
Vallajutud: Laekvere Hea tegulk 8 lk 25

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 46 (840) 12. detsember 2014 tasuta

Soojustuse diagnoosimine:

Soojusutuse parandamine:
Thermi termograafia

„süstime seinad soojaks“

E-R 9.00-19.00

L 9.00-16.00

P 10.00-15.00

TEL 3227363

Kroonikeskuses

KEHTIB KA ALLAHINNATUD TOODETELE
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LAPLAND valged 
kitsenahast talvekindad 
art 44-389

18 €

Kitsenahast 
talvised softkindad
art 44-302

7.90 €

Kitsenahast pehmed 
talvised töökindad
art 44-301

6.20 €

Loomanahast 
Hi-Vis talvised töökindad
art 44-409

10 €

Lateksvahuga 
soojad töökindad
art 44-328

4.20 €

Seanahast pehmed 
talvised töökindad
art 44-3001

5.30 €

Soojad ja paksud 
tekstiilkindad
art 44-333

2.90 €

TAMREX 

WinterPRO 6000 

talvised softkindad 

kitsenahast
art 44-383

SOODUSHIND 14 €
TAVAHIND 16.50 €

Õhukesed ja eriti mugavad töökindad talvise 
polüestervoodriga. Väga vastupidav pehme 
kitsenahk ja nailonist käeselg tagavad suurepärase 
mugavuse. Hea puutetundlikkus ja nägus disain. 
Suurepärased kindad ka vabal ajal kandmiseks. 

TAMREX 

WinterPRO 9000 

talvekindad
art 44-384

HIND 19.90 €
Sooja Thinsulate voodriga 
mugavad kvaliteetkindad 

sobivad suurepäraselt  
üldtöödeks külmades 

tingimustes või vabal ajal 
kandmiseks ja sportimiseks.

-15%
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TAMREX 

WinterPRO 9000 

talvekindad
art 44-385

HIND 25 €
Sooja Thinsulate voodriga mugavad ja täielikult 
veekindlad kvaliteetkindad sobivad ideaalselt 
üldtöödeks külmades tingimustes või vabal ajal 
kandmiseks ja sportimiseks.

Parimad talvekindad saad ist!

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

IGA TÖÖ JAOKS LEIDUVAD SOBIVAD KINDAD – MEIE AITAME SUL VALIDA
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Toimetus avatud E-R 9.-17.00
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5091 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses lehes, 
kui ülekanne on jõudnud Kuu-
lutaja pangaarvele neljapäeval 
kella 11.00
Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

Arvamus

Ka fiktiivabiellu ei saa kupel-
damise korral sekkuda, sest 
peresisesed asjad jäävad 
oma teada ja kellelgi pole õi-
gust sekkuda.

Teenus vabalt saadaval
Prostituute nõustava mitte-
tulundusühingu Eluliin ju-
hatuse liige Eda Mölder rää-
kis, et prostituudi teenuseid 
saab osta igast linnast või 
suuremast asulast. Kuigi ar-
vatakse, et maapiirkondi see 
teema ei puuduta, sest klien-
te napib anonüümsuse tõt-
tu, siis nii see pole.
„Üldiselt on Eestis olukord 
prostitutsiooni ja inimkau-
bandusega halvemaks läi-
nud. Eluliin on tegutsenud 
üheksa aastat ja kui moni-
toorime, mis selles valdkon-
nas toimub, siis alates keva-
dest on olukord kahjuks keh-
vemaks muutunud,“ lausus 
Mölder.
Kui rääkida prostitutsiooni 
ja inimkaubanduse seostest, 
siis esimese suurenemine 
toob kaasa ka teise suurene-
mise. Mölderi arvates on 
inimkaubanduse raskemad 
ajad Eestis alles ees. 
Samuti teeb mittetulundus-
ühingule muret politseires-
sursside restruktureerimine, 
sest kõnealusel teemal tege-
lenud ametnike töökorral-
dust muudeti ja seega ei jõu-
ta enam igapäevaselt prob-
leemiga tegeleda. „Me ei tee 
politseile etteheiteid. Kui va-
rem oli eraldi struktuuriük-
sus, siis nüüd on see edukat 
tööd teinud üksus suletud. 
Mida paremini politsei kont-
rollis olukorda, seda vähem 
oli vägivalda,“ täiendas Möl-

Inimkaubanduse 
rängemad ajad on ees

der.
Politsei sõnul on suurem osa 
bordellidest suletud, kuid äri 
on kolinud korteritesse, nii 
et seda kontrollida on raske. 
Paljud teenuseid osutavad 
naised on nii sügavalt äris 
sees, et sealt on raske välju-
da. Üha enam on ilmnenud 
märke peresisesest inimkau-
bandusest, kus mees hoiab 
naist lõa otsas ja kupeldab 
teda vastavalt vajadusele. 

Mees kupeldab
oma abikaasat
„Pereliikmete mahamüümi-
ne on Eestis üha levinum ja 
tekib küsimus, kas selline 
peresuhe on loodud kindla 
eesmärgiga viia kerge vai-
mupuude või psüühikahäi-
rega naine välismaale ja seal 
maha müüa. Kupeldaja kait-
seb end peresuhtega ja üt-
leb, et see on tema ja abikaa-
sa enda asi, igaüks vaatavat, 
kuidas oma eluga hakkama 
saab. Selline pere on teadli-
kult loodud naise eksplua-
teerimiseks. Me räägime 
siinkohal ka fiktiivabieludest 
– näiteks Lätis olid need suu-
reks probleemiks, mistõttu 
muudeti seadusandlust. 
Nüüd võib arvata, et naiste 
värbamine fiktiivabielude 
kaudu võib Eestis suurene-
da,“ rääkis Mölder. 
Tegelikku olukorda ei tea 

keegi ja selliste abielude ula-
tus pole hoomatav. Nõudlu-
se vähendamine on ainus 
võimalus, millega tuleks rii-
gis jõuliselt tegeleda.
Vastavalt seadustele on Ees-
tis prostitutsioon legaalne, 
kuid kupeldamine ja inim-
kaubandus on keelatud ja 
kriminaliseeritud. Kupelda-
mine on raske isikuvastane 
kuritegu, mille karistused on 
väga suured. 
Alates 2013. aasta detsemb-
rist on seadusega reguleeri-
tud inimkaubanduse osa, 
mis sätestab alaealiselt seksi 
ostmist, kuid kaitseta on 
puudega noored naised, poi-
sid ja noored mehed. Nad on 
sotsiaalselt, psühholoogili-
selt ja majanduslikult haava-
tavad isikud, kes ei saa alati 
aru, mis nende ümber toi-
mub, samuti on neid lihtne 
ära rääkida suhetesse astu-
misel. Nad on reaalselt ohtli-
kus olukorras nii inimkau-
bandusse kui prostitutsiooni 
kaasamise mõttes.
Justiitsministeerium, mille 
hallata on prostitutsiooniga 
seotud seaduste väljatööta-
mine, ei osanud sel teemal 
lähiaastate arengusuundade 
kohta midagi öelda. Mittetu-
lundusühingu Eluliin arva-
tes soodustabki seaduses 
olev hall ala olukorra halve-
nemist Eestis. 

Seadus lubab oma ke-
ha müüa, kuid kupel-
damine on keelatud. 
Kui palju toimub nais-
te „kaubandust“ kodu-
seinte vahel, seda arvu 
ei tea täpselt keegi. 

Mari Mölder

Foto: internet

JUHTKIRI

Tee head
igal ajal
Jõulud on märkamise aeg. Tänasest Kuulutajast leiad terve 
lehekülje sellest, kes ja kuidas on endast nõrgemat märga-
nud. Loe läbi ja mõtle kaasa: veel pole sinulgi hilja kedagi 
märgata, osutada talle väike heategu, mis ei maksa palju, 
aga toob suure rõõmu.
Tunnistan ausalt, et eriline loomasõber ma pole. Minu ma-
japidamises on elanud küll koer ja paar kassi, ning kui vii-
masena nimetatutega sain heaks sõbraks, siis koer jättis 
mind külmaks. Võimalik, et viga oli minus, aga võib-olla ka 
koeras.
Ometi läks mulle kuidagi eriliselt hinge kolleeg Tiia Paisti 
kirjutatud artikkel Tamsalu kooli lastest, kes otsustasid tei-
neteisele nn loosipakke mitte teha, vaid osta selle raha eest 
koeratoitu ja kinkida see loomade varjupaigale. Nagu hil-
jem selgus, ei ela sellised südamlikud lapsed mitte ainult 
Tamsalus vaid ka mujal. Ere päikesekiir meie kalestuvas 
maailmas!
Vaevalt, et koerad-kassid varjupaigas näljas on ning suure 
tõenäosusega ei taipa nad jõuludest ja annetustest mitte 
midagi. Aga mis sellest! Selline annetus teeb kindlasti rõõ-
mu annetajale endale, ja näed!, isegi minusugusele keskea-
lisele suurele mehele.
Tegelikult peaksime head tegema palju rohkem kui ainult 
jõulude ajal. Ma ei mõtle siinkohal rahalisi korjandusi ja 
annetusi – eks eestlane abistab ikka, kui kaasmaalane hä-
das. Pean silmas täiesti tavalist head tegu: näiteks selle ase-
mel, et istuda arvuti taha ja kribada Delfi kommentaariu-
misse järjekordne vihakõne, öelge mõni tunnustav sõna 
kolleegile. Kiitke naist ja last, isegi siis, kui nad tunduvad nii 
tavalised. 
Kõigel sellel on, muide, teraapiline omadus: õige pea mär-
kate, et maailm polegi nii pees, kui te alles äsja ette kujuta-
site.

Aivar Ojaperv
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Möödunud reedel avati Tal-
linnas Punasel tänaval Las-
namäe Idakeskuses Grossi 
Toidukaupade 50. toidu-
pood.
„See võimalus tuli meie ette-
võttele ootamatult ja kogu 
projekt õnnestus ellu viia vä-
ga lühikese ajaga,“ ütles jae-
keti operaatorfirma OG 
Elektra omanik Oleg Gross 
kaupluse tagasihoidlikul 
avamistseremoonial. „Tahan 
kiita kõiki, kes selle nimel 
vaeva nägid.“
Suurt pidu sel korral ei pee-
tud – suupistelaua juures 
olid vaid vastse kaupluse 
töötajad ning kaupluse käi-
vitamisega seotud OG Elekt-
ra personal. Kuna töötajas-
konnast on paljud OG Elekt-
ra kollektiivis uued inime-
sed, tegi Oleg Gross neile lü-
hikese suulise ekskursiooni: 
„Töötate nüüd Lääne-Viru-
maa ettevõttes. Me oleme 
„maalt“, meie ettevõtte toot-
misbaas ja keskus asub väi-
keses külas Lepnal. Tere tu-
lemast meie 1300liikmelisse 
kollektiivi.“
Kaupluses on kasulikku pin-
da umbes 1000 ruutmeetrit, 
seega on tegemist keskmi-

Lasnamäe Idakeskuses
avati Grossi Toidukaubad

sest suurema Grossi Toidu-
kaupade kauplusega. Kau-
bavalikus rõhutakse eeskätt 
kulinaarialetis müüdavale 
omatoodangule. Seda, et tal-
linlastele on Lepnal valmi-

nud salatid-vorstid-küpseti-
sed tuttavad, kinnitasid uue 
kaupluse esimesed töömi-
nutid: kulinaarialeti ette 
moodustus kohe järjekord.
„Kuna kauplus on meie 

keskmisest suurem ja asub 
keset elamupiirkonda, hak-
kame pakkuma laiendatud 
sortimenti,“ lisas Oleg Gross.

Aivar Ojaperv
Kõige suuremat huvi 

pakkus kulinaarialett.

Oleg Gross annab tervitussõnad ja lilled üle uue kaupluse personalile. Fotod: Aivar Ojaperv

Ava kauplust Virus või Harjus – järjekord on alati
lahutamatu koostisosa.

Esimene ost: kassaaparaati sisesta-
takse 1.64 banaanide ja ajalehe eest.

Sel aastal on jõulud 
erilised...

Tule Põhjakeskusesse ja meisterda omanäoline jõulukaart:
12. detsembril kell 15.00-18.00

13.-14. detsembril kell 12.00-15.00

Kaartide meisterdamise töötoad ootavad Sind ka:
18.-19. detsembril kell 15.00-18.00
20.-21. detsembril kell 12.00-15.00

...ja erilistel jõulusoovidel aitab tõeks 
saada Põhjakeskuse kinkekaart.

www.pohjakeskus.ee
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MUST KROONIKA

KALLALETUNG
RAKVERES JA SÄÄSEL
5. detsembril kella 15.15 
paiku tungisid tundmatud 
noormehed Rakveres Jaa-
ma tänaval kallale 34aasta-
sele mehele. 
6. detsembril kella 13.50 
paiku tungiti Tamsalus Sää-
se tänava korteris kallale 
37aastasele naisele. 

VARGUSED
5. detsembril kella 3.20 pai-
ku murti Kundas Kasemäe 
tänava kohvikusse ja varas-
tati kassast 200 eurot. 
6. detsembril teatati polit-
seile, et Haljalas murti sisse 
Võsu maanteel asuvasse 
majja ja varastati plii-
diplaat, klaasist uksed ning 
praeahi. Kahju on 800 eu-
rot.
6. detsembril teatati polit-
seile, et Haljala vallas Võle 
külas murti sisse suvilasse 
ja varastati murutraktor. 
Kahju on 1250 eurot. 
7. detsembril teatati polit-
seile, et Sõmerult Muru tä-
naval asuvast majast varas-
tati euromüntide suveniir-
komplekt ja erinevate riiki-
de münte. Kahju on 70 eu-
rot. 
4. detsembril kella 14 paiku 
varastati Rakverest Laada 
tänava parklast 230 eurot 
sularaha. 
4. detsembril teatati polit-
seile, et Tamsalu vallas 
Savalduma külas murti tal-
lu ja varastati seif, milles 
olid ehted. Kahju on täp-
sustamisel. 

KAKS TULEKAHJUT
VAO KÜLAS
9. detsembril kell 16.34 tea-
tati tulekahjust Väi-
ke-Maarja vallas Vao külas 
Pargi tänaval asuva korter-
maja keldris. Päästjate saa-
budes põlesid kortermaja 
keldriboksis rehvid ja pui-
dust uks. Päästjad kustuta-
sid tulekahju, üks kannata-
nu toimetati haiglasse. Tu-
lekahju kustutati kella 
17.40ks. Õnnetuse täpse-
mad asjaolud selgitab me-
netlus.
Päev varem oli päästeamet 
saanud väljakutse samasse 
kohta. 8. detsembril kell 
3.23 teatati, et Pargi tänaval 
põleb ilmselt korter. Pääst-
jate sündmuskohale saabu-
des selgus, et ühes teise 
korruse korteris põles dii-
van. Päästjad toimetasid 
korterist välja kolm ini-
mest, kes kannatada ei saa-
nud. Korteris puudus suit-
suandur. Päästjad kustuta-
sid tulekahju kella 3.53ks 
ning tuulutasid ruumid. 

ELUMAJA ÕNNESTUS 
PÄÄSTA
6. detsembril kell 16.34 tea-
tati häirekeskusele tulekah-
just Vinni vallas Kehala kü-
las, kus põles talu kõrval-
hoone. Päästjad hoidsid ära 
tule leviku lähedal asuvale 
elumajale. Kustutustööd lõ-
petati kella 21.12ks. 

Sämmi Grill on eestlaste seas 
tuntud kaubamärk, millele 
16 aastat tagasi pani aluse le-
gendaarne kokk Alvar Sam-
mal ehk Suur Sämm. 
Tänasel päeval Suur Sämm 
enam asjaga ei tegele, kuid 
kaubamärgiga opereeriva et-
tevõtte Mäo Grill OÜ juhata-
ja Merle Mutli sõnul elavad 
Sämmi toiduvalmistamise 
traditsioonid edasi. „Sämmi 
Grilli menüü on püsinud 
praktiliselt muutumatuna 
kõik need aastad,“ ütles ta. 
„Meie eesmärk on sama me-
nüüd ja kvaliteeti pakkuda 
ka Haljalas. Burgerit pole 
meie juurest mõtet otsida, ka 
pannkooke ei saa. Tuleb tulla 
ikka liha järele.“
Menüüs on koguni 21 põ-
hirooga, lisaks kergemad pa-
lad ja magusam kraam. Kogu 
hinnainfo on leitav kodule-
hel www.sammigrill.ee. 

Avamise ilu ja valu
„Eks iga uue koha loomine 
toob kaasa palju pingelist 

MÕNE REAGA

Selle nädala alguses pidas 
politsei kinni 19aastase eesti 
keelt kõneleva noormehe, 
keda on alust kahtlustada 
mitmes röövi, väljapressimi-
se ning varguse episoodis. 
Kohtu loal on ta eeluurimise 
ajaks vahi alla võetud.
Tänaseks on uurijatel alust 
arvata, et pildil kujutatud 
noormees otsis viimase kol-
me kuu jooksul erinevatest 
internetimüügikeskkonda-
dest ja sotsiaalvõrgustikest 
noori, kes müüsid elektroo-

Politsei
otsib võimalikke kuriteoohvreid

Haljala teeristi
kerkis Sämmi Grill
Novembris tegi Haljala 
teeristis uksed lahti 
uus ja moodne söögi-
koht Sämmi Grill.

