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Kui Tallinna Linnavalitsus 
tuli kaks aastat tagasi välja 
tõeliselt asjaliku mõttega ta-
suta ühistranspordist, olid 
paljud jahmunud. Kuid 
Keskerakond on ju varemgi 
asju suurelt ette võtnud ja 
ära teinud. Olgu selleks siis 
tasuta koolitoit või Eesti 
Raudtee tagasiost riigi 
omandisse. Meie ideid on al-
gul ikka sõgedalt maha teh-
tud, ent aja möödudes võe-
takse neid kui loomulikke, 
vajalikke ja rahva hüvanguks 
tehtud asju. 

Tallinn tõestas, et
toimiv tasuta ühis- 
transport on võimalik
Nüüd siis võtsime sihiks te-
ha ühistransport sõitjaile 
priiks üle kogu Eestimaa. 
Pean siinkohal aga tunnista-
ma, et tasuta ühistranspordi 
idee tundus alguses ka mulle 
tükina, mis võib Tallinnal 
suu lõhki ajada, kuigi olin 
tollal abilinnapea Taavi Aasa 
nõunik, kureerides transpor-
divaldkonda.
Täna ei kujuta tallinlased 
Tallinna tasuta ühistrans-
pordita enam ettegi. Pealin-
laste jaoks on iseenesest-
mõistetav, et bussi-, tram-
mi-, trolli- või elektrirongi-
sõidu eest ei pea midagi 
maksma. Ka opositsioon on 
Tallinna Linnavolikogus vii-
maks ometi taipama haka-
nud, et tasuta ühistranspor-
di ründamine ei ole mõistlik 
tegevus. 
Tallinn on vägagi veenvalt 
tõestanud, et tasuta ühist-
ransport on täiesti võimalik 
ja toimiv lahendus. Nüüd on 
aga aeg astuda järgmine ot-
sustav samm edasi ja muuta 
ühistransport üle-eestiliselt 
priiks, mistõttu on Keskera-
kond  võtnud eesmärgiks, et 
kõik maakonna-sisesed lii-
nid üle kogu Eesti oleksid  
tasuta.
See tähendab seda, et ka 
Lääne-Virumaal ringi sõites 
ei peaks tulevikus sõidu eest 

maksma. Selle kulu kataks 
riik sõitja eest.  

Kui Tallinn suudab, 
miks riik ei suudaks?
Oleme välja arvutanud, et 
kuna riik toetab dotatsiooni-
dena juba täna lausa 70 
protsendi ulatuses maa-
kondlikku ühistransporti, 
siis selle ülejäänud 30 prot-
sendi leidmine oleks juba 
nii-öelda koera saba. Teisi-
sõnu, täiendav kulu riigile 
oleks vaid umbes 13 miljonit 
eurot, mille leidmine ei ole 
riigile üle jõu käiv. Pigem on 
see poliitilise tahte küsimus. 
Umbes sama palju kulub ka 
Tallinna linnal oma ühist-
ranspordile. Kui Tallinn saab 
sellega hakkama, ei tohiks 
Eesti riigi puhul ju küsimust-
ki olla. 
Palju on räägitud sellest, et 
inimesed lahkuvad maakon-
nast pigem seetõttu, et tööle 
sõitev transport on liiga kal-
lis. Kuulen nii Tapa kui Väi-
ke-Maarja rahvalt, et Rakve-
res oleks töökoht täiesti ole-
mas, kuid transpordikulu 
röövib enamiku palgast, 
mistõttu jääbki asi katki. Te-
an ka pensionäre, kes pea-
vad kuu lõpus naabrilt laenu 
küsima, et Rakveresse arstile 
sõita. Neid juhtumeid on 
küllaga, kus inimesel saab 
reaalseks liikumistakistuseks 
pelgalt see, et tal lihtsalt 
puudub raha bussipileti os-
tuks. 
Tallinna linna näitel võime 
aga tõdeda, et seda muret on 
võimalik väga kiirelt ja liht-
salt lahendada. 

Tasuta ühistransport 
aitab maal elu hoida!
Teine murekoht, mida koh-
tumistel üles tõstetakse, on 
rahulolematus busside ja 
rongide sõiduplaanidega.  
Tuuakse näiteid, kuidas rong 
väljub viis minutit varem, 
kui buss jõuab rongijaama. 
Kusjuures buss ongi väideta-
valt selleks sõitma pandud, 

et sõitjad jõuaksid rongile. 
Selliseid veidrusi ja tobedusi 
võib veel teisigi olla. Samas 
pole busside sõidugraafikud 
kivisse raiutud. Needki tu-
leks ühes tasuta ühistrans-
pordi loomisega kindlasti 
üle vaadata.
Kurb, et sotsiaaldemokraa-
did, kes sõnades justkui rah-
vast hooliks, on riigivalitsus-
se pääsedes araks löönud ja 
ei julge tasuta ühistransporti 
IRLi ja Reformierakonna 
halval eeskujul enam toeta-
da.
Sellest on siiralt kahju, sest 
maakonnasisene  tasuta 
ühistransport  aitaks kind-
lasti leevendada süvenevat 
ääremaastumist, külade tüh-
jenemist ja tagaks kättesaa-
davama transpordiühendu-
se Rakvere ja teiste suurema-
te keskustega. 
Kui me ikka tahame, et rah-
vas Lääne-Virumaale jääks 
ja oldaks valmis siin tööta-
ma, tuleb parandada maai-
nimeste ligipääsu töökohta-
dele. Tasuta ühistransport 
Lääne-Virumaal ei ole mida-
gi müstilist või utoopilist. 
See on täiesti reaalne ja teos-
tatav lahendus elu hoidmi-
seks maal. 
Isiklikult olen selle idee tu-
gev toetaja ja annan endast 
kõik, mis vähegi minu või-
muses, et tasuta ühistrans-
port jõuaks Tallinnast ka 
Lääne-Virumaale. 

Siret Kotka
Riigikogu liige
Keskerakond

Tasuta ühistransport 
ka Lääne-Virumaale!

Oh nulupuu,
oh nulupuu…
Just nimelt nii peaks laulma tuntud jõululaulu, kui tahak-
sime, et kõik oleks õigesti ja nii nagu vanasti. Sest „tan-
nenbaum“ tähendab saksa keelest otse tõlkides „nulu-
puud“ mitte „kuusepuud“, nagu see kenas jõululaulus 
meie keeles kõlab.
Alljärgnev arutlus tuleb muidugi Rakvere „jõulukuusest“, 
millest siis veel. Sellest, kuidas mõnele inimesele eksperi-
mendid-muudatused kohe kuidagi hinge ei mahu ja kui-
das teised need omakorda heaks kiidavad.
„See on suurim lollus, mida olen näinud,“ prahvatas üks 
proua otse telekaamerasse. „Lastelt on võetud jõulutun-
ne,“ kurjustas teine Kuulutajale võetud telefonikõnes. 
„Vanasti küll selliseid rumalusi ei tehtud.“
See on nende arvamus. Iseasi, kas oma meeldib-ei meeldi 
skaala peab kohe kõvahäälseks pahameeletormiks vor-
mistama, ehk piisaks vähemastki? Eriti siis, kui omaenda 
peas vormunud tõde ei pruugi olla absoluutne tõde.
Minu jaoks tähendab ajamäärus „vanasti“ nõukogude ae-
ga. Siis, muide, jõulupuid polnud, olid nääripuud. Millal 
see „vanasti“ üleüldse oli? Eelmise vabariigi ajal? Enne ris-
tiusu vastuvõtmist? Kui viimasest lähtuda, siis ei teadnud 
eestlased jõulupuust samuti mitte midagi, seega seda „va-
nastit“, kui jõulukuuske tuntakse, on tunduvalt vähem.
Kui teeksime kõike nagu „vanasti“, siis peaksime õigupoo-
lest muldonnis elama. Või vist isegi puu otsas – kuidas me 
saime üldse alla tulla, vanasti ju ei tuldud?
Umbes sada aastat tagasi, mil esimene pükstesse riietatud 
naine julges tänavale astuda, tuli sellest suur skandaal. 
Liiklus jäi seisma, sündmuskohale kutsuti politsei, naine 
viidi soolaputkasse, sest tolle aja tõekspidamiste järgi sai 
ta hakkama enneolematu häbematusega. Kas Rakvere tä-
navust jõulupuud kritiseerivad naisterahvad pole kunagi 
kandnud pükse? Või miks ei kanna ülearenenud kriitika-
meelega mehepojad puuderdatud parukaid, sest vanasti 
ju kanti?
Ka väide „laste jõulurõõm on rikutud“ pole absoluutne tõ-
de. Ma ei ole sugugi kindel, kas üle keskea jõudnud inime-
ne ikka täpselt teab, mis tänapäeva lapsele meeldib ja mis 
mitte. Aga selles olen küll kindel, et lapsele ei meeldi täni-
tamine ja pidev suunamine – ehtne kuusk on hea ja lau-
ajuppidest jõulukaunistus lauslollus. Las ta ikka ise otsus-
tab, mis meeldib. Kui kuulata Rakvere keskväljakul noore-
ma rahva arvamust, siis nende meelest on lauajupid ehk 
linna tänavune jõulukaunistus äge.
Rohkem tolerantsi, sõbrad. Kui talitaks vaid nii nagu va-
nasti, siis - nagu mainisin - peaksime jätkuvalt puu otsas 
elama. Seda me ei taha, ega ju?

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA

Tallinnas aadressil Punane 
16 ehk Lasnamäe Idakesku-
ses avatav kauplus on Grossi 
Toidukaupade 50. toiduai-
netekauplus. Koos tööstus-
kaupade poodidega kuulub 
nüüd kõnealusesse ketti 53 
kauplust.
„Ikka ja jälle tuleb öelda: 
plaanimajandusel tänapäe-
val kohta pole,“ märkis Oleg 
Gross, omanimelise kaup-
lusteketi ja OG Elektra oma-
nik. „Varasemad plaanid ei 
näinud tänavu uusi kauplusi 
tõesti ette. Aga kui tuleb häid 
pakkumisi, peab neist kinni 
haarama.“
„Lasnamäe Idakeskus on 
suur ja hiljuti põhjalikult re-
noveeritud keskus, kus toi-
dukauplus puudus,“ selgitas 
ta. „Ma ei arva, et ärilises 
mõttes ja käibe poolest saab 
sellest nüüd meie keti suu-

Grossi Toidukaupade „juubelikauplus“
tuleb Lasnamäe Idakeskusesse

Grossi Toidukaupa-
de kulinaarialetti-
dest saab tellida tor-
te, mida kaunistab 
tellija enda välja va-
litud ja igati söödav 
foto. Tegemist on 
suhteliselt uue teh-
noloogiaga, kus vas-
tava printeri ja toi-
duvärvide abil maa-
litakse tordile üks-
kõik milline foto, 
tellija mureks on 
vaid fotokujutise di-
gitaalne edastamine 
tootjale.
„Ise nägin sellist as-
ja esimest korda Tais 
puhkusel olles, kuid 
kodus tagasi olles 
selgus, et ka meie 

Kuigi esialgu polnud 
Grossi Toidukaupade 
jaeketi omanikfirmal 
OG Elektral tänavu 
plaanis uusi poode 
avada, juhtus juba teist 
korda nii: reedel, 5. 
detsembril kell 10 avab 
uksed ettevõtte järje-
kordne uus kauplus.

Aivar Ojaperv

rim kauplus, aga kindlasti 
edukam kui mõni maakohas 
asuv pood. Ostjaid loodeta-
vasti jagub, kuigi lähipiir-
konnas tegutsevad ka Maxi-
ma, Säästumarket, Selver ja 
Pae turg.“
Grossi sõnul olid vajalikud 
investeeringud suhteliselt 
suured. „Oleme rentnikud, 
plussiks on soodsa hinnaga 
ja pikaajaline leping. Kaup-
luse, kus kasulikku pinda on 
1000 ruutmeetri kandis, re-
montisime-renoveerisime 
aga meie ise – muuhulgas 
vahetasime välja kogu elekt-
ri- ja torusüsteemi.“
Grossi sõnul püütakse kon-
kurentidest eristuda jätku-
valt omatoodanguga. „Tal-
linnas meid juba tuntakse ka 
ja meie tunneme tallinlaste 
eelistusi,“ ütles ta.
„Rõhume omatoodangule. 
Kuna kauplus on meie kesk-
misest suurem ja asub keset 
elamupiirkonda, hakkame 
pakkuma laiendatud sorti-
menti.“
Avamispäeval saab igal tun-
nil üks ostja üllatuse osali-
seks. Toimub OG Elektra ja 
teiste kodumaiste ettevõtete 
toodangu degusteerimine.
Aasta alguses, 5. märtsil ava-
ti Grossi Toidukaupade 
kauplus Tallinna aedlinnas 
Randveres.

Grossi Toidukaubad pakub fotoga torte

naised on sellisest tehnoloogiast juba teadlikud,“ rääkis 
Grossi Toidukaupade omanik Oleg Gross. „Pool aastat ole-
me katsetanud-proovinud ning praeguseks töötame tõr-
geteta. Tarbijatele igatahes väga meeldib.“
Fotoga tordi saamiseks tuleb tellimus esitada Grossi Toi-
dukaupade kulinaarialetti ja saata digitaalne foto meili 
teel sealt saadud aadressil. Tordi saab kätte järgmisel päe-
val. Torte on võimalik tellida kõikidest Grossi Toidukaupa-
de kauplustest ja tort saadetakse tellija poolt soovitud 
kauplusesse. Fotoga tordi hind sõltub muidugi foto suu-
rusest, kuid tordi tavahinnale lisandub keskmiselt umbes 
5 eurot.

Kadrina
koostab vaatamisväärsuste TOP 10
Kadrina vald soovib koostada oma vaatamisväärsuste 
TOP 10 ja seepärast ootab vallakodanike arvamusi ning 
pakkumisi. Otsitakse neid kümmet objekti, mida vaata-
mata ei saa Kadrina vallast korralikku ülevaadet ega aru-
saama.
Vähem kui nädal kestnud hääletamine nii Facebookis kui 
ka vallaveebis on kokku toonud enam kui 500 häält 30 
Kadrina valla objektile, mida said välja pakkuda ka valla-
kodanikud.
TOP 10 nimekirja Kadrina vallas kandideerivad näiteks 
Neeruti mäed, Neeruti järved, Neeruti mõis, Neeruti Kale-
vipoja monument, Viitna järved, Viitna kõrts, Viitna Arturi 
šašlõkibaar, Kadrina vabadussammas ehk mälestuskalju, 
Kadrina emakeele ausammas, Kadrina kirik, Kadrina rah-
vamaja, Kadrina jaamahoone, Kadrina keskkool jt.
Alates detsembri teisest poolest saab hääli anda ka kirja 
teel ja valla raamatukogudes, täpsem info ilmub vallale-
hes Kodukant.
Kadrina valla vaatamisväärsuste TOP10 selgub jaanuari 
teiseks pooleks, mil see kuulutatakse välja vallalehes.
Täna saab hääletada Facebookis https://www.facebook.
com/groups/kadrina/permalink/760751783973370/?qa_
ref=qd ja vallaveebis http://www.kadrina.ee/atp/index.
php?id=37819.

Tunnustati kuldpulmapaare
Lääne-Viru maavalitsus korraldas koostöös EELK Rakvere 
Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega juba 
kolmandat korda austamisürituse Lääne-Virumaa kuld-
pulmapaaridele, kel on tänavu täitunud või täitumas 50 
abieluaastat. Samuti olid oodatud paarid, kes tähistasid 
või tähistavad 55., 60., 65. või 70. pulma-aastapäeva.
„Kahtlemata on tegemist ilusa, nüüd ka juba traditsioo-
niks muutuva sündmusega, millega väärtustatakse kuld-
pulmalisi ja hinnatakse nende eeskuju ühiskonnale tervi-
kuna,“ selgitas vastuvõtu sisu maavanem Marko Torm. 
„On omaette oskus ühe inimesega samas rütmis käia ning 
oma elu jagada ja eluteed kujundada.“

Kuulutaja

Osalevad: Päästeameti Ida päästekeskus, Politsei-ja Piirivalveameti Ida 

prefektuur, Maanteeamet, OLE, Tamrex Ohutuse OÜ, MTÜ Korstnapühkijate 

Koda, JELD-WEN Eesti AS, Rakvere Loovuskeskus, Lääne-Virumaa 

Traumanõukogu,  Põhjakeskus, Häirekeskus, Lumi peokorraldus, Ida-Eesti 

pommirühm,  Tallinna Tuletõrjeühingu „Pritsu Brass“, Tapa tantsurühm „Tulised 

Tuulutajad“, Kiviõli Kunstide Kooli muusikud ja Rakvere Kaurikool.

Ohutusteemalised infolauad: teavitamine ja nõustamine  erinevad 
põnevad võistlusmängud, viktoriinid, harjutused ja ülesanded  saab 
valmistada helkureid ja liiklusteemalisi rinnamärke Tervisenäitajate 
kontroll (võimalus mõõta vererõhku) ja olmetraumade ennetamine 

Meisterdamise õpitoad: viltimistehnika ja jõulukaunistused 
Loovuskeskuselt  meisterdamine puitdetailidest Jeld-Wen Eesti AS 

abiga  Kohal on Nublu ning Jõuluvana päkapikkude ja kommikotiga 
Auhindade loosimine. 

11.00-15.00  HUVITAVAD  TEGEVUSED  KOGU PERELE!

 www.pohjakeskus.ee

11.00  Ohutuspäeva avamine

11.15  Tallinna Tuletõrjeühingu  

           „Pritsu Brass“ 

12.00  Esinevad  Rakvere  Kaurikooli    

            muusika- ja balletiõpilased 

12.30  Kiviõli Kunstide Kooli laulusolistid   

           ja Tapa tantsurühm „Tulised  

           tuulutajad“

13.30  Tallinna Tuletõrjeühingu   

            „Pritsu Brass“

14.00  Ansambel „Neo Kalyves“ 

14.45  Loosiratas

14.00  Põhjakeskuse parklas 

            ÜLLATUS!   

