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Arvamus

Viimastest aastastest meenuvad kaks organisatsiooni, kellel 
oma arvates kogu aeg õigus on olnud: Aivar Pohlaku juhitav 
jalgpalliliit ja klubi FC Flora ning Reformierakond.
Pohlak on suutnud jätta kuvandi, et kõik tema jalgpalli puu-
dutavad otsused on olnud ainuvõimalikud ning -õiged. Ol-
gu see siis jalgpallurite müümine-vahendamine välisklubi-
desse, noortetöö, Eesti meistrivõistluste korraldamise ük-
sikasjad või rahvuskoondise peatreeneri persoon.
Paraku ei saa me iial teada, mis juhtunuks siis, kui jalgpalli 
vedanuks keegi teine (teised). Rahvuskoondis alistas küll 
kolmapäeval Norra 1:0, kuid koondise käekäik ei sõltu mitte 
Pohlaku niiditõmmetest, vaid pigem Kostja Vassiljevi sport-
likust vormist. Me ju nägime, kui hambutu oli koondis ajal 
mil Vassiljev oli vigane, ja millist mängu mängitakse juhul, 
kui tema dirigendikepp on parimas toonuses. Keegi ei saa 
väita, et Pohlakuta olnuks jalgpall põhjas, aga sama moodi 
ei saa kõneleda vastupidisest.
Reformierakonnaga on natukene teine lugu. Kui jalgpalli-
koondise näitel ei saa võrrelda võrreldamatut, siis Eesti riiki 
kannatab naabritega, eelkõige Läti ja Leeduga, võrrelda 
küll.
Oleme juba kümmekond aastat pidanud kuulama üht ja sa-
ma mantrat: Eesti rahandus on korras, Eesti majandusel lä-
heb hästi. See, et osal rahvast nii hästi ei lähe, olevat parata-
matus.
Esialgu tundusid sellised sisendused isegi õiged olevat. Ku-
ni masuni paistis Eesti majandus ja rahandus Läti-Leedu 
omast tõesti parem olevat. Mäletate: Läti oli oma rahanduse 
ja latiga masu algfaasis nii pikali, et hakka või naabrile ta-
gastamatut abi andma. Ja lätlased ise tunnistasid häbene-
mata, et vaatavad Eesti poole kadedusega.
Nüüd on lood teised. Nokdaunist püsti tõusnud Läti kipub 
majanduslikus mõttes Eestist mööda pühkima, ja seda vaid 
paariaastase kosumisaja järel. Sama Leeduga.
Tähendab: Reformierakonna juhitud Eestis on midagi va-
lesti läinud. Rong on haruteele kihutanud.
Üks põhjus võib olla selles, et kuigi valitsuspartei nimi on 
Reformierakond, pole häid reforme enam pikka aega ette 
võetud. Tõsi – reformitud on siit ja sealt, kuid põhiliselt on 
see tähendanud vaid rahakoti hõredamaks viilimist. Kärbi-
tud on sisejulgeoleku arvelt, haridusest, isegi riigipiir lasti 
võssa kasvada. Aga see pole reform, kui kulutan iga kuu sa-
da eurot vähem, pigem tasub mõelda, kuidas kakssada eu-
rot rohkem teenida.
Lätlased said põhjaliku haldusreformi ammu tehtud, meil 
ainult räägitakse. Järjest enam tundub, et Reformierakond 
tegelikult ei tahagi haldamisviisi muuta, kuigi muutused 
selles valdkonnas annaksid palju.
Maksusüsteem on kui kivisse raiutud absoluutne tõde – ain-
sad „õiged“ ettepanekud selle muutmiseks tulevad Refor-
mierakonnast endast; kõik mida teised pakuvad, on halb ja 
vale.
Peagi on valimised ja eks rahvas otsustab, kuidas edasi. Või-
malik, et Reformierakonna jätmine varupingile, kas või kor-
rakski, teeks ka neile endile head. Tuleksid mugavustsoonist 
välja ja hakkaksid mõtlema, mida muuta, mida paremini te-
ha.
Ja ei maksa uskuda süüdistusi, et Keskerakond võrdub ai-
nult Savisaare tahtmisega; et sotsid ei oska muud kui võõ-
rast raha jagada; et IRL ei saa iseendagi juhtimisega hakka-
ma, mis siis veel riigist rääkida. 
Nagu jalgpalligi puhul: me ei tea, mis olnuks siis, kui olnuks 
teisiti. Aga meil on vähemalt võimalik proovida ka plaani B.

Aivar Ojaperv

Absoluutse tõe kuulutajad

Sellel nädalal alustas kuni 
detsembri alguseni kestev 
Päästeameti kampaania 
„Kontrolli oma kodu tuleo-
hutust“, mis kutsub kõiki 
inimesi lihtsa testi abil enda 
kodu tuleohutuses veendu-
ma. 
Teavituskampaania eesmärk 
on tõsta inimeste teadlik-
kust, andes neile võimalus 
hinnata just nende enda elu-
pinna tuleohutust ning vaja-
dusel pakkuda riskide maan-
damiseks praktilisi lahendu-
si.
Elanikkonna tuleohu enne-
tusalased hoiakute ja käitu-
mise uuringud viitavad, et 
inimeste teadmised suitsu-
anduri vajalikkusest ja või-

„Eesti põllumajandusele ei 
piisa, et tooraine tootmises 
oleme maailmaklassi tegijad 
– see tuleb kohapeal oma 
tootjate ja töötlejate koos-
töös ka väärindada ning lõ-
puks maha müüa,“ rääkis 
põllumajandusminister Ivari 
Padar kolmapäeval Tartus 
toimunud piimafoorumil.
Põllumajandusministri sõ-
nul vajab Eesti piimasektor 
struktuurset muutust. „Pea-
me kasutama kriisi ära pii-
masektori muutmiseks, et 
tulevikus oleksime tugeva-

matel jalgadel. See tähendab 
suuremat koondumist ühis-
tutesse, tugevat koostööd 
tootjate ja töötlejate vahel,“ 
sõnas Padar. „Uuenenud 
tootmise ja töötlemise struk-
tuur annaks meile suuremad 
tootmis- ja töötlemismahud, 
investeerimisvõimekuse ja 
suutlikkuse müüa senisest 
kaugemale.“ 
Uue maaelu arengukava raa-
mes loob riik võimalused 
sektori arendamiseks läbi 
erinevate investeeringu-
meetmete. „Investeeringu-

toetused ei lahenda kriisi, 
kuid loovad võimalused olla 
tugevam järgmistel korda-
del. Nüüd peavad ettevõtjad 
nende kasutamiseks tasuvad 
lahendused leidma,“ ütles 
Ivari Padar. 
Põllumajandusministee-
rium liigub ministri kinnitu-
sel maaelu arengukava ra-
kendamisega kokkulepitud 
ajakavas ning esimesed in-
vesteeringumeetmed on ka-
vas käivitada jaanuaris. 
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Padar: piimasektori 
edu sõltub koostööst

Päästeamet:
Teeme koos
Eesti tuleohutuks

malikest tulekahju põhjus-
test on paranenud. Samas 
soovitakse saada rohkem 
praktilisi nõuandeid ja käi-
tumisjuhiseid.
„Meie soov on inimestele 
teada anda uuest abistavast 
keskkonnast. Isegi, kui tun-
dub, et sinu kodus peaks tu-
leohutusega kõik korras ole-
ma, tee siiski see test, et olla 
kindel. 
Näiteks käesoleval aastal on 
küünla hooletust põletami-
sest alguse saanud tulekah-
judes hukkunud juba kuus 
inimest. 
Eelmisel aastal sai hooletuse 
tagajärjel tuleroaks pea tu-
hat kodu. Veendu, et sinu ja 
lähedaste eluruumid on tu-

leohutud, sest just igaühe 
kaasabil saame muuta meie 
elukeskkonna turvaliseks,“ 
rääkis Päästeameti ennetus-
töö osakonna juhataja Ind-
rek Ints.
Testi leiab www.kodutuleo-
hutuks.ee, mida on võimalik 
täita ka nutiseadme abil. 
Uudse lahendusena on ko-
dulehel veebinõustaja, kes 
aitab jooksvalt tekkinud lisa-
küsimustele vastuseid leida. 
Kõikidel testi täitjatel on või-
malus olla osaline ka Eesti 
tuleohutuskaardi kujunda-
misel, sest iga testi tulemus 
kajastub kaardil, mida saab 
ka kodulehelt ise jälgida. Va-
nematele inimestele, kel 
puudub arvutikasutamise 
võimalus, saadetakse test 
paberkandjal postiga. Samu-
ti on alati ainult telefonikõne 
kaugusel päästeala infotele-
fon 1524, kust saab kõikidele 
tuleohutusega seotud küsi-
mustele vastuseid.

Kuulutaja

JUHTKIRI



Kuulutaja reede, 14. november 2014 3Uudised

Aivar Ojaperv

„Ehitusprojekti tellimine ei 
tähenda veel, et hakkamegi 
ilmtingimata ehitama, kuid 
see on osa hädavajalikust 
eeltööst,“ lausus Rakvere 
Linnavalitsuse teedeinsener 
Lennart Korbe. „EASis on 
avanemas toetusmeede, mis 
puudutab kergliiklusteede 
rajamist omavalitsuste hal-
dusalasse. Selleks, et ka Rak-
vere linn „pääseks rongile“, 
on aga vaja projekti. Kui kõik 
ladusalt kulgeb ja linn toe-
tust saab, siis on võimalik 
ehk juba aasta pärast uuel 
kergliiklusteel jalgratta või 
rulluiskudega sõita.“
Aga miks just see lõik? Põh-
jus number üks on kindlasti 

Teisipäeval, 11. novembril 
võttis Elektrilevi ehitajalt 
vastu täielikult uuendatud 
Tamsalu piirkonnaalajaama, 
millega paraneb elektriva-
rustuse kindlus ligi 2100 
Lääne-Virumaa majapida-
misele ja ettevõttele. Alajaa-
ma uuendamistööde kogu-
maksumuseks kujunes 1,12 
miljonit eurot. 
1960ndatel kasutusele võe-
tud ja vananenud alajaama 
asemele ehitati uus alajaa-
mahoone koos 35- ja 10-ki-
lovoldiste jaotusseadmetega 
ning paigaldati keskkonna- 
ja elektriohutust paranda-
vad seadmed. 
„Tamsalu alajaam on piir-
konna elektrivõrgu tähtis 
sõlmpunkt, mille olulisus 
tõuseb esile just lähipiirkon-
na suuremahuliste hooldus-
tööde või ulatuslike rikete 
korral, kui saame teha üm-
berlülitusi Lääne-Virumaa ja 
väikse osa Järvamaa majapi-
damiste elektrivarustuse kii-
reks taastamiseks,“ selgitas 
Elektrilevi juhatuse liige Jaa-
nus Tiisvend investeeringu 
vajalikkust.
Tamsalu ja Tapa valla, aga 
vajadusel lisaks Väike-Maar-
ja või Ambla valla majapida-
misi elektriga varustava uue 
alajaama ehitas Merko Infra 
AS. 

Valmis üle miljoni euro
maksnud Tamsalu alajaam

Ehitustööd Tamsalus Paide 
maantee ääres asuvas ala-
jaamas algasid 2013. aasta 
kevadel. „Uute seadmetega 
õnnestus alajaam mahutada 
oluliselt väiksemale 
maa-alale, parandada ala-
jaama territooriumi välisil-
met ja kõige tähtsam - tõsta 
võrgu töökindlust vähemalt 
järgmiseks neljakümneks 
aastaks,“ ütles Jaanus Tiis-
vend pressiteenistuse va-
hendusel.
Kokku investeerib Elektrilevi 
tänavu Lääne-Virumaa 
elektrivõrkudesse 3,3 miljo-

nit eurot, uuendatakse 37 
alajaama ja ehitatakse 89 ki-
lomeetrit ilmastikukindlaid 
elektriliine. 
Elektrilevi on suurim jaotus-
võrguettevõte Eesti enam 
kui 30 võrguettevõtte seas, 
toob elektri põhivõrgusead-
metest kodude ja ettevõtete-
ni pea kõikjal Eestis, välja ar-
vatud suurematest aladest 
Läänemaa, Viimsi ja Narva. 
Elektrilevi haldab ligikaudu 
64 000 kilomeetrit elektrilii-
ne ja 24 000 alajaama.
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Aasta pärast on 
Rakveres uus lõik 
kergliiklusteed
Rakvere Linnavalitsus 
tellis ehitusprojekti 
Tartu tänava – Parkali 
tänava kergliiklustee 
rajamiseks. Kui toetus-
meetmed avanevad ja 
kõik ladusalt kulgeb, 
valmib 2,8 km pikku-
ne kesklinna Piira 
tanklaga ühendav 
kergliiklustee järgmi-
sel sügisel.

asjaolu, et kesklinna ühen-
damine ülejäänud kergliik-
lusteede võrgustikuga on 
Rakvere arengukavas kirjas. 
„Tartu tänaval sõidab jalg-
rattureid palju, samuti on 
seal tihe autoliiklus, kuid 
kõnniteed on kehvas seisus,“ 
lisas Lennart Korbe. „N-ö 
linnapoolne ots tuleb välja 
Aqva Spa juurde, mis on põ-
himõtteliselt kesklinn.“
Lisaks tartu tänavale hakkab 
kergliiklustee kulgema Karja, 
Kastani ja Silla tänava ääres 
ja möödub staadionist selle 
tribüünide tagant. „Kaalusi-
me ka Kastani tänava allee 
kasutamist, kuid suurte puu-
de juurte tõttu on seal ehita-
mine pea võimatu,“ täpsus-
tas linnavalitsuse teedeinse-
ner.
Ehitusprojekti koostamise 
lähtetingimustes on kirjas, et 
ette tuleb näha ka uue val-
gustuse rajamine Tartu ja 
Silla tänavale ning n-ö tas-
kud kergliiklustee äärde, ku-
hu saab paigaldada pingid ja 
prügikastid. Samuti peab lä-
bi mõtlema, kuidas kergliik-
lustee hakkab ületama rist-
mikke, eriti Tartu-Lilleoru ja 
Tartu-Karja-Kastani teesõl-
me.

VANAD INIMESED 
KÄHMLESID
6. novembril ründas 
Vihula vallas 72aastane 
mees tüli käigus 74aastast 
naist ja tekitas talle valu. 

TULEKAHJU VÕIS
ALATA KORSTNAST
11. novembril kell 14.39 
teatati Häirekeskusele, et 
Kadrina vallas Vaiatu kü-
las Sauel põleb kahekord-
ne puumaja, esimeselt 
korruselt on näha suitsu 
ja leeki. Sündmuskohale 
sõitsid päästjad Rakvere ja 
Tapa komandost ning 
Kadrina vabatahtlikust 
komandost ja kiirabi. Tu-
lekahju kustutati kella 
15.31ks. Inimesed vigasta-
da ei saanud. Päästetöö 
juhi esialgsel hinnangul 
võis tulekahju alguse saa-
da korstna tahmapõlen-
gust. Tulekahju täpse tek-
kepõhjuse selgitab me-
netlus. 
Eramaja omanik võib ise 
korstnat pühkida, kuid iga 
viie aasta tagant peab küt-
tesüsteemid puhastama 
kutseline korstnapühkija, 
kes annab tehtud tööde 
kohta ka vastava akti. Kuid 
eramajaomanik peab ise 
puhastustöid tegema nii 
sageli, et tahmapõlengud 
oleks välistatud.
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MUST KROONIKA

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
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Veel siis, kui Kiltsi külava-
nem Sigrid Stoltsen väikese 
aleviku jaoks suure sündmu-
se puhul korraldatud piduli-
ku kontserdi avasõnu rääkis, 
kopsisid töömehed tõstuki-
tega rahvamaja räästaste 
kallal, et viimased tööd lõpu-
ni viia.
1938. aastal asutatud Kiltsi 
rahvamaja saali põrandaga 
algasid probleemid 2008. 
aastal, kui põrand ühest nur-
gast läbi vajus. Eesti Müko-
loogia Uuringukeskuselt tel-
litud ekspertaktist selgus ka 
põhjus – majavamm ning ta-
kistamaks vammi levikut 
rahvamaja teistesse ruumi-
desse, tuli kogu saali põrand 
üles võtta ning teha tõrje 
seenkahjustuse leviku lõpe-
tamiseks.

Kohalikud võitlused
Kuna Kiltsi rahvamajas asub 
ka raamatukogu ning seal te-
gutsevad kohalikud tantsu- 

Kergemad sammud Kiltsi rahvamajas
Kiltsi rahvamajas toi-
mus pühapäeval pidu-
lik kontsert saali uue 
põranda puhul, mille 
valmimisele pani oma 
õla alla ka Tallinna lin-
navalitsus. 

Marko Maasik

ja laulurühmad, oli maja 
päästmine kogukonna selt-
sielu jaoks oluline. Rahva-
maja väiksemate ruumide 
käigukorras hoidmine oli kü-
laelanike omaalgatust appi 
võttes veel jõukohane, ent 
suuremate ürituste ja kogu-
nemiste korraldamine mitte, 
sest saal oli, nagu mainitud, 
kasutuskõlbmatu.
Kuus aastat otsiti lahendusi 
kohalikul tasandil, ent sellise 
suure ettevõtmise jaoks toe-
tajaid ei leitud. Kohalikul 
omavalitsusel puudusid või-
malused projekti rahastami-
seks ja nõnda hakkas lootus 
uue põranda saamiseks ka-

duma.
„Kuus aastat seisin ma siin 
„haua“ ääres ja arvasin, et 
minu silmad ei näegi seda 
uut põrandat,“ rääkis püha-
päevase kontserdikava vahel 
üks tantsumemmedest

Abi kaugemalt
Nüüd, kui uus põrand valmis 
ja tantsumemmed sellel jal-
ga keerutasid, olid emot-
sioonid hoopis teised. Uut 
saali oli kaema tulnud nii 
noori kui vanu ning kontser-
ti nautisid kõik.
Siret Stoltsen, MTÜ Meie 
Kiltsi juhatuse esinaine oli 
peale ametliku kava lõppu 

samuti rõõmus, sest ta ei 
lootnud nii suurt ja kaasa 
elavat publikut. Stoltsen oli 
ka see, kes kuulnud, kuidas 
Tallinna omavalitsus aitas 
Väike-Maarja valda tormi-
kahjustuste likvideerimise 
kulude katmisel, saatis Tal-
linna linnale Kiltsi-poolse 
abipäringu.
„Kui kuulsin, et siia kohale 
tullakse, siis esialgu mõtle-
sin, et eks tullakse ja vaada-
takse ja mõeldakse ning nii 
see asi jääbki. Siiski hakkasid 
asjad liikuma,“ rääkis Stolt-
sen.
Tallinna linn toetas Kiltsi 
rahvamaja remonti kokku 20 

tuhande euroga. Põranda re-
mondi teostas Tamsalu ehi-
tusfirma Borkholm Ehitus 
OÜ.
Pealinnast oli toetajate esin-
dajatena avamisüritusele 
saabunud Tallinna Kommu-
naalameti juhataja Ain Vald-
mann, linnapea Edgar Savi-
saar ja Siret Kotka - Väi-
ke-Maarja vallast pärit Tal-
linna Linnakantselei endine 
nõunik ja praegune Riigiko-
gu liige.
 „Suur heameel oli näha, kui-
das inimeste silmad särasid, 
ja tunda, et oleme astunud 
õige sammu,“ rääkis kodu-
kanti väisama tulnud Siret 
Kotka. „Kiltsi rahvamaja saali 
uus põrand ja uksed on vaid 
üks südamlik näide palju-
dest, kuidas Tallinna linn 
hoolib ja toetab elu väljas-
pool pealinna. Tallinnas te-

hakse üldse küllaga häid as-
ju, mida saaks vabalt üle 
kanda kõikjale Eestimaal. 
Näiteks, kui Keskerakond 
saaks riigis võimule, siis 
maakonna-sisesed bussisõi-
dud, sealhulgas ka meie 
armsal Lääne-Virumaal, 
oleksid sõitjaile täiesti tasu-
ta. Pealinnas on ühistrans-
port juba ammu prii ja rah-
vas on väga rahul.“
Kiltsi rahvamaja andis Tal-
linna linnapeale tänukirja. 
„Eks me ikka proovime appi 
tulla, kui keegi on väga hä-
das,“ rääkis Edgar Savisaar 
peale kontserti kohvilaua ää-
res. „Mis puutub aga konk-
reetselt Kiltsi rahvamajasse, 
siis siinne rahvas  väärib roh-
kem tähelepanu, on hakkaja 
ning suutnud ise väga palju 
korda saata.“

Siret Kotka positiivseimaks elamuseks oli publiku säravad silmad.

