaotati samade numbritega 
Paide/Türi/Väätsa võistkon-
nale.

Aivar Ojaperv

Kehras toimunud Eesti kari-
kavõistlused tütarlaste Bva-
nuseklassi (sündinud 1998 ja 
hiljem) käsipallis võitis SK 
Tapa.
Treener Mare Nepsi juhen-
damisel mänginud võistkon-
da kuulusid Kadri Einmann, 
Perit Võlli, Marjette Maie 
Müntser, Kristel Külmallik, 
Celica Sergienko, Kadi 
Haavistu, Keili Kadak, Ca-
milla Shvetsova, Milena Kon-
ovalova, Gerda Staal, Jete Li-
sett Neerot, Mia-Marii Te-
drekull, Lisbeth Torm, Mar-
leen Karmaru ja Airi Võsuri. 
Lisaks pälvisid Tapa neiud 
kaks eriauhinda: Marjette 
Maie Müntser tunnistati 
kogu turniiri parimaks 
mängijaks ja Kadi Haavistu 
parimaks väravavahiks.
Tapa neiud aitas esikohale 
suurem visatud väravate arv, 
sest oma põhikonkurent Re-
val-Sport Mustamäega män-
giti viiki 14:14. SK Tapa alis-
tas veel Reval-Sport Kopli 
26:8, Sõmeru-Padise ühend-
võistkonna 33:9, Reval-Sport 
Lasnamäe 27:18 ja HC Kehra 
29:10. 
Ühe võidu saanud Sõme-
ru-Padise oli viies.
Meeste meistriliigas kaotas 
SK Tapa HC Viljandile 19:34. 
Kaotajate resultatiivseimad 

Mõedakul avati Lääne-Viru-
maa esimene mobiiliorien-
teerumise rada, mis ühen-
dab sportliku eluviisi tehno-
loogiahuviga ning arendab 
ühtlasi orienteerumisoskusi.
Mõedaku MOBO rajal on ka-
heksateist kontrollpunkti, 
mille võib leida vastava nuti-
telefonirakenduse abil. Raja 
läbimises saab ka võistelda. 
MOBO ehk mobiiliorientee-
rumine on Eestis välja mõel-
dud nutirakendus, mis on 
sobiv kõigile, kes hindavad 
sportlikke eluviise ja on hu-
vitatud tehnoloogiast. MO-
BOga läbitakse orienteeru-
mise püsiradu nii, et tradit-
sioonilised abivahendid on 
asendatud uute, tänapäevas-
te (nuti)seadmetega. 
Kontrollpunktid maastikul 
on tähistatud infotahvliga, 
kus on lühijuhend ja vastav 

Rakvere VK teenis esimese võidu

unikaalne QR-kood. Märke 
tegemiseks tuleb telefoniga 
pildistada QR-koodi ja kinni-
tus, et orienteeruja on punk-
tis käinud, saadetakse serve-
risse. Kodulehel mobo.
osport.ee peetakse statistikat 
enim kontrollpunkte läbi-

nud mobiiliorienteerujate 
vahel. 
MOBO raja läbimiseks on 
vaja eelnevalt laadida telefo-
ni või tahvelarvutisse vastav 
rakendus. Mobiiliorientee-
rumise rakendus on olemas 
enamlevinud nutitelefonide 

operatsioonisüsteemidele, 
kuid saadaval on ka paber-
kaardid ning raja võib läbida 
tavapäraste orienteerumis-
vahenditega, see tähendab 
kompassi ja elektroonilise 
märkesüsteemi SI-kaardiga.
Esimene MOBO rada avati 1. 
jaanuaril 2012. aastal Keila 
terviserajal ning veidi roh-
kem kui kahe ja poole aasta-
ga on jõutud avada 68 MO-
BO rada, millest pooled asu-
vad Eestis, ülejäänud aga pii-
ri taga. Lääne-Virumaa oli 
üks vähestest Eesti maakon-
dadest, kus MOBO rada seni 
puudus. 
Mõedaku MOBO rada valmis 
19. septembril koostöös Rak-
vere Orienteerumisklubi ja 
Eesti Terviseradade SAga.

