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ltPühade ajal on Põhjakeskuse lahtiolekuajad muudetud!

24. detsember 
Põhjakeskus. 10.00 – 18.00

Rimi. 8.00 – 20.00

25. detsember 
Põhjakeskus. suletud
Rimi. 10.00 – 20.00

26. detsember
Põhjakeskus. 10.00 – 20.00

Rimi. 10.00 – 22.00 

31. detsember
Põhjakeskus. 10.00 – 18.00

Rimi. 8.00 – 20.00

1. jaanuar
Põhjakeskus. suletud
Rimi. 12.00 – 20.00

Teistel päevadel oleme 
avatud tavapäraselt!

Kauneid pühi!

Sel aastal 
       on jõulud 
             erilised...
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JUHTKIRI

Täna, jõulukuu edenedes ja 
pühade ootuses, on enne 
aastaringi täitumist paslik 
vaadata tagasi. Käia mõttes 
läbi kõik õnnestumised, soo-
jad tunded ja perega ühiselt 
veedetud argiõhtud. Mõelda 
ka selle peale, mis nii hästi ei 
õnnestunud või mida taha-
me uuel aastaringil teha 
veelgi paremini.
On ju jõulukuu just see aeg, 
mil enamus meist saab rin-
giratast pöörlevas maailmas 
hetkes aja maha võtta ja 
mõelda tõeliste väärtuste 
peale elus. 
Millised on need väärtused 
ja miks üldse oleme siia ilma 
tulnud? Need eksistentsiaal-
sed küsimused külastavad 
erinevatel aegadel meist pal-
jusid.
Küllap on ka vastused siin-
kohal väga erilaadsed. On 
need eneseteostuslikud, 
maailmaparanduslikud vms, 
kuid oma lähedaste väärtus-
tamine on tõenäoliselt oluli-
ne meile kõigile. Just jõulu-
kuul tuleb meelde eemal 
elava ema ja isa külastus, te-
lefonikõne Tallinnas, Tartus 
või Jänedal õppivale õele või 
võtame aega ja räägime oma 
lastega. Räägime nende mõ-
tetest ja arusaamadest, mitte 
ei keskendu enda ootustele. 
Jõulukuu on eriline, selle sõ-
na otseses mõttes. Olgu see 
siis meie jaoks kristlik püha 
või mitte. Kas ongi olemusli-

kult tähtis meie kokkupuude 
religiooniga või kirikus käi-
mise sagedus. Kord aastas, 
jõululaupäeval või iganäda-
laselt jumalateenistusel vii-
binutele on pühade sügavus 
tõenäoliselt erinev. Kuid sü-
gavus ei pruugi olla verti-
kaalne. Need tunded, aru-
saamad ja mõtestatus on 
lihtsalt teistsugused.
Milline oli Lääne-Virumaa 
aasta 2014, kuhu sisse jäid 
Võsu kuum rannahooaeg, 
Haljala arendused ja muutu-
nud liiklusskeem, Tamsalu 
alajaama valmimine ja Tapa 
I jalaväebrigaadi täienemine 
elukutseliste kaitseväelaste 
ja liitlastega? Maakonnas on 
tehtud palju ja hulk arendusi 
ootab meie tugevaid omava-
litsusi, uuel ringil, ees. Sõ-
merust Väike-Maarjani ja Vi-
ru-Nigulast Laekvereni. Elu 
on pidevas muutumises ja 
kõik pingutavad selle nimel, 
et meil oleks oma koduko-
has hea elada.
On ehk veidi nõutukski tegev 
see, et Rakvere linna puhul 
on paljude suurprojektidega 
võrreldes enamgi kõneainet 
saanud uudne jõulupuu. Ta-
haplaanile on jäänud reketi-
alade hall, kinomaja aren-
gud, uus lasteaia hoone ja 
muudki. Rakvere aga areneb 
maakonnakeskusena jõud-
salt ja see on kasulik kogu 
meie maakonnale. 
Ka nüüd, pühade-eelsel ajal, 

näitavad paljud lääneviru-
kad üles ühtsust ja lähevad 
Rakvere Spordihalli kaasa 
elama Tarva korvpalliklubile, 
kes nii laupäeval kui püha-
päeval heitleb ühena neljast 
Eesti parimast meeskonnast 
karikavõidu nimel. Ühtsus ja 
kogukonnatunne iseloo-
mustabki minu ja paljude 
teiste jaoks Lääne-Virumaad 
kõige enam.
Julgus olla aktiivne, avaldada 
arvamust, panustada vaba-
tahtlikus tegevuses, mõelda 
kaasa ja tunnistada ka oma 
vigu.
Meie inimesed on erilised, 
meie inimesed on head. Vaa-
tamata aastaajale.
Soovin teile palju häid tegu-
sid, aega pereringis ja jõulu-
rõõmu, olenemata kingipak-
kide suurusest või jõulupuu 
vormist. 
Kaunist jõuluaega ja head 
vana aasta lõppu.