Kiltsi memmed rahvamaja uut põrandat proovimas.

Fotod: ajaleht Pealinn
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MUST KROONIKA

Mari Mölder

Roolijoodikute üheks mõju-
tusvahendiks on autode 
konfiskeerimine – juriidili-
selt on tegemist vahendiga, 
millega pannakse toime kri-
minaalkuritegu.

Virumaal on konfis-
keeritud 11 sõidukit
Paljudele võib üllatuseks olla 
roolijoodikutelt ära võetud 
autode suur arv: näiteks Ees-
tis konfiskeeriti tänavu esi-
mesel poolaastal 91 sõidukit, 
eelmisel aastal kokku 117 
sõidukit. Viru maakohtu 
pressiesindaja Jelena Mutto-
nen tõi välja, et Virumaal on 
käesoleval aastal konfiskee-
ritud 11 sõidukit, neist 3 
Rakveres, 7 Narvas ja üks 

POLITSEI OTSIB
OLIVER KUUSMAAD
Rakvere politseijaoskond 
otsib taga kriminaalme-
netlusest kõrvale hoidvat 
18aastast Oliver Kuus-
maad (pildil). Politsei pa-
lub kõigil, kel on infot 
noormehe asukoha kohta, 
võtta ühendust politsei lü-
hinumbril 110, 513 9088 
või 322 2755. 

VARGUSED
11. oktoobril kella 1.20 
paiku tungiti Kadrina val-
las Kihlevere külas majja 
ja varastati telk, täispuhu-
tav madrats, tööriistu 
ning muid asju. Kahju on 
täpsustamisel.
10. novembril teatati po-
litseile, et Vinni alevikus 
Tamme tänava lahtisel 
territooriumil seisnud 
traktorist varastati 130 liit-
rit diislikütust. Kahju on 
130 eurot. 
10. novembril teatati po-
litseile, et Rakvere Küti tä-
nava maja hoovi pargitud 
sõidukilt Kia varastati ta-
gumine ukseklaas, neli 
kummist jalamatti, tule-
kustuti ja muid esemeid. 
Kahju on 1495 eurot. 
9. novembril tungiti Vi-
ru-Nigula vallas Mahu kü-
las suvila garaazhi ning 
varastati lumepuhur väär-
tusega 1000 eurot.

MEES LÄKS BUSSIJAA-
MAS NAISELE KALLALE
6. novembril ründas 
52aastane mees Rakvere 
bussijaamas 43aastast 
naist ja tekitas kannata-
nule füüsilist valu. Mees 
peeti kahtlustatavana kin-
ni.

Kuulutaja

Paadunud
roolijoodikud jäävad sõidukist ilma
Korduvad roolijoodi-
kud, kelle suhtes pole 
senised karistused mõ-
ju avaldanud, peavad 
arvestama asjaoluga, et 
riik võtab neilt sõiduki 
ära. Konfiskeerimisega 
muudetakse võimatuks 
liikluses osalemine, vä-
heneb oht kaasliikleja-
te elule ja tervisele.

Jõhvis.
Põhja ringkonnaprokurör 
Rainer Amur kinnitas, et roo-
lijoodikutelt autode konfis-
keerimine pole keeruline 
protseduur. „Sõidukeid võe-
takse nii palju kui võimalik 
ära inimestelt, keda on kor-
duvalt tabatud mootorsõi-
duki joobes olekus juhtimi-
selt,“ kinnitas ta. „Esmalt 
taotleb prokuratuur moo-
torsõiduki arestimise ja kui 
kohus rahuldab taotluse, 
arestitakse see, misjärel toi-

mubki konfiskeerimine.“ 
Prokuratuuri kinnitusel on 
seadusi muudetud sedasi, et 
roolijoodikute auto konfis-
keerimisemenetlus käib kii-
resti. Menetlusi on kaks: kas 
kiirmenetlus, kus minnakse 
kohtusse ja kohus otsustab 
konfiskeerimise, või tavame-
netlus, mille käigus minnak-
se kohtusse arestimistaotlu-
sega. Seal hinnatakse esialg-
seid materjale ja kohus lan-
getab otsuse arestimise koh-
ta. Kui otsus on langetatud, 

siis viiakse sõiduk politsei-
parklasse, kuni tuleb koh-
tulahend. „Kohus on mõned 
taotlused ka tagasi lükanud, 
tuues põhjenduseks, et rik-
kumiste vahe on pikk.  Kui 
rikkumised on lähestikku, 
siis üldiselt on kohus and-
nud loa konfiskeerimiseks,“ 
täiendas Amur.

Keskmine roolijoodik 
on 30-40aastane mees
Esialgu satuvad konfiskeeri-
tud autod politseiparklasse 
ja nende edasise saatuse ot-
sustab kohalik omavalitsus. 
Harju maavalitsuse maasek-
retär Leevi Laever ütles, et 
kui neile tuleb kohtuotsus, 
siis toovad nad sõiduki polit-
seiparklast ära. „Kui aga sõi-
duk on inimese käes, siis 
peame omanikuga kirjava-
hetust ning ta toob sõiduki 
oma kulu ja kirjadega maa-
valitsusse,“ lisas ta. „Seejärel 
hindab ekspert sõiduki ära ja 
see läheb enampakkumise-
le.“ 
Laever selgitas, et kõik 
enampakkumised on kirjali-
kud, sest need on ressursi-
mahukad. Peale võitja selgu-
mist sõlmitakse uue omani-
kuga ostu-müügileping, tea-
vitatakse Maanteeametit, 

kus sõidukil võetakse regist-
rist piirang maha, ja uus 
omanik saab oma masina ar-
vele võtta. Näiteks Lääne-Vi-
ru maavalitsus on käesoleval 
aastal pannud oksjonile viis 
roolijoodikutelt kohtu poolt 
konfiskeeritud sõidukit, mil-
lest kolm on uue omaniku 
leidnud ja kaks on veel müü-
gis. 
Infot müügi kohta saab 
ametlikest teadaannetest ja 
Lääne-Viru maavalitsuse in-
terneti koduleheküljelt. 
Maavalitsuses moodustatud 
komisjon viib avaliku kirjali-
ku enampakkumise ise läbi.
Ära võetud autode omanike 
keskmise profiil kinnitab, et 
enamasti on tegemist mehe-
ga, kes on 30-40 aastat vana. 
Kuid on ka juhtumeid, kus 
jalameesteks on jäetud va-
nemad inimesed. 
Loomulikult ei taha keegi 
peale rumalat tegu oma au-
tost ilma jääda ja seetõttu 
leitakse mooduseid auto ta-
gasiostuks. Mõningatel juh-
tumitel osaletakse omavalit-
suste korraldatud oksjonitel 
ise, kuid kuna joobes juhti-
mine on kaasa toonud raha-
lisi kulutusi (trahv), siis on 
tagasiostmisel abikäe ulata-
nud ka sugulased.
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Eelmisel aastal rahvusvahe-
lisena toimunud võistlus 
jääb seekord küll Eesti-sise-
seks, sest möödunud aastal 
osalenud Soome võistkond 
sel aastal Kadrinasse tulla ei 
saanud. See-eest Kadrina 
Keskkool saab välja panna 
juba kolm tiimi – mees-, 
nais- ja segavõistkonna. 
Kadrina õpilaste oskused pa-
nevad proovile Tallinna Teh-
nikaülikooli, TTÜ Virumaa 
Kolledzhi ja Tallina Tehnika-
kõrgkooli tudengid. Hooli-
mata konkurentide austus-
väärt nimedest ei tunne Kad-
rina noored hirmu – seni on 
neljast võistlusest suudetud 
võita kaks.

Vormelitest
inspireeritud
Tänavuse võistluse kandvaks 
kontseptsiooniks on vormel 
ja vormelisport ning teema 
kandub võistlusülesannetest 
edasi kogu üritusele. Publi-
kule annavad ülevaate Eesti 

avapauk 
nädala 
pärast

Kolmemõõtmelise projekteerimise võistlus tä-
histab sel aastal oma esimest juubelit – edukalt 
on jõutud juba viienda ürituseni. CADrina 2014 
finaali avapauk – või oleks ehk õigem öelda ava-
pasun – kõlab Kadrina Keskkooli aulas 21. no-
vembril kell 16.30.

Marko Maasik

vormelispordist, selle aja-
loost ja tänapäevast oma ala 
spetsialistid Arno Sillat ja Er-
ko Vallbaum. 
Veel CADrina 2014 korral-
duskomitee viimasel koos-
olekul käesoleva nädala tei-
sipäeval loobiti õhku mit-
meid huvitavaid ideid, mil-
lest nii mõnedki võivad järg-
misel reedel teoks saada.
CADrina kui ürituse teeb tä-
helepanuväärseks asjaolu, et 
publikut köitvaks on muude-
tud eriala, mida paljud kuju-
tavad ette kui igavat ja üks-
luist. Tõesti – kui huvitav 
võiks olla vaadata, kuidas 
noored arvutite taga istuvad 
ja selle ekraanil mingeid üs-
na arusaamatuid asju tee-
vad? Siiski on korraldajad 
suure osa tähelepanust suu-
nanud just pealtvaatajatele, 
mis on CADrinast teinud at-
raktiivse ürituse ka arvuti-
maailmast kaugemal asuvale 
külastajale. Kui võistluse kui 
sellise formaat on aastatega 

saanud juba kindlad piirid, 
saab seda enam mõelda 
ümbritsevale.
Õhtujuhiks on paljudele 
tuntud ja sorava jutuga aja-
kirjanik Urmas Vaino, kes 
ajal, kui võistlejad oma silmi 
arvutiekraanidel hoiavad, 
kannab hoolt, et hoolikalt lä-
bimõeldud meelelahutuslik 
programm ei laseks pealt-
vaatajail igavust tunda.
CADrina 2014 patrooniks on 
taas kord Marko Pomerants, 
külaliste seas on ka endised 
patroonid Ene Ergma, Mart 
Noorma ja Tõnis Lukas.

Mitte ainult
arvutiekraanid
CADrina 2014 finaali pääseb 
neli võistkonda, osalejaid on 
aga kuus. Eelvoor finaali 
pääsemiseks algab juba ree-
de hommikul.
Esimesed uudistajad on 
Kadrina kooli oodatud juba 
reedel, 21. novembril kell 13, 
kui avatakse töötoad, milles 
on võimalik vaadata, katsu-
da ja proovida palju uut ja 
huvitavat. Töötubades saab 
tutvuda kõige muu hulgas ka 
auto- ja lennumudelismi, la-
serskaneerimise ja 3D-prin-
timisega. Miks mitte minna 
ja uurida, mida on võimalik 
teha asjadega, millega iga-

päevaselt kokku ei puutu?
Kui sellest ja Kadrina Kesk-
kooli tantsutrupi Cadencia, 
koolibändi ning tantsijate 
meeleolukatest vahepala-
dest ikka veel väheks jääb, 
siis pärast võistlustulemuste 
selgumist ja autasustamist 
astub pooleteisttunnise 
kontserdiga lavale ansambel 
Terminaator, et CADrina 
2014le selleks korraks vääri-
kas ja võimas punkt panna.
Jäänud on vaid nädal vaat 
ehk isegi üle kogu Eesti ühe 
sisukama kooliürituseni, mis 
püüab noori innustama 
mõtlema oma tulevikule; nä-
gema võimalusi ka erialadel, 
millele nii sageli ei mõelda, 
kuid mis hoolimata vähesest 
tähelepanust moodustavad 
kogu tootva ettevõtluse ühe 
olulisema osa. Teadlased ja 
leidurid on need, kes uusi 
asju välja mõtlevad või avas-
tavad; müügimehed müüvad 
neid asju, aga just insenerid 
on need, kes kõik need asjad 
valmis projekteerivad ning 
ideed reaalsuseks muuda-
vad. CADrina võistlusel osa-
levadki just võimalikud tule-
vased insenerid, kes hakka-
vad meile homme meie üle-
homseid asju valmis tegema.
Tulge ja tutvuge nendega ju-
ba täna!

Kadrina Keskkooli tantsutrupi Cadencia viimased treeningud juhendaja Marge Mägi valvsa pilgu all nädal enne CADrina 
2014 toimumist.
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

TeTT gusama
elu kodud

• Vajan lapsehoidjat 3aastasele 
poisile. Elame Rakveres Lennuki 
1-44. Kiire! Tel 5590 3127
• Otsin hoidjat  3a tüdrukule 
L e n n u k i  l i n n a o s a s  o s a l i s e 
koormusega. Tel 5354 1442

• Anda Rakvere kesklinnas 
elamispind ning toitlustus 
i n i m e s e l e ,  k e s  a i t a k s 
kodustes töödes ning vaataks 
koduloomi (palka ei maksta). 
Alkohoolikutel mitte tülitada. 
Tel 5636 4032

•  P a k k u d a  t ö ö d  e r a m a j a 
ko r i s t a ja l e / ko d u a b i l i s e l e . 
Eramu asub Tallinnas Nõmmel. 
Koristamise aeg kokkuleppel 
tööpäeviti (kord nädalas) päevasel 
ajal. Kontakt: Kadri, tel 5818 8630

• Kasutatud mööbli kauplusesse 
R a kv e re s  v aja t a k s e  t ö ö l i s t 
( m e e s t e r a h v a s t ) .  Va j a l i k 
juhilubade olemasolu.  Info 
telefonil 5646 3518

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

•  P a k u m e  t ö ö d 
autoremondilukksepale. Tel 
5192 0899

• Autode puhastussalong pakub 
tööd Tallinnas. Lisainfo 5690 4330

• Tööd saab kogemustega 
metsamees. Tel 5878 1513

• 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

• Katela saekaater otsib tööjõudu. 
Info tel 5048 960 või katelapuit@
gmail.com

• Tööd saavad lüpsja ja karjak-
traktorist .  Soov.  perekond. 
Elamiseks maja või korter. Hea 
töö eest hea palk. Asume Lääne-
Virumaal. Tel 5656 4680, 5699 0533

• OG Elektra AS võtab tööle 
katlakütja. OG Elektra Tootmine 
AS võtab tööle kulinaariatsehhi 
transporttöölise, laohoidja, 
koka .  Töökoht :  Tobia küla, 
Rakvere vald. Lisainfo telefonil 
5334 0040 Toivo Murakas

•Võtan hoida lapse. Tel 5656 
6918

• Autojuht otsib tööd (B-, C- ja 
T-kat.). Tel 5399 3559

• Inglise keel kesktase 
(al E 17. XI)

• Inglise keel algajatele ja 
taasalustajatele (al K 19. XI)

VESTLUSKURSUSED 
(20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00.         
Reg 5566 1419

• Soome keele vestluskursus 
edasijõudnutele reedeti 
18.00-19.30.  Soome keel 
lastele laupäeviti 11.00-12.00. 
Inglise keel algajatele ja 
taasalustajatele teisipäeviti 
ja neljapäeviti 18.00-19.30. 
Info ja reg. 5688 5251

• Jalgpallitreeningud Rakveres 
5-7a. lastele. Info 5567 7689
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Üsna levinud on naljajutt, et 
Tapal olevat ilmunud ajaleht 
„Tapa Kommunist“ ja kui aru 
saadi, et see on kaheti mõis-
tetav, pandi uueks nimeks 
„Tapa Edasi“.
Minu arust on see natuke 
kulunud ja lame nali, sest 
narri meest, mitte mehe ni-
me. Ja kõnealuste nimedega 
ajalehti pole Tapal kunagi il-
munud, mis ei tähenda, et 
seal üldse pole lehti ilmu-
nud: esimese vabariigi ajal 
oli linnalehti koguni mitu, 
neist Sõnumed ilmub koha-
liku kakskeelse vallalehena 
tänapäevalgi.

Nõukogude militaar-
linn
Kohanimede uurijad pole 
päris kindlad, kust Tapa nimi 

Omapärane vaatepilt Tapa Laial tänaval: maja ise pisut kidur, 
aga katusel päikesepaneelid ja tuulegeneraator.

Vallajutud: Tapa

Tapa vald

Pindala: 262,8 km²

Elanikke: 7849,
sealhulgas Tapa linnas 
umbes 5693

(seisuga 1.01.2014)

Keskus: Tapa linn

Vallavanem Alari Kirt

Volikogu esimees Urmas 
Roosimägi

Tapa linnast on pea iga eestlane, vähemalt 
mandrieestlane, rongiga läbi sõitnud. Aga ega 
sellest linnast rohkemat teatagi, kui vaguniak-
nast paistab, ja veel viis-kuus aastat tagasi oli 
nähtud vaatepilt kõike muud kui meeliülendav. 
Seekordne vallajutt tutvustab Tapa valda ning 
selle omavalitsuse keskust Tapa linna.

Aivar Ojaperv

Tapa keskväljak sai uue ilme tänavu suvel.

Foto: Aivar Ojaperv

tuli, aga täitsa võimalik, et 
see ongi seotud taplemise 
või tapmisega. Tapa küla on 
igatahes kirjasõnas esimest 
korda mainitud juba 1482. 
aastal ja mõisat (saksa keeles 
Taps) 1629.
Umbes kümmekond aastat 
tagasi oli päris ametlikul ja 
kõrgel tasemel (kohalikus 
volikogus, samuti ajakirjan-
duses) juttu ka sellest, et 
võib-olla tasuks Tapa nimi 
kui halvakõlaline ära muuta. 
Aga põgusaks ettepanekuks 
see vaid jäigi, sest kohalik 
rahvas ei tahtnud ideest 
kuuldagi.
Nii et veel kord: narri meest, 
mitte mehe nime. Tapa ela-
nikud on nimega harjunud 
ning ega nad ärritu, kui keegi 
üritab nime kallal hammast 

teritada.
Tapa küla hakkas arenema 
pärast Peterburi-Tallinna ja 
eriti Tapa-Tartu raudtee val-
mimist. 1926. aastal sai Tapa 
linna õigused. Kui eelmise 
sajandi alguses kutsuti Tapat 
ka „vorstilinnaks“, sest seal 
tegutses väikese asula kohta 
enneolematu hulk vorsti-
tööstusi (ja täna meenutab 
seda igaaastane Tapa Vorsti-
festival), siis õige pea muu-
tus kuvand raudtee- ja mili-
taarlinnaks.
Raudtee sõlmpunkt on Tapa 
olnud raudtee Eestisse jõud-
mise algusest peale. Esime-
sed tõsised militaarsed „rist-
sed“ sai Tapa aga 1919. aasta 
alguses, kui Eesti Vabariik 
oma soomusrongide suurel 
toel lõi Tapalt taganema pu-
naste väesalga ja linna serval 
Männikumäel peeti maha 
korralik lahing.
Pärast Vabadussõja lõppu 
koondas iseseisev Eesti Va-
bariik oma Soomusrongide 
diviisi just nimelt Tapale kui 
geograafiliselt ja logistiliselt 
sobivasse asukohta. Diviisi 
peastaap asus Tapa mõisas 
ehk samas piirkonnas, kus 

hiljem pesitsesid nõukogude 
punaväelased ja tänapäeval 
paiknevad Eesti kaitseväe ra-
jatised.
1939. aastal Eestile peale su-
rutud baaside leping puudu-
tas otseselt ka Tapat: linna 
serva rajati lennuväli. Nõu-
kogude sõjavägi jäi Tapale ka 
pärast Teist maailmasõda ja 
hakkas kasvama kui lohema-
du – neid väeosi, mis sinna 
koondati, annaks alles kokku 
lugeda. 
Raudtee kui „Vene värgi“ ja 
sõjaväe tõttu muutus aedlin-
nailmeline ja eestimeelne 
Tapa üsna kiiresti stalinist-
likke ja hiljem „hruštsovka“ 
tüüpi maju täis pikitud lin-
naks, kus vene keel oli kõla-
vam kui põlisrahvuse oma.
Aastatel 1950-1962 oli Tapa 
sama nime kandnud rajooni 
keskus, kuulus seejärel hal-
duslikult Paide rajooni koos-
seisu ja jõudis 1964. aastal 
Rakvere rajooni ning hiljem 
Lääne-Virumaa rüppe, kuhu 
linn ühendusteid ja tõmbe-
keskusi arvestades ka loogili-
selt kuulub.
1970. aastal ületas linna ela-
nike arv 10 000 piiri ja 1989. 
aastaks oli eestlaste osakaal 
langenud 37 protsendile. 
Kusjuures nõukogude võim 

ei arvestanud elanike hulka 
armee ajateenijaid – sõdur-
poisse võis suletud müüride 
taga olla veel paar-kolm tu-
hat, kui mitte rohkem.
Arhitektuuriliselt, nagu mai-
nitud, hakkas Tapa järjest 
rohkem meenutama mõnd 
Venemaa kolkalinna. Oma 
osa oli selles 1944. aasta 
märtsipommitamisel ja veel 
rohkem 1941. aastal tagane-
nud hävituspataljonlastel, 
kes põletasid-hävitasid pea 
täielikult valdavalt puumaja-
dega kesklinna. Purustused 
olid nii suured, et nõukogu-
de linnaplaneerijad pidasid 
hiljem paremaks muuta isegi 
tänavavõrku.
Linna peatänava äärde ehi-
tati stalinistlikus stiilis elu-
majad. Iseenesest on ju mõ-
ned neist üsna huvitava ar-
hitektuuri- ja plaanilahen-
dusega, aga ehituskvaliteet 
oli nagu oli. Mingil põhjusel 
ei suudetud hoida isegi sir-
get tänavafronti ja tänane 
Tapa on nüüd üsna hädas 
oma Pika tänava väljanäge-
misega. Vaadet Pikalt täna-
valt keskväljakule „kaunis-
tab“ aga silikaattellistest ehi-
tatud „hruštsovka“ – mis küll 
linnaplaneerijate peades toi-
mus? Isegi kui suur korteri-

puudus sundis selliseid kole-
maju ehitama, siis miks piki-
ti neid kõige mõeldamatu-
matesse kohtadesse?