Kristel Kitsing 

MOBO jõudis Lääne-Virumaale

Foto: Kristel Kitsing

Tapa B-klassi neiud 
võitsid käsipallikarika

olid Mihkel Koppelmann 6 ja 
Sander Annula 5 tabamuse-
ga. 
Tapa juhendaja Elmu Kop-
pelmann: „Viljandi tegi kor-
raliku mängu ja nad ping-

utasid kõik 60 minutit. Nad 
saavutasid võidu eeskätt tu-
geva kaitse pealt. Meie poolt 
oli aga nõrgemapoolne 
mäng. Poistel tahtmist jagus, 
ent käed värisesid. Kui meie 

poolelt kedagi kiita, siis Mih-
kel Koppelmanni ja värava-
vaht Margus Õuna.“

Aivar Ojaperv

Foto: käsipalliliit
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Tervise Arengu Instituudi 
toitumisekspert ja Tallinna 
Tehnikaülikooli toiduainete 
instituudi dotsent Tagli Pitsi 
(pildil) räägib, miks on vaja-
lik see portsjon oma taldri-
kust kõhtu saada. 

Viis portsjonit puu- ja köö-
givilja – nii palju?
Tegelikult on viis portsjonit 
puu- ja köögivilja minimaal-
ne kogus, mida peaks üks 
inimene päevas sööma. 
Neist kolm peaksid olema 
köögivilja- ja kaks puuvilja-
portsjonid. Üks portsjon on 
umbes 100 grammi ehk üks 
peotäis. 
Arvesse lähevad kõik – nii 
värskelt söödud, salatis kui 
ka supis või mõne muu toidu 
koostises olevad viljad. Kui 
panna endale näidiseks 
lauale 500 grammi puu- ja 
köögivilju, siis ei tundu see 
kogus üldsegi mitte hirmu-
tav.

list“, mis siis ikka juhtub?
Lisaks eespool nimetatud 
omadustele on teatud vita-
miine ja mineraalaineid 
(näiteks C-vitamiin, kaa-
lium, magneesium), mis esi-
nevad enim just taimset pä-
ritolu toidus. C-vitamiini vä-
hesus mõjutab ennekõike 
vastupidavust haigustele ja 
stressile, kaaliumi ja mag-
neesiumi on väga vaja lihas-
te, eriti südamelihase töös. 

Puuvilju võin veel süüa, aga 
köögivilju ei taha üldse. Kas 
olen siiski tervislikult toitu-
nud?
Otstarbekam on süüa puu-
vilju vähem kui köögivilju, 
sest need on väiksema ener-
gia- ja suhkrusisaldusega. 
Teine põhjus on nende vita-
miinide ja mineraalainete si-
saldus. Kui C-vitamiini saa-
dakse rohkem puuviljadest, 
siis teiste vitamiinide-mine-
raalainete poolest on üldju-
hul rikkamad köögiviljad.

Vitamiine saab purgist, mil-
leks jännata puu- ja köögi-
vilja igapäevase söömisega?
Toidust imenduvad vitamii-
nid ning mineraalained kõi-

Foto: erakogu

Puu- ja köögiviljades ei ole 
midagi kasulikku?
Puu- ja köögiviljad sisalda-
vad palju mineraalained, vi-
tamiine, kiudaineid ja vett. 
Nad annavad vähe energiat, 
kuid täidavad hästi kõhtu. 
Samuti on puu- ja köögivilja-
des fütotoitaineid (nt lüko-
peen, karoteen). Puu- ja köö-
giviljades leiduvad ained toi-
mivad näiteks antioksüdan-
tidena, suurendades orga-
nismi vastupanuvõimet va-
bade radikaalide toimele. 
Fütotoitainete toime hakkab 
ilmnema alates 500 gram-
mist päevas. Puu- ja köögi-
viljades leiduvad ained toe-
tavad inimese immuunsüs-
teemi, aitavad alandada vere 
kolesteroolitaset ning vere-
rõhku. Samuti on mõnedel 
puu- ja köögiviljades esine-
vatel ainetel antibakteriaal-
sed omadused.