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Aastaringi täitumine
ja jõulutunne

Rakvere linn koos tublide et-
tevõtjatega korraldab juba 
15. aastat järjest ilutulestik-
ku. See koostöö on olnud tu-
lemuslik: Rakvere kaunis ilu-
tulestik on toonud linnale 
tuntust üle Eesti ning meeli-
tanud aastavahetustel Rak-
verre palju välisturiste ja kü-
lalisi.
Vaatemängu korraldab ja 
seab Vallimäel kokku oma 
ala professionaal Steven 
Vaarmann. Kuna Eestimaa 

talv kipub olema sombune, 
siis on seekord kavas lisaks 
kasutada pauguefektiga ja 
vilega erksavärvilisemaid 
tooteid, mis ei lenda üle 160 
meetri. Võimsa ilutulestiku 
pikkuseks kujuneb umbes 6 
minutit. Lõpus on kindlasti 
traditsiooniline “kuldvihm”.
Hea ettevõtja, kui oled val-
mis toetama ilutulestikku 
Rakveres, siis palume raha 
kanda ilutulestikufirma Fi-
restudio OÜ arvelduskonto-

le nr EE742200001120049034 
Swedbank. Ilutulestiku suu-
rus ja võimsus kujuneb vas-
tavalt laekunud summale. 
Traditsiooniliselt annab ka 
linn omapoolse panuse.
Lisainfo: Märt Ilves telefon 
nr 50 69 175 k.a arvete koos-
tamisel.
Rahulikku advendiaega ja 
head uut, 2015. aastat!

Mihkel Juhkami,
linnapea

Hea linlane, toeta ilutulestikku!

Aasta jälle läbi
47 lehenumbrit, hea hulk artikleid, reklaami, kuulutusi – 
Kuulutaja tõmbab aastale 2014 tänasega joone alla. Järgmi-
ne number ilmub juba järgmisel aastal, 9. jaanuaril 2015.
Kui endast rääkida, siis mahub jutt nelja sõnasse: Kuulutaja 
on tublisti kasvanud. Nagu kõik teised, oleme aasta vane-
maks saanud, loodetavasti ka targemaks ning kogenumaks. 
Kasvu tunnetab lugeja ning reklaamiandja: kui lugeda kok-
ku leheküljed, mille väljaandmisega meie toimetus aasta 
läbi vaeva nägi, on neid kogunenud pea sama palju, kui 
masule eelnenud majanduskasvu viimasel aastal.
Maailmas toimunust jääb tänavusest kindlasti meelde üks 
märksõna – Venemaa. Olümpiamängude korraldamisega 
see aasta neile algas ja suure rahanduskrahhiga lõpeb. Ise 
teavad, mis teevad – tuult külvavad, tormi lõikavad.
Siit-sealt on kostunud juba kaastundeavaldusi – lihtne ve-
nelane polevat selles süüdi, et riigi kõrgem poliitiline juht-
kond eesotsas presidendiga selliseid mänge mängib. Kui 
minult isiklikult küsida, siis ei mingit kahetsust: iga rahvas 
on oma riiki väärt. Lihtsalt ei maksa kollektiivselt nii hari-
matu ja rumal olla kui nad on ning üht jumalust, Putinit, 
90protsendilise toetusega kummardada. 
Neil oli demokraatia, maailm oli valmis neid vastu võtma, 
riik on rikas – miks nad kõik selle taas jalge alla lubasid tal-
lata? Aga kui nad teisiti ei oska kui vaid oma kõva käega 
tsaari jumaldada, siis andku aga minna. Pole meie asi neid 
haletseda. Ning õnneks ei pea me neid enam ka kartma, 
isegi juhul, kui alaväärsuskompleks, suurushullus või mis 
iganes neil oma riiki enam ära ei mahu.
Eesti jaoks muidu nii rahuliku ja stabiilse aasta lõpu rikku-
sid lähenevad Riigikogu valimised. Mitte et valimised paha 
asi oleks: (poliit)inimesed on need, kes end naeruväärista-
vad ja sellega koos rikuvad ka riigi kui intuitsiooni mainet.
Jumal küll, tahan poliitikuhakatistele karjuda, andke enda-
le oma võimetest aru! See, kui oled 20 aastat töötanud tele-
visioonis, ei tähenda veel, et nüüd oled valmis tormama 
Riigikogusse! Eriti siis, kui oled seni poliitikast võimalikult 
kaugelt mööda käinud.
Lugeja saab aru küll, keda ma siinkohal konkreetselt mõt-
len, aga peibutusparte on muidugi kaugelt rohkem, kui see 
üks naisterahvas. Loodan väga, et lõunaeestlastest valijad 
kaaluvad tõsiselt, enne kui hääle oma armastatud telenäole 
annavad. 
Erakonnad on valmis rabelema iga hääle eest ja värbavad 
selle nimel enda ridadesse tuntud nägusid, kuid hiljem ol-
lakse hädas, kui „näod ja pardid“ Riigikogus tööd ei viitsi 
või ei oska teha. Läänevirulased peaksid mäletama küll veel 
oma Võsa-Petsi – paljukest siis sellest mehest seaduseloojat 
oli, nii Rakvere linnavolikogus kui ka Riigikogus?
Viimane uudis ühest Rakvere endisest linnapeast, kes ot-
sustas samuti Riigikogusse kandideerida ja astus selle ni-
mel Keskerakonda, paneb lihtsalt muigama: mees, mees; 
kas püünele pääsemise soov on tõesti nii suur, et vahetad 
jälle oma põhimõtteid?
Head ja rahulikku aastalõppu ning veel paremat uut aastat!