Päevakava:

6. DETS
1100-1500

Korraldab Päästeameti 
Ida päästekeskus 

Ohutusalane perepäev Põhjakeskuses

JÕULUKINGIKS 
TURVATUNNE
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MUST KROONIKA
VARGUSED
30. novembril avastati, et 
Sõmerult Põllu tänaval 
asuvast korterist on varas-
tatud mobiiltelefon väär-
tusega 75 eurot.
28. novembril kella 3.10 
paiku murti sisse Vinni 
vallas Piira külas majja ja 
varastati tööriistu. Kahju 
on 140 eurot.
Ööl vastu 27. novembrit 
tungiti Tapal Taara tänaval 
tegutseva ettevõtte 
maa-alale, kust varastati 
kuus pakki ehitusvilla. 
Kahju on 81 eurot.
Ööl vastu 27. novembrit 
murti Rakvere vallas Veltsi 
külas aiamajja, kust varas-
tati murutraktor ja kaks 
võsalõikurit. Kahju on 
2160 eurot.
Ööl vastu 21. novembrit 
varastati Rakverest Kasta-
ni puiesteelt lukustamata 
kuurist jalgratas väärtuse-
ga 100 eurot.
25. novembril avastati, et 
Sõmeru vallas Ussimäe 
külas Pagusoo tänaval on 
maja trepikojast varasta-
tud jalgratas väärtusega 
255 eurot.
26. novembril avastati, et 
Tamsalus Sõpruse tänaval 
on tungitud kõrvalhoo-
nesse ja varastatud elekt-
riline muruniiduk väärtu-
sega 300 eurot. Lõhkumi-
sega tekitati kahju 15 eu-
rot.

Politsei koduleheküljel inter-
netis on üle-eestiline and-
mebaas, kus kõik tagaotsita-
vad kirjas. Seal on neid, kes 
on teadmata kadunud, kui 
ka inimesi, kes kuulutatud 
tagaotsitavaks kuriteo toi-
mepanemise eest või varja-
vad end kohtuotsuse täide-
viimise eest.
Viimasena nimetatud tea-
vad, et tabamisel lõpeb tee-
kond vanglas.

Karistus kanepi kasva-
tamise eest
Oktoobri keskpaigas kuulu-
tati tagaotsitavaks 24aastane 
Martin Lande (pildil), kes 
hoidus kõrvale kohtuotsuse 
täitmisest. Kohtuotsuse järgi 
tegeles mees 2013. aastal 
ebaseadusliku potipõlluma-
jandusega. Ta tellis interne-

Tagaotsitav Martin Lande
peitis end politsei eest voodi alla
Politsei saadab väga sageli välja inimeste tagaot-
simisteateid, kuid tihtilugu on need üsna lakoo-
nilised. Suure osa tagaotsitavatest saab politsei 
kätte, kuid faktid, kuidas kurjategija kinni peeti, 
jäävad sageli vaid nende teada. Tuleb ette ka 
veidraid ja kurbnaljakaid olukordi, hiljuti taba-
tud Martin Lande läks hirmust politsei ees näi-
teks voodi alla peitu.

Mari Mölder

tist kanepitaime seemneid, 
mille külvas mulda. Seits-
mest seemnest idanes kuus 
taime, mida noormees hoole 
ja armastusega kuni 31. juu-
lini kasvatas. 
Politsei sai asjale jälile ning 
Lande peeti kinni, kanepitai-
med aga saadeti ekspertiisi.
Selle aasta alguses mõisteti 
Martin Lande kohtus süüdi 
kanepi ebaseaduslikus kas-
vatamises. Talle mõisteti ka-
ristuseks neli kuud vangis-
tust, kuid seda ei pööratud 
kohe täitmisele.
Tingimus oli, et kui Lande 
pooleteise aasta jooksul ei 
pane toime uut kuritegu ja 
täidab kriminaalhooldaja 
seatud käitumiskontrolli 
nõudeid, ei pea ta vanglasse 
minema.
Landele polnud see esimest 

korda seadusega pahuksisse 
minna.
Kaks aastat tagasi karistati 
noormeest salajase varguse 
eest. Ka siis määrati talle tin-
gimisi vangistus, kuid see 
pöörati täitmisele, kuna ta ei 
täitnud  kriminaalhooldaja 
nõudeid. 
Just käitumiskontrollile allu-

mine oli mehele üle jõu käi-
vaks probleemiks ka sel kor-
ral. Kui ta kanepikasvatami-
se eest määratud karistuse 
kandmise tingimusi poleks 
rikkunud, poleks ka seekord 
karistust täitmisele pööra-
tud. 
Kuna tingimused polnud täi-
detud, pidi ta vangi minema, 

kuid määratud päeval ei il-
munud mees kohale ja polit-
sei kuulutas ta tagaotsita-
vaks. Kuna mees oli teadlik, 
mis teda ees ootab, siis ot-
sustas ta ennast varjama ha-
kata. 

Tamsalus voodi all
Kriminaalpolitseinikel oli 
andmeid, et Lande võib end 
peita Tamsalus asuvas ko-
dus. Päeval, mil politseini-
kud koputasid korteri ukse 
taga, ust ei avatud. Samas oli 
läbi uksesilma näha liiku-
mist. 
Tuppa pääsemiseks võtsid 
politseinikud ühendust me-
he emaga, kes tuli ja avas uk-
se.
Esmase vaatluse käigus Mar-
tin Landet ei leitud, aga ka 
politseinike üllatus oli suur, 
kui nad lõpuks avastasid, et 
Lande oli end kinnipidamise 
hirmus voodi alla peitnud. 
Rakvere politsei on tagaotsi-
tavaks kuulutanud üle 30 
inimese ja töö nende taba-
miseks toimub eri viisil. Mõ-
ni jääb vahele mõne rikku-
misega või rutiinse kontrolli 
käigus, suurt abi saadakse ka 
meedia vahendusel saadud 
vihjetest.
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Uus aadress:

• ARAVUSE KALATOOTED • VÄRSKE KALA: EESTI FORELL,
LUUVABA FORELLIFILEE, ANGERSÄGA, AHVEN, DODARA

• AHJUSOE KUUMSUITSU FORELL N kell 14.00 ja L kell 12.00

Asume tearti pargi taga, tenniseväljakute vastas

• KVALITEETSED SERBIA VEINID
JÕULUKUU SOODUPAKKUMISED: MARINEERITUD FORELL 300g 3,2 ,

MARINEERITUD ANGERSÄGA 300g 4,5 , MARINEERITUD ANGERJAS 7,2
€

€ €

AVATUD E 10.00-15.00, T-R 10.00-18.00, L 10.00-16.00

Selle kupongi

ettenäitamisel

kliendikaart

TASUTA!

TCM SAKSA KVALITEETSED
GARDEROOBI- JA KODUKAUBAD

(v.a. soodustooted)

KLIENDIKAARDIGA KÕIK OSTUD

(v.a. soodustooted)

30% soodsamad

10% soodsamad

alates

0,19

alates

0,24

0,49
alates

0,32

SUUR VALIK
KÜÜNLAID

SUUR VALIK
PIPARKOOGIVORME

JÕULUKAART

SUUR VALIK ALUSPESU
lastele, meestele,
naistele

SUUR VALIK SOKKE,
SUKAPÜKSE, PÕLVIKUID
tervele perele

SUUR VALIK TALVE TÖÖRIIDEID

8,90

SUUSAKINDAD

alates

1,00
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Kes juhtumisi ei tea, siis Rak-
vere keskväljakul ei kõrgu tä-
navu mitte tavaline kuusk, 
vaid hoopis lauajuppidest 
kokku pandud kuusekujuli-
ne moodustis, mis on kau-
nistatud roheliste tulukeste-
ga. Lisaks suurele „kuusele“ 
on ümber selle veel mitu 
väiksemat, needki tehtud 
puidutööstuse jäätmetest.

Kunstnik
pole peitu pugenud
Meedias, ja ka otse sünd-
muskohal Rakvere keskvälja-
kul, kestab jätkuvalt elav 
arutelu, kas tegemist on pü-
haduserüvetuse, lauslolluse 
või laheda asjaga. Kui iseloo-
mustada üht äärmust, siis 
näiteks keegi proua pensio-
när ei pidanud paljuks kulu-
tada kõneminuteid, et laulda 
Kuulutajale telefonitorusse 
jõululaulu, inspireerituna 
tuksi keeratud jõulutundest. 
Teine äärmus on sõitnud sa-
jakonna kilomeetri kaugu-
selt spetsiaalselt Rakverre, et 
imetegu oma silmaga üle 
vaadata. 
Kui uskuda netikommentaa-
re ja telekaamerasse öeldud 
arvamusi, siis on suhe um-
bes 70:30 kiitjate kasuks. 
„Kuusk“ paistab kõige roh-
kem meelehärmi valmista-
vat vanematele prouadele ja 
üllatuslikult ka osale pari-
mas meheeas tegelastele, 
seevastu noorem rahvas ni-
metab seda pea eranditult 
lahedaks ja ägedaks.
Intrigeeriva idee autoriks on 
Rakvere linnakunstnik Teet 
Suur. See ei ole, muide, talle 
esimene jõulutemp: mullu 
laiutas Rakvere keskväljakul 
ühe suure kuuse asemel ter-
ve padrik väiksemaid.
Kas Teet Suur julgeb linna 
vahel ringi ka käia? Milline 
vastukaja temani on jõud-
nud? „Vastukaja tuli rohkem, 
kui arvata oskasin,“ tõdes ta. 
„Kuigi ka mullu oli poleemi-
ka parasjagu suur ja pida-
nuksin seepärast tänavust 
oskama ette näha, on tekki-
nud arutelu laiahaardelisus 

Skandaalne jõulukaunistus 
toob Rakverele populaarsust

ikkagi üllatav.“
„Olen rahul, tegin enda arva-
tes õige asja,“ jätkas ta. „Risk 
oli see kindlasti, aga ilma ris-
keerimata ei loo kunagi mi-
dagi uut.“
Kas Teet Suur on „kuuse“ 
eest ka isiklikult sõimata saa-
nud või ületab positiivne ta-
gasiside negatiivse?
„Eks ma olen mõne kurja kõ-
ne saanud ja on öeldud päris 
halvasti. Positiivne tagasisi-
de on aga ülekaalus ja nagu-
nii kaaluks iga tunnustav sõ-
na üles kümme laitust. Kui 
inimene tuleb ligi ja kiidab, 
et tegemist on laheda asjaga, 
siis on see mulle suur tasu 
tehtu eest ja oma tasu olen 
ma igal juhul kätte saanud.“

Järgmine kuusk
kõrgtehnoloogiline?
„Kuuske“ kritiseerivad eel-
kõige vanemad inimesed. 
„Mul on vanematest inimes-
test kahju, aga pigem palju-
de teiste asjade pärast,“ tõ-
des Teet Suur. „Minu „kuusk“ 
on see kõige väiksem „va-
pustus“, mis nad on pidanud 
viimasel ajal üle elama – 
ID-kaardid, elektroonilised 
pangatehingud, kõik muu 
innovaatiline. Ma saan - ja il-
ma irooniata! - aru, et kõik 
see kasvab neil üle pea. Aga 
ajad muutuvad ja küllap saa-
vad nad ühel hetkel isegi aru, 
et need asjad polegi nii hul-
lud, kui esialgu paistsid.“
Mida Teet Suure tööandjad 
linnavalitsusest asjast arva-
vad? Kusjuures: mõned käre-
meelsed, aga samas mitte 
just kõige lahtisema peaga 
tegelased on lausa kinnita-
nud, et lauajuppidest kuusk 
pandi püsti kokkuhoiu pä-

rast, et linnapea saaks üle 
jäänud raha enda tasku pis-
ta.
„Eks ma ikka räägin oma 
plaanidest ning saan neile 
kooskõlastuse,“ ütles linna-
kunstnik. „Kas või juba selle 
pärast, et kui kuri inimene 
helistab, siis helistab ta otse 
linnapeale, mitte Teet Suure-
le ja linnapea või mõni muu 
ametnik peab teadma, milles 
asi. Muidugi oli antud juhul 
lõpptulemuse selgitamine 
keeruline – ega ma ju ise ka 
väga täpselt teadnud, milline 
see asi hakkab välja nägema, 
enne kui juhe seinas.“
Mis aga kulutamisse või kok-
kuhoidu puutub, siis siit ton-

ti otsida ei maksa. Ilmselt 
läinuks lauajuppidest tehtud 
kuusk kallimakski kui tavali-
ne, sest inimtööjõudu kulus 
selle püstitamiseks palju, 
kuid kuna Rakvere Ameti-
kooli poisid panid asja püsti 
koolitöö korras ja materjalgi 
pärineb toetajailt, siis on seis 
viigis.
Millist üllatust võib oodata 
järgmisel aastal? Teet Suur: 
„Meil saab Tark Maja valmis. 
Sellest tulenevalt võiks olla 
midagi kõrg- või infotehno-
loogilist. Mõtted igatahes lii-
guvad, loodan, et Tark Maja 
tuleb oma teadmiste ja teh-
noloogiaga appi.“

Üks on kindel: Rakvere 
tänavune „jõulukuusk“ 
kedagi külmaks ei jäta. 
Nii või teisiti on tege-
mist Eesti selle aasta 
kõige tuntuma jõulu-
kaunistusega ja isegi 
eksperimentaalse 
„kuuse“ tulihingelised 
vastased peavad tun-
nistama, et vähemalt 
üks eesmärk on täide-
tud: Rakverest kui hul-
lude ideede sünnipai-
gast räägitakse üle rii-
gi.

Aivar Ojaperv

Kadri Voorand, Maria Väli, Mirjam Dede, Mikk Dede, Arno Tamm ja Mihkel Mälgand - Esto-
nian Voices. Mihkel ei kuulu tegelikult ansamblisse, tema asendab Aare Külamat, kes läks 
varakult Viljandisse järgmiseks kontserdiks häält soojendama.

Lauajuppidest turismiobjekt
Rakvere jõulukuusk on muutunud turismiobjektiks, selle 
tõestuseks tabas Kuulutaja keset ööd kuuse alt grupi noo-
ri, kes olid sinna tulnud spetsiaalselt asja uurima.
„Kas te saaksite ka meist grupipildi teha?“ küsis üks neist, 
kui Kuulutaja sättis end lehe jaoks pilti tegema. „Jah, just 
selle kuuse taustal.“
„Mis teid siia tõi?“
„Kuusk ikka. See on nii eriline.“
„Te pole Rakverest?“
„Ei, meil oli siin oma albumi esitluskontsert.“
Selgus, et tegemist on vokaalansambli Estonian Voices 
liikmetega, kes olid just natuke aega tagasi Rakvere Kul-
tuurikeskuses andnud kontserdi ning pärast seda tulnud 
öist Rakveret uudistama. Just nimelt uudistama, sest uu-
dised Rakvere tänavusest „jõulupuust“ on jõudnud ka 
maakonnast kaugemale.
„Oleme pilte sellest kuusest ajakirjanduses näinud ja 
meeldis juba siis. Päris elus meeldib veelgi rohkem,“ kin-
nitas ansambli sopran Mirjam Dede.
„Kuidas läks kontsert, milline oli vastuvõtt?“
„Oleme kõik rohkem või vähem Rakverega seotud ja siia 
on alati suur rõõm tulla, sest soe vastuvõtt on garanteeri-
tud,“ kinnitas Mikk Dede.

Marko Maasik

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Albu - 25.11.14 Järvamaalt Albu vallast Ahula 
külast leitud isane sõbralik väike koer.

Rakke - 02.12.14 Rakke vallast leitud emane 
sõbralik koer.

Vladimir on umbes 1 aastane isane kass, saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilus  liivakas .

Mäger - Rakvere vallast Taaravainu külast Lepna 
teelt leitud ja 13.11.14 varjupaika toimetatud 
isane sõbralik kass, vaktsineeritud, mikrokiibis-
tatud ja kastreeritud. 

Siil - 07.11.14 Rakvere linnast Kreutzwaldi täna-
valt leitud isane umbes 6 kuune kass, vaktsinee-
ritud, mikrokiibistatud ja kasutab ilus  liivakas .

Eleanora - Vihula vallast meile saabunud vanem 
emane kiisu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja 
steriliseeritud ning kasutab ilus  liivakas .

Boy on Rägavere vallast Kantkülast leitud sõbra-
lik vigastatud käpaga kass. Kassil oli randmelii-
gese nihestus ja ka bakteriaalne ar it ning pe-
riar it. Põle ku sai antud piirkonnast välja ravi-
da, aga valu jäi. Jala amputatsioon ei ole looma-
le kerge operatsioon, kuid sellest hoolimata tuli 
see jalg õlast amputeerida, et kassile ei jääks pi-
devat valu. Nüüdseks on Boy juba paranenud, 
mängib hoiukodus teiste kassidega, tahab kan-
ges  voodisse kaissu pugeda ja on iga  elurõõ-
mus. Saab hakkama ka kolme käpaga, hoolima-
ta oma puudusest on väga rõõmsameelne ja ak-

ivne. Käpa haav on täielikult paranenud.

Mairo on armsa olemisega vahva umbes 1 aas-
tane isane kass. Perenaiseta jäänud on Mairo 
vapralt vastu pidanud aga silmades siiski kur-
bus. Loodame ,et leidub hea peremees-või nai-
ne kes soovib Mairoga tutvust teha ja armasta-
vat kodu pakkuda. Mairo on saanud kõik vajali-
kud veterinaarprotseduurid ning kastreeritud. 

Liisu on umbes 6 kuune kiisutüdruk, saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, sterili-
seeritud ja kasutab ilus  liivakas .

Mariina on noor emane sõbralik kass, saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, ste-
riliseeritud ja kasutab ilus  liivakas .

Virumaa varjupaik palub abi kasside ja 
koerte konservtoidu näol.