Reostus pärssis linna 
arengut
Nagu kõigest sellest vähe 
oleks, tabas Tapat suur kesk-
konnareostus. Või isegi mitu.
Nõukogude sõjaväelennuki-
te jaoks maa sisse ehitatud 
kütusemahutid hakkasid 
lekkima ning lennukikütus 
jõudis põhjavette. Tapa kae-
vuvesi läks sõna otseses 
mõttes tikust põlema. Pikka 
aega said paljud Tapa elani-
kud puhast joogivett vaid 
tsisternautost.
Linna teises servas said ja-
maga hakkama nõukogude 
raudteelased – veduride-
poost lekkisid naftasaadused 
Valgejõkke ja reostuse leviku 
piiramiseks kaevati jõele ise-
gi jupike uut sängi, samal 
ajal suleti vana tammiga. 
Kuna nõukogude võim ei 
vaevanud oma pead ega res-
sursse ei reostuste likvideeri-
mise ega ka vee- ja kanalisat-
sioonitrasside ehitamisega 
mujale kui kesklinna, oli Ta-
pa kohalik võim pärast ise-
seisvuse taaskehtestamist 
käsist ja jalust seotud: just 
nendele kahele kulus suur 
hulk raha ja energiat.
Linna ilme on hakanud tõsi-
selt muutuma alles viimasel 
kümnel aastal. Ühtlasi lan-
gevad muutused kokku Tapa 
valla moodustamisega 
(2005. aastal ühinesid Tapa 
linn ja Saksi ja Lehtse vald) 
ning uute persoonide või-
muletulekuga.
Paaril eelmisel aastal hakkas 
uut ilmet saama raudteejaa-
ma ümbrus (oma osa on siin 
ka Eesti Raudteel), tänavu 
valmis aga renoveeritud 
keskväljak. Samuti on välja 
vahetatud pea kõik vee- ja 
kanalisatsioonitorud, viidud 
uued kommunikatsioonid 
kõigi majadeni ning sel suvel 
said mustkatte eranditult 
kõik Tapa linna tänavad.

„Laigulised“ pole Tapa linnapildis mingi haruldus ja kõik on sellega harjunud. Sõdurid naase-
vad õppuselt, taamal hiljuti korda tehtud Tapa Gümnaasium
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Vallavanem Alari Kirt raudteejaamaesisel parkimisplatsil. Vanale vaksalihoonele on rakenduse leidmine raske, aga üks 
huvitav tõsiasi jääb küll silma: pärast seda, kui Elron pani käiku uued rongid, on märgatavalt suurenenud jaama juures 
parkivate autode hulk. „Tallinnasse käiakse tööle. Tulevad autoga siia ja jätavad päevaks parklasse,“ põhjendas Kirt. 

Aivar Ojaperv

Lisaks sellele, et Kirt pole põ-
line virulane, on ta Tapal 
„võõras“ veel teiseski mõt-
tes. Teatavasti ühinesid Tapa 
linn ja Saksi ning Lehtse vald 
üheks suureks omavalitsu-
seks 2005. aastal. Esimesed 
neli aastat juhtis ühendoma-
valitsust Kuno Rooba, siis tu-
li Kirdi kord. Kusjuures Kirt 
on „väiksema venna“ esin-
daja – enne ühinemist oli 
just tema Lehtse vallavanem 
ja veel enne seda pidas ta sa-
ma ametit Amblas. Seega 
näeb Alari Kirt Tapa asju na-
tukene teise pilguga kui põ-
liselanik ning alljärgnevalt 
ongi kirjas tema vaatenurk.

Parafeerides mõnd spordi-
ajakirjanikku: kuidas vorm 
on, kuidas Tapal muidu lä-
heb?
Ei ole põhjust kurta. Vaatasin 
just enne teie tulekut töötu-
se numbrid üle – nagunii kü-
site – ja saan kinnitada, et 
töötute hulk Tapa vallas on 
jätkuvas languses. Hetkel on 
registreerituid töötuid um-
bes 150 ja alla 100 polegi 
reaalne – need on inimesed, 
kes nii või teisiti tööle ei lä-
he.
Pea kõik Tapa valla suure-
mad tööandjad otsivad töö-
tajaid. Kusjuures mingeid 
erinõudmisi pole – tähtis on, 
et kella tuntaks ja kaine pea-
ga tööle tullakse. Tööandjad 
on valmis ka töötajaid välja 
õpetama. 
Muidugi tuleb tunnistada, et 
pakutavatel töökohtadel pal-
gad teab mis suured pole. 
Aga samas oleks puhas ulme 
loota, et Tapale tuleb töö-
andja, kes pakub välja 50 

kõrgepalgalist töökohta. Me 
võime tööstusküla turunda-
da ja teha teab mida – selli-
sed ettevõtted lihtsalt ei tule 
maapiirkonda. Esiteks juba 
seetõttu, et nad ei leia siit 
kvalifitseeritud tööjõudu.

Tapa on militaarlinn. Kas 
omavalitsusel on kaitseväe-
ga ka mingi koostöö, või on 
nad riik riigis? Ma selle pä-
rast küsin, et olen kuulnud: 
mis seal Tapal viga, kutsu-
vad sõjaväe appi, kui mõne 
asjaga hätta jäävad.
Nii see ikka ei ole. Muidugi 
oleme saanud kaitseväelt ka 
abi - kui siin mõni aasta ta-
gasi suur lumeuputus oli, ai-
tasid nad oma tehnikaga, 
aga nii nüüd küll ei ole, et kui 
vaja, saadetakse sõdurid tä-
navaid pühkima või lehti rii-
suma. Sõdurid tegelevad ik-
ka väljaõppega ja vald oma 
ülesannetega.
Kaitseväel on Tapal tõesti 
palju inimesi, aga valdav 

enamik käib tööle mujalt 
(selles võis siinkirjutaja ise 
veenduda, kui loendas kait-
seväe garnisoni värava taga 
parkimas kümneid ja küm-
neid autosid – A.O.). Kindlas-
ti on see neile koormav ja 
pole nende perele lihtne, 
kuid sõjaväelase elu on juba 
kord selline: täna siin, hom-
me seal. Seetõttu pole nad ka 
eriti aktiivsed Tapale n-ö pä-
riskodu rajama, end valda 
sisse kirjutama.
Vallal oleks pakkuda küll 
kortereid ja ka elamuehitu-
seks jaguks maad, samuti on 
meil olemas kõik laste jaoks 
– lasteaiakohad, koolid, hu-
viharidus, spordiklubi – kuid 
suurem on mure ohvitseride 
naistega: neile pole Tapa val-
las tõepoolest sobivat tööd.
Aga koostöö on kaitseväega 
meil siiski olemas, nad on 
head naabrid. Nad on aida-
nud linna heakorrastada – 
näiteks vanade hoonete lik-
videerimisel on neist suur 

abi olnud. Isegi nende õp-
pustest on vald kasu saanud 
– pioneerid on ehitanud jõe-
kestele ja ojadele sildu, mis 
hiljem on jäänud tsiviilrahva 
käsutusse. Oma suuremad 
liikumised on nad omavalit-
susega alati korrektselt koos-
kõlastanud. Ja Tapa inime-
sed on „laigulistega“ harju-
nud – keegi ei kergita enam 
kulmugi, kui täisvarustuses 
sõdurid läbi linna oma järje-
kordselt rännakult või kust 
iganes naasevad.

Raudtee?
Nõukogude ajaga võrreldes 
on töötajate hulk vähene-
nud, enam ei ole iga kolmas 
tapalane raudteelane. Aga 
siiski on nad tublid tööand-
jad – kui omavalitsuse töö-
kohad välja arvata, siis nad 
ongi selles arvestuses valla 
suurimad. Hea meel on, et 
Eesti Raudtee on hakanud 
heakorrast lugu pidama ning 
raudtee ümbrus on paremas 

seisus kui kunagi varem.

Aga vaksalihoone?
Selle saatusest on palju rää-
gitud. Igasuguseid ideid on 
välja pakutud ja vahel ongi 
tundunud, et kohe-kohe 
hakkab asi liikuma, kuid ikka 
on kõik vaikne. Hetkel ma 
isegi ei julge oletada, mis sel-
lest võiks tulevikus saada. 
Praegu on ainukene ees-
märk, et see välispidiselt kor-
da saaks. Mingit mõistlikku 
funktsiooni ma küll sellele 
hoonele välja pakkuda ei os-
ka. Mõnel puhul on vana 
vaksal siiski kasutust leid-
nud: näiteks teatriinimestele 
meeldis see väga, kui nad 
seal oma suvelavastust tegid.

Ühinemine? Kas Saksi, 
Lehtse ja Jäneda inimesed 
on rahul või nutavad oma 
valda taga?
Olen igal aastal neilt sama 
küsimust küsinud, et kas see 
oli õige lüke? Vähemalt minu 

kõrvad pole kuulnud, et kee-
gi seda valeks peaks, aga mi-
ne muidugi tea, mis tagaselja 
arvatakse.
Mida oleks Lehtse vald võit-
nud, kui olnuks iseseisev? 
Toonase vallavanemana ma 
tean, kui suured olid ülalpi-
damiskulud ja kui väike in-
vesteerimisvõimekus.

Eestlased-venelased?
Ka kõrvaltvaatajana julgen 
öelda, et Tapal rahvuste 
probleemi pole. Noorem 
rahvas räägib küllaltki korra-
likult eesti keelt, kindlasti 
paremini kui Kohtla-Järvel 
või Lasnamäel. Lõimumine 
hakkab juba lasteaiast – meil 
on küll n-ö eesti ja vene las-
teaed, kuid tegelikult on seal 
segarühmad. Kuigi venekeel-
ne kool on alles - sel aastal 
tegutseb veel ka üks viie õpi-
lasega gümnaasiumiklass, 
alates järgmisest aga ainult 
põhikool – panevad vene 
keelt kõnelevad lastevane-
mad oma lapsed järjest 
enam eesti kooli. Koolis, hu-
viringides, spordiklubis puu-
tuvad eesti ja vene lapsed 
järjest rohkem omavahel 
kokku ning sõpradeks saa-
des enam rahvust nii väga ei 
vaadata. Muidugi on ka meil 
riide ja kaklusi, aga need po-
le rahvuslikul pinnal. Eestla-
ne ja venelane istuvad baaris 
sageli ühe laua taga ja kui tü-
li tekib, siis vastaspooleks on 
samuti segaseltskond.

Tapa linna väljanägemisse 
on vald viimasel ajal päris 
kõvasti investeerinud. Kas 
„maa“ saab ka millalgi oma 
osa?
Põhimõtteline otsus on vas-
tu võetud Lehtse multifunkt-
sionaalse külakeskuse raja-
miseks, kus oleks kõik ühe 
katuse all: omavalitsuse tee-
nused, raamatukogu, kul-
tuurimaja, lasteaed, ilmselt 
ka Lehtse ja Jäneda piirkon-
na kool. Koolivõrguga pea-
me nagunii midagi ette võt-
ma: praegused neli eraldi-
seisvat kooli käib vallale üle 
jõu.

Vallavanem Kirt: Tapal rahvuste probleemi pole
Tapa vallavanem Alari 
Kirt on „migrant“ – 
juurte poolest lõu-
naeestlane. Tapa valda 
asus ta juhtima 2009. 
aastal, kui võimule tuli 
valimisliit Valgejõgi ja 
peab seda ametit nüüd 
teist koosseisu järjest.
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Tiia Paist

Kes sa oled, Kristel Aaslaid?
Saaremaa neiu, kelle unistu-
seks on alati olnud laulda, 
tantsida ja näidelda. Ja kui-
dagimoodi on see unistus 
mul praegu täituma haka-
nud. 

Kuidas on sinust saanud 
see, kes sa täna oled? Missu-
guses peres oled kasvanud?
Minu pere on kokkuhoidev, 
väikese kiiksuga. Nii ema kui 
ka isa suguvõsas on palju 
naljast lugu pidavaid inime-
si, ilmselt sealt ka minu kirg 
alati naerda ja naerma ajada, 
isegi kui see iga kord välja ei 
tule. Mõte pidavat ju luge-
ma! Suure osa oma elust 
olen elanud Kuressaares, 
kuid lapsepõlves olin sageli 
ka maakohtades vanavane-
mate juures. Sealt ka veidi 
poisilik seiklushimu ja koha-
ti hoomamatu energia ning 
möllamise isu.

Mis eriala sa tegelikult oled 
omandanud? Kas näed oma 
tulevikku õpitud erialal?
Hetkel omandan Tallinna 
Ülikoolis suhtekorraldaja 
eriala. Ma arvan, et kuidagi-
moodi olen sellega tulevikus 
kindlasti seotud.

Mis koht on muusikal sinu 
elus?
Muusika on mu elus väga 
tähtsal kohal - kirjutan ise 
lüürikat, mõtlen meloodiaid, 
kuulan igal võimalusel oma 
lemmikuid või otsin uusi 
ägedaid artiste. Mulle meel-
dib avastada uut muusikat, 
seda sõpradega jagada ning 
sel teemal nendega arutleda.

Missugusele projektile sinu 
elus kulub praegu kõige 
rohkem aega?
Hetkel vajab „näosaade“ kõi-
ge enam aega. Kui ma paras-
jagu proovis polegi, käib 
mõttetöö edasi - kuidas ja 
mis ja miks.

Mida teed siis, kui parasjagu 
ühegi projektiga ei tegele?
Mulle meeldib käia kodus 
ema-isa ja väikese venna 
juures. Kui ma aga Saare-
maale ei jõua, siis meeldib 
sõpradega aega veeta - mul 
on nendega elus väga veda-
nud. Nad on inimesed, kes 

KRISTEL AASLAID:
elu Eestis on mugav ja lihtne
Kristel Aaslaid (pildil) 
on televaatajate süda-
messe pugenud tele-
sarja „ Padjaklubi“ 
Mi ana. Täna kogub ta 
veelgi rohkem tuntust 
TV3 menusaates „Su 
nägu kõlab tuttavalt“.

võtavad mind sellisena, na-
gu olen, toetavad mind kõi-
ges ja annavad alati head 
nõu. Nad teevad mu elu nii 
päikseliseks, et mõnikord 
kannan ka talvel päikesek-
reemi kotis. 

Suuremaid plaane?
Suuri plaane otseselt ei ole. 
Plaanis on rohkem muusikat 
teha, võibolla midagi täitsa 
üksi korda saata, oma kahest 
bändist (Sierra Black ja Avoid 
Dave) eraldi. Aga kindlasti ka 
nendega koos.

Mis on sinu meelest Eestis 

nii hästi, et enam paremini 
ei saa? 
Eestis on hästi see, et elu on 
tegelikult lihtne. E-riigina on 
palju kergem orienteeruda 
igasugustes täiskasvanute 
kohustustes, mis Tallinna 
kolides ja iseseisvat elu alus-
tades järsku sülle kukkusid. 
Eestis on mugav ja mõnus. Ja 
kuskil mujal ei ole kunagi nii 
kodune tunne!

Mida soovitad kaasmaalas-
tel teha siis, kui ajad on ras-
ked?
Naeratada. Isegi kui on tun-
ne, et ei saa.

Rasked ajad on proovikiviks 
- meil kõigil on raskeid aegu, 
aga naeratus ja naer aitavad 
koormat natukene kerge-
maks teha. Ja kindlasti tuleb 
rääkida.
Paljud muremõtted mõel-
dakse iseendile suuremaks, 
kuid kui me juba kuuleme 
ennast neid muresid välja 
ütlemas, tunduvad nad palju 
väiksemad või tunduvad la-
hendused palju loogilisemad 
ja kergemad.
Kõike ei pea üksi kannata-
ma.

Foto: Mart Vares
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www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Mina valin

parimad!

Pikk talv on alles ees!
Viimane aeg akende vahetuseks!

Nüüd ka järelmaksu võimalus!

Täpsem info:

Möödunud nädalal kaasas 
Roela lasteaia-põhikooli loo-
dusõpetuse õpetaja Reet 
Maadla neli kuuenda-seits-
menda klassi tüdrukut ning 
viis koos nendega läbi aktiiv-
se energiasäästu nädala. 
Elis Jürgens, Marleen Pabe-
rit, Triinu-Liis Kullik ja Car-
mel-Merith Pikhof võtsid 
möödunud nädalal toimunu 
kokku rahulikus miljöös 
kooli puhketoas. Tüdrukute 
sõnul tuli ettepanek teema-
nädala korraldamiseks õpe-
taja Maadlalt. Kõik ülejäänu 
oli aga juba nende endi välja 
mõelda ja korraldada. Vaid 
väljaspool kooli toimunud 
asjaajamised käisid kooli di-
rektori või mõne teise täis-
kasvanu kaudu. 
Esmaspäeva hommikul käidi 
kõikides klassides üksikasja-
likult nädalaplaani tutvusta-
mas. Tekitati huvi korjata va-
napaberit, meisterdada prü-
giskulptuure ja osaleda loen-
gus. 
Teisipäeval külastas kooli 
Ragn-Sellsi esindaja, kes rää-
kis algklasside õpilastele 
prügi sorteerimisest kodus, 
aga ka jäätmekäitlusest laie-
malt. 
Kolmapäeval meisterdati 
skulptuure. Oli nii indivi-
duaalseid töid kui ka klassi-
kollektiiviga tehtuid. 
Neljapäeval tähistati isade-
päeva, koolis avati näitus. 
Korraldajate sõnul on niisu-
guse nädala eesmärgiks tõs-
ta noorte teadlikkust energia 
säästmisest, taaskasutusest 
ja prügi sorteerimisest. Pe-
red, kus kodudes on veel ah-
juküte, puutuvad teemaga 

Roela kooli õpilased korral-
dasid energiasäästu nädala

Foto: erakogu

rohkem kokku. Teatakse, 
missugused pakendid lähe-
vad põletamisele, missugu-
sed prügikasti. Aga on ka 
lapsi, kelle jaoks teema lõ-
peb sellega, et keegi kodus 
ütleb: “Vii prügi välja.“ 
Teemanädalal on ka pikem 
mõju: näiteks korjatakse 
nüüd Roelas aktiivselt vana-
paberit spetsiaalselt selleks 

projektiks kohale toodud 
konteinerisse. Usinamad pe-
red on kokku kogunud roh-
kem kui 100 kg vanapaberit. 
Ka koolimajas on laod-riiu-
lid hoolega läbi vaadatud, et 
ajast ja arust töövihikud ning 
õpikud taaskasutusse lähek-
sid. Kogumise teeb põnevaks 
väike võistlus, kus kõikide 
kogujate paberikogused kaa-

lutakse ja parimad saavad 
tunnustuse. 
Sel reedel tõmmatakse kogu 
ettevõtmisele joon alla ühi-
süritusel, kus kõik aktiivsed 
märgitakse ära, nädalat jääb 
meenutama aga asjatundli-
kult kokku pandud infotah-
vel koridori seinal.