Aivar Ojaperv,
Kuulutaja tegevtoimetaja
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Linna põhitegevuse tulud 
järgmisel aastal on 14 666 
152 eurot, põhitegevuse ku-
lud 13 679 979 eurot, in-
vesteerimistegevus 181 461 
eurot ja finantseerimistege-
vus 1 074 200 eurot. Samuti 
kinnitati likviidsete varade 
muutus (vähenemine) 287 
488 euro võrra ning volikogu 
lubas Rakvere linnavalitsusel 
vajadusel võtta lühiajalist 
arvelduslaenu kuni miljon 
eurot 2015. aasta jooksvate 
kulude katteks.

Lisaeelarve
kohe tulekul
Rakvere 2015. aasta eelarve 
ei kajasta täies mahus sum-
mat, mis on vaja õpilastele 
tasuta koolitoidu tag-
amiseks. Volikogu võttis vas-
tu põhimõttelise otsuse, et 
juba uue aasta alguses võe-
takse selleks vastu li-
saeelarve.
Teatavasti lubas riik, et 
alates järgmisest aastast 
hakkavad tasuta koolitoitu 
saama kõik õpilased – lisaks 
põhikoolis käivatele lastele 

Rakvere võttis vastu eelarve
Rakvere linnavolikogu 
võttis kolmapäeval il-
ma suuremate vaidlus-
te vastu 2015. aasta 
eelarve. 

Aivar Ojaperv

Politsei
hoiatab esemeid müüva naise eest
Rakvere politseisse on laekunud mitu teadet, kus enamasti 
maapiirkonnas tegutseb keskealine tumeda peaga naine, 
kes pakub vanainimestele müüa söögikraami ja ka rõivaid.
Rakvere politseijaoskonna piirkonnakonstaabel Jaagup 
Nõmmeloo rääkis, et naine käib mööda eramajasid ja ena-
masti üritab müüa riideid. Kuid on tulnud ka teateid selle 
kohta, et ta müüb toiduaineid. „Näiteks pakkus ta ühele 
inimesele kotitäie tavalist saia, mille eest küsis päris palju 
raha. Kevadel pakkus karulauku, mille pundi eest küsis 30 
eurot,“ jutustas Nõmmeloo. 
Üks vanem naine arvas, et sügisel talle müügiks toodud õu-
nad olid eelnevalt tema enda koduaiast korjatud.
Müüginaine, kes mööda küla otsib ohvreid, tunneb huvi 
just vanainimeste vastu. Selleks, et välja selgitada, kus nad 
elavad, küsib ta infot külaelanikelt, tuues ettekäändeks abi 
pakkumise.
„Võõras kasutab ära pensionäre, üksikuid vanainimesi ja 
teisi, keda on kerge mõjutada või petta. Kunagi ei lähe ta 
nooremate inimeste juurde,“ ütles Nõmmeloo. 
Sageli pressib ta end tuppa ja hakkab kauplema. Kui mõni 
vanem inimene läheb tehinguga kaasa, siis fikseerib naine 
ära kui palju jäi rahakotti raha. Seejärel juhib ta tähelepanu 
kõrvale, paludes juua või midagi muud. Ajal, mil rahakott 
jääb järelevalveta, võtab ta sealt ülejäänud raha ning lah-
kub kiiresti. On juhtumeid, kus ta on majast kaasa viinud 
ka esemeid. Näiteks ühe juhtumi puhul tühjendas ta kruusi 
metallmüntidest.
Politseil on palve kõigile noorema põlvkonna liikmetele, 
eeskostjatele, hooldajatele, et nad räägiksid sel teemal va-
nemate inimestega. Samuti tuletaksid meelde, et võõraid ei 
tohi tuppa lasta ega nendega mingeid tehinguid sõlmida. 
Abi saamiseks tuleb helistada politsei lühinumbrile 110.
Samuti tuleb olla tähelepanelik, kui suvaline naine küsib 
küla pealt rõivaid heategevuseks. Ühes külas kogutud rii-
deid üritas naine teises külas juba maha müüa.
Politseil on olemas ka infot, et sama skeemi alusel võib 
müüginaine tegutseda ka teistes maakondades.