Kui ma ei söö üldse „rohe-

ge paremini, sest seal on 
nende koostis omavahel ta-
sakaalustatud, sisaldades 
omastamiseks vajalikke 
ühendeid. Näiteks vajab te-
raviljades leiduv raud C-vita-
miini jne. Tasakaalustatud ja 
mitmekesises toidus, mis si-
saldab ka piisavalt puu- ja 
köögivilju, on need aineid 
kõik olemas. 
Päevase C-vitamiini (täiskas-
vanu vajadus on 75 mg) ko-
guse saamiseks piisab, kui 
süüa midagi sellest valikust: 
vähem kui pool paprikat, üks 
keskmine apelsin, üks suu-
rem kiivi, neli supilusikatäit 
astelpajumarju, paar kibu-
vitsamarja.
Toidulisandid on üheks la-
henduseks neile, kes mingil 
põhjusel ei saa toidust piisa-
vas koguses vitamiine ja mi-
neraalaineid või kel on nen-
de vajadus suurenenud. Mit-
mekesise toitumise puhul 
inimene toidulisandeid üld-
juhul juurde ei vaja. 

Söön friikartuleid ja joon 
mahla – kas köögivilja- ja 
puuviljaportsjonid on ole-
mas?
Eesti toitumissoovituste ko-
haselt ei loeta kartulit puu- 
ja köögiviljade hulka kuulu-
vaks, vaid see asub tärkliseri-
kaste toitude grupis nagu 
leib ja muud teraviljatooted. 
Friikartul on tärklise- ja ras-
varikas toiduaine, mis on 
küllalt energiarikas, kuid si-
saldab vähe vitamiine ja mi-
neraalaineid. Mahladest 
saab küll vitamiine ja ka mi-
neraalaineid, kuid vajaka 
jääb kiudainetest. Selline 
menüü sobib vaid erandjuh-

tudel. Mahla või nektariga 
võid päevas asendada ühe 
puuviljaportsjoni.

Kas võin toituda ainult puu- 
ja köögiviljadest?
Süües liiga palju puu- ja köö-
givilju, saab kõht täis ning 
söömata jäävad toidud teis-
test toidugruppidest. Puudu 
jääb kindlasti asendamatu-
test rasvhapetest, mille pari-
maks allikaks on kalad. Kala-
dest saame ka suurema osa 
vajalikust D-vitamiinist. Sa-
muti ei sisalda taimset pärit-
olu toit üldse inimorganismi 
poolt omastavat B12 vitamii-
ni, ka on raske saada vajalik-
ku rauakogust. Problemaati-
liseks võib kujuneda piisava 
koguse kaltsiumi saamine.

Puuviljade liigne söömine 
teeb paksuks?
Puuviljad sisaldavad palju 
looduslikke suhkruid (sah-
haroosi, fruktoosi, glükoosi). 
Seega on tõepoolest olemas 
oht, et kui näiteks õunahoo-
ajal süüa mitu kilogrammi 
õunu päevas, võib tarbida 
liigselt energiat ning sellega 
kaasneda kaalutõus. Enne-
kõike aga sõltub kaalus juur-
devõtmine ikkagi saadud ja 
kulutatud energia suhtest. 
Paksuks teeb see, et inime-
sed, kes söövad vähe puu- ja 
köögivilju, kipuvad tarbima 
rohkem rasva- ja suhkruri-
kast toitu ning liigutavad vä-
he.

Mees ja lapsed ütlevad kohe, 
et see „silo“ söömine pole 
neile.
Laste puhul tuleb meeles pi-
dada, et uuega harjumine 