• Autopuhastussalong Tallinnas 
p a k u b  t ö ö d  j u h a t a j a l e . 
E l a m i s p i n n a  v õ i m a l u s . 
personal@pilvepesu.ee

• Otsime kohusetundlikku 
mehaanikut. OÜ Motorhaus, 
www.motorhaus.ee. Tel 5698 
6389

• 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 . 
E l a m i s p i n n a  v õ i m a l u s . 
personal@pilvepesu.ee

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

• 10 Trummi muusikakohvik 
pakub tööd baaritöötajale ja 
turvatöötajale. Info ja kontakt 
bravolineoy@gmail.com

• Otsime head kohusetundlikku 
puhtust armastavat ja pinget 
taluvat eesti keelt kõnelevat 
kokka Tapale. Tel 5660 5470, 
solve.hiiemaa@gmail.com

•  F i r m a  R a kv e r e s  p a k u b 
koristajale tööd osalise tööajaga. 
Tel 5342 5790

• Pakume tööd  abitöölisele 
– traktoristile. Töökoht asub 
Maardus. Info telefonil 6388 965 
või +372 50 99 814, 638 8931

• Kogemustega, nõudmistelt 
mõistlik raamatupidaja ootab 
tööpakkumist. Kontakt telefonil: 
5092 245

•Võtan hoida lapse. Tel 5656 
6918

• Katuseplekksepp otsib tööd. 
Tel 5288 580

PAKUN TÖÖD
 C-, E-KAT. 

AUTOJUHILE
 EESTIS. 

TEL 5094 959

Foto: Marko Maasik
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Kutsume oma meeskonda RAIETÖÖLISI,
kes on füüsiliselt heas vormis ning soovivad töötada värskes õhus,

põhiselt.

• tahtmine teha rasket tööd,

sõnapidamine.

Töö sisuks on metsa- ja aiahooldustööd üle Eesti. Huvi korral võta ühendust
telefonil +372 5559 3498 või saada kiri greenfeldt.baltic@gmail.com.

*Kui oled hakkaja ja teotahteline, aga tunnistus puudub,
aitame kutsetunnistuse saamisega.

tulemustasu

Meie ootused:

hea füüsiline vorm ja koordinatsioon,
kutsetunnistus (min. tase raietööline 3),*
meeskonnatöö tahe,

•
•
•
•

Kuulutus ei aegu.

Pakume:
tööd aastaringselt,
töövahendeid ja turvavarustust,
elamispinda tööobjekti lähedal,
transporti tööle ja tagasi,
motiveerivat töötasu.

•
•
•
•
•

Greenfeldt Baltic OÜ

kvaliteetne metsa hooldamine

on Eesti kapitalil
põhinev ettevõte, kelle põhitegevuseks on

. Lisaks
tegeleme metsakinnistute, põllumaa ja
kasvava metsa ostmisega ning aedade
hooldusega.

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 06.12 kell 10.00

• algab 15.12 kell 18.00

• algab 16.12 kell 18.00

• algab 21.01.2015 kell 18.00

• sõiduki rent eksamiks

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria

(35 ja 70 tundi)

(buss)

(traktor)

Kas Sulle meeldib kirjutada?
Kas Sind huvitab, mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel ja saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee

www.südameapteek.ee

MTÜ Partnerid
TEGEVJUHI

kuulutab välja konkursi
ametikoha täitmiseks

MTÜ Partnerid tegevussuunaks on Eesti Maaelu arengukava
LEADER-meetme rakendamine, eesmärgiks piirkonna maaelu
edendamine koostöös kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike
omavalitsustega.

Tegevjuhi põhiülesanneteks on Ühingu töö korraldamine, tegevusgrupi
strateegia elluviimine läbi maaelu arengukava, LEADER-lähenemise
põhimõtete ja rakenduskava alusel.

Kõrgharidust (bakalaureusekraad)
Projektijuhtimise kogemust (koostamine, läbiviimine, aruandlus)
Väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust
Loovat mõtlemist ja pühendumust töötada piirkonna arendamiseks
Koostöötahet teiste arenguorganisatsioonidega
Head pingetaluvust
Väga head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas
Head inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas
Arvutikasutusoskust (lõppkasutaja tasemel Word, Excel)
B-kategooria juhilubade olemasolu

Organisatsiooni juhtimise kogemus

Konkurentsivõimelist palka
Vastutusrikast ja huvitavat tööd
Võimalust enesearenduseks ja -täienduseks
Eesti-sisene ja rahvusvaheline koostöö

Täistööaeg
veebruar-märts 2015

Rakvere linn, Lääne-Virumaa

Kirjalik avaldus (koos palgasooviga), CV ja motivatsioonikiri hiljemalt
e-posti aadressile info@mtupartnerid.eu Täiendav info

eelnimetatud e-posti aadressil või telefonil +372 518 7119 (Aivar Aruja)

Kandidaadilt ootame:

Kasuks tuleb:

MTÜ Partnerid poolt pakume:

Tööaeg:
Tööle asumise aeg:
Asukoht:

Kandideerijatel palume esitada:

12.01.2015.a

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES
B-kat 09.12 ja 07.01
B-kat e-õpe 11.12 ja 08.01
C-kat 15.12 ja 12.01
CE-kat 15.12 ja 12.01
Esmaabi koolitus 12.12
Algastme pimedaaja koolitus 18.12

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!
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Rägavere vald
Rahvaarv: 871 (seisuga 
01.01.2014)
Pindala: 173,7 km²
Suurim asula ja valla kes-
kus: Ulvi küla
Koole 1
Lasteaedu 1
Külasid 14
Vallavanem Virgo Koppel
Volikogu esimees Arnu 
Lippasaar

„Eks me siin toimetame 
vaikselt jah,“ tunnistab val-
lavanem Virgo Koppel, kui 
Kuulutaja küsib, kuhu ini-
mesed jäid?
On esmaspäeva hommik ja 
valla keskasula Ulvi vahel 
pole näha mingit liikumist. 
Ilmselt on ühed tööl, teised 
koolis ja lihtsalt niisama ja-
lutamiseks on ilm liiga külm.

Rahvast napib
Kuidas omavalitsus, kus on 
871 elanikku, alla 400 mak-
sumaksja ja kus vallavalitsu-
se palgalehel (siia kuuluvad 
ka allasutuste töötajad – 
toim.) on umbes 50 inimest, 
omadega üldse toime tuleb? 
„Siiamaani oleme välja tul-
nud,“ vastab vallavanem.
Ei tahaks küll tüli kiskuda, 
aga ega eelnev väide päris 
tõsi ole. Näiteks Rakvere linn 
ähvardas mõni aeg tagasi 

Vallajutud: Rägavere
Rägavere vald on elanike arvu poolest Lääne-Vi-
rumaa väikseim. Tähtsatest „k“-dest (kool, kirik, 
kõrts) on seal kaks viimast puudu. Teatud möön-
dustega on esindatud neljas „k“ (kauplus): Ulvis 
tegutsevas valla ainsas toidukaupluses on ametis 
vaid üks müüja ja võib juhtuda, et tal on vaba 
päev või puhkus ning pood on kinni. Kohalikud 
muidugi teavad, millal kauplus avatud, seega po-
le sellest suurt lugu.

Aivar Ojaperv

Legendaarne ja 
kurikuulus baar
Kabala külas seisab tühi ja 
mahajäetud hoone, mille 
seinal ikka veel reklaam-
tahvlid, mis kutsuvad baa-
ri ja motelli. Tegemist on 
90ndate alguses tegutse-
nud meelalahutuskohaga, 
millest rahvasuus räägiti 
kõiksugu põnevaid jutte.
Nimelt asunud baar eikel-
legimaal ja seal käinud 
kokku saamas ja oma val-
gustkartvaid asju ajamas 
Tallinna ning Ida-Viru pa-
halased. Kui õhtu pikaks 
venis, võis motelli puhka-
ma heita ja teatud tüdru-
kudki olnud seal saadaval.
„Natukene on neil juttu-
del tõepõhi all,“ teadis 
vallavanem Koppel, „ja 
eks oli seal ka kaigastega 
vehkimist ning püssilask-
mist.“

Kus elavad lendoravad?
Rägavere valla õnn või õnnetus on asjaolu, et sarnaselt 
naabrite, Tudulinna vallaga elavad seal üliharuldased ja 
Punasesse Raamatusse kantud lendoravad. Võib-olla.
„Ka meil on paar maaomanikku, kelle metsal on piiran-
gud peal, sellega ei tohi põhimõtteliselt mitte midagi teha, 
sest seal asuvat lendoravate pesapaigad,“ lausus Virgo 
Koppel. „Aga asi on segane: ega keegi täpselt teagi, kas 
lendoravad elavad siis seal või mitte. Küll on aga tõsiasi 
piirangute kehtestamine.“

Rägavere valla raamatuko-
gu tegutseb Ulvi mõisahoo-
nes, mis hiljuti renoveeri-
tud ning on igati hubane ja 
mõnus. Lisaks raamatuko-
gule mahuvad sama katuse 
alla postkontor ning suur 
saal, mida kohalikud va-
baajaringid usinalt kasuta-
vad.
„Põhiliselt laenutatakse uu-
diskirjandust ja ajakirju,“ 
mainis raamatukogu pere-
naine Tea Runovski. „Aja-
lehti käiakse millegipärast 
vähe lugemas.“
Nagu lendoravatest veel vä-
he oleks, elab ka Ulvi raa-
matukogus eksootiline elu-

Rägavere valda vaat et koh-
tuga, sest vald oli linnale võl-
gu õpilaste n-ö pearaha. „Eks 
me ole õpilaskohtade eest ka 
praegu võlgu, vaikselt mak-
same,“ võttis Koppel omaks.
Valla ainsas koolis Põlulas on 
42 õpilast, kuid sobivas va-
nuses lapsi elab Rägavere 
vallas 75. „Käiksid nad kõik 
meie koolis, oleks muidugi 
lihtsam,“ tõdes vallavanem. 
„Mõned lastevanemad leia-
vad, et suuremates koolides 
naabrite juures on huvihari-
dusele parem ligipääs. Ja lõ-
puks ka mugavuse küsimus: 
kui vanemad käivad kusagilt 
valla äärealalt linna tööle, 
siis on lihtsam laps ka auto 
peale võtta kui teda Põlulas-
se sõidutada või saata laps 
koolilaste bussile.“
Ka õpilaste järelkasvuga pole 
Rägaveres lood just kõige pa-
remad – lasteaias käib 29 

last. „Oleme mõelnud 
Põlulas asuva kooli ja Ulvis 
tegutseva lasteaia liitmisele, 
kuid sel plaanil on nii plusse 
kui ka miinuseid,“ tõdes Vir-
go Koppel. „Kui lasteaed 
Põlulasse viia, siis on Ulvi 
küla elanikel 
ebamugav, aga 
paljud lapsed 
on just sellest 
külast. Kui kool 
Ulvile kolida, 
siis vaja inves-
teerida ning mi-
da me Põlula 
koolimajaga 
peale hakka-
me?“

Kellega ühi-
neda?
Rägaveres an-
takse endale 
aru, et iseseisva 
omavalitsusena 
jätkamisel pikka 
perspektiivi po-
le. Aga…
Ühinemisette-
paneku Sõmeru 
vallaga lükkas 
viimane tagasi. 
Omal ajal jäid 
pooleli ka Räga-
vare ja Ida-Viru-
maa Sonda valla 
ühinemiskõne-
lused, seda just 
viimasena ni-
metatute huvi puudumise 
tõttu. 
Ning kui regionaalminister 
Siim Valmar Kiisler joonistas 
uue n-ö tõmbekeskuste 
kaardi, siis avastas Rägavere, 
et neile pakutakse keskuseks 
Viru-Jaagupit, mis pole seda 
kohe kind-
lasti mitte. 
„Pigem ta-
haksime ik-
ka ise otsus-
tada, kus on 
„keskus“ ja 
kellega ühi-
neda,“ aval-
das Virgo 
Koppel 
täiesti mõis-

tetava soovi.
Hetkel on kõneks taas või-
malik ühinemine Sonda val-
laga. Ja kui Koppelit uskuda, 
siis on see osa suuremast 
plaanist. „Sondaga oleme 
võrdsed partnerid – elanike 

arv ja terri-
tooriumi 
suurus on 
võrrelda-
vad,“ lau-
sus ta. „Kui 
meil õn-
nestuks 
ühineda, 
siis oleksi-
me ka suu-
rematele 
naabritele 
Sõmerule 
või Vinnile 
võrdsem 
partner.“
Ja kus asub 
Rägavere 
valla tõm-
bekeskus? 
Nagu mai-
nitud, siis 
Viru-Jaa-
gupi pole 
see kind-
lasti mitte. 
Kus käiak-
se poes, 
kus arstil? 
„Mis arsti 
puutub, 
siis meil on 

nii tubli perearst Ruth Pulk, 
et tal on patsiente ka Vinni 
vallast. Aga tõmbekeskus on 
ikka Rakvere nagu kogu Lää-
ne-Virumaal. Ka Sonda rah-
vas käib oma asju ajamas 
Rakveres, mitte oma kodu-
maakonnas ida pool.“

Üks taak on Rägavere vallal 
veel kaelas. Põlevkivi. Nimelt 
on Rägavere valla maapõu 
seda pruuni kivi täis ja eks 
ole teatud ringkondadel suur 
tahtmine seda kaevandama 
hakata. Põlevkivi on valla 
rahva aktiivseks muutnud, 
tekkinud on kodanikuliiku-
mine – ikka selleks, et kae-
vandamine ära hoida. „Kui 
volikogu seda teemat arutas, 
oli istungil 100 külalist,“ ise-
loomustas Koppel olukorda.
Eks väikeses omavalitsuses 
sõltubki palju kogukonna 
aktiivsusest. Vallavanem kii-
dab näiteks Miila külaseltsi, 
kes kirjutas projekti ja sai ra-
ha külakeskuse hoone re-
montimiseks. Või siis Ojas-
saare golfikeskus, mis on ka 
midagi rohkemat kui lihtsalt 
spordirajatis.

Valla piirile 
jääb ka Mõe-
daku spordi-
baas, tuntud 
eelkõige kui 
suusakeskus, 
kuid sellega on 
omad lood. Se-
ni oli tegemist 
valla allasutu-
sega, kuid ku-
na kulud ületa-

sid tulusid, siis hiljuti loobus 
vald selle majandamisest 
loobus ja keskus läheb ren-
dile. „Õnneks on huvilised 
olemas,“ kinnitas vallava-
nem.

Rägavere vallas tegutsev Miila külaselts on aktiivne ning otsib ja leiab raha fondidest. Selts 
käib koos enda poolt remonditud majas. Fotod: Aivar Ojaperv

Rägavere valda saab ka rongiga. Vallavanema kinnitusel 
kasutatakse Kabala peatust päris aktiivselt. Fotol nähta-
vad tsisternvagunid seisvat aga Kabalas juba oma kuu 
aega – ei tea, kas keegi on need unustanud või ära kaota-
nud?

Raamatukogu valla südames

Kaupo Karja juhib väikest 
transpordifirmat Expertli-
ne OÜ. Või mis see nii väi-
ke ongi – ikkagi 11 metsa-
veoautot, lisaks muu tege-
vus –, Rägavere valla jaoks 
märkimisväärne tööand-
ja.
„Meie teine osakond te-
gutseb Ida-Virus Iisakul, 
nii et otseselt me vaid Rä-
gavare valla firma pole,“ 
selgitas Karja. „Olen koha-
lik poiss. Hooned olid saa-
daval, nii me tegutsema 
hakkasimegi.“
Õige pea saab Expertline 
10aastaseks. „Osutame 
transporditeenust, tegele-
me metsa kokkuostu ja 
ülestöötamisega. Tööta-
jaid on umbes 40,“ rääkis 
Kaupo Karja. „Kohalikke 
mehi võiks ju rohkemgi 
tööd saada, aga pole, keda 
võtta. Nii käiakse meile ka 
mujalt tööle.“
Ja palk? „Mehed käivad ka 
linnast tööle, seega vist 
kõige nigelam pole.“

kas – Ameerikast Floridast pärit veekilpkonn. „Ühel perel 
polnud teda võimalik enam pidada ja nii ta koos oma ak-
vaariumiga siia koliski,“ selgitas Tea Runovski. „Uudishi-
mulik ja aktiivne loom, ainult viimasel ajal ei taha eriti süüa 
– äkki plaanib talveund? Varem tal isuga probleeme pol-
nud, isegi väiksemad kalad pani akvaariumist nahka.“

Ulvi raamatukogu juhataja 
Tea Runovski.

Ulvi raamatukogus elab eksootiline tegelane – Ameerikast 
pärit kilpkonn.
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Möödunud nädala neljapäe-
val toimus AQVA Hotel&SPA 
konverentsikeskuses Lää-
ne-Virumaa kodanikuühen-
duste ühisnädala konverents 
„Motivatsioon muutust 
luua“.
„Koondumine vabaühen-
dustesse toimub kas isiklikul 
eesmärgil või üllast soovist 
kuhugi kuuluda ning basee-
rub ühel-kahel külahullul,“ 
ütles Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm oma tervituskõ-
nes. „Kui need kaovad, vai-
bub ka tegevus.“

Talviku emotsionaalne 
ettekanne
Artur Talvikut (pildil; foto Ül-
le Kask), kelle etteastet pal-
jud ootasid, tutvustas konve-
rentsi moderaator Kairit Rei-
man kui teistmoodi mõtlevat 
meest.
Artur Talvik alustas ettekan-
net küsimusega: „Millest ma 

Lääne-Virumaa “Sädeinime-
ne” 2014 on Maria Kams - 
Rakvere Reaalgümnaasiumi 
huvijuht ja õpetaja, Rakvere 
Karmeli koguduse noorsoo-
juht.
“Sädeinimene” 2014 kandi-
daadid: Anne Kivisaar -Vihula 
vallavalitsuse arendusnõunik, 
Katrin Vaheoja - Võsu kooli 
noor õpetaja, Triinu Pohlak - 
Rakke valla vabatahtlik.
Lääne-Virumaa “Sädeorgani-
satsioon” 2014 on MTÜ Emu-
mäe Arenduskeskus.
“Sädeorganisatsioon” 2014 
kandidaadid: Seltsing Rakvere 
O.T.T. - Otse Tootjalt Tarbijale, 
MTÜ Roela Rahva Maja, Ette-
võtlusteater MTÜ.
Lääne-Virumaa aasta tervi-
seedendaja 2014 on Viivika 
Roostar, Triinu lasteia õpetaja.
Aasta terviseedendaja 2014 
kandidaadid: Kelli Floren – 
MTÜ KF suusaklubi, Uhtna 
kooli kehalise kasvatuse õpe-
taja; Hillar Kasu – Simuna 
kooli kehalise kasvatuse õpe-
taja, Simuna spordihoone ju-
hataja; Anna Laine – Võsu 
kooli kokk; Gustav Saar – Vin-
ni vallavalitsuse arendusnõu-
nik.
Lääne-Virumaa aasta noor-
sootöötaja 2014 on: Helen Ja-
gant – Kunda linna klubi 
noortemaja huvijuht.
Aasta noorsootöötaja 2014 
kandidaadid: Meeli Veia – Väi-
ke Maarja avatud noortekes-
kus; Taimi Talpas-Taltsepp – 
Rakke noortekeskus; Krista 
Leppik – Vasta kool; Aive Ott – 
Kaitseliidu Viru malev.