Kuulutaja

ka gümnaasi-
umiõpilased. 
Paraku on see 
lubadus 
natukene 
populistlik, 
sest riigi 
eelarvest 
eraldatakse 
igale lapsele 
vaid 78 senti 
üheks 
söögikorraks, 
tegelikud ku-
lud on suure-
mad. Juba 
praegu lisa-
vad omavalitsused põhikoo-
lilaste toitlustamiseks omast 
eelarvest raha juurde, sum-
ma suurus sõltub sellest, 
milline toidukorra hind on 
õnnestunud toitlustajaga 
kokku leppida. Rakvere lin-
nal tuleb iga põhikoolilapse 
toidukorrale lisada 42-44 
senti.
Uuest aastast peab sama 
tegema ka gümnaasiumiõpi-
laste toitlustamiseks. Eesti 
omavalitsused on teinud 
olukorra lahendamiseks eri-
nevaid valikuid: kus küsi-
takse puudujääv summa 
lastevanematelt, kus vähen-
datakse toiduportsjonit jne. 
Rakvere linn otsustas, et kõik 
linna koolides käivad güm-
naasiumiõpilased hakkavad 
tasuta toitu saama, omaval-

itsus maksab 
linna registris 
olevate laste 
n-ö puudu-
jääva summa 
linna 
eelarvest kin-
ni ja nende 
laste kohta, 
kes käivad 
Rakveresse 
kooli teistest 
omavalitsust-
est, esi-
tatakse vas-
tavale linnale 
või vallale 

arve.
„See ei tähenda muidugi, et 
kõik omavalitsused soostu-
vad maksma,“ tähendas lin-
napea Mihkel Juhkami, „aga 
lapsed saavad süüa kindlasti 
– me ei saa ju neid märgista-
ma hakata, et sina elad väl-
jaspool linna ja seega süüa ei 
saa, kuna sinu koduvald pole 
maksnud.“
Põhikooliõpilastele tasuta 
toidu tagamiseks maksab 
Rakvere linn omast taskust 
aastas 150 000 eurot. Güm-
naasiumiõpilaste lisandumi-
sel läheb kevadeni vaja hin-
nanguliselt 15 000 – 20 000 
eurot.
Teada on küll õpilaste arv, 
kuid mitte nende toitumis-
harjumused: kui õpilasi on 
900, siis arvatakse, et ära 

süüakse 800 toiduportsjonit. 
Seepärast on ka vaja minev 
kulutus hinnanguline ja ses-
tap oodataksegi lisaeelarve 
kinnitamisega, kuni olukord 
selgub.

Populistlik vahepala
Valimisliidu Rakvere Rahva 
Kogu ainus esindaja voliko-
gus Andres Jaadla üritas teist 
aastat järjest lisada 
eelarvesse eraldi rea sihtin-
vesteeringu kapitali „Rak-
vere Kodanikuinvesteering“ 
tarbeks, kuid saades aru, et 
ülejäänud volikogu on sell-
ele vastu, võttis ta oma ette-
paneku tagasi.
Asja mõte olnuks selles, et 
linna rahvas saanuks otsus-
tada, kuhu investeerida 
10 000 eurot linna raha. Sell-
ine võimalus on näiteks tart-
lastel ja nüüd ka Tapa valla 
elanikel.
Volikogu liige Tõnis Pruler 
ütles otse, et tema arvates on 
selline asi populistlik. Tema 
hinnangul võtaks otsuse 
hääletamisest, kuhu in-
vesteering suunata, osa vaid 
maksimaalselt 250 aktiivset 
rakverlast ja seetõttu on tu-
lemust lihtne manipuleeri-
da.
„Piisaks vaid ühe seltsingu 
aktiivsest tegevusest, kui 
nad saavutaksid enda jaoks 
sobiliku tulemuse,“ leidis ta.