Tiia Paist

Kertu Raudmäe valmistamas mehikest nimega Oskar.
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Eelmisel nädalal võis 
postkastist leida kogu-
ka kirja, milles olid 
jõulukaardid ja mak-
sekorraldus nende eest 
tasumiseks. Tegemist 
on puuetega inimeste  
juba mitmeid aastaid 
kestnud kaardimüügi-
kampaaniaga, mille 
pealtükkivus aga pal-
judele ei meeldi.

Mari Mölder

Ümbriku avamisel leidis sel-
lest seitse jõulupostkaarti, 
ümbrikke nende postitami-
seks, tutvustava kirja ja eel-
täidetud maksekorralduse. 
Kaardid on maalitud puue-
tega inimeste poolt, kes soo-
vivad olla majanduslikult 
sõltumatud. 
Raha soovitakse nende eest 
8.90, kuid juurde on lisatud, 
et maksmine pole kohustus-
lik. 
Kaartide valmistaja on OÜ 
SJK-Kirjastus, kes juba 2006. 
aastal pälvis sama kauple-
misvõttega meedias suurt 
tähelepanu. Inimesed kae-
basid, et paha aimamata rõ-
hutakse nende südametun-

nistusele. On saadud ju tah-
te vastaselt kaupa, mille eest 
peaks nagu maksma: puude-
ga inimesed on näinud sel-
leks vaeva, et maalida ilusaid 
postkaarte.
Järelpäringule, kuidas vali-
takse sihtgruppi või kust 
saadakse adressaate, kirjas-
tus vastust ajakirjanikule ei 
andnud. Varasemalt on ette-
võte öelnud, et inimeste isi-
kuandmed on saadud piira-
tud osast rahvastikuregistri 
andmetest Siseministeeriu-
mi loal.
Kuna iga aasta toob see kam-
paania kaasa palju küsimusi, 
siis ka Eesti Liikumispuude 
leheküljelt võib lugeda, et 
sealsed inimesed pole selle 
kampaaniaga seotud ja ne-
mad ei korralda müüki, seda 
teeb ülemaailmne suu ja ja-
laga maalivate kunstnike 
ühing. Eraldi rõhutatakse, et 
pole mõtet liidu tööd selles 
küsimuses telefonikõnedega 
häirida.
Tarbijakaitseameti tarbija-
poliitika ja avalike suhete 
osakonna juhataja Hanna 
Turetski ütles, et selliseid 
pakkumisi tehes või saades 
peab jääma tarbijale võima-
lus otsustada, kas ta soovib 

saadetist või mitte.
„Antud juhul on selline või-
malus kõikidel saadetise 
saajatel olemas. See, kas kee-
gi osaleb heategevuses või 
mitte, on igaühe enda otsus-
tada ning siinkohal Tarbija-
kaitseamet soovitusi anda ei 
saa,” lisas Turetski.
Eelmisel aastal samasuguse 
ümbriku saanud rakverlane 
ütles, et pärast mõningast 
mõtlemist jättis arve siiski 
maksmata, sest polnud selli-
se väljaminekuga arvesta-
nud.
Ta tõdes, et tundis end see-
tõttu häirituna. 
Eriti täbarasse olukorda jää-
vadki just majanduslikult vä-
hekindlustatud inimesed, 
kes heategevusse süütun-
dest annetavad, mida nad 
tegema ei peaks.
Kuigi tegemist on väga ülla 
üritusega, võiks kirjastus 
oma müügimeetodi üle vaa-
data, seda enam, et see on 
korduvalt tekitanud inimes-
tes pahameelt. Pealesuruv 
heategevuskampaania, mis 
on inimeste valikuid suunav, 
võib kaasa tuua vastupidise 
efekti, kus rahakotirauad 
sulguvad lõplikult.

Jõulukaartide
pealesunnitud müük ei meeldi tarbijatele

Ostu- ega tagastuskohustust pole, kuid juba tehtud töö eest tasumata jätmine tekitab 
paljudes inimestes süümepiinu. Foto: Mari Mölder
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Maris Marko

Kümme aastat tagasi soovi-
sid kaks abiturienti Põh-
ja-Rootsi linnast Sandviken 
korraldada omavanustele la-
hedat üritust. Neil tekkis 
idee teha laevareis ainult 
õpilastele ja nii sündiski Lõ-
pukruiis. Üritus sai õpilaste 
seas kohe väga populaarseks 
ja levis üle maa ning täna-
seks on kevadvaheajal Lõ-
pukruiisil osalemine osa 
Rootsi koolilõpetamise tra-
ditsioonist. Fun Cruises on 
Skandinaavia suurim Lääne-
mere kruiiside korraldaja, 
saates aastas reisile 15000 
õpilast. Eestisse jõudis Lõ-
pukruiis isiklike kontaktide 
kaudu. „Siin nähti ettevõtmi-
ses suurt potentsiaali sarna-
se ürituse puudumise ning 
hea ettevõtluskeskkonna 
tõttu ning selles ei ole pida-
nud pettuma,“ märkis kruiisi 
eestipoolne eestvedaja Anni 
Vahtras. Esimene meie abi-
turientidele mõeldud Lõ-
pukruiis toimus käesoleva 
aasta kevadel.
2015. aasta kevadisel kooli-
vaheajal, 16.-18. märtsini 
toimub teine Lõpukruiis. 
Selle tarbeks on broneeritud 
reisilaev Victoria I, mis viib 
noored Stockholmi ja toob 
ka tagasi.

Tihe programm
„Pärast laeva väljumist on 
kõigil aega ennast kajutites-
se sisse seada ja laevaga tut-
vuda,“ tutvustas Vahtras 
programmi. „Õhtusöök al-

Abituriente oodatakse 
Lõpukruiisile
Gümnaasiumilõpeta-
jaid kutsutakse kevadi-
sel koolivaheajal osale-
ma ainult abiturienti-
dele mõeldud Lõpu- 
kruiisil. Laevareisile 
Rootsi õpetajaid ja lap-
sevanemaid kaasa ei 
võeta.

gab kell 20 ning seejärel on 
kõigil soovijatel võimalus 
osa võtta kiirkohtingust. 
Meelelahutusprogramm jät-
kub karaokega ning südaööl 
astub üles Karl-Erik Taukar 
koos bändiga. Pärast seda 
võtavad tantsusaali oma või-
mu alla DJd Kristjan Hirmo 
ja Kert Klaus, tantsida saab 
hommikuni. Järgmisel päe-
val on kõigil valida, kas nad 
lähevad Stockholmi linna 
uudistama või jäävad laeva-
le, kus ka tegevusi jätkub. Ta-
gasiteed alustame taas õhtu-
söögiga ning siis on jälle või-
malus kiirkohtingu käigus 
uusi sõpru leida. Teisel õhtul 
toimub Lõpukruiis 2015 ka-
raoke superstaari valimine, 
võitja otsustab professio-
naalne zhürii. Seejärel astub 
üles Rootsi kaverbänd Bad 
Influence, kes ka eelmisel 
aastal noored kaasa laulma 
ja hüppama pani ning pärast 
seda astuvad pulti DJdest 
kaksikvennad Marc F ja Ar-
tur F, kes on plaate keeruta-
mas käinud isegi Ibizal.“
Julgust Lõpukruiisi uuesti 
korraldada andis eelmise 
reisi positiivne tagasiside. 
„Eriti oldi rõõmsad selle üle, 
et oli võimalus tutvuda teiste 
abiturientidega Eesti kooli-
dest,“ ütles Vahtras. „Tõdesi-
me ka, et eelmisel aastal jäi 
pilet paljude jaoks natuke 
kalliks, seetõttu on eriti hea 
meel, et sellel aastal on nel-
jase kajuti hind 156 eurot (39 
eurot inimese kohta), mis on 
40 eurot odavam kui eelmi-
sel korral.“
Positiivset tagasisidet andis 
ka Haljala Gümnaasiumi vi-
listlane Sander Aleks Paavo, 
kes osales esimesel kruiisil. 
„Ootused olid suured! Oota-
sin meeldejäävat ja raju üri-
tust. Uskusin, et üritus tuleb 
vinge juba esimesel päeval,“ 
kinnitas noormees, kes het-
kel teenib Eesti riiki kaitse-
väes. „Põhjus, miks me sinna 
läksime, oli lihtne. Olime 

oma klassiga lõpetamas koo-
li ja mõtlesime, et paneks 
sellele ühe vägeva punkti. 
See üritus oli omaette ela-
mus. Tutvusime uute ini-
mestega üle Eesti ning loo-
mulikult sai tantsusaalis ja 
mujal pidutsedes auru välja 
lasta. Soovitan seda reisi 
gümnasistidele, kes soovivad 
samuti oma kooliaega vin-
gelt lõpetada ja midagi uut 
kogeda.“

Turvalisus on tagatud
Noorteürituste puhul kipu-
vad umbusklikud kõrvalseis-
jad kahtlustama, et pidu lä-
heb käest ja kisub läbusta-
miseks. Anni Vahtras kinni-
tab kõigepealt, et Lõpukruii-
sile oma alkoholiga ei pääse, 
see konfiskeeritakse (Tallin-
nasse tagasi jõudes on või-
malik see tagasi saada). „Al-
koholi muidugi tarbitakse, 
kuid me pakume lisaks selle-
le ka palju tegevusi ja väga 
head programmi -  tegevust 
jätkub kõigile, kellel vähegi 
soovi kaasa lüüa,“ kinnitas 
Vahtras. „Lastevanematele 
saab rahustuseks öelda, et li-
saks Tallinki tavapärasele 
turvameeskonnale on Lõ-
pukruiisil lisaks veel oma 
turvameeskond, kes liigub 
pidevalt laeval ringi, vaatab, 
et kõik leiaksid oma kajutid 
üles, et keegi kedagi ei tüü-
taks ja kõigil oleks lõbus. Lõ-
pukruiisijate turvalisus on 
meie jaoks väga oluline!“ 
Eelmisel aastal möödus Lõ-
pukruiis ilma suuremate vi-
perusteta.
„Usun, et vanemad ei peaks 
selle pärast väga muretsema, 
et nende võsukesed veidi au-
ru välja lasevad. Midagi hal-
ba seal vaevalt juhtuda 
saab,“ leidis ka Paavo. 
Kõik abituriendid, kes soovi-
vad Lõpukruiisil osaleda, 
saavad endale kajuti bronee-
rida kruiisi koduleheküljel 
www.funcruises.ee. 
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa Tamsalus ahiküttega 
korter. 2/2, 37 m2, remont lõpuni 
tegemata, kuur, keldriboks, kom.
maksud 16 €. Hind 2950 €. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa Tallinnas Pae tn 23a väike 
korter (16 m2), renoveeritud 
2014. aastal. Kööginurk ja mööbel. 
Hind 26 500 €. Tagatise või 5000 
€ olemasolul võimalus saada 
laenu soetatava korteri tagatisel 
ilma sissetulekut tõendavate 
dokumentideta. Olemas teise 
korteri variandid. Tel 5551 8067, 
Roza

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

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

• Müüa kõigi mugavustega väga 
ilus 1toaline korter Tamsalus 
Ääsi tn 8. 2/5, 32 m2, pakettaknad, 
turvauks, vannituba renoveeritud. 
Hind 3300 €. Tel 5551 8067, Roza

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

• Müüa 2toaline renoveeritud 
korter Rakveres Kungla tn (avatud 
köök, III k.). Otse omanikult. Tel 
5698 7589

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

•  Mü ü a  S õ m e r u l  2 t o a l i n e 
keskküttega korter. Tehtud san.
remont. Järelmaksu võimalus. 
www.kv.ee/2416694. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline korter Kundas 
Pargi 6 – 14. Hind 7000 €. Tel 5609 
3246, vene k., 5332 0991, eesti k.

• Müüa või anda üürile 2toaline 
kena korter Kundas Mäe 12, 5/3, 
38 m2, duširuum remonditud, 
uus san.tehnika, info/pildid www.
kv.ee või wahmann@hot.ee.  Hind 
3200 €, võib ka järelmaksuga, 
üürimisel hilisem ostuvõimalus. 
Tel 5563 5289

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

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Näpil. Tel 5556 3144

• Müüa Tamsalus Ääsi 17 3toaline 
korter (4/5). Hind 3900 €. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa 3toaline korter Tapa 
kesklinnas. Tel 5110 478

• Soodsalt müüa heas korras kõigi 
mugavustega 3toaline korter 
Tapal Ülevuste 7. Hind 7400 €. Tel 
5840 9350

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

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

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

• Müüa Kiviõlis Viru tn 21 väga ilus 
3toaline korter (3/5). Rõdu. Tule 

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 
5558 8135

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostan garaaži Kundas. Tel 5579 
457

• Ostan 1-2toalise korteri 
Rakveres hinnaga kuni 16 000 
€. Tel 5171 522

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

•  N o o r  p e r e  s o o v i b  o s t a 
krundi või maja  Rakveres ja 
selle lähiümbruses (ca 10 km). 
Pakkumised saata  om@neti.ee või 
tel 5852 0050

• Otsin klientidele 1-, 2-ja 3toalist 
korterit Tapa linnas, maja Tapal 
ja Kadrina vallas ning  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 renoveerimist vajava 
maamaja/talu maks. 20 km Rakverest. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5557 5171

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

KINNISVARA vaatama! Tel 5551 8067, Roza

• Müüa 4toaline mug. korter 
Rakveres Pagusoo tn (V korrus, 
kamin). Hind 38 000 €. Tel 5557 
5145

• Müüa 4toaline keskküttega 
korter Rakveres vallas Veltsi külas 
otse omanikult. Hind 14 000 €, 
tingi! Tel 5800 2142

•  Mü ü a  Ha l j a l a s  4 t o a l i n e 
renoveeritud korter. Tel 5568 6385

• Müüa 4toaline korter Tamsalus 
Ääsi tn 17. San.remont tehtud, 
toad eraldi, 2 rõdu, 1/5. Võtmed 
kätte notaritehingu päeval. Hind 
6900 €. Tel 5551 8067, Roza

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

• Müüa maja Viru-Jaagupis. Hind 
18 000 €. Tel 5529 619

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

• Müüa enamjaolt renoveeritud 
maja koos kõr valhoonetega 
Rakke vallas (5 km kaugusel). 
Maja üldpinda ligikaudu 60 m2, 
kogu krunt 2,067 ha. Täpsem info 
5382 8372

• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

• 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, 
m i l l e  ää re s  p o o l e l i  o l e v 
suvemaja, elektriliitumise 
võimalus krundi piiril. Rakvere 
kesklinna 4 km, linna piirini 1,6 
km. Tel 5229 233

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

• Müüa garaaž Näpil, alt tühi, 
elekter olemas. Tel 5157 395

• Müüa garaaž. Hind 2500 €. Tel 
5185 968

ÜÜRILE ANDA

Üürile anda äriruumid Rakvere, Räga-
vere 35, suuruses 12m2, 20m2 ja 
50m2. Maja asub kergelt leitavas asu-
kohas ja on heade parkimis ngimus-
tega. 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 Lise-
te

Müüa kinnistu Haljala vallas, Pehka külas. 
Kinnistul laudahoone (777,5 m2) ja harita-
vamaa. Krundi suurus 39,5ha.  Elektriliitu-
mine olemas. HIND 117000 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Müüa Rakvere kesklinnas tupiktänavas Või-
du tn 39a esimesel korrusel avar äripind 
(endine kasutatud riiete äri). Sobiv ruum 
kaupluseks, bürooks, teeninduseks või väi-
ketootmiseks. Ruum sobib ka ümberehitu-
seks avaraks korteriks. Ruumi suurus 93,8 
m². HIND 33000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa privaatses asukohas, Rakvere kesk-
linna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. Ela-
mus on 5-tuba, oma küte, keskküte, õhk-
soojuspump ja elektriküte. Toimiv ühistu, 
elamul on madalad kommunaalkulud. Hoo-
nes puitpõrandad, mööbel jääb soovi kor-
ral sisse, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaaz ja puukuur, kinnistul on oma väikese 
aiaga hoov ja terass. HIND 88000 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Müüa privaatne maja Rakvere linna piiril 
Rannapungerja mnt 4. Kvaliteetselt remon-
ditud, majas on 4 tuba, suur köök koos 
köögimööbliga, aias viljapuud, majas 2 pa-
nipaika, 2 tuale . Kõrvalhoones saun, ga-
raaz ja kelder, tuale  ja suvetuba. Ümbrus 
vaikne. Krundi suurus 2100 m2. HIND 
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

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 Rakveres rahulikus piirkonnas 
Kunderi 1 omae e kinnise hooviga 
kahekordses renoveeritud puitmajas 
3-toaline ahikü ega korter. Keldris 
puude hoidla. Maja vastas park, kuhu 
planeeritakse tennisekeskust. Kesk-
linna mõne minu  tee. HIND 45000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa 2 toaline rõduga korter Tamsa-
lus, Ääsi 17. Korter on renoveeritud 2 
aastat tagasi. Vannitoas ja wc-s on 
põrandaküte, aknad, uksed vaheta-
tud. Korteri juurde kuulub keldriboks. 
Porkuni järv 5 km. HIND 9000 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Pajus s, Linnu 9, 3 toaline ava-
ra planeeringuga korter. Korteris on 
alustatud remondiga. On alustatud 
maja renoveerimisega, aknad vaheta-
tud. HIND 15700 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Rakveres Võidu 86, 2-toaline 
mugavustega remon  vajav korter. 
Korteris ühes toas naturaalparke  
põrand, aknad vahetatud, vannituba 
uuendatud. Avar köök. Korteri juurde 
kuulub keldriboks. HIND 21500 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Rakvere südalinnas, Veski 7 
suure rõduga 4-toaline valgusküllane 
avar korter. Põrandatel parke  ja 
vaipka ed, aknad vahetatud, korteri 
juurde kuulub keldriboks. Parkimine 
maja ees. HIND 48500 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Vinni vallas Pajus  alevikus Lin-
nu 7, 3-toaline keskmises seisukorras 
möbleeritud korter. Majas asub rahu-
likus piirkonnas, kauplus ja muud tee-
nindusasutused läheduses. Korter 
maja keskel, võib ehitada mitmesugu-
sed kütmisviisid, gaas, elekter, õhk-
soojuspump. HIND 10500 EUR. Helis-
ta 5530227 Eino

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

MÜÜA KINNISTU

MÜÜA ÄRIPIND

MÜÜA MAJAD
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• S o o v i n  ü ü r i d a  3 t o a l i s e 
ahiküttega korteri või  maja 
Rakveres või selle lähiümbruses 
hilisema ostuvõimalusega. Tel 
5621 9884

• Üürin Vinni või ümbrusesse 
korteri või majaosa. Tel 5645 1242

• Üürile anda 1toaline  kõigi 
mugavustega korter Sõmerul (I 
korrus). Tel 5887 1954 või 5556 
6905