MÕNE REAGA

Memento
annab teada
Memento Rakvere Ühingu 
jõuluüritus toimub reedel, 
19 detsembril algusega 
kell 12 restorani Nord saa-
lis. Külla tulevad jõuluva-
nad, meelelahutust paku-
vad ühingu liikmed. Vaja-
lik eelnev osavõtust teata-
mine telefonil 3220417 või 
51929574 (Hille) ja osalus-
tasu maksmine. Buss viib 
pidulised Nordi Rakvere 
bussijaama juurest Tsent-
rumi taguselt platsilt kell 
11.
Märtsiküüditamise mäles-
tusmärke saavad kõik rep-
resseeritud tellida kuni 
aasta lõpuni telefonil 
62633200 või e-post liit@
memento.ee kaudu. Märgi 
saab tasuta.
Ühingu liikmetel on või-
malik liikmemaksu maks-
ta iga kuu esimesel es-
maspäeval juhatuse koos-
oleku pensioniameti ma-
jas toimuvatel üritustel 
või SEB PANK a/a EE 
861010502001770005.
Järgmine kokkusaamine 
toimub 5. jaanuaril 2015 
Pensioniameti saalis kell 
11.

Urve Randma,
juhatuse esimees

Kodanikeühendused
on valitsuse nisa otsas
„Tugev on selline kodanikeühendus, mis rahas-
tab ennast ise ja ei ürita end sättida valitsuse 
nisa otsa,“ ütles Lääne-Virumaa kodanikuühen-
duste ühisnädala konverentsi peaesineja, tuntud 
filmimees Artur Talvik Kuulutajale.

Ülle Kask

teile räägin? Ma pole vaba-
tahtlik. Olen vaba inimene ja 
minu tegemisi juhib vaba ta-
he.“
„Halleluuja,“ hõiskas Talvik. 
„Kolmas sektor, mida nüüd 
on hakatud semantiliselt 
kutsuma vabakondadeks, on 
lontud nagu arengumaad, 
kus tegutsevad MTÜd, mil-
lest tolku pole.“
Filmimees arutles, et terve 
ühiskond on kodanike ühis-
kond, mitte kolmas sektor ja 
nad kujundavad koos meie 
ühise ruumi. „Meie, kodani-
kud, peame ütlema poliiti-
kutele, kuidas me elama 
peame, mitte vastupidi. Mi-
nu unistuste Eesti on koda-
nike Eesti,“ põrutas Talvik. 
„Aga meil on ametkondlik 
suhtumine. Kui riik ja valit-
sus on pannud vabakonda-
dele, nagu näiteks tuletõrju-
jad ja merepäästjad, riiklikke 
kohustusi, siis ametnikkond 

suhtub neisse kui oma allu-
vatesse.“
Eestile tähtsad otsused tu-
leks Talviku arvates teha kõi-
ge madalamal tasandil. 
„Võim tuleb sõnnikuna üle 
maa laiali loopida, et rohu-
juurel oleks kasvamiseks 
head tingimused,“ sedastas 
ta. „Vihkan sõna „kaasami-
ne“. See on, nagu istuks ühel 
pool lauda ametnik ja teisel 
pool tühjakspigistatud sid-
runina kogukonna aktivist, 
kes teeb tasuta tööd.“
Talvik tõi näite, et Juminda 
poolsaare vabatahtlikud me-
repäästjad ei küsi kunagi ra-
ha, vaid finantseerivad end 

ise. Nende kogukond on saa-
nud nõukaaja taagast üle, 
kadunud koos piiritsooniga. 
Ja nende päästemudelil on 
pikk ajalooline slepp taga, 
ühendatud on eestiaegne ja 
nüüdisaegne päästemudel. 
„Kuidas ma selle vaimustuse 
kokku võtaksin - sellel suvel 
tuli usk Eesti ühiskonda ta-
gasi.“

Tunnustati sädemeid
Konverents lõppes 2014. aas-
ta Lääne-Viru maakonna 
noorsootöötaja ja tervisee-
dendaja ning „Sädeinimese“ 
ja „Sädeorganisatsiooni“ tut-
vustuse ja tunnustamisega. 
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Ženja Fokin, kes te olete?
Olen õnnelik inimene, sest 
teen oma igapäevast tööd 
mängleva kerguse ja heatu-
julisena. Moeprojektid, aja-
kirjad, personaalstilistika ja 
-šoping, päeva- ja õhtujuhti-
mised ning muud projektid 
on tegelikult ju minu hobi. 

Kuidas sattusite moetööstu-
sesse?
Neile, kes mind väikesest 
peale teavad, ei tulnud minu 
moetöötusesse sattumine 
üllatusena. See oli pigem as-
jade loogiline käik. Käisin pi-
devalt koolikaaslastel kodus 
või koridoris autospreivärvi-
ga teksapükse tuunimas. 
Osalesin provokatiivsete ka-
vadega koolides moevõist-
lustel, loomulikult stiliseeri-
sin ka enda riideid.

Millega igapäevaselt tegele-
te?
Iga päev on väga tempokas, 

Tallinna Ülikooli lõpe-
tanud koreograaf Žen-
ja Fokin on tuntud ja 
tunnustatud Eesti sti-
list. Fokin on teinud 
tööd nii raadios kui ka 
televisioonis. 

teinekord lausa 17tunnised 
tööpäevad. Koordineerin 
moeprojekte, aitan kauplus-
te avamiste ning kliendiüri-
tustega, käin personaalklien-
tidega šoppamas ning valin 
sobivaid stiile. Iga päev on 
minu jaoks kirgastav elamus. 
Mul ei teki rutiini, vastupidi, 
töö tekitab ahmivalt entu-
siasmi.

Mida arvate Eesti moekuns-
tist? 
Eesti moekunst on vinge! 
Mõelge ise, teil on võimalik 
soetada kohalike kunstnike 
loomingu seast ainueksemp-
lare, mida on kogu universu-
mis ainult üks. Samal ajal la-
sevad kõrgmoeb-
rändid turule 
tooteid, mille 
hinnasiltidel on 
lõpus oluliselt 
rohkem nulle ja 
tiraazh on küm-
neid tuhandeid. 
Selge see, et logo, 
joovastus ning staatus, mis 
inimene selle ostuga kaasa 
saab, maksab.
Õnneks on väga paljudel väl-
ja kujunenud oma stiil. Näi-
teks lahedaim kombo on just 
Rakvere Kroonikeskusest os-
tetud top, mille juures on 
kombinatsioonis brändi tek-
sapüksid, soojenduseks Rak-

vere turult mõne memme 
kootud kardigan, sall või kin-
dad (näiteks alpaka- või me-
riinovillast). Rihin jutuga 
sinna: ärge sitsige mingi 
brändi ees, sest elu ei ole 
Fashion TV. Isikupära on 
poole huvitavam kui lihtsalt 
vilkuv logo. Seega toetage 
kindlasti Eesti moodi, Eesti 
brände ning noori moeloo-
jaid!

Tänavamoest?
Absurd kuubis, sest inimeste 
lemmikvärv on endiselt 
must! Kuid vaikselt on ereda-
maid kilde juba tänavail vilk-
satamas. Soovitan: kasutage 
võimalust rõivastumisnippi-

dega rebida en-
dalt ära vanus, 
kaalunumber. 
Riietumine on vi-
suaalne mäng, 
olgem loovad.

Kuidas rõivastu-
da moodsalt aas-
talõpusündmus-

te jaoks?
Mood jätke ajalehe veergu-
dele, võtke peole kaasa enda 
stiil ning hea tuju! Ehk kui 
juba pidusse minna, tasub 
veidikene pingutada, aga see 
ei tähenda põlvetõstetega 
poodi tormamist. Vabalt 
võib selga panna riietusese-Foto: Marilin Leenurm

Katrin Kivi

““

Mood ja stiil
ei ole kohustus,

see on vaba voli.

“

Ženja Fokin: olen pärit tse

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Olen Kundast pä-
rit! Imeline linn, 

mis on andnud 
minu inspiratsioo-

nilennule palju 
juurde. Näiteks 

minu lapsepõlve 
ajal olid vanaema 

aia õunad ja puna-
sed sõstrad abso-

luutselt hallid, 
kaetud paksu tol-

mukihiga. Olete te 
oma elus näinud 

sellist variatsiooni?
Kunda Ühisgüm-
naasium on väga 

hea kool. Sain seal 
soome keele sel-

geks, mida on elus 
väga palju vaja 

läinud, ning lis-
aerialana õppisin 

merendust ning 
klienditeenindust. 

“

me, mida pole ammu peol 
kandnud, lisage sinna mõ-
nelt reisilt ostetud ehteid või 
kingituseks 
saadud akses-
suaare. Naiste 
salarelv on 
kindlasti deko-
ratiivkosmeeti-
ka - lummav 
huulevärv või 
hurmav pilk! 
Kangastest on 
lemmikud kindlasti litter, sa-
met, voogav siid, peenvilla-
ne. Lustige ning tundke end 
ilusatena!

Kui tihti kodumaakonnas 
käite?
Lääne-Virumaa on mu aku-
de laadija. Lapsepõlv möö-
dus mul Eismal, Kunda ning 
Rakvere on see hubane paik, 
kuhu tulen alati suure rõõ-
muga.
6. detsembril kutsun kõiki 
Eedeni Iluaeda, kus toimub 
piduõhtu „Ilu on moes!“. Võ-
tan Tallinnast endaga kaasa 
disainereid ning ehtekunst-
nikke koos ainueksemplari-
dega! Kes tahavad veeta kva-
liteetaega, janunevad moe 
järele või kel pole jõulupeole 
midagi stiilset selga panna, 
siis Eedeni aia väravad on 
valla! Siinkohal minu kiidu-
sõnad ja tänu Rakvere arm-

sale aktivistile ja rõõmupalli-
le, Eedeni Aia eestvedajale 
Anu Aarele!

Millisena näete 
teie eestlaste ja 
venelaste va-
helisi suhteid?
Ma arvan, et 
pingeid ei ole. 
Olen ise Eesti 
riigi venelane. 
Olen äärmiselt 

tänulik, et saan osa kahest 
erinevast kultuurist. Mida 
rohkem keeli oskad, seda 
põnevam on siin maamunal 
elada.
Õnneks on lähenemas 1. 
märts ning poliitiline tege-
vus aktiviseerub. Selleks, et 
eestlaste-venelaste lõimu-
missild saaks olemas olla, 
peab sellega tegelema. Vene-
keelse elanikkonna kaasami-
seks võiks kindlasti olla Eesti 
enda venekeelne telekanal. 
Peavoolumeediat järgides, 
eriti Venemaa oma, märkan, 
et paljud teemad on kahjuks 
kallutatud. Nii on vääraru-
saam ning infosulg on väga 
kerge tekkima. Kindlasti ta-
han ennast veel sügavamalt 
lõimumise teemaga siduda, 
sest seistes ristteel, näen asju 
oma künkalt hoopis teisiti.

Mis on teie meelest meie 

ühiskonnas valupunkt 
number üks, mida sellega 
peale hakata?
Arvan, et kogu maksupoliiti-
ka tuleks üle vaadata, suu-
rendades tulumaksuvaba 
miinimumi ning üldse mii-
nimumpalka. Antud hetkel 
on absurdne see, mis toimub 
meditsiini-, haridus- ja tee-
nindava sektori palkadega. 
Hallo, inimesed tahavad ka 
elada, mitte näppu imeda. 
On asju, mis mind väga üles 
kütavad.

Mis on Eestis nii hästi, et 
enam paremini ei saaks?
Arvan, et palju asju on hästi. 
Näiteks kliimavöönd on sel-
line, et loodus liiga hulle 
trikke ei tee. Hea hariduse 
saab kätte üle kogu Eesti. Kui 
inimene on ikka hädas, siis 
tullakse appi. Teiste inimeste 
märkamist on hakanud juur-
de tulema. Kunagi ju ei tea, 
millal endal läheb abi tarvis. 
Hea on ka see, et päris kõik 
ajud riigist välja ei voola ning 
noored saavad eneseteostu-
sega ka Eestis hakkama. Õn-
neks pole kõik arstid paadiga 
Soome seilanud, vaid teevad 
hobist ja hasardist ka Eestis 
tööd edasi, sest siin on kodu. 
Arvan, et muutused on tule-
kul, arenguruumi on palju 
kõigis elualades.

Ž mendipealinnast Kundast!

“

“

Minu tegemistega saab 
kursis olla Instagrami 
lehel #zenjafokin ning

Facebooki vahendusel -
stilist Ženja Fokin.

“

“

Maanteeamet
tunnustab liikluskasvatajaid
Märkimisväärse panuse eest liikluskasvatusse tunnustab 
Maanteeamet üleriiklikult sel aastal 16 õpetajat, viit koos-
tööpartnerit, kolme kohalikku omavalitsust ja viit sünd-
must.
Liikluskasvatuse auhinnad antakse üle pidulikul vastuvõ-
tul 11. detsembril Viljandis Pärimusmuusika Aida suures 
saalis. 
Lääne-Virumaalt saavad auhinna OÜ Autosõit direktor 
ning teooria ja sõiduõpetaja Karlo Ehvärt (liikluskasvatuse 
õpetaja auhind autokoolide kategoorias), Väike-Maarja 
Valla Noortekeskuse juhataja Meeli Veia (liikluskasvatuse 
õpetaja auhind avatud noortekeskuste/noorsootöötajate 
kategoorias) ning Eesti Politseimuuseumi juhataja Andrus 
Eesmaa, kes pälvib liikluskasvatuse koostööpartneri au-
hinna.

Aivar Ojaperv

Rohuaia lasteaed sai nurgakivi
Rakvere Rohuaia renoveeritav lasteaed sai esmaspäeval, 1. 
detsembril nurgakivi.
Rohuaia lasteaia (Posti 29) maja rekonstrueeritakse 2015. 
aasta suveks Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toel vähese 
energiakasutusega lasteaiaks. Rekonstrueerimise eesmärk 
on vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ja tõsta 
hoone energiatõhusust.
Projekti maksumus on veidi üle 3 miljoni euro, millest üle 
poole on toetus Eesti-Šveitsi koostööprogrammist.
Sündmust olid tähistamas Šveitsi suursaatkonna, Majan-
dus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Siseminis-
teeriumi esindajad ja Rakvere linnavolikogu ja linnavalit-
suse liikmed, Lääne-Viru maavanem, ehitajate esindajad 
ja projekteerijad, Targa Maja esindaja ning lasteaia esin-
dajad.

Kuulutaja
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Lotomängija peab olema vähemalt 16 a. Mängureeglid müügipunktides ja Eesti Loto kodulehel.

NB! HOIA PILET KINDLASTI ALLES! 

Võidufond kokku 185 546 eurot!

Aastaloosi saade on eetris 1. jaanuaril 2015 Kanal 2-s.

Publiku registreerimine saate salvestusele toimub 

13.–14.12.2014 kell 8.00–21.00 telefonil 650 2030.

Aastaloosis osalevad kõik 13. novembrist kuni 24. detsembri 

kella 17.00ni ostetud Viking Lotto piletid, mis on osalenud 

vähemalt ühel kampaaniaperioodi jooksul toimunud Viking 

Lotto loosimisel. 

Aastaloosi saade on eetris 1. jaanuaril 2015 Kanal 2-s.

bl k l l b

Aastaloosis osalevad kõik 13. novembrist kuni 24. detsembri

kella 17.00ni ostetud Viking Lotto piletid, mis on osalenud

vähemalt ühel kampaaniaperioodi jooksul toimunud Viking

Lotto loosimisel.

ja rahalised võidud
5 x 10 000 €
10 x 3 000 €

Loosime välja 3 nelikveolist

Rakvere Teatris jõuab Andres 
Noormetsa tõlgenduses la-
vale Anton Tšehhovi „3 õde“ 
– draamaklassika tüvitekst 
armastust otsivatest noor-
test naistest, kes on elu argi-
päeva kleepunud.
Kuni 2. detsembrini esitab 
Rakvere Teater iga nädala 
teisipäeval 3 teemakohast 
küsimust, millele saab vasta-
ta Rakvere Teatri kodulehel 
asuva ankeedi kaudu või 
posti teel aadressil 3 õde, 
Rakvere Teater, Kreutzwaldi 
2a, Rakvere 44314. Kuuluta-
jas ilmuvad samad küsimu-
sed reedel.
Vastus peab kohale jõudma 
küsimuse esitamise nädalale 
järgneval esmaspäeval kella 
18ks. 
Esimesed 3 küsimust esitati 
4. novembril, viimased avali-
kustatakse 2. detsembril, 
kokku on 5 vooru 15 küsi-
musega.
Nädala parim vastaja saab 
auhinnaks 2 vabapääset la-
vastusele „3 õde“. Kogu 
mängu parimale on peaau-
hinnaks ööbimine kahele 
Tallinna viietärnihotellis 
Kolm Õde koos neljakäiguli-
se õhtusöögi ja klaasi veiniga 
hotelli restoranis Bordoo. 

Eelmise nädala vastused:

1. Tšehhov suri 1904. aastal 

Saksamaal Badenweileris. 
Mis oli kirjutatud vagunile, 
millega kirjaniku surnukeha 
Moskvasse toodi?
Vastus: Tšehhovi sõber kirja-
nik Maksim Gorki kirjutab 
oma mälestustes: „Moskvas 
nii „hellalt armastatud“ kir-
janiku kirst toodi kohale 
mingisuguses rohelises va-
gunis, mille ustele oli suurte 
tähtedega kirjutatud: „Aust-
rite veoks“.”