võtab aega ning protsess 
peaks olema mänguline ja 
põnev. Näiteks võib valmis-
tada vahvate nägudega või-
leibu, mida on kaunistatud 
puu- ja köögiviljaviiludega. 
Alla 10aastased lapsed ta-
haksid reeglina täpselt näha, 
mida nad söövad. Neile on 
hea pakkuda kooritud ja pul-
kadeks tükeldatud porgan-
dit, kurki ja paprikat, seda 
söövad nad meelsasti. 
Lase lastel teha ise oma vali-
kuid, kuid suuna neid kaud-
selt – paku valida puu- ja 
köögivilju, mitte kartulikrõp-
se. Söömist annab ka huvita-
vaks teha, kui lubada neil 
süüa sõrmedega, söögitikku-
de või -pulkadega. Suurem 
on nende isu, kui valmistada 
toitu koos nendega. 
Teismeliste puhul on kõige 
tähtsam jälgida, et tervisli-
kud vahepalad oleksid alati 
saadaval. Varu külmutus- ja 
köögikappidesse tagavara 
ning toimeta teismelise ar-
vutilauale vaikselt puuvilja-
vaagen või kausike porgan-
dipulkadega. 
Jäärapäiselt kõiki puu- ja 
köögivilju vaid jäneste ning 
lehmade toiduks pidavatele 
meestele tuleks valmistada 
toite, kuhu aedviljad on pee-
neks hakituna sisse ära pei-
detud. Oluline on, et aedvilju 
ei oleks võimalik toidust 
eraldada, nii satub ka neid li-
hatüki söömisel tahes-taht-
mata suhu. Ja meestega on 
samuti kui teismelistega – 
kui keegi on porgandi või 
õunad taldrikule valmis vii-
lutanud, siis telekat vaadates 
liiguvad need märkamatult 
ka kõhtu.

Puust ja punaseks:
arutleme puu- ja köögiviljade söömise müütide üle
Mees peab olema viljakas, kuulutas mõni aeg ta-
gasi Tervise Arengu Instituut oma toitumiskam-
paanias. Taimsest toidust vaid sibulamugulat ja 
sidrunit söövatele meestele tuleb meelde tuleta-
da, et tegelikult tuleks iga päev süüa vähemalt 5 
peotäit puu- ja köögivilju. 

Anu Viita-Neuhaus



Kuulutaja reede, 31. oktoober 2014 25Tervis / Tasub teada

2013. aastal loovutas verd 37 
000 doonorit, kes tegid kok-
ku 61 000 vereloovutust. Nai-
si oli nende seas hinnanguli-
selt 54 protsenti, nende seas 
ka Ester. Doonorlus läbib te-
ma elu punase joonena ja 
aktiivne vereloovutaja on ta 
veel praegugi.
Arvud kinnitavad, et ta on 
verd andnud 117 korda. 
„Mõtlesin, et kui tervis lu-
bab, annan viis aastat veel, 
siis lõpetan ära,“ loodab Es-
ter. 
Eriliselt eriliseks doonoriteks 
teeb Estri veel asjaolu, et te-
ma veri kuulub vähe levinud 
gruppi, tema veri on 0 ree-
susnegatiivne. 

Doonoriks sai juhusli-
kult
Estri doonoriajalugu saab al-
guse õitsvas nooruses ja ju-
huslikult. Kohalik velsker ar-
vas, et naine sobib suurepä-
raselt vereandjaks. Nii jõuab-
ki Ester kolme tilka verd and-
ma teise inimese soovitusel, 
kuid enda soovil ja tahtmi-
sel.
„Olen doonor 1974. aastast, 
kui esimest korda verd and-
sin, olin 20aastane,“ räägib 

ta. „Viru-Jaagupi velsker kut-
sus ja nii ma hakkasingi esi-
algu iga kahe kuu järel verd 
loovutama.“
Esimese korra erilisust ta ei 
mäleta, küll aga meenuvad 
talle inimesed, tunded ja 
protseduur. „Oli suvi, läksin 
verd andma Rakvere haiglas-
se. Protseduurist mäletan, et 
mulle pandi selga kaitseriie-
tus, pähe mask ja jalga sokid, 
nagu oleksin läinud operat-
sioonile. Rakvere Lihakom-
binaadist oli palju inimesi, 
mehed rääkisid, et nüüd lõi-
gatakse käsi täitsa lõhki. Eks 
ma ikka pelgasin, minu ees 
minestas üks inimene. Pä-
rast vereandmist mõistsin, et 
see ei ole midagi erilist ega 
hullu.“ 
Sellest päevast alates sai „ve-
relaskmisest“ Estri jaoks elu-
viis. Tookordsed privileegid - 
toidutalongid restoranis ei-
nestamiseks ja vabad päevad 
- olid head motivaatorid. 
„Mulle väga meeldis, et puh-
kusele sain doonorina viis 
või kuus päeva lisa. Toiduta-
longid, mille eest sai Tallinna 
tänava restoranis hästi ei-
nestada, tähendasid tihti-
peale hea seltskonnaga tore-