• Üürile anda 1toaline  k.m. 
renoveeritud korter Rakveres 
Võidu 84 (32 m2, V korrus, köök 
m ö b l e e r i t u d ,  i nt e g re e r i t u d 
g a a s i p l i i t ,  k ü l m k a p p , 
kommunaalkulud madalad. Üür 
160 € + kom.kulud, fotod City24 
ID: pcmaqe ). Marek 5081 311

• Anda üürile 1toaline korter 
Tapal. Tel 5110 478

• Üürile anda 2toaline k.m korter 
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 € + 
kom.maksud. Ettemaks 250 €. Tel 
5742 4103

• Kundas anda üürile 2toaline 
möbleeritud korter. Tel 5850 5125

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter L-Virumaal 
Laekvere aleviku keskuses heas 
teeninduspiirkonnas, I  kor., 
aiamaa kasutamise võimalus, 
sobilik ka pensionärile. Üür 65 €. 
Info tel 5073 918

• Anda üürile 3toaline korter 
Rakveres. Tel 5098 261

• Üürile anda 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309, Vera

• Anda rendile maamaja Laekvere 
v a l l a s  Mu u g a l  R a j a  kü l a s . 
Möbleeritud, vesi- ja kanal. sees 
koos saunaga. Info tel 5270 058

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

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Daewo Lanos 1,6, 99. a, 
ülevaatus kuni 09.2015, tehniliselt 
heas korras. Info tel +372 5145 474

• Müüa Ford Focus 1989. a. Auto 
on sõidukorras. Küsi hinda. Tel 
5290 161

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

• Müüa  Ford Transit  300M 
Kombi 2003.a, 2,0 diisel 55 kW, 
manuaal, ls 168 356 km, 8kohaline 
mahtuniversaal, millel invatõstuk 
ja 1 invakoht. Normaalses korras, 
ülevaatus 12. 2015. Hind 4300 €. 
Tel 5665 4232

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

• Müüa sõiduauto Nissan Almera, 
kirsipunane, ls 154 000 km. Hind 
400 €. Kiire! Tel 5360 5145

• Müüa Opel Astra 1,6i 1998. 
a, tume kirss metallik, 5 ust, 
luukpära, uuem mudel. Sõiduk 

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

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

• Ostan ilukilpe VW Passatile 
(R15). Tel 5588 294

• Ostan kaubiku Peugeot või 
Citroën al 2005.a, diisel, konks. 
Tel 5226 509

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

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

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

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

väga heas korras, omab ülevaatust 
09.2015. Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa Toyota Hilux 98.a. Tel 
5344 3547

• Müüa Volvo V40 1,9D 2001. a, 
Ford Focus 2003. a 1,8D, Ford 
Mondeo 2003. a 2,0D. Autod otse 
Hollandist, asuvad Haljala tee 5 
müügiplatsil. Tel 5023 559

• Müüa varuosadeks :  Ford 
Transit; Mondeo; Escort; VW 
Vento; Golf; Passat; Audi 2,5D, 
Shkoda Felicia, VW Caddy 1,6 B 
99.a, sõidukorras, ülev., valge. Tel 
5558 5956

• Müüa väga korralikud rehvid 
(8 mm, 4tk) 185/70 R14. Tel 5566 
9310

• Müüa odavalt kasutatud suve- 
ja talverehve (13-15 tolli). Tel 
5291 004

• Müüa paat. Tel 5199 7910

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Peugeot 206 CC, 12/2003, 
1.6(80kw), bensiin, automaat, kab-
riolett, sinine. Sn: 106 036km. Hind: 
2490.-

Chrysler Grand Voyager, 02/2002a. 
diisel, manuaal, sinine met. 7 kohta, 
Sn: 249 885km. Hind: 2990.-

Peugeot 607, 07/2005a. 2.7 (150kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
186 100km. Hind: 4490.-

Renault Master, 09/2004a. 2.5 
(73kw), kaubik, punane. Sn: 
110 725km. Hind: 4490.-

Mitsubishi Outlander, 06/2007a. 
2.0(100kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 114 420km. Hind: 6490.-

Renault Trafic, 01/2007a. 1.9(74kw), 
diisel, manuaal, 6 kohta, kaubik, kol-
lane. Sn: 200 650km. Hind: 6490.-

Renault Trafic Kombi, 9 kohta, 
01/2008a. 2.0(84kw), diisel, manuaal, 
hall met. Sn: 271 340km. Hind: 
6990.-

Nissan Qashqai Visia, 09/2008a. 1.5 
(78kw), diisel, manuaal, hall met. Sn: 
208 735km. Hind: 6990.- 

Renault Koleos, 11/2008a. 2.0 
(110kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 206 620km. Hind: 7990.-

Nissan Pathfinder, 06/2005a. 
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 280 435km. Hind: 7990.-

Chrysler Sebring, 02/2010a. 2.7 
(137kw), bensiin, automaat, sinine 
met. Sn: 105 894km. Hind: 8490.-

Skoda Octavia, 04/2011a. 1.2(77kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
122 915km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai, 10/2008a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, beež 
met. Sn: 83 165km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2007a. 
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež met. 
Sn: 176 055km. Hind: 8990.-

Dacia Duster, 05/2011a. 1.6(77kw), 
universaal, bensiin, manuaal, nelikve-
du, must met. Sn: 26 430km. Hind: 
8990.-

Audi A4 Avant, 04/2007a. 
3.0(171kw), diisel ,automaat, tumesi-
nine met. Sn: 115 985km. Hind: 
9490.-

Nissan Juke Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, hõbeda-
ne met. Sn: 49 170km. Hind: 9990.-

Nissan Juke, 11/2011a. 1.6(86kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
27 725km. Hind: 10 250.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin, ma-
nuaal, tumesinine met. Sn: 96 150km. 
Hind: 10 690.-

Nissan NP300, 06/2011a. 2.5 (98kw), 
diisel, manuaal, roheline. Sn: 
94 429km. Hind: 11 490.-

Renault Megane, 06/2012a. 
1.6(81kw), bensiin, manuaal, univer-
saal, hõbedane met. Sn: 22 945km. 
Hind 11 990.-

Peugeot 508 Allure, 05/2011a. 
2.0(120kw), diisel, automaat, tu-
mepruun met. Sn: 194 875km. Hind: 
12 490.-

Nissan Navara Double Cab, 
11/2008a. 2.5(126kw), diisel, auto-
maat, sinine met. Sn: 177 490km. 
Hind: 12 490.-

Peugeot 4007, 02/2012a. 2.4(125kw), 
bensiin, automaat, pruun met. Sn: 
95 080km. Hind 14 990.-

Nissan Murano Tekna, 11/2013a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 9500km. Hind: 35 900.-
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KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.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

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

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

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• 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

• Siseviimistlus ja üldehitustööd, 
vannitubade remont. Tel 5552 
8487

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Ehitus-, viimistlus- ja rem.tööd 
(elekter, plaatimised, värvimised, 
torutööd). Tel 5045 560

• KCK Teemant OÜ teostab 
t e e m a n t p u u r i m i s t , 
isolatsioonitöid, väiksemaid 
ventilatsioonitöid ning paigaldab 
värskeõhuklappe. Kontakt info@
kckteemant.eu, tel 5174 192, 
koduleht www.kckteemant.eu

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

• Soodsad rehvitööd Tapal. Nelja 
rehvi vahetus ainult 16 €. Auto 
remont, diagnostika, elektritööd. 
Tel 5599 2259

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

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

•  Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

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

• Boilerite, kraanikausside, 
WC-pottide, dushikabiinide, 
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

TEENUSED • OÜ Slepe teostab kvaliteetseid 
pottsepatöid.  Ehitame ning 
r e m o n d i m e  a h j e ,  p l i i t e , 
kaminaid ja teisi küttekehi. 
Hinnad mõistlikud. Tel 5016 112 
(Andres)

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

• Korstnapühkja. Tel 5560 4046

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

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

• Transport ja kolimine parima 
hinnaga. Tel 5695 6535

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 
7009

• Veoteenus väikekalluriga 
(kandevõime 1,5 tonni või 4 m3 
küttepuid). Tel 5691 5810

• 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,  metal l i lõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise 
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• Veoteenused kalluriga, 
multilift  kast,  tõstetö ö d 
kraanaga. Tel 5294 855, 5211 
439

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

•  P a k u m e  v e e - , 
kanalisatsiooni, mahutite ja 
gaasitorustiku paigaldust, 
h o o l d u s t ,  r e m o n t i  j a 
t e o s t a m e  k e e v i t u s t ö i d .
Erinevad rauatööd mustast ja 
rv metallist,  rõdu piirded ka 
poleeritud rv torust. Nimativ 
OÜ 5348 7973

•  Lu m e l ü k ka m i s t e e n u s . 
Rakvere. Tel 5659 702

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

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
A s u m e  Ko i d u l a  1 ,  R a kv e re 
Tsentrumi II korrus. Helista juba 
täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee
• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. 
Tel 5190 1697

•  K o g e m u s t e g a  b i l . v . 
raamatupidaja pakub teenust 
kokkuleppelistel tingimustel.  Tel 
5568 6385

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

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

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

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

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole! Tel 
5185 318

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



Kuulutaja reede, 14. november 2014 19Kuulutused

Loe Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

KAEVETÖÖD
Tel 5650 0368, 
     5699 7000

E-post
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

* 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

* 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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

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

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

• Müüa soodsalt esiku seina- 
ja jalanõukapp, raamaturiiul, 
diivanilaud, kunstlill palm (4 
haru, kõrgus 1,3). Tel 5698 9047

• Müüa kasutatud valge korralik 
köögimööbel koos valamuga, 
gaasipliit, valge laud, 4 tooli. 
Hind soodne. Tel 5342 1969

• Müüa soodsalt nõukogudeaegne 
sektsioonkapp (hele), riidekapp. 
Tel 5363 3385

• Müüa maalid. Tel 5398 1891

• Müüa väga korralik akordion 
We l t m e i s t e r  ( 8 0  b a s s i )  j a 
karmoška (c-duur). Tel 32 64 108

• Müüa väga korralik lastevanker-
s u v e kä r u  A B C  ( v i h ma k i l e, 
sääsevõrk) ja auto turvahäll 
M-Cosi. Tel 5180 410

• Müüa kreissaag ja neljarattaline 
k o r v i g a  t u g i r a a m  ( v ä h e 
kasutatud). Tel 5834 1554

• Müüa spaatuusik 2-le Saaremaal 
(3 päeva, 2 ööd). Kehtib kuni 28. 
dets. Hind 200 € (muidu 480 €) 
või vahetada “Seiklusjutte maalt 
ja merelt” raamatute vastu. Tel 
5645 1242

KODU             

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

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

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

• Ostan merevaigust kaelakee 
ja muid vanu ehteid (sõled, 
p r o s s i d ,  m a n s e t i d  j n e ) , 
käekellasid ja palju muud. 
Maksan 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 Vene-aegseid kopikaid, 
tsaariaegseid münte, Saksa- 
ja tsaariaegs et pab erraha, 
erinevaid märke, 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

Ostes 6 eset, 
maksad 4 kallima eest

P.S. Tasumine  sularahas!

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

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 
m3) transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5218 234
•  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 
T a a n i s t .  E l e k t r i -  j a 
bensiinimootoriga. Hinnad 
a l a t e s  2 2 5 0 + k m  € .  I n f o 
Rakveres: tel 5453 8053 või 
mail: aivar@profile.ee, www.
profi le.ee

•  M ü ü a  k ü t t e k l o t s e  j a 
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 lõhutud kuivi ja poolkuivi 
küttepuid. Pikkused on mitmetes 
mõõtudes! Tel 5631 6913 ja 5636 
5652

 • OÜ Puider müüb kuivi lepa 
kütteklotse 40L võrkkottides. 
Hind 1,5 eurot. Alates 30 kotist 
Rakvere piires transport tasuta. 
S a m a s  m ü ü a  k a  s a n g l e p a 
küttepindasid. Info 10.00-12.00 
esmasp, kolmap,reedeti tel 3224 
929

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

• Самый теплотворный брикет 
из опилок лиственницы. От 
производителя. Цена от 150 евро 
за тонну. Возможна доставка. 
Больше информации по телефону 
53476878 или по электронной 
почте marek@wellmax.ee
•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

KÜTTEPUUD
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www.kuulutaja.ee

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 
3504

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

LOOMAD
• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid. Tel 5649 5026

• Müüa väga kena taksitüdruk 
(5kuune). Hind kokkuleppel. 
Tel 5636 4032

PÕLLUMAJANDUS
•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .  V a j a d u s e l 
tükeldamine. Info tel 5059 151 või 
5354 3002

• Müüa toidukartulit “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

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

• Müüa söödakartulit, porgandit, 
peeti ja hapenduskapsast. Tel 
5807 9555

• Müüa noored kuked. Tel 5148 
848

• Müüa heas töökorras Belarus 
MTZ-82, lumesahk, kartulirootor 
ja puulõhkuja. Rakvere vald, tel 
5068 045

•  Mü ü a  6  h j  n e l i kv e o g a 
v ä i k e t r a k t o r .   S o b i b 
v ä i k s e m a t e k s  t ö ö d e k s 
metsas ja põllul. Hind 2200 
€. Tagasihoidliku lisatasu 
eest ka vedavate ratastega 
haagis,  ader,  mullafrees, 
lumepuhur, kartulivõtumasin 
jms. 1 a. tagasiostugarantii, 
j ä r e l m a k s u v õ i m a l u s . 
Rentimisel tasu 5 eur/ööp. Vt. 
ka minitraktor.onepagefree.
com. Tel 5668 9500, hobik@
hot.ee

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

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
•  A l a t e s  9 .  n o v e m b r i s t 
m u u t u b  k a u g l i i n  n r  1 1 0 
Rakvere-Tudu-Rannapungerja-
Mustvee-Kallaste sõiduplaan. 
P ü h a p ä e v a l  v ä l j u b  b u s s 
Kallastelt keII 11.30, Mustveest 
12.02 Rannapungerjalt 2.24, 
Tudulinnast 12.34, Tudust 13.01 
ja Rakveresse saabub kell 13.37. 
Esmaspäevast pühapäevani 
Rakvere Raudteejaamast kell 20.15 
ja esmaspäevast laupäevani  
Kallastelt kell 6.10 väljumised ei 
muutu. AS GoBus Rakvere

• Hotellide soodsad pakkumised: 
www.majutus.ee

• Kaotatud kuldkäekett Rakveres 
ajavahemikul 6-7. nov. Ausal 
leidjal palun võtta ühendust tel 
5592 8914

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

• 53a korralik sale mees  (ei 
suitseta) tutvub noorema naisega. 
Tel 5348 9906

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

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

•  M ü ü a  4 - 8 m  k ä h a r a d 
j õ u l u ku u s e d  f i r m a d e l e , 
omavalitsustele, koolidele, 
l a s t e a e d a d e l e  j n e . 
Kohaletoomisega.  Info ja 
broneerimine tel 5043 673

• Müüa elektrimootor (4,5 kW, 
2870p/m), hind 50 €; keevitustraat 
(1,2 mm, 15 kg), hind 20 €; Mazda 
323 tagumised amordid koos 
vedruga, hind 20 €/tk; Suzuki 
Baleno hõõtshoob taastatud, 
hind 15 €; kiilrihmad 2 tk, hind 5 
€/tk. Tel 5296 082

• Ostan 15cm paksuseid põranda- 
või laepaneele. Tel 5039 650

• Ostan Belarusi tagumise velje. 
Tel 5237 560

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

• Müüa kuivi kütteklotse (paksud, 
pikad). Vedu tasuta. 40L võtk 1,60 
€. Tel 5675 0536

• Müüa kuivi küttepuid 40L võr-
kudes. Hind 1,80 €/tk. Laekveres. 
Tel 5690 3740
• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5819 
1333

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

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

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
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Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 

MIDAGI UUT JA 
PÕNEVAT! 

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

Lahkus meie kallis ema, 

vanaema ja vanavanaema 

ILLI EFERT

Leinavad abikaasa ja lapsed peredega.

 Hüvastijätt laupäeval, 
15. novembril kell 12 kodus 

Tartu tn 15 Rakveres

Südamlik kaastunne Marikale perega
kalli ema ja vanaema

LUULE MARTÕKAINENI

kaotuse puhul. 
Majanaabrid

Maga vaikselt, puhka rahus, südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega.

 On lahkunud meile kallis abikaasa, isa, vanaisa, vanavanaisa, vend ja onu

KARLA PREES
31.03.1932 - 07.11.2014

 Leinavad omaksed.

 Ärasaatmine laupäeval, 15. novembril kell 11.00 
Rakvere tavandimajast Kunderi tn. 6 

Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

Ema, kallis, Sa olid ja olid 
ja siis Sind enam ei olnud. 

AURELIE KAASIK

Mälestame kallist ema 100. sünniaastapäeval

Lapsed peredega

Tunde tasa lööb aegade kell,
 jääb alles mälestus hea ja hell...

KARLA PREES 

Mälestame 

Meie kaastunne kõigile
 lähedastele

Virve ja Andra 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

www.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Mairo on armsa olemisega 
vahva umbes 1 aastane isa-
ne kass. Perenaiseta jäänud 
on Mairo vapralt vastu pi-
danud aga silmades siiski 
kurbus. Loodame et leidub 
hea peremees-või naine 
kes soovib Mairoga tutvust 
teha ja armastavat kodu 
pakkuda.

Musi on umbes 3 kuune 
sõbralik kiisutüdruk, saa-
nud ussirohtu, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud ja ka-
sutab ilusti liivakasti.

Liisu on umbes 6 kuune kii-
sutüdruk, saanud ussiroh-
tu, vaktsineeritud, mikro-
kiibistatud, steriliseeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti.

Helbeke on umbes 6 kuune 
isane kassipoeg, saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeri-
tud ja kasutab ilusti liiva-
kasti.

Riinu on umbes 2 aastane 
emane kass, Iseloomult on 

Riinu sõbralik, tahab siiski 
veidi harjumist, kõva häält 
ja paugutamist ei armasta, 
seega sobib pigem vaikses-
se keskkonda, näiteks eaka-
male inimesele seltsiliseks 
.Riinu ei ole pealetükkiv 
vaid ootab alati, et keegi te-
da paitama tuleks ja sülle 
võtaks. Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti. 

Mustu on umbes 7 kuune 
kiisutüdruk, meeldib hirm-
sasti pai ja siis tuleb sellist 
nurrupõrinat. Mustul on 
ilus ja pehme kasukas ning 
loomult on sõbralik ja õr-
nake! . Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti.

Kaira on umbes 2 aastane 
emane kass, veel alles pelg-
lik ja arg, sobib koju kus ta 
saaks palju tähelepanu ja 
palju armastust. Saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, sterilisee-
ritud ja kasutab ilusti liiva-
kasti

Luisa on 2 aastane emane 
kass, iseloomult on Luisa 
algul veidi pelglik, aga kui 
harjub inimesega ära ja võ-
tab omaks, siis on tõeline 
tubli sülekiisu, kes ainult 
peremehe või perenaise sü-
les istuks ja pai saaks. Sobib 
ka lastega ning teiste kassi-
dega. Luisa on saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, sterilisee-
ritud ja kasutab ilusti liiva-
kasti.

Varjupaik vajab abi kutsikate
konservide näol
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Turistid hindavad 
Tallinna väga kõrgelt
Tallinna majutusettevõtetes on üheksa kuuga ööbitud 1,2 
miljonit turisti, mis on kolme protsendipunkti võrra rohkem 
kui möödunud aasta samal ajal. 

Kasvanud on ka majutusettevõtetes veedetud ööde arv, mis 
on jõudnud 2,2 miljoni ööni. Üheksa kuuga on kasvanud tu-
ristide ööbimised Soomest ja Saksamaalt, kokku ligi 40 000 
öö võrra. Vähenenud on Venemaalt saabunud turistide 
ööbimised ja seda ligi 20 000 öö võrra. 

Aastast 2002 viib uuringufirma Emor iga kolme aasta tagant 
läbi Tallinna väliskülastajate uuringut, kus valimisse kuulu-
vad lisaks majutusettevõtetes ööbinud välisturistidele ka su-
gulaste ja sõprade juures majutuvad ning ühepäevakülasta-
jad välismaalt, sealhulgas ka kruiisireisijad.