MÕNE REAGA
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Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla ütles, et 
mööduv aasta oli Väi-
ke-Maarja vallas kultuu-
rirohke ja meeldejäävaid 
emotsioone on palju. „Kõigil 
neil on küllalt sarnane sisu - 
see on heameel meie oma 
kogukonna inimeste üle,“ 
lausus ta. “Meeldiv emot-
sioon tulebki sellest, kui 
näed, kuidas oma isikliku 
panusega kohalikku elu hu-
vitavamaks muudetakse: ol-
gu selleks Alar Kotli teema-
päevad või Eduard Lepiku 
90. aastapäeva ürituste sari, 
või näiteks muusikafestival 
või spordivõistlus Ebavere 
Kange. Ja veel: otseselt pole 
see küll sündmus, kuid 
meelde jäi seegi, kui keegi 
südamest lihtsalt „aitäh“ üt-
les.“
Laekvere vallavanem Aarne 
Laas pidas nii enda kui ka 
paljude vallaelanike jaoks 
kõige suuremaks sündmu-
seks nn külade veeprojekti 
edukat lõpetamist. „Muuga 
ja Moora küla said uued vee- 
ja kanalisatsioonitrassid 
ning Rahkla, Paasvere ja Ve-
nevere küla uued joogiveet-
rassid,“ täpsustas ta. „Nüüd 
on Laekvere valla kõik tras-
sid uued ning kaasaegsed. 
Rõõmu teevad ka Laekvere 
raamatukogu uued ruumid 
ning Laekverest Moora poole 

suunduv kergliiklustee.“

das ta veel 
lasteaia Vi-
kerkaar hoo-
ne soojusta-
mise ja vii-
mistlemise, 
eraettevõtlu-
sest Hagar 
ASi Tapa lei-
vatehase re-
konstrueeri-
mise ja töö-
kohtade arvu 
suurendami-
se, riigile 
kuuluva Tapa 
Erikooli hoo-
netekomp-
leksi rekonst-
rueerimise ja 
uue osa ehi-
tamise alus-
tamise ning 
Kaitseminis-
teeriumi 
plaani kaitse-
väe kohalole-
ku suurenda-
miseks Tapal. 
Valla enda et-
tevõtmistest 
lisas Kirt lisaks keskväljaku 
rekonstrueerimisele nimis-
tusse veel kõnniteede ehita-
mise Tapa linnas, kaugkütte-
piirkonna soojusmajanduse 
arengukava vastuvõtmise ja 
Tapa linna haljastuse aren-
gukava vastuvõtmise.
Rakke vallavanem Andrus 
Blok nimetas lõppeva aasta 
meeldejäävaimate sünd-
mustena Simuna kihelkon-
napäevi ja Rakke valla päeva.
Kadrina vallavanem Erich 
Petrovits lausus, et lahkuvast 
aastast jääb meelde, kuidas 
Kadrina osutus Eesti leiuta-
jate pealinnaks (vaata lisalu-
gu – toim.). Muudest sünd-
mustest pidas vallavanem 
märkimisväärseks Kadrina 
lugemiku ilmumist ja noore 

jalgratturi 
Merili Sirveli 
jõudmist Ees-
ti tippu. 
„Ning oma 
tegevusega 
on riigi tipus 
ka Kadrina 
Tervisekes-
kus,“ lisas 
Petrovits.
Viru-Nigula 
vallavanem 
Ervins Veit-
surs pakkus, 
et nende val-
la aasta kõige 
meeldejää-
vam sünd-
mus toimus 
oktoobris, kui 
avati Eesti Va-
bariigi tun-
tud laskes-
portlase Gus-
tav Lokotari 
mälestus-
sammas. Lo-
kotar oli 
12kordne 
maailameis-

ter, lisaks võitis ta omal ajal 
veel 2 hõbe- ja 5 pronksme-
dalit ning püstitas 7 maail-
marekordit. „Mälestuskivi 
püstitamine lükati käima ko-
danikualgatamise korras, ak-
tivistid olid kohalikud jahi-
mehed, Kaitseliidu Viru-Ni-
gula rühm, kohalikud elani-
kud ja Gustav Lokotari sugu-
lased,“ kiitis vallavanem.