Katrin Kivi

tööd ja tuleb teha pikki töö-
päevi,“ rääkis 22 aastat toit-
lustusvaldkonnaga seotud 
olnud Merle Mutli. „Õnneks 
pole selle aja jooksul suure-
maid möödalaskmisi ette 
tulnud.“
Merle Mutli on juurte poo-
lest läänevirulane - pärit on 
ta Rakkest -, kuid elu viis ta 
vahepeal Järvamaale. „Kui 
ma kaks aastat tagasi Sämmi 
Grilli tööle läksin, siis oli 
omanikel juba olemas plaan 
teha toidukoht ka Haljalasse. 
Laua peal oli makett, kõik oli 
paigas. Ütlesin neile kohe, et 
ma tahan seda projekti veda-
da,“ rääkis ta.
Haljala ristis avatud Mäo 
Grill OÜ söögikoht annab 
tööd 10 inimesele. „Kõige 
raskem on leida õiged ini-
mesed ja meeskond tööle 
panna,“ mainis Mutli. 
Tööjõuga suuremaid prob-
leeme siiski polnud - Mutli 
lauale jõudis 43 sooviaval-
dust ja ta töötas need kõik 
läbi. Tööle võetud inimesed 
esindavad päris laia geo-
graafilist ringi: nad on pärit 
Haljalast, Liigustest, Rakve-
rest, Vinnist ja isegi Ida-Viru-
maalt Kohtla-Nõmmelt. 
Personal sai väljaõppe Mäos 
asuvas Sämmi Grilli köögis. 

telefonikõnesid, kus klient 
teatab, et tal on kiire, ja soo-
vib, et toit pandaks talle val-
mis,“ rääkis Mutli.
Sämmi Grill mahutab ühte-
kokku 80 inimest. Lisaks pa-
kub maja ka konverentsivõi-
malust kuni 30 inimesele. 
„Meie esimene konverent-
siklient oli maavalitsus,“ li-
sas Mutli.
Omanike ringi kuuluv Too-
mas Agasild on Haljalas teh-
tud tööga rahul. Ta märkis 
ära Ria Oja sisedisaini ja ei 
unustanud kiitmast vastseid 
töötajaid. „Kui nädal aega ta-
gasi proovisin sisefileed, siis 
polnud see siiski päris see 
mis Mäos. Täna aga oli juba 
väga hea tulemus,“ kom-
menteeris Agasild. „Olen 
nüüd tunnikese jälginud ka 
tüdrukute tööd. Väga tublid 
tüdrukud on. Eks natuke võ-
tab aega, enne kui tuleb va-
jaminev kiirus ja sujuvus. 
Praegu on ju kõik veel võõras 
ja harjumatu.“
Rahulolev oli ka ehituse pro-
jektijuhtimise eest vastuta-
nud juhatuse liige Enno 
Vaab. „Ehitus sujus väga häs-
ti ja avasime peaaegu täht-
ajaliselt,“ rääkis ta. „Võib olla 
oleks läinud pikemalt, aga 
vald aitas palju kaasa. Täna-
päeval on ehituse juures pal-
ju bürokraatiat, aga vallaa-
metnikest oli palju abi.“
Haljala vallavanem Leo Aa-
del kinnitas, et koostöö ette-
võttega sujus ladusalt. „Val-
lavalitsus hindab kõrgelt et-
tevõtjate valmidust ettevõt-
luskeskkonna arendamiseks 
ning teeme kõik endast ole-
neva, et otsuste vastuvõtmi-
ne kulgeks kiirelt ja büro-
kraatiavabalt. Koostöö nii 
Mäo Investiga (Mäo Grill OÜ 
omanikfirma – toim.) kui ka 
piirkonna teiste arendajate-
ga oli detailplaneeringu keh-
testamisel ning vajalike lu-
bade väljastamisel väga hea 
ja sujuv. Tulemusena on Hal-
jala kogukonna ja külaliste 
jaoks uksed avanud atrak-
tiivne teeninduskoht,“ kom-
menteeris Aadel.

„Kõik peab olema ju 
ühtemoodi. Isegi kap-
sas ja tomat tuleb tükel-
dada nii, nagu meie se-
nised Mäo kliendid on 
harjunud,“ põhjendas 
Mutli.

Kliendid on
tee üles leidnud
Vaid kuu avatud toidu-
kohas istub ka peale-
lõunasel ajal kümme-
kond toidunautijat. 
„Jah, meid juba teatak-
se. Siin peatuvad möö-
dasõitjad, inimesi käib 
Haljalast, Rakverest. 
Isegi Järvamaalt on tul-
dud uudistama.“
Sämmi Grillist on või-
malik süüa ka kaasa os-
ta. „Juba praegu tuleb 

Sämmi Grilli silmarõõmud.

Fotod: Katrin Kivi
nikaseadmeid. Potentsiaalse ostjana sai ta nendega kokku 
ning nõudis esemeid vägivallaga ähvardades või seda kasu-
tades tasuta endale. Suure tõenäosusega on kuriteoohvrite 
ring suurem, mistõttu palub politsei kõigil, kel on isiku 
suhtes pretensioone, anda sellest teada Põhja prefektuuri 
isikuvastaste kuritegude teenistuse telefoninumbritel 612 
4677 ja 5212627 või politsei lühinumbril 110.

Keskkriminaalpolitsei
kutsub üles korruptsiooni märkama
Teisipäeval, 9. detsembril tähistati rahvusvahelist 
korruptsioonivastast päeva. Politsei kutsub kodanikke üles 
mõistma korruptsiooni ohtlikkust ning panustama selle 
vähendamisele. 
Kuigi Eestis tajuvad inimesed avaliku sektori korruptsiooni 
üha harvem, on politsei hinnangul korruptsiooni vähenda-
misel veel oluliselt arenguruumi. Probleemi olemasolu näi-
tab seegi, et keskkriminaalpolitsei on tänavu korruptsioo-
nijuhtumite uurimiseks alustanud üle 40 kriminaalmenet-
luse. 
„Teekond, mis meie ühiskonnal selle kuriteoliigiga võidel-
des ees seisab, on veel aastakümneid pikk. On oluline, et 
iga elanik mõistaks, kuidas korruptant varastab tegelikult 
tema enda rahakotist,“ ütles keskkriminaalpolitsei korrupt-
sioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.
Just teadlikkuse tõus ja inimeste otsustuskindlus korrupt-
sioonist teada anda aitaksid Ombleri hinnangul selle kuri-
teoliigi väljajuurimisele kõige enam kaasa. „Oleme kümne-
te kuritegude uurimisel näinud, et korruptantide ümber on 
inimesi, kes tegelikult aimavad seadusrikkumist ja näevad 
selgeid viiteid altkäemaksu võtmisele, omastamisele, doku-
mentide võltsimisele või huvide konfliktis tehtud otsustele. 
Neid inimesi tuleb julgustada sellest rääkima, vajadusel 
anonüümselt. Kui laseme kurjategijatel oma positsiooni 
ära kasutades tegutseda, taastoodab korruptsioon iseen-
nast,“ märkis korruptsioonikuritegude büroo juht.
Keskkriminaalpolitsei ootab infot võimalike korruptsiooni-
juhtumite kohta vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.
ee, automaatvastajale 612 3657 või postiaadressile Tööstu-
se 52, 10416 Tallinn. Infot saab edastama tulla ka kohapea-
le, bürooüksused asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. 
Vajadusel tagab politsei teataja anonüümsuse.
Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo alus-
tas tsentraliseerituna tööd 2012. aasta alguses ning alates 
sellest ajast on üksus prokuratuuri saatnud 67 kriminaal-
menetlust. Hetkel on büroo menetluses üle 45 kriminaalas-
ja. 
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Ala saab kaitsealana või 
hoiualana kaitse alla võtta 
ainult Vabariigi Valitsus ja 
valitsuse pädevuses on ka 
kaitsekorra kehtetuks tun-
nistamine. 11. novembril 
väljastatud käskkirjaga voli-
tas keskkonnaminister „Rak-
vere vallimäe ja Pahnimäe 
kaitse alla võtmise otsuste 
kehtetuks tunnistamine” 
eelnõu menetlemise Kesk-
konnaametile.

Linn tahab lisaaega
Eelnõukohase määrusega 
arvatakse kaitse alt välja kaks 
Lääne-Viru maakonnas asu-
vat kaitseala, mis on mineta-
nud oma looduskaitselise 
väärtuse, seisab seletuses. 
Kaitse alt arvatakse välja 
Rakvere vallimägi ja linnast 
lõunasse jääv ning Rakvere 
valla haldusterritooriumil 
asuv Pahnimägi.
Rakvere Linnavalitsus kor-
raldab huvilistele Rakvere 
vallimäe ja Pahnimäe kõne-
aluse eelnõu avaliku väljapa-
neku kahe nädala jooksul 
(3.-17. detsembrini). Mater-
jalidega saab tutvuda Rakve-
re Linnavalitsuses, Rakvere 
linna koduleheküljel ja ka 
Keskkonnaameti veebilehel. 
Eelnõu avalik arutelu toi-
mub 19. detsembril kell 15 
Keskkonnaameti Viru re-
giooni Rakvere kontoris 
(Kunderi 18), kus tutvusta-
takse laekunud ettepane-

Keskkonnaamet tahab vallimäe 
looduskaitse alt välja arvata
Vastavalt keskkonna-
ministri käskkirjale al-
gatas Keskkonnaamet 
Rakvere vallimäe ja 
Pahnimäe kaitse alla 
võtmise otsuste kehte-
tuks tunnistamise. 
Lihtsamalt öeldes: kui 
otsus jõustub, ei ole 
vallimägi enam loodus-
kaitse all, küll aga jääb 
muinsuskaitsealuseks 
objektiks.

Aivar Ojaperv

kuid.
Esialgse info kohaselt ooda-
takse eelnõule paranduset-
tepanekuid ja vastuväiteid 
kirjalikult Keskkonnaameti 
Viru regiooni aadressil Kun-
deri 18, Rakvere 44307 või 
imbi.mets@keskkonnaamet.
ee hiljemalt 17. detsembril.
Rakvere linnapea Mihkel 
Juhkami ütles aga, et kuna 
Keskkonnamet andis menet-
lemiseks lühikese ajavahe-
miku ja „see ei ole nii kiire 
küsimus, et põletab“, siis 
taotlevad linn ja volikogu 
Keskkonnametilt lisaaega, et 
teemaga saaks tegeleda ka 
jaanuaris.
„See on tundlik teema,“ jät-
kas linnapea, „seepärast 
kuulutasime välja ka avaliku 
väljapaneku. Kaardistame 

olukorra, et selguks, milline 
mõju võib muutusel olla.“

Looduskaitseala kaota-
mine – hea või halb?
Rakvere linnavolikogu endi-
ne liige ja selle keskkonna-
komisjoni endine esimees 
Taimi Parve esitas ajakirjan-
duse vahendusel pöördumi-
se linna juhtkonna ning voli-
kogu poole, kus märkis, et 
vallimägi peab jääma loo-
duskaitse alla. Muuhulgas 
pööras ta tähelepanu asja-
olule, et vallimäe nõlva alli-
kad on linna veevarude tur-
vareserv. Parve soovib, et 
linn avalikustaks täieliku in-
formatsiooni keskkonnami-
nistri käskkirja kohta ja väl-
jendaks teema kohta kindla 
seisukoha.

Nagu mainitud, soovib linn, 
et teemat menetletaks pike-
malt – siis on aega ka lõplik 
seisukoht kujundada.
Mis aga muutuks, kui valli-
mägi ei kuuluks enam loo-
duskaitse alla?
„Ilmselt kõige suurem muu-
tus on see, et seal tehtavatele 
n-ö tavalistele toimingutele 
pole enam vaja Keskkonnaa-
meti nõusolekut,“ leidis lin-
napea Mihkel Juhkami. 
„Rakvere linn pole reaalsu-
ses vallimäe looduskaitse-
alaste piirangutega tegelikult 
kokku puutunudki. Samas 
jääb vallimägi jätkuvalt 
muinsuskaitse alla, mis pa-
neb sealsele tegevusele palju 
rohkem piiranguid kui loo-
duskaitseala.“

Ministeerium soovib Rakvere vallimäe looduskaitseobjektide nimekirjast kustutada. Foto: arhiiv

MÕNE REAGA

Pihlaka avab
Tartus kohviku
Rakveres tuntud Pihlaka kohvik avab kohviku nüüd ka Tar-
tus aadressil Poe tn 10. Uksed avatakse 17. detsembril kell 
11
„Kohviku rajamise tingis Tartu ja sealse kandi inimeste 
nõudlus Pihlaka toodete järele,“ edastas ASi Pihlaka müügi-
juht Tiina Põllu. „Kõnesid ja tellimusi tuleb sealtkandist vä-
ga palju. Samas tundub suund olevat rohkem sellele, et 
suurtest supermarketitest ostetakse rohkem igapäevase-
mat ja pikema säilivusaja toodangut, aga kui on vaja kva-
liteetsemaid ja spetsiifilisemaid tooteid nagu näiteks eritel-
limusel tordid, koogid jne, siis pöördutakse ikka otse paga-
ri-ja kondiitriärisse.“
Müüma hakatakse AS Pihlaka toodangut – tordid, koogid, 
shokolaadikommid ja kulinaaria. „Erinevalt teistest meie 
kohvikutest hakkame kohapeal küpsetama ja pakkuma ka 
sooje saiakesi,“ lisas Põllu. „Lisaks on kohvikusse paigalda-
tud kohvimasin, milline tunnistati eelmisel aastal maailma 
parimaks. Kolmapäevast reedeni on kohapeal ka üks Eesti 
parimaid baristasid, kes näitab ja valmistab erinevaid 
kohvisid.“
ASil Pihlakal on hetkel 5 kauplust-kohvikut: kolm Tallinnas 
ja kaks Rakveres. 

Kuulutaja
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AQVA Hotel & Spa esitles tei-
sipäeval, 9. detsembril hotel-
li konverentsikeskuses uut 
ajakirja. Tegemist on Eesti 
mõistes pretsedendiga, sest 
seni pole ükski hotell ega 
spaa veel täismahus ajakirja 
välja andnud.
„Idee autor on meie turun-
dusspetsialist Pamela Ees-
maa,“ rääkis Aqva Hotelli te-
gevjuht Roman Kusma. „Ole-
me alati soovinud teistest 
erineda ja teha asju uut 
moodi. Kui reklaamvoldiku-

te lugemine on igav isegi 
rongis istudes, siis sirvida 
ajakirja, milles artiklid on 
põimitud reklaamidega, tun-
dub palju atraktiivsem.“ 
Ajakirja esitlusele oli kokku 
tulnud hulk Lääne-Virumaa 
tuntud inimesi. Meeleoluka 
lühiprogrammiga astus üles 
ajakirja kaanenägu Han-
na-Liina Võsa, pakuti süüa ja 
juua. Külalistel oli võimalik 
tutvuda mitme Aqva teenu-
sega ning uurida Alessandro 
brändi uuenduslike toodete 

kasutamisvõimalusi (Ales-
sandro International on juh-
tiv kvaliteetsete käte- ja küü-
nehooldustoodete ja –tee-
nuste pakkuja – toim.).
Poelettidelt ajakirja siiski ot-
sida ei maksa. Tegemist on 
turundusmaterjaliga ja see 
on mõeldud klientidele jaga-
miseks ning hotelli tutvusta-
miseks. „Tavainimene tegeli-
kult seda ajakirja niisama ei 
saagi. Ajakirja saab meie 
majast: hotellitubadest, 
spaakeskusest ja vähesel 

määral ka veekeskusest. Ja-
game neid messidel, kuid 
teatud koguses ka Rakvere 
valitud iluettevõtetele,“ sel-
gitas ajakirja idee autor ja 
teostaja Pamela Eesmaa.
Ajakirja tiraazh on 15 000 ja 
asjaosalised loodavad järg-
mise numbri välja anda aas-
ta pärast.

Katrin Kivi

Aqva Hotell andis välja ajakirja

Foto: AQVA Hotel & Spa

Ajakirja esitlusel säras hotelli reklaamnägu Mari-Liis Saal 
(paremalt teine), kes täidab samal õhtul avalikustatud 
värskes Aqva reklaamklipis “Anname ajale uue tähenduse” 
spaajumalanna osa. 

Olukord Ukrainas on ajaleh-
tede esikülgedelt taandu-
mas, konflikt on veninud pi-
kale. Ometi on Eestis üsna 
palju inimesi, kes selle riigi 
pärast südant valutavad. Nii 
mõneski mõttes on Ukraina 
meile lähemal, kui kilomeet-
rid näitavad.
Üks mees, kel on Ukraina 
igapäevaselt mõtteis, on 
Paul Lettens, kes oli Eesti 
suursaadik Ukrainas sealse 
oran�i revolutsiooni ajal aas-
tatel 2002-2006. 
Paul Lettens on mõni aasta 
tagasi Tallinnast Võsule koli-
nud ettevõtja, kes lisaks äri-
tegevusele võtab ette veel 
palju muudki. Ta on Eesti 
NATO ühingu liige, kuulub 
ettevõtjate klubisse Wesen-
berg. „Püüan olla ühiskond-
likult võimalikult aktiivne,“ 
tõdeb Lettens. Aktiivne on 
olnud Lettens ka hariduse 
omandamisel. Enne seda, 
kui ta õppis diplomaadiks, 
oli tal omandatud arsti kutse 
Tartu Ülikoolist ning lõpeta-
tud Estonian Business Sc-
hool.

Ukraina ärkamine
2004. aasta oran�i revolut-
siooni mäletab Lettens väga 
hästi. „See oli Ukraina ärka-
misaeg,“ märgib Lettens. 
„Eesti ja Ukraina alustasid 
sisuliselt samast kohast. 
Meie eelis oli see, et meil oli 
olnud esimene Eesti Vaba-
riik, oli ka inimesi, kes seda 
mäletasid, igatsesid. Meil oli 

Ukraina konflikt
on ka meie asi
Ukraina talv on tänavu 
külm, seda kinnitab ka 
Paul Lettens, endine 
Eesti suursaadik Uk-
rainas, kes tänaseks on 
oma kodu rajanud 
Lääne-Virumaale.