Uuringust tulenevalt oli esimeses kolme kvartali jooksul lin-
nakülastajate hulgas kõige enam külastajaid Soomest, Sak-
samaalt ja Venemaalt.

Enamik mitmepäevasel reisil olevatest külastajatest ööbis 
kas majutusettevõttes (78 protsenti) või sõprade-sugulaste 
juures (17 protsenti). Väliskülastajate meelistegevused olid 
linnas jalutamine, kohvikute-restoranide külastamine, sis-
seostude tegemine ja tutvumine vaatamisväärsustega. 

Väliskülastajate hinnang üldmuljele Tallinna reisist oli väga 
hea (8,8 palli 10 pallist) ning enam kui kolmandiku (35 prot-
senti) külastajate jaoks ületas reis ootusi. Viimase kolme 
aasta jooksul on paranenud hinnangud teeninduskultuurile 
(keskmine 3,6 palli 4 pallist).

Uuringu kohaselt enamik (96 protsenti) väliskülastajatest tu-
leb tõenäoliselt Tallinnasse tagasi ning nad soovitavad seda 
reisisihiks ka oma sõpradele ja tuttavatele. Ligi kolmandik 
külastajatest jagas reisi ajal oma muljeid ka sotsiaalmeedia 
kanalites ja 40 protsenti sotsiaalmeedia kasutajatest ka pä-
rast reisi.

Raepress
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Peab tunnistama, et Vi-
rumaa kultuuri- ja 
mõtteloost leiab väga 
andekaid sõnamehi, 
kelle mõtted elavad ka 
pärast ajaliku elu lõp-
pu. Üks sellistest mees-
test oli Peeter Jakob-
son. Lisaks suurepära-
sele inimeste tajumis- 
ja tunnetamisoskusele 
oli tegemist mehega, 
kes armastas õhtuti 
palju väljas jalutada ja 
oma tähelepanekud 
looduse kohta elavalt 
ja kujundlikult kirja 
panna. 

Karin Hansson

Ta sündis 27. detsembril 
1854. aastal Rakveres käsi-
tööliste perekonnas. Kingse-
paametit pidanud isa soovis, 
et poeg jätkaks tema jälge-
des, kuid kui Peeter Jakob-
son kooli lõpetas, hakkasid 
teda huvitama kodukohaga 
seotud teemad. 
1875. aastal, olles mõnda ae-
ga tegelenud loodusharidus-
like küsimustega Väi-
ke-Maarjas, astus ta sõjaväk-
ke, osales Vene-Türgi sõjas ja 
naasis sealt 1879. aastal 
kindla teadmisega mitte ku-
nagi enam pudeli poole vaa-
data ja proovida kätt hoopis 
sulemehena. 
Kirjanikuameti kõrvalt töö-
tas ta mõnda aega ka valla-
kirjutajana, kuid seda tööd 
sai ta teha vaid mõned kuud. 
Ametist kõrvaldamise põh-
jus oli üsna üllatav: liiga ra-
dikaalne lähenemine maal 
elavate inimeste hariduselu 

Rändaja õhtulaul sügisel: 
mõttelugu kirjanikust ja 
fotograafist Peeter Jakobsonist

korraldamisel.
Peeter Jakobson hakkas ak-
tiivselt osalema Eesti Alek-
sandrikooli edendamises, ol-
les tõsiselt mures laste luge-
misoskuse ja hea hariduse 
käekäigu pärast. 1880. aasta 
sügisel ühel kohalikul hari-
dusalasel seminaril üles as-
tudes väljendas ta sügavat 
muret laste loodushariduse 
puudulikkuse pärast ja aval-
das soovi, et selle paranda-
miseks ning esiletoomiseks 
kohe midagi ette võtta.
Carl Robert Jakobsoni vaa-
dete tulise pooldajana ei 
saanud ta mööda minna 
poeglaste töökasvatuse 
arendamise ja kujundamise 
ideedest. Ta leidis, et parim 
viis noorsoo kasvatamiseks 
on hea lugemisoskus. 

Kirjanduslugu räägib 
Jakobsonist vähe
Tekkis idee luua Väike-Maar-
jasse raamatupood, mille 
müüjana Jakobson ise kaua 
aega tegutses. Kõige selle 
kõrvalt osales ta kohalikus 
seltsitöös, olles kultuuriseltsi 
„Linda“ üks asutajaliikme-
test, avaldas aga ka tõlkeluu-
let ja kirjutas raamatuarvus-
tusi.
On kurb tõsiasi, et Peeter Ja-
kobsoni kirjanduslikust loo-
mingust pole eesti kultuuri-
loos just palju räägitud. Tõsi-
sema kirjandusega hakkas 
Jakobson tegelema 1881. 
aastal, kui ilmusid luuleko-
gud „Õilme nupukesed“, „P. 
Jakobsoni luuletused I-II“, 
„Küünalataht“ ja maaelu 
ning armastusteemat käsit-
levad novellid „Öövahi tütar“ 
ning „Norma“. 
Jutukirjanikuna Jakobson 

suurt tuntust ei saanudki, 
küll aga paelusid lugejaid te-
ma luulekogud, eriti loodus-
lüürika.
Kui Jakobson ühel külmal 
1886. aasta talveõhtul „Lin-
da“ seltsi aastakoosolekul 
üles astus, pidas ta sütitava 
ettekande Väike-Maarja 
ümbruse kaunist loodusest 
ja avaldas soovi sellest üles-
võtteid tegema hakata, et 
täiustada oma kirjapane-
kuid. Jakobsonist sai kirglik 
harrastusfotograaf, kes pil-
distas nii loodust kui inimesi 
ja korraldas mitu näitust 
portreeülesvõtetest.
On tähelepanuväärne, et 
alates 1889. aastast võttis Ja-
kobson aktiivselt osa ka 
karskusseltsi loomisest. Hil-
jem oli ta pikka aega seltsi 
eestseisja. 

Luuletused ajalehe-
veergudel ja näidendid
Aastatel 1886-1898 ilmus 
Peeter Jakobsoni sulest um-
bes 300 luuletust, millest 
enamik leidis kajastamist 
ajalehtede „Valgus“ ja „Vi-
rulane“ veergudel, kuid ka 
„Sakalas“ ja „Postimehes“ 
avaldati tema tundelist loo-
dusluulet hea meelega.
Eriti õnnestunuks võib pida-
da aga Peeter Jakobsoni 
draamaloomingut. Teda võib 
koguni nimetada sentimen-
taal-romantilise suuna raja-
jaks eesti näitekunstis.
Argiste teemade käsitlemise 
kõrvalt kirjutas ta aastatel 
1884-1887 kaks muinasjuttu-
del põhinevat näidendit las-
tele, millest esimene kannab 
pealkirja „Koit ja Hämarik“ 
ja teine „Muinasjutt Tuhka 
Mannist“. 

Eelmainitud näidendid osu-
tusid laste seas armastatuks. 
Jakobson põimis näidendi-
tesse eesti rahvakalendrist 
tuntud tähtpäevi ja kirjutas 
teisena nimetatud lavastusse 
sisse lustaka laulumängu 
„Täna liugu laseme, hõissa 
meil on vastlad“.
Järgnesid eestlasliku huu-
moriga käsitletud näidendid 
täiskasvanutele: „Kustas ko-
sib Mihklit“ ja „Kihlakaart 
ehk Suured sekeldused“. 
Neist esimese esietendusel 
tõusis publik saalis lausa 
püsti ja palus autorit pärast 
etenduse lõppu lavale kõnet 
pidama. 1890. aastal tegi 
Peeter Jakobson palju üles-
kirjutusi Väike-Maarja ümb-
ruse, eriti Ärina küla loodus-
vaadete kohta. Teda paistis 
huvitavat kõik: puud, tai-
mestik ja isegi pinnavormid.
1898. aasta  esimesel poolel 
avastasid tohtrid Peeter Ja-
kobsonil tõsise maksakah-
justuse, millest paranemi-
seks anti vähe lootust. Mitu 
kuud aastast veetis Jakobson 
haiglavoodis.
Oma elu lõpuperioodil ei 
avaldanud Jakobson peaae-
gu midagi, kui välja arvata 
paar raamatuarvustust ja ar-
vamuskirja looduhariduse 
teemal. 
Peeter Jakobson suri 23. juu-
lil 1899. aastal ja tema viima-
ne puhkepaik asub Väi-
ke-Maarja vanal kalmistul.
Hauakääpale püstitati 1907. 
aastal seltsijuhtide eestveda-
misel kaunis malmrist plaa-
diga „Mälestusega õhtusele 
looduslaulikule“. Tänaseks 
päevaks on plaadike mäles-
tuskirjaga teadmata kadu-
nud.

Kunda Ühisgümnaasiumi 
8.b klassi õpilane Nele Karo-
lin Lindlo (pildil; foto www.
kunda.ee) osales Tulevikuta-
lent 2014 stipendiumikon-
kursil ning pääses finaali.
Tulevikutalendi stipendiu-
mikonkurss on mõeldud kõi-
kidele Eesti 5.-12. klassi õpi-
lastele, kes said kandideeri-
da viies kategoorias: teadus; 
sport ja tervis; muusika, 
kunst ja kultuur; humani-
taarteadused ning ühis-
kondlikud tegevused. Nele 
Karolin Lindlo kandideeris 
humanitaarteaduste kate-
goorias. Selleks pidi ta täit-
ma kõik kandideerimiseks 
vajalikud nõuded ja esitama 
teatud dokumendid.
Pidulikule galaõhtule, mis 

Kunda Ühisgümnaasiumi õpilane
pääses Tulevikutalent 2014 finaali

Tallinna
kainestusmaja tähistab sünnipäeva
Reedel, 14. novembril tähistatakse Tallinna kainestusmaja 
5. sünnipäeva. 
Kainestusmaja (taas)loomise idee autor oli poliitik Jüri 
Ratas, avamine toimus 16. novembril 2009. Klientide arv 
aastas on jäänud 5000 piiresse, suurim koormus oli aastal 
2010, mil ööbima viidi 5917 joobnut. Tänavu on kainene-
ma viidud 4490 isikut. 
Kainerisse toimetatutest on 35 protsenti kindla elukohata, 
8 protsenti välismaalasi, 87 protsenti meessoost isikuid. 
Ööpäevane kainenejate hulk on keskmiselt 14-17 ja suu-
rem töökoormus on kalendrikuu alguses ja riiklikel püha-
del. 
Koos kainestuskambritega avati meditsiiniblokk kaheksa 
voodikohaga, kus õde ja hooldaja jälgivad isikuid kuni 
nende kainenemiseni.
„Haiglate juhid on kaineri töökorraldusega rahul, sest 
haiglate valvetubades on vähenenud lärmavate joobnute 
arv, kes on toodud haiglasse ainult tervisliku seisundi 
kontrolliks. Kuu jooksul viibib kaineris keskmiselt 450-490 
isikut, neist 10-15 protsenti vajab jälgimist meditsiiniük-
suses. Kliendi tervisliku seisundi halvenemisel osutab väl-
timatut abi Tallinna Kiirabi brigaad,“ tutvustas Tallinna 
abilinnapea Merike Martinson. 

Kaitseliidu Harju malev 
rajab Männikule moodsa 
hoonetekompleksi
Tallinna linnavalitsus võttis vastu detailplaneeringu, mis 
võimaldab rajada Nõmme linnaossa Männikule Kaitselii-
du Harju maleva vajadusi arvestava hoonetekompleksi. 
Kompleksile mõeldud kinnistu pindala on 2,32 ha. Riigi-
kaitsemaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõi-
gus kuni 12 hoone rajamiseks, hoonete kõrguseks on ka-
vandatud 1-4 korrust. Lisaks moodustatakse kinnistu kõr-
val paiknevast reformimata riigimaast transpordimaa 
krunt perspektiivse kõrvaltänava rajamiseks ning antakse 
heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu 
koostas Casa Planeeringud OÜ. Planeeritav ala asub aad-
ressil Männiku tee 121/Mahla 90. Lõunasse jääb endise 
liivakarjääri põhjas paiknev tööstusettevõtete piirkond, 
kus on valdavalt kuni 3-korruselised rekonstrueeritud 
tootmishooned, põhja poole jäävad 2- ja 5-korruselised 
korterelamud. Nõukogudeaegne tööstusmaastik on asen-
dumas kaasaegsema ning korrastatuma äri- ja tootmis-
hoonete kompleksiga, mis parandab ka piirkonna üldil-
met.

Õismäe raba naabrusse 
kavandatakse väikeelamurajooni
Tallinna linnavalitsus võttis vastu detailplaneeringu, mil-
lega luuakse võimalus ehitada Õismäe raba naabruses 
asuvale 5,08 ha suurusele planeeringualale 12 üksikela-
mut ja 12 kahe korteriga elamut. Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d 
kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostas Ruum ja 
Maastik OÜ. Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Vis-
meistri asumi idaservas, Õismäe raba ääres, kahe magist-
raaltänava – Vabaõhumuuseumi tee ja Vana-Rannamõisa 
tee – vahel. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tal-
linna üldplaneeringuga ja Haabersti linnaosa üldplanee-
ringuga - planeeringualale on kavandatud kuni kahekor-
ruselised väikeelamud ja detailplaneeringu koostamisel 
on arvestatud planeeringuala kõrval paikneva rekreat-
sioonialana kasutatava Õismäe raba võimalikult väikest 
koormamist ehitus- ja elutegevusega.

Tallinnas hakkavad vurama 
elektritaksod
Kolmele Tallinna taksofirmale anti üle 21 uut elektritaksot 
Nissan LEAF, edaspidi suureneb elektritaksode arv 32ni.
Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu tervitas elektritaksode 
jõudmist Tallinna linna- ja liikluspilti. „Teatavasti kandi-
deerib Tallinn 2018. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitli-
le. Sellest lähtuvalt püüdleb ja pingutab ka Tallinna linn 
oma igapäeva tegevustes selle poole, et saavutada puh-
tam, parem ja säästlikum linnakeskkond,“ tõdes Sarapuu. 
„Ka elektritaksode jõudmine meie linnapilti on üheks olu-
liseks sammuks linnakeskkonna ja elukvaliteedi paranda-
miseks.“ Elektritaksod võetakse kasutusele mitme erineva 
taksooperaatori poolt samaaegselt.
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toimus reedel, 7. novembril 
Tallinnas Õpetajate Majas, 
kutsuti 25 silma paistnud 
kandidaati üle Eesti. Zhürii 
andis välja iga kategooria 
parimale 600eurose ja viiele 
järgmisele 450eurose stipen-

diumi. Ühtekokku said 25 
noort rahalise stipendiumi, 
mille üle saab iga õpilane ise 
otsustada, kuhu ta selle in-
vesteerib.
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Kakskümmend
vallakodanikku
sai hõbesõle
Isadepäeval toimus Kadri-
na Kirjandusklubi saalis 
traditsiooniline hõbesõle-
pidu väikeste Kadrina val-
lakodanike auks, kirjutab 
omavalitsuse kodulehe-
külg.
Kutsutud oli 20 noort pe-
ret, kelle maimukesed 
said vastsete vallakodani-
kena koopia Kadrina kan-
dist saja aasta eest leitud 
hõbesõlest.
Tulevikus saavad nad seda 
kasutada koos Kadrina 
rahvariietega.
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Rakvere JK Tarvas kaotas 
Eesti esiliiga jalgpallimeistri-
võistluste viimases voorus 
Tallinna Flora II meeskonna-
le 1:2 ja kuna FC Kuressaare 
alistas samas voorus 5:3 Vil-
jandi Tuleviku, pidid lääne-
virulased leppima kaheksan-
da kohaga. Vastavalt turniiri 
reglemendile tähendab see, 
et pidada tuleks kaks ülemi-
nekumängu esiliiga B-tasan-
di kolmanda meeskonnaga, 
aga kuna HÜJK Emmaste 
neist loobus, saab JK Tarvas 
esiliiga A-tasandil jätkata ka 
järgmisel hooajal.
Esiliiga kaks esimest kohta 
läks tänavu meistriliiga duu-
belmeeskondadele, vastavalt 
Flora II ja Levadia II. Nemad 
meistriliigasse tõusta ei saa, 
otsepääsme lunastas esiliiga 
kolmas, Pärnu Linnamees-
kond, kes veel mullu mängis 
esiliiga B-tasandil. Esiliiga 
viies, Viljandi JK Tulevik, lä-
heb meistriliiga kahes üle-
minekumängus vastamisi 
seal eelviimaseks jäänud 

Leedus kahest üks
Rakvere Tarva korvpallimeeskond käis kahemängulisel 
turneel Leedus, kus Balti korvpalliliiga mängudes kohtu-
ti Kedainiai Nevezise ja Utena Juventuse meeskonnaga. 
Teisipäeval saadi Nevezhisest pingelistel lõpuminutitel 
jagu 76:70, kolmapäevaks oli aga püssirohi otsas ja Ju-
ventuselt tuli vastu võtta suur 63:91 kaotus.
Utena vastu kaotas Tarvas avaveerandi vaid 17:18, kuid 
teisel veerandil lagunes Rakvere klubi mäng täielikult – 
veerandaeg kaotati 9:29. Pärast seda küll mäng ühtlus-
tus, kuid pinget enam ei tekkinud ja leedulased said 
kindla võidu.
Rakvere Tarva resultatiivseim oli Martin Jurtom 12 punk-
tiga, David Haughton lisas 10 punkti ja 5 lauapalli. 
Tarvaga Leetu sõitnud fännid said oma kulud tagasi aga 
juba turnee esimese mänguga teisipäeval, kui Kedainiais 
peeti maha tuline heitlus, kus muuhulgas nägi oma väl-
jakupoolelt tabatud korvi ja Tarva võiduga lõppenud 
pingelisi lõpuminuteid.
Esimese veerandi võitsid leedulased 19:18, kusjuures 
Mario Paiste tabas koos vilega oma väljakupoolelt teele 
saadetud kolmese. Poolajaks juhtis Nevezhis 36:31 ja en-
ne viimast kümmet minutit 57:52. 
„Neljandal veerandil hakkas Tarva mängumootor pare-
mini käima ning 4.42 enne normaalaja lõppu jõuti 68:68 
viigini,“ vahendas korvpalliportaal basket.ee. „Sellele 
järgnes kaks minutit möödaviskeid mõlemalt meeskon-
nalt, kuni Juris Umbrasko tabas kolmese, viies Tarva lõp-
likult juhtima. Minut hiljem tabas Brandis Raley-Ross 
veel ühe kolmese, kindlustades Rakvere Tarvale võidu vi-
salt võidelnud vastaste üle. Kusjuures viimase seitsme 
minutiga lasti leedukatel visata ainult 4 punkti.“
Tarva resultatiivseim oli Brandis Raley-Ross 21 punktiga 
(neist 11 viimasel veerandil). Suurt rolli mängis ka David 
Haughton, kes lisas 12 punkti ja 13 lauapalli. Mario Pais-
te tõi 13 ja Sten-Timmu Sokk 12 punkti, tehes ka 7 palli-
kaotust. 
BBLi C-alagrupi liider on täiseduga Utena Juventuse 
meeskond. Tarvas on kolme võidu ja kahe kaotusega kol-
mas. 
Reedel, 14. novembril võõrustab Tarvas koduses Alexela 
meistriliigas TU Kalevit. Kohtumine Rakvere Spordihallis 
algab kell 19.
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Vaeküla kooli
sumoneiud Poolas edukad
Poolas Lecznas toimunud Poola iseseisvumise päevale 
pühendatud rahvusvahelisel sumoturniiril esindasid 
Eestit Vaeküla kooli noored sumoneiud. Neli tublit tüd-
rukut tõid koju neli medalit:
Kuni 12aastaste tüdrukute (kehakaal kuni 35 kg) hulgas 
võitis hõbemedali Ele Lokk (Kiikla lastekodu; pildil). 
Kaks hõbedast autasu tõi koju Kadrina neiu Anabell Ee-
riksoo, saavutades teise koha kuni 14aastaste neidude 
(kehakaal kuni 56 kg) ja kuni 16aastaste neidude (keha-
kaal kuni 52 kg) seas. 
Kuni 18aastastest neidudest (kehakaal kuni 65 kg) sai 
pronksise autasu Tudu neiu Sirelin Igo. Tubli oli ka Toila 
neiu Kati Tuzberg, kes oli kuni 14aastaste neidude kaalu-
kategoorias kuni 56 kg viies.
Võistkondlikul turniiril saavutasid Eesti neiud Poola ja 
Valgevene järel kolmanda koha.