dat pidu,“ ütleb Ester ja 
meenutab, et tollel ajal toi-
musid pidevalt doonorite 
koosviibimised. „Kohalik 
velsker korraldas, tegime 
kohvilaua, jutustasime, 
muusika mängis. Piduliku-
mas osas said auhinnad 
need, kes olid verd andnud 
kauem. Üks autasustamine 
oli lausa Muuga tuulikus.“
Siis, kui ajad olid teised, tä-
hendas vereandmine ka se-
da, et doonorid said meele-
head. „Kingitused olid uh-
ked, olen saanud serviise, 
mul on kodus mitu termost,“ 
muigab ta. „Doonoritunnis-
tus tähendas eelisjärjekorda 
arsti juurde. Raha anti ka, kui 
oli eriväljakutse. Praegugi 
võiks olla väike rahasumma, 
kes sellest ikka ära ütleb?“ 
nendib Ester. 
Kingitused, mida praegu 
doonoritele pakutakse, on 
praktilised. „Kruus, pastakas, 
märk, viimasel ajal mesi – 
see on kõige tervislikum. Tal-
vel olen saanud sokke, kan-
dekoti. Olen rahul,“ mainib 
ta ja kinnitab, et tore on ka 
see üllatus, kui ikka tunnus-
tatakse ja meeles peetakse.
Au ja kiitust on Ester nende 
aastate jooksul kogenud tub-
listi. 2004. aastal andis Eesti 
Vabariigi president kauaaeg-
sele doonorile Eesti Punase 
Risti teenetemärgi. Medali 
saamisest sai Ester teada aja-
lehe kaudu. „Töötasin poes, 
olin tööl, inimesed tulid ja 
soovisid õnne. Nemad luge-
sid enne, kui ise teada sain,“ 
jutustab ta ja kinnitab, et 
„ausalt öeldes pole ma seda 
ordenit kandnud, aga mõni-
kord võtan välja ja vaatan.“
2008. aastal tunnustas teda 
sotsiaalminister, 2010. aastal 
Vinni vallavalitsus. Mis tun-
ne see on? Uhke? 
„Mis uhke tunne, ma olen 
harjunud doonoriks käima, 
teen seda ka enda pärast - 
enesetunne on pärast vere-
loovutust nii hea. Mul olid 
meeletud peavalud, peale 
seda kadusid ära. Praegu 
käin harvemini, sest ma 

mõtlen, et on nooremaid, 
aga nüüd kutsusid jälle. Eks 
ma pean minema. Üks hea 
asi on ka see, et saan oma 
tervist kontrollida. Ükskord 
sain just seda kaudu teada, 
et vererõhk on kõrge, ise ei 
tunnetanud,“ räägib doonor, 
kes on nende kümnete aas-
tate jooksul on tagasi saade-
tud vaid korra - hemoglobii-
nitase oli tookord madal. 
Kas vereandmise päev muu-
dab tavapärast eluolu? „Ei. 
Enne seda ei söö ma rasvast 
toitu, püüan kergemalt läbi 
ajada. Päeval samamoodi, ei 
tee midagi erilist. Pärast ve-
reandmist ei tee pingelist 
tööd. Peaksin rauarikkaid 
toite sööma, kuid tihtipeale 
ma seda ei tee.“