2. Maša rolli „Kolmes ões“ 
kirjutas Tšehhov oma tule-
vasele abikaasale Olga Knip-
perile. Läbi näidendi kordab 
Maša üht fraasi, tsitaati 
kuulsalt kirjanikult. Sama 
tsitaadiga lahkus Knip-
per-Tšehhova oma 90. sün-
nipäeval teatrilavalt. Kuidas 
kõlab see tsitaat ja kes on 
selle autor?
Vastus: Maša tsiteerib „Kol-
mes ões” mitmel korral Alek-
sandr Puškini „Ruslanist ja 
Ludmillast” pärit ridu „On 
haljas tamm kesk meremü-
ha. Kuldketti kandmas on 
see tamm ...”

3. Kord kirjutas Tšehhov 
oma naisele: „Sa küsid: mis 
on elu? Samahästi võiksid sa 
küsida: mis on ...? ... on ..., 
rohkem pole midagi teada.“ 
Mis sõna ta kolme punkti 
asemel kasutas ehk millega 

võrdles Tšehhov elu?
Vastus: 20. aprillil 1904 kirju-
tas Tšehhov Olga Knipper 
Tšehhovale: „Sa küsid: mis 
on elu? Samahästi võiksid sa 
küsida: mis on porgand? 
Porgand on porgand, roh-
kem pole midagi teada.”

Uued küsimused
1. Keda oma lähedastest ta-
vatses Tšehhov kutsuda ni-
medega Broom ja Hiniin?
2. Tšehhovile ei meeldinud 
oma elust kirjutada. Kui 
1899. aastal paluti tal saata 
oma elulugu Moskva ülikooli 
arstiteaduskonna lõpetanu-
te albumis avaldamiseks, 
vastas Tšehhov: „Autobio-
graafia? Mul on haigus: ...“. 
Mis haiguse ütles Tšehhov 
endal olevat?
3. 1900. aasta oktoobris toi-
mus Moskva Kunstiteatris 
„Kolme õe“ esimene proov 
ja arutelu, millest võttis osa 
ka autor, kes aga üsna ruttu 
lahkus. Konstantin Stanis-
lavski kirjeldab, et proovi 
lõppedes Tšehhovi poole 
minnes leidis ta eest halva-
tujulise, nukra ja vihase au-
tori, kes arvas, et näidend on 
trupile arusaamatuks jäänud 
ja seega läbi kukkunud. Mis 
põhjustas selle veendumu-
se?
http://www.rakvereteater.
ee/viktoriin/

Viktoriin „Kolme õe“ teemal
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus ootab nii uusi kui 
ka püsidoonoreid verd loo-
vutama 9. detsembril Rakve-
re kultuurikeskusesse kell 
10-14.30.
„Lääne-Virumaa inimestel 
on hea võimalus veel enne 
pühasid verd loovutada. Kõi-
kide veregruppidega terved 
ja rõõmsameelsed inimesed 
on väga oodatud,“ ütles ve-
rekeskuse arendusjuht Ülo 
Lomp.
„Järgmised Lääne-Virumaa 
doonoripäevad on juba 

2015. aastal.“
Doonoriks sobib terve, pu-
hanud ja söönud ning vähe-
malt 50 kg kaaluv inimene 
vanuses 18–60 eluaastat, kes 
on Eesti Vabariigi kodanik 
või elanud Eestis elamisloa 
alusel üle ühe aasta.
Verekeskus julgustab doono-
reid verd loovutama regu-
laarselt, kolm-neli korda 
aastas.
Doonorite verd kasutatakse 
rasketel operatsioonidel ja 
sünnitustel, patsientide ra-
viks verejooksu, raske trau-

ma, aneemia, leukeemia, vä-
hi- ja maksahaiguste, põle-
tuste ning paljude teiste hai-
guste puhul. Doonorivere 
toel on võimalikud ka paljud 
plaanilised operatsioonid, 
mida muidu liiga suure vere-
kaotuse kartuses ei saaks 
sooritada.
Lisainfot saab verekeskuse 
kodulehelt www.verekeskus.
ee ja Facebooki fännilehelt 
“Doonorid ja Sõbrad”.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Kas töölepin-
gus võib olla kirjas, et tööta-
su sisaldab tasu töötamise 
eest öisel ajal ja riigipüha-
del?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Ingrid 
Iter.
Vastavalt töölepingu seadu-
se § 45 lõigetele 1 ja 2 mak-
sab tööandja töötajale 
1,25-kordset töötasu, kui 
tööaeg langeb ööajale (kell 
22.00 kuni 6.00). Kui tööaeg 
langeb riigipühale, peab töö-
andja maksma töö eest 
2-kordset töötasu. 

Pooled võivad töölepingus 
leppida kokku, et tasu ööajal 
töötamise eest sisaldub töö-
tasus, kuid sel juhul peab 
kokkulepitud töötasu olema 
suurem töötasu alammää-
rast.
Kuna ööajal tehtav töö tuleb 
täiendavalt hüvitada, ei ole 
seadusega kooskõlas olu-
kord, kus pooled on kokku 
leppinud töötasu alammää-
ras, mis juba sisaldab tasu 
öösel töötamise eest. Viida-
tud juhul saab töötaja kätte 
üksnes seaduses toodud 
miiniumi, mis ei sisalda öö-
töö lisatasu komponenti. 
Riigipühal tehtud töö eest 
tuleb tööandjal maksta ka-
hekordset töötasu. Erinevalt 

ööajal töötamise tasust ei 
näe seadus ette võimalust 
leppida kokku, et lisatasu rii-
gipühadel töötamise eest si-
saldub töötasus. Seega tuleb 
riigipühadel tehtav töö alati 
hüvitada lisaks kokkulepitud 
töötasule.
Pooled võivad leppida kok-
ku, et rahalise hüvitise ase-
mel antakse töötajale täien-
davat vaba aega ööajal või 
riigipühal töötatud ajaga 
võrdses ulatuses. Sel juhul 
tuleb vaba aeg anda kokku-
lepitud tööajal ning see ta-
sustatakse seetõttu nagu ta-
valine tööaeg.

Kuulutaja

JURIST
  ANNAB NÕU

Verekeskus
kutsub Rakvere doonoripäevale
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OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused 

nähtavad ka interne  s
www.kuulutaja.ee

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

TULE
toimetusse

E-R 9-17
Vilde 6a Rakvere

HELISTA
32 25 091

 
Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
maakler

Hea maja, ilus krunt!
Rakvere, Räägu tn 7
Hind 159 990 € UUS!
5-tuba, eluruuid ca 185 m², 3 tasapin-
da, saun, kamin.      
Margus Punane: 504 9998

Kena kompleks, privaatne koht!.
Sõmeru v. Sooaluse. 
Hind 85 000 € UUS!
krunt 3,46 ha, maja 140 m², saun, 
uued (akna, uksed, kolded, katus).    
Margus Punane: 504 9998

Ruumikas suvemaja Võsul!
Võsu, Männiku 
Hind 39 990 €  UUS HIND!
Krunt 1660, 4-tuba, ehi salune 132 
m², saun, terrass.   
Margus Punane: 504 9998

Renoveerimisel maja mõisa lähedal.
Sagadi, Mihkli. 
Hind 45 995 € UUS!
krunt 2,56 ha, maja 85 m², wc, dush, 
sep k, uued (aknad, uksed katus)    
Margus Punane: 504 9998

Veeda jõulud unistuste maakodus! 
Roela vald,Rünga, Matsi
Hind 38 000 € 
4-tuba,  120m²,
rehielamu
Nele Lauk: 56975217

Vali uus kodu kõrgustes! 
Rakvere, Kungla 5
Hind 29 000 € 
2-tuba, 48,0 m², korrus 5/5, avatud 
planeering 
Nele Lauk: 56975217

Soodsaim 1-toaline!
Vabaduse 5, Rakvere
Hind 17 900 €
1 tuba, 31,9 m², korrus 4/5, suletud 
trepikoda, fonolukk
Taivi Kask 5567 1233

Avar planeering, linna lähedal!
Linnu 15, Pajus , Vinni vald
Hind 30 000 €
4-tuba, 84 m²,
korrus 3/3, 2 rõdu
Nele Lauk 56975217

Kodu lasteaia lähedal!
Sääse 8, Tamsalu vald
Hind 9 000 €
3 tuba, 61,1 m², korrus 1/5, äsja reno-
veeritud
Taivi Kask 5567 1233

Kodu Rakvere kesklinnast 10 km 
kaugusel! Hulja, Kooli tn 
Hind 15 000 €
krunt 2000 m², palkmaja 73 m², tras-
sid krundil. Viljapuuaed.
Tel 53 910 678, Triinu

Hubane ja suur maja jõe lähedal!
Uhtna alevik, Sämi tee 
Hind 39 900 €
krunt 9100 m², palkmaja 90,5 m². 
saun-maj.hoone, kelder, kuur-laut.
Tel 53 910 678, Triinu

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 , faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Vaade merele!
Kasemäe 17, Kunda
Hind 9 900 €
3 tuba, 47,1 m², korrus 4/7, renovee-
ritud elamu
Taivi Kask 5567 1233

Büroo asub Turuplats 3, II korrus www.marbergkinnisvara.eu

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

SÕMERU, PÕLLU 7, 2-toal. I k, 
47m2, korter heas korras, keskküte, 
aknad vahetatud. Majal uus katus, 
otsaseinad soojustatud.
Hind 17 500 eur.
Tel 5153621 Aimar Türbsal

NÄPI KÜLA, NÄPI TEE 
12, 3-toal. II k, 51m2, ahiküte, 
kivimaja, majal uus katus, puukuur.
Hind 16 000 eur
Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKE-MAARJA, JAAMA 
19, 2-toal. I k, 42 m2, ahiküte, 
seisukord keskmine, trepikoda 
lukus, puukuur.
Hind 7500 eur.
Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKE-MAARJA, RAVI 
2, 3-toal. III k, 58 m2, ahiküte, 
seisukord keskmine, võimalik 
taastada keskküte.
Hind 12000 eur.
Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKE-MAARJA, TAMSALU 
MNT. 2, 2-toal. IIk, 40 m2, ahiküte, 
vajab renoveerimist, trepikoda 
lukus, puukuur. Majal uus katus.
Hind 6000 eur.
Tel 5153621 Aimar Türbsal

TAMSALU, VASARA 7, 3-toal. 
I k, 63m², keskküte, keskmine 
seisukord, trepikoda lukus.
Hind 9500 eur.
Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA, RAKVERE TEE 
9, 3-toal. III k, 56,9 m2, keskküte, 
väga hea seisukord trepikoda lukus, 
täielikult rek hoone.
Hind 17 990 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 
1, 3-toal. I k, 62,2 m2, keskküte, 
keskmine seisukord trepikoda 
lukus.
Hind 13 000 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI 
TEE 18, 4-toal. I k, 162,0 
m2,vesipõrandaküte, hea seisukord, 
kivimaja ehitatud 2010, tsentraalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus.
Hind 89 900 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE VALD, 
KÕRGEMÄE KÜLA, elamumaa, 
krunt 2500 m2, olemas elekter, 
võib pakkuda vahetust Rakveres 
korteriga.
Hind 10 000 eur.
Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA VALD, 
JÕETAGUSE KÜLA, elamumaa, 
krunt  m2, olemas elekter, vee-ja 
kanalisatsiooniliitumine.
Hind 9 990 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, LUIGE 10, 
elamumaa, krunt 6837 m2, olemas 
elekter, ehitusprojekt
Hind 8 990 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 
1, 4-toal. V k, 72,4 m2, keskküte, 
keskmine seisukord trepikoda 
lukus.
Hind 13 999 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, RAKVERE TEE 
7, 3-toal. III k, 64,6 m2, keskküte, 
keskmine seisukord trepikoda 
lukus.
Hind 14 499 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, VIRU 4B, 3-toal. 1 
k, 73,2 m2, ahiküte, hea seisukord, 
eraldi sissepääs.
Hind 29 900 eur.
Tel 53440585 Marko Teiva

Müüa 2 toaline rõduga korter, teisel 
korrusel Tamsalus Ääsi 17. Korter on 
renoveeritud 2 aastat tagasi. Vanni-
toas ja wc-s on põrandaküte, aknad, 
uksed vahetatud. Korteri juurde kuu-
lub keldriboks. HIND 9000 EUR. Helis-
ta 5063921 Galli

Müüa Haljala vallas, Varangul vana 
palkmaja aastast 1932. Väga häs  säi-
linud palkmaterjal on sobilik ka uute 
hoonete ehitamiseks. Kogupind 651,2 
m², krunt 7 845 m². HIND 21000 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamu-
boks. Elamus on 5-tuba, oma küte, 
keskküte, õhksoojuspump ja elektri-
küte. Toimiv ühistu, elamul on mada-
lad kommunaalkulud. Hoones puitpõ-
randad, mööbel jääb soovi korral sis-
se, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaaz ja puukuur, kinnistul on oma 
väikese aiaga hoov ja terass. HIND 
88000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatne maja Rakvere linna 
piiril Rannapungerja mnt 4. Kvaliteet-
selt remonditud, majas on 4 tuba, 
suur köök koos köögimööbliga, aias 
viljapuud, majas 2 panipaika, 2 tualet-

. Kõrvalhoones saun, garaaz ja kel-
der, tuale  ja suvetuba. Ümbrus vaik-
ne. Krundi suurus 2100 m2. HIND 
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Vana-Vinnis endine talukoht 
looduskaunis kohas, maatulundus-
maa, sobib elamu ehituseks. Krundil 
elektri liitumine, kü epuid umbes 
500m3. Krundi suurus 6,1 ha. HIND 
16000 EUR. Helista 5530227 Eino 

Müüa maatulundusmaa Rakvere ring-
tee ääres, Taaravainu külas. Lähedu-
ses Bauhof. Sobib arenduseks. Krundi 
suurus 15,5 ha. Hind 80 000 € Helista 
5530227 Eino

Müüa kesklinnas Pos  25 privaatses 
asukohas 2- korruselises 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 2 toaline heas korras avar 
korter. Majal renoveeritud kü esõlm, 
kulud minimaalsed. HIND 39000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa kesklinnas Koidula 7 omapära-
se planeeringuga maja 4 korrusel 
2-toaline korter. Korter valgusküllane 
suurte akendega. Majas avarad trepi-
kojad ja hea ühistu. HIND 27000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Pajus s, Linnu 9, 3 toaline ava-
ra planeeringuga korter esimesel kor-
rusel. Korteris on alustatud remondi-
ga. On alustatud maja renoveerimise-
ga, aknad vahetatud. HIND 15700 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 3-toaline korter Sõmeru kesku-
ses Puiestee 16 teisel korrusel. Mada-
lad kü ekulud, kuna radiaatorid on 
reguleeritavad. Korteril aknad vaheta-
tud. Maja on väljastpoolt renoveeri-
tud ja koridoride aknad vahetatud. 
HIND 14500 EUR. Helista 5063921 
Galli

Müüa Rakveres Võidu 86, 2-toaline 
mugavustega remon  vajav korter 
neljandal korrusel. Korteris ühes toas 
naturaalparke  põrand, aknad vahe-
tatud, vannituba uuendatud. Avar 
köök. Korteri juurde kuulub keldrib-
oks. HIND 21500 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

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

MÜÜA MAJAD

MÜÜA MAA
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.eewww.kuulutaja.ee

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815 
eurot

Rentida TÕRMA TÖÖSTUS-
KÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m². 
Hind 750 UUS HIND!

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus: 
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala 
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi 
suurus: 52 900 m². Hind 560 000 
UUS HIND!

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600 
m². Hind 19 000 UUS HIND!

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus: 
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus: 
761 m². Hind 160 000 eurot

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1 
300 m². Hind 275 000 eurot

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

•  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 1toaline korter Vinnis 
(39 m2). Vannituba ja WC eraldi, 
suur rõdu, õhksoojusküte, uued 
aknad. Tel 5038 032

• 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. Info 5675 0239

• 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 1toaline korter Tamsalus. 
Hind 1500 €, järelmaksu võimalus. 
Tel 5636 0468

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

• Müüa Rakvere kesklinnas Saue tn 
13 väiksem 2toaline mugavustega 
korter (40 m2). Hind 16 000 €. Tel 
5663 8946

• Müüa või anda üürile värskelt 
remonditud 2toaline keskküttega 
korter (48 m2) Tamsalus Sääsel. 
Otse omanikult. Tel 5217 551

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

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

• Müüa remonti vajav maja 
Rakveres. Tel 5169 731

• Müüa Rakveres suurem heas 
korras maja koos kõrvalhoonetega. 
Hind kokkuleppel. Tel 5196 7440

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

• Müüa Tapa linnas suusa-ja 
tervise keskuse piirkonnas  80% 
renoveeritud palkmaja. Krundi 
pind 4423 m2. Palk saun täiesti 
uus (üleval korrusel magamis 
ruum), garaaž, lauda ruumid. Tel 
5397 2245

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

• 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

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

•  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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Pensionär otsib elamispinda 
Rakveres, nõus abistama. Tel 
5833 0153

• 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

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
osaliselt möbleeritud korter 
Vinnis. Tel 5122 025

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter L-Virumaal 
Laekvere aleviku keskuses heas 
teeninduspiirkonnas, I  kor., 
aiamaa kasutamise võimalus, 
sobilik ka pensionärile. Üür 65 €. 
Info tel 5330 4937

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

• Üürile anda 3toaline kõigi mug. 
möbleeritud korter  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5206 145

• Üürile anda 3toaline korter 
Haljalas. Tel 5629 3952

• Anda üürile 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

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

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

•  V o l v o  s õ i d u a u t o d e 
kompuutri keele vahetamine; 
www.vdash.planet.ee, 5278 313

•Müüa Audi A6 Quattro 2,6i 95.a. 
Hind 900 €. Tel 5552 7229

• Müüa Ford Transit 330M 
DCAB (kastikas, madel). 06 a, 
kandev.1288 kg. Tel 5397 2245

•  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 Nissan Sunny 1991. a, 66 
kW, bensiin mootor , käigukast, 
radikas, generaator, starter  ja 
muid juppe. Tel 5639 6809

• 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 Škoda Octavia 1,9d 2004. 
a. Heas sõidukorras. Hind 3000 €, 
tingi! Tel 5212 936