Maris Marko

kogemus, oli, kust jätkata. 
Ukrainas oli oma valitsus ol-
nud kõigest 9 kuud ja sedagi 
vaid Lääne-Ukrainas. Sel 
hetkel, kui nad oma vabadu-
se kätte said, ei osanud nad 
sellega nagu midagi peale 
hakata.“
Oran�i revolutsiooni ajal olid 
rahva ootused väga suured. 
„Riigis oli vaja teha raskeid 
reforme, nagu omal ajal siin-
gi tehtud sai. Meie reformisi-
me majanduse, ehkki kõik 
selle üle kuigi õnnelikud ei 
olnud. Ukrainas on kõik 
need reformid tegemata,“ 
tõdeb Lettens. „Nii Euroopa 
Liit kui ka Eesti pakkusid Uk-
rainale reformide läbiviimi-
sel abi, aga president Viktor 
Juštšenko ei olnud piisavalt 
tugeva käega.“
Maidani sündmused on 
oran�i revolutsiooni jätk. „Kui 
2004. aasta peale tagasi 
mõelda, siis oli kõik väga ke-
na. Keegi ei saanud hukka, 
vaatamata sellele, et mõle-
mal pool olid relvastatud ini-
mesed. Aga nüüd oli olukord 
hoopis teine, asi läks käest 
ära. Põhjuste kohta on erine-
vaid teooriaid, aga igatahes 
juhtus kõige hullem – inime-
sed said surma.“

Sajandi häbiplekk
Lettensi sõnul muudab Uk-
raina jaoks olukorra komp-
litseerituks see, et riik on ala-
ti olnud keeleliselt pooleks. 
„Ida pool Dneprit räägitakse 
vene keelt, läänes ukraina 
keelt. Lvivis üldiselt ei osata-
gi vene keelt. Maidani sünd-
muste ajal hakati inimesi 
hirmutama ukraina keelega, 
ärritati venekeelne elanik-
kond üles. Alati on keegi, kes 
oskab sellist segadust ära ka-
sutada,“ teeb endine suur-
saadik otseseid vihjeid Vene-
maale, kes on ikka valmis 
kaasmaalastele appi torma-
ma. „See on 21. sajandi häbi-

plekk,“ kurjustab aga Let-
tens. „Euroopas võtab üks 
riik lihtsalt ära osa teise riigi 
territooriumist ja midagi ei 
juhtugi. Siin tuleb aga meel-
de tuletada, et 1994. aastal 
loobus Ukraina tuumarel-
vast ja lääneriigid andsid Uk-
rainale territoriaalse tervik-
likkuse garantii.“
Seda, mis täna Ukrainas toi-
mub, püütakse hoolega mit-
te nimetada sõjaks. „Vene-
maa tahab vaid segadust te-
kitada,“arvab Paul Lettens. 
„Venemaa huvides on see, et 
Ukraina ei astuks NATOsse. 
Ta ei taha ka seda, et Gruusia 
NATOsse astub, ja Gruusias 
toimis selline segadus suure-
päraselt Venemaa huvides. 
Toimib siiamaani. NATO ei 
saa võtta liikmeks riiki, kellel 
on sellised sisekonfliktid. Kui 
me aitame Ukrainat ja ei lase 
sel pretsedendil seal lõpuni 
minna, siis me aitame ka 
Eestit. Ka meil on Venemaa-
ga piir ja me peame arvesta-
ma sellega, et kui me laseme 
sellistel asjadel kusagil mujal 
juhtuda, siis võib see ühel 
päeval ka meid endid taba-
da.“

Kuidas aidata?
Eestil ja Ukrainal on tihedad 
sidemed. Avalikkuses räägi-
takse palju esmaabipakkide 
ja klaveri Ukrainasse saatmi-
sest, aga tegelikult on meil 
nendega veel suuremat väär-
tust – teadmisi – jagada. 
„Näiteks oli praegune Eesti 
Panga president Ardo Hans-
son omal ajal Ukraina presi-
dendi nõunik,“ mainib Let-
tens. „Suur osa neist protses-
sidest, mis on hetkel Ukrai-
nas toimumas, on meil juba 
läbitud, muuhulgas lähene-
mine Euroopa Liidule. Meie 
kogemused on märksa roh-
kem väärt kui raha, millega 
me neid toetada suudaksi-
me. Meie eksperdid ja nõu-

nikud võiksid olla abiks Uk-
raina valitsuse liikmetele, 
see annaks ka meile head ta-
gasisidet Ukrainas toimuva 
kohta. Majandusreformide 
läbiviimisel peab kindlasti 
arvestama sellega, et paral-
leelselt tuleb luua toimiv sot-
siaalsüsteem. Ka see koge-
mus on meil olemas.“
Ukraina võimalikku lõhene-
misse Lettens ei usu. „Kui 
ma seal töötasin, siis olid ka 
Ida-Ukraina venelased veen-
dunud ukrainlased. Vene-
meelsetega on umbes sama-
moodi nagu meil omal ajal 
Interrindega – nad on lihtsalt 
nii kõvad karjujad. See ei tä-
henda, et nad oleksid ena-
muses.“
„Eesti huvides on see, et Uk-
raina-Vene kriis laheneks 
diplomaatilisel teel. Meile on 
pikaajaline konflikt julgeole-
kurisk. Venemaa invasiooni-
le Ukrainas tuleb kindlalt 
kõigi jõududega vastu seista. 
Diplomaatia üks tähtsaim 
eesmärk ongi ära hoida sõ-
du,“ rõhutab Lettens. „Kui 
ma astusin Eesti Diplomaa-
tide kooli, küsiti, miks ma 
arstina diplomaadiks tahan. 
Vastasin, et mis seal vahet 
on, kas haigusi või sõdu ära 
hoida. Võeti vastu.“
Lõpetuseks kutsub Lettens 
veel üles ukrainlastele kin-
daid-sokke kuduma, pakku-
des omalt poolt abi saadetis-
te Ukrainasse organiseerimi-
sel.
Juttu kokku võttes leiab Paul 
Lettens, et välispoliitikast 
võiks kaua ja palju rääkida. 
„Poliitikahuvilistest võiks 
klubi teha, siis oleks, kellega 
rääkida ja keda kuulata,“ 
unistab Lettens, paludes as-
jahuvilistel endaga ühendust 
võtta kas siis telefoni teel 
numbril 5550 5098 või mei-
litsi: paullettens@hotmail.
com.
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Pühade eel valmistuvad 
kauplused osturalliks ning 
laoruumidesse varutakse 
ohtralt kaupa. Päästjad kont-
rollisid Rakvere kaubandu-
settevõtteid, et välja selgita-
da, kas hädaolukorras on 
väljapääsuteed vabad.
Kolmapäeval, 10. detsembril 
tegid Ida päästekeskuse tu-
leohutuskontrolli büroo ins-
pektorid erakorralise kont-
rollreidi Rakvere kaubandus-
keskustesse ja poodidesse. 
Eesmärgiks oli saada ülevaa-
de tuleohutusnõuetest kin-
nipidamisest.
Arvestades saabuvaid pühi, 
on kaupmehed aegsasti kau-
pa varunud – laod on täis ja 
kuna kogu kaup riiulitele ei 
mahu, siis tekitatakse vahe-
käikudesse eraldi kaubasaa-
rekesi. See omakorda takis-
tab õnnetuse korral kiiret 
lahkumist kauplusest.
Seaduse järgi on evakuat-
sioonitee minimaalne laius 
120 sentimeetrit. Neljast 
kontrollitud kauplusest ühe 
suhtes alustati väärteome-
netlust, kuna evakuatsiooni 
jaoks mõeldud uksetagune 
oli sedavõrd kaupa täis lao-
tud, et varuväljapääsu kasu-
tamine oli võimatu. 
Enamjaolt oli tegemist väik-
semate rikkumistega, näi-
teks oli kaup ladustatud sel-

Päästjad kontrollisid 
tuleohutusnõuetest kinnipidamist

leks mitte ettenähtud kohta. 
Rikkumise likvideerimine 
võttis aega vaid loetud mi-
nutid ega vajanud suuri jõu-
pingutusi.
Tuleohutuskontrolli büroo 
peainspektor Raili Lanno tõ-
des, et selliseid kontrollreide 
on läbi viidud juba aastaid ja 
pilt on paremaks muutunud. 
Sõltuvalt pindalast on kaup-
lustele kehtestatud nõuded 
erinevad. „Sedalaadi tuleo-
hutusnõuete rikkumisi, mis 
vajavad päästjate sekkumist, 
on väga väheks jäänud. 
Kaupmehed on teadliku-
maks muutunud,“ lisas Lan-
no. 

Samas hakkas inspektoritele 
silma, et mõnes kaupluses 
olid olemas esmased tule-
kustutusvahendid, kuid nen-
deni jõudmine oli kauba ja 
riiulite tõttu raskendatud. 
Lanno sõnul peab tee tule-
kustutini olema vaba.
Lisaks päästekeskuse tööta-
jatele osales reidil ka Tarbija-
kaitseameti töötaja, kes oli 
kaasatud kontrollima püro-
tehnika müügikohti. Selles 
vallas ühtegi rikkumist ei tu-
vastatud.

Mari Mölder

Foto: erakoguPäästjad sisenevad kaubanduskeskusesse.

PAKUN TÖÖD
 C-, E-KAT. 

AUTOJUHILE
 EESTIS. 

TEL 5094 959

• 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

•  O t s i n  a b i t ö ö l i s t 
lammutustöödele Rakveres, 
tunnipalk 3,5 € tunnist.  Tel 
5226 500

• Vajan kogemustega saemeest 
(B-kat. juhiluba) Rakveres. 
Varustus minu poolt. Tel 5673 
5648

• 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

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Võtan tööle taksojuhi. Tel 5154 
639

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

• Vajame Inju seafarmi talitajat. 
Tel 5082 696

• Lääne-Virumaal vajatakse 
lüpsjat ja karjakut-traktoristi, 
t o r u s s e  l ü p s.  Pa l k  h e a  ja 
õ i g e a e g n e .  E l a m i n e s e k s 
kohapeal maja või korter. Tel 
5699 0533

• Vajangu seafarm võtab 
tööle sigade tapja.  Tasu 
Eesti keskmine brutopalk. 
T r a n s p o r d i  v õ i m a l u s 
Rakverest. Väljaõpe kohapeal. 
Info E-R tel 5118 848

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

•Võtan hoida lapse. Tel 5656 
6918

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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Laekvere vald
Rahvaarv: 1560
(seisuga 01.07.2014)
Pindala: 352,4 km²
Suurim asula ja valla kes-
kus: Laekvere
Koole 2
Lasteaedu 1
Külasid 19
(neist Luuskika külas het-
kel alalisi elanikke pole)
Vallavanem Aarne Laas
Volikogu esimees Eerik 
Lumiste

Vallavanem Aarne Laas on selles ametis Eesti kõige
staazhikam. 

Ajakirjanikud nimetavad ise-
keskis Laekvere, Väike-Maar-
ja ja Rakke valda „lõunaosa-
riikideks“. Kuni 2005. aastani 
oli „lõunaosariike“ neli, aga 
nimetatud aastal toimunud 
kohalike valimiste järel liitus 
Avanduse Väike-Maarjaga ja 
nõnda on siis kaugema kan-
di rahvas tänapäeval koon-
dunud kolme valda.

Kaugema kandi rahvas
Kas määratlus „kaugema 
kandi rahvas“ on aus või on 
see puhtakujuline ajakirjan-
duslik liialdus? „Mõnes mõt-
tes on see esimene väide õi-
ge,“ nõustus vallavanem 
Aarne Laas. „Maakonna kau-
geim nurk oleme tõesti. Aga 
„linn“ ja tõmbekeskus on 
meie jaoks sellele vaatamata 
Rakvere. Meie valla kauba-
maja asub Rakvere Põhja-
keskuses.“
„Eks me ole kasinate vahen-
ditega harjunud,“ vastab 
Laas küsimusele, kuidas lä-
heb. „Iive on negatiivne, ela-
nike arv langeb, igal järgmi-
sel aastal on elanikke kesk-
miselt 30 võrra vähem. Min-
git kõikumist pole, pigem on 
muster kindel – vanu inimesi 
on lihtsalt rohkem kui noori 
ja seetõttu on rahvaarvu vä-
henemine paratamatu.“
Kas väheneva rahvaarvuga 
omavalitsus - eriti olukorras, 
kus elanikke on alles jäänud 
1560 – on üldse jätkusuutlik? 

Vallajutud: Laekvere
Kuulutaja vallatuurile 
hakkab ring peale saa-
ma. Jäänud on veel 
kaks: täna jutuks tulev 
Laekvere ja järgmisel 
korral ilmuv Väi-
ke-Maarja valla lugu.

Aivar Ojaperv

On „kontori“ ülalpidamisel 
mõtet? Ehk ongi ainus ees-
märk iseendale ja teistele 
vallaametnikele töökoht säi-
litada?
Laas ei lase provotseerivatest 
küsimustest end häirida. 
„Kõik ülesanded, mis meile 
seadusega pandud, oleme 
täitnud,“ kinnitas ta. 
„Võib-olla isegi paremini kui 
suur vald. Lasteaiakohad on 
olemas, kaks kooli tegutse-
vad. Teid jõuame talvel lu-
mest puhastada ja suvel re-
montida. Linnas on mõni 
konkreetne kõrvaltänav aas-
takümneid paras kuumaas-
tik – tulge vaadake meie 
teid!“
Aga miks siis ikka ja jälle rää-
gitakse, et Eesti haldussüs-
teem vajab reformimist? 
„Mõne väitega olen nõus 
ka,“ märkis Laas. „Kui koolis 
on õpilaste arv langenud 
100lt 30le, siis tuleb ikka 
mõelda, kuidas edasi. Ja et 
mindaks nii edasi, et oleks 
võimalikult ebamugav.“

Laas toob veel ühe näite - 
kusjuures ärge saage valesti 
aru: ta ei püüa end upitada, 
vaid konstateerib fakti. „Vali-
jad otsustavad. Mina valla-
vanemana ei ole see jupiju-
mal, kes otsustab, et nüüd 
liitume või nüüd paneme 
kooli kinni. Olen alati ajanud 
ausat rida ja kui rahvas ei ta-
ha liituda või kooli sulgeda, 
siis selle eest ma ka seisan. 
Seni on mind tagasi valitud.“
Ja mitte ainult tagasi valitud 
– Aarne Laas on kogu riigi 
staazhikaim vallavanem, ta 
alustas seda tööd juba siis, 
kui valdu veel polnudki, olid 
külanõukogud.

Passiivsed noored
„Mina ei usu, et koht, kus 
elame, on pärapõrgu,“ jätkas 
vallavanem. „Tallinnassegi 
minek on käkitegu. Ma olen 
elu keskel ja samas on siin 
rahulik. Lõppude lõpuks 
korjatakse meilt kõigilt raha 
ära: teenid Soomes 3000, aga 
palgapäevaks ei jää suurt mi-

dagi järele, teenid Tallinnas 
1400 või Lakeveres 700 – ikka 
sama lugu.“
Aarne Laasi sõnul on Laek-
veres ka vaba aja veetmise 
võimalused olemas, pigem 
jääb asi selle veetjate taha. 
„Noored on lorud,“ põrutas 
ta. „Või vähemalt see osa, kes 
silma alla jääb. Korraldasime 
neile kohalikus spordihoo-
nes sportlikku tegevust – pi-
dime ära jätma, sest huvilisi 

polnud. Istuvad bussijaamas 
ja kogu lugu – nad ei tee seal 
isegi lollusi, ei tee üldse mi-
dagi.“
„Talvel rajasime uisuväljaku 
– uisutage ise, kui tahate! 
Suusarada on meil igal talvel 
sisse aetud, aga seal käivad 
sõitmas üks 72aastane härra, 
paar õpetajat, kohaliku poe 
müüja ja vallavanem. Nüüd 
räägitakse, et Laekvere vaja-
vat jõusaali. Muidugi teeme 

ka selle ära, loodame projek-
titoetust saada, aga…“
Kas Laekvere vallast tööd 
leiab? Või teistpidi: kas sinna 
elama saaks minna, et kas 
kinnisvara leiduks? „Pakun, 
et müüa või müügi ootel on 
sadakond talu,“ vastas Laas. 
„Ka vaba krundi leiame, kui 
on vaja. Valmisolek on ole-
mas.“
Mis töökohtadesse puutub, 
siis sellega on nagu ikka – 
ühest otsast valitseb töö-, 
teisest tööjõupuudus. „Palju 
rahvast käib muidugi kauge-
male tööle, aga ka meie ette-
võtted on värvanud tööjõu-
du mujalt. Töölkäimine eel-
dab muidugi autot. Mitte et 
ühistransport ei liiguks, aga 
tänapäevase elutempo juu-
res on maaelanikule auto 
siiski hädavajalik. Ja kui sel-
lega suurde linna tööle käia, 
siis pead arvestama, kui pal-
ju raha sulle lõpuks kätte 
jääb.“

Fotod: Aivar Ojaperv

Laekvere valla üks suuremaid tööandjaid on AS Palmako

AS Palmako Laekvere 
tootmisüksuse juhataja
Aivar Kaldaru.

AS Palmako ostis pankrotivarana üles Laekvere külje all 
tegutsenud puiduettevõtte ja käivitas tootmise uuesti.