Riho Rannikmaa

Rakvere VK kaotas lätlastele
Schenkeri võrkpalliliigas kaotas Rakvere VK Läti mees-
konnale RTU/Robezhsardze 0:3 (-25; -22; -13). Võõrusta-
jate poolel jõudis ainsana kahekohalise resultaadini Kar-
lis Mesila, kelle arvele märgiti 11 punkti. Lääne-Virumaa 
esindus jäi lätlastele alla eelkõige rünnakuefektiivsuses 
(44%-54%), blokipunkte koguti võrdselt üheksa.
Peatreenerina juhendas Rakvere meeskonda esmakord-
selt Urmas Tali, kes vahetas välja poolte kokkuleppel 
ametist lahkunud Aigor Kaibaldi.
Neljapäeval, 13. novembril kohtus Rakvere VK Selveriga, 
kuid mängu tulemus polnud Kuulutaja trükkimineku 
ajaks veel teada.

Kuulutaja

Eesti korvpallimeistrivõist-
luste esiliigas on tänavu taas 
heas mänguhoos Tamsalu 
Los Toros, kes pärast kuut 
kohtumist on põhiturniiri 
B-alagrupi liider. Tõsi: või-
duprotsendilt ollakse siiski 
teine – esikohta hoiab selles 
arvestuses Tartu Kalev/Esti-
ko, kellele läänevirulased 
ühes varasemas voorus kao-
tasid 73:79.
Teise kaotuse nelja võidu 
kõrvale sai Los Toros selle 

nädala kolmapäeval, kui jää-
di alla esiliiga ühele tugeva-
male meeskonnale Balteco 
71:86. Selles kohtumises ei 
saanud Tamsalu väljakule 
tulla täiskoosseisus, puudu 
oli ka meeskonna resultatiiv-
seim mees ja parim lauavõit-
leja Leho Kraav. Pooliku 
koosseisuga mänginud 
Tamsalu resultatiivseimad 
olid Tõnis Uueküla ja Mihkel 
Mager 19 punktiga. Neist vii-
mane hankis ka 10 lauapalli, 

kuid tabas halvasti kolme-
punktiviskeid – vaid 2 12st.
Teise liiga B-alagrupis on nii 
Tarvas/Spordikool kui ka Vi-
rumaa PK pidanud neli koh-
tumist ning saanud kaks või-
tu. Viimati olid Lääne-Viru 
meeskonnad vastamisi Noto 
Outlet/Toilaga, kes on ala-
grupi liider. Noored tarvad 
kaotasid 59:73, Virumaa PK 
aga võitis 65:56.

Aivar Ojaperv

Tapa käsipallurid
tegid karikavõistlus-
tel südi mängu
SK Tapa käsipallimees-
kond kaotas karikavõist-
luste veerandfinaalis HC 
Viimsi/Tööriistamarketile 
23:25 (12:12).
Vaid viis päeva varem jää-
di meistriliiga arvestusse 
kuulunud kohtumises sa-
male meeskonnale alla 
26:36.
SK Tapa parimad olid esi-
mesena nimetatud män-
gus Martin Adamson, 
Sander Annula ja Rait 
Ageni 5 väravaga; teises, 
suuremalt kaotatud män-
gus, viskas Rait Ageni 9 
väravat.
Viimsi värvides mängib 
tänavu ka Rait Ageni vend 
Rail, kes meistriliiga tabe-
lisse läinud kohtumises 
oligi üks Viimsi parimaid, 
kostitades oma venda ja 
endisi võistkonnakaaslasi 
6 tabamusega.
Pärast suhteliselt tagasi-
hoidlikku võitu karika-
võistlustel rääkis Viimsi/
Tööriistamarketi peatree-
ner Ain Pinnonen käsipal-
liliidu pressiteenistusele 
järgmist:
„Oligi arvata, et seekord ei 
tule meile kümnevärava-
list võitu nagu eelmisel 
nädalal meistriliigas. Ma 
ei jäänud rahule oma 
meeskonna kaitse ja reali-
seerimisega. Samuti oli 
meil lühike pink, kuid kor-
duskohtumiseks on loo-
detavasti tagasi Priidik 
Neps (samuti Tapalt pärit 
mängija – toim), Tarmo 
Ulla, Siim Patrael ja Risto 
Kütt. Lähme kordusmän-
gule vastu enesekindlalt, 
täna oli meil lihtsalt halb 
päev.“ 
Tapa juhendaja Elmu 
Koppelmann:
„Tegime hea mängu, kuid 
ka Viimsi oli eelmisest 
suurest võidust uinuta-
tud. Aga on ju teada, et kui 
mootoris on terad sees, 
siis käivitumine kulgeb 
raskelt. Meil on kordus-
kohtumises küll vähe või-
malusi, ent kui nad jätka-
vad samamoodi, siis võib 
neil keeruliseks minna. 
Täna tegutsesid mõlemad 
meeskonnad kaitses hästi, 
ka väravavahid olid tase-
mel.“ 
Finaalturniirile nelja tuge-
vama hulka pääseb mees-
kond, kes on parem kahe 
mängu kokkuvõttes.
Meistriliigas peab SK Tapa 
järgmise kohtumise 18. 
novembril, võõrustades 
Aruküla meeskonda. Hea 
mängu korral võib Tapa 
sellest kohtumisest saada 
punktilisa.

Aivar Ojaperv

Tamsalu Los Toros
juhib esiliiga alagruppi

Jõhvi Lokomotiiviga. Meist-
riliigast langes esiliigasse 
Tallinna Kalev.
Esiliiga A-tasandilt kukuvad 
välja Vändra Vaprus ja Tallin-
na Puuma, järgmisel hooajal 
asendavad neid Tallinna FC 
Infonet II ja Tartu Santos. 
Kõik eelnevad tõusmi-
sed-langemised lähtuvad 
sportlikust printsiibist; või-
malik, et enne järgmist hoo-
aega toimuvad litsentseeri-
mised või muutused klubide 
eksisteerimisel teevad kor-
rektuure (see on pea igal aas-

tal nii olnud) ja liigade tege-
lik koosseis selgub alles järg-
mise hooaja alguseks.
Tänavune hooaeg Lääne-Vi-
ru jalgpalliklubidele edukas 
ei olnud. Kolmanda liiga 
idatsoonis sai JK Tarvas vaid 
kolm võitu ja ühe viigi ning 
lõpetas turniiri tagant kol-
mandana – sedagi vaid tänu 
asjaolule, et IAFA Estonia 
jättis turniiri poole pealt 
pooleli.
Neljanda liiga idatsoonis oli 
SK Tapa sootuks viimane, ka 
neil jäi turniir pooleli, sest 
sügisel ei saadud koosseisu 
enam kokku.
Esiliigas oli Rakvere JK Tarva 
suurimaks väravakütiks va-
nameister Sergei Akimov 
(pildil; foto: www.jktarvas.
ee), kes 21 tabamusega on 
liiga väravalööjate edetabelis 
neljas. Seejuures ei teinud 
mees töökohustuste tõttu 
kaasa kaugeltki mitte kõigis 
kohtumistes.

Aivar Ojaperv

JK Tarva jalgpallurid pääse-
vad üleminekumängudest

Tallinna FC Flora II

Tallinna FC Levadia II

Pärnu Linnameeskond

Nõmme Kalju FC II

Viljandi JK Tulevik

FC Kuressaare

Kiviõli FC Irbis

Rakvere JK Tarvas

Vändra JK Vaprus

Tallinna FC Puuma
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36
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Nägemispuudega mas-
sööri tundlike käte va-
hel lõtvuvad pinges tu-
ri ja kael ning sügisma-
sendus on kui peoga 
pühitud.

Ülle Kask

Hilissügisene aeg, niiskus ja 
rõskus mõjub paljudele ru-
suvalt. On tunne nagu kan-
naks turjal seljakotti. Kael ja 
õlad on pinges ning energiat 
napib. Et mitte minna kerge-
ma vastupanu teed ja haara-
ta tabletikarbi järele, tasuks 
hoopis käia massaazhis.

Kõigist ei saa massööri
Oleg Batin on nägemispuu-
dega massöör, kes töötab 
Rakvere polikliiniku kolman-
dal korrusel taastusravi osa-
konnas. Kuuldused Olegi tu-
gevatest ja tundlikest kätest 
innustasid asja uurima. Oleg 
on hea suhtleja, räägib hästi 
eesti keelt, kuid aktsendiga, 
kuna on vene rahvusest. 
Sündinud ja koolis käinud 
on ta Rakveres.
Mehel on vanust 33 aastat ja 
nagu ta naljatades ütles: 
“Nüüd on minul juudi juubel 
käes.” 
13 aastat tagasi, 20aastaselt, 
tekkisid tal tõsised problee-
mid nägemisega. Hakkaja 
noore mehena ei visanud ta 
püssi põõsasse, vaid läks 
hoopis massaazhi õppima. 
Tollal korraldas Pimemas-
sööride Ühing vene keelt kõ-
nelevatele inimestele Tallin-
nas massaazhikursused.
Oleg Batin ütles, et kõigist 
head massööri ei saa, olgu ta 
nägemispuudega või mitte. 
Näiteks sõber, kellega ta 
koolitusel tutvus, on täna-
seks täielikult pime ja vajab 
kõrvalabi, massööri temast 
kahjuks aga ei saanud. Oleg 
ise näeb uduselt, aga saab 
kenasti hakkama.
Oleg mainis, et massööri 
kutset ei tasuks kergekäeli-
selt valida, sest töö on raske. 
Tema meelest käivad praegu 
paljud kaks-kolm päeva lü-
hikursustel ja arvavad, et on-
gi tegijad. Hea massöör peab 
jaksama mudida-sõtkuda ja 
pigistada - need massaazhi-
võtteid eeldavad tugevaid ja 
treenitud käsi.

Ravi asemel
pahatihti äri
Muidugi võib ilusas interjöö-
ris hea muusika ja lõhna sees 
panna kliendile kivid seljale 
ja öelda, et need on toodud 
Egiptuse püramiidide juu-
rest. Soojad kivid lõõgasta-
vad küll, aga et nad kohe 
tšakrad õigetpidi liikuma pa-

Sügise energeetika
Käesolev artikkel põhineb suures osas Hiina meditsiinil, 
siit leiab soovitusi, mida võiks sügisel silmas pidada ja te-
ha, samuti mõned harjutused ja toitumissoovitused.
Hiina meditsiin seostab sügist kopsude ja jämesoole ener-
giakanaliga. 
Võrreldes teiste organitega on kopsud väga seotud välis-
maailmaga. Nende abil hingame sisse puhast qi´d (ener-
giat) ning saadame välja saastunud qi´d. Kopsude abil 
kohtub nn. taevane energia meie sisemise energiaga ning 
toidab ja uuendab meie sisemist energiat pidevalt. Kop-
sud suruvad puhta qi kõikidesse meie elunditesse ning ai-
tavad hoida tasakaalus kogu organismi dünaamikat. Or-
ganismi protsessid on sõltuvuses kopsude qi jõust.
Kopsude paariskanal - jämesoole energiakanal - on üks 
peamistest keha väljutusvõimalustest. Kopsude qi aitab 
jämesoolt, et see jaksaks väljaheidet kehast välja lükata. 
Kui kopsude qi on vähesusseisundis, ei saa jämesool oma 
töö jaoks piisavalt qi´d ja kõht jääb kinni. See on tavaline 
eakatel inimestel. Kui jämesool ei suuda jääke eemaldada, 
segab see kopsude qi laskuvat funktsiooni ja võib põhjus-
tada hingeldamist ja astmat.
Emotsioonidest on kopsud seotud kurbusega. Sügis on 
„suure kurbuse aeg“. Kurbus selle pärast, et kõik hääbub. 
Kurbus ja masendus, et kõik pole nii nagu varem, nagu 
(elu)suvel.
Kurbus nõrgestab kopsude elujõudu. See ängistab ja ärri-
tab meie hinge, mis väljendub sageli hingamisraskustena. 
Kurb ja masendunud inimene hingab sageli pindmiselt, 
lühikeselt ja vaid kopsude ülaosaga. Kaua kestnud lein 
nõrgestab kopsude qi´d ja häirib lõpuks ka südant ning 
võib viia südame qi ja südame vere seiskumiseni. 
Ka pikaajaline muretsemine häirib kopse, põhjustades qi 
seiskumise rinnus. Kopsude ravimine ongi tähtis selliste 
emotsionaalsete probleemide ravis, mille põhjuseks on 
depressioon, kurbus ja ängistus.
Kurku kutsutakse kopsude väravaks – seal asuvad hääle-
paelad. Seepärast öeldakse, et kopsud valitsevad häält. 
Hiinlased võrdlevad terveid kopse kellaga, mille hääl on 
selge ja tugev. Kui kopsude qi on nõrk, on hääl nõrk ja ma-
dal ning inimene ei jaksa rääkida. Kopsudes olev lima võib 
häirida häält ning väljastpoolt tulnud rünnak kopsudele 
võib hääle hoopiski viia.
Istuv töö, kus ollakse pikka aega kummardunud olekus 
töölaua ääres, võib nõrgendada kopsude qi´d, sest selline 
asend takistab rindkere ja diafragma liikumist ja loomu-
likku hingamist.
Psühholoogiliste põhjuste kõrval on kopsud tihti vastu-
võtlikud külma, eriti välise külma rünnakutele.
Kurbuse ja masenduse tulemuseks võib olla kõhukinni-
sus. Selleks, et qi (energia) pääseks liikuma ja siseelundite 
töö paraneks, on depressiooni puhul põhiline ülesanne 
kõhukinnisuse eemaldamine. Muretsemine tekitab see-
dehäireid. Kõhule koguneb stressihormoon kortisool, mi-
da näeme rasvapolstrina keskkoha ümber.
Kopsude paariskanal - jämesoole energiakanal - tegeleb 
lahtilaskmisega. Füüsilisel, keha tasandil soovitan teha 
mõningaid kergema söögi päevi. Juua sooja vett, mis meie 
soolestikku puhastab ja samas keha soojendab. 
Hiina meditsiin õpetab harjutusi kopsude töö tõhustami-
seks, samuti jämesoole heale funktsioneerimisele kaasaa-
itamiseks. Esimeseks soovitaksin sirutusi ja käte ülespoole 
tõstmist. Seejärel rindkeret avavaid harjutusi. Need luba-
vad palju kergemini hingata ja seetõttu end ka palju 
rõõmsama ja kergemana tunda. 
Vähemalt kord päevas tasuks end kindlalt kahele jalale 
toetades sõrmseongus käed selja taga ühendada, viies 
abaluud seljal kokku. Selles asendis vabalt hingates vä-
hendame stressi, muretsemist ja depressiooni. Kõik ette-
kallutused on seedimist kiirendava toimega, parandavad 
insuliini eritumist ja rahustavad vaimu.
Üle kõige soovitan sooja ja armastavat suhtumist iseen-
dasse. Tegelikult on see imerohi, mis aitab alati, ükskõik 
milline ilm ja aastaaeg su ümber ka poleks. 
Kopsude enda maitse on terav. Terav soodustab seedimist, 
hajutab niiskust ja seiskunud verd, parandab vereringlust 
ja lisab qi´d. Soojendavad teravad taimed on münt, ros-
mariin, kõik sibulad, kaneel, värske ja kuivatatud ingver, 
must pipar, Cayenne´i pipar, kõik paprikad ja tšillipiprad, 
apteegitill, aniis, till, rõigas, basiilik.
Jahutavad teravad on piparmünt, aedmajoraan, valge pi-
par, redis ja selle lehed. Naeris ja kaalikas on neutraalsed 
teravad. Paljude toitude terav maitse väheneb keetmisel. 
Tumerohelised ja kollast või oranzhi värvi köögiviljad 
kaitsevad ja puhastavad kopse.

Anne Tipner-Torn

nevad ja terveks teevad, sel-
les kahtleb Oleg sügavalt. 
“Aga kui inimene usub ime-
tervenemisesse, sest usklik 
ju ka usub pimesi, siis ta ehk 
paranebki,“ leidis ta. „Kuid 
see hulk raha, mis sellise “te-
raapia” eest tuleb maksta, 
enamasti ei ravi. Meeldiv 
enesetunne tekib vaid kor-
raks, hädad tulevad aga taga-
si.”
Tema sõnul polevat vahet, 
kust kivi pärit - võib võtta ka 
põletatud tellise, see pliidi 
peal kuumaks ajada ja seljale 
panna. Ega ilmaasjata pol-
nud vene talutares ahjud, 
kus peal sai pikutada ja hai-
geid konte soojendada.
Inimeste lollitamiseks ja 
neilt suure raha väljapetmi-
seks tehakse igasugust pala-
gani. Ravimise asemel toi-
mub sõubisness.
Ka kiropraktikast ehk kondi-
väänamisest on Olegi mee-
lest tehtud suur äri. “Hea 
küll, kui inimene käib Tallin-
nas kiropraktiku juures üks 
kord, pole hullu. Aga kui te-
da keelitatakse käima seal 10 
korda ja selle eest tuleb 
maksta hirmkallist hinda? 
Kusjuures asjatundmatu ravi 
võib põhjustada mikrotrau-
masid ja kui ikka kael kahe-
korra väänatakse, ei aita 
enam ükski arst,” kõneles 
Oleg. “Enne tasub ikka mõel-
da, kellele oma raha viid ja 
mille eest maksad.”
Olegi meelest arvavad ini-
mesed millegipärast, et mas-
saazh on väga kallis protse-
duur. Seepärast oodatakse 
perearstilt taastusravi tuusi-
kut kasvõi pool aastat. 

Massaazh sobib kõigile
Oleg Batini juurde saab tulla 

ka inimene tänavalt. Hinna-
kiri on seina peal ja 20 minu-
tit turja-seljamassaazhi 
peaks küll oma tervise nimel 
igaühele taskukohane ole-
ma. See aitab ennetada sel-
japrobleeme ja kui veel või-
melda ning liikuda-kõndida, 
vahel ujumaski käia, jääksid 
inimestel paljud hädad ole-
mata.
Kõige vanem patsient on 
Olegil olnud 91aastane. Kord 
tuli massaazhi 86aaastane 
vanahärra, kelle ainus kae-
bus oli natukene valutavad 
põlved ja pisut kange selg, 
kuid paraku pole igaühele 
antud nõnda vanaks ja ter-
vena elada. 
Küsimuse peale, kas ta on 
mõelnud ka oma salongi ra-
jamisest, vastas Oleg, et kor-
raliku kabineti rajamine eel-
dab väga suuri finantse. Tee-
nuse eest aga pole võimalik 
Rakvere-suguses väikelinnas 
suurt tasu küsida.

Oleg Batin on tegelikult sa-
longis töötanud, samuti AQ-
VA spaas, kus oli vahetustega 
töö. Aga 12tunnine tööpäev 
nullkorrusel ning 27kraadine 
soe hämar ruum polnud tal-
le ergonoomiliselt kõige so-
bivam koht. Ja kui veel mõni 
turist tuli otse bussist mas-
saazhi, ei käinud enne pese-
maski, kuna tema reisipaket-
ti kuulus mitu protseduuri, 
võib arvata, mida massöör 
taluma pidi. 
Oleg on koos oma meedikust 
abikaasaga kaalunud ka Soo-
me tööle minemist. Kuid 
Rakveres on ta sündinud - 
siin on tema pere, kaks väi-
kest last - ja plaan jäi soiku. 
“Alati on parem seal, kus 
meid pole,“ ütles Oleg. “Ja 
kes siis Rakvere inimestele 
massaazhi teeks, kui kõik siit 
ära läheksid?”