Doonorlusele võiksid 
kõik mõelda
Kas doonoriks sünnitakse 
või saadakse? „Mul on jää-
nud see asi hinge, mulle tun-
dub, et pean käima ja lähen-
gi,“ vastab Ester. „See ei ole 
kohustuslik, kuid ma mõt-
len, et saan ju minna, mul on 
endal ka pärast hea olla.“
Ester arvab, et kõik inime-
sed, kellel tervis hea, võiksid 
mõelda doonorlusele. „Ma ei 
tea, miks inimesed verd ei 
anna. Ega see neile halba 
tee,“ ütleb ta.
Ka tema tutvusringkonnas 
pole teist sellist vereloovuta-
jat. „Lähedaste ja sõbranna-
dega pole sellel teemal pike-
mat juttu olnud, aga eks nad 
kiidavad ikka, küsivad, mit-
mes kord oli. Kui doonoriks 
hakkasin, võtsin ühes ka 
kaksikvenna, kuid temal kip-
pus olema hemoglobiinitase 
kõrge. Teised lähedased pole 
sellest pidanud.“ 
Kas suuremeelne heategija 
mõnikord mängib ka mõtte-
ga, kes saab vere omanikuks? 
„Olen mõelnud küll, kellele 
see läheb, kuid on öeldud, et 
verest tehakse ravimeid. Ega 
nemad ka tea, kellele,“ rää-
gib särtsaka ja vajaliku kraa-
mi andja.

Ester Jõgi on verd andnud 117 korda
Ester Jõgi (60; pildil; foto: Tiia Paist) on doonor, 
kellel vereloovutamises ei ole Lääne-Virumaal 
vastast. Üllas naine, kes on saanud presidendilt 
medali, kinnitab, et vereandmine on vajalik eel-
kõige tema enda jaoks. Siiski - õilsust, missiooni, 
saatust tundub sellises teguviisis olevat küll ja 
rohkemgi veel.

Anu Viita-Neuhaus

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhataja Riin Kullaste:
„Vajame regulaarselt kõiki veregruppe. Naised võivad verd 
loovutada iga 90 päeva järel, mehed iga 60 päeva järel. Pü-
sidoonoriks peame neid doonoreid, kes loovutavad verd 
vähemalt üks kord aastas. Julgustame doonoreid verd loo-
vutama lausa kolm-neli korda aastas. 
Doonorluse suurim pluss on teadmine, et inimene tegi 
heateo. Kuigi inimene kulutab selleks isiklikku aega, on 
doonorlus asendamatu tegevus, mis aitab päästa palju 
elusid. Paljud doonorid loovutavad verd ka sel põhjusel, et 
nad ise või nende lähedased on vajanud vereülekannet 
või võib-olla vajavad nad tulevikus ka ise abi. See on või-
malus midagi head korda saata.“
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rakvereteater.ee

1. ja 2. november kell 14 ja 16
3. november kell 16

Seiklus
(Alla 6 a mittesoovitatav)

VÄIKESE NICOLAS'
SUVEVAHEAEG 

1. - 3. november kell 18 ja 20
9. ja 10. november kell 20:15

Thriller
(Alla 12 a keelatud)

EI. TOHI.
MAGAMA. JÄÄDA. 

KUHU MINNA

Vaba aeg

Kolmapäeval, 5. novembril 
algusega kell 17 saavad muu-
sikasõbrad Jõhvi Kontserdi-
majas nautida suurepärast 
kooslust, duot Kulno Malva – 
Tõnis Kirsipu. 
Akordion koos laulu ja keha-
pillirütmiga kõlab juba nagu 
ansambel. Kui sinna lisada 
veel kaasakiskuvalt gruuviv 
rütmimootor, annab kooslus 
välja juba suuremat sorti or-
kestri mõõdu. Kaks meest 
Viljandist, kes pillidega hea 
meelega mürgeldavad, kuid 
kes ei põlga ära ka rahuliku-

