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Igale kliendile
KOHVI TASUTA!

Väga suur valik uusi ja

kvaliteetseid, vähe kasutatud

TALVEREHVE 13”-21” ning VELGI!

HINNAD SOODSAD!

Meilt ostetud rehvidele PAIGALDUS TASUTA!
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4 rehvi ostjale kaasa kingitus
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TERMOVAHT
PUR PRITSVAHUD

THERMI TERMOGRAAFIA
SOOJUSTUSKONSULTATSIOONID

PEUGEOT SÕIDUAUTOD

www.wiruauto.ee
Wiru Auto OÜ Kreutzwaldi 7, 44314 Rakvere
Tel. 329 5560; automüük 329 5565; peugeot@wiruauto.ee

Kasutusrendi tüüpi autoliisingu krediidi kulukuse määr on 2,91 % aastas järgmistel näidistingimustel (seisuga 05.05.2014): sissemak-
se 15%, jääkväärtus 25 %, aastane intressimäär 2,25 % + 6 kuu Euribor, periood 60 kuud, lepingutasu 199 eurot. Hinnad sisaldavad 
20% käibemaksu. Peugeot Liisingu pakkuja on SEB Pank. Enne liisingulepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsul-
teeri Peugeot’ asjatundjatega. Peugeot Kindlustuse teenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvu 
tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga 6 100 455.

www.peugeot.ee/kampaania

  Kuumakse al.

120 €

Peugeot 208 
Active plus VTi 82 hj
erihind10 900 €
kuumakse al. 120 €

keskmine kütusekulu 4,3 l/100 km

Peugeot 2008 
Active VTi 82 hj
erihind 13 450 €
kuumakse al. 148 €

keskmine kütusekulu 4,9 l/100 km

Peugeot 308
Accsess VTi 82 hj
erihind 12 990 €
kuumakse al. 143 €

keskmine kütusekulu 5,0 l/100 km

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

• Maa- ja õhksoojuspumbad

• Pelletikaminad ja -katlad

• Pelletite müük

• Maa- ja õhksoojuspumbad

• Pelletikaminad ja -katlad

• Pelletite müük

Järelmaksu

võimalus!
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Arvamus

JUHTKIRI

Viimastel nädalatel on aset 
leidnud üsna mitmed rahva-
kalendrisse märgitud sünd-
mused: midruskipäev, simu-
napäev, hingedepäev, mardi-
päev ja kadripäev. 
Traditsiooniliseks rahvaka-
lendriks nimetatakse kindla-
te uskumuste, tavade, kom-
mete ja rahvalauludega seo-
tud eestlaste pärimuslikku 
ajaarvestust ja tähtpäevade 
süsteemi.
Et igasugune rahvakalender 
on alati pikaaegne ja arenev 
protsess, on ka Eesti kalen-
der olnud muutuv seoses va-
litseva ajastu iseärasuste, 
majandus- ja kultuurikesk-
konna trendide, poliitiliste ja 
religioossete süsteemide, 
meediakajastuste, rahvusva-
helistumise, moe- ja mait-
se-eelistuste ning valitsevate 
trendidega.
Nii näiteks kuuluvad Eesti 
uuema rahvakalendri täht-
päevade andmebaasi ka 
muu maailma tähistatavad 
tähtpäevad nagu valentini- 
ehk sõbrapäev, volbriöö ja 
halloween.
Ehkki oma olemuselt võib 
viimati nimetatuid pidada 
pigem kommertslikeks ja te-
maatilisteks tähtpäevadeks, 
on neist saanud ka meie kul-
tuuri osa, mida eriti just 
nooremad põlvkonnad hea 
meelega tähistavad. See ei 
pruugi sugugi tähendada se-
da, et eesti kultuur on see-
tõttu vähem eestilik kui pik-
kade traditsioonidega seo-
tud ühiste veendumuste, 
kollektiivse mälu ja keele 
pinnalt sündinud tähtpäe-
vad. 
Siiski ei tohiks aga need uue-
ma aja tähtpäevad varjutada 
või lasta unustuste hõlma 
vajuda meie enda oma uni-
kaalsete tagamaade, veen-
dumuste, sümbolite ja mär-
kide võrgustikuga päevasid. 
Ka varasemaid kombeid, ta-
vasid ega traditsioone, millel 
on eestlaste ja eestluse kuju-
nemisel olnud märkimis-
väärne ja ehk isegi põhjapa-
nev roll.
Kunagistest veendumustest, 
kommetest ja uskumustest 
on tulnud meie unikaalsus, 

eripära ja mõttemallid. 

Rahvuskultuuri täht-
sus riiklikes stratee-
giadokumentides
Eesti Vabariigi põhiseaduse 
preambulis on riigi kõige 
olulisema ülesandena sätes-
tatud eesti rahvuse, kultuuri 
ja keele säilimine läbi aega-
de, mis ennekõike peaks tä-
hendama enesemääratlemi-
se alusena meie keele ja kul-
tuuri olulisust ning rahvus-
kultuuri hoidmise ja säilita-
mise vajalikkust. Ka riiklikult 
olulises dokumendis, „Kul-
tuuriministeeriumi arengu-
kava 2014-2017“, on eesmär-
kidena välja toodud rahvus-
liku identiteedi säilitamine 
ja elujõulise kultuuriruumi 
tagamine. Vähem on juttu 
sellest, kuidas neid eesmär-
ke tagada või saavutada. 
Lääne-Virumaa arengustra-
teegia 2030 on küll alles 
koostamisel, ent oleme 
püüdnud selleski dokumen-
dis rahvuskultuuri olulisust 
ja rolli rõhutada. Veel kitsa-
maks minnes oleme ka Lää-
ne-Virumaa turismiarengu-
kavas 2015. a oluliste konk-
reetsete tegevuste all turismi 
edendamiseks esile toonud 
kohaliku kultuuripärandi ja 
traditsioonide kasutamise 
piirkonna atraktiivsemaks 
muutmisel, millesse kuulu-
vad traditsioonilised tegevu-
sed, rahvustoit ja identitee-
disündmused. Samas doku-
mendis oleme Lääne-Viru-
maa turismivõimalused kok-
kuvõtvalt iseloomustanud 
ühe lausega: „Elav kultuu-
rilugu rohelisel maal.“ 

Elav kultuurilugu
Eelpool toodud materjalide-
le viidates ei saa küll väita, et 
strateegilistes dokumentides 
märksõnana või ideena sees 
asuv rahvuskultuur seeläbi 
vajalikku tähelepanu saaks 
või hoitud oleks. Rahvuskul-
tuur on ju kõrgkultuuri kõr-
geim väljendus, eeldades 
riiklikku suunamist ja toe-
tust. Rahvuskultuuri mõiste 
ühendab rahvast kunstilise 
isetegevuse vormis, mis tä-
hendab kohalike omavalit-

suste, mittetulundusühingu-
te, kohalike omaalgatuste ja 
seltside ning organisatsioo-
nide teadlikku tööd, mida 
riik peaks pikaajalist pers-
pektiivi silmas pidades soo-
dustama ja toetama.
Rahvuskultuuri hoidmine 
algab perekondlikest väär-
tushinnangutest, lasteaeda-
de prioriteetidest lastele 
tähtpäevi ja rahvuspühasid 
tutvustada ning kohalike 
seltside tegevustest ja elani-
ke üldistest mõttemallidest 
juurte ja rahvuskultuuri 
väärtustamisel. 
Kultuur on alati elus: dünaa-
miline, muutuv ja arenev. Ka 
kultuurilugu on pidevas 
arengus ja muutumises, kus 
uskumustest saavad väär-
tussüsteemid, kommetest 
käitumismallid, lugudest le-
gendid ja väikestest lugudest 
suured narratiivid. 
Üldises rahvusvahelistumi-
ses, piiride hajumises ja 
kommete ning tavade levi-
mises ja ülevõtmises Euroo-
pa kultuuriruumis muutu-
me üha enam sarnaseks nii 
oma tegevuste, linnaplanee-
ringute kui mõttelaadide 
osas. Rahvusidentiteedi kü-
simus on strateegilise täht-
susega ning sõltub vaid 
meist endist: kui väga väär-
tustame seda, kust me tule-
me ja millised oleme. Veelgi 
olulisemaks saab küsimus, 
milliseks ja kelleks saavad 
meie lapsed ja milline on 
eestlase identiteet kahe-, 
kolme- või neljakümne aasta 
pärast. See ei ole mitte hom-
ne, vaid juba tänane küsi-
mus!

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Rahvalikud 
tähtpäevad ja 
traditsioonid
kui üks eestluse osa

Murtud 
eelarvamused
Kadrinas toimus nädal tagasi üritus, millest olin küll palju 
kuulnud, aga kus ma seni käinud veel ei olnud. Kadrinas 
kasvanuna, Kadrina Keskkoolis oma haridusteed alusta-
nuna ning arvutiinimesena olen ma küll CADrina joones-
tamisvõistluse sõpradega rääkides jutuks võtnud ja seda 
promonudki, aga reaalne kokkupuude sellega mul puu-
dus.
Kui tänases CADrina 2014 kajastavas artiklis mainib Erko 
Vallbaum, et tegelikult lõi toimunu ta pahviks, siis pean 
alandlikult tõdema, et ka mina olin väga positiivselt ülla-
tunud. Ja seda hoolimata faktist, et olin ka enne üritust is-
tunud korralduskomitee nõupidamisel ning enam-vähem 
teadsin, mida oodata.
Pidasin arvutijoonestamisvõistlust üsna kuivaks tegevu-
seks (olen ka ise AutoCADi vahel kasutanud) ja arvasin, et 
rahvas koguneb sinna eelkõige ikka Terminaatori pärast, 
kes pidi lavale tulema õhtu lõpetuseks.
Ma ei saanud rohkem eksida!
Siinkohal tahan mütsi maha võtta kõigi CADrina korral-
dajate ees, kes on suutnud pealtnäha igavast võistlusest 
luua igati nauditava ettevõtmise, kus saab uusi teadmisi 
koguda. Imetlen ettevõtmise algataja Juhan Viise visiooni 
ja ideed, millega ta 2005. aastal Kadrina Keskkooli läks, et 
hakata seal õpetama tavaharidusest hoopis spetsiifilise-
mat suunda, ja mille tulemusel toimus 2010. aastal esime-
ne CADrina nime kandev teadmistekatsumine.
Praeguseks on CADrinast saanud üritus, mida tasub väi-
sata ka neil, kes peavad teemat liiga kaugeks või ka sega-
seks. Töötoad, taustatöö hoolikalt valitud meeskonnad, 
esinejad, õhtujuhid-kohtunikud ja loomulikult võistlejad 
ise on suutnud luua CADrinast nii tervikliku ürituse, et 
pean vabandama oma eelarvamuse pärast, nagu olnuks 
Terminaator see peapõhjus Kadrinasse minekuks.
CADrina 2014 oli ise tervikuna kogu ürituse tipphetk ja 
isegi kui halvad teeolud oleks sundinud tol päeval peaesi-
nejast loobuma, oleksid emotsioonid ikkagi hindamatud 
olnud.
Järgmisel aastal mul eelarvamusi enam ei ole ja kes tahab 
enda eelarvamusi murda, eks nendega kohtume siis CAD-
rina 2015’l.

Marko Maasik

Muudatused bussiliinidel nr 7 ja 38
Alates 1. detsembrist muutub liini nr 7 Võsu – Käsmu – 
Kotka – Võsu sõiduplaan. Seni esmaspäeviti ja reedeti Võ-
sult kell 18.55 väljunud buss hakkab väljuma kell 18.35. 
Kotka peatusesse jõuab buss kell 19 ning tagasi Võsule 
hakkab sõitma kell 19.15. Pühapäeviti Võsult kell 18.45 
väljunud buss hakkab edaspidi väljuma kell 17.05. Liin pi-
keneb Kotka peatuseni, kuhu buss jõuab kell 17.30. Tagasi 
Võsule hakkab buss sõitma kell 17.35. Käigust jääb ära 
hommikune ring (Võsult kell 5.30 ning Kotka peatusest 
kell 6.05). Alates 1. detsembrist väljub Rakvere – Vihula – 
Vergi – Võsu bussiliin 5 minutit varm ning hakkab esmas-
päevast reedeni väljuma Rakverest senise 17.30 asemel 
kell 17.25.  Muudatusega tagatakse Võsul ümberistumine 
esmaspäeviti ja reedeti kell 18.35 väljuvale liinile nr 7. Õh-
tuse Võsu – Vergi – Võsu ringi teeb buss senise 19 asemel 
kell 19.40, et tagada ümberistumine esmaspäeviti ja ree-
deti Võsule kell 19.39 saabuvalt liinilt nr 7.
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Liiklustalgud kestsid Lää-
ne-Virumaal 21. novembril 
alates kella 7 kuni järgmise 
hommikuni. Kokku saadi 
maakonna kohta 81 teadet, 
millest osa kattus aadressi 
või koha osas. Samuti oli 
mõni teade üsna kahtlase si-
suga, nagu näiteks, et Kun-
das on liiga palju kaalubus-
se.
Laekunud teadetest oli 2/3 
selliseid, kus oli vaja otseselt 
teostada liiklusjärelevalvet, 
ja 1/3 selliseid, kus vaja üle 
vaadata liikluskorraldus. 
Peamine probleem (28 ju-
hul), mille inimesed välja 
tõid, oli kiiruse ületamine. 
Sellele järgnes halb liiklus-
korraldus. 
Politsei käis 24 tunni jooksul 
kokku 62 kohas, neist 12 ko-
has korduvalt. Selle käigus 
mõõdeti kiirust, vaadati liik-
luskorraldust, jagati helku-
reid. 
Liiklustalgute käigus võeti 
vastutusele kuus juhti, neist 
enamik lubatud sõidukiiruse 
ületamise eest. Liiklustalgu-

Rakvere Põhjakeskuses kor-
raldatud kadrilaata võib rah-
varohkuse poolest võrrelda 
möödunudsuvise Pika täna-
va laadaga, ainult selle vahe-
ga, et kauplemine toimus 
nelja seina vahel.
Vaatamata kehvale ilmale oli 
linnaliinibuss nr 5, mis ini-
mesi kesklinnast Põhjake-
skusesse sõidutab, pungil 
täis. Ka autoparklas nappis 
vabu kohti.
Laadal kaubeldi kõikvõima-
like käsitöö- ja loodustoode-
tega. Ei puudunud ka eesti-
maine toit: suitsusink, kala 
ja mesi.
Vanem naine, kes kaltsuvai-
pasid müüs, rääkis rõõmsalt, 
et laatadel käimine on hea 
võimalus oma tooteid müüa. 
Suvel on osturallisid pea igal 
nädalavahetusel, aga 
sügistalvisel ajal pole peale 
jõululaatade suurt midagi.
Vanade pillide müüja 
mängis akordionit, demon-
streerides nõnda head 
muusikariista, mis ajaham-
bale vastu pidanud on.
OÜ Rossu oli tulnud kauple-
ma Viljandi lähedalt Imaver-
est. Ettevõte tegeleb käsitöö 
ja masinkudumitega. 

Liiklustalgute ajal
kontrolliti juhte ja vaadati
üle liikluskorraldusvahendid

Foto: Mari Riina Rist

Piirkiirusest kinnipidamise kontroll Huljalt, kust tuli teateid 
selle kohta, et osa juhte sõidab asula sees mööda piirkiiru-
sest kinnipidajatest.