Umbes viis aastat tagasi tun-
dus, et Laekveres on jama 
majas – valla üheks suure-
maks tööandjaks olnud pui-
duettevõte pankrotistus ja 
hulk kvalifitseeritud tööjõu-
du jäi tööta. Õnneks tuli olu-
korrale kiiresti lahendus: 
pankrotivara ostis ära AS 
Palmako ja käivitas tootmise 
uuesti. Ka toodetav kaup jäi 
enam-vähem samaks: Pal-
mako Laekvere tsehhis val-
mivad freesprussidest puit-
majad.
AS Palmako kuulub Eesti 
suurimasse metsa- ja puidu-
tööstuskontserni Lemeks 
Grupp. Palmakol on kolm 
tootmisüksust – Tartumaal 
Kavastus, Põltsamaal ja 
Laekveres. Lõviosa toodan-
gust läheb ekspordiks.
Laekvere üksuses töötab 71 
inimest, kellest umbes 60 

protsenti on kohalikud ini-
mesed, ülejäänud käivad 
tööle Väike-Maarjast, Tamsa-
lust ja mujalt.
„Meie jaoks oli pankrotivara-
na müügis olnud kompleks 
väga sobiv,“ põhjendas toot-
misüksuse juhataja Aivar 
Kaldaru asjaolu, miks toot-
miskohaks valiti Laekvere. 
„Tähtis oli ka see, et inime-
sed olid olemas. Igal pool 
sellist tootmist käivitada ei 
saaks, sest tööjõu õpetamine 
võtaks palju aega ja vahen-
deid. Pankrotti läinud fir-
mast tuli suurem osa tööta-
jaid meie juurde üle.“
Kui tööjõudu oleks juurde 
vaja, kas selle siis Laekverest 
leiaks? Või on tööjõupuudus 
takistuseks tootmise laiene-
misele? „Viimati oli kolme 
uut inimest vaja ja endalegi 
üllatuseks leidsime nad rut-

tu, aga see oli erand. Pigem 
on nii, et ei leia sobivat ini-
mest.“
Aga äkki ei tulda selle pärast, 
et palk on niru? „Ei ütleks. 
Lääne-Viru keskmisest pal-
gast me maha ei jää, tubli-
mad saavad ikka 1000 eurot 
ja rohkemgi kätte. Lisaks pa-
kume hüvesid: lõunasööki, 
masaazhi, 20eurost kuupa-
ketti Rakvere Aqvas. Tööta-
me kahes vahetuses, väga 
harva on vaja läinud ka kol-
me vahetust.“
Suhted vallaga? „Eks kumbki 
ajab oma asja, aga oleme ka 
koostööd teinud,“ vastas Ai-
var Kaldaru. „Näiteks aitas 
vald meid kokku viia kohali-
ke töötutega. Isiklikult mina 
sain teada põhjuse, miks nad 
on töötud, aga…“
Kas elu ja ettevõtlus ääre-
maal on võimalik? „Täiesti! 

Elan ise maal, naabervallas, 
ja ma ei näe mingit problee-
mi iga päev paarkümmend 
kilomeetrit tööle sõita. Ja sa-

mas pole siin ülearust sagi-
nat.“

Aivar Ojaperv
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Kui kirjeldada Raimond Ku-
kuškinit võimalikult lühidalt, 
siis on ehk kõige õigem sõna 
elukunstnik - kunstnik, kes 
on tahtnud, osanud ja suut-
nud panna oma kirevas elus 
kogetu loomingusse, mis on 
tähelepanu saavutanud ka 
Eestist kaugemal. 

Trellidest
said nõuandjad
Kukuškini huvi kunsti vastu 
sai alguse juba kooliajal, aga 
õige hoo sai see sisse alles 
vanglas, kuhu ta sattus noo-
ruses tehtud kuriteo eest. 
Pea seitse aastat vangistust 
andis noormehele aja elu üle 
järele mõelda. Ta tegi varase-
mast õiged järeldused ja 
hakkas täiustama oma osku-

„Pimedusest“ elukunstnikuks
Vaikselt Koidula tänavalt ArtoRich korter-    
stuudiosse astudes teen sammu teise maailma. 
Uksel tervitav Raimond Kukuškin on Rakveres 
tuntud kui tätoveerija, kuid stuudios avanev  
vaade annab kohe selge pildi, et nahale           
joonistamine moodustab vaid väikese osa       
Kukuškini loomingust.

Marko Maasik

seid. 
Joonistamine ei olnud Ku-
kuškini jaoks ainus võimalus 
ennast väljendada. Kohtudes 
vanglamüüride vahel Andrus 
Elbinguga, artistinimega 
Beebilõust, sai alguse Verba 
Ab Intra (sõnad seestpoolt – 
lad.k.) räppduo, mille lood 
jõudsid vanglast ka Raadio 2 
repertuaari. Viimase saateju-
hi Raul Saaremetsa sõnul oli 
Verba ab Intra Eesti ainus 
tõeline gängstaräpi esitaja.
Pikad aastad joonistamise 
harjutamist vanglas andsid 
noormehele võimaluse seal 
lisaraha teenida ning samas 
ka esimese kokkupuute täto-
veerimisega. „Eks ma suure-
malt osalt iseõppija olen,“ 
rääkis Kukuškin. „Alati, kui 

Gerli Kahk, restorani Moon Lounge omanik:

Oleme Raimondi tööga väga rahul. Ta oli südamega asja 
juures, tabas väga hästi ära meie eelistused ja stiili. Rai-
mond suutis meie mõtted tervikuna seinale maalida. 

Kindlasti kasutame tema loomingulist ja head kunstios-
kust ka oma järgmistes projektides.

Kunstnik oma tööd Rakvere jalgratturile selga proovimas.

näen kusagil midagi sellist, 
mida ma veel ei oska, tahan 
selle selgeks saada. Aga see 
võtab aega, kui ise õppida. 
Ehk alles kolme aastaga saad 
kätte õige tunde, et võid 
nahka kasutada kui paberit. 
Kui kaob huvi ennast edasi 
arendada, ei ole vist enam 

mõtet ka selle alaga tegele-
da.“
Suureks abiks olid Kukuški-
nile raamatud. Ta arvab, et 
hoolimata üldisest eelarva-
musest vangla mõju kohta ei 
muutnud vangla teda halve-
maks. Ühe Kukuškini lem-
miktsitaadi - „Pole tähtis, 

palju sa loed, täh-
tis on, palju sa 
sellest võtad“ -  
võiks noormehe 
näite puhul pa-
rafraseerida hoo-
pis nii: „Pole täh-
tis, kaua sa vang-
las oled, tähtis on 
see, kui palju sa 
sellest endasse lu-
bad.“

Kunst ei
armasta
piiranguid
Tätoveerimisma-
sina surina saatel 
räägib Raimond 
Kukuškin, kuidas 
ta vabanedes sea-
dis endale kindla 
suuna – hakata 
elama oma loo-
mingu nimel.

neid ju vägisi,“ naeris Kukuš-
kin. „Ma lihtsalt soovisin, et 
nad minu loomingu kaudu 
õpiksid ehk ka mind rohkem 
tundma.“
Kaks Kukuškini maali tõid 
talle ka seni ühe huvitavama 
projekti – kunstnik kutsuti 
septembris Stockholmi, et ta 
maaliks restorani Moon 
Lounge selle sisustusega so-
bivad maalid. Restoranio-
manik andis Raimondile hil-
jem mõista, et kui lähiajal 
valmib ööklubi, on Rakvere 
kunstnik oma andega sinna 
rohkem kui teretulnud.
Maalimisest ja tätoveerimi-
sest jõudis Kukuškin veelgi 
kaugemale. Mingil hetkel 
tekkis tal mõte tegeleda ku-
jundamisega laiemalt. Arto-
Rich Studios võib näiteks nä-
ha valikut noormehe kujun-
datud T-särkidest. Üks neist 
on paljudele tuntud: tänavu 
suvel Rakveres toimunud 
Eesti Ööjooksu kuulsad pu-
nased särgid on Raimondi 
kujundatud. „Nii hea oli ak-
nast vaadata, et nii palju rek-
laami korraga mööda linna 
jookseb,“ muigas Kukuškin.
Muusikaga tegeleb noor-
mees tänaseni. Hetkel on Le-
jal Genesiga töös projekt 
Lääne-Virumaa räpparite 
kogumiku RLV MASSIVE kol-
manda albumi kokkupane-
kuks.

„Mulle ei meeldi pidutsemas 
käia. Ma võin seda teha, aga 
enamiku ajast eelistan istu-
da kodus ja maalida. See on 
asi, millest paljud ehk aru ei 
saa. Oma paarile näitusele 
kutsusin enda tuttavaid, et 
nad näeksid, mille pärast ma 
soovin kodus olla. Kahjuks 
olid aga mitmed kohalekut-
sutud külalised mossis nägu-
dega – nad ei saanud asjale 
pihta. Kui kunst neid ei huvi-
ta, siis ei huvita, aga milleks 
mossitada – ma ei sundinud 

TAGASISIDE ROOTSIMAALT

Vasakpoolsel pildil Raimond restoranis Moon Lounge tööhoos, parempoolsel maal juba täies hiilguses. Fotod: restoran Moon Lounge

Foto: erakogu
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Rakveres avatakse pühade ajaks kingipood
Glem RV OÜ avab reedel, 12. detsembril Rakveres Laada ja 
Rohuaia tänava ristmikul kingipoe (Rohuaia 15a), mis ääb 
avatuks kuni aastavahetuseni. 
Avatavas kingipoes võib leida taskukohase hinnaga ja huvi-
tavaid jõulukinke nii endale kui ka oma lähedastele. „Meid 
ei saa nimetada päris tavaliseks poeks, kuna oleme avatud 
aastavahetuseni, hiljem kolime üle internetti,“ ütles ette-
võtte omanik Urmas Neumann.
Kaup tuuakse Hispaaniast väikeste partiide kaupa. Kingi-
poest võib leida kotte, rahakotte, rihmasid, mustriga sukk-
pükse ning muud riidekaupa naistele ja meestele. „Soovi-
me inimestele näidata, et kvaliteetne kaup ei pea olema 
ilmtingimata kallis,“ ütles omanik. 
Lisaks on ka võimalik lasta oma kingitused ära pakkida. 

Aivar Ojaperv

MÕNE REAGA
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Parim kingitus sõbrannale,
kallimale, naisele!

Rosme pesupoe
kinkekaart
10 30 50€ € €

Avatud: E-R 9-19.00 L 9-16.00

Uus aadress:

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

Õnnetoov kingitus nii endale kui sõbrale! 

Uued Powersmoke KÕRGEKVALITEEDILISED
ja SOODSAD E-sigaretid ja E-vedelikud

on parim kink suitsetajale.
Kingi oma lähedastele tubakavabad jõulud!

Otsid jõulukinki?

Rahulikke jõule ja koos tubakavaba tuleviku poole! Powersmoke.ee

Vaata täpsemalt meie jõulupakkumisi veebilehelt www.powersmoke.ee või

külasta meie kauplusi Rakveres, Laada 37 ja Vaala keskuses, Lõõtspilli 2.
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Adven Eesti AS sõlmis 12 
aasta pikkuse soojusenergia-
ga varustamise lepingu ASi-
ga Rakvere Farmid, mille 
põhjal hakatakse Ekseko far-
mi varustama biokütustest 
toodetud soojusenergiaga. 
Ekseko farmi soojuse toot-
mise kulude kokkuhoiu saa-
vutamiseks projekteerib, 
ehitab ja finantseerib Adven 
Eesti biokütuse katlamaja 
koos abiseadmetega.
„Adven Eesti korraldab kogu 
soojusenergia tootmist nii 
uutest tootmisseadmetest 

Adven sõlmis soojalepingu Eksekoga
kui tagab ka seni kasutusel 
olnud vanemate seadmete 
korrashoiu ja seeläbi varus-
tuskindluse,” ütles Adven 
Eesti AS juhatuse esimees 
Urmo Heinam pressiteenis-
tuse vahendusel. 
„Seni kütame gaasiga, kuid 
otsime võimalusi, kuidas ku-
luefektiivsemalt majandada 
meie vertikaalselt integreeri-
tud lihatööstusettevõtet,” 
sõnas ASi Rakvere Farmid ju-
hatuse esimees Teet Soorm. 
„Lisaks annab biokütustele 
üleminek ümberkaudsele 

metsandus- ja põllumajan-
dussektorile lisakoormust ja 
töökohti,” täiendas ta.
2015. aasta sügisest hakatak-
se Rakvere Farmide Ekseko 
farmi kütma biokütustega. 
Võimalikud kütuseliigid on 
turvas, saepuru, puiduhake, 
puit, puukoor. Põhikütuseks 
saab arvatavalt hakkepuit.
Keskmiselt tarbib selline kat-
lamaja päevas ühe suure 
veoautokoorma hakkepuitu.
Adven Eesti paigaldab 
2,5MW biokütusekatla ning 
1,6MW gaasikatla reserv- ja 

tippkoormuse katmiseks. 
Adven Eesti hooldab, käitab 
ja finantseerib uusi katlaid 
ning tagab soojuse müügi 12 
aasta jooksul. Adven Eesti ta-
gab kogu energiatootmise 
opereerimise ja varustus-
kindluse ning investeeringu-
te finantseerimise.
Urmo Heinami sõnul on 
gaasikatel vajalik üksnes re-
serv- ja tippkoormuse kat-
miseks. „Eeldatavalt kaetak-
se taastuvenergiaga ligi 90 
protsenti kogu farmi tarbi-
misest, mistõttu vaatamata 

suurele investeeringule Rak-
vere Farmide energiakulud 
langevad,” lausus Heinam.
Adven Eesti AS koguinves-
teeringu maht jääb veidi alla 
ühe miljoni euro, mis sisal-
dab lisaks biokütuse katla-
maja rajamisele ka reserv- ja 
tippvõimsuste rajamist ning 
hoonete ja teedeehitust. 
„Suure tootmisettevõttest 
tarbijana on Rakvere Farmi-
de Ekseko farmi tarbimis-
maht võrreldav näiteks väik-
sema linna soojatarbimisega 
– Saue, Põltsamaa, Nar-
va-Jõesuu,” ütles Urmo Hei-
nam.
„Meie äri fookuses ongi just 
äriklientidele lokaalsete 
efektiivsete soojusenergia 
tootmise lahenduste pakku-
mine koos investeerimise ja 
opereerimisega. Sellise la-
henduse kaudu saab klient 
enda vahendid ja juhtimistä-
helepanu suunata oma põ-
hitegevuse arendamisse. 
Usume, et soojusenergiaga 
varustamise turul on enne-
kõike oodata arengut lokaal-
sete kaasaegsete ärilahen-
duste osas,” lisas ta.
Adven Eesti AS (endine For-
tum Termest) on peamiselt 
soojuslahenduste ehitamist, 
finantseerimist ja käitamist 
pakkuv ettevõte, osutades 
teenuseid ligi 100 katlamaja 

opereerimisel. Kaugkütte ja 
gaasiga varustamise kõrval 
on Adven kujunenud Eesti 
juhtivaks äriklientide sooju-
senergiaga varustajaks, vas-
tutades ligi 70 ettevõtte ener-
gia tootmise eest. Adven Ees-
ti ASis töötab 70 inimest ja 
ettevõtte käive oli 2013. aas-
tal 34 miljonit eurot.

KuulutajaFotod: erakogu

Adven Eesti AS juhatuse 
esimees Urmo Heinam.

Ekseko farm.

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Kes te olete, Margus Konnu-
la?
Olen lihtne maapoiss, kellele 
meeldib teha huvitavaid as-
ju. 

Millal ja miks sai teist Cont-
ra? 
Kui läksin keskkooli, sain ni-
meks Connors. (Jimmy Con-
nors oli omaaegne tippten-
nisist.) Muidugi ma ei olnud 
elu sees tennisereketit käeski 
hoidnud, aga noh - Konnula 
nimekuju järgi ta tuli. Hil-
jem, kui üks mees ei osanud 
Connorsit välja öelda, haka-
tigi mind naljapärast kõiksu-
guste Connorsiga sarnane-
vate sõnadega kutsuma 
(Kontrast, Kondrašin, Kon-
takt).
Lõpuks valisin ise Contra 
nende hulgast välja. Oleks 

CONTRA meelest
on Eestis nii ilusad tüdrukud

nagu nimekonkurss olnud, 
kus ma isiklikult üksinda 
olin zhüriis.

Millega igapäevaselt tegele-
te? On mõni huvitav projekt 
parasjagu käsil?
Tõlgin läti luuletajaid, tahaks 
ka enda luuletustest mõne 
raamatu välja anda. Aga kõi-
ge suurem projekt on minu 
20 maratoni aasta. Praegu 
käib mõtlemine, kus ja kui-
das need maratonid 2015. 
aastal kokku saada. (Margus 
Konnula on aktiivne tervi-
sesportlane, jooksu- või rat-
tamaratoni läbimine talle 
suuri probleeme ei tekita – 
toim.) Televisioonis ei tee 
hetkel midagi. 

Kuidas Urvaste külal läheb 
ja kas olete sellega tänaseni 

seotud?
Mind valiti just Urvaste Kü-
lade Seltsi juhatusse. Elan 
jätkuvalt Urvastes, täpsemalt 
küll Ruhingu külas või rah-
vasuu järgi Piitsakülas. 

Millega seoses viimati Viru-
maale sattusite?
Ansambliga Pööloy Gläänz 
oli meil juubelituur, meil sai 
mõlemal 25 aastat enda põ-
hitegevust täis. Minul luule-
tamist ja PG-l bänditege-
mist. Rakveres Kära Kantsis 
oli siis kontsert. Üles astusi-
me seitsmes Eestimaa lin-
nas.  