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja no-
vembrikuu üritused
3. novembril kell 13 Südamehaigete Ühingu üritus: ekskursioon „Lilii-
nasse“, kohvipaus „Kurva kodus“ (omaosalus)
3.-4. novembril kella 10-13 töötute tööklubi
5. novembril kell 9 maniküür (vajalik ette registreerimine)
5. novembril kell 10 võimlemine
5. novembril kell 19 huvitava projekti presentatsioon, võimalus raha 
teenimiseks
6. novembril kell 10 tantsuring
6. novembril kell 13.30 lauluring
7. novembril kell 10 tuleohutuse infopäev, kohtumine korstnapühkija-
ga
11. novembril kell 14 käeline tegevus, juhendab Malle Kaarmann
12. novembril kell 10 võimlemine
12. novembril kell 12 võrdse kohtlemise koolitus (ühingute juhtidele + 
juhatuse liikmed)
12. novembril kell 18 loeng allergia- ja astmahaigetele „Kuidas elada al-
lergia ja astma haigustega?“. Lektor  allergoloog Maie Laaniste
13. novembril kell 10 tantsuring
13. novembril kell 13.30 lauluring
14. novembril kell 10-13 töötute tööklubi
17. novembril kell 10-11 muusikateraapia (liikumine muusika rütmis)
18. novembril kell 9 maniküür, vajalik etteregistreerimine
18. novembril kell 10-13 töötute tööklubi
18. novembril kell 14 õieteraapia: Dr.Bachi õlitilgad. Vitamiinid hingele. 
Lektor Mare Laeks
19. novembril kell 10 võimlemine 
19. novembril kell 13 toimetulekuköök: “Kiika-kööki“, kartuli- ja kõrvit-
satoidud
20. novembril kell 10 tantsuring
20. novembril kell 12 tasuta nõustamine, nõustab jurist Alar Salu (vaja-
lik ette registreerida)
20. novembril kell 13.30 lauluring
21. novembril kella 10-13 töötute tööklubi
24. novembril kell 10 muusikateraapia (liikumine muusika rütmis)
24. novembril kell 13 Vaegkuuljate Ühingu infopäev. Hingedekuu: „Lein  
ja kuidas leinaga toime tulla?“ Räägib Tauno Toompuu. 
25. novembril kell 9-13 töötute tööklubi
26. novembril kell 10 võimlemine
26. novembril kell 13 Afaasia Seltsi kõnetreening Sotsiaalabikeskuses
28. novembril kell 9-13 töötute tööklubi
29. novembril kell 12 rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähista-
mine. Üritus toimub Rakvere Ametikoolis. Omaosalus  on 3 eurot, tasu-
da ühingujuhi  kätte. Kohtade arv on piiratud!
Info: 32 42 023, 5342 9043

Jõhvi Kontserdimaja kutsub:
Duo Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu

mat põhjamaist helikeelt. 
Regilaulud, torupillilood ja 
uuem folkloor - olgu lugu 
missugune, nad otsivad oma 
muusikas lihtsust, kuid isi-
kupära.  Minimalismi, kuid 
võimsust. Oma aastase te-
gutsemisaja jooksul on see 
duo võitnud juba kaks Eesti 
pärimusmuusika maastikul 
olulist konkurssi. 
Kulno Malva (akordion, laul, 
torupill, kehapill), keda tun-
takse kui  Svjata Vatra akor-
dionisti, täna enam selles 
koosseisus kaasa ei löö. 

Mees on pillidega 
sinasõber juba poi-
sikesepõlvest ja see 
sõprus on aastate-
ga aina kasvanud. 
Nii pärimust, sõp-
rade lugusid kui 
omaloomingut on 
kuulajateni jõud-
nud juba kahe 
plaadi jagu.  
Tõnis Kirsipu (per-
kussioon, kehapill) 
on esimene kõrg-
koolidiplomiga 
löökpillimängija 
Eestis. 
Loo kirjutamise hetkel on 
mehed hõivatud kontserti-
dega Maailma Muusikames-
sil Santiagos. Lisaks veel ta-
gasiteel üks kontsert Ham-
burgis Saksamaal. 
Koju tagasi jõudnud tegele-
vad noored süvitsi  plaadi-

materjali kallal, mis peaks 
poelettidele jõudma veeb-
ruaris 2015. 
Kontsertkohtumine salon-
gistiilis on uus formaat, kus 
toimub vestlus armastatud 
muusikuga - räägitakse 
muusiku elutööst, põneva-

test juhutmistest ning loo-
mulikult põimitakse see kõik 
kauni muusika sisse.
Kontserdielamust soovitab 
Viljandi Pärismusmuusika 
Ait. 