• Müüa Toyota Hilux 98.a. Tel 
5344 3547

• Müüa Volkswagen Golf  3, 1998.a. 
1,9 55 kW, diisel, universaal, 
konks, must, 5 ust, kesklukk, 
kehtiv ülevaatus kuni juuni 2015, 
hooldusraamat, talverehvid all, 
ls 269000 km, hind 1300 €. Tel 
5073 918

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

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

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

• Müüa soodsalt 14 ja 15 tolli 
talverehve, plekk- ja valuvelgi. 
Tel 5012 306

• Müüa veidi kasutatud naelrehvid 
175/70 R13 velgedel 4x100 (hind 
100 € jooks) ja teised talve sõitnud 
4x108 velgedel (hind 80 €). Tel 
5676 5484 õhtuti või jomnik@
hot.ee

•  M ü ü a  1 4 t  M A Z  k r a a n a 
tõstesilinder. Tel 5397 2245

• 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

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja - 

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

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

KINNISVARA

• Müüa või rentida äripind (80 m2) ja 
kinnistu (1100 m2) Rakveres Rägavere 
tee 3. Tel 5284 330

selle mootori. Tel 5648 6638

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

• Ostan haagissuvila. Tel 5565 
0465

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

•  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

• Metsaraie ja väljaveoteenus, 
transporditeenused, treilervedu. 
Ostan metsamaterjali. Tel 5887 
0900

• 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

• Naine teeb siseviimistlustöid. 
Tel 5695 2240

•  K a k s  n a i s t  t e e v a d 
siseviimistlustöid. Tel 5386 5906

• 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

TEENUSED

• 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

• Ehitusremonttööd. Tel 5157 386

• Siseviimistlus ja üldehitustööd, 
vannitubade remont. Tel 5552 
8487

• Katusepaigaldus (kivi, plekk, 
eterniit), fassaaditööd, üldehitus, 
remonditööd, katustelt lume ko-
ristus. Tel 5380 9667

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

• 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

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• 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

• Plaatimine, pottsepa- ja 
muud ehitus-remonditööd. 
Tel 5606 9271

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

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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

•Õmblusmasinate ja tarvikute 
jõulusoodusmüük. Priit. 5588 
429, 32 45 085, Rohuaia 20-2

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Valmistan uksi, aknaid, pinke, 
söögilaudu  jne teile sobivas 
mõõdus. Tel 5349 6065

• Panen kokku teie mööbli. Tel 
5594 5777

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

•  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

• 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

• 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

• Õhtujuht: juubelid, jõulupidu 
jne. Tel 5535 885

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
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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 

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

* 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

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

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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

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 kreissaag. Tel 5349 6065

LOOMAD
• Ära anda suure õuekoera 
kutsikad,asuvad Haljalas, 5279 
907, pildid internetis: www.hot.
ee/janla

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid. Tel 5649 5026

• Müüa hiidküülikuid. Tel 5833 
0153

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

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

• Müüa kartulit “Gala”, “Laura”. 
Tel 5141 338. Vedu

•Müüa koduaia õunu 0,80 €/kg 
Rakveres. Tel 5552 4315

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5059 151

• Müüa noored kuked. Tel 5148 
848

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

•  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

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

•  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

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

•Müüa kuivi puid (lepp-kask) 
40L võrk 1,80 €. Vedu tasuta. Tel 
5784 1300

• 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 

KÜTTEPUUD

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 
3504

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!

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.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 korralik elutoadiivan 
(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa diivanvoodi ja 2 
tugitooli (pruunikas riie). 
Kõigil on all panipaigad. Hind 
kokkuleppel. Asuvad Rakveres. 
Tel 5852 8509

•Müüa 2 tugitooli-madratsit ja 
pikendatav söögilaud. Tel 5678 
9892

• Müüa hobusaan, v. heas korras. 
Tel 5349 6065

KODU             

• Soovin osta esimese klassi poisile 
kasutatud suusad.Helistage tel 
5086 192

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

•  Ostan vanu Vene 1/43 
mudelautosid.  Tel 5463 7570

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

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

• 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

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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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 mitmes 
mõõdus. Tel 5631 6913 ja 5636 
5652

•  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

• Müüa kuivi küttepuid 40L 
võrkkottides (lepp) 2€/kott. 
Rakvere piires transport tasuta. 
Tel 5843 4388

• Müüa kuivad pliidipuud (lepp) 
40L võrgus. 2 €/kott. Tel 5567 5755.
Tasuta vedu linna piires!
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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

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

• Õigusabi.  Tel  5063 690, 
jaa na @ c l o. e e.  In i m l i ku d 
hinnad. Konsultatsioon ka 
vene keeles.

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (vana 
turuhoone)

MUUD

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa diisejõujaam/generaator 
50 kW( statsionaarne) ja 60 kW 
(käru peal). Tel 5397 2245

•  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
EROOTILISELT 

SOODSAD 
HINNAD! 

E-R 10.00-18.00
L 11.00-15.00

Rohuaia 21
I korrusel

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

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

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

www.kuulutaja.ee

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

• 53a korralik sale mees tutvub 
noorema naisega.  Elan oma 
majas. Tel 5348 9906

• 60+ leskproua Rakverest (mat. 
kindl.) soovib tutvuda üksiku 
härraga. KOOD 17

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne Anatolile, Valjale 
ning Ritale

 ema ja vanaema 

kaotuse puhul. 

Toni ja Aimar

Kauaaegset kohusetundlikku ja 
hoolivat majanaabrit 

JELIZAVETA KAZANTSEVAT

mälestavad ja avaldavad kaastunnet 
omastele.

 KÜ Rohuaia 19 elanikud

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Sügav kaastunne Eilinile perega
kalli vanaema ja vanavanaema

ALIDE BOROVKOVA

kaotuse puhul.

Töökaaslased Bionic OÜ-st

• Müüa karvaste jalgadega noored 
kuked. Tel 5666 7481

• Odavalt müüa sõnnikut. Tel 
5305 3227

www.kuulutaja.ee

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

• 3. detsembril Rakveres Vilde 
tänaval Päts Pitsakohviku vastast 
leitud mobiiltelefon Samsung. 
Kätte saab Kuulutaja toimetusest

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

• Müüa Edt Versace 30ml. Tel 
5550 5148

Loe Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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Andres, miks otsustasite 
tuua selle Tšehhovi näiden-
di aastal 2014 Rakvere Teat-
ris lavale?
Klassikasse kuuluvad tekstid 
on püsiva väärtusega ja alati 
kaasaegsed. Need on etalo-
nid, millega aega ja olemist 
ikka üle mõõta tasub. Seda-
kaudu paistavad selgesti kät-
te asjad, mida maksab hoida 
ja millel minna lasta, paistab 
tänaste asjade tase ja vorm. 
Minu jaoks on Tšehhovi “3 
õde” hetkel parim kaasaegne 
dramaturgia. Rakvere on seal 
kõrval hea juhus.

Tšehhovi eluloouurija 
Troyat on öelnud „3 õe“ 
kohta, et „väikeste, otsekui 
möödaminnes pillatud fraa-
sidega loob ta nii raske ja 
poeetilise atmosfääri, et 
vaatajaid tabab inimsaatuse 
ees samasugune peapööri-
tus nagu näidendi tegelasi. 
Autor kutsub meid pigem 
laskuma iseendasse kui jäl-
gima välist tegevust“. Kas 
olete sellise iseloomustuse-
ga päri?
Jah. Küll. Selle erinevusega, 
et kui miski muutub liiga 
raskeks ja poeetiliseks, siis 
muutub see järgmisel hetkel 
naljakaks ja väikeseks. See 
võib olla suur kergendus 
meie liigkiiresti pöörlevas 
maailmas, kus infokihte lak-
kamatult lisandub, aga ju-
huslikkus ja pealiskaudsus 
samaaegselt suurenevad. Tä-
napäeva suurimad sõjad toi-
muvad igapäevaselt meie 
eneste sees. Kus inimene 
naerab, seal kaotab kurat 
oma võimu.

Mida tahate näidendist sel-
gema joonega välja tuua?
Autori remarkeeritud olusti-
kust astume üle, see on 
enamjaolt kustutatud. Seda 
enam on fookus tekstil, dia-
loogidel. Tegevustel, mis 
sealt lähtudes võimalikud 
on. Maailmal, mis sealt läh-
tudes täna võimalik on.

Kuuldavasti kõlab tegelaste 
jutt laval sellisena, nagu au-
tor selle kirja pani. Kas te la-

Saara, film on kohe-kohe ki-
nodesse jõudmas, kas kerge 
ärevus on ka sees?
Positiivne ärevus on ikka 
sees. Aga ma olen filmi näi-
nud ja mul on kuidagi hea 
tunne kõhus, et sellel filmil 
ja ka seriaalil hakkab hästi 
minema (jaanuaris tuleb 
ETVs telesarjana ekraanile 
filmi n-ö pikk variant – T.L.). 
Loodetavasti see meeldib 
publikule. „Nullpunkt“ 
jõuab ka Rakvere teatrikin-
no, nii et soovitan soojalt 
siitkandi inimestel seda vaa-
tama minna.

Millest film räägib?
Minu arvates jõu leidmisest 
enese seest. Kuidas mitte al-
la anda, leida rasketes olu-
kordades mingeid lahendusi 
ning kuidas sirge seljaga elus 
edasi minna ja teistest julge-
da erineda. Kuidas enda eest 
seista.

Sa mängid Biankat, kes suh-
tub algul peategelane Jo-
hannesesse sõbralikult, 
kuid kui klass Johannest 
põlgama hakkab, läheb 
Bianka sellega mõneti kaa-
sa. Kuidas Bianka seda olu-
korda näeb?
Johannese ja Bianka vaheli-
ne sümpaatia tekib esime-
sest kohtumisest. Mida sega-
semaks asjalood Johannesel 
klassiga lähevad, seda roh-
kem segadusse satub ka 
Bianka. Kas minna kaasa 
klassiga, keda ta tunneb aas-
taid? On need üldse tema 
sõbrad? Või tuleks aru saada, 
mis mees Johannes tegeli-

Saara Kadak mängib
kuumas noortefilmis naispeaosa

Foto: kaader filmist

Saara Kadak mängib filmis tüdrukut, kes tundub kohe Märt Piusi mängitud peategelasele 
eriline.

Andres Noormets: 
tegeleme täna võima-
liku oleva maailmaga
Mõne päeva pärast esi-
etendub Rakvere Teat-
ris „3 õde“, kus tosin 
näitlejat toovad publi-
ku ette  maailmakuul-
sa näidendi sügavad ja 
kerged meeleolud. In-
tervjuus Kuulutajale 
kergitab lavastaja 
Noormets saladuse 
loori valmivalt uusla-
vastuselt.

Tõnu Lilleorg

vastajana pigem kasutate 
originaalseid, muutmata 
tekste?
Mulle meeldib teatris reegli-
test üle astuda ja kõike alati 
uuesti alustada. Aga väärtus-
likke asju muuta või ümber 
teha paistab rumal. Tahan 
töös keskenduda rohkem 
sellele materjalile, mis end 
esimesest proovist alates il-
mutab, kui kinnisideedele ja 
kujutelmadele. Kokku saame 
lavastuse, mis on just nende 
inimeste nägu, kellega just 
siin ajas ja ruumis teatriasja 
ajame.

Kuidas teile tundub, kas 
Tšehhovi 100 aasta vanune 
tekst suudab haarata publi-
ku oma lummusesse sellise-
na, nagu see on? Või on tä-
nane sotsiaalne tegelikkus 
ja siit tulenevalt ka arusaam 
tegelaste elujärjest niivõrd 
muutunud, et kontakt pub-
liku ja näitemängu vahel 
toimub läbi mingi filtri?
Üks sajandijagu aega muu-
dab inimolemise väliseid 
vorme kohati tundmatuseni, 
aga sisemine olemus nii kii-
resti ei muutu. Võib ju olla, 
et see ei muutu kunagi. Nii 
on kõik olemust puudutavad 

lood universaalsed. Aga lum-
mus on midagi sellist, mis 
pole ajas kestev - see puudu-
tab iga konkreetse inimese 
loovust, loomisvõimet. Nen-
de asjade kohta pole võima-
lik garantiikirju välja anda. 
Ma tean, et see lugu räägib 
tänagi millestki väga oluli-
sest. Ja kontakt publiku ja 
näitemängu vahel toimub 
lavastuse kaudu, läbi selle 
tegijate filtri.
Teatritöö annab kirjandusele 
ajaliku näo, millega on või-
malik reaalajas tõtt vaadata 
ja heal juhul iseennast ning 
ümbritsevat märgata ja ära 
tunda.

Kas lavastus võiks pakkuda 
huvi eeskätt teatrigurmaa-
nidele või võiks olla naudi-
tav ka kergema maitsega 
publikule?
“3 õde” tuleb välja jõulueel-
sel ajal ja esimesed kümme-
kond etendust on ta jõulu-
muinasjutt ning nauditav 
muinasjutusõpradele. Jaa-
nuaris aastanumber muutub 
ja ilmselt muutub ka lavastu-
se paradigma. Teatrigurmaa-
nide aeg tuleb märtsikuus. Ja 
nii edasi. Katkematus pöör-
lemises ümber päikese.

Võimalust lavastada Tšehhovit Rakveres peab Andres 
Noormets heaks juhuseks. Foto: Draama Festival/Lauri Kulpsoo

Täna jõuab kinodesse 
uus kodumaine män-
gufilm „Nullpunkt“, 
mis maalib hoogsa pil-
di keskkooliõpilaste 
elust. Olulisimas nais-
rollis astub üles Rak-
vere Teatri näitlejatar 
Saara Kadak, kellele 
see on juba mitmes fil-
miroll.

Tõnu Lilleorg

kult on? Bianka otsustab vii-
mase kasuks. Leian, et Bian-
ka on kindlasti julge, isesei-
sev ja arukas neiu. Ta ei kar-
da erineda ja ta saab lõpuks 
aru, mis inimesed ta ümber 
tegelikult on. Ja siis ta teeb 
omad valikud...

Mis aitab Johannesel ses 
probleemide rägastikus õi-
get suunda otsida?
Olles n-ö nullpunktis seal 
rõdu äärel, arvan, et ta sai 
aru, et allaandmine ei oleks 
mingi lahendus. Tal on õn-
neks klassijuhataja, kes 
püüab ta ära kuulata ja talle 
nõu anda. Ta käib jooksmas, 
et end maha laadida ja mõt-
teid seedida.Ta seisab oma 
laulusõnade eest ning ei lepi 
labase rahapatakaga, vaid 
tahab ausat mängu. Ta võtab 
end õpingutes kokku. Klaa-
rib suhted klassiga. Leiab 
ühise keele Biankaga. Suh-
ted emaga paranevad...

Kuidas klappis koostöö Jo-
hannest mängiva Märt Piu-
siga?
Meil oli omavahel väga hea 
koostöö ja meil klappis hästi. 
Ta on väga asjalik ja teab, 
kuidas olla ja mida teha kaa-
mera ees. Turvaline ja meel-
div partner.

Oled mänginud mitmes fil-
mis ja teleseriaalis, kuidas 
see sul nii hästi õnnestub?
Töö kaamera ees on põnev, 
paeluv ja samas ka keeruli-
ne. Mul on hea meel, et olen 
praeguseks hetkeks saanud 
päris mitmes asjas juba kaa-
sa teha ja näha seda maail-
ma. Tundub, et nii palju on 
veel õppida. Tahaks jõuda 
sinna, et oleks rahul nii re�is-
söör kui ka operaator, kunst-
nik, valgusmeister, helimees, 
grimeerija, monteerija, part-
nerid. Ja muidugi ma ise ka 
(naerab). Ja see kõik paelub-
ki. Hetkel on tõesti kiired 
ajad. Lisaks teatritööle teen 
kaasa neljas seriaalis. Üks 
neist jookseb ekraanidel, aga 
kolm ülejäänut jõuavad ek-
raanile uuel aastal, nende 

seas ka „Nullpunkt“. Tööd 
on palju, aga suurima hea 
meelega ahmin kogemusi ja 
teadmisi, kohtun uute ini-
meste ja võttemeeskondade-
ga ning teen erinevaid rolle.

Selle filmi juurest hargneb 
paar niidiotsa ka Rakvere 
Teatrisse. Kolm aastat tagasi 
mängisid koos oma Viljandi 
teatritudengite kursusega 
„Nullpunkti“ Rakvere Teatri 
laval – kas lavastust ja filmi 
saab võrrelda?
Lavastus ja film on omava-
hel täiesti erinevad, neid ei 
saa üldse võrrelda. Mõlema 
tööprotsess oli väga erinev. 
Aga mulle meeldis mõlemat 
teha.

Laulad filmis laulu „Ära koo 
mu käpikuisse päikest“, mi-
da esitad ka „Uno Bossa“ la-
vastuses. Kuidas see juhtus?
Selle lauluga on jah selline 
naljakas lugu. Ei tea, kas saa-
tus mängib mingit toredat 
mängu või on see mingi 
märk või lihtsalt kokkusattu-
mus. Kõik algas sellest, et kui 
me „Uno Bossa“ proove tegi-
me, siis kellelegi see laul vä-
ga ei meeldinud, sest see on 
suhteliselt keeruline lugu, 
pikad kandvad noodid. Pidi-
me valima naistega, et kes 
mida laulab, ja kuidagi see 
potsatas ikkagi mulle, mille 
üle on mul siiski hea meel, 
sest see on ilus laul. Siis tea-
tas „Nullpunkti“ tiim, et ma 
laulaks seda laulu. Ilma et 
nad teaks, et ma seda laulan 
etenduses. Aga seda julgem 
mul oli filmis seda laulda, 
kuna see oli tuttav.