Nägemispuudega 
mees panustab kätele

Foto: Ülle Kask
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Puhke- ja spordikeskuse 
meeskond on sel aastal ot-
sustanud kutsuda oma 
külastajad loodusesse. Ja se-
da ilu seal metsarohkes pai-
gas tõesti on. 
Külalisi võtab vastu päka-
pikk ise olles valmis oma 
eluolust lähemalt rääkima. 
Ta tutvustab oma salajasi 
teeradu, annab võimaluse 
käia päkapiku kodus, kus on 
ka töötuba kingituste meis-
terdamiseks. Vahele jutustab 
päkapikk jõululugusid ja 
koos tantsitakse nii mõnigi 
päkapikutants. 
Kui luuletused korralikult 
peas, on lootust ka kingitust 
saada. Kogu programm lõ-
peb ühise teejoomisega 
puhke- ja spordikeskuse 
kohvikus. 
Niisugust laadi programm 
sobib hästi koolidele, kus 
klassijuhatajad nagunii oma 

Eelkõige paelub Saka mõis 
oma asukohaga Põhja-Eesti 
pankrannikul keset iidset 
parki 70 aastat tagasi loodud 
Ontika maastikukaitseala 
läänepiiril. Pargipaviljon, 
lehtla ja arvukad pingid par-
giteede ääres võimaldavad 
omaette olemist, nautida ra-
hu ja vaikust. 
Pargiteed viivad külastajaid 
Kivisilla valgustatud joaas-
tangute juurde ning mere-
randa laskuvate treppideni. 
Sõjaväe prügimäena kasuta-
tud endisesse kruusakarjääri 
rajatud laululava on kujune-
nud Ida-Virumaa laulupäe-
vade ja arvukate välikontser-
tide kohaks. 

Hotellimaja ja spaa
Külastajate käsutuses on 
tenniseväljakud ja ranna-
võrkpalliväljak, samuti laste 

Saka mõis - pankranniku pärl

mänguväljak ja külakiik. 
Parim viis mõisa lähiümbru-
sega tutvumiseks on läbi 
käia nii pangapealsel kui 
mererannas kulgev tähista-
tud Klindimõisa matkarada. 
Selleks piisab paarist tun-
nist.
Saka on üks vähestest Eesti 
mõisakompleksidest, mis on 
tervikuna taastatud. Oma 
erilise asukoha, privaatsuse 
ja võimalustega sobib Saka 

nii puhkuseks, tööalasteks 
väljasõitudeks kui ka piduli-
ke vastuvõttude ja pulmade 
pidamiseks. 
Värskelt renoveeritud här-
rastemaja avar saal mahutab 
kuni 100 inimest. Saali kasu-
tatakse ka kontserdipaigana. 
Samas hoones asub ka Ida –
Virumaal üks hinnatumaid a 
la carte restoran, kus teenin-
datakse erineva suurusega 
saalides vastavalt kliendi 

soovile.
Lisaks on härrastemajas kü-
lastajate kasutada antiikse 
mööbliga sisustatud kami-
nasaal ning suure ümarlaua-
ga Shoti saal. 
Härrastemaja üks vaatamis-
väärsus on kahtlemata klaa-
sist põrandaga rõdu, kust 
avaneb vaade otse alla läbi 
kolme korruse.
Kõik numbritoad on eriilme-
lised ja igal toal oma suursu-

gune nimi.
Pere ja spaapuhkust nautiva-
tele külastajatele saab pak-
kuda majutust hotellimajas, 
mille läänetiivas asub huba-
ne basseiniala ja kolm erine-
vat sauna. Välja on ehitatud 
eraldi riietusruumid meeste-
le ja naistele. Kodulehel saab 
tutvuda spaaprotseduuride-
ga.
Kui basseiniala on külastaja-
tele avatud iga päev, siis 

protseduure tuleks ette telli-
da. 

Personal
soovitab paketti
Saka mõisa turundusjuhi 
Kairi Kuldmetsa sõnul tuleb 
selles töös väga paindlik 
ning loov olla. Klientidel on 
erinevad soovid ja ettekuju-
tused oma tähtpäevast või 
perepuhkusest. Kuldmets ju-
hib veel tähelepanu sellele, 
et mõistlik on alati koos tee-
nindajaga valida sobiv pa-
kett. Hea valiku korral tuleb 
see soodsam ja kindlasti va-
heldusrikkam kui lihtsalt üks 
öö veeta. 
Pulma- ja juubelikorralduse-
ga on Kuldmets samuti palju 
kokku puutunud. “Hea koos-
töö eelduseks on ikka usal-
dus ja pikaajaline töökoge-
mus,“ arvas ta. 
Küsimusele, kas koht ei tun-
du liiga eraldatud, vastas 
Kuldmets naeratades: „ Ku-
hugi pole palju maad. Tallin-
nasse 148, Narva 64 kilo-
meetrit. Ilmakärast eemal 
ongi hea ja mere lähedus 
mõjub nii personalile kui kü-
lastajatele hästi.“

Saka mõis on koht, kus 
kõrgel kaldal saavad 
kokku kultuuri- ja loo-
duspärand. Pangapeal-
sel laiub korralikult 
renoveeritud mõisa-
kompleks. 

Tiia Paist

Foto: erakoguSaka mõisa härrastemaja.

õpilastega väljasõite 
planeerivad. Miks mitte 
ühiselt teed juues aasta kok-
ku võtta või tunnistusi jaga-
da? 

Jõuluküla kitsefarm
Jõulukülla on rajatud kitse-
farm, kus lisaks kitsedele 
võib kohata teisigi toredaid 
linde ja loomi. Loomi saab 
katsuda ja pildistada. Päka-
pikk räägib ka, kuidas 
loomadega käituda, et nad 

end hästi tunneksid. 
Loomulikult oodatakse Alu-
taguselgi selleks ajaks lund, 
et soovi korral saaks teha 
saanisõitu, hullata lumetu-
ubidega või seigelda laste 
seikluspargis. 
Jõuluküla pole mõeldud pel-
galt gruppidele - väga sobiv 
on seda külastada perepuh-
kuse ajal, ka üksildased uita-
jad on teretulnud. Kui es-
maspäevast reedeni on jõu-
luküla avatud gruppidele ja 

vaid ettetellimisel, siis näda-
lavahetusel ja jõululaupäeval 
on uksed lahti ka juhuslikele 
saabujatele. 
Kell 12 on programm eesti 
keeles, kell 10 ja kell 14 aga 
vene keeles. Kes otseselt pro-
grammist osa võtta ei soovi, 
võib jõulukülas niisama jalu-
tada ning nautida töökate 
päkapikkude tegemisi. 
Jõulukülas aega veetes on 
peredel võimalik kasutada 
ka majutusteenuseid ning 

einestada kohalikus kohvi-
kus. Vastavalt ilmale saab 
rentida jalgratta või suusad. 
Alutaguse puhke- ja spor-
dikeskus on teada-tuntud 
meelispaik suusahuvilistele 
just hästi hoolitsetud radade 
poolest. 
Kõiki huvilisi oodatakse 7. 
detsembril algusega kell 14 
Alutaguse Jõuluküla avam-
isüritusele. Koos tähistatakse 
esimest adventi ja süü-
datakse jõulukuusel tuled. 

Selle aasta jõulude ajal 
on Alutaguse Puhke- ja 
Spordikeskus täis 
salapärast saginat, sest 
esimest korda avab uk-
sed Alutaguse Jõulukü-
la. 

Tiia Paist

Alutaguse Jõuluküla kutsub. 

Alutaguse Puhke- ja 
Spordikeskus
pakub vaba aja
veetmise võimalusi
Lisaks majutusele ja 
suurele saalile peopid-
amiseks pakub keskus 
võimalust laenutada ka 
tõukekelke, käi-
miskeppe, rulluiske, tõu-
kerattaid. Mängida saab 
disc-golfi, samuti on 
olemas lumetuubid. 
Alutagusel on olemas 
kõik vajalik selleks, et lä-
bi viia oma firmaüritus, 
tööseminar või erapidu.

Toimub kontsert. Kohal on 
terve hulk päkapikke, kes 
kokkutulnuid tervitavad. 
Alutaguse Jõuluküla pole 
keeruline leida. Kes vähegi 
Jõhvi kandis liikunud, leiab 
õiged viidad, mis näitavad 
Vasknarva suunas. Sealt Alu-
tagusele on veerand tunni 
tee. 
Ettetellimine ja lisainfo kod-
ulehel www.alutaguse.com 

Foto: erakogu

Alutaguse jõuluküla
saab detsembri algul hoo sisse
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15. - 17. november kell 21
Õudus

(Alla 12 a keelatud)

KIHV

15. ja 16. november kell 13:30 ja 15:15
17. november kell 15:15

Seiklus
(Perefilm)

DOKTOR PROKTORI
PUUKSUPULBER

15. - 17. november kell 17 ja 19
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

TOPPAJAD 

MÕNE REAGA

Vaba aeg

 „Prints ja kerjus“
Jõhvi Kontserdimaja suures saalis 
25. novembril kell 13 ja kell 18 etendab Rahvusooper Esto-
nia Jõhvi Kontserdimajas Mark Twaini noortejutustuse ai-
netel loodud “ Printsi ja kerjuse”, mis räägib kahe poisi us-
kumatutest seiklustest. 
Poisid on sündinud ühel ja samal päeval, üks neist Walesi 
troonipärija peres ja teine Londoni kerjuspoisiks. Poisid 
on äravahetamiseni sarnased ja nende juhuslik kohtumi-
ne viib mõtteni vahetada riided ja elu. 
Tegemist on kogu pere etendusega. Osades Märt Pius 
(Tallinna Linnateater), Priit Pius (Tallinna Linnateater), 
Rene Soom, Jassi Zahharov, Rauno Elp, Aare Saal, Rosanna 
Lints, Janne Ševtšenko. Lavastaja Andres Puustusmaa, or-
kestreerinud Tõnis Kõrvits ja Rasmus Puur. 
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja Jõhvi Kontser-
dimajas kohapeal. 

Viktoriin „Kolme õe“ teemal
Rakvere Teatris jõuab Andres Noormetsa tõlgenduses la-
vale Anton Tšehhovi „3 õde“ – draamaklassika tüvitekst 
armastust otsivatest noortest naistest, kes on elu argipäe-
va kinni kleepunud.
Kuni 2. detsembrini esitab Rakvere Teater iga nädala teisi-
päeval 3 teemakohast küsimust, millele saab vastata Rak-
vere Teatri kodulehel asuva ankeedi kaudu või posti teel 
aadressil 3 õde, Rakvere Teater, Kreutzwaldi 2a, Rakvere 
44314. Kuulutajas ilmuvad samad küsimused reedel.
Vastus peab kohale jõudma küsimuse esitamise nädalale 
järgneval esmaspäeval kella 18ks. 
Esimesed 3 küsimust esitati 4. novembril, viimased avali-
kustatakse 2. detsembril, kokku on 5 vooru 15 küsimuse-
ga.
Nädala parim vastaja saab auhinnaks 2 vabapääset lavas-
tusele „3 õde“. Kogu mängu parimale on peaauhinnaks 
ööbimine kahele Tallinna viietärnihotellis Kolm Õde koos 
neljakäigulise õhtusöögi ja klaasi veiniga hotelli restoranis 
Bordoo. 

Eelmise nädala vastused
1. Need kolm Euroopa kultuuriloost tuntud õde, kelle elu-
seikadest Tšehhov oma näidendi kirjutamisel inspirat-
siooni sai, olid Charlotte, Emily ja Anne Bronte. On teada, 
et Tšehhov luges 1896. aastal Bronte’de biograafiat, mille 
ta hiljem oma sünnilinna Taganrogi raamatukogule saatis.
2. „Kolm õde“ jõudis Eestis esmakordselt lavale 1915. aas-
tal Vanemuise teatris. Lavastajaks-näitejuhiks oli Ants 
Simm ning õdesid kehastasid Olly Teetsov (Olga), Anna 
Altleis (Maša) ja Emmy Treumundt (Irina).
3. Maailma lavade esimeseks Veršininiks oli Moskva Kuns-
titeatri asutaja Konstantin Stanislavski.

Selle nädala küsimused
1) Tšehhov oli nii oma kirjatöödes kui elus tuntud kujund-
like ütlemiste poolest. Keda nimetas ta „oma hinge kroko-
dilliks“?
2) Antoonovka on üks armastatuim Venemaalt pärit õu-
nasort. Keda või mida kutsutakse antoonovkateks aga An-
ton Tšehhovi kontekstis?
3) „Kolme õde“ on lavastatud kõikvõimalikes versioonides 
ja tõlgendustes. Mille poolest on eriline 2013. aastal ühes 
Osaka teatris lavale jõudnud „Kolm õde“?

Kuulutaja

Haljala valla kunstnikud-
käsitöölised Marge Salumäe 
ja Rein Veskus avasid sel 
nädalal Rakvere Galeriis 
ühisnäituse “Händsfriina 
sündinud puust ja villaseks”.
Näituseruumi täidavad 
merelained ja kalad. 
Tegelikkuses küll vaibad-
pleedid ja puuskulptuurid. 
Nii nagu kunstnikud ja 
nende looming, on ka töös 
kasutatud materjalid pärit 
Haljala vallast. Puit on pärit 
kunagise lenduri Rein 
Veskuse kodutalu maadelt 
ning villa on andnud 
filoloogist talupidaja Marge 

Puust kalad villasel merel
Salumäe lambad. Üheskoos 
loovad kunstnikud galeriisse 
sooja ning hubase 
õhkkonna. Pole kartagi, et 
puust kalad ennast 
villamerel üksiku ja 
külmetavana tunneksid.
Näitus jääb avatuks 6. 
detsembrini.

Maris Marko

Rahvarohkel näituse 
avamisel looklesid villasel 

mererannal õnnitlejate rivid. 
Foto: Maris Marko



Kuulutaja reede, 14. november 2014 27Vaba aeg

KUHU MINNA

„Kvartett“ on liigutav ja koo-
miline lugu neljast inglise 
ooperitähest, kes satuvad 
taas kokku muusikute vana-
dekodus. Meenutatakse hu-
vitavaid seiku säravast kar-
jäärist ja pinnale kerkib ka 
omavaheline rivaliteet. Ku-
nagised armumised ja lah-
kuminekud annavad nüüdki 
veel põhjust õhkamiseks ja 
kemplemiseks. Kired löövad 
jälle lõkkele, nii et hädiste 
vanurite lõputust heietami-
sest on asi päris kaugel. 
Üle pika aja mängivad laval 
koos Estonia suured staarid 
Helgi Sallo ja Katrin Karisma, 
lisaks neile veel „Kvarteti“ la-
vastaja Endrik Kerge ja Esto-
nia endine solist Hans Miil-
berg. Kunstnik on Riina Van-
hanen ja helilooja Jaak Jüris-
son. 
Publik on „Kvarteti“ väga 

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Sissepääs kõigile tasuta
15. novembril Bailando Party: eriti kuum ja raju üritus, mis 
mõeldud eelkõige tüdrukutele ning nende lemmikmehele En-
riquele. DJ Marko Pille
22. novembril toob teieni kuumimad tantsulood DJ Ailan Kytt

Tapa Kultuurikoda
16. novembril kell 19 Vana Baskini Teater „Südamesõbrad“. La-
vastaja Eero Spriit. Osades Raivo Rüütel, Eduard Salmistu (Rak-
vere Teater), Marika Korolev, Katrin Valkna, Allan Kress ja Alice 
Kirsipuu. Pilet 11 ja 13 eurot.
18. novembril kell 16 ja 20 animafilm „Rio 2“. 
19. novembril kell 12 kogupereetendus „Piip ja Tuut kontser-
dil“. Mängivad Haide Männamaa ja Toomas Tross. Pilet 4 eurot.
21. novembril kell 19 Eesti Kontserdi programm Muusika Eesti-
maale. „Surma laulud ja tantsud“. Pavlo Balakin (bass) ja Sten 
Lassmann (klaver). Kavas: Šostakovitš. Süit Michelangelo Bua-
norotti tekstidele op 145, Medtner. Kaks muinasjuttu klaverile, 
op 20, Mussorgski. Vokalltsükkel „Surma laulud ja tantsud“. Pi-
let 2 ja 3 eurot.

Seljateraapia tunnid
Seljateraapia tunnid kõikidele, kes soovivad seljavaludest vaba-
neda ja oma selja- ja kõhulihaseid tugevdada. Tunnid toimu-
vad Rakveres Laada 3a II korruse saalis. Sissepääs hoovi poolt. 
Reedeti kell 18 (abivahenditeks teraapiapallid) ja pühapäeviti 
kell 170 (abivahenditeks kummilindid). Tunnid sobivad kõigile! 
Treener Anne Tipner- Torn, info telefonil 5645 3219

Veet Mano üritused
Maailmakuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija Veet Ma-
no jõulu-eri „Elu on suur asi”. 11-17. detsembrini Rakveres, Tal-
linnas, Tartus, Haapsalus ja Pärnus. Jõululoos: 10 individuaal-
set seanssi ja 50 Veet Mano raamatut (eesti keeles) tasuta; teis-
tele raamatu soodustus. 
Veet Mano seminar 16. detsembril kell 18-22 (konv. saal) ja 
massaazhigrupp „Selg ja kael korda vees!” ning 17. detsembril 
kell 9-11, Rakvere AQVA Spa, Parkali. 4 Lisaks ainulaadne jõulu-
pakett: Veet Mano seminar+seljagrupp+ööbimine, www.aqva-
hotels.com. 
Kohtade arv on piiratud kõikidel kursustel! Võimalus teha erili-
ne jõulukink! Endale või teisele. Piletid Piletilevis. Supersoo-
dustus korraldajalt kuni 24. novembrini tel 56896670; veetma-
no.eu.
12.-13. detsembril Tallinnas maailmakuulsa energeetilise ter-
vendaja/selgeltnägija Veet Mano jõulu-eri „Elu on suur asi” 
Veet Mano laager. Piletid Piletilevis. Supersoodne korraldajalt 
kuni 24. novembrini, tel 5689 6670; veetmano.eu. 
14. detsembril Tartus maailmakuulsa energeetilise tervendaja/
selgeltnägija Veet Mano jõulu-eri „Elu on suur asi” Veet Mano 
laager. Piletid Piletilevis. Supersoodne korraldajalt kuni 24. no-
vembrini, tel 5689 6670; veetmano.eu. 
11. detsembril Haapsalus ja 17. detsembril Pärnus maailma-
kuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija Veet Mano jõu-
lu-eri „Elu on suur asi” Veet Mano laager. Piletid Piletilevis. Su-
persoodne korraldajalt kuni 24. novembrini, tel 5689 6670; 
veetmano.eu.

„Kvartett“
Tamsalus, Haljalas ja Rakveres

soojalt vastu võtnud ja tava-
liselt tõusevad kõik lõpuap-
lausiks püsti, mis on üsna 
harv nähtus eesti teatris. 
„Kvartetti“ mängitakse 25. 

novembril Tamsalu Kultuuri-
majas (tel. 32 30968), järgmi-
se aasta 10. märtsil Haljala 
Rahvamajas (tel. 32 50444) ja 
21. märtsil Rakvere Teatris 

(tel. 32 95444). Kõikjal on 
etenduse algus kell 19.

Kuulutaja
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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!

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L, P

- 9.00-16.00

Suletud

Uus suur valik
kardinakangaid
ja mööbliriideid

KANGAPOES MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

* 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

Parandame ehteid

Hõbedast kaelaketid

sõrmused

kõrvarõngad

alates 5.50

5 eurost

3.50

Iga nädal uus kaup ja uued soodustused

LHK. EHITUS OÜ

TEL: 5367 1555TEL: 5367 1555

Ehitustööd Lääne-VirumaalEhitustööd Lääne-Virumaal

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD

Asume Rakveres Nortsu tee 2, Jõhvis Lille 3

Big Mac
Riided

suurtele
meestele
XL-7XL

Avatud:
T-R 12-17 L 10-15

UUS KAUP - JOPED,
FLANELLSÄRGID,
DRESSIPÜKSID...

Laada 14, Rakvere
www.bigmac.ee
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