Tiia Paist

Kahe mehe kooslus kõlab kui orkester. Foto: Viljandi Pärismusmuusika Ait
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KUHU MINNA
O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22.
Sissepääs kõigile tasuta!
1.novembril videodisko DJ Margus Roots
8. novembril retrodisco DJ Margus Teetsov

Kunda linna klubi
31. oktoobril kell 17.30 Kunda tsemendimuuseumis Kun-
da Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi 100. aastapäeva tähistami-
se sündmused
1. novembril kell 16 Kunda linna klubis Hinge Kaljundi 
uue raamatu “Kinnimüüritud aken” esitlus. Kohtumine 
autoriga ja kirjastuse Canopus kirjastaja Tõnu Lemberiga
2. novembril kell 12 esinevad Kunda kirikus Kunda näitet-
rupp ja kooliteater kavaga “Vaikuse lävel”. Lavastaja Nata-
lie Neigla
2. novembril kell 18 Kunda linna klubis hingedepäeva 
kontsert. Esineb Virumaa Kammerorkester, dirigent Toivo 
Peäske. Tasuta.
9. novembril kell 13 Kunda linna klubis isadepäeva pere-
päev
Rohkem infot tel 3221556 ja www.kundalinnaklubi.ee

Buduaar Turg Live
15. novembril kella 10-18 Rakveres Põhjakeskuses Bu-
duaar Turg Live. Müügil uus ja vähekasutatud moe- ning 
ilukaup. Kui soovid tulla turule müüma, saada kiri oma 
sooviga turg@buduaar.ee või vaata täpsemat infot www.
buduaariturg.ee

Rahulolupesa õpituba
„Emotsioonid ja alateadvus“
6. novembril kell 18 Rahulolupesas (Rakvere Pikk tn 7) 
õpituba „Emotsioonid ja alateadvus“. Juhendaja Katrin 
Lellep. Osalustasu 10 eurot. Täpsem info www.sinu.ee

Ukraina tsirkus
2. novembril kell 15 Ukraina tsirkus Rakvere Spordikesku-
ses. Pilet eelmüügis ja kohapeal Rakvere Spordikeskuses, 
hind 3 eurot. Info 5236 539.

Rakvere Teatri mängukava novembris
06. 11  kell 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures ma-
jas (lav. Eili Neuhaus)
07/14.11 kell 19 Uno Bossa Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Hardi Volmer)
08/27.11 kell 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere 
Teatri suures majas (lav. Toomas Suuman)
13.11. kell 19 Meie, mehed Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Toomas Suuman)
21/22/28.11. kell 19 Maalermeister Rakvere Teatri suures 
majas (lav. Gerda Kordemets)
06/11.11. kell 19 Leegionärid Rakvere Teatri väikses majas 
(lav. Madis Kalmet)
07/25.11 kell 19 Leenane´i kaunitar Rakvere Teatri väikses 
majas (lav. Üllar Saaremäe)
08/12/27.11 kell 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väik-
ses majas (lav. Raivo Trass)
14/21.11. kell 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Indrek Apinis)
20/26.11. kell 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale 
Rakvere Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
22.11. kell 19 Majahoidja Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Mati Unt)
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Tel 5919 9330, 5340 9428
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

2,40

2,60

€

€

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul ja

Mustamäe turul Tallinnas

Eestimaine liha otse farmerilt!

Täienenud valik
mööbliriideid ja
voodipesukangaid!
• väga suur valik kardinakangaid

fliisi, vatiini, tepitud voodreid
jopelukke, marlit ja vatiini
ning palju muud
õmbluseks vajalikku

• rikkalik valik moodsaid ja
praktilisi rõivakangaid

•
•
•

Parandame ehteid

Hõbedast kaelaketid

sõrmused

kõrvarõngad

alates 5.50

5 eurost

3.50

Iga nädal uus kaup ja uued soodustused

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

LHK. EHITUS OÜ

TEL: 5367 1555TEL: 5367 1555

Ehitustööd Lääne-VirumaalEhitustööd Lääne-Virumaal

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

www.a ulevaatus.ee-

Karja

Ka
rja

Piiri

Eh
itu

se
Pa

e

Päike
se

Rägavere tee

88

Tere tulemast
tehnoülevaatusele

Rakvere
Rägavere tee 44
Tel 322 3290
E-R 9.00-18.00
L 9.00-14.00

Asume Rakveres Nortsu tee 2, Jõhvis Lille 3
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