Kadrilaat ummistas Põhjakeskuse

Tootevalik on suunatud 
põhiliselt lastele. Toredad ri-
idest valmistatud kaisumän-
guasjad ajendasid küsima, 
kas müügil on ka Sipsikuid. 
Müüja Kristi vastas lahkelt, 
et Sipsikuid neil kaasas pole, 
aga nad võtavad vastu ka 
eritellimusi. “Kliendilt on 
idee ja meie teeme valmis, 
mida erilisem soov, seda põ-
nevam väljakutse,” rääkis 
naine. 
Need, kes tulidki kad-
rilaadale kindla sooviga osta 
juba varakult jõulukingid 

te ajal muutusid ilmaolud: 
ennelõunal lisandus jäide ja 
sellele järgnes lumesadu, 
millest tingituna sõidukiirus 
alanes.
„Positiivsena tasub välja 
tuua inimeste osavõttu 

probleemidest teavitamisel. 
Sel korral oli teateid märki-
misväärselt rohkem kui eel-
mistel talgutel,“ ütles Rakve-
re politseijaoskonna juht 
Indrek Link.

Kuulutaja

ära, ei pidanud pettuma. Va-
naisale leidus prillitoos ja 
vanaemale purk taruvaiguga 
mett, emale käsitsi valmi-
statud kalendermärkmik ja 
isale soojad villased sokid. 
Lastele oli aga nii päkapiku-
sussi sisse kui ka kuuse alla 
panemiseks rohkesti kõiksu-
guseid omamaiseid maius-
tusi ja mänguasju. 
Kadrilaada korraldas Kirev-
ene Mulk OÜ koostöös Põh-
jakeskusega.

Ülle Kask
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Hiljutine kogemus näitas, et 
ei saa suurt midagi. Rakveres 
Pikal tänaval kolis ühe maja 
hoovi haige kährik, kes oli 
kas paranemiseks või sure-
miseks valinud hoovis asuva 
ühiskeldri.
Majarahvale allüürnik ei 
meeldinud ja kõigepealt üri-
tati temast lahti saada, sul-
gedes ligipääsu keldrisse. 
Loom oli aga järjekindel ja 
üritas vägisi keldrisse pääse-
da. 
Hädas majarahvas otsustas 
abi kutsuda. Kõigepealt 

Haige kährik külvas segadust

pöörduti loomade varjupai-
ka, aga see asutus tegeleb 
vaid koduloomadega ning 
pühapäevasel päeval polnud 
neil ka veterinaari soovitada.
Abi oli aga vaja ja häda oli ka, 
ilmselt küll eriti kährikul, ja 
nii helistati järgmiseks hä-
daabinumbril 112. Päästjad 
reageerisid operatiivselt, 
saabusid siniste tulede vilku-
des sündmuskohale ning tu-
vastasid, et tegemist on hai-
ge kährikuga. 
Kährik on teadagi metsloom, 
nendega peaks tegelema 

keskkonnaamet. Nii helistas 
päästja sellesse asutusse ja 
vahendas ka kogunenud ma-
jarahvale keskkonnainimes-
te seisukoha: nimelt olla hä-
da selles, et haiget või vigast 
looma saaks hukkama palu-
da kohalikke jahimehi, aga 
linnas seda teha ei saa. Lin-
nas ju jahti ei peeta.
Kukalt kratsiv ja lahendust 
ootav seltskond arvas skepti-
liselt, et vigase põdra peale 
oleks jahimehed kohal olnud 
nagu viis kopikat. Aga hinge 
vaakuv kährik pole tõesti 
suurem asi jahisaak. Patta 
panna ei sünni ja mine tea, 
äkki on veel midagi nakka-
vat. 
Päästja arvas, et marutaud 
see küll pole, sest kähriku 
suu vahus ei olnud ja üldse 
lebas ta suhteliselt rahulikult 
paigal ja tegi nuuksuvat või 
kõõksuvat häält. Küljel oli tal 
aga haav.

Pärast nõupidamisi oma 
kõrgemalseisvate instantsi-
dega teatasid päästjad, et so-
biva taara olemasolul võivad 
nad kähriku metsa viia. Ma-
jarahvas otsis pappkasti, 
päästjad teki ja nii see loo-
make kasti topitigi. Päästja-
tele oli isegi suund kätte an-
tud, kuhu metsa haige loom 
viia. 
Majarahva terane soovitus 
helistada metsaveerest uues-
ti keskkonnaametisse ja tea-
tada, et neil on nüüd metsas 
haige kährik, laideti millegi-
pärast maha.
Üldiselt võiks loo lahene-
nuks lugeda. Pisut jääb kri-
peldama küsimus, kas kährik 
kannatas mõne sellise tõve 
all, mis majarahvale ja nen-
de lemmikloomadele võiks 
ohtlik olla. Ja võib-olla ka 
see, et kas kõik sai ikka õi-
gesti tehtud.

Nii nagu inimesed, kipuvad ka metsloomad lin-
na kolima, olgu siis põhjuseks ajutine meeltese-
gadus või tühi kõht. Aeg-ajalt vilksab uudistest 
läbi mõni linnas hulkuv põder. Siin-seal on näh-
tud ka väikekiskjaid. Kui loom on terve, viiakse 
ta metsa või metsloomade varjupaika, aga mis 
saab haigest loomast?

 Kährik üritas end vägisi läbi ukseprao keldrisse suruda. Fotod: Maris Marko

Maris Marko

Pealtnäha oli looma peamine viga auk küljes.
Päästjad lahkusid kährikuga ning hädaolukord lahendati 
kiiremini kui poole tunniga.

Haljala mõttekojas peeti oluliseks 
avatust ja kodanikega dialoogi
Avatud valitsemise rändtuur jõudis 20. novembril Haljala 
vallaraamatukokku, kuhu oli kogunenud 14 ärksat vallae-
sindajat. 
Nagu väiksele kohale tavaks, olid paljud kohalviibijatest 
mitmes rollis, nii vallavolikogu kui ka mõne küla või vaba-
ühenduse esindajana. Kohal olid ka kohaliku koguduse ja 
kultuuriseltsi inimesed.
Vallavanem Leo Aadeli sõnul soovib Haljala vallavalitsus 
olla maksimaalselt läbipaistev, avatud ja kaasav. Kümneks 
aastaks ja „täiesti uutel alustel“ koostatav arengukava 
püüab kahaneva elanikkonnaga valda elujõulisena hoida. 
Vallavanem tõi erilise projektina välja Eesti Kunstiakadee-
mia tudengitega koostöös valminud aleviku maastikuku-
junduse eskiisid, millest on paar ideed avaliku ruumi üm-
berkujundamiseks ka juba teostatud.
Avatud valitsemise rühmatöödes jäid peamiste prioritee-
tidena kõlama võimu läbipaistvus ja dialoog kohalike ela-
nikega. Kõige rohkem elevust tekitas idee lisada valla ko-
dulehele gallup, mille kaudu elanikelt regulaarselt arva-
musi ja tagasisidet (nt volikogu otsustele) koguda.
Konkreetse lubadusena pandi kirja kaasava eelarvega 
alustamine niimoodi, et 2015. aasta esimeses pooles ko-
guda ettepanekuid ja teises pooles võiduidee ellu viia. 
Arutelu kokkuvõttena valmib Haljala valla avatud valitse-
mise tegevuskava algversioon, millest lähtudes saavad 
haljalased tegevusi edasi kavandada ning konkreetsete 
täitjate ja tähtaegadega varustada. 

Teele Pehk,
Linnalabor
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Ilm, mis möödunud reedel 
paljusid üllatas ja teeolud et-
tearvamatuks muutis, tõi 
kaasa natuke pettumusi 
CADrina 2014 korraldajatele 
ja osalejatele. Üks lubatud 
töötubadest ei jõudnud 
teeolude tõttu kohale ja kor-
raldajate hinge puges juba 
ärevus, kui pool tundi enne 
avasireeni ei olnud Kadri-
nasse jõudnud ka õhtujuhti 
ennast. 
Kindlasti oli paljudel kahju, 
et ootamatud teeolud jätsid 
õpilaste ja muidu huviliste 
jaoks ära võimaluse küsi-
muste-vastusteringiks Ur-
mas Vainoga, ent kõigist 
neist ebameeldivatest pisias-
jadest jäi CADrina 2014 kui 
üritusest kokkuvõttes väga 
positiivne ja võimas mulje.

Tunnid, mis lummasid
Kolmemõõtmelise projek-
teerimise võistlus toimus ju-
ba viiendat korda ja saatuse 

märgiks oli ka osalevaid 
võistkondi seekord viis: kolm 
Kadrina Keskkooli esindust, 
Tallinna Tehnikaülikooli ja 
Tallinna Tehnikakõrgkooli 
võistkond. Eelvoorude tule-
muste põhjal ei pääsenud fi-
naalvõistlusele Kadrina 
Keskkooli naiskond, kuid kii-
ta tuleb neidki – omada pii-
savalt oskust ja julgust, et as-
tuda vastu juba ülikoolides 
tudeerivatele tulevastele in-
seneridele, on väärt suurt 
tunnustust.
Kuna CADrina 2014 kand-
vaks teemaks oli vormelis-
port, algas finaalvõistluse 
meelelahutusprogramm 
MTÜ Huviklubi Cadencia 
tantsutüdrukute teemako-
hase ja väga efektse etteaste-
ga. Viimasel hetkel kohale 
jõudnud õhtujuht Urmas 
Vaino võttis õhtu oma raud-
se kontrolli alla. Neli tundi 
kestnud finaalvõistluse väl-
tel ei tekkinud vist kordagi 

kümmet järjestikust minutit, 
mil saalitäis rahvast poleks 
naernud tema sõbralike, tee-
makohaste ja vahel ka mõ-
nusalt sarkastiliste repliikide 
peale. Kuigi kogu programm 
oli nauditav, oli just Vaino 
see, kes oma professionaal-
susega muutis pakutava üht-
seks tervikuks. Neljatunnine 
võistlus tundus kordades lü-
hem ka arvutivõhikule.
Pärast finaaltulemuste välja-
kuulutamist lavale astunud 
ansambel Terminaator lõpe-
tas päeva kontserdiga. 

Noored,
targad ja edukad
Finaalvõistluses koosnes 
neljast ülesandest, millest 
kolme esimese käigus tuli 
võistlejatel modelleerida 
vormeli keredetaile. Pärast 
igat vahevooru hindas pea-
kohtunik Valdar Tammin 

ülesannete soorituse kiirust, 
kuid olulisemaks oli siiski 
loodud detailide täpsus. 
Kuna tegemist oli võistluse-
ga, olid ülesanded keeruli-
sed ja mõned korrad tuli ap-
pi võtta ka niinimetatud õle-
kõrred, millega sai nõu ja abi 
küsida võistkonnakaaslastelt 
või juhendajalt.
Kadrina võistkondade ju-

hendaja Holger Bremen 
kehitas küsimusele, kuidas ja 
kas tema ise oleks suutnud 
kõiki ülesandeid täpselt ja 
õigeaegselt lahendada, nae-
ratades õlgu. „Tõenäoliselt 
küll, kui oleksin saanud kõik 
etapid ise läbi teha. Aga ker-
ge poleks see olnud ka minu 
jaoks.“
Iga vaheetapi järel liidrid va-

hetusid. Isegi enne finaali, 
kus tuli varem loodud detai-
lidest vormel kokku panna ja 
töö korralikult vormistada, 
oli seis veel lahtine ning võit-
jat võimatu ennustada.
Ja üllatused tulidki. CADrina 
2014 võitis Tallinna Tehnika-
kõrgkooli võistkond, kes en-
ne finaaletappi oli veel kol-
mandal kohal. Teise koha 
saavutas Kadrina KK mees-
kond, kolmanda TTÜ võist-
kond ja neljanda Kadrina KK 
segavõistkond.

Järgmisel
aastal Kadrinasse
Väikesel võistlusjärgsel ko-
gunemisel arutasid korralda-
jad ka tuleviku üle. CADrina 
2015 tuleb kindlasti, sest 
võistluse formaat on edukalt 
välja töötatud ning oma 
kindla koha kooliürituste 
seas leidnud. Võistluse idee 
autori, Aru Grupp ASi oma-
niku Juhan Viise sõnul on 
suurimaks eesmärgiks saada 
järgmisel aastal võistlema 
rohkem võistkondi, seda just 
piiri tagant. Seega võib loota, 
et aasta pärast näeme Kadri-
nas juba nii soomlasi, lätlasi 
kui ka taanlasi Eesti võist-
kondadega mõõtu võtmas.

Kuidas AutoCAD Kadrinas rahvast hullutas
Neli võistkonda istuvad arvutite ees ja joonesta-
vad. Suured ekraanid nende selja taga annavad 
publikule ülevaate kiiretest liigutustest, mis ena-
mikule on siiski täiesti arusaamatud. Õhtujuht 
Urmas Vainole abiks oleva asjatundja Kristjan 
Enno selgitused pakuvad pealtvaatajatele pisut 
aimu, mis sel võistlusel ikkagi tegelikult toimub 
ja kuidas kellelgi läheb.

Marko Maasik

CADrina 2014 õhtujuht ei pidanud paljuks ka ise vahepeal tantsu lüüa. Fotod: Meilbaum Productions

Juba enne autasustamist arutasid korraldajad CADrina muutmist veelgi paremaks.
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MUST KROONIKA

Tasub teada

Maris Marko

Milleks on osaluskohvikuid 
vaja?
Usun, et osaluskohvik on üks 
väheseid kohti, mis toob 
kokku maakonna koolide 
inimesed ja laseb noortel 
arutleda erinevatel aktuaal-
setel teemadel. Samuti saa-
vad noored koostöös lau-
ajuhtide ja otsustajatega lei-
da probleemidele lahendusi, 
mis võivadki kujuneda reaal-
seteks tegudeks ja muuta 
maakonna elu paremaks.

Mis kogunenud teadmisega 
peale hakatakse?
Sellel aastal toonitas Eesti 
Noorteühenduste Liit (ENL) 
eriti, et tulemustega peab 
midagi ette võtma, sest siia-
maani on need soiku jäänud. 
Kavatsen pakkuda neid maa-
valitsusele ja kui mõnda 
muud ametiasutust huvita-
vad konkreetse teema puhul 
noorte mõtted ja ideed, siis 
usun, et ka nendega saame 
koostööd teha. Kindlasti lä-
hevad tulemused kohalikele 
noortekogudele, kes saavad 
vastavalt sellele organiseeri-
da oma tööd.

Kes on need noored, kes 
osalevad?
Üldiselt on tegemist kooli-
noortega, kui üritusele on 

Noored kogunevad 
maailma parandama

Eelmisel sügisel kogunes Lääne-Virumaa Osaluskohvikusse 65 aktiivset noort, tänavu loode-
takse osavõtjate arv viia kolmekohaliseks. 

Täna toimub Rakveres 
Lääne-Virumaa Osalus-
kohvik, kuhu on kutsu-
tud 14-26 aasta vanu-
sed noored kõigist 
maakonna koolidest. 
Kuulutaja küsimustele 
vastas Lääne-Virumaa 
Osaluskohviku koordi-
naator Rauno Põld.

oodatud kõik noored vanu-
ses 14-26. Julgen väita, et ko-
hale tulevad noored, kes hu-
vituvad oma kodukoha aren-
gust ja soovivad kuidagi pa-
nustada.