Uuel aastal tuleb siis telesse 
ka „Nullpunkti“ telesari. Kas 
sari ja film on sarnase sisu-
ga?
Need on täpselt samad. Ses 
mõttes, et me filmisimegi se-
da 6osalise seriaalina, aga 
sellest suurest portsust ma-
terjalist lõigati kokku ka film. 
Soovitan soojalt sarja vaada-
ta, kuna nii palju põnevat, 
mis filmi lihtsalt ei mahtu-
nud, on veel!
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„Maalermeister“ on Rakve-
res saanud hellitava zhanri-
määratluse „remontiline ko-
möödia“. 
Remont on tükis tõepoolest 
olemas, nimitegelane on 
maalrina elatist teeniv töötu 
näitleja Walter (Tarvo Sõ-
mer), kes on tulnud remon-
tima Marcia (Ülle Lichtfeldt) 
abikaasa kabinetti. Marciast 
palju vanem abikaasa on sa-
mal õhtul koju saabumas, 
naine ise on aga vahepeal 
käinud meelt lahutamas 

1964. aasta detsembris astus 
Helgi Sallo konkursi korras 
Estonia teatri kõrge kunsti-
nõukogu ette. Harri Vasaral 
oli sel päeval vist sünnipäev, 
mäletab Helgi. Kuna erihari-
dust neiul polnud, siis oope-
rikoori ta ei sobinud, aga 
ometi võeti ta teatri hinge-
kirja.
Tahe mängida on Helgi loo-
muses igihaljas. Mäng on te-
ma elu osa. Estonia publik 
mäletab Sallot tempera-
mentse operetinäitlejana, te-
levaatajate suureks lemmi-
kuks sai ta juba „Horoskoo-
bi“ aegadel.

Mitu eripalgelist Helgit
„Nii kummaline kui see ka 
pole, kuid just televisioon ja 
„Horoskoop“ tõid inimesed 
ka teatrisse ja tegid minust 
Sallo,“ tunnistab asjaosaline 
ise. Kui kasutada tänapäe-
vast ütlemist, siis oli televi-
sioon Sallo ja vaataja vaheli-
ne suhtekorraldaja. 
Eesti rahva silmis ja süda-
mes on Helgi Sallo ka kui Al-
ma Peterson Õnne tänavalt. 
Almaga on vaataja teda lausa 
samastanud.
Rahvusooper Estonia teab ja 
tunneb aga hoopis näitejuht 
Helgi Sallot, kes istub pinge-

Donald Churchill
„Maalermeister“
Remontiline komöödia ehk kuidas petta oma meest ja sellest 
puhtalt välja tulla
Lavastus: Gerda Kordemets
Kujundus: Eugen Tamberg
Liikumine: Laine Mägi
Muusikaline kujundus: Gerda Kordemets, Peeter Pilv ja Ahti 
Bachblum
Tõlkija: Ann Must
Osades: Liisa Aibel, Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sõmer
Esietendus Rakvere Teatris 21. novembril 2014

Liisa Aibel, kes mängib Jane`i, viibutab puuvasarat, kui Ülle 
Lichtfeldti mängitud Marcia on juba uperkuuti kukkunud. 

„Maalermeister“ -  suhtefarss kolmele valju häälega näitlejale
Rakvere Teater on 
huumorisõprade rõõ-
muks lavale toonud 
Briti autori Donald 
Churchilli näidendi 
„Maalermeister“. Sel-
list kergemat sorti 
meelelahutust on teat-
ril plaanis ohtralt esi-
tada väljasõitudel.

Brianiga. Briani naine Jane 
(Liisa Aibel) on oma mehe 
üleaisalöömise avastanud 
ning tuleb nüüd Marcia juur-
de skandaali korraldama.
Kõik see loob raamid tüüpi-
lisele inglise farsile, kus te-
hakse üsna lihtsakoelisi nal-
ju, sattutakse paljudesse 
piinlikesse situatsioonidesse 
ning küllaltki ohtralt kasuta-
takse ka füüsilist koomikat. 
Farsile on omane seegi, et te-
gevus toimub ühes kohas ja 

lavakujundus on võrdlemisi 
napp. Samuti ei toimu näi-
dendi jooksul tegelaste aren-
gut, kõik baseerub osavalt 
ülesehitatud situatsioonil.
Marcia, see raiskuläinud nai-
ne, näib omavat probleemi 
alkoholiga ning vaatamata 
tema snobismile ja teatavale 
hulgale õpitud oskustele 
tundub ta olevat pisut lihtsa-
meelne. Jane on kibestunud 
ja võimukas. Ehkki mitte nii 
glamuurne kui Marcia, jätab 

ta üldiselt nutikama ja sihi-
kindlama mulje. Walter on 
lihtne ja leplik maalermeis-
ter, kes näitlejana on aga oo-
tamatult tundlik natuur, täis 
imelisi ideid ja ohtralt Sha-
kespeare’i teksti.
Et farss on olemuselt lihtne 
tükk, siis väga ootamatuid 
süzheekäike ei teki, isegi 
lõpplahendus on juba am-
mu ette aimatav. Seda oluli-
sem on vaataja jaoks see, 
kuidas täpselt kogu situat-
siooni edasi antakse. Lavas-
taja Gerda Kordemets on ot-
sustanud siingi jääda võima-
likult farsilikuks, nii domi-
neerib esituses karjuv kõne-
maneer, lärmakas käitumi-
ne. Ebamugavalt lärmakas.
„Maalermeistri“ tegevus toi-
mub Marcia korteris. Lava-
kujundus ja kostüümid too-
vad silme ette Audrey Hep-
burni parimad aastad ning 
on silmale kenad vaadata. 
Raske on hinnata, kas kujun-
dus oli kunstnik Eugen Tam-

bergi jaoks suur tööalane 
väljakutse, aga igatahes on 
sellega viisakalt hakkama 
saadud.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
„Maalermeister“ on kerge 
meelelahutus ja lõbus ajavii-
de inimestele, kes tahaksid 
pärast väsitavat tööpäeva või   
-nädalat kõva häälega naer-
da ja omaenda õnnetu või 
igava elu ära unustada. Tõsi, 
truudusetusest tulenevate 
probleemidega kimpus ole-
vad inimesed võivad tunda, 

et nende haavadele raputa-
takse soola. Seda enam, et 
pahategu jääb lõpuks karis-
tuseta. Ehkki ka see on hin-
nanguline, ja farss üldiselt ei 
anna hinnanguid, vaid liht-
salt pilkab.
Lavastust ootab ees suur ki-
lometraazh, lähema kuu 
jooksul näevad seda teatri-
külastajad Lihulas, Raplas, 
Tartus, Türil ja Tallinnas, nii 
mõnelgi laval on see aga ju-
ba olnud. Koduteatris on 
tükk taas 9. jaanuaril.

TEATRIARVUSTUS

Helgi Sallo on Estonia 
teatrisse sisse kirjuta-
tud nüüd juba pool sa-
jandit. Kui ma sellest 
juttu tegin, ütles Helgi, 
et küsin temalt ka viie-
kümne aasta taguseid 
asju, kust ta enam mä-
letab.

Marvi Taggo

lises proovis lavastaja kõrval 
ja kui vaja, siis annab laulja-
tele abi ja hüva nõu. Korda-
läinud etenduse puhul ka 
kiidab.
Helgi Sallost on ilmunud 
kaks raamatut, kus ta on rää-
kinud endast. „Ja ei kübetki 
rohkem,“ arvab Estonia teat-
ri laulja, Helgi kolleeg Jaak 
Jõekallas. „Helgi on elus kui-
dagi tõtlik, tundub isegi ok-
kaline, ka mitte eriti seltsiv. 
Tundub, et ta on elanud oma 
elu iseseisvalt, meestest sõl-
tumata. Raamatu-Helgist 
saab pildi kui ühest toredast 
ja sõbralikust inimesest, kel-
lest on saanud kogu rahva 

lemmik, ja ometi tundub 
mulle, et see pole päris see.“
Aga kes on kunagi sattunud 
Von Krahli teatrisse Tšehho-
vi-Smedsi „Kajakat“ vaatama 
ja avastanud sealt Pjotr Ni-
kolajevitš Sorini, Vana Baski-
ni teatrist „Väljspool hooae-
ga“ tantsijanna Sally Anni 
või „Viimase sigari“ armu-
nud abielunaise Anneli, on 
üllatusest õhanud ja küsi-
nud: „Kas see on tõesti Sal-
lo?“

Tütar: ema
ei tee järeleandmisi
Näitleja Liina Vahtriku arva-
tes pole tema ema Helgi Sal-

lo endale aastate jooksul lu-
banud mingeid järelandmisi 
- ei elus, armastuses ega abi-
elus.
Liina: „Armastus on ema 
jaoks religioon - üks ja ainus. 
Teisiti ei oska ta elada. Kan-
natustega rikastatud elu on 
teda isegi nagu toitnud.“
Liina Vahtriku isa Uno Hei-
napuu oli Estonia teatri bari-
ton, teatriinimene, kunstii-
nimene ja elurõõmus mees. 
Hiljem töötas Heinapuu Tal-
linnfilmis toimetajana. Lii-
na: „Ega minu ema igasugust 
jama oma hõlma alla ei võ-
taks.“
Tõnu Kilgas on Helgi Sallo 

partneriks nii Estonias kui ka 
Õnne tänaval. Nad mõlemad 
on sündinud Lõvi tähtkujus.
Tõnu arvates on nende vahel 
alati olnud salajane hingeli-
ne tõmme.
„Reisil ju õpid inimest tund-
ma ja Helgi on tore reisikaas-
lane,“ rääkis ta. „Käisime ku-
nagi Õnne tänava rahvaga 
Marokos ja Itaalias. Itaalias 
kartis Helgi mägedesse sõita 
ja sinna tooli istuda, mis mä-
gedesse viis. Tõmbasin ta 
sülle, Helgi ütles, et olgu see 
viimane kord, ja oli klõpsti 
mu kõrval.“
Kas Helgi Sallo on prima-
donna tüüpi? Helgi Sallo õnn 
ja suur vedamine oli see, et 
kohe, kui ta tööle võeti, ha-
kati mängima muusikale.
„Kui ma oleksin jäänud ai-
nult operetti subrette tege-
ma, oleksin end tõenäoliselt 
kaunis ruttu ammendanud 
ja Estoniast ära läinud,“ ar-
vab Helgi ise.
„Aga muusikal oli popp! 
Oma saba veidi kergitades 
võin öelda, et ma pole ka 
operetti mänginud tradit-
sioonide järgi, vaid tegin 
omamoodi. Ma ei ole prima-
donna tüüpi – kauni, aga ta-
valise hääle ja välimusega, 
keskmise isikupäraga. Mulle 
meeldib, et mu hääl tuntakse 
ära.“
Arvatakse, et teatris käib üks 
tants ja trall ja kõik käivad 
kõigiga. „Mis saab parem ol-
la kui see särin, see biokee-
mia, mis laval kahe inimese 
vahel tekib ja kaugemale ei 
lähegi,“ leiab Helgi.
„Näitleja kasutab selle ener-
gia laval ära, et nakatada 
publikut. Kõik see kuulub 
elukutse juurde. Ei ole ju 

mõeldav, et täna armastad 
laval ühte, homme teist.“

Õnne tänava Alma
Kuigi Helgi Sallo on olnud 
Pipi Pikksukk, krahvinna 
Mariza jne, räägitakse ikka, 
et Sallo on Õnne tänava Al-
ma mis Alma. Mida Helgi 
sellest ise arvab, kas Alma on 
tema ise või keegi teine?
„Alma mängitab mind. See 
osa on nii hästi juba kirjuta-
tud. Ma võin ka mõrtsukat 
või mõnda teist naist mängi-
da, aga kui vahel Alma 
stseene kõrvalt vaatan, tun-
duvad peapöörded, isegi in-
tonatsioon hoopis minu ema 
moodi. Ma pole kunagi va-
rem aru saanud, kui ema 
moodi mina olen, aga Alma 
on küll minu emaga sarnane. 
Almal ja minu emal on hea 
kodune kasvatus, vanuski on 
neil just kui sama. Ema oli 
suur puhtusearmastaja ja Al-
ma nühib ka kogu aeg. Ema 
tahtis, et kõik asjad oleksid 
tema kontrolli all, Alma on 
samasugune, ajab igat nii-
diotsa taga.“
Kas Alma on kohustus, üle-
kohus või õnn? „See on elu-
kutse, vaataja probleem. Sa-
mas mind üllatab, et ka pu-
bekad vaatavad „Õnne“- se-
riaali, küsivad bussis auto-
grammi ja teevad oma vai-
mukat nalja. Balti jaama elu-
heidikud tervitavad. Aga veel 
rohkem pakuvad rõõmu 
need - olge te tervitatud! –, 
kes mäletavad mind teatri-
ajast, 60-70ndatest ja palu-
vad käe peale autogrammi. 
Veel praegugi tuleb mõni tä-
naval vastu ja ütleb: Tere, Pi-
pi! Kui tore see on!”

Foto: Andres Keil

Helgi Sallo - Estoniasse sisse kirjutatud

Maris Marko
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Läänevirulane Marko Tiinas 
pälvis Eesti Autospordi Liidu 
hooaja pidulikul lõpetamisel 
aasta parima veoautokross-
isõitja eriauhinna. Uhtnast 
pärit autosportlane tuli veo-
autol GAZ 51 tänavuseks 
Eesti meistriks ja võitis kev-
adel Venemaal Rjazanis toi-
munud võistluse.
4x4 offroadis pälvis oma 
valdkonna parima tiitli Tam-
salust pärit endine orien-
teeruja Tarvo Klaasimäe. Ta 
tuli nii Eesti karikavõitjaks 
(arvestusklassis TR3) kui ka 
meistriks (ET 2).
Eesti Autospordi Liit lõpetas 
tänavuse eduka hooaja Tar-
tus Dorpati konverentsike-
skuses piduliku galaga Eesti 
Autospordi Tähed 2014, 
kuhu oli kokku tulnud pea 
600 autospordiga seotud 
inimest. Galal kuulutati välja 
selle aasta parimad auto-
sportlased ja ränd-ning eri-
auhindade omanikud. Lisaks 
sellele autasustati selle aasta 
Eesti meistreid ja peeti maha 
meeleolukas pidu koos Koit 
Toome ja bändi ning Vaido 
Panneliga. Aasta parimaid 
autasustas Eesti Autospordi 
Liidu president Ari Vatanen.

Tarvo Klaasimäe vahetas orienteerumise offroadi vastu ja on 
edukas ka ratastel seigeldes.

2014. aasta
parimad autosportlased
Driftisõitja: Harold Valdma
Kiirendussõitja: Reino Poom

Veoautokrossisõitja: Marko 
Tiinas
4x4 offroadsõitja: Tarvo 
Klaasimäe

Rallikrossisõitja: Janno Ligur
Ringrajasõitja: Ralf Aron
Parim rallipaar: Ott Tänak ja 
Raigo Mõlder

Kaks läänevirulast
parimate autosportlaste hulgasTarvas võitis teist korda Dinamot

Balti korvpalliliigas kohtus Rakvere Tarvas kolmapäeval 
Moskva Dinamoga – vastavalt juhendile peab Venemaa 
võistkond kõik oma kohtumised võõrsil. Nagu ka eelmises 
omavahelises kohtumises oli mäng tasavägine ja taas suu-
tis Tarvas selle lõpuminuteil 87:81 võiduks vormistada.
Tarva poolelt korraldas taas viskekontserdi Brandis Ra-
ley-Ross, kes viskas 35 punkti. Sten-Timmu Sokk toetas te-
da 13 ning Mario Paiste ja Juris Umbrasko 11 punktiga.
Tarvas on nüüd Balti liiga C-alagrupis viie võidu ja kahe 
kaotusega liider ning on edasipääsu sisuliselt taganud.

Alexela KML novembri parim on 
Brandis Raley Ross
Alexela korvpalli meistriliiga novembrikuu parimaks 
mängijaks valiti Rakvere Tarva tagamängija Brandis Raley 
Ross. Sportland premeerib parimaid mängijaid NIKE Air 
Force 1 vaba aja jalatsitega.
Rakvere Tarvas pidas Alexela meistriliigas novembrikuu 
jooksul 4 mängu ning kaotas neist vaid ühe, lisaajal Tartu 
Ülikool/Rockile. Raley Ross viskas Tartu mängus 38 punk-
ti, võttis 8 lauapalli ning andis 2 resultatiivset söötu. 
Ross tuli Eestisse hooajal 2011/2012, mängides Tallinna 
Kalevis. Sellest järgmine hooaeg möödus Rakveres, mullu 
mängis ameeriklane Kreekas ning tänavu tõmbas taas sel-
ga Tarva kollase särgi. 
2012. aastal Tarvas mängides tuli Brandis Raley Ross Eesti 
karikavõitjaks, kui finaalis võideti TYCO Raplat 81:64, 
meistriliiga pronksiseerias alistati TYCO Rapla mängude-
ga 2-1.
Novembris olid 27aastase Brandise keskmised näitajad 
Alexela KMLis 25,8 punkti, 7,5 lauapalli, 2,5 resultatiivset 
söötu ning tema takistamisel tehti keskmiselt 6 viga män-
gu kohta. 
Alexela meistriliiga novembri parima valimisel olid nomi-
nendid veel Sten Olmre, Martin Dorbek (mõl BC Kalev/
Cramo), Reimo Tamm (TLÜ/Kalev), Jaan Puidet (TTÜ KK) 
ja Janar Talts (TÜ/Rock).

Kuulutaja

Marko Tiinas (vasakul) ja EALi president Ari Vatanen. 

Fotod: Jaanus Ree

MÕNE REAGA

Võrkpallurite
punktisaak ei taha 
kuidagi suureneda
Schenkeri võrkpalliliigas 
oli Rakvere VK sunnitud 
vastu võtma kaks kaotust 
läti meeskondadele.
Möödunud laupäeval 
kaotati kodusaalis 0:3 VK 
Biolars/Jelgavale ja päev 
hiljem võõrsil Poliurs/
Ozolniekile 1:3.
Kümne kohtumise järel 
on Rakvere VKl tabelis sit-
se punkti, mis annab 
üheksanda koha.

Tapa tugevama
vastu ei saanud
SK Tapa käsipallimees-
kond kaotas meeste 
meistriliigas Kehra/Ho-
rizon Pulp&Paper mees-
konnale 26:35. Kaotajatele 
tõid Mihkel Koppelmann 
ja Rait Ageni parimatena 8 
väravat. 
Tapa juhendaja Elmu 
Koppelmann: „Jäin män-
gupildiga üldjoontes ra-
hule, kuigi lõpus väsisime 
ja vahe kärises suureks. 
Hästi tegutsesid meie ko-
genenumad mehed Mih-
kel Koppelmann ja Rait 
Ageni ning väravavahid, 
noorematel on tiheda 
graafiku tõttu jaks rauge-
mas.“

Aivar Ojaperv

MÕNE REAGA
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Tervise Arengu Instituudi 
toitumisekspert ja Tallinna 
Tehnikaülikooli toiduainete 
instituudi dotsent Tagli Pitsi 
selgitab, mis vahe on mõiste-
tel „suhkur“ ja „süsivesik“, 
miks armastame magusat ja 
kuidas vähendada suhkru 
kogust oma toidusedelis. 