tamine 2. augustil, mil Vin-
ni-Pajusti tammikus Pajusti 
klubi ees avati laureaatidest 
kirjanike tammik ning Tudu 
mõisapargis toimus suur 
ühislaulmine,“ märkis ta. 
„Kirjanduslik tammik Eesti 
vanimas ja suurimas Vin-
ni-Pajusti tammikus andis 
kõnealusele piirkonnale 
täiesti uue mõõtme ja kul-
tuuriloolise sisu. Mituküm-
mend tamme said endale 
„isikliku kirjaniku“. Kirjanike 
nimepuud lausa kutsuvad 
tammikus kõndijat mõtiskle-
ma kirjanduse ja meie kul-
tuuriloo üle laiemalt. Tege-
mist on ainulaadse ettevõt-
misega meie kultuurimaasti-
kul. Kirjanduslik tammik sai 
positiivse vastukaja, seda 
käiakse uudistamas lähedalt 
ja kaugelt.“
„Omanäoline oli ka Tudu 
mõisapargis toimunud ühis-
laulmine ansambli Saku 
Mandoliinid saatel,“ jätkas 
ta. „Ega me ju populaarseid 
rahvalikke laule lauldes mõt-
le, kes on laulu sõnade taga. 
Ühislaulmine oli kenaks kin-
giks meie kirjandushinna 
laureaatidele.“
2. augustil oli Vinnis ka en-
neolematu kirjanike „inva-
sioon“ - seda päeva käis oma 
kohaletulekuga austamas 
koguni 8 Eesti kirjanikku, va-
rasemast ajast ei teata Lää-
ne-Virumaal ühtegi teist nii 
kirjanikerohket üritust.

Aasta 2014 omavalitsus-
juhtide pilgu läbi
Kuulutaja palus Lääne-Viru omavalitsusjuhtidel 
kokku võtta aasta 2014: millist sündmust peavad 
nad oma valla või linna jaoks lõppeval aastal kõi-
ge meeldejäävamaks? Küsimust esitades kartsi-
me kuivi ja igavaid tiraade euroraha kasutami-
sest, eelarvetest ja poliitikast, kuid vastused pol-
nud kaugeltki sellised. Pigem saab neist päris 
huvitava ülevaate sellest, milline oli Lääne-Viru-
maa aastal 2014.

Aivar Ojaperv

misi ettevõtteid tulevikus li-
sanduma,“ kinnitas ta.
„Aleviku keskuse ja liiklejate 
jaoks tõi ringristmiku ehita-
mine kaasa turvalisema ja 
kaasaegsema avaliku ruumi. 
Samuti oli Haljalale suureks 
auasjaks korraldada sel aas-
tal traditsioonilist ja ülemaa-
konnalist maakaitsepäeva.“
Sõmeru vallavanem Peep 
Vassiljev tõi esimese asjana 
esile II Sõmeru lambafesti-
vali, mis jäi silma emotsio-
naalsuse, mitmekesisuse ja 
arvuka publiku poolest. „In-
vesteeringute ja pingutuse 
poolest on suurim tegu Sõ-
meru lasteaia Pääsusilm re-
noveerimine,“ jätkas Vassil-
jev.
„Koos uue mööbli soetami-
sega oli investeeringu suuru-
seks pool miljonit eurot. Kõi-
ge rohkem rõõmu valmistas 
aga uus lift Uhtna Hooldeko-
du personalile ja sealsetele 
elanikele - sellest räägitakse 
veel täna suure õhina ja tä-
nutundega.“

Tuli tõi ilu südamesse
Tamsalu valla oluliseks 
sündmuseks pidas vallava-
nem Toomas Uudeberg tä-
navaehituse ja –renoveeri-
mise lõpetamist Tamsalu lin-
nas.
„Koidu ja Kesk tänava ring-
ristmik muutis liikluse kõigi 
jaoks oluliselt turvalise-
maks,“ kinnitas ta. „Emot-
sionaalselt jäi kindlasti 
meelde suvine Eesti laulu- ja 
tantsupeo tule teekond, mis 
kahe päeva jooksul läbis ka 
Tamsalu valda ja „puudutas“ 
valla inimeste hinge oluli-
selt.
Ühtlasi on rõõm meenutada, 
et meie vallast pääses Tallin-
nasse suurele peole koguni 
viis rühma.
Uudeberg ei pidanud pal-
juks kiita ka teisi. „Elroni rei-
sirongiliikluse paranemine, 
nüüd on meil ööpäevas 8 
rongi Tallinnasse ja sama 
palju Tartusse, tagab 
Tamsalu rahvale hea ja kaas-
aegse ühenduse kahe suure 
keskusega, vaid ühe tunniga 
jõuab nii Tallinnasse kui ka 
Tartusse. Rongiliikluse para-
nemisega said ka suurte lin-
nade töökohad reaalselt kät-
tesaadavaks.“
Veel tõi Tamsalu vallavanem 
esile sündmuse, mis neid 
kurvastab, aga naabreid Ta-
pa vallast rõõmustab. „Haga-
ri firma otsus tsentraliseeri-
da tootmine Tapale võib te-
kitada tagasilöögi Tamsalu 
valla tööhõives,“ ütles Uude-
berg. 