Mida arvate maailmakuul-
sast Rakvere jõulupuust?
Sellest räägitakse, tähendab: 
on oma eesmärgi saavuta-
nud. Vahepeal peab kinnis-
tunud arusaamu raputama 
ja kui sellega kaasneb ka 
üleskutse loodushoiule 
(second-hand-kuusk!), siis 
mina küll selles midagi halba 
ei näe. Jõululuuletusi tehak-
se igasuguseid kummalisi, 
miks peaks kuusemajandus 
siis lõputult üheürbaline (ei 
ole trükiviga, Contra kasutas 

just sellist sõna – toim.) ole-
ma. 

Kui oluliseks peate inimeste 
juures naeratust ja naer-
mist?
Seda ei saa kunagi liiga palju 
olla, kirjutasin just hiljuti 
sellise luuletuse:

kui naeratan
vastutulevatele inimestele
vastavad nad näoga
millest võiks välja lugeda
raisk ta naerab minu üle
sest tal läheb paremini kui
minul
ju siis
no selle naeratuse jagu kindlasti

Ma olen alati õnnelik, kui 
olen suutnud kedagi naera-
tama panna. Isegi kui ta juh-
tumisi mõtleb mind nähes 
lihtsalt: “Heheh, see on ju 
see kuulus naljamees.“ 

Mis on Eestis nii hästi, et 
enam paremini ei saa?
Eesti tüdrukud on nii ilusad. 

Võromaa miis Margus Konnula ehk Contra oma 
juuri ei häbene: eesti keele asemel eelistab ta 
kõikjal oma võro kiilt ja see on juba kuulaja
mure, kui ta Contra jutust aru ei saa. Kuulutaja 
lugejaile soostus ta siiski vastu tulema ja andis 
intervjuu riigikeeles.

Tiia Paist

Foto: erakogu

Ansambliga Pööloy Gläänz 
Kära Kantsis.
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Müüa mugav ja ilus 4-toaline korter kol-
mandal korrusel Haljala keskuses, Tallin-
na mnt 20. Lähedal bussipeatus, kool, 
lasteaed, kultuurimaja, kauplus, noorte-
keskus, laste mänguväljak kohe maja ta-
ga. HIND 26000 EUR. Helista 5063921 
Galli

Müüa Vinnis, Kiige 3, remonditud 2-toa-
line korter, 5-korrusel. Köögimööbel hin-
na sees, soe korter, uus elektrisüsteem. 
HIND 14500 EUR. Helista 5530227 Eino

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

Müüa privaatne maja Rakvere linna pii-
ril Rannapungerja mnt 4. Kvaliteetselt 
remonditud, majas on 4 tuba, suur köök 
koos köögimööbliga, aias viljapuud, ma-
jas 2 panipaika, 2 tuale . Kõrvalhoones 
saun, garaaž ja kelder, tuale  ja suvetu-
ba. Ümbrus vaikne. Krundi suurus 2100 
m2. HIND 121000 EUR. Helista 5530227 
Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamu-
boks. Elamus on 5-tuba, oma küte, kesk-
küte, õhksoojuspump ja elektriküte. Toi-
miv ühistu, elamul on madalad kommu-
naalkulud. Hoones puitpõrandad, möö-
bel jääb soovi korral sisse, 2 tuale ruu-
mi, saun, eraldi seisev garaaž ja puu-
kuur, kinnistul on oma väikese aiaga 
hoov ja terass. HIND 79000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa maatulundusmaa Rakvere ringtee 
ääres, Taaravainu külas. Läheduses Ba-
uhof. Sobib arenduseks. Krundi suurus 
15,5 ha. HIND 80000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa kesklinnas Pos  25 privaatses 
asukohas 2-korruselises majas teisel 
korrusel avar 4toaline  korter. Korteri va-
heseinad kerges  teisaldatavad, kaks 
vannituba, sauna ehitamise võimalus, 
riiete hoidla ja muud abiruumid. Sood-
sad kü e hinnad. HIND 49000 EUR. He-
lista 53331805 Olev

Müüa rahulikus piirkonnas Rakveres, 
Kunderi 1, omae e kinnise hooviga ka-
hekordses renoveeritud puitmajas 
3-toaline ahikü ega korter esimesel 
korrusel. Keldris puude hoidla. Maja 
vastas park, kuhu planeeritakse tennise-
keskust. Kesklinna mõne minu  tee. Tu-
le vaatama, hea pakkumine. HIND 
45000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa korter Pargi 1, Essu keskuses, par-
gi kõrval. Korter on avatud köögiga, 
mööbel jääb sisse, renoveeritud 2010a. 
Ühistrepikoda remondi järgus. HIND 
14900 EUR. Helista 5233830 Lisete

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

Müüa 2-toaline korter, 5 korrusel Rakve-
re südalinnas Kroonikeskuse vastas Adof-
fi 12. Kõikides tubades põrandal parke  
ja aknad vahetatud. Majas tegus korteri-
ühistu, korteri juurde kuulub keldriboks, 
parkimine on maja taga. HIND 28500 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Tamsalus, Sääse 8, 2-toaline reno-
veeritud rõduga korter neljandal korru-
sel. Korteris tehtud värske remont um-
bes 2 nädalat tagasi, korter asub kesku-
ses. HIND 4700 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

ÄRIPIND

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

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Kunda, Koidu 42, üp 43,3 m2, II k, 
rõdu H: 4300 € tel: 50 13 658, Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  H: 
3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2,I k H: 
3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku pst, I k, 25 m2, ahi-
küte H: 1700 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Jaama tn. 19, I k. üp 36,6 
m2, renov, H.21 700 €, tel 52 88 670 
Mare 
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 m2, 
renov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 52 
88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € 
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k, 
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, H: 
23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Posti 7, üp 48,7 m2, III k, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas  
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 H: 
25 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõ-
du  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, re-
noveeritud  H: 6900 € tel.: 50 13 658 
Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Pargi 8, I k, üp 36,4 m2  H: 
5500 tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Kabala 1, 49 m2, H: 7900 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H: 
8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahiküte 
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, H: 
5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V 
k, rõdu. H:3500 € tel: 51 16 466 
Helve
Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II k. 
H:13 100 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 
m2, H: 2500 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, 
I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k 
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 8500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõ-
du. H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, 
V k, rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Tapa, Ülesõidu tn 6, I k, 48m2, 
H:3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk tn 8, 57,5m2, H: 8500 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6, üp 48,7 m2, III k, 
ahiküte H: 6900 € tel: 51 10 478 
Urmas

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, 
üp 79,2 m2, IV k H: 16 000 € tel.: 50 13 
658 Anu
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, garaaž H: 25 900 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50 
13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1800 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 

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

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 
m2, 2k, 5 tuba. H:75 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 88 
670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 
Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 ha, 
H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 11 
727 m2, üp 104,6 m2 H: 16 000 € tel: 
58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika, üp 80 m2, 
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2 H 15 900 € tel: 51 16 466 
Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt 
2966 m2! H: 79 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, 
krunt 5546 m2 H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48 
Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2, 
üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 00 36 48 
Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 15 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 29 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 20 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 49 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, üp 
300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas 
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt 
754 m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58 
0036 48 Merle
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

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

• Müüa väike korter Tallinnas 
Kopli 81. 5/5, renoveeritud, 
vannituba + WC, uus mööbel, 
külmkapp, voodi. Hind 22 000 €. 
Tel 5551 8067, Roza

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

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

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Mäe 14. Hind kokkuleppel. Tel 
5594 6841

• 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 Tapal 
Lembitu 15. 4/5, KÜ, vajab san.
remonti. Hind 3400 €. Tel 5551 
8067, Roza

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

• Müüa 1toaline renoveeritud 
korter Tamsalus Ääsi 8. Hind 3300 
€. Tel 5551 8067, Roza

• 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 2toaline korter Tamsalus 
Sääse 10. 5/5, vajab remonti. Hind 
2100 €, tingi! Tel 5551 8067, Roza

• Müüa Tallinnas Kopli tn 100c 
2toaline korter. 2/5, 39 m2, vajab 
san.remonti, KÜ, fonolukk. Hind 
36 500 €. Tel 5551 8067

• Müüa 3toaline korter (IV korrus, 
Kungla 5), vajab remonti. Tel 5111 
458, Viktor

• Müüa 3toaline korter (64,2 m2, 
II korrus, toad eraldi, suur köök, 
rõdu) Rakveres Vabaduse tn. Tel 
5093 521

• Müüa 3toaline korter Tapa 
linnas. Tel 5697 5317

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

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

• Ostetakse 4toaline korter Tapa 
linnas, võib remonti vajada. Tel 
5697 5317

• Ostan mõistliku hinnaga väikese 
majakese või osa majast, eraldi 
sissekäiguga al. korrusel. Helistada 
tel 5834 2924

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

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

• Üürin korraliku 3toalise korteri. 
Tel 5676 1585

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Ford Focus 1,8TDi 2003. 
a, luukpära. Auto heas korras, 
iga päev sõidus. Hind 2500 €. Tel 
5024 288

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

• 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 VAZ 2107. Tel 32 51 352

• 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+sign. puldist, 4xel.aknad, 
ülevaatus kehtib 07/2015, uutel 
naastrehvidel, v.heas tehnilises 
korras, roosteta, mõlkideta ning 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 5850 5151

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

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

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

• 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

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

• Ostan diisel sõiduauto, kaubiku, 
veoauto (soodsalt). Tel 5558 3686

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

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

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
3686

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

KINNISVARA

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

• Müüa kinnistu Kadrinas Rakvere 
tee 2 (kohvik-baar-kauplus). Jõulukuu 
hind 29 500 €. Tel 5100 181

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

• Müüa talumaja Tapa vallas (so-
bib maakoduks). Info tel 5110 478
• Müüa garaaž Tapal. tel 5110 478

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e 
möbleeritud kõigi mugavustega 
korter Rakveres Võimla 3 (III k., 
33 m2) alates 1. jaanuarist 2015 
otse omanikult. Üür 110 + kom.
maksud. Tel 5500 866, helistada 
õhtul peale 17

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult Lennuki 
tänaval, I korrus. Internet ja tv 
hinna sees. 150 € kuu + kom.kulud. 
Tagatisraha 150 €. Info telefonilt 
5549 736

• 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 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
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• 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

•  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

• 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

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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

•Teen pehme mööbli remonti, 
veo võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 
32 27 822, 5061 547

• Mööbli kokkupanek. Tel 5594 
5777

• 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

Kuulutused

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

• 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

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

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

• 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

• 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

• Ehitus-remonttööd. Tel 5157 
386

TEENUSED

• 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

• 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

• 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

• Remondin pliite, ahjusid, 
soojamüüre, kaminaid. Tel 5694 
7696

•  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

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

• Teostan süle- ja lauaarvutite 
tolmupuhastust,  windowsi 
korrastus\install, vea diagnoos, 
komponentide vahetus jne. 
Samas alati pakkuda hea hinnaga 
äriklassi sülearvuteid Rakvere 
kesklinnas.  Helista ja küsi! 5821 
0721

•  R a a m a t u p i d a m i s t e e n u s 
firmale, KÜ-le, MTÜ-le. Hind 
kokkuleppel. Tel 5567 0709

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

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

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

• 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

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

•  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 ümmargune diivanilaud, 
vanaaegne tool ja raamatusari 
L. Viilma „Ellujäämise õpetus“. 
Tel 5699 6594

• Müüa korralikud diivanvoodi 
ja 2 tugitooli, pruunikirju 
plüüž riie, kõigil kastid all. 
Soodushind, kauple! Tel 5852 
8509

KODU             

• Müüa puidust hele voodi 
(160x210) madratsitega. Tel 5858 
6035, Viher

• Müüa 2 lahtivõetavat tugitooli. 
Tel 5678 9892

• Müüa talvemantel (suurus 54, 
must karvane krae, uus). Tel 5646 
9956

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, 
Atlantic), meeste/noorte uus 
sügis-talve jope DE PUTA MADRE 
(S) , hamstri puur, metallgaraaž, 
värava sepishinged, söögilaud 
+ toolid, diivanilaud (kirss), 
nurgadiivan + tumba (beež). Tel 
5104 147

•  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 korraliku Play Station 2 
mängukonsooli. Tel 5649 1828

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

• Ostan sepaalasi. Tel 5558 3686

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

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

• 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

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kuld- ja hõbeesemeid, 
m ü n t e ,  h a m b a ku l d a .  Ku l d 
alates 17 €/gr. Laada tn 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 
702

• 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%
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EHITUS

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

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

• Müüa klaasvilla (150x50x15) 
plaadid 80 tk. Hind kokkuleppel. 
Tel 5092 601

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid. Tel 5649 5026

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

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

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 
(vana turuhoone). Tel 5067 819, 
32 30 702

• Ostan vanu fotosid, postkaarte, 
münte, märke ja muud vanavara. 
Tel 5031 849

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

• Ostan 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 

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

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

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

KÜTTEPUUD
• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 
3504

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

• Ostan põranda lamelihvija. 
Tel 5249 128

• 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 uued halumasinad 
Taanist ja Saksast. Elektri- ja 
bensiinimootoriga. Hinnad 
alates 2250 €+km. Samuti 
pakume ka muud metsa ja aia 
hoolsusega seotud tehnikat. 
Info Rakveres: Tel 5453 8053 või 
aivar@profi le.ee, www.profi le.
ee või www.mets24.ee

• 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 
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

•  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

•  Mü ü a  ku i v i  ja  p o o l ku i v i 
küttepuid.  Pikkused mitmes 
mõõdus. Tel 5636 5652 ja 5631 
6913

• Müüa kuivad lauajäägid 10-25 
cm 40L võrkkottides 1.60 € kott.
Rakvere piires transport tasuta. 
Tel. 5905 3279

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

• Müüa noor lüpsilehm. Tel 5804 
1375

• Müüa noored kitsed, sikud. Tel 
5543596

• Müüa küülikuliha. Info 5547 194

• Müüa Belarus MTZ-82. Heas 
korras ja talveks valmis (1,8 kW 
plokisoojendus, tosool, starter, 
väikse kabiiniga). Hind 3300 € 
Rakvere vald, tel 5068 045
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www.kuulutaja.ee

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (vana 
turuhoone)

• Laupäeval,  13. detsembril  on 
Tamsalus kasutatud riiete soodne 
müük kell 9-13

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

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

• Ostan vanu mootorrattaid, 

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

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

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

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

• 51a mees Rakverest otsib noort 
kena sõbralikku naist, kellega käia 
tantsimas, reisimas. Kasv väh. 165 
cm. Tel 5458 7847

• Tutvun vaba hoolitsetud, autot 
omava 65-67a härraga, helista tel 
5596 8511

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame sügavat kaastunnet 
Valjale ja Ritale kalli 

EMA 

kaotuse puhul. 

Tantsurühm Anu ja juhendaja

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudumist leinates sääl,

tal kaaslaseks vihmade sadu,
neil piiskadel pisara hääl…

Südamlik kaastunne Katjale perega 
kalli venna 

PJOTR RUBINOVI 

kaotuse puhul. 
Naisansambel Barvinok

Südamlik kaastunne 
Niina Proosale armsa 

POJA

kaotuse puhul. 

Perekond Novik, Petrov, 
Lukkonen, Rästas

Mälestame

HELBE TRUU´d

naabrid Mäe 15 
IV trepikojast

Sügav kaastunne Niina Proosale poja

PETER PROOSA

surma puhul.

Kungla 4  IV trepikoja 
elanikud

Kaastunne Elvele ja Mardile eaka 
naabritädi 

AINO MAHELBU 

surma puhul.

Ella

Avaldame Niina Proosale sügavat 
kaastunnet poja

PETER PROOSA

surma puhul.

Perekonnasõbrad

Tee lõppes ja maha Sa astusid, kuid 
vara Sa siiski lahkusid...

Avaldame sügavat kaastunnet 
klassijuhatajale Niina Proosale, Jürile, 

Kattile armsa poja ja venna

PETER PROOSA

ootamatu surma puhul.

Rakvere II KK.  10 V kl. 
1979a vilistlased

MüüaMüüa
JÕULU-JÕULU-
KUUSEDKUUSED

Posti 4,
Rakveres 

E - P  10-16
Hinnad 5-20 €/tk

sääreväristajaid, varuosi. II MS 
sõduri, ohvitseri varustust. Tel 
5198 9729, 48 97 162

• Müüa Edt Versace 30ml. Tel 
5550 5148

• JÕULUDEKS - LEEDU EUROD! 
5155 344, Hardi.  Stardipakk 
-18 eur. Rohkem münte www.
eurocoins.ee

• Jõuluvana kingikott on valmis 
ja on lauluga teel. Tel 5690 0079

• Jõulukuused. Tel 5398 1891

• Jõulukuused. Tel 5185 968
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Osvald Tooming sündis 26. 
jaanuaril 1914. aastal Vigala 
vallas Jädivere külas metsa-
vahi perekonnas. Juba noore 
poisina ilmutas ta suurt huvi 
looduse vastu, tehes isaga 
pikki jalutuskäike metsas. 