Mis on suhkur?
Siinkohal peame alustama 
mõistest „süsivesikud“. Liiga 
tihti tõmmatakse võr-
dusmärk suhkru ja süsivesi-
kute vahele ning kutsutakse 
inimesi üles loobuma sü-
sivesikutest. See ei ole kind-
lasti võimalik, sest enamik 
toite sisaldab suuremal või 
vähemal määral süsivesi-
kuid. Süsivesikute hulka 
kuuluvaid kiudaineid peab 
saama toiduga, sest organ-
ism neid ise sünteesida ei 
suuda.
Süsivesikute alla kuuluvad 
tärklis, kiudained, loodusli-
kult esinevad suhkrud (lak-
toos, sahharoos, glükoos, 
fruktoos jne.) ning ka nn 
lauasuhkur. Süsivesikud 
(peamiselt tärklise arvelt) 
peaksid andma päevasest 
koguenergiast täiskasvanu-
tel ja üle 3aastastel lastel 50-
60 protsenti, seega peab 
neist tulema vähemalt pool 
kogu inimese toiduenergi-
ast.
Head süsivesikute allikad on 
teraviljatooted, kartul, köö-
gi- ja puuviljad ning marjad, 
milles on ka rikkalikult vita-
miine ja mineraalaineid. 
Peamine süsivesik  on tärk-
lis, mida on enam kartulis, 
teraviljatoodetes, riisis ja 
pastas. Glükoosi (viinamar-
jasuhkur) ja fruktoosi (puu-
viljasuhkur) leidub loodusli-
kult mees, puuviljades, mar-
jades ja nendest valmistatud 
mahlades.
Sahharoosi, mis on tuntud 
ka kui lauasuhkur, leidub 
puu- ja köögiviljades. Piimas 
leiduvat peamist süsivesikut 
nimetatakse laktoosiks 

Maitsev ja magus suhkur
Suhkur on lohutaja, 
väsimuse peletaja, iga-
vuse eemaldaja, de-
pressiooni ja tõrjutuse 
vähendaja - need on 
omadused, mida 
inimesed omistavad 
suhkrule. Kaasaegsed 
uuringud viitavad üha 
enam suhkrule kui sõl-
tuvust tekitavale ainele. 

(piimasuhkur). 
Suhkruid (sahharoos, 
glükoos, fruktoos, maltoos, 
laktoos) võib jagada saamis-
allikate põhjal looduslikeks 
ja lisatavateks suhkruteks, 
kuid keemiliselt koostiselt ei 
ole neil vahet. Looduslikult 
esinevad suhkrud näiteks 
puu- ja köögiviljades, piimas 
ning mees.
Lisatavad suhkrud on need, 
mida lisatakse toodetesse 
toiduainetetööstuses, 
näiteks karastusjookidesse, 
maiustustesse, kondiitritoo-
detesse, aga ka piima-, ter-
avilja- ja isegi lihatoodet-
esse.
Loomulikult ka need suh-
krud, mida inimene lisab ise 
(tavaliselt lauasuhkruna) toi-
tu ja jooki. Kuigi süsivesikud 
peaksid andma kogu päevas 
saadavast energiast vähe-
malt pool, siis lisatavad suh-
krud ei tohiks ületada 10 
protsenti päevasest energi-
ast. Näiteks 2000 kcal juures 
tähendaks see kuni 50 gram-
mi lisatavaid suhkruid (10-
12 tl suhkrut) päevas ab-
soluutselt kõikidest allikat-
est. 

Kui palju tarbida päevas
suhkrurikkaid toite?
Selleks, et inimesel oleks li-
satavate suhkrute üle arvepi-
damine kergem, väljen-
datakse soovitusi toidu-
portsjonitena. Need on an-
tud maiustuste grupi kohta 
ja väikese varuga, kuna tihti 
leidub lisatavaid suhkruid ka 
teistes toidugruppides. 
Päevas on seega soovituslik 
tarbida maksimaalselt 2-4 
portsjonit (olenevalt päevas-
est energiavajadusest) suh-
krut ja maiustusi. Üks ports-
jon on näiteks 2 tl suhkrut, 
mett või moosi, 10–15 g küp-
sist, väike tükike kooki, 10 g 
šokolaadi või kompvekke, 1 
dl karastus- või mahlajooki, 
morssi, pool väikesest jäätis-

est.
Ideaalne oleks, kui inimene 
suudaks piirduda ühe magu-
sapäevaga nädalas. See ei 
tähenda, et sellel päeval 
süüakse korraga ära 7x4 
portsjonit magusat.
Laste puhul on soovitus kuni 
2 portsjonit magusat päevas 
ja siin ei ole tegelikult vahet, 
mida süüa.
Neil, kes armastavad suh-
krurikkaid toite ja jooke, tu-
leks proovida teha kokkulep-
peid - näiteks vaid üks ma-
gusapäev nädalas ja seda si-
is, kui nädala jooksul on kor-
ralikult ja mitmekesiselt 
söödud. 

Kuidas suhkruga liialdami-
ne mõjub?
Suhkru (aga ka laiemalt sü-
sivesikute, rasvade ja 
valkude) liigsel tarbimisel 
talletatakse alguses glükoos 
glükogeenina maksas ja li-
hastes ning kui seda on ikka 
veel liiga palju, siis juba 
rasvana rasvkoes. 
Rasvumine on riskifaktor 
paljudele terviseprob-
leemidele ja kroonilistele 
haigustele, nagu kõrge ver-
erõhk, kolesterooli tõus, dia-
beet, südame-veresoonkon-
nahaigused, hingamisteede 
probleemid (astma), luu- ja 
lihaskonnahaigused (artriit) 
ja mõned vähkkasvajate vor-
mid. Liigne suhkrutarbimine 
koos halva suuhügieeniga 
võib põhjustada hambakaar-
iest. Tihti süüdistatakse suh-
krut ka hüperaktiivsuses, 
kuid ühesed teaduslikud 
tõendid selles osas puudu-
vad. 

Miks tekib magusaisu?
Magusaisu tekkimise meh-
hanismid ei ole täielikult väl-
ja selgitatud. On olemas eri-
nevaid teooriad. Näiteks, et 
see võib olla seotud rinnapii-
ma magusa maitsega. Või 
sellega, et ammustel ae-

gadel, toitudes ainult loo-
duse andidest, oli üldjuhul 
magusa maitsega juurikas 
söödav, kuid mõru võis olla 
mürgine. Magusaisu võib ol-
la seotud ebakorrapärasest 
ja tasakaalustamata toitu-
misest tuleneva organismi 
reaktsiooniga, ka psüh-
holoogiliste teguritega. Tõsi, 
osa uuringuid näitab seost 
magusaisu ja liiga vähese 
B-grupi vitamiinide või kro-
omi tarbimise vahel. Kroom-
itablette võib küll proovida, 
kuid samas näitab osa uurin-
guid, et need võivad hoopis 
magusaisu suurendada. 
Süüa tuleb õigesti, tasakaal-
ustatult ja korrapäraselt, siis 
ei teki suurt näljatunnet. 
Õiged ooted toidukordade 
vahel aitavad, tähtis on ka 
piisav liikumine. Oluliseks 
punktiks magusaisuga või-
tlemisel on kiusatuste välti-
mine. Kui magusat ei ole 
käepärast ja selle asemel on 
laual puuviljad, värsked või 
kuivatatud marjad, pähklid, 
siis sööme neid ja magusaisu 
taandub. 

Kas on olemas suhkrurik-
kaid toiduained, mida võiks 
eelistada teistele? 
Üldjuhul peetakse pare-
mateks valikuteks mett, 
moosi, tumedat šokolaadi ja 
suhkrut, halvemateks neid, 
kus on lisaks ka palju rasva 
või lisaaineid. Üsna nigel va-
lik on kauasäilivad rasvased 
küpsised, vahvlid ja keeksid. 
Paremad ei ole ka pulga-, 
kummi- ja vahukommid, 
milles ei ole peale suhkru 
midagi. Ka karastusjoogid si-
saldavad palju suhkrut ja 
peaaegu üldse mitte vajalik-
ke toitaineid. Neid tuleks 
juua väikeses koguses ja har-
va, pigem siis suhkruga, 
mitte suhkruasendajatega 
dieetjooke. 

Jagage veel soovitusi, kuidas 
vähendada lisatavate suh-
krute tarbimist.
Janu kustutage veega. Päevas 
võib juua klaasi magustama-
ta mahla, mida võib lahjen-
dada (mulli)veega. Kookide 
asemel valige täisterakukkel, 
väiksema rasvasisaldusega 
kaeraküpsised, puuvilja-
kook. Vähendage joogis 
järk-järgult suhkru kogust. 
Pudru peale ja sisse pange 
kuivatatud marju ja puuvil-
ju. Hommikuhelvesteks 
valige magustamata täistera-
helbed, segage juurde (kuiv-
atatud) marju või puuvilju.

Anu Viita-Neuhaus

KUHU MINNA

Angelic Alternatiivravi 
Lülisammast ja liigeseid korrigeeriv massaa�. Näidustatud: 
kaela, -selja – ja liigesvalud, selgrookõverused (skolioos, 
küfoos, lordoos), peavalud, väsimus, spordi- ja töö- trau-
mad, menstruatsiooni valud, raseduse ajal seljavalud. Ra-
vimeetod ühendab endas mitmesuguseid massaa�itehni-
kaid ja kiropraktika võtteid. Ravimassaazh; klassikaline 
massaazh; spordimassaazh, tselluliidimassaazh, laavakivi 
massaazh, reiki eneseravi kursused. ASUKOHT: Rakvere 
linn, Lõuna põik 1 hoovipealses majas. Info ja eelregist-
reerimine 56 992 458

Kunda linna klubi
8. detsembril kell 18 Kunda linna klubis rahvakoosolek
9. detsembril kell 18 Kunda ühisgümnaasiumi aulas muu-
sikakooli suur jõulukontsert
12. detsembril kell 19 Kunda linna klubis taidlejate jõulu-
õhtu
14. detsembril kell 13 Kunda linna klubis jõulupidu eaka-
male rahvale
21. detsembril kell 17 Kunda linna klubis jõuluõhtu lastele
31. detsembril kell 22 Kunda linna klubis aastavahetuse 
pidu ansambliga Patune pool
Rohkem infot tel 3221556 ja www.kundalinnaklubi.ee

O kõrts 
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Jõulukuu puhul kõigile sissepääs tasuta
6. detsembril mängib vanu häid tantsulugusid DJ Janis
13. detsembril valib retrohõngulist muusikat DJ Margus 
Teetsov

10 trummi
Reedel, 5. detsembril Mazhoor Riddim, ainult positiivne 
muusika DJ Enri Kask- tasuta 
Laupäeval, 6. detsembril REGATT + VJ Andrus Kuzmin – 8 
eurot 

Rakvere Teatri mängukava detsembris
9/10/11/12/13/15/16/17/18/19/20.12. kell 11 Lumehel-
beke Rakvere Teatri suures majas (lav. Eili Neuhaus)
11/13/16.12. kell 15 Lumehelbeke Rakvere Teatri suures 
majas (lav. Eili Neuhaus)
10/11/12/13/15/16/17/19/20/22.12. kell 19 3 õde Rakvere 
Teatri väikses majas (lav. Andres Noormets)
01.12. kell 19 Maalermeister Rannu rahvamajas lav. Gerda 
Kordemets)
03.12. kell 19 Maalermeister Valga kultuurikeskuses (lav. 
Gerda Kordemets)
05.12. kell 19 Maalermeister Lihula rahvamajas (lav. Gerda 
Kordemets)
08.12. kell 19 Maalermeister Kohtla-Nõmme rahvamajas 
(lav. Gerda Kordemets)
10.12. kell 19 Lahuselu NO 99 (lav. Kalju Komissarov)
11.12. kell 19 Maalermeister Rapla kultuurikeskuses (lav. 
Gerda Kordemets)
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rakvereteater.ee

7. detsember kell 16:15
Dokumentaal

(Alla 12 a mittesoovitatav)

KUIDAS MA AAFRIKAT
PÄÄSTSIN

7. detsember kell 17:50
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

NULLPUNKT

7. detsember kell 14
Seiklus

(Alla 6 a mittesoovitatav)

IMETLUSVÄÄRSE
NOORE T.S. SPIVETI

ERAKORDNE TEEKOND

7. detsember kell 20:15
Thriller

(Alla 12 a mittesoovitatav)

STONEHEARSTI
VAIMUHAIGLA

Vaba aeg

Rakveres Tsentrumi 
kaubanduskeskuses on 
pool aastat toimetanud 
Möllumaa. Lastele lõ-
bustust pakkuv ettevõ-
te muutub alates 9. 
detsembrist ajutiselt 
Võluri Jõulumaaks.

Katrin Kivi

„Võlur Olle on laste suur 
lemmik, ta oskab trikke te-
ha,“ rääkis Möllumaa eestve-
daja Raivo Ridala. „Eriti tore, 
et Olle on suur sõber jõulu-
vana Volliga, ja nii tuligi idee 
pakkuda jõulukuul lastele 
mõnusat jõuluprogrammi.“
Jõuluprogrammist on või-
malik osa saada äripäeviti 
ning selleks on kaks võima-
lust. Kella 10-13 võtavad võ-
lur ja jõuluvana vastu laste-
aedade ja koolide eelnevalt 
registreeritud gruppe. „Veel 
on vabasid hommikupooli-
kuid, ootame registreerimi-
si,“ julgustas Ridala bronee-
rimiseks helistama.
Teine võimalus on mõeldud 
töölkäivate vanemate lastele. 
„Kell 17.30-18 on kogune-
misaeg ja siis lähebki prog-
ramm lahti. Teeme pipar-
kooke ja seepi. Võlur Olle 
teeb trikke, mille juures on 
tal kindlasti vaja laste abi. 
Päeva lõpuks tuleb jõuluva-
na,“ selgitas Ridala ja rääkis, 

Möllumaa muutub Võluri Jõulumaaks

et kui lapsevanem soovib, 
siis saab tellida lapsele jõu-
luvanalt ka kingi. Samas täp-
sustas Ridala, et programmi 
toimumiseks on vajalik seits-
me lapse kohalolu – vähema 
osalejate arvuga pole lihtsalt 
võimalik end ära majanda-
da.
Lisavõimaluseks pakub Ri-
dala välja võimaluse tellida 
jõulumees koju või firma-
peole.
Tavapärast teenust pakub 

Möllumaa ka detsembris. 
Tööpäeviti kella 13-18 saab 
hüpata batuutidel, mängida 
mängunurgas, joosta või 
joonistada, laupäeviti on see 
aeg kella 10-15. 
„Tavaliselt jätavad vanemad 
lapsed tunniks-paariks meie 
juurde mängima ja ise lähe-
vad linna peale asju ajama. 
Võtame neilt telefoninumb-
ri, nii et kui midagi juhtub, 
saame ühendust võtta,“ üt-
les Ridala. 

Pool tundi mängumaa külas-
tust maksab kaks eurot. Kõi-
ge soodsam on aga kahe tun-
ni pilet, mille saab lunastada 
4 euro eest.
Möllumaal on ka kliendilo-
jaalsuse programm, mis iga 
viienda tunni võimaldab hü-
pata ja möllata tasuta. 
Ka sünnipäevade tähistami-
se võimalus jääb alles. „Ole-
me paindlikud! Kõik on kok-
kulepete küsimus,“ oli Raivo 
Ridala kindel.

Foto: möllumaa.eu
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KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3

AVATUD: E-N 11-24 R, L 11-01 P 11-20• •

Avatud: P-K 12-23 N 12-01 R-L 12-04 •

R . detsember 22:00

5
Jüri Homenja

+ DJ Alar Konik

L . detsember 22:00

6

Eesti Mees
+ DJ Andrus Kuzmin

Anne söögituba
Rakvere Rägavere tee 46
Avatud E-R 10.30-16.00

HINNAD SOODSAD
Info telefonil 5566 3132, Anne

Korraldame teie peolaua - kohapeal
kuni 25 inimest või teie valitud

pinnal kuni 70 inimest
(vajadusel nõud meie poolt)

Peolauad
kuni 30 inimesele

Vilde 4, Rakvere

Tel 50 90 700
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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!

Juveeliäri Candra
Kõik

kuldehted

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

Parandame ehteid ja valmistame käsitöökette

-10%

Tallinnas Suur-Sõjamäe 8A
6863306, , tallinn@kvaliteetkliima.eetel: mob: 53476476

Tartus Teguri 37A
tel: 6863166, mob: 5100568, tartu@kvaliteetkliima.ee

Rakveres Kreutzwaldi 22a
6863303, 53053053, rakvere@kvaliteetkliima.eetel: mob:

KISUB JAHEDAKS?

Kvaliteetkliimast saad nüüd

soodsalt elamise soojaks.

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

T-särgid, topid pluused jpm,

Teksapüksid
meestele, naistele ja lastele,

lai valik meeste
kampsuneid

Rakvere Kroonikeskuses
Uus mustrivalik ja paljud hinnad

veelgi soodsamad! Uudiseks jõulumustritega
linikud, käterätikud ja pajakindad

5. ja 6. detsembril

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Mugavad ja
kvaliteetsed saapad!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* AALTONEN

Eelmise aasta mudelid
SOODUSHINDADEGA!

* 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

K
A
L
A
K
E
S
K
U
S

Pikk tn 2
(sissesõit Tallinna tänavalt)

Värske kala
Külmutatud kala
Kalakulinaaria
Konservid
Soolakala
Paneeritud kala

Ettetellimine
ja hoiustamine

Tulge
kalale!

Tel 32 459 59

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 8-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

www.facebook.com/EhituseABC

5.-7. detsember

Kõik
kaubad

*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee
-20%

*v
ä
h
e
m
a
lt
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