Kes on juhendajad?
Juhendajaid ehk lauajuhte 
on seitse, sest teemalaudu 
on seitse. Need on Karin 
Pohla, Maria Uuetoa, Kerttu 
Sepp, Tiina Halling, Karin 
Öövel, Rasmus Kits, Annela 
Floren.

Miks on tänavu just sellised 
teemad?
Neli on igal aastal olnud EN-
Li määratud kohustuslikud 
teemad, mida peame kind-
lasti käsitlema. Ise saame va-
lida kolm teemat. Meie vali-
kud on seekord „Kuidas 
muuta noored vallas nähta-
vamaks/atraktiivsemaks“, 
„Ennasthävitav käitumine 
noorte seas - miks?“ ning 
„Tegusad ja rahulolevad 
noored arenevas kodaniku-
ühiskonnas programmi 
Erasmus+ kaasabil - kuidas, 
kellele, miks?“ Esimene tee-
ma sai valitud sellepärast, et 
maakonnas pole märganud 
piisavalt noorte panust ko-
haliku elu edendamisse, me 
ei oska vabatahtliku tööd 
veel hinnata.
Nüüd püüame leida sellele 
lahendusi. Teine teema on 
hetkel kõikjal aktuaalne. 
Osaluskohvikus räägime sel-
lest, miks noored teadlikult 
hävitavad oma tervist, loo-
dame saada avameelseid ja 
ausaid põhjendusi, miks nii 
tehakse ja kuidas seda ära 
hoida. Kolmas teema sai va-
litud sellepärast, et Europe 
Direct Lääne-Viru teabekes-
kusega on meil koostööle-

ping ning nemad otsustasid 
koos Erasmus+ programmi-
ga noortele tutvustada noor-
tevahetust ning teisigi noor-
teprojekte.

Millised teemad on varem  
noori enim kõnetanud?
Eelmisel aastal pakkus noor-
tele kõige rohkem huvi kaks 
teemat:
„Noorte töötuse vähendami-
ne kohalikus omavalitsuses“ 
ja „Noorte omaalgatuse suu-
rendamine kohalikus kogu-
konnas ja kuidas luua endas 
koolirõõmu.“

Osaluskohvikute eesmärk 
on tuua ühiste teemade 
ümber kokku väga erineva 
tausta ja kogemusega noo-
red ning noortemeelsed, et 
panna paika, kuhu tulevi-
kus liikuma peame, teatab 
ENL. Kuigi noortel on või-
malus kaasa rääkida noor-
tevolikogudes, õpilasesin-
dustes või noorteorganisat-
sioonides, ei leia ei noored 
ega „vanad“ tihti aega oma 
igapäevaste kiirete tegemis-
te kõrvalt rahulikult maha 
istuda ja KOOS tulevikku 
vaadata. Selleks kutsub ENL 
koos osaluskogudega osa-
pooled kokku just mittefor-
maalses kohvikustiilis, et 
meeldivas keskkonnas tule-
viku üle unistada. Novembri 
jooksul toimub üle Eesti 15 
osaluskohvikut. Lisaks 
maakondlikele teemadele 
on ENL pakkunud arutlemi-
seks neli teemat: „Kas tiig-
rid magavad talveund ehk 
mis sai E-riigist?“, „Koos-
eluseadus - mida see meie 
jaoks tähendab?“, „Kas kool 
saab olla huvitav?“ ning 
„Appi! Ma lõpetasin kooli! 
Mis nüüd?“

Foto: Maris Marko

KUTSUMATA
KÜLALINE SAUNAS

25. novembril avastati, et 
Kadrina vallas Rõmeda 
külas on sisse tungitud ta-
lu saunamajja, kuid mida-
gi varastatud pole.

VARGUSED

Ööl vastu 21. novembrit 
varastati Rakverest 
Kastani puiesteelt lu-
kustamata kuurist jalgra-
tas väärtusega 100 eurot.

25. novembril avastati, et 
Sõmeru vallas Ussimäe 
külas Pagusoo tänaval 
varastati maja trepikojast 
jalgratas väärtusega 255 
eurot.

26. novembril avastati, et 
Tamsalus Sõpruse tänaval 
on tungitud kõrvalhoo-
nesse ja varastatud elek-
triline muruniiduk väär-
tusega 300 eurot. Lõhku-
misega tekitati 15eurone 
kahju.

26. novembril avastati, et 
Kadrina vallas Hõbeda 
külas on talu laohoone 
juurest varastatud diis-
likütte vaat koos kütte ja 
elektrilise pumbaga. Kah-
ju on 370 eurot.

23. novembril avastati, et 
Vinni vallas Saara külas on 
tee-ehituse objektilt vara-
statud viis rulli geotekstii-
li. Esialgne kahju on 2500 
eurot.

20. novembril avastati, et 
Sõmeru vallas Mõedaku 
külas on suvekodusse 
tungitud, kust varastati 
malmkamin väärtusega 
259 eurot. Lisaks tungiti 
kinnistul asuvasse talve-
aeda, kust midagi ära ei 
varastatud. Kahju on 279 
eurot.

20. novembril avastati, et 
Vihula külas on läbi akna 
tungitud talumajja ja kõr-
valhoonesse ning vara-
statud kolm magamiskot-
ti. Kahju on 110 eurot.

Ööl vastu 20. novembrit 
tungiti Kundas Pioneeri 
tänaval hoonesse, kust 
varastati firmadele kuu-
lunud raha ja esemeid: 
maiustusi, mänguasju, 
kosmeetikat jne. Kahju on 
täpsustamisel.

15. novembril varastati 
Kadrina vallast Kiku külast 
talu kasvuhoonest jalgra-
tas. Kahju on 306 eurot.

INTERNETIKELMUS

13. novembril tasus Sõme-
ru valla elanik internetist 
tellitud mantli eest eraisi-
kule 102 eurot. Pakki 
avades leidis ta eest hoop-
is sama firma teistsuguse 
mantli, mis lisaks oli kat-
kine.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Laps on mul kaheaastane, soovin nüüd 
lapsehoolduspuhkuse lõpetada ja tööle tagasi minna. 
Tööandja on suuliselt öelnud, et tal pole anda mulle sama 
tööd, mida enne tegin. Tean, et sama töö on alles, sellel 
kohal töötab minu asendaja. Kas mul on õigus saada oma 
töökoht tagasi? 

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Vald-
mets.
Lapsehoolduspuhkuse lõpetanud töötajal on õigus jätkata 
samal töökohal samade tingimustega, mis olid enne puhku-
sele minekut. Lapsehoolduspuhkuse katkestamise või lõp-
pemise järel on töötajal õigus samale tööle ja töötasule, mil-
les oldi tööandjaga kokku lepitud enne puhkusele jäämist. 
Seega töötajal on õigus nõuda töölepingujärgset tööd tööle-
pingus kokkulepitud tingimustel. Töölepingus kokkulepitud 
tingimusi võib muuta ainult poolte kokkuleppel.
Kui tööandja on võtnud tööle asendaja tähtajatu töölepin-
guga ja teie soovite tööle tagasi minna, siis tekib koondami-
se olukord, kuna ühel ametikohal töötab kaks inimest. 
Koondamisel tuleb tööandjal järgida töölepingu seaduse § 
89 lg 5 olevat piirangut, mille kohaselt alla 3-aastast last kas-
vataval vanemal on koondamisel eelisõigus tööle jääda. See 
tähendab, et kui temaga võrreldaval ametikohal töötab veel 
isikuid, kellel nii väikseid lapsi pole, tuleb koondatav valida 
nende töötajate hulgast. Koondamine on tööandja otsus ja 
töötaja seda nõuda ei saa ehk otsuse, keda koondada ja keda 
mitte, langetab ikkagi tööandja.
Enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu peab töö-
andja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Töö-
andja korraldab vajaduse korral töötaja täiendusõppe või 
muudab töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta 
talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Samas tasub sil-
mas pidada, et kui töötajale pakutav vaba koht ei sobi, toi-
mub koondamine vastavalt seaduses ette nähtud etteteata-
mistähtaegadele ja hüvitise maksmisega.
Kui töötaja leiab, et tööleping on teise poole poolt õigusvas-
taselt üles öeldud, siis tuleb tal tühisus maksma panna ja 
nõuda töövaidlusorganis ülesütlemise tühisuse tuvastamist. 
Õigus esitada hagi või avaldus töövaidlusorganisse töölepin-
gu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks on 30 kalendripäeva 
jooksul. Viidatud tähtaeg hakkab kulgema ülesütlemisaval-
duse kättesaamisest (mitte töölepingu lõppemisest).

JURIST ANNAB NÕU
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Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

Tule meie toimekasse 
ja usaldusväärsesse 

Rakvere kandekeskuse 
meeskonda

KIRJAKANDJAKS

Lisainfo
telefonil 504 4979

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressile 

cv@omniva.ee

Töö

VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Otsin lapsehoidjat  kahele 
lapsele meie kodus - poiss 2,6a ja 
tema õde 1a. Tööajad ja tööpäevad 
oleksid ebaregulaarse graafiku 
alusel ja kokkuleppel. Hoidja 
lastega üksi olema ei pea, kuna 
ma ise olen kodune. Soovin, et 
hoidja oleks ka valmis meiega koos 
ujumas ja mängutundides käima. 
Tasu kokkuleppel, Helista 5271 
819, Helen

• 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

• Autopuhastussalong Tallinnas 
p a k u b  t ö ö d  j u h a t a j a l e . 
Elamispinna võimalus. personal@
pilvepesu.ee

•  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

• Autode puhastussalong pakub 
tööd Tallinnas. Lisainfo 5690 4330

• Tallinnas autodega tegelev 
ettevõtte otsib oma meeskonda 
a u t o r e m o n d i l u k k s e p p a . 
Elamispinna võimalus. personal@
pilvepesu.ee

• Väike ettevõte pakub tööd 
bussijuhile ,  kes  valdab ka 
lukksepa tööd. Info tel 5092 583

• Otsime head kohusetundlikku 
puhtust armastavat ja pinget 
taluvat eesti keelt kõnelevat kokka 
Tapale. Tel 5660 5470

• Vajangu seafarm võtab 
tööle  farmitö ölis e.  Tasu 
Eesti keskmine brutopalk. 
Transpordi võimalus Rakverest. 
Väljaõpe kohapeal. Info E-R tel 
5348 9538

• Võtan hoida lapse. Tel 5656 6918
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Rakke vald
Pindala: 226 km²
Elanikke: 1589 (1.01.2014)
Keskus: Rakke
Vallavanem Andrus Blok
Volikogu esimees Enno 
Eilo

Võib ju olla kompromissitu 
ja kinnitada, et kõik väikesed 
vallad tulebki omavahel või 
suuremate naabritega liita 
ning jutul lõpp. Aga kas piiri-
de muutmine, vallavanema 
vallandamine ja vallamaja 
kolimine mõnda suuremas-
se keskusesse lahendaks olu-
korra? Vaevalt. Põhjused, 
miks inimesed maalt ära ko-
livad, on ikka kuskil mujal. 
Koolide sulgemine, posti-
punktide likvideerimine jms 
saab alguse ikka sellest, et 
maal pole inimesi, mitte vas-
tupidi.
Ja miks peab kõrvalseisja tä-
nitama, et likvideerige väike-
vallad, kui nad seal oma väi-
keses vallas ise rahul on? Iga-
tahes Rakke vald paistab 
omadega hakkama saavat.

Elanike arv
kipub vähenema
„Ei saa kurta, päris hästi lä-

Kalju Tamm (pildil) juhib 
Rakkes kahte ettevõtet: Rak-
ke PTKÜd ja ASi Rakke Tank-
la. Toimetab vaikselt, kuid 
elab ära ja pakub kaaskoda-
nikele töödki, kokku 12 ini-
mesele.
„Rikkaks ei saa, aga elame 
ära,“ oli ta optimistlik. „Rak-
ke PTKÜ on ühistu, millel 
hetkel 7 liiget. Asutasime sel-
le 1993. aastal, kolhoosi-
de-sovhooside reorganisee-
rimise järel. Töötleme tera-
vilja – kuivatame, hoiusta-
me, sorteerime seemet. 
Klientideks on põhiliselt 
ümbruskonna põllumajan-
dusettevõtted ja ka väikse-
mad farmerid. Just vilja la-
dustamine on väiksemate te-
gijate jaoks kõige suuremaks 
probleemiks ja seda teenust 
me siis pakumegi.“
AS Rakke Tankla on välja 
kasvanud PTKÜst, sest tege-
vusala oli niivõrd erinev. 
Ilmselt on selle ettvõtte tank-
lat külastanud pea kõik Rak-
verest Tartusse sõitjad – asub 
see ju otse tee ääres ja lähiki-
lomeetritel konkurente pole. 
„Meil oli siinsamas ikka kon-

Vallajutud: Rakke

Väikese valla väikesed ettevõtted

kurent kah: tuli ja investeeris 
suure bravuuriga, lubas 
meid välja süüa,“ meenutas 
Tamm. „Ega meil neil aastail 
kerge olnud, sest suured te-
gijad surusid kasumimargi-
naali nii väikeseks, et meie 
pidime lausa kahjudega 
kauplema. Aga kannatasime 
ära.“
Tamm märkis, et tanklaäri-
ga, eriti siis, kui peadki vaid 
ühte, rikkaks ei saa. „Kui 
kaubanduses on kasumi-
marginaal 10-15 protsenti, 
siis kütuseäris 6-7,“ kinnitas 

ta „Hästi elavad vaid need, 
kel käive suur. Samas pole 
me püüdnudki laieneda, sest 
investeeringud oleksid meie 
jaoks liiga suured, tuleks lae-
nu võtta ja risk hätta jääda 
on reaalne.“
Tanklas on ka väike müügi-
punkt, kuid vastupidiselt le-
vinud arvamusele see tank-
lapidajale suurt tulu ei teeni. 
„Käive on vahest 10 protsen-
ti kogu tankla käibest,“ lau-
sus Kalju Tamm.
Rakke vald ja ettevõtja? „Val-
laga saame hästi läbi. Samas: 
ega me nüüd igapäevaselt ka 
suhtle, pole vajadust. Alusta-
jal ettevõtjal on  valla toetust 
ehk rohkem vaja, aga kui as-
jad juba toimivad, siis tegut-
seb ikka igaüks omaette.“
Aga Rakke vald või liitumi-
ne? On`s ettevõtjal vahet, 
kus vallamaja asub ja kus 
vallavanem istub? „Kui asjad 
liiguvad ladusalt, siis ei pane 
valda tähelegi ja pole tõesti 
vahet, kus vallavanem istub. 
Aga see ei tähenda, et toimi-
vat asja peaks lõhkuma ja 
Rakke valda kohe ühendama 
kippuma.“

Rakke Tikkri pubi teisel kor-
rusel on väike kontor, kus te-
gutseb-toimetab Andcar OÜ. 
Võib öelda, et perefirma: 
poeg Andri Sirp (pildil), kogu 
kupatuse käimalükkaja, 
peab üheksat ametit; ema 
Maie Sirp paneb raamatupi-
dajana kirja kulud-tulud.
Andcar on transpordiettevõ-
te, mis teostab nii siseriiklik-
ke kui ka rahvusvahelisi ve-
dusid. Hetkel on ettevõttel 
14 suurt ja üks väiksem veo-
auto. Ja kui te arvate, et tegu 
on monofunktsionaalse ette-
võtmisega, kes teenindab 
Nordkalki, kel teadagi palju 
vedamist, siis eksite kõvasti. 
„Kuidagi nii on läinud, et 
Nordkalkiga pole meil üldse 
koostööd, kuigi oleme nende 
hangetel kandideerinud,“ 
lausus Andri Sirp. „Nüüd on 
jälle üks pakkumine käsil, 
eks näis, kuidas läheb.“
Hetkel on Andcari peamine 
partner hoopis PostNord. 
Rakke meeste autod veavad 
skandinaavlaste kataloogi-
kaupa marsruutidel Tal-
linn-Riia, -Helsingi, -Stok-
holm. Ja kui vaja, sõidetakse 
mujalegi. „Alles hiljuti oli 
meil 5 isekallutajat, aga 
praegu on järel vaid üks, sest 
see turg on kaootiline,“ selgi-
tas Sirp. „Postivedu on hea 