Ülikooli kõrvalt tööle
1920. aastal tuli perekond 
elama Virumaale Väi-
ke-Maarja kihelkonda Nara-
ka (Männisalu) külla. Algha-
riduse sai Osvald esmalt 
Raeküla algkoolis, kus ta õp-
pis 1925. aastani. Seejärel 
jätkusid õpingud Väi-
ke-Maarja 6klassilises alg-
koolis. Gümnaasiumihari-
duse omandas Tooming Rak-
veres ja Tapal, kus ta tegi ka 
oma esimesed kirjandusli-
kud katsetused. 
Tartu Ülikooli astus ta soovi-
ga õppida õigusteadust. 
Kehva majandusliku seisu 
tõttu tuli noormehel kooli 
kõrvalt kohe tööle asuda. Ta 
töötas ajakirjanikuna Vaba 
Maa korrespondendina, Vi-
rumaa Teataja  toimetuse 
liikmena ning ajalehtede 
Rahva Hääl ja Sirp ja Vasar 
vastutava sekretärina. Töö 
kõrvalt tõlkis ta saksa ja ing-
lise autorite luulet ning luges 
huviga Blaise Pascali teoseid.
25. mail 1951 Osvald Too-
ming vahistati ja määrati 25 
aastaks vangi Vjatlagi. 1955. 
aasta märtsis sai ta amnestia 
ning vabanes, pöördudes ta-
gasi Virumaale ja asudes kir-
jutama.
Osvald Toominga kirjandus-
alast tegevust saab vaadelda 
kahte moodi. Ühest küljest 
oli tegemist autoriga, keda 
paelusid maalähedased tee-
mad, mets ja metsatööliste 
igapäevaelu; teisest küljest 
autoriga, kes tugevasti võit-
les valitseva ühiskondliku 
korra vastu. Suhteliselt lühi-
keste vahedega ilmusid ro-
maanid „Pruuni katku aas-
tail“, „Roheline kuld“, „Pere-
kond Kirretid“ ja palju teisi. 

Näidendid
andsid sissetuleku
Osvald Toominga loomingu 
parimaks osaks peetakse te-
ma jutustusi. Olles ise läbi 

Metsast, lauluvihikust ja kirjandusest:
Mälestusi kirjanikust ja 
tõlkjast Osvald Toomingast

lugenud tema jutus-
tustekogumiku „Lui-
gelend“, olen arvamu-
sel, et tegemist on te-
ma parima raamatu-
ga. Miks? Aga seetõttu, 
et selles raamatus on 
nii palju tabavaid loo-
duskirjeldusi ja need 
on nii oskuslikult eda-
si antud, et ikka tekib 
taas ja taas soov raa-
matut kätte võtta ja 
uuesti lugeda.
Toominga luuleloo-
ming nii tähelepanu-
väärne pole. Osalt ehk 
selle tõttu, et tõlkimi-
ne ei võimaldanud 
kirjanikul isikliku luu-
le kallal töötada. Siiski 
on teada, et Tooming 
on kirjutanud mõned 
loodusluuletused, 
tuntumad neist ehk 
„Metsavahi maja“  ja 
„Koer kuuvalgel“.
Vähem tähelepanu-
väärne pole ka Osvald 
Toominga draamaloo-
ming. Tema esiknäi-
dend „Tuled süttivad“ 
jõudis lavale Tallinnas 
Rahvaloomingu Kesk-
majas 1948. aastal. 
Järgnesid kahevaatu-
selised naljamängud 
„Kükakünka kunin-
gas“ ja „Külvikuu“
Just näidendite kirju-
tamisega sai Osvald 
Tooming tuntuks ka 
väljaspool Virumaad, 
näidendid võimalda-
sid kirjanikul veidike 
parandada oma kehva 
majanduslikku seisu. 
Kui Osvald Tooming 
21. detsembril 1950 
Eesti Nõukogude Kir-
janike Liidu piduliku 
aastapäeva koosolekul 

tervikuna iseloomustab rea-
listlik-romantiline joon ja se-
da just eelkõige tema romaa-
niloomingus. See on eriti tu-
gevalt tajutav tema viimases 
romaanis „Kaksteist aastat“, 
mis ilmus 1963. aastal ja ju-
tustas väga elavate kirjeldus-
tega ühe perekonna lugu. 
Kohati kroonikana tunduvas 
romaanis käsitletakse seda 
12 aasta vältel. Romaanile 
määrati 1964. aasta mais kir-
janduslik eripreemia.
Toominga publitsistlik kirja-
töö on, nagu arvata võibki, 
väga looduslähedane. 1975. 
aastal kirjastuselt Eesti Raa-
mat avaldatud dokumen-
taalne teos pealkirjaga „Puu-
de taga on mets“ annab väga 
elavalt edasi Toominga tä-
helpanekuid Eesti metsade 
ja selle tervise kohta.
Metsaarmastusest tingituna 
aitas Osvald Tooming kirju-
tada uued ja tänapäevase-
mad sõnad eestlaste seas nii 

armsaks saanud rahvusliku-
le laulule „Kõndis neiu möö-
da metsa“. Selle töö juures 
oli ta sunnitud laulusõnu 
mitu korda ümber kirjuta-
ma, mistõttu kirjanikust sõ-
ber Elar Kuus naljatades te-
ma kulunud välimusega lau-
luvihikut „räbalaks“ nimetas.
1966. aastal moodustas Os-
vald Tooming Eesti Loodus-
kaitse Seltsi ja oli selle aulii-
ge kuni surmani.
Osvald Tooming suri 6. juu-
nil 1992. aastal Tartus.
Maja Haljalas, kus kirjanik 
Tooming aastatel 1955-1981 
elas, on tähistatud kauni 
mälestustahvliga, mis avati 
pidulikult 26. jaanuaril 1994, 
päeval, mil kirjaniku sünnist 
möödus 80 aastat. 
Osvald Tooming on teatrila-
vastaja ja näitleja Jaan Too-
minga ning fotograafi, foto-
kunstniku ja filmilavastaja 
Peeter Toominga (1939-
1997) isa.

Tänases sarja osas tu-
leb juttu mehest, kelle 
kohta kirjanik Elar 
Kuus on väga tabavalt 
öelnud: „Ta oskas elada 
koos loodusega ja os-
kas seda kuulata.“ See 
mees oli kirjanik, tõl-
kija ja Eesti Loodus-
kaitse Seltsi asutaja Os-
vald Tooming.

Karin Hansson

üles astus, ütles ta muuhul-
gas: „Meie kirjandus vajab 
uut sisemist hingamist. See-
tõttu tahan ma avaldada teo-
seid, mis kõnetaksid meie 
lugejaid vaimses ja hingeli-
ses laadis. Tahan kirjutada 
Virumaa metsadest, loodu-
sest ja inimesest selle keskel. 
Tahan tagasi pöörduda juur-
te juurde, selle juurde, mil-
lest kõik sai alguse. Tahan ol-
la oma loomingus niivõrd 
vaba, kui kirjeldan elavalt 
kõike seda, mida mu kõrv 
kuuleb ja silm märkab, kui 
ma viibin metsas ja kuula-
tan, mida sel mulle ütelda 
on.“
Loomulikult ei meeldinud 
selline otsekohene, patrioo-
tiline ja vastukäiv mõtteaval-
dus kirjanike liidu tolleaeg-
setele liikmetele sugugi ja 
Tooming oli sunnitud veel 
samal aastal liidust välja as-
tuma.
Osvald Toominga loomingut 

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

Kaupmehe - 09.12.14 Rakvere 
linnast Kaupmehe poe juurest lei-
tud kass.

Tobia - 08.12.14a.leitud Rakvere 
vallast Tobia külast isane kastree-
ritud kass,kiip puudub.

Vohnja - 04.12.14a. leitud Kadri-
na vallast Vohnjast isane sõbralik 
kass,kiip puudub.

Eleanora - Eleanora on 10 aasta-
ne emane kass, väga sõbralik, 
naudib täiel rinnal paitamist ja tä-
helepanu, ei torma ringi ja on ra-
huliku loomuga. Saanud ussiroh-
tu, vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud, steriliseeritud ja kasutab ilu-
s  liivakas .

Iiris on 1 aastane emane kass 
,iseloomult on väga uudishimulik, 
meeldib uudistada, mis ja kus toi-
mub. Lemmiktegevuseks on Iiri-
sel mängimine, vahet ei ole, kas 
temaga tegeleb inimene või teine 
kiisu, ta saab ka ise ilus  hakka-
ma ja ka üksi on lõbus mööda tu-
ba ringi karata. Saab ilus  läbi 
teiste kassidega ja lastega. Saa-
nud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilus  liivakas .

Beib on 4 kuune kiisutüdruk, kes 
väga oma välimusest hooliv- pe-
seb ennast, et ilus valge rinnaesi-
ne, käpakesed ja ta võluvad sil-
mad ilus  puhtad oleks. Kasutab 
ka liivakas  nagu tõeline preili ja 
üldse armastab, et ta puur ja 
muu elamine ilus ja puhas oleks- 
mustust ja korralagedust ta ei sal-
li! Sobib inimesele kellel on piisa-
valt aega temaga tegeleda. Saa-
nud ussirohtu, vaktsineritud, ste-
riliseeritud ja mikrokiibistatud.

Semmu on umbes 7 aastane vah-
va koer. Vanuse tõ u on Semmul 
nägemisega veidi probleeme, ent 
saab kuulmise ja lõhnataju järgi 
väga häs  hakkama. Hoolimata 
vanusest meeldib Semmule väga 
mängida, joosta ja uusi asju uu-
distada, ka sobib ta lastega ning 
ka teiste loomade vastu pole üks-
kõikne. Sobib häs  maakoju, kus 
temasuuruse koera jaoks oleks 
palju ruumi kus joosta ja mängi-
da. Ei sobi linnakorterisse, sest 
vajab palju ruumi. Semmu on 
saanud kõik vajalikud vaktsineeri-
mised ning mikrokiibi.

Mamma on vahva väike emane 
nooremapoolne kutsa, kellele 
meeldib väga inimeste lähedus 
ning kes on iseloomult väga sõb-
ralik. Sobib ideaalselt toakoeraks, 
sest on kasvult lluke ja palju 
ruumi ei võta. Saanud vajalikud 
vaktsineerimised ja mikrokiibi 
ning oskab puhtust pidada. 

Kleopatra on omaniku hooldeko-
dusse mineku tõ u varjupaika 
saabunud emane noorem sõbra-
lik koer.
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Tamsalu Los Torose korvpal-
limeeskond tõusis esiliiga 
põhiturniiril B-alagrupi liid-
riks, kui alistas kolmapäeval 
võõrsil TÜ/Rock II meeskon-
na 85:73.
Läänevirulaste võit on seda 
hinnatavam, et kesknädala-
sele mängule Tartusse õn-
nestus läkitada vaid kuus 
mängumeest, kellest üks 
platsil ei käinud. Tegemist 
on ju amatöörliigaga ja sage-
li on mängijad hõivatud teis-
te kohustustega.
Vaatamata lühikesele pingile 
ja viie mehe suurele koor-

musele kallutas Los Toros 
kohtumise enda kasuks just 
viimasel veerandil, mis või-
deti 24:13.
Suur mänguminutite arv ka-
jastub ka statistikas: Mihkel 
Mager viskas 27, Tõnis Uue-
küla ja Livar Liblik 20 punkti. 
Joonas Vaino lisas 10 (lisaks 
12 lauapalli) ja Karlis Karm 8 
punkti.
Esiliiga B-alagrupi tabel on 
väga ebaülevaatlik – mees-
konnad on pidanud 7-10 
kohtumist. Tamsalu Los To-
ros on liider, 8 mängust on 
saadud 6 võitu. Täpselt sa-

mad numbrid on kirjas ka 
Tartu Estiko/Kalevil.
Reedel, 19. detsembril algu-
sega kell 19.30 mängivad 
läänevirulased Tamsalus Au-
dentes/Noortekoondisega.
Teise liiga B-alagrupis, kuhu 
kuuluvad ka BC Tarvas/Rak-
vere Spordikool ja Virumaa 
PK, on meeskonnad pida-
nud 7-8 kohtumist. Lää-
ne-Viru meeskonnad on vas-
tavalt 3. ja 4., Rakvere esin-
dus on saanud 8 kohtumi-
sest 5 ja VPK 4 võitu.

Aivar Ojaperv

Eesti noormeeste U14 vanu-
seklassi karikavõistluste 
poolfinaalis alistas BC Tar-
vas/Rakvere SK Audentese 
SK 68: 62 ja mängib finaalis 
Salva/Rocki vastu. Rakver-
lastel on koduväljakueelis: 
karikavõistluste finaalturniir 
pea kõikidele vanuseklassi-
dele, samuti mees- ja nais-
kondadele toimub tänavu 

teatavasti Rakveres. Noored 
tarvad tulevad platsile 19. 
detsembril kell 15.
„Mäng oli poolfinaali väärili-
ne,“ tõdes poiste treener 
Märt Raam. „Väikese edu 
said vastased teisel veeran-
dajal, kui andsin puhkust ka-
hele põhikoosseisu noorme-
hele. Treener peab teadma, 
et sellist mängu tuleb män-

gida 7-8 mehega,“ lisas ta. 
„Poolajaks juhtisid Rakvere 
poisid ühe punktiga. Lõplik 
murrang saabus viimasel 
veerandil, kus saime korrali-
kult jooksma ning võidu-
numbrid meile 68:62.“

Kuulutaja

Kolmapäev oli enneolematu 
päev Eesti korvpalliajaloos: 
vaid kümmekonnaminuti-
lise vahega jõudis ajakirjani-
ke töölauale kaks e-maili, 
kus teavitati Eesti meistrilii-
gas mängivate korvpallurite 
positiivsetest dopinguproov-
idest.
Rapla TYCO mängija Kristers 
Zeidaksi kohta oli vastav 
teade varasema täpsustus – 
pärast dopinguproovi and-
mist novembri alguses tun-
nistas mees ise klubi treen-
eritele ja juhtkonnale, et 
suitsetas kanepit, kuid 
A-proovi analüüs paljastas 
hoopis anaboolse steroidi 
tarvitamise.
Teine vahelejääja oli samuti 
lätlasest võõrleegionär ning 
paraku osutus patuseks Rak-
vere Tarva mängija Roberts 
Stumbris, kelle proov näitas, 
et ta oli tarvitanud kanepit.
„Rakvere Tarva klubi on 
peatanud lepingu Roberts 
Stumbrisega. Leping peatati, 
sest mängija dopingu 
A-proov osutus positiivseks 
ja mängija ei soovinud 
proovi tulemust edasi kaeva-

MTÜ Rallirada annab teada, 
et laupäevaks, 13. detsemb-
riks planeeritud talvise hoo-
aja avaüritus jääb halva ilma 

tõttu ära. „Plusskraadid ei 
ole rajale hästi mõjunud ja 
porirallit ei ole mõtet teha,“ 
edastasid korraldajad. „Loo-

dame, et järgmisel aastal 
veab ilmaga rohkem. Kohtu-
miseni uuel aastal.“

Tarva järelkasv pääses 
karikavõistluste finaali

Los Toros tõusis esiliigas liidriks

Rallisprint jääb ära

Tarva lätlasest võõrleegionär
jäi dopinguga vahele

ta. Leping on peatatud karis-
tuse pikkuse selgumiseni,“ 
seisab Tarva pressiteates.
„Juhtunu on kahetsusväärne 
ja poisiga on ka räägitud, 
saatsime ta juba koju ära,“ 
kommenteeris peatreener 
Andres Sõber.
Õhtuleht küsis Andres 

Sõbralt, kas tal oli ka varase-
malt Stumbrise suhtes kaht-
lusi? „Ma pole teisi kahtlus-
tav tüüp. Aga tagantjärele 
mõeldes oli kahtlasi märke. 
Alguses, kui ta siia tuli, oli ta 
väga enesekindel. Vahepeal 
vajus aga ära, oli närviline. 
Ühel hetkel oli haige, ei tul-

nud paar-kolm päeva üldse 
toast välja. Mängis ja trenni 
tegi ta kõvasti, aga kogu aeg 
kõik asjad korras polnud,“ 
rääkis Sõber väljaandele. 
Läti korvpalliliidu 
peasekretär Edgars Šneps 
kahetseb, et kaks 
lõunanaabrite mängijat Ees-

tis dopinguga vahele jäid, ja 
märgib, et sealmail on en-
netustööd tehtud. „Korralda-
sime 2009. aastal Läti liiga 
raames kampaania „Puhas 
mäng“,“ rääkis ta Õhtule-
hele. „See sisaldas mitu sem-
inari, õppematerjale ja üle 
20 WADA standardi järgi teh-

tud dopingutesti. Kaks aastat 
tagasi korraldasime koostöös 
politseiga lihtsamate stan-
darditega samalaadse kam-
paania.“

Platsilt kaotus ja võit
Väikesi märke, et Stumbrise-
ga ei ole asjad korras, võis 
korvpallisõber täheldada ju-
ba teisipäeval, mil Tarvas 
kohtus kodusaalis BBLi 
arvestusse läinud mängus 
Utena Juventusega. Tarva ja-
oks oluline mängija istus 
pingil, kuigi tema oskusi läi-
nuks platsil kindlasti tarvis.
Tarvas kaotas tasavägise 
kohtumise 82:88. Tarva 
poolelt olid resultatiivsei-
mad Brandis Raley Ross, Da-
vid Haughton ja Juris Um-
brashko, kes tõid vastavalt 
28, 17 ja 13 silma. Lauavõit-
luses oli parim Haughton 7 
lauapalliga.
Möödunud reedel alistas 
Tarvas Alexela korvpalli 
meistriliigas TYCO Rapla 
73:65.

Kuulutaja

Dopingutarvitamise ilmnemisel lõpetas Tarvas Roberts Stumbrisega päevapealt lepingu. Foto: Ain Liiva
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Missioonipreemiat käisid 
vastu võtmas SAPTK juhid 
Varro Vooglaid ja Markus Jär-
vi.

Koht erinevatele
arvamustele
Aadu Luukase poeg Indrek 
Luukas ütles preemiat üle 
andes, et demokraatlikus 
ühiskonnas on oma koht eri-
nevatel arvamustel ja ei 
nõustunud väidetega, nagu 
oleks sihtasutuse tegevus 
ühiskonda lõhestav ja viha 
õhutav. “Laureaat on oma te-

Markus Järvi (vasakul) ja Varro Vooglaid. 