Tapa keskväljak ja
Lokotari mälestuskivi
Rakvere vallavanem Aivar 
Aruja tõdes, et nende vallas 
on ühte tippsündmust välja 
tuua keeruline. „Tooksin väl-
ja kolm,“ pakkus ta. „Valmis 
sai Lepna –Rakvere kergtee; 
Lasila koolimajas tegime 
suure renoveerimise; Veltsi 
küla sai endale igati kaasaeg-
se vee- ja kanalisatsioonisüs-
teemi.“
Tapa kui maakonna ühe suu-
rema omavalitsuse loetelu 
sai sellele vääriliselt pikk. 
„Seadsite meid lihtsa küsi-
musega raske valiku ette,“ 
mainis vallavanem Alari Kirt. 
„Meil on sel aastal nii palju 
toimunud, et raske on eelis-
tusi välja tuua.“
Esimese tähtsa sündmusena 
pakkus Kirt välja Tapa linna 
keskväljaku haljastu korras-
tamise (pildil), mille tulem 
jääb kindlasti kõigile silma. 
Äramärkimist väärivaks pi-

LEIUTAJATE PEALINN
KADRINA

Tänavu detsembris avali-
kustati, et õpilasleiutajate 
riikliku konkursi I preemia 
vanemas vanuseastmes või-
tis Andri Soone Kadrina 
Keskkooli 11. klassist tööga 
�Addie � krüptoraha aadressi-
de lihtsustamine. Lisaks riik-
liku preemia saamisele sõi-
dab Andri Eestit esindama 
ka maailma suurimale noor-
te teadus- ja innovatsiooni-
messile Intel-ISEF, mis toi-
mub Ameerikas Pittsburghis 
2015. aasta maikuus. Eesti 
parimaks leiutajate kooliks 
tunnistati Kadrina Keskkool, 
mille õpilane võitis gümnaa-
siumiastmes esikoha ka eel-
misel aastal. Õpetajapree-
mia sai Kadrina Keskkooli 
leiutajate juhendaja Karl 
Meos. Preemiad andis kad-
rinlastele üle Eesti Vabariigi 
president Toomas Hendrik 
Ilves. 

Kirjanike
invasioon Vinni
Vinni valla tähtsaima sünd-
muse kirjelduse edastas 
Kuulutajale valla kultuuri- ja 
avalike suhete nõunik Hilje 
Pakkanen. „Vinni valla kõige 
meeldejäävam sündmus oli 
Vilde-nimelise kirjandusau-
hinna 50. aastapäeva tähis-

Haljala vallavanem Leo Aa-
del kinnitas, et valla jaoks oli 
lõppev aasta üks edulugude 
aasta.
„Haljala liiklussõlme aren-
damine ja laiendamine ergu-
tas oluliselt piirkondlikku et-
tevõtlust, luues juurde uusi 
töökohti ning inspireerides 
ja julgustades seeläbi järg-

Vinni vald tähistas Vilde-nimelise kirjandusauhinna 50. 
aastapäeva koos kaheksa kirjanikuga.
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Uuel aastal, uuel teel

olgu rõõmus teie meel!

Kõik mis paha, jätke maha

Vana aasta selja taha!

Tuleb uus sa teed ta ise,

ise - oma jõuga, oma mõtte,

oma tahte, südame ja nõuga.

Tee ta selline, mis oleks

kõigist läinust parem,

selline, missugune ta

iial pole olnud varem.

Ilusaid jõule ning

edukat uut aastat!

GoBus

Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek
Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb...

Rahulikke jõulupühi
ja edukat uut aastat!

Soovime valgust mõtetesse,
soojust südametesse,
imelist jõuluaega ja
suuri tegusid
uuel aastal!

Haljala Vallavalitsus
ja volikogu

Rahulikke jõule ning
ilusat uut aastat!

Riigikogu liige Marko Pomerants

Soovin kõigile heldet

jõuluvana ja palju

pühaderõõmu!

Urmas Tamm

Lääne-Viru Maavalitsus

Rahulikke jõulupühi ja
teguderohket uut aastat!
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Omniva klienditeenindus-
keskuse juht Ana Lepik ütles, 
et just pühade eel küsivad 
kliendid sageli, mida tohib 
või ei tohi posti teel saata. 
“Vastu jõule uuritakse ikka 
rahasaatmise võimaluse 
kohta, samuti soovitakse lä-
hedastele meelehead teha 
toiduaineid saates,” selgitas 
ta.
Lepik tuletas meelde, et Om-
niva kodulehel on nimekiri 
esemetest, mida postisaade-
tises saata ei tohi. Sinna hul-
ka kuuluvad näiteks püro-
tehnilised tooted, relvad ja 
nende osad, mürgised ained, 
kergesti süttivad ained, kii-
resti riknevaid toiduained, 
aga ka elusloomad, kelle 

Postipakiga saadetakse 
nii viinereid kui loomi
Pühade eel tuletab 
Omniva pakisaatjatele 
ja e-poodidest kauba 
tellijatele meelde, et 
postiga on keelatud 
saata pürotehnilisi 
tooteid, kiiresti rikne-
vaid toiduaineid ja ra-
ha.