Rakke mehed veavad 
skandinaavlaste kataloogikaupa

töö. Tuleb tunnistada, et sel-
le „otsa“ saime tänu auto-
juhtidele, kes juba varem 
selles vallas tegutsesid ja 
olusid hästi tunnevad.“
Juhtideks on palgatud nii ko-
halikke mehi kui ka kaugema 
kandi kaime: näiteks hiidlasi 
on Sirbi sõnul firmas kaks. 
„Töö on ju nagunii mööda 
Euroopat laiali, pole väga 
tähtis, kust juht pärit. Aga 
loomulikult olen püüdnud 
ikka ka kohalikke palgata.“
Sirp mainis, et tööjõuga on 
temalgi probleeme. „Mehi 
just kui on, aga mõnest saad 
paari reisi järel aru, et head 
nahka ei tule. Olen püüdnud 
häid mehi ikka hoida ja neile 
ka korralikku palka maksta. 
Julgen öelda, et meie ettevõ-
te on üle keskmise taseme: 

ma annan endale väga hästi 
aru, et vanade lombakate 
autodega, petmiste, võltsi-
miste ja muu hämaraga kau-
gele ei jõua. Muidugi on veo-
hinnad madalad ja riskid 
suured, kuid konkurents on 
konkurents. Oleks see vaid 
aus, nii et petturid hinda alla 
ei lööks.“
Miks Rakke – äkki oleks suu-
res linnas transpordiettevõ-
tet lihtsam pidada? „Nagu 
juhtidegi puhul – töö on ju 
mööda ilma laiali, pole va-
het, kus kontor asub,“ vastas 
Andri Sirp. „Ise olen Rakke 
mees kah. Ei oska mõeldagi, 
et peaksin siit ära minema. 
Ma ei näe mõtet töö pärast 
kogu elu ümber kolida, ega 
Rakkes raskem ole kui mu-
jal.“

Tahame seda välja öel-
da või mitte, aga nii või 
teisiti on Rakke vald 
ääremaa. Isegi kom-
paktse Lääne-Virumaa 
mõistes. Elu võimalik-
kust ääremaal käisime-
gi sel korral uurimas.

Aivar Ojaperv

heb,“ iseloomustas vallava-
nem Andrus Blok Rakke elu-
olu. „Mure on selles, et lapsi 
on vähe. Sellest tulenevalt 
tuli teha ebapopulaarseid ot-
suseid: Salla kool ei avanud 

1. septembril enam uksi, 
2016. aastal muutub Rakke 
Gümnaasium põhikooliks.“
Küll aga jätkab tegutsemist 
Lahu Algkool – üks väikse-
maid koole terves Eestis. Tä-

navu õpib seal 4 last ja valla-
vanema kinnitusel kooli või-
maliku sulgemise kohta het-
kel otsust pole. „Kooli direk-
tori sõnul on järgmisel õppe-
aastal koolis 5 õpilast,“ mai-
nis vallavanem. „Kuna kool 
on ühtlasi sealse piirkonna 
kogukonna keskuseks, siis ei 
saa nii lihtsalt, et uks kinni ja 
kogu lugu. Kooli ülalpida-
miskulud polegi teab mis 
suured, aga tõsi ta on: ühe 

lapse kohta tuleb üks tööta-
ja.“
Rakke valla elanike arv on 
viimasel ajal pidevalt vähe-
nenud. „Mõnel aastal on vä-
henemine olnud drastiline, 
mõnel jälle 5-6 inimest,“ tõ-
des vallavanem. „Eks meidki 
mõjutas Tallinna ühistrans-
pordi-kampaania. Näiteks 
Tallinnas tööl käivad noored, 
kes seni olid missioonitun-
dest veel Rakke inimesed, 
kirjutasid end Tallinnasse 
sisse.“
No ja nüüd provotseeriv kü-
simus: kui laste ja elanike arv 
väheneb, kas siis poleks tões-
ti mõistlik „pood kinni pan-
na“ ja ühinemisele mõelda, 
nagu mõne suurema valla 
juht on soovitanud? „Aga 
vaatame näiteks finantsvõi-
mekust – selle tabeli põhjal 
peab mõne suure valla juht 
oma sõnu korrigeerima ja 
hoopis enda „poe“ kinnipa-
nekule mõtlema,“ ei lasknud 
Andrus Blok end heidutada.

Metsa ja soo taga
Rakke vald asub Lääne-Viru-
maa lõunapiiril ja kuigi Rak-
veresse viib sealt korralik 
maantee, elatakse just kui 
soosaarel: isegi lähima naab-
ri Väike-Maarjani on tükk 
tühja sõitu metsa ja soo va-
hel. Kus üldse Rakke tõmbe-
keskus asub – Rakveres, Jõ-
geval või hoopis Paides?
„Ikka Rakveres, kuigi Jõgeva 
on tõepoolest 10 km lähe-
mal,“ kinnitas vallavanem. 
„Paide jääb meile liiga kau-

geks ja võõraks, aga näiteks 
Koerus, mis teatavasti asub 
Järvamaal, käib meie rahvast 
küll palju, põhiliselt tööl. 
Koerukad omakorda käivad 
Rakkesse rongi peale: rongi-
ühendus on küll praegu hea, 
neli korda päevas Tallinnas-
se, neli Tartusse, mis veel 
tahta.
“Nuriseda ei saa ka bussi-
ühenduse üle – Rakkest Rak-
verre või Väike-Maarjasse 
saamine pole mingi prob-
leem, kohalikud vallasisesed 
liinid aitavad sidet pidada 
keskasulaga.
Kus Rakke inimene tööd 
saab? Suurim tööandja on 
Nordkalk ASi Rakke tehas 
ehk lubjatööstus, nagu ko-
halik rahvas seda nimetab, 
Rakkes on ettevõttel umbes 
60 töökohta. Kohalikke väik-
semaid tööandjaid on veel, 
aga palju käiakse tööle ka 
naabrite juurde Koeru, Tal-
linnasse, Soome.

Fotod: Aivar Ojaperv
Vallavanem Andrus Blok: vaadake finantsvõimekust – selle põhjal peab pigem mõni suurem 
vald „poe“ kinni panema, mitte meie. 
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Endalegi üllatuseks 
võib majaomanik avas-
tada, et tema aastaid 
tagasi ehitatud korsten 
hakkab ära lagunema 
või on suisa kokku 
kukkumas. Põhjuseid 
võib olla mitu, aga kui-
das mure lahendada?

Aivar Ojaperv

Irvhammas pakub lahendu-
seks uue maja ehitust. Vähe 
tasakaalukam tegelane ar-
vab, et piisab uuest korstna-
konstruktsioonist. Kolmas 
võimalus on veel – kui häda 
väga suur ei ole, siis võib abi 
olla ka FuranFlex lõõrivood-
rist.

Miks korsten laguneb?
Lagunema ei kipu vaid va-
nad ja väetid korstnad, vaid 
ka suhteliselt uued ehitised. 
Miks siis?
„Paljud tänapäevased kütte-
seadmed ei sobi tellistest 
laotud korstnaga kokku,“ 
põhjendas Veikko Nurm, OÜ 
Korsten Puhtaks juhatuse lii-
ge, pottsepp ja korstnapüh-
kija ühes isikus. „Kõik peab 
olema üks tervik – küttesea-
de, ühenduslõõr, korsten. 

Kui kütteseade on välja va-
hetatud, siis ei pruugi see 
lõõri ja korstnaga enam so-
bida ja algabki lagunemine.“
„Osa kütteseadmeid töötab 
n-ö märjal, teised kuival 
rezhiimil,“ jätkas ta selgita-
mist. „Tänapäevased pelleti-
tel töötavad küttekehad on 
hoopis midagi muud kui ta-
valine ahi. Pelletiahjust väl-
juva gaasi temperatuur on 
madal, korstna otsas on si-
suliselt tegemist vaid sooja 
auruga. See tekitab kon-
densvett, mis külmumi-
sel-sulamisel hakkab korst-
nat lõhkuma. Samuti on pel-
letiahjust väljuv gaas äärmi-
selt happeline, mis aitab la-
gunemisele samuti kaasa. 
Ükski telliskivikorsten ei pea 
sellele vastu.“
Niisiis: kui pelletiahi ühen-
dada vana korstnaga, on la-
gunemine garanteeritud. 
Kusjuures: ega pelletiahjude 
müüjad seda tõsiasja ostja-
tele varmad selgitama ole. 
Aga mida ette võtta?
„Üks variant on ehitada uus 
korsten – näiteks metallist 
moodulkorsten,“ pakkus 
Veikko Nurm. „Teine võima-
lus on lasta oma korsten 
spetsiaalse lõõrisukaga voo-
derdada.“

OÜ Korsten Puhtaks selle as-
jaga just tegelebki, paigalda-
des korstnatesse FuranFlexi 
lõõrivoodrit. Nurm kinnitab, 
et voodrist on abi nii ülal 
toodud probleemi lahenda-
misel kui ka mitmes teises 
olukorras.

Aitab
ventilatsioonilõõri 
korstnaks renoveerida
Kõnealuse tehnoloogia mõt-
lesid välja rootslased, aga 
Eestis paigaldatavat Fu-
ranFlexi toodavad ungarla-
sed. OÜ Korsten Puhtaks on 
Eestis pea ainuke lõõrisuk-
kade paigaldaja.
„Paigaldamine on lihtne, ta-
valiselt saame ühe lõõri ühe 
päevaga korda,“ seletas 
Nurm. „Materjal on sukaku-
juline, me ajame selle lõõri 
sisse. Töö teostamiseks peab 
korstnajalga avause tegema, 
aga see on korstnaomaniku-
le ka praktiliselt ainus asi, 
mis võib ebamugavust ja tüli 
tekitada – meie ise teeme 
ava, aga ligipääs peab olema 
tagatud.“
Veikko Nurm lisas, et iga 
sukk valmistatakse iga lõõri 
jaoks spetsiaalselt, arvesse 
tuleb võtta lõõri mõõte.
Ja hind? „Kõik sõltub mõõtu-

dest. Aga vähemalt 1200eu-
rose väljaminekuga peab ar-
vestama.“
Nagu mainitud, läheb lõõri-
sukka vaja veel päris palju-
del juhtudel. Näiteks on kor-
termajades korstnalõõrina 
pahatihti kasutusele võetud 
ventilatsioonilõõr, mida te-
gelikult teha ei tohi. Põhi-
mõtteliselt saab Päästeamet 
nõuda ventilatsioonilõõri 
ühendatud küttekeha lam-
mutamist, kuid FuranFlex 
võib olukorra päästa.
„Päästeamet on seda mater-
jali tunnustanud,“ kinnitas 
Nurm. „Sageli ongi Fu-
ranFlex ainus mõeldav la-
hendus probleemile, sest 
ventilatsioonilõõri ei saa 
reeglina ka metalltorusid sis-
se panna. Näiteks Kilin-
gi-Nõmmel oli meil üks suur 
objekt, kus kaugküttest ilma 
jäänud korterelamusse ehi-
tati ahjud ja kõik ühendati 
ventilatsioonilõõriga.“
FuranFlexi abil saab moo-
dustada ka ühe suure lõõri 
asemele mitu väiksemat, 
mis eriti vajalik ümberehita-
misele minevates ajaloolis-
tes hoonetes. Kuna materjal 
on painduv, saab seda pai-
galdada ka kõverustele.

Lõõrivooder
kaitseb korstnat lagunemise eest

Pahatihti kohtab majade katustel väga lagunenud korstnaid, 
mis on ohtlikud juba ka möödakäijatele. Foto: www.korstenpuhtaks.ee
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Mari Mölder

Moodsale ajale kohaselt on 
ka narkoäri kolinud inter-
netti ja mõne aastaga on 
mõnuainete arv plahvatusli-
kult kasvanud. Samuti on 
suurenenud nende kättesaa-
davus ja levik. 

Ohtlik aine pole veel 
uimastite nimekirjas
Sünteetilise kanepi ehk 
spice`i suitsetamise tõttu 
sattus Rakvere haiglasse kaks 
eluohtlikus seisundis noort, 
teistel suitsetajatel tuvastati 
tasakaaluhäired ja segadus-
seseisund.
Rakvere politseijaoskonna 
ennetus- ja menetlusteenis-
tuse vanem Joel Alla ütles, et 
kui politseini jõudsid esime-
sed juhtumid, siis avastati, et 
liikvel on kanepilaadne aine, 
mis avaldab tervisele karmi 
mõju. Politsei ei teadnud al-
guses, mis ainega on tege-
mist, ja neilegi oli üllatus, et 
nii paljud noored haiglasse 
sattusid. 

Mõnuefekti saamiseks riskitakse tervisega

Mis on spice?
Spice on üldnimetus sünteetilisi kannabinoide sisaldavatele 
toodetele.
Toote nimetusi ja kujundusi on erinevaid, kuid pakendid on 
enamasti pilkupüüdvad, värvilised ja sageli teepakikesi mee-
nutavad. Eestis on levitatud järgmiste nimetustega sünteetilisi 
kannabinoide sisaldavaid pakendeid: Forest Humus, SenSa-
tion, Dream, King B Forever, Smoke Plus, Scope the Flower 
Power, Yucatan Fire, Skunk, Mojo jm. Pakendi sisuks on tihti 
vaid tundmatu taimne puru, millele on lisatud ühte või mitut 
sünteetilist kannabinoidi (näiteks AM-2201, JWH-018, JWH-
073, HU-210; CP 47497 jne). Nimetatud ained omavad kanepis 
leiduvale tetrahüdrokannabinooliga (THC) sarnast psühhoak-
tiivset toimet (toimides kesknärvisüsteemile ning mõjutades 
meeleolu, mõtlemist ja käitumist kuni sõltuvuse tekkimiseni) 
ning neid manustatakse peamiselt suitsetades.