Aadu Luukas (1939-2006) asutas 1992. 
aastal transiidiettevõtte Pakterminal ja 
oli esimene juhatuse ning hilisem pika-
aegne nõukogu esimees. Alates 2006. aas-
tast oli Luukas ka ASi Baltic Chemical Ter-
minal, ASi Trendgate ning ASi EOS nõu-
kogu esimees.

Aadu Luukas oli üks Eesti Suurettevõtjate 
Assotsiatsiooni asutajatest ning selle pi-
kaaegne juhatuse esimees.

Koos president Arnold Rüütliga pani ta 
aluse Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse 
protsessile ja oli ka selle nõukogu esi-
mees.

2003. aastal omistati talle Valgetähe III 
klassi teenetemärk, 2006. aastal Valgetähe 
II klassi teenetemärk.

5. detsembril 2006 valis Eesti Ajalehtede 
Liit Aadu Luukase postuumselt 2006. aas-
ta pressisõbraks.

Aadu Luukase mälestuseks loodi mis-
sioonipreemia Eesti ühiskonna tasakaa-
lustatud arengu edendamise ja inimeste 
elukvaliteedi parandamise eest. Preemiat 
annab välja Aadu Luukase Sihtasutus ala-
tes 2007. aastast. 

Aadu Luukase missiooni-   
preemia pälvis SA Perekonna
ja Traditsiooni Kaitseks
Kadrioru lossis toimu-
nud pidulikul tsere-
moonial kuulutati 2. 
detsembri õhtul Aadu 
Luukase missioo-
nipreemia laureaadiks 
vastakaid arvamusi te-
kitanud Sihtasutus Pe-
rekonna ja Traditsioo-
ni Kaitseks (SAPTK).

Ülle Kask

gevusega andnud tõuke laia-
põhjalise diskussiooni tek-
keks mitmetel väga olulistel 
ja väärikatel teemadel,” ütles 
Luukas.
Geiaktivist Reimo Mets oli 
nördinud, et missioonipree-
mia anti SAPTKle, öeldes 
Eesti Päevalehele antud in-
tervjuus: “Omaette sigadu-
seks pean ma seda, et raha 
jagatakse vihkamist õhutava 
organisatsiooni tegevuse 
edendamiseks.” Ta võrdles 
sihtasustuse tegevust koguni 
Hitleriga (EP 3.12.). 
Mets jätkas: “Iga rikkur võib 
jagada oma miljoneid, kelle-
le tahab, see on tema õigus, 
aga praegune laureaat mää-
rib paraku kogu selle ürituse 
mainet ja senist head nime.”
Postimehe ajakirjanik Sigrid 
Kõiv nimetab missioo-
nipreemiat koguni “Putini 
preemiaks” (PM 5.12.). Mar-
ju Lauristin, kes sai preemia 
aastal 2011, on aga nimeta-
nud SAPTK tegevust “psüh-
hoterrori õhkkonna välja-
kutsumiseks” ja “sallimatuse 

ristikäiguks” ning on häm-
mingus ja kahetseb, et pree-
mia SAPTKle anti.
SAPTK juhataja Varro Voog-
laid saatis järgmisel päeval 
sihtasutuse liikmetele elekt-
ronkirja, jagades oma rõõmu 
preemia saamise üle: “Kes 
oleks seda osanud oodata 
pärast kogu laimu, sõimu ja 
hurjutamist, mida oleme vii-
mastel kuudel pidanud talu-
ma!?”

Sihtasutus
saatis sõnumi
“Ilmselt tahtis Aadu Luukase 
Sihtasutus preemia just mei-
le omistamisega saata ühis-
konnale sõnumi, et praegu-
sel ideoloogiliste tõmbetuul-
te ajal on tõesti ülimalt oluli-
ne meelde tuletada ja rõhu-
tada, et terve ühiskonna tõe-
lised alusväärtused on tra-
ditsioonilised pereväärtu-
sed, mida ei tohi mingil ju-
hul kiirete muutuste keerises 
kõrvale heita ega tagaplaani-
le tõrjuda,” kirjutas Vooglaid.

Foto: erakogu

AADU LUUKAS
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Lasnamäel avati Tallinna suurim 
koerte jalutusväljak
Neljapäeval, 11. detsembril avati Lasnamäel Pae pargis 
koerte jalutusväljak, mis on Tallinnas juba 17. ja Lasnamäel 
neljas omasugune. Pae pargis asuval Tallinna suurimal 
koerteväljakul on kaks aiaga piiratud jalutusala – üks väi-
kestele ja teine suurtele koertele. Jalutusväljaku kogupind-
ala on 2663 ruutmeetrit. 
Mõlemal platsil on viis treeningelementi, millest suuremat 
osa kasutatakse ka agility´s. (Agility on koeraspordiala, kus 
koer läbib aja peale ja kindlas järjestuses mitmesugustest 
takistustest koosneva raja; tähtis on inimese ja koera oma-
vaheline koostöö ja kontakt – toim.). 
Pae pargi suurte koerte väljakul on kiik, slaalomipostid, 
hüppetakistus, A-takistus ja tunnel ning väikeste koerte 
väljakule on paigutatud rõngas, käänakuga tunnel, ripp-
sild, nelja kaldega poom ja tasakaalupukid. 
Väljaku rajamise maksumus oli kokku 90 434 eurot.
Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab 
koer olema avalikus kohas alati jalutusrihma otsas, lahtiselt 
võib koera jooksma lasta ainult aiaga piiratud jalutusvälja-
kutel. 
Kõik jalutusväljakud on varustatud ka ekskremendikastide 
ja biolagunevate kottidega, et oleks mugav oma lemmiku 
järelt koristada. Linn korraldab rajatud jalutusväljakutel re-
gulaarset koristamist ja ekskremendikastide täitmist kotti-
dega. 

Nõmme turul avati jõululaat
Tallinnas Nõmme turul avati jõululaat, kus pakutakse tra-
ditsioonilist jõulukaupa, pagaritooteid, kudumeid, käsi-
tööesemeid jpm.
Linnapea Edgar Savisaar märkis avamisel, et juba meie esi-
vanematel oli hea tava käia laadal või turul kauplemas. 
„Vaatamata valitsejatele või riigikorrale on see tore komme 
kestnud ning saanud argielu üheks harjumuseks ka prae-
gu,“ sõnas ta. „Laatadel on palju rohkem sooja ja vahetut 
suhtlemist ning kodusust kui kõledates ostukeskustes. Siin 
saab müüa omatehtud tooteid, olgu need siis hoidised, kä-
sitöö, ehted. Olen kuulnud, et paljudele perenaistele meel-
dib laatadel käia just seetõttu, et siit mõni uus ja põnev ret-
sept saada.“
Jõululaat Nõmme turul on avatud 10.-14. detsembrini. Eel-
oleval pühapäeval, 14. detsembril kell 12 avatakse Nõmme 
turul ka uisuväljak. 

Algas Hiiu tänava rekonstrueerimine
Sel nädalal algas Tallinnas Vabaduse puiestee ja Pärnu 
maantee vahelise Hiiu tänava lõigu rekonstrueerimistöö, 
mille käigus vahetatakse ühesuunalise liiklusega 859 m pik-
kusel lõigul välja teealused sidekaablid, rekonstrueeritakse 
ühisvoolne 1300mm kanalisatsioonikollektor ning 1937. 
aastal rajatud malmist veetorustik, uuendatakse sõidutee 
ning kõnnitee asfaltkate. Samuti paigaldatakse tänavale 
uued valgustid.
Hiiu tänava paremasse serva ehitatakse 3,5 m laiune kerg-
liiklustee ning vasakusse serva 1,5 m laiune kõnnitee. Kõn-
ni- ja kergliiklusteede osas võetakse kasutusele Kalamajas 
Soo tänaval rakendatud lahendus – autodele jääb läbivalt 
üks 4 m laiune sõidurada ning teine teisel pool sõiduteed 
paiknevad kõnnitee ja kergliiklustee.
Hiiu tänava rekonstrueerimise projekti põhiline eesmärk 
on suurendada sõidumugavust ja tõsta liiklusohutust. Vee-
varustus- ja kanalisatsioonitrasside kaevud nihutatakse 
väljapoole sõidujälge ning sademevesi juhitakse ära ise-
voolse sademeveekanalisatsiooni kaudu. Ülekäigurajad ko-
handatakse vaegnägijate vajadusi arvestavaiks.

Kasside kiibistamine kohustuslikuks
1. jaanuarist 2015 hakkab Tallinnas kehtima kasside mikro-
kiibiga märgistamise ja registreerimise kohustus.
Lemmikloomade märgistamine mikrokiibiga kiirendab ja 
lihtsustab kaotsi läinud looma kokkuviimist omanikuga 
ning aitab kaasa hulkuvate loomade arvu vähendamisele. 
Suurem osa Tallinna kodukassidest ei käi õues, kuid ka ne-
mad ei ole kaitstud kaotsiminemise eest. Näiteks võib kass 
lipsata praokile jäänud koduuksest või transpordipuurist 
välja, kukkuda alla aknast või rõdult. Tänaval varitsevad 
kasse aga paljud ohud, mille tõttu võib kass raskelt haiges-
tuda, viga saada või hukkuda. 
Kiibistatud ja registrisse kantud kassi leidmisel tuvastab 
varjupaik või loomakliinik kassi omaniku ja võtab temaga 
kohe ühendust, seega võib loom jõuda koju tagasi kiiresti ja 
oht tänaval elu kaotada on märkimisväärselt väiksem. Kui 
kass on registrisse kandmata, siis ei ole võimalik vaid kiibi 
numbri järgi omanikku tuvastada.

Raepress
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Orul ja Kohtla-Nõm-
mel võetakse kasutu-
sele uued ooteplatvor-
mid
Alates 16. detsembrist hak-
kavad Elroni rongid Ida-Vi-
rumaal Orul ja Koht-
la-Nõmmel peatuma uute 
ooteplatvormide juures. 
Oluline on tähele panna, et 
muutuvad ka peatuste asu-
kohad.
„Suurem muudatus puu-
dutab Kohtlat ja Koht-
la-Nõmmet – nimelt viiakse 
alates 16. detsembrist pea-
tus Kohtla jaama juurest 
Kohta-Nõmmele – inimes-
tele, alevile ja kaevandus-
muuseumile 1,5 kilomeetri 
võrra lähemale,“ ütles Elro-
ni kommunikatsiooni- ja 
turundusjuht Mai Vahtrik. 
„Uus peatus asub Koht-
la-Nõmme alevis Roodu 
ülesõidu juures, peatusesse 
pääseb Kooli ja Taime täna-
va kaudu.“
Ka Oru jaamas võetakse ka-
sutusele uus ja moodne oo-
teplatvorm, mis asub seni-
sest ootekohast ligikaudu 
300 meetrit Tallinna pool.
Kohtla ja Oru platvormide 
valmimisega on renoveeri-
tud kõik platvormid Ta-
pa-Narva liinil.

auto24 Rally Estonia 
sai väärika turismiau-
hinna
Tänavu 17.-19. juulil Ote-
pääl, Tartus ja Lõuna-Eestis 
toimunud selle aasta Balti-
kumi suurim autospordi-
sündmus ja FIA ERC auto-
ralli Euroopa meistrivõist-
luste etapp auto24 Rally Es-
tonia 2014 sai konkursi 
„Ehe Lõuna-Eesti 2014“ 
raames väärika auhinna, 
milleks oli võit parima tu-
rismisündmuse kategoo-
rias. Saadud tunnustus, 
mille on auto24 Rally Esto-
nia saanud ka aastal 2012, 
on järjekordne märk sellest, 
et auto24 Rally Estonia on 
enamat kui lihtsalt üks 
võistlus.
Tänavu esmakordselt FIA 
ERC autoralli Euroopa 
meistrivõistluste etapi staa-
tust omanud auto24 Rally 
Estonia pälvis esimesel aas-
tal ka FIA ERC sarja parima 
ralli auhinna. Tunnustused 
Eestist ja Euroopast näita-
vad, et 2010. aastal esma-
kordselt toimunud Rally 
Estonia meeskond on liiku-
nud õiges suunas. Juba al-
guses oli korraldajatel sel-
ge, et tuleb jõuda rahvusva-
helise tippsarja etapi staa-
tusesse, mis tänavu edukalt 
realiseeriti. Lisaks mainitud 
FIA ERC sarja etapile oli tä-
navune auto24 Rally Esto-
nia teist aastat FIA Euro-
pean Historic Sporting Ral-
ly Championship sarja ja 
Eesti autoralli meistrivõist-
luste sarja etapiks.

Kuulutaja
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Eesti külaliikumise Kodu-
kant algatatud ühisnädalal 
toimusid 29. novembril tal-
gud Kaitseliidu Viru maleva 
Tapa kompanii majas. Osales 
45 vabatahtlikku. 
Esindatud olid nii noored, 
õpilased, töötavad inimesed 
kui ka pensionärid. Talgulisi 
oli kohale tulnud ka väljast-
poolt Tapa linna - Lehtsest, 
Rakverest Reaalgümnaasiu-
mi abituriendid ja üliõpila-
sed Virumaa Rakenduskõrg-
koolist. Üritusest võtsid ak-
tiivselt osa paljud Kaitseliidu 
Tapa kompanii liikmed ja 10 
tubli inimesega oli esinda-
tud ASi Hoolekandeteenu-
sed Tapa Kodu.
Kuuma tee ja kohvi, maitsva 
supi, võileibade, magusate 
saiade ning küpsistega kosti-
tasid talgulisi Naiskodukait-
se Tapa jaoskonna liikmed.

Heategevuspäev 
Kunda 
vähekindlustatud 
perede laste 
toetuseks 
Põdra Pubi ja Kunda klubi 
ühise projektina toimus hea-
tegevuspäev, mille eesmär-
giks oli toetada vähekindlus-
tatud perede lapsi. 
Põdra Pubi omaniku Renee 
Räni sõnul on nõrgemate ai-
tamine nende peres elustiili 
küsimus. Nii oma pere kui ka 
motoklubiga Maholm osale-
takse lastekodude üritustel 
juba aastaid. „Püüan võima-
luse korral abivajajat ikka ai-
data. Kuna pubi sai soetatud 
ja majas ruumi on, saan hea-
tegevuslikke üritusi korral-
dada. Pakun pubis tööd ka 
kohalikule puudega tüdru-
kule,“ rääkis Räni. 
Samal ajal toimus terve päe-
va väldanud heategevus-
kontsert, kus astusid üles ko-
halike huviringide taidlejad 
ning külalisesinejana pe-
reansambel Tiia ja tütred. 
Õhtul käis laval ansambel 
Fantaasia. 
Kuido Odari valmistatud an-
netuslaekasse kogunes lin-
narahva ning kohalike ette-
võtjate abiga päris arvesta-
tav summa, mille eest saab 
soetada Kundas elavale sü-
gava puudega lapsele aspi-
raatori. 
Kõik annetused antakse pe-
redele üle 21. detsembril 
Kunda klubis toimuval hea-
tegevusüritusel, sellel osaleb 
ka koostööpartner Karmeli 
kogudus. 
Korraldajad tänavad abista-
jaid ning plaanivad ettevõt-
mist korrata järgmiste jõulu-
de eel. 

Tiia Paist

Kaitseliidu Tapa kompanii
hoone korrastati talgutel

Tamsalu Gümnaasiumi 7.a 
klassi õpilased jätavad sel 
aastal omavahel loosipakid 
tegemata ning koguvad raha 
Rakvere kodutute loomade 
varjupaigale koeratoidu ost-
miseks. 
Idee autori ja eestvedaja Ev-
genia Iarnia sõnul polnud 
pooled õpilased huvitatud 
loosipaki tegemisest mõnele 
klassikaaslasele. Seepärast 
tuli leida kompromiss. „ Mil-
leks raisata raha mittemida-
giütleva eseme peale, mis 
pärast nagunii maas vedeleb 
ja mida kellelgi vaja pole,“ 
arutles ta. „Pakkusin välja, et 
ostame koeratoitu Rakvere 
kodutute loomade varjupai-

gale. Kogu klass oli nõus. Iga 
õpilane tõi neli eurot.“
„Selline õpilaste initsiatiiv 
tegi rõõmu,“ ütles Anneli 
Tell, kes juhatab klassi kol-
mandat aastat. „Pean väga 
oluliseks oskust märgata ja 
reaalsete tegudega toetada 
abivajajaid ning endast nõr-
gemaid.“
„Meie klassis õpivad hea-
tahtlikud, sõbralikud ning 
südamlikud noored,“ lisas 
õpetaja.
Koeratoitu osteti kogutud 84 
euro eest ning kink anti var-
jupaigale üle neljapäeval. 
Kohalik omavalitsus tellis 
bussi ja kool lubas kingituse 
üle anda koolitundide ajal. 

Küsimusele, miks just Rak-
vere kodutute loomade var-
jupaigale, vastas Evgenia: 
„See on meie kodule kõige 
lähemal ning sinna satub 
loomi ka meie piirkonnast.“ 

Sama plaan teistelgi
Samasugustele ideedele on 
tuldud veel teisteski kooli-
des. Näiteks Rakvere Reaal-
gümnaasiumi 9.t iga õpilane 
panustab 5 eurot kodututele 
kassidele kingituse tegemi-
seks – selle raha eest ostetak-
se kassitoitu, mis annetatak-
se varjupaigale.