Mari Mölder

saatmist  on täiesti ette tul-
nud.
Postisaadetiste hulka kuulu-
vad nii kulleritega edastata-
vad saadetised kui ka post-
kontorist ja pakiautomaadist 
teele läinud pakid.
Omniva kommunikatsioo-
nispetsialist Erki Varma üt-
les, et Rakvere kohta eraldi 
infot neil veidramatest saa-
detistest ei ole, kuid aastate 
jooksul on olnud ettevõttes 
mitmeid kummalisi juhtu-
meid.
Nii näiteks on soovitud paki-
ga läkitada kassi maale vana-
ema juurde või tahetud õl-
lefestivali ajal saata pakiau-
tomaadi kaudu sõbrale lah-
tist õlut ja sooje pirukaid. 
Elusloomi-linde, -kalu ja 
-putukaid üldjuhul postiga 
saata ei tohi, kuid erandkor-
ras ja kokkuleppel on võima-
lik saata mesilasi, siidiusse ja 
kaane.
Keelatud esemete saatmise 
piirang laieneb ka e-poodi-
dele. “See tähendab, et kui 
e-poes on müüa näiteks pü-
rotehnilised tooted või 
muud esemed, mida posti 
teel saata ei tohi, ei saa neid 

kohale toimetada ei post-
kontorist väljastades ega ka 
pakiautomaadi või Omniva 
kulleri kaudu,” täpsustas Le-
pik.
Lisaks postipakkidele ei ole 
posti teel lubatud kirjaga 
saata ka raha. Raha saatmi-
seks tuleks kasutada raha-
kaardi teenust.
Omniva pöörab tähelepanu 
asjaolule, et saadetised pea-
vad olema korrektselt pa-
kendatud, siis jõuavad need 
tervelt ja probleemideta ad-
ressaadini. „Nii on meie kul-
lerid leidnud pakiautomaa-
dist näiteks võtmekimpe või 
moosipurke. Ükskord jaani-
päeva paiku leiti kapist lahti-
selt viinereid,“ lisas Varma. 
Kui kodus pakendamiseks 
vajalikke vahendeid käepä-
rast pole, leiab neid post-
kontorist. Kuna pühade eel 
on inimestel rohkem post-
kontoritesse asja, siis on det-
sembris suuremad postkon-
torid õhtuti kauem lahti ning 
ka nädalavahetustel avatud.
Postisaadetiste pakendami-
se ja loetelu asjadest, mida ei 
tohi saata, saab täpsemalt 
lugeda Omniva kodulehelt.

Foto: Mari MölderPühade eel saadetakse kingitusi ka postipakkides.

• Vajatakse lapsehoidjat 3a 
poisile. Venekeelne. Elame 
Rakveres. Tel 5836 5675

•  O t s i n  1 , 5  a  t ü d r u k u l e 
lapsehoidjat Haljala vallas. Tel 
5342 0983

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

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

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

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Võtan tööle taksojuhi. Tel 
5154 639

• Üldehitusega tegelev firma 
pakub tööd ehitustöölisele. 
Objektid üle Eesti.Info tel 5463 
7464

• Sulle meeldib ostelda? 
Oled tähelepanelik ja hea 
mäluga? Tule aita parandada 
Eesti teeninduskvaliteeti 
- Service Check OÜ otsib 
rõõmsameelseid ja avatud 
suhtumisega testostlejaid, 
kes hindaksid erinevate 
k a u p l u s t e  j a  f i r m a d e 
teenindustaset (väikse tasu 
eest).  Anna endast märku: 
personal@servicecheck.ee

•  P i i mat o o t m i s e t t e v õ t e 
L ä ä n e -V i r u m a a l  o t s i b 
tegevjuhti. Kontakt: 5132 892

• Vajame Inju seafarmi talitajat. 
Tel 5082 696

• Lääne-Virumaal vajatakse 
lüpsjat ja karjakut-traktoristi, 
torusselüps. Palk hea ja õigel 
ajal. Elamiseks kohapeal maja 
või korter. Tel 5699 0533

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

•Võtan hoida lapse. Tel 5656 
6918

• Inglise keel algtase 
(al E 5. 01)

• Inglise keel kesktase 
(al K 7.01)

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00         
Reg 5566 1419

• Hispaania keel algtase 