Allikas: Ravimiamet

„Narkopolitseinikud suhtle-
sid sel teemal lastevanema-
tega ja jätsid ennetussõnu-
mid maha meediaväljaanne-
tesse ning koolidesse,“ lau-
sus Alla. „Loodame, et olu-
korra ohtlikkusest on aru 
saadud.“
Politsei algatas ka kriminaal-
asjad, mille raames telliti ai-
nele ekspertiis. Praegu ei ole 
see konkreetne uimastav ai-
ne veel narkootiliste ja psüh-
hotroopsete ainete nimekir-
jas, ent lisatakse sinna lähi-
mate kuude jooksul - sellise 
ettepaneku tegi Ravimiamet 
Sotsiaalministeeriumile eel-
misel nädalal, ent selle jõus-
tumiseni kulub vähemalt 
kaks kuud. 
Eesti Kohtuekspertiisi Insti-
tuudi (EKEI) direktor Üllar 
Lanno selgitas, kuidas luba-
takse tavakäitlusesse keemi-
lisi aineid, mida kas süstitak-
se või manustatakse tabletti-
de-pulbritena. „Ravimifir-
mad teevad ravimi väljatöö-
tamise hetkest aastaküm-
neid kõvasti tööd ning palju 
katseid, et tagada aine ohu-
tus,“ lausus ta. „Kui rääkida 
spice`i-taolistest ainest, mil-
lel kindlasti on veel palju eri-
nevaid nimetusi, siis on 
need ained markeeritud ta-
valisteks laboratoorseteks 
kemikaalideks. Selle pakendi 
puhul ei tohiks normaalsel 

inimesel tekkida kahtlustki, 
et seda peaks endale sisse 
võtma. Müüja aga ei ootagi 
midagi muud kui ainult ra-
halist kasu. Ostja tahab mõ-
nuefekti kätte saada ja riskib 
sellega, et ei saa aru aine põ-
hiolemusest. Kui apteegist 
ostad, saad sa kindla peale 
ravimi, aga internetist telli-
tud kotikesse võidakse pan-
na sisuliselt kõike,“ selgitas 
Lanno.

Lihtsalt kättesaadavad
Sünteetilisi aineid hakati in-
terneti teel levitama umbes 
viis aastat tagasi, siis jõudsid 
turule vaid üksikud moleku-
lidega rikastatud ained. 
Praegu on levik suurenenud, 
pakkumine laienenud ja ai-
nete hulk on oluliselt tõus-
nud. 

Internetipoode, mis on sün-
teetilistele ainete müügile 
spetsialiseerunud, tekkib 
EKEI andmetel poolaastas 
umbes tuhat tükki. „Täpselt 
niipalju, kui on huvigruppe, 
kes seda interneti teel tahaks 
tellida, neid müügikohti ka 
juurde tekib. Vaadates, kui 
kiiresti toimib täna Euroopa 
Liidus postiteenus, siis on 
selle aine lähtekohta raske 
tuvastada,“ ütles Lanno. 
EKEI andmetel levivad sün-
teetilised ained kahel kujul. 
Esiteks laboratoorseks too-
teks mõeldud pakike, mille 
teisele küljele on trükitud 
molekuli kujutis. Sellises pa-
kendis on tavaliselt psühho-
aktiivset mõju omavad radi-
kaalid. Vastavalt sellele, kui-
das aine on tuvastatud, pan-
nakse see kas lubatud või 

Sünteetiline kanep viis 
haiglasse üheksa noort 
inimest. Tänaseks on 
Eesti Kohtuekspertiisi 
Instituut psühhoaktiiv-
se aine kindlaks tei-
nud.

Sünteetiline uimasti. Foto: EMTA

keelatud ainete nimekirja. 
Sama molekuli radikaali 
muutes on võimalik muuta 
konfiguratsiooni ja luua uus 
aine, mis ei ole veel keelatud 
ainete nimekirja pandud. 
Pakendid, mis sellise ainega 
liikuma lubatakse, peaks ole-
ma varustatud ohtu näitava 
indikatsiooniga, aga paha-
tihti pole. 
Teine variant on aga taimne 
mass, mis on kokku pressi-
tud ja üle piserdatud kemi-
kaaliga, mis avaldab organis-
mile psühhotroopset mõju. 
Taimne brikett värvitakse 
võimalikult loodusliku kane-
pi või hašiši värvi. 
Lanno tõdes, et kahjuks on 
vähenenud inimeste ohu-
tunnetus ja arvatakse, et ka-
nepi- või marihuaanalähe-

dased produktid pole kahju-
likud. Rakvere juhtumid näi-
tasid olukorra tõsidust - aine 
tarbimine võib lõppeda hin-
gamise või südame seisku-
mise või muul moel lämbu-
misega.
Selleks, et lapsed ei telliks in-
ternetist narkootikume, soo-
vitab politsei vanematel jäl-
gida, missugustel interneti-
lehekülgedel surfatakse. „Kui 
interneti vahendusel midagi 
tellitakse, siis tuleb huvi tun-
da, mida nad tellivad, mil-
leks ja kas seda asja on vaja,“ 
ütles Joel Alla. Samuti soovi-
tas ta koolis olla lastel tähe-
lepanelik ja kui märgatakse, 
et keegi mingi kahtlaste asja-
dega tegeleb, siis sellest po-
litseile või vähemalt klassiju-
hatajale teada anda.
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Vilunud sulid paigal-
davad sularahaauto-
maatidele kopeerimis-
seadmed sekunditega. 
Enamasti on juhtumid 
avastatud pealinnas, 
kuid sageli on neid esi-
nenud ka väiksemates 
kohtades.

Mari Mölder

Kui sagedasti me silmitseme 
pangaautomaati, kui raha 
välja võtame? Lükkame 
kaardi pilusse, võtame sula-
raha vastu ja tõttame edasi 
oma asju ajama. 
Kurjategijad on aga välja 
mõelnud pangaandmete ko-
peerimisseadme ehk skim-
meri, mis talletab magnetri-
bal oleva info. Väike kaamera 
salvestab samal ajal ka klien-
di PIN-koodi. Kõik salvesta-
tu pannakse kokku uuele 
kaarditoorikule, mis valmis-
tatakse tavaliselt kusagil vä-
lismaal. Raha võetakse arvelt 
välja minutite jooksul.

Kurjategijaid
on ka tabatud
Kuigi Lääne-Virumaal ei ole 
pole politsei andmetel ühel-
gi pangaautomaadil kopee-
rimisseadet avastatud, ei ta-
su valvsust kaotada. Eriti  
neil inimestel, kes käivad 
sisseoste tegemas Tallinnas, 

sest just seal on kopeerimis-
seadmeid avastatud kõige 
rohkem. 
Näiteks hiljaaegu mõisteti 
süüdi Leedu kodanik, kes 
paigaldas käesoleva aasta 
mai lõpus Tallinnas ühe kau-
banduskeskuse juures asu-
vale pangaautomaadile ko-
peerimisseadme. Lugu ise 
hakkas hargnema tänu tähe-
lepanelikule inimesele, kes 
märkas rahaautomaadi kül-
ge paigaldatud seadeldist 
ning teavitas sellest polit-
seid.
Põhja prefektuuri raskete 
kuritegude talituse juhi Rog-
er Kummi sõnul reageerib 
politsei sellistel puhkudel 
väga kiiresti. „Eesmärgiks ei 
ole  ainult seadeldise kätte-
saamine, vaid ka läheduses 
passivate kurikaelte tabami-
ne. Neil ei võta kahest osast 
koosneva seadme automaa-
dile paigaldamine rohkem 
aega kui tavaline tehing su-
laraha väljavõtmisel panga-
terminalist,” rääkis Kumm.
Pank edastas politseinikele 
arvatava kurjategija foto, 
mispeale alustati mehe otsi-
mist. Mõne aja pärast mär-
kasidki erariides politseini-
kud läheduses olevas kohvi-
kus kahtlusalust, kes  jälgis 
pangaautomaadi juures toi-
muvat. Mees peeti kinni ja 
õnneks jäi seekord kahju 
olemata.

Kurjategijad
tulid välismaalt
See on vaid üks näide kurja-
tegijate käekirjast. Politsei 
sõnul on tegemist läbirände-
kuritegevusega, kus panga-
kaardi andmeid kopeerivad 
üldjuhul teistest riikidest pä-
rit inimesed. Kuigi kurjategi-
jate tegutsemine käib sarna-
se mustri järgi, on nende ta-
bamine siiski üsna keeruli-
ne.
Skimmeri tööiga sõltub 
akust, mis on paigaldatud 
seadme sisse. Seade võib ol-
la töös kuni 12 tundi. Kurja-
tegijate eesmärk on selle aja 
jooksul kopeerida võimali-
kult  paljude isikute kaar-
diandmed ja sestap paiguta-
takse seadmed käidavama-
tesse kohtadesse – tavaliselt 
kaubanduskeskuste juures 
asuvate  pangaterminalide 
külge.
Kõige parem viis kaitsta en-
nast skimmerisulide  eest on 
PIN-koodi sisestamise varja-
mine teise käega, sest ilma 
koodita on magnetriba and-
med kasutud. Kui tekib kaht-
lus, et pangaautomaat on 
varustatud mõne andmete 
kopeerimist võimaldava li-
saseadmega, ei tohiks seda 
pangaautomaati kasutada 
ning tuleb teavitada sellest 
kohe politseid või automaati 
teenindavat ettevõtet.

AVAME

UUE KAUPLUSE

TALLINNAS

5. detsembril
kell 10:00

Punane 16

IDAKESKUSES

OMA KAUPA

PAKUVAD MAITSTA

EESTI SUURIMAD

TOOTJAD!

EHTSA

JA KODUMAISE

OMATOODANGU

DEGUSTEERIMINE!

AVAMISPÄEVAL

IGAS TUNNIS

ÜHELE OSTJALE

KINGITUS!

AVAME

UUE KAUPLUSE

Foto: Politsei

SKIMMER
on osav pangaandmete 
kopeerija

Rakvere Ametikooli maja on 
väärikas – see on ilmselgelt 
õige väljend. Ajalooline hoo-
ne (pildil), mille kasutusele-
võtmisest täitub 2015. aastal 
100 aastat.
Hoone ehitati koolimajaks – 
õpetajate seminariks. Ja ha-
riduse andmist on seal püü-
tud kogu aeg jätkata. Kuigi 
vahepealsetel aastatel on ol-
nud kool ka sõja jalus ja eri-
nevate sõjavägede käes, on 
seal tegutsenud õpetajate 
seminar, pedagoogiline se-
minar, sanatoorne inter-
naatkool, kutsekool jne. Saja 
aasta juubeli ajal tegutseb 
selles majas Rakvere Ameti-
kool.
Hoone juubeliaasta tähista-
mine algas juba septembri-
kuus kooli avaaktusel. Kor-
raldustoimkonnal on kavas 
teha juubeliürituste sari, kus 
igas kuus toimub erineva 
valdkonna korraldatud kogu 
kooliperet haarav üritus. 
Esimesena oli Rakvere Ame-
tikoolis 9. oktoobril kavas 
Täiskasvanud Õppija Nädala 

Ametikooli maja väärikas juubel

maakondlik tunnustusüri-
tus, kus austati maakonna 
aasta koolitajaid, õppijaid, 
koolitussõbralikumaid orga-
nisatsioone ja omavalitsusi. 
20. novembril oli Rakvere 
Ametikoolis loodusainete 
päev. Matemaatika-, kee-
mia-, füüsika-, bioloogia- ja 
geograafiaõpetajad korral-
dasid kogu koolile huvitava 
päeva nuputamisülesannete 
ja praktilise tegevusega, kus 
tuli kokku panna vooluring, 
lahendada elulisi ülesan-
deid, ära arvata taimi, tunda 
maakaarti. Osales 14 võist-
konda ja esikoht läks jagami-
sele arvutieriala III kursuse 
ja keevitajate I kursuse va-
hel. Otsustava, nn penalti-

seeria võitsid ülimalt õnneli-
kud keevitajad.
Kodanikupäeva tähistati 27. 
novembril koos Artur Talvi-
kuga.
Detsembrikuus on lisaks ak-
tustele, kooli õpetajate ja 
töötajate jõuluõhtusöögile ja 
teatrietendusele tulemas jär-
jekorras juba kuues jõu-
lulaat. 
Jõululaat toimub 13. det-
sembril. Oodatakse suurt 
hulka kauplejaid käsitööga ja 
talukaubaga, osta saab kooli 
õpilaste valmistatud toite, 
laudu-toole, BBQahje jne. Ei 
puudu ka töötoad ja kohvi-
kud, jõuluvana kool suurtele 
ja väikestele, õnneloos jm. 
Pakutakse ka sünnipäeva hii-
geltorti.
Uuel aastal jätkuvad üritu-
sed kogu kooliperele ja kõik 
valdkonnad saavad käed kül-
ge lüüa. Juubeliaasta päädib 
järgmise aasta septembris 
konverentsiga ja ka väärika 
maja fotoalbumi esitlusega. 

Kuulutaja
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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 72 m2 suurune remonti 
vajav korter (uued aknad, osaliselt 
materjal olemas) Tamsalu vallas 
Vajangul. II korrus. Hind 2500 €, 
tingi! Otse omanikult. Tel 5354 
0390, marje011@hot.ee

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
otse omanikult Rakveres Pikal tn. 
Tel 5554 6268

• Müüa kap.remonti vajav 
1toaline korter Kunda linnas 
Pargi tn. Korteril uued aknad. 
Korteril ei ole kommunaalvõlga. 
Hind 1200 €. Tel 522 9233

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

• Müüa 1toaline korter Tamsalus. 
Hind 1500 €. Tel 5636 0468

• Müüa Tapal Valve 24 1toaline 
kõigi mugavustega korter. 1/5, 
33 m2, rõdu. Korter müüakse 
koos toa- ja köögimööbliga ja 
tehnikaga. 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 Rakvere kesklinnas Saue tn 
13 väiksem 2toaline mugavustega 
korter (40 m2). Hind 16 000 €. Tel 
5663 8946

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

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

• Müüa 3toaline korter Tapa 
kesklinnas. Tel 5110 478

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

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

• Müüa remonti vajav maja 
Rakveres. Tel 5169 731

• 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 korrastatud rehielamu 
koos paraja maalapiga Vinni vallas. 
Otse omanikult. Eluruumiks 120 
m2. Hind 38 000 €. Tel 5683 7141

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

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

• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

• Müüa 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

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 
5558 8135

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostan Rakveres või lähiümbruses 
garaaži. +358 4157 13056 Tarmo

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

• Ostan otse omanikult 1-2toalise 
korteri Rakveres. Tel 5892 1902

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

•Ostan talumaja, võib vajada 
remonti. Tel 5079 984

• 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

•  O s t a n  m õ i s t l i ku  h i n na ga 
väikese majakese või osa majast, 
eraldi sissekäiguga, al. korrusel. 
Helistada tel 5834 2924

• Soovin osta renoveerimist 
vajava maamaja/talu maks. 20 
km Rakverest. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5557 5171

• Ostan suvila  mere ääres, 
eelistatavalt Võsul. Helista 5271 
819, Helen

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Soovin üürida 1toalist kõigi 
m u g a v u s t e g a  m ö b l e e r i t u d 
korterit Rakveres. Tel 5828 8021

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres või lähiümbruses. 
Kiire! Tel 5695 7857

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit Rakveres. Tel 56098998

• Soovin üürida 1-2toalist korterit. 
Tel 5609 8998

• 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

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
remonditud, WC- ja duširuumiga, 
internet. Parkimine maja hoovis. 
Tel 5160 906

• Anda üürile 1toaline  k.m. 
möbleeritud korter Rakveres. 
Külmik, pesumasin. Üür 140 € + 
kom.maksud. Tagatisrahanõue. 
Tel 5391 8997 (tööp. peale 17)

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
kesklinnas üksikule inimesele. 
Osaliselt möbleeritud. Tel 5566 
4114

• Üürile anda 1toaline k.m. korter 
Sõmerul. Tel 5264 233

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990KINNISVARA

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

Müüa Rakvere kesklinnas tupiktänavas 
Pos  25 esimesel korrusel avar äripind (en-
dine kasutatud riiete äri). Sobiv ruum kaup-
luseks, bürooks, teeninduseks või väike-
tootmiseks. Ruum sobib ka ümberehitu-
seks avaraks korteriks. Muud pinnad majas 
on kasutusel elamispindadena. Üldpind 
93,8m2.  HIND 33000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas tupiktänavas 
Pos  25 esimesel korrusel avar äripind (en-
dine kasutatud riiete äri). Sobiv ruum kaup-
luseks, bürooks, teeninduseks või väike-
tootmiseks. Ruum sobib ka ümberehitu-
seks avaraks korteriks. Muud pinnad majas 
on kasutusel elamispindadena. Üldpind 
53,4 m2. HIND 22000 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 
garaaž ja puukuur, kinnistul on oma väikese 
aiaga hoov ja terrass. 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-
raaž ja kelder, tuale  ja suvetuba. Ümbrus 
vaikne. Krundi suurus 2100 m2. HIND 
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa maatulundusmaa Rakvere ring-
tee ääres, Taaravainu külas. Lähedu-
ses Bauhof. Sobib arenduseks. Krundi 
suurus 15,5 ha. Hind 80000 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Müüa kesklinnas Pos  25 privaatses 
asukohas 2korruselises majas teisel 
korrusel avar 4toaline  korter. Korteri 
vaheseinad kerges  teisaldatavad, 
kaks vannituba, sauna ehitamise või-
malus, riiete hoidla ja muud abiruu-
mid. Soodsad kü e hinnad. HIND 
49000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa kesklinnas Pos  25, privaatse 
krundiga kahekordses majas teisel 
korrusel 2toaline heas korras avar 
korter. Majal renoveeritud kü esõlm, 
kulud minimaalsed. HIND 39000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

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

Müüa 3toaline korter Sõmeru kesku-
ses Puiestee 16. Madalad kü ekulud, 
kuna radiaatorid on reguleeritavad. 
Korteril aknad vahetatud. Maja on 
väljastpoolt renoveeritud ja koridori-
de aknad vahetatud. HIND 14500 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 2toaline avara planeeringuga 
korter Kunda kesklinnas Kasemäe 14. 
Korteris avar köök, dušširuumis põ-
randaküte. HIND 7000 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4, 
2toaline rõduga korter. Korter on re-
noveeritud, aknad on vahetatud, ma-
jas toimiv korteriühistu. HIND 28500 
EUR. Helista 5063921 Galli

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

MÜÜA ÄRIPIND

MÜÜA MAA
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www.kuulutaja.ee

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa Mazda 6, 1,8 bens, 
2004. a, läbisõit 250000 km, 
heas korras, kaasas talve ja 
suverehvid velgedel, hind 3600 
€. Tel 5740 7733

• Müüa hea hinnaga heas korras C 
klassi Mercedes 96. a. Tel 5138 016

•  Müüa MB 14  madel+tent 
(5,6x2,32x2,2), kv 3,2 t, teh. korras. 
Hind 3000 €. Tel 5287 784

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

• Müüa Opel Astra 1,6 2002. a. 
Heas korras. Tel 5174 193

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

• Müüa Opel Astra Edition 
1,6i 2001.a. 74 kW, bensiin, 
sedaankere,  hõbedane met, 
konditsioneer, 2xel.aknad, kehtiv 
ülevaatus 02/2015, ökonoomne, 
naastrehvidel, korralik auto, 
soodsalt, Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa Opel Astra N-Joy 2,0DTI 
2002.a. 74 kW, hõbedane metallik, 
luukpära, 5 ust, turbodiisel, 
konditsioneer, kesklukk+sign. 
p u l d i s t ,  p ü s i k i i r u s e h o i d ja, 
naastrehvidel, kehtiv ülevaatus 
03/2015, heas tehnilises korras, 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Toyota Hilux 98.a. Tel 
5344 3547

• Müüa Volkswagen Golf 98. a 
univer. 1,9TDI. Hind 1400 €. Tel 
5892 1902

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002.a. 74 kW, turbodiisel, 
u n i v e r s a a l ,  t u m e s i n i n e , 
kesklukk+sing. puldist, 4xel.aknad, 
ülevaatus kehtib 07/2015, uutel 
naastrehvidel, v.heas tehnilises 
korras, roosteta, mõlkideta ning 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf  3, 1998.a. 
1,9 55 kW, diisel, universaal, 
konks, must, 5 ust, kesklukk, 
kehtiv ülevaatus kuni juuni 2015, 

• Ostan GAZ 21 esisilla uusi 
detaile, stangeosi, kereplekke, 
rehve ja GAZ 24 rehve. Pakkuda 
uusi asju. Tel 5136 690

• Ostan  GAZ 21  või GAZ 24, 
soovitatavalt musta värvi. Tel 
5565 0465

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

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

• Ostan haagissuvila. Tel 5565 
0465

• Ostan mootorsaani Buran, võib 
vajada remonti. Tel 5349 9216

• Ostan Mercedes Benz 190 diisel 
al 1986. a. Mootor võib vajada 
remonti. Tel 5270 058

• Ostan korraliku Volvo V70, V50, 
diisel. Tel 5031 849

• 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

• Anda üürile 1toaline korter 
Tapal. Tel 5110 478

• Üürile anda 2toaline keskküttega 
korter Rakveres. Tel 5280 891

•Anda üürile 2toaline  k.m. 
möbleeritud korter Rakveres. 200 
€+kom.maks. Tel 5011 478

• Anda üürile 3toaline korter 
Rakveres Kaevu tn. Tel 5098 261

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

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

• Anda rendile maamaja Laekvere 
vald, Muuga, Raja küla. Vesi ja 
saun sees. Tel 5270 058

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

hooldusraamat, talverehvid all, 
ls 269000 km, hind 1300 €. Tel 
5073 918

• Müüa Volkswagen Polo 1,9 
diisel, universaal 2001. a. Hind 
1790 €. Tel 5892 1902

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

•Müüa Opeli valuveljed (4 ja 5 
auguga, 4x100 ja 5x110). Tel 5174 
193

• Müüa kasutatud plekkveljed 
(15 tolli) Mercedes, Saab, Volvo. 
Tel 5291 004

• Müüa soodsalt 2 naastrehvi 
175/70R14. Tel 5566 9310

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

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Info: 51 46 788

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

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

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

• Talv tulekul. Vahetame, 
parandame teie  katus e, 
aknad, uksed. Teeme teie kodu 
korda. Kolimine, eramute 
e h i t u s ,  r e n o v e e r i m i n e . 
Helistage 5278 191 ja töö saab 
tehtud

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostan erinevaid elektritöid. 
Tel 5243 553

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• 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

• Väiksem ehitus fi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

• 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

TEENUSED
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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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062

genericoy@gmail.com

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

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

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

• Boilerite, kraanikausside, 
WC-pottide, dušikabiinide, 
veeautomaatide paigaldus jm 
tööd. Tel 5680 3249

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

•  K o r t s n a p ü h k i 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

• Veoteenused kalluriga, multilift 
kast, tõstetööd kraanaga (haarats, 
konks). Tel 5294 855, 5211 439

• 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

• 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

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

• Raamatupidamisteenus fi rmale, 
KÜ-le, MTÜ-le. Hind kokkuleppel. 
Tel 5567 0709

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

• Kodulehtede valmistamine, 
arvutite remont ja hooldus. Tel 
5304 6141

• 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

• Soodsalt müügil erinevaid 
õmblusmasinaid. Samuti käärid, 
mootorid, rihmad jne. Remont 
- hooldus kõikidele masinatele. 
Rohuaia 20-2, tel 32 45 085, 5588 
429, Priit

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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Panen kokku teie mööbli. Tel 
5594 5777

• 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

• Õhtujuht: juubelid, jõulupidu 
jne. Tel 5535 885
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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 

* 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 
* 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

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

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
e h i t u s t ö i d .  P l a a t i m i n e , 
tapeetimine ja muud maalritööd. 
Tel 5187 979

•  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 soodsalt esikumööbel, 
diivanilaud, põrandalamp, 
laelamp (Saksa), riiul. Tel 5698 
9047

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

•  Mü ü a  k o r ra l i k  a ko r d i o n 
Weltmeister (80 bassi), Itaalia  
akordion Firotti (120 bassi) ja 
soodsa hinnaga saksofon. Tel 
5814 2310

• Müüa maalid. Tel 5398 1891

• Müüa uus õhksoojuspump 
Eurom WAC 11R. Hind 350 €. Tel 
5209 960

• Kasevihad 2 €/tk. Tel 5662 2756

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 vanu Vene 1/43 
mudelautosid.  Tel 5463 7570

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

• Ostan korraliku diivani, laua, 
külmiku (2-4 a vanad). Tel 5134 
287

• Ostan heas säilivuses  Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Tel 5043 349

• Ostan korralikke suuski-saapaid, 
saani kelgu. Tel 5031 849

• 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%

Tsentrumi II korrusel
E-R 9-18, L 9-15

Meestele suuruses 40-48
Naistele suuruses 36-42 

Naturaalnahast 
talvesaapad
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EHITUS

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

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

• Rendile anda korvtõstuk. 
Tõstekõrgus 11 m, töökõrgus 13 
m. Lisainfo tel -372 5348 3546, Alex

• Müüa katuseaken Velux GLL 
MK04 1055 (78x98 cm) koos 
paigalduskomplektiga,  uus, 
pakendis. Tel 5330 1975

LOOMAD
• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid. Tel 5649 5026

• Müüa sümboolse tasu eest 
t o a k o e r a  ku t s i k a d  ( s ü n d . 
07.10.2014). Tel 5663 9715

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 suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5059 151

• Müüa noored kuked. Tel 5148 
848

• Müüa karvaste jalgadega noored 
kuked. Tel 5666 7481

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
• Hotellide soodsad pakkumised: 
www.majutus.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Perejuuksur Rohuaia 21. Teeme 
pühade eel end kaunimaks, 
meestele hea ja kiire kogenud 
meister. Tel 5342 5032, 3223 506

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

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

• Ostan astelpaju marju. Tel 5575 
132

• Ostame söödaotra. Tasume 
kohe, veovõimalus. Tel 5118 848

•  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

•  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

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

• 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

• Müüa tootmisjäägid pakituna 
40 l võrkkottidesse Kloodil. 1 kott 
1,20 €. Transpordi võimalus. Tel 
5036 867

• 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

• Müüa lõhutud kuivi ja poolkuivi 
küttepuid. Pikkused on mitmetes 
mõõtudes. Tel 5631 6913 ja 5636 
5652

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

•  Ku i v a d  p l i i d i p u u d  ( 2 5  - 
30cm), segapuit, pakitud 40L 
võrkkottidesse. Hind 2 € kott. 
Transport. Tel 5012 326

KÜTTEPUUD

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 
3504

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

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

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

• Müüa kuivi puid (lepp-kask). 
40L võrk 1,70 €. Vedu tasuta. Tel 
5784 1300
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www.kuulutaja.ee

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

•  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

• Ostan vanu mootorrattaid, 
sääreväristajaid, varuosi. II MS 
sõduri, ohvitseri varustust. Tel 
5198 9729, 48 97 162

•  O s t a n  v a n u  V e n e 
elektroonikaplaate, skeeme, 
dioole, lintmakke, katkisi või 
vanu arvuteid. Tel 5673 8790

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 

MIDAGI UUT JA 
PÕNEVAT! 

E-R 12.00-19.00
L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

www.kuulutaja.ee

TUTVUS

• Naine (64 a) tutvub kunsti, 
loodust või muusikat armastava 
mehega. KOOD 15

•  Tu t v u n  ü k s i ku k s  j ä ä n u d 
meesterahvaga vanuses 65+. 
KOOD 16

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne Annelyle pisipoeg 

HENRY 

kaotuse puhul. 

Töökaaslased Kunda Grossi 
Toidukaupadest 

KUHU MINNA

SPORT

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja det-
sembrikuu üritused
1.12 kell 10 projekt: “Väärikalt vananemine - aktiivselt te-
gutseme“ muusikateraapia, kehaline liikumine
1.12 kell 13 südamehaigete ühingu teabepäev: “ Elu süda-
mestimulaatoriga“, lektor Reet Lainla, aasta kokkuvõtete 
tegemine. Ette registreerida: Helmi Urbalu tel. 5342 9043, 
32 42 023, omaosalus 3 eurot
2.12 kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
2.12 kell 10-17 töötute tööklubi
3.12 rahvusvaheline puuetega inimeste päev, osavõtt kon-
verentsist Tallinnas (juhatuse liikmed)
3.12 kell 10 võimlemine
4.12 kell 10 tantsuring
4.12 kell 13.30 lauluring
5.12 kell 10-17 töötute tööklubi
7.12 kell 17.30 projekt “Väärikalt vananemine - aktiivselt 
tegutseme“. Rakvere kino ühiskülastus filmile “Null-
punkt“, omaosalus 3 eurot, koguneme kell 17.30 Rakvere 
Teatri kohvikus.
8.12 kell 10 projekt “Väärikalt vananemine - aktiivselt te-
gutseme“ muusikateraapia, kehaline liikumine
8.12 kell 15 Allergia ja Astma ühingu koosolek
9.12 kell 12 Pimedate Ühingu jõulupidu. 
10.12 kell 10 võimlemine
10.12 kell 13 Diabeetikute ja Parkinsoni Seltsi jõuluüritus 
(vajalik etteregistreerimine, Helje Allese 32 42 023, 5342 
5030)
11.12 kell 10 tantsuring
11.12 kell 13.30 lauluring
12.12 kell 10-17 töötute tööklubi
12.12 kell 10 Kutsehaigete Ühingu aastalõpuüritus.
12.12 kell 14 ühingute juhtide ümarlaud (aastalõpu üri-
tus)
13.12 kell 12 Kurtide Ühingu aastalõpuüritus
15.12 kell 10-17 töötute klubi
15.12 kell 14 Rakvere LIÜ 25 Rakvere Spordihoones.
15.12 kell 13 Vaegkuuljate Ühingu jõulupidu Sako kohvi-
kus (vajalik ette registreerida: Kersti Leppik tel. 5330 4937)
16.12 kell 10-17 töötute tööklubi
17.12 kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
17.12 kell 13 toimetulekuköök “Kiika-kööki“, jõuluüllatus! 
17.12 kell 13 Afaasia Ühingu jõuluüritus Sotsiaalabikesku-
ses
18.12 kell 12 tasuta nõustamine, nõustab Alar Salu
21.12 kell 17 väljasõit kontserdile Jõhvi Kontserdimajja 
(omaosalus: pilet 14 eurot+ transport)
22. detsember – 5. jaanuar oleme talvepuhkusel.
Info: 32 42 023, 5342 9043

Rakvere Tarvas
alistas koduliigas TTÜ KK ja …
Alexela korvpalli meistriliigas võitis Rakvere Tarvas möö-
dunud reedel TTÜ KK 80:76 võidu.
Tarva treener Andres Sõber oli meeskonnaga mänguga ra-
hul: „Me ei rahunenud maha pärast kolmandat veeran-
daega. Me suutsime täitsa korralikult mängida. TTÜ on 
hea meeskond, seal on head poisid,“ ütles ta korvpallilii-
du pressiteenistusele.
Rakvere Tarva parim oli Brandis Raley-Ross, kes viskas 24 
punkti. Sten-Timmu Sokk lisas 16 ning Juris Umbrashko 
14 punkti. Üleplatsimees oli TTÜ poolelt Kristjan Makke, 
kes viskas 28 silma. Jaan Puidet toetas teda 18 punkti ja 14 
lauapalliga.

… Balti liigas Rapla
Tarvas ja TYCO Rapla kohtuvad sel hooajal omavahel vä-
hemalt seitse korda, kuna lisaks Alexela KMLile on mees-
konnad ühes alagrupis Balti liigas ning vastamisi oldi ka 
karikavõistluste veerandfinaalis. Selle nädala kolmapäe-
val toimunud mäng kuulus Balti liiga arvestusse ja Rakve-
re sai kindla 77:54 võidu.
Tarva resultatiivsemad olid David Haughton ja Sten-Tim-
mu Sokk 17 punktiga. Haughton korjas lauast lisaks 12 
palli, tehes kaksikduubli. Neid toetasid Brandis Ra-
ley-Ross 16 ning Mario Paiste 15 punktiga.
Halb uudis on tarva jaoks aga see, et keskmängija Kaspars 
Cipruss sai vigastada ning peab kardetavasti minema ope-
ratsioonile. Uudisteportaali Delfi andmeil on Tarvas kut-
sunud Ciprussi asendama 21aastase ja 207 cm pikkuse 
lätlase Elvis Saulitise, keda ootab kahenädalane testipe-
riood.
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Jaanika, mis on kinesiotei-
pimine ja keda või mida te 
teibite?
Kinesioteipimine on üks te-
raapia vorm, mida kasuta-
takse valu vaigistamiseks, li-
haspingete leevendamiseks, 
tursete alandamiseks, põleti-
ke vähendamiseks ja vigas-
tuste raviks. Teibin inimesi, 
kuigi maailmas on laialt levi-
nud ka lemmikloomade, eel-
kõige võstlushobuste teipi-
mine.

Teil on palju erinevaid teibi-
rulle. Ega ometi ehitusma-
terjalide poes müüdav teip 
ihu peale panemiseks kõl-
ba?
Kindlasti mitte. Kinesioloo-
giline teip on spetsiaalselt 
välja töötatud elastne, vee-
kindel ja õhku läbilaskev 
teip, mis võimaldab pikaaja-
list kandmist ja on mugav. 
Selle elastsus on võrreldav 
inimnaha omaga. Teip kan-
takse peale lainesarnase 
akrüülkattena, mida aktivee-
rib kehasoojus. Teip ei sisal-
da farmatseutiliselt aktiiv-
seid või liimuvaid aineid 
ning on seetõttu naha jaoks 
neutraalne, säilitades kogu 
oma tõhususe igapäevaelu 
erinevates pingutust nõud-
vates situatsioonides, nagu 
töötamine, sportimine ja 
ujumine.

Kuidas jõudsite sellise te-
raapia juurde?
Avastasin kinesiotepimimise 
üsna juhuslikult läbi isikliku 
vajaduse. Sain teipimisest 
kohe väga positiivse tulemu-
se ja see teema hakkas mind 
üha enam huvitama. Nõnda 
siis kaevusin kinesioloogilise 
teipimise maailma, kuni 
jõudsin vastavasisuliste koo-
litusteni. Koolitustel saadud 
teadmisi olen hetkel prakti-
kas rakendama hakanud.
Mäletan, et vanaema pani 
valutavale põlvele kapsa- või 
takjalehe, sidus ööseks lapi-
ga kinni ja hommikuks oli 
jalg terve. Mis toime kinesio-
teibil on, et nii tõhusalt ai-
tab? Tundub olevat ju tavali-
ne riideriba.
Kinesioloogiline teip omab 
kahte peamist toimet. Esi-
mene on lokaalne toime, mis 
avaldub selles, et nahale ase-
tades tõstab teip naha üles, 
parandades tsirkulatsiooni 
ja mõjutades naha retsepto-
reid, mistõttu väheneb valu 
kahjustatud piirkonnas. Pi-

Katki läinud
inimene vajab teipimist
Jaanika Korka (pildil) on meedik, kes aitab ki-
nesioteipimise abil vaigistada valu, kui tablett 
enam ei aita. Biore tervisestuudios on teisipäevi-
ti tema vastuvõtule järjekord.

kemaaegsem toime tuleb 
kesknärvisüsteemi kaudu, 
aju saab teibitud piirkonnast 
vastavasisulise signaali ning 
aktiveerib selles piirkonnas 
kehale omased paranemis-
protsessid.

Milliseid kehaosi teipida ei 
tohi?
Teipida võib kõiki kehaosi, 
alustades peast ja lõpetades 
varvastega.

Kui kaua võib teip keha peal 
olla?
Kinesioteip võiks peal olla 
5-10 päeva järjest. Peale paa-
ripäevast nahale puhkuse 
andmist võib asetada uue 
teibi. Näiteks on olemas kor-
rigeerimistehnikad, mille 
puhul tulebki soovitud tule-
muse saamiseks korduvalt ja 
pikema aja vältel teipe kasu-
tada.

Teatavasti on palju igasugu-
seid „uhuu-teraapiaid“ tul-
nud meile Ameerikast. Kust 
on pärit kinesioteipimine?
Jaapani kiropraktik Kenzo 
Kase töötas 30 aastat tagasi 
välja spetsiaalse teibi, mis on 
ülielastne, õhku läbilaskev ja 
inimese naha paksune. Pilt-
likult öeldes on ta justkui tei-
ne kiht nahka meie naha 
peal, mis venib ja tõmbub 
liigutusi tehes kokku ilma lii-
kumisvabadust piiramata, 
stimuleerib ainevahetust ja 
vähendab teibitud piirkon-
nas valu. Kinesioteibi tööpõ-
himõttest aitab paremini aru 
saada see, kui kujutada keha 
ette kui sibulat, mis koosneb 
erinevatest kihtidest. Kihtide 
vahel ringlevad kehavedeli-
kud lümf ja veri, mille tsirku-
latsioon traumade, põletike, 
sundasendite puhul häirub 
ja mis kokkuvõttes põhjus-
tabki valuaistinguid. Nahale 
kantuna tõstab teip kergelt 
naha üles ja tekitab vaba 
ruumi naha ja lihaskihtide 
vahele, mis omakorda tagab 
kehavedelike parema ringlu-
se, tekitab kerge mas-
saa�iefekti ja vähendab valu 
ning turset.

Kas kõiki inimesi tohib tei-
pida?
Teipimisel tuleb silmas pida-
da viit olulist vastunäidus-
tust: halvaloomulised kasva-
jad, süvaveeni tromboos, sü-
damepuudulikkus, neeru-
puudulikkus, värske haav või 
nahapõletik. Reeglina ei tei-

Ülle Kask

bita ka rasedaid raseduse 
esimesel kolmel kuul. Samas 
on aga teibid oluliseks abiks 
raseduse hilisemas järgus, 
kui tekivad seljavalud või on 
vaja rasedusega suurenenud 
kõhtu toestada või jalgadele 
tekkinud turseid leevenda-
da.

On teie praktikas ette tul-
nud ka niinimetatud ime-
tervenemisi?
Kord tuli teipima noormees, 
kellel jalg valutas. Röntgeni-
pilt ja hilisem diagnoos näi-
tasid kudede paksenemist ja 
sääreluu ümbrise põletikku. 
Peale esimest teipimist valu 
vähenes. Teine teipimine aga 
võttis valu ära. See tundus 
uskumatu ja tegi siirast rõõ-
mu ning innustas kinesiotei-
pimisega jätkama.

Teie jutust kumab fanatismi 
kinesioteipimise vastu. Ole-
te te alternatiivmeditsiini 
usku või meedikuna soovi-
tate valuga ka arsti juurde 
minna?
Kas see nüüd just fanatism 
on? Pigem olen alati oma te-
gemistes orienteeritud või-
maliku parema tulemuse 
saavutamisele. Usun, et 
kombineerides tavamedist-
siini alternatiivmeditsiiniga, 
on need kaks pigem sõbrad 
kui vaenlased. Varasem töö-
kogemus kiirabis on andnud 
mulle kinesioteipimise juu-
res olulised teadmised, suu-

namaks mõned patsiendid 
arsti juurde, kelle puhul olen 
märganud, et pealtnäha ker-
ge probleemi varjus võib 
peituda tõsisem tervisehäda.

Olete saanud eriväljaõppe. 
Füsioterapeudid ja spor-
diarstid teibivad atleete en-
ne või pärast võistlusi. Mil-
lega peaks tavakodanik en-
ne teipimist tegelema? 
Võimlema, massaa�is käima 
või mõne muu ihu harimise 
viisiga? 
Kinesioloogiline teipimine 
on üks abivahenditest, mis 
kindlasti ei asenda kehale 
vajalikku füüsilist koormust 
ja treenitud lihas on üks ter-
vise alustest, toetades skelet-
ti ning tagades parema aine-
vahetuse. Tervisesport ja 
massaa����zh on alati kasulikud.

Mis on teie põhitöö, kui tei-
pimine on hobi?
Kinesioteipimine on tõepoo-
lest üks põnev hobi, mida 
jätkuvalt edasi uurin ja mis 
mind üha enam paelub. Lä-
hiajal soovin õppida sisee-
lundite teipimist, mille pu-
hul reflektoorselt spetsiaal-
sete akupunktuurteipide toi-
me kandub keha akupunk-
tuuripunktidele, mõjutades 
nõnda inimese organsüstee-
me. Igapäevaelus tegelen 
meditsiinivaldkonnas äri-
juhtimisega. Hariduselt olen 
ämmaemand ja töötanud ka 
kiirabivelskrina.

Kinesioloogilise teipimise füsioloogilised toimed: valu 
vähendamine, lihastöö ja lümfivoolu toetamine, liigeste 
vale asetuse parandamine, lihaspikkuse, lihasjõu ja li-
hastoonuse taastamine, kehahoiaku kineetilise teadlik-
kuse parandamine.
Kasutamisvaldkonnad ja näidustused: spordifüsioteraa-
pia, spordivigastused, lülisamba probleemid, istmiku-
närvivalu, liikumispiiratus ja artriit, liigeste nihestused, 
operatsiooni- ja traumajärgne olukord ning valu, orto-
peedia, lümfoloogia, neuroloogia, sisehaigused, pediaat-
ria, peavalu.

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 kleepunud.
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. Esimeseks Tšehhovi näidendiks, mida vast loodud 
Moskva Kunstiteatris mängiti, oli „Kajakas“. Lavastust 
saatis ülisuur menu ning kajakast sai Moskva Kunstiteatri 
sümbol. Nii ehib kajaka pilt ka teatri lavaeesriiet.
2. „Meditsiin on minu seaduslik abikaasa, kirjandus aga 
armuke,“ on võrdlus, mida arstiks õppinud Tšehhov oma 
erialast ja hobist kõneldes korduvalt kasutas.
3. 26. jaanuaril 1899. aastal sõlmis Tšehhov Peterburi kir-
jastaja Adolf Marksiga lepingu, mis sätestas, et seitsme-
kümne viie tuhande rubla eest loovutab Tšehhov Marksile 
kõigi oma olemasolevate ja tulevaste kirjatööde (välja ar-
vatud näidendid) kirjastamisõiguse. Sama aasta 5. veeb-
ruaril kirjutaski Tšehhov Lidia Avilovale: „Nüüdsest hakk-
ab mind avaldama mitte Suvorin, aga Marks. Ma olen 
nüüd marksist.“

Uued küsimused
1. Tšehhov suri 1904. aastal Saksamaal Badenweileris. Mis 
oli kirjutatud vagunile, millega kirjaniku surnukeha Mosk-
vasse toodi?

2. Maša rolli „Kolmes ões“ kirjutas Tšehhov oma tu-
levasele abikaasale Olga Knipperile. Läbi näidendi kordab 
Maša üht fraasi, tsitaati kuulsalt kirjanikult. Sama tsitaadi-
ga lahkus Knipper-Tšehhova oma 90. sünnipäeval teat-
rilavalt. Kuidas kõlab see tsitaat ja kes on selle autor?
3. Kord kirjutas Tšehhov oma naisele: „Sa küsid: mis on 
elu? Sama hästi võiksid sa küsida: mis on ...? ... on ..., 
rohkem pole midagi teada.“ Mis sõna ta kolme punkti 
asemel kasutas ehk millega võrdles Tšehhov elu?
http://www.rakvereteater.ee/viktoriin/
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Artiklisarja tänases 
osas tuleb juttu isiksu-
sest, kelle keeruline 
elusaatus on tema loo-
mingule vaid kasuks 
tulnud. Ei saa öelda, et 
tegemist oleks mehega, 
kelle loomingut Viru-
maal palju teatakse, 
kuid sellel on omad 
põhjused ja neid 
püüabki tänane lugu 
avada.

Karin Hansson

Karl Krahe sündis 6. märtsil 
1890. aastal Väike-Maarja ki-
helkonnas Triigi-Avispeal.
Väikese poisina põetud leet-
rid ja sarlakid said tulevasele 
luuletajale saatuslikuks - ta 
jäi ühest kõrvast peaaegu 
kurdiks. See aga ei takista-
nud tal algharidust omanda-
mast alguses Avispea küla-
koolis, hiljem lühemat aega 
Väike-Maarja kihelkonna-
koolis. Tõsi: esialgu olid tal 
eraõpetajad - Jakob Liivi ja 
Jakob Tamm. Lugema õppis 

Tiia Paist 

Tapa raudteejaama lähistel 
jääb silma hästi korrastatud 
puumaja, suunda juhatab 
vanade vedurite veepump 
või kuidas iganes seda asjan-
dust nimetataksegi. Maja, 
kus praegu tegutseb Vaksali 
Trahter, aitas uuele elule pe-
rekond Neidek umbes viis 
aastat tagasi. 

Tapa,
trahter ja raudtee
Aastaid tühjana seisnud 
hoone oli kohalike silmis ju-
ba hukule määratud. Selle 
omanik Ahto Neidek rääkis, 
et mõte luua Tapale üks hea 
ja korralik söögikoht tekkis 
perekondlikul nõupidamisel 
ja peagi muutus see tema 
ning abikaasa Õnnela Neide-
ku kinnisideeks. 
Paremat kohta polnud nen-
de jaoks olemas. Kuna hoo-
ne oli praktiliselt hävinud, 
siis selle taastamine võttis 
päris pikalt aega. Aga 2009. 

Trahterist esivanemate
elulaadini vahepeatusega külalistemajas
Vaksali Trahter Tapal, 
Õnnela külalistemaja 
Ohepalus, Linnumäe 
loodustalu, matkad ja 
elamusretked - see on 
perekond Neidekute 
jaoks elustiil. Kõik 
nende viis last on lap-
sepõlvest peale tege-
mistes kaasa löönud, 
loetletud ettvõtmistega 
tegeleb pereettevõte.

aasta aprillis see avati. 
Naturaalsed viimistlusma-
terjalid, vanad fotod seintel 
ning puuküttega saadud soe 
loovad meeldiva õhkkonna 
nii juhuslikult läbi astuvale 
külastajale kui ka igapäevas-
tele kundedele. 
Parajasti lõunat söönud 
mees rääkis, et einestab Vak-
sali Trahteris päev. Kiitis nii 
kokka kui ka kohta ennast. 
Perenaine Õnnela kinnitas, 
et on viie aastaga palju õppi-
nud. Ja muide: kokaga, kes 
oli valmis kööki käivitama, 
sõlmiti kokkulepe ammu en-
ne seda, kui renoveerimine 
lõppes. Õnnela Neideku 
meelest saab teha koostööd 
vaid inimestega, kes on kui 
pereliige. 
Omanikud näevad väga sel-
get seost kohaliku raudtee-

jaamaga. Kuna lagunenud 
jaamahoones soojas olla po-
le võimalik, on vahetus lähe-
duses asuv trahter igati 
abiks. 
Mitu kaugemate linnade et-
tevõtet on avastanud rongi-
sõidu eelised. Istuvad Tallin-
nas või Tartus rongile, tule-
vad Tapal maha ning peavad 
seal maha ühe korraliku 
koosviibimise – pärast saab 
rongiga jälle suurde linna ta-
gasi. Samuti teevad Neide-
kud koostööd kohalike bus-
sifirmadega, kes kliente vaja-
dusel mõne minuti kauguse-
le Õnnela külalistemajja sõi-
dutavad.

Külalistemaja
ja Linnumäe loodusta-
lu
Enne veel, kui trahter Tapal 

valmis sai, oli pere seotud 
maaturismi viljelevate pro-
jektidega. 
Õnnela külalistemaja - kust 
selline nimi, seda taipab nii-
gi! - on üles ehitatud vana ta-
lu hobusetalli baasil. Seal on 
16 majutuskohta ja komp-
leksi esimesel korrusel asuv 
saal, kus ühe laua taha ma-
hub pidutsema kuni 100 ini-
mest.
Linnumäe loodustalu pae-
lub omanike sõnul aga neid 
kliente, kes mugavusi ei otsi. 
Hoopis vastupidi! Siin on 
võimalik minna ajas tagasi, 
katsetada esivanemate 
elulaadi, kus puudusid need 
hüved, millega igapäevaselt 
harjunud oleme. Pesemiseks 
on saun ja kümblustünn 
ning ööbijatele mõned ma-
gamiskohad. Linnumäe 

asub looduse rüpes ja nii 
kõrvalises kohas, et mööda-
käija sinna vaevalt satub.
Ohepalu kandis on nii üksil-
dasi talukohti kui ka 200aas-
tane koolihoone. Et ümber-
kaudseid väärtusi tutvusta-
da, on Ahto Neidek korralda-
nud aastaid matku nii jalgsi, 
kanuuga kui ka kui räätsade-
ga.
Neidekud teevad koostööd 
ümberkaudsete puhkekes-
kustega. Ikka juhtub, et ühel 
või teisel pole parajasti vaba 
majutuskohta või soovib 
klient 2-3päevase matka ajal 
magada iga öö eraldi katuse 
all. 
Teades koostööpartnerite 
võimalusi ja mahtu, leitakse 
kliendi jaoks sobivaim la-
hendus. 

Fotod: Toomas Tuul ja erakogu

Ohepalu
Ohepalu küla on esma-
kordselt mainitud Taani 
hindamisraamatus aastal 
1241. Arvata on, et nime 
panid Taani mungad juba 
aastal 1219 või 1220. XX 
sajandi teise kümnendi 
lõpuni kuulus Ohepalu 
küla Kolu mõisa alla ning 
oli selle mõisa ainus küla. 
Küla läbis rannikualadelt 
sisemaale suunduv tähtis 
ühendustee. Rändajatele 
oli rajatud iga teele jääva 
mõisa maale mitu kõrtsi, 
kus jalgu puhata. 

Esimese Eesti Vabariigi 
aastatel oli Ohepalu küla 
hiilgeaeg. Sel ajal moo-
dustus külasse kolm asu-
mit. Küla keskosas vilja-
kamatel põllumaadel 
laiusid põlistalud. Raba 
servas väheviljakal pin-
nasel asus viis saunikuta-
lu ning kolmandat osa 
külast kutsuti Saunakü-
laks, seal elasid endiste 
mõisateenijate järeltuli-
jad, kel oli vähe põldu. 
Külas olid olemas kõik 
külaeluks vajalikud ette-
võtted: neljaklassiline kü-
lakool, tuuleveski, pood 
ja meierei.

Vaksali Trahter enne ja nüüd. 

Vestlusi Soonuka Nipernaadiga: mõttelugu luuletajast ja tõlkijast Karl Krahest
Karl petrooleumilambi val-
gel Piiblit veerides.
Loomult oli Karl Krahe visa 
iseõppija. Eriti paelusid teda 
luuleraamatud, plastiline 
tants ja söejoonistused. Kätt 
proovis ta ka maalimises ja 
puunikerdamiskunstis.
 Kirstumeistrist isa sooviks 
oli, et noormees jätkaks oma 
haridusteed Tartu Ülikoolis. 
Sinna Krahe 1918. aasta sü-
gisel astuski.
Seljas kulunud ruuduline 
pintsak ja ees lõdva sõlmega 
veinipunane lips, kõndis ta 
oma pikkade sammude ja 
kõhnukese olekuga Tartu tä-
navatel, juuksed tuules leh-
vimas, äratadess möödami-
nejates suurt tähelepanu ja 
imestust. Krahe enda soo-
viks oli astuda filosoofia- 
teaduskonda, kuid mõni aeg 
hiljem loobus ta sellest mõt-
test ja asus õppima võõrkee-
li. Peamiselt hakkaja iseõp-
pijana omandas ta kiiresti nii 
vene, saksa kui ka inglise 
keele. Samal aastal tutvus 
noormees Tartus kirjanik 
Tuglasega ja ühines kirjan-

dusliku rühmitusega Siuru.
Et balletikunst ja skulptuur 
noormeest luule kõrval nõn-
da paelusid, jätkas Krahe 
mõnda aega õpinguid Peter-
buri Kunstide Akadeemias. 
Sel ajal reisis ta palju ning 
külastades Helsingit, Vil-
niust, Riiat ja Berliini, tutvus 
seal paljude tolleaegsete 
õpetlastega ning kirjandus-
tegelastega, omandades uusi 
tehnikaid ka plastilise tantsu 
oskuses.

Boheemlane
elu lõpuni
Seejärel pöördus ta Eestisse 
tagasi ja asus toimetama 
oma esikluulekogu käsikirja, 
mille pealkirjaks pidi saama 
esialgselt „Liivakell“.
Karl Krahe elusaatuseks oli 
olla ja jääda boheemlaseks 
elu lõpuni. Ta erines väga 
teistest tolle aja Siuru liikme-
test. Üheks põhjuseks oli 
kindlasti vaesus. Artur Adson 
meenutab oma päevaraama-
tus: „Oli juba  novemberi 
lõpp aga Krahe tuli meie 
kokkusaamisele ülikooli 

kohvikusse, seljas õhuke sü-
gismantel ja jalas sokid eri-
nevast paarist. Ta luges meile 
ette oma luuletusi ja küsis 
siis, mida me neist õige arva-
me.“
1919. aasta kevadel astus 
Krahe Türi Rahvamajas üles 
üsna vastuolulise luule- ja 
tantsukavaga, mis aga kok-
kuvõttes kujunes täielikuks 
läbikukkumiseks ning niigi 
kehva tervisega Krahe on 
sunnitud öö koguni kohali-
kus arestikambris mööda 
saatma.

Liitus enamlastega
Oma teise luulekogu „Luule-
kuljus“ (1919) käsikirjas mõ-
tiskles autor väga elavalt elu 
ja selle keerdkäikude üle. Te-
ma luulekeelde tuli rohkem 
voolavust ja tasakaalu, mis 
tuli eriti esile tundelisemate 
luuletuste pealkirjades: 
„Moskvas“, „Talve eleegia“, 
„Must melankoolia“. Neist 
viimase avaldas luuletaja 
August Alle toimetatuna aja-
kirjas „Odamees“, nimetades 
seda üheks autori parimaks 

värsiks.
Sama aasta sügisel tutvus 
Krahe kunstnik Ants Laik-
maaga. Neist said lahutama-
tud sõbrad. Laikmaa meenu-
tas oma esimest kohtumist 
Krahega järgmiselt: „ Ma tu-
lin Krahele külla, tema isako-
ju ja leidsin eest kõhna ja põ-
dura nooruki, istumas laua 
taga, juuksed õlgadeni ja ees 
paberivirnad täis veel aval-
damata luuletusi. Siia, sinna 
leheservadele oli  tihedas 
tekstis märkmeid tehtud. Siis 
me läksime Ebavere mäele 
jalutama ja ma palusin, et ta 
mulle neist mõningad ette 
loeks. Ta tegigi seda ja sellest 
hetkest alates said meist la-
hutamatud sõbrad ja mõtte-
kaaslased. Me vestlesime 
peaaegu kõigest ja ma tõesti 
nägin, kui hingestatult ta 
oma tegevustesse suhtus - 
tema, Soonuka Nipernaadi.“
Krahe tõlkeluulet iseloomus-
tab sümbolistlikkus ja radi-
kaalsus. 28. novembril 1918 
alanud Vabadussõjal oli sel-
les mõttes täita oma roll, sest 
Krahe liitus enamlastega ja 

hakkas tõlkima vene autorite 
loomingut. Mida aeg edasi, 
seda enam tuli tema luule-
keelde radikaalset lähene-
mist inimese elu tühisusele 
ja selle mõtestatusele. Laik-
maa meenutustest võib lu-
geda: „Ta võis kirjutada pal-
judel teemadel, ka surmast 
ja sõjast nii, nagu tema seda 
nägi ja mõistis. Ta tõesti us-
kus, et tema luule läheb kel-
lelegi korda. Õhinaga jutus-
tas ta sellest, et tahab lõpeta-
da joonistuse Simuna kiri-
kust. Paraku jäigi see tal lõ-
petamata.“
1922. aastal Narvas viibides 
külmetus Karl Krahe tõsiselt 
ja haigestus tiisikusse. Karl 
Krahe suri 9. juulil 1922. aas-
tal 32aastasena. Vaid mõned 
nädalad pärast matuseid hä-
vis tema isakodu Triigi-Avis-
peal tulekahjus.
Sisse põlesid ka luulekogude 
toimetatud ja avaldamata 
käsikirjad. Väike-Maarja 
muuseumis säilitatakse tä-
nasel päeval tema joonistusi 
ja portreebüsti Hilda Lepi-
kust.
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Seeniortantsijate liikumi-
saasta on lõppemas
Aasta hakkab lõppema ning 
käes on aeg teha kokkuvõt-
teid. Seeniortantsijate aasta 
lõpetamise pidu toimub 
koos klubiga Hämarik 6. det-
sembril Rakvere Kultuuri-
keskuses.
„Oli kordaläinud aasta. Li-
saks iganädalastele kokku-
saamistele tantsuproovis, 
kus saab liikuda nii füüsise 
kui ka vaimu värskendamise 
heaks, oli mööduval aastal 
maakonna eakate rühmade 
kogunemine Rakkes,“ mee-
nutas seeniortantsu juhen-
daja Ene Saaber. „Rikkusime 

seekord traditsiooni: Lää-
ne-Virumaa ja Ida-Virumaa 
seeniortantsijad sõitsid Si-
muna kihelkonna päevadele 
Rakkesse, et näidata ükstei-
sele oma lemmiktantse. Juu-
nis aga võtsime vastu Läti 
seeniortantsijate assotsiat-
siooni kutse ning neli rühma 
Virumaalt osales rahvusva-
helisel seeniorite festivalil 
Jurmalas. Läti seeniortantsu 
ajakiri avaldas terve lehekül-
je fotosid Rakvere peost.“
Seeniortantsu seminar toi-
mus 1. novembril Rakveres. 
Seal osales tantsuõpetajaid 
ka väljastpoolt maakonda. 
„Rääkisime tantsude õpeta-

mise metoodikast ja õppisi-
me selgeks uued tantsud, 
mida kohalolijad, 50 õpeta-
jat –tantsijat, saavad rühma-
des edasi harjutada,“ rääkis 
Saaber. „Tantsijate liikumis-
harrastus ei lõpe selle aasta-
ga, vaid jätkub ka tuleval 
aastal, mil Rakveres toimub 
jälle rahvusvaheline seenior-
tantsupidu. Suur tänu Kul-
tuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupile, kes eakate 
huvitegevust pidevalt toe-
tab.“

Maris Marko

Seeniortantsijate liikumisaasta on lõppemas
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6.Väike-Maarja
Muusikafestival

Pühapäeval, 
30. novembril kell 12.00

Simuna rahvamajas
advendikontsert 

Nele-Liis Vaiksoo ja 
Uku Suviste

Kontsert on tasuta. 

Bussid kontserdile: kell 11.20 Kiltsi-Kaarma-Simuna;
kell 11.30 Väike-Maarja-Triigi-Simuna

www.v-maarja.ee/muusikafestival

rakvereteater.ee

29. ja 30. november kell 16
Draama

(Alla 12 a keelatud)

SILS MARIA PILVED

29. ja 30. november kell 14
Seiklus

(Perefilm)

PETTSON JA FINDUS -
VÄIKE TÜÜTUS,
SUUR SÕPRUS

29. ja 30. november
kell 18:20 ja 20:40

Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

PARIM OSA MINUST

KUHU MINNA

Vaba aeg

Kunda linna klubi
29. novembril kell 13-18 Kundas Põdra pubis heategevus-
päev. Tulge nautima häid esinemisi! Igal täistunnil uus 
programm. Andkem oma panus Kunda vähekindlustatud 
perede laste toetuseks.
30. novembril kell 18 Kunda linna keskväljakul advendi-
õhtu.
2. detsembril kell 18 Kunda Ühisgümnaasiumi aulas Jõu-
lukohvik.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22.
Sissepääs tasuta!
29. novembril ohtralt 80- ja 90ndaid DJ Janis

Pensionäride klubi Hämarik
Pensionäride klubi Hämarik jõulupidu toimub 6. det-
sembril kell 13 Rakvere Rahvamajas
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Tel 5919 9330, 5340 9428
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

2,20

2,60

€

€

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul ja

Mustamäe turul Tallinnas

Eestimaine liha otse farmerilt!

Carola Ilustuudio
Geelküüned, Püsilakk,

Ripsmepikendused, Volüümripsmed
Broneeri aeg 5298229
Rohuaia 21, Rakvere

Parandame ehteid ja valmistame uusi
www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus
E-R 9-18, L 9-15 • Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Vaata infot

Pakkumine
kehtib kuni
31.12.2014

OÜ SARGOMETS on tegutsenud

turul pea 15 aastat, kelle

põhitegevuseks on

metsamajandamine.

Ostame metsakinnistuid,

raieõigust ja

teostame metsaraie

kompleksteenust

(lõikus, väljavedu, transport).

Täpsem info ja pakkumised

oodatud tel. 511 5055

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

LHK. EHITUS OÜ

TEL: 5367 1555TEL: 5367 1555

Ehitustööd Lääne-VirumaalEhitustööd Lääne-Virumaal

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD +372 53466235
info@kvaliteetuks.ee

KÕIK UKSED
ÜHEST KOHAST

TÖÖSTUSESSE,
KOJU JA
GARAAZI

www.kvaliteetuks.ee
Kvaliteetuks

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

* 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

www.a ulevaatus.ee-

Tere tulemast
tehnoülevaatusele

Karja

Ka
rja

Piiri

Eh
itu

se
Pa

e

Päike
se

Rägavere tee

88

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

mööblisalong
Vaala

keskuses

Pocket Lux
vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

80*200
90*200
120*200
140*200
160*200
180*200

118€
126€
151€
168€
185€
197€

SAMI voodi
90*200

120*200

140*200

160*200

180*200

Pruun ja valge

88
104
115
126
137

€
€
€
€
€

KÕIK AKNAKATTEDHenna voodi (160x200)

Kõiki tooteid
on võimalik

soetada LIISI
JÄRELMAKSUGA!

Creativo

1320€

Martti

630€

Consul

525€
EESTIS TOODETUD

MÖÖBEL!

120€

-20%

NOVEMBRI
LÕPUNI