Tiia Paist

Tamsalu Gümnaasiumi 
7.a toetab kodutuid loomi

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugi-
keskus varustas talgulised 
töövahenditega.
Vaatamata väljas valitsevate-
le külmakraadidele ning 
ebamugavust tekitanud küt-
mata ruumidele oli talgurah-
va tuju väga hea ja tegevus 
kulges ladusalt. Kõik ruumid 
koristati prahist (kokku  um-

bes 900 ruutmeetrit pinda), 
seintelt kraabiti maha vana 
värv, põrandatelt eemaldati 
kulunud linoleumkate. Selle-
ga valmistati maja ette järg-
miseks ehitusetapiks. 

Senta Malva,
MTÜ Tapa Vabatahtlike

Tugikeskus juhatuse liige

Foto: erakogu

Foto: Jaanus Prits 

Heategevuskontserdil astus 
üles Virumaal armastatud 
Kaire Reimus. 
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Haljala vald tunnustab tegijaid
Haljala vald andis välja üheksanda kultuuripreemia, sel 
korral tunnustati 650 euroga MTÜd Haljala Noortekeskus.
MTÜ Haljala Noortekeskus on enam kui tosina aasta jook-
sul pakkunud aktiivset koolivälist vaba aja sisustamist ja 
huvitegevust valla noortele. Iga päev külastab noortekes-
kust pea 40 last.
„Igal tegevusaastal on noortekeskus taotlenud projektide 
elluviimiseks rahastamist, mis on osutunud edukaks,“ põh-
jendas Haljala vallavanem Leo Aadel. „Igal suvel aitab 
noortekeskus korraldada kahes vahetuses noorte töömale-
vat, pakkudes ühiskondlikult kasulikku tööharjumust ja 
töövälist huvitegevust.“ 
Viimaste aastate jooksul on noortekeskus korduvalt osale-
nud rahvusvahelises vahetusprojektis, mille tulemusel on 
keskuses vabatahtlikena kaasa löönud juba 4 välisnoort 
Saksamaalt, Kreekast ja Sloveeniast, kes omakorda on ko-
halikele noortele andnud võimaluse lõimuda rahvusvaheli-
se kultuuriga.
Ent preemiaid jagatakse veel: antakse välja ka Haljala valla 
„Aasta tegija“ aunimetus. Ettepanekud koos põhjenduste-
ga palutakse esitada kirjalikult valla kantseleisse märgusõ-
naga „Aasta tegija“ hiljemalt selle aasta 31. detsembriks. 
Täpsem informatsioon valla kodulehel www.haljala.ee.
„“Aasta tegija“ aunimetusega kaasnev esemeline auhind ja 
valla tänukiri antakse aunimetuse saajale pidulikult üle kas 
Eesti Vabariigi aastapäeval, vallale omavalitsusliku staatuse 
andmise aastapäeval või valla muul avalikul üritusel,“ kir-
jutatakse kodulehel.

Katrin Kivi

Foto: LC Rakvere liikmed möödunud jõulude eel. 

LC Rakvere paneb
Virumaa vähekindlustatud
peredel silmad särama
Juba viiendat aastat korraldab lionsklubi LC Rakvere heate-
gevusliku jagamiskampaania vähekindlustatud peredele. 
Neljal eelmisel korral viidi see üritus läbi koostöös Karmeli 
koguduse liikmetega. Sel aastal on partneriks Rakvere Rah-
vamaja, kus jagamiskampaania ka toimub.
LC Rakvere liikmeskond on aasta jooksul kogunud suure 
koguse esmatarbekaupu, laste ja täiskasvanute riideid ning 
jalatseid. Ettevõtmisele paneb õla alla ka Eesti Toidupank. 
Kõik kogutu jagatakse peredele laiali 21. detsembril. Pro-
jekt hõlmab kogu maakonda. Teavitatud on omavalitsuste 
sotsiaaltöötajaid, kes info abivajavate peredeni edasi toi-
metavad. Osa ametnikke on valmis pered ise kohale toime-
tama. See annab lootust, et kõik abi vajavad pered seda ka 
saavad.
Et aeg mõnusamalt sujuks, pakutakse teed ja kringlit, laste-
le ka kommi. Kohapeal on toimetavad LC Rakvere klubi 
liikmed. 

Tiia Paist

Foto: erakogu

Tamsalu Gümnaasiumi 7.a rõõmustab heateo, kutsa toidu üle. Foto: Tiia Paist
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14. ja 21. detsember kell 18:20
18. detsember kell 19

Komöödia
(Alla 12 a mittesoovitatav)

REIS ITAALIAS

14. ja 21. detsember kell 16:05
18. detsember kell 14:30 ja 16:45

Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

NULLPUNKT

14. ja 21. detsember kell 14
Seiklus

(Alla 6 a mittesoovitatav)

IMETLUSVÄÄRSE
NOORE T.S. SPIVETI

ERAKORDNE TEEKOND

14. ja 21. detsember 20:30
18. detsember kell 21:05

Thriller
(Alla 12 a mittesoovitatav)

STONEHEARSTI
VAIMUHAIGLAKui Rakvere Ametikool oma 

jõululaadaga kuus aastat ta-
gasi alustas, mahuti ära ühte 
majja. Tänaseks ollakse laie-
netud kahte majja: peamajas 
on rõhk talutoodetel ja käsi-
tööl; leival ja vorstil-singil; 
seal müüakse ka raamatuid 
ja kivikeraamikat; toimuvad 
õnneloos ning kontserdid. 
Ametikooli Bkorpuses on 
aga avatud jõulubufee, koh-
vik, saab kaunistada pipar-
kooke ja teha martsipani, 
toimub jõuluvana kool suur-
tele ja väikestele lastele, pui-
dutöökojas on võimalik 

meisterdada küünlaaluseid 
ja osta õpilaste tehtud pui-
dust esemeid ning sepiseid 
jne.
Kõigil kuuel aastal on laadal 
avatud olnud töötoad, kus 
saab teha jõulukaunistusi, 
puidust asju, piparkooke, 
looduskosmeetikat jm. Töö-
tubasid on tulnud juurde, 
näiteks tänavu on näomaa-
lingute tuba, kus tegutsevad 
maaturismi eriala õpilased. 
Jõuluvana koolis saavad li-
saks lastele osaleda ka täis-
kasvanud, seal saab laulda 
jõululaule ja õppida jõulava-

naks. 
Õnneloosi peaauhinnaks on 
alati olnud kooli õpilaste val-
mistatud BBQahi, kuid sel 
aastal pole see nii: loosirat-
tasse läheb hoopis suitsuahi.
Koolimaja 100. sünnipäe-
vaaasta puhul pakutakse 
sünnipäevatorti kell 14.
Käigus on buss, mis toob ini-
mesed linnast laadale ja viib 
iga poole tunni järel linna ta-
gasi. 

Kuulutaja

26. detsembril algusega kell 19 viib kuulajad aastavahetuse 
lainele tangorütm Jõhvi kontserdimajas. 
Solistide Gerli Padari ja Emil Rutiku esituses tulevad ette-
kandmisele kuulsaimad tangod selle tantsu kodumaalt Ar-
gentiinast, samuti ka Prantsusmaalt, Saksamaalt, Eestist, 
Venemaalt ning mujaltki. Selgub seegi, miks ei tohi tangot 
tantsida koos eskimoga. 
Kaasa tantsib Martin Parmas. Meeletuid meloodiaid võlub 
välja Pärnu Linnaorkester akordionivirtuoos Tiit Kalluste 
juhendamisel. 
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja Jõhvi Kontserdi-
maja kassas.

Kuulutaja

Jõulude-eelne aeg on ilmselt 
laadarikkamgi kui suvi. Kin-
gikotid vajavad täitmist ning 
meistrimehed ja tootjad võ-
tavad aastast viimast. Laat 
on aga siiski midagi enamat 
kui kaubandusüritus.
Rakvere Eragümnaasium 
korraldab sel aastal kolman-
dat korda kogukonnale suu-
natud jõululaada. 13. det-
sembril toimuv laat leiab 
aset algklasside õpetajate 
ning lapsevanemate eestve-
damisel, kaasatud on kõik 1.-
5. klassi õpilased.
„Mulle meeldiks väga teha 
koostööd ümbritsevate lin-
naosadega: Kukeküla, Lille-
küla, Moonaküla,“ rõhutas 
erakooli juht Anne Nõgu. 
„Samal ajal toimub teises 
linna otsas ametikooli laat, 
meie tahaks siinpool tutvus-
tada kogukonnalaada kaudu 
inimestele seda, mida meie 
teeme.“
„Laada korraldamise mõte 
on panna inimesed koos te-
gutsema. Vanemad saavad 
midagi teha koos oma lapse-
ga, laps saab midagi teha 
koos naabritega, koostege-
mise rõõm on väga oluline. 
Laata ei korralda ju tegelikult 
kool, vaid suures osas on 
eestvedajad lapsevanemad 
ning lapsed on neil abiks.“
Kooli jõululaadalt saab osta 
armsaid ning rõõmu ja süda-
mega tehtud jõulukinke, 
mille on valmistanud lapsed, 
vanemad ja õpetajad. Neile 

Foto: Rakvere Eragümnaasium.

Erakool teeb laada kogukonnale

Ametikoolis tuleb kuues jõululaat

RMK kutsub jõulukuuske valima
Selgi aastal kutsub RMK kõiki jõulude eel riigimetsa endale 
sobivat kuusepuud valima. Metsaretke planeerimise muu-
dab lihtsaks RMK koduleht või mobiilirakendus, mille abil 
on lihtne tuvastada riigimetsa asukoht, tutvuda kuusetoo-
mise juhistega ning puu eest tasuda.
RMK metsakasvatuse peaspetsialisti Toomas Väädi sõnul 
on RMK pakutav võimalus iga aastaga aina populaarse-
maks muutunud. „Sobiva jõulupuu valimine annab hea 
põhjuse talvel metsa minna ning kuuseke, mis sellise retke 
käigus valitakse, aitab luua mõnusat jõulutunnet,“ sõnas 
Väät. RMK pakub omal käel jõulukuuse toomise võimalust 
riigimetsast seitsmendat aastat, eelmisel aastal osteti nii 
8700 kuuske.
Enne metsa minekut tuleks Toomas Väädi sõnul tutvuda 
riigimetsade kaardiga RMK kodulehel või mobiilirakendu-
ses ning teha endale selgeks, kus asub riigimets. „Nutitele-
fonide kasutajad saavad RMK mobiilirakenduse abil met-
sas olles kindlaks teha, et asuvad ikka riigimetsas, kus puu-
duvad looduskaitselised piirangud ning kust võib kuuske 
võtta,“ sõnas Väät. 
Metsas olles tuleb kindlasti järgida kuusetoomise reegleid. 
„Jõulupuu võib võtta sealt, kus tal pole lootust suureks kas-
vada – teede ja kraavide servadest, liinide ja vana metsa 
alt,“ nimetas Väät sobivad kohad. „Kindlasti ei tohi kuuski 
raiuda metsanoorendikest, kuhu nad on inimeste istutatud 
või kus neist on sirgumas palgipuud.“ Metsanoorendiku 
tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt istutatud ja 
hooldatud ning enamasti ühevanused.
Kuuse eest saab tasuda internetiülekandega või mobiili-
maksega, enne kuuse võtmist peab puu eest olema tasu-
tud. Kuuse hind sõltub puu pikkusest – kuni 1-meetrine 
kuusk maksab 3 eurot, 1–2-meetrine kuusk 8 eurot ning 
2–3-meetrine kuusk 13 eurot. 
Metsa minnes tuleks kaasa võtta saag või kirves ning panna 
selga ilmastikule sobivad riided. Toodud kuuske tasuks en-
ne tuppa toomist hoida võimalusel mõnda aega jahedamas 
ruumis, näiteks koridoris või garaa�is, nii püsib puu hiljem 
toas kauem värske. Rohkem juhiseid kuusega ümberkäimi-
se kohta leiab RMK kodulehelt.
Kuuseretkega seotud küsimuste korral aitab RMK kuuseabi 
telefon 676 7500, mis töötab 1.-23. detsembrini kell 9-18. 
Täpsed juhised, riigimetsa kaardi ja muu lisainfo leiab ka 
www.rmk.ee/kuuseke.

Kuulutaja

Jõhvi kontserdimaja soovitab: Alexela 
pühademuusika „ Tango“ 

lisaks on oma kaubaga välja 
tulemas talukaupade müü-
jad, käsitöömeistrid ja loo-
dustoodete valmistajad. 
Ehkki laat pole pelgalt kau-
bandusüritus ja sellel on ka 
oma kultuuriprogramm, mi-
da sisustavad pilliõpilased ja 
lauljad, on kauplemisel siiski 
oma oluline roll. 
„Selle kaudu püüame aren-
dada laste ettevõtlust,“ selgi-
tas Nõgu. „Selleks, et asja 
müüa, peab tal olema otstar-
ve, kaubanduslik välimus, 
kvaliteet ja ka sobiv hind. 
Lõpuks on lastel võimalus 
osaleda otsustamises, mida 
kogutud rahaga peale haka-

ta.“
Eelmisel aastal käisid lapsed 
selle raha toel koos Lahe-
maal õppepäeval, tunamullu 
soetati algklasside majja va-
hetunnis kasutamiseks 
mõeldud liikumismängude 
vahendeid.
Igal klassil on laada korral-
damisel oma ülesanne: kes 
peab kohvikut, kes aitab 
ruume ette valmistada, kes 
koristada, kes korraldab lo-
teriid, kes töötubasid.
Eragümnaasiumi jõululaat 
toimub 13. detsembril kell 
10-14, kõik on teretulnud.

Maris Marko

MÕNE REAGA

Koolilaadal tuleb kauplemise kõrvalt leida võimalus ka 
esinejaid jälgida.
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O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Sissepääs kõigile tasuta!
13. detsembril valib retrohõngulist muusikat DJ Margus 
Teetsov

10 trummi
12. detsembril Yours to discover
13. detsembril Plaan B

Tapa Kultuurikoda
12. detsembril kell 19 Tapa linnaorkestri filmimuusika 
kontsert. Sümbioos muusikast ja filmist. Sisepääsuks va-
baannetus.
14. detsembril kell 10 esineb Tapa Jakobi kiriku jumalatee-
nistusel segakoor „Leetar“
16. detsembril kell 16 ja 18 animafilm „Solani ja Ludvigi 
jõulud“. 
18. detsembril kell 13 eakate jõulupidu.
19. detsembril kell 19 Eesti Kontserdi programm Muusika 
Eestimaale. „Rikaste linnade rikas kultuur“. Ansambel 
Hortus Musicus. Kunstiline juht Andres Mustonen. Kõlab 
XVI-XVII sajandi suurlinnade muusika. Pääsmed 2 ja 3 eu-
rot.
21. detsembril kell 11.30 Tapa Jakobi kirikus Tapa Kam-
merkoori jõulukontsert.
21. detsembril kell 13 jõuluhõnguline perepäev. Kultuuri-
koja lasteringidelt etendus K. Kumberg „Neli südamesoo-
vi“. Avatud kohvik, mängu- ja meisterdamisnurk. Üritus 
on tasuta. Tule veeda perega askelduste vaba pühapäev!

Rakvere Laserteraapia kabinet
Kehakoostise analüüs - mõõdab rasvaprotsenti, kehamas-
si indeksi, füüsise hinnang, keha veesisalduse protsendi, 
bioloogiline vanus jm näidud. Hind 5 eurot. Broneeri aeg 
telefonil 5834 1764

VABA AEG
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Tel 5919 9330, 5340 9428
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

2,40

2,30

€

€

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres,
Nõmme turul ja

Mustamäe turul Tallinnas

Eestimaine liha otse farmerilt!

sõrmuseid, kõrvarõngaid

Tulge uudistama!

UUE DISAINIGAValmistame

Koliauto
Telli: 55 000 87

e-kiri:

• Väikeveod Eesti linnades

Kolimine, tõstetöö ja montaaz

Ebavajaliku äravedu

Pakkematerjalide müük

info@koliauto.ee

www.koliauto.ee

•

•

•

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L, P

- 9.00-16.00

Suletud

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

OÜ SARGOMETS on tegutsenud

turul pea 15 aastat, kelle

põhitegevuseks on

metsamajandamine.

Ostame metsakinnistuid,

raieõigust ja

teostame metsaraie

kompleksteenust

(lõikus, väljavedu, transport).

Täpsem info ja pakkumised

oodatud tel. 511 5055

LHK. EHITUS OÜ

TEL: 5367 1555TEL: 5367 1555

Ehitustööd Lääne-VirumaalEhitustööd Lääne-Virumaal

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD

KATUSE-, FASSAADI-

JA KORTERI

REMONDITÖÖD

* Põllumajandusehitised
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

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

PALJU PÕNEVAT JÕULUKAUPA
KODU KAUNISTAMISEKS JA
MOODSAID RÕIVAKANGAID
JÕULUPIDUDEKS
* jõuluvana kingikotti sobivaid

voodipesusid igas mõõdus ja
mitmeksesises mustrivalikus ja
isetegemise rõõmuks väga lai valik
soodsa hinnaga voodipesukangaid

* uus valik kardina ja mööbliriideid
* niite, nööpe, pitse ja paelu

Aresso nurgadiivan-voodi

Kõiki tooteid
on võimalik

soetada LIISI
JÄRELMAKSUGA!

Amigo diivan-voodiNari Juunior Rowena nurgadiivan

Mööblisalong Vaala keskuses

SAMI voodi
Pruun ja valge

Hind alates 88€

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:

Õhk-vesi soojuspumpade uued mudelid
• töökindlus tagatud välistemperatuuril -25C
• tõrgeteta töö välistemperatuuril -30C
• A-klassi ringluspump
• külmumis- ja ummistuskindel soojusvaheti

°
°

Hinnad alates 2990.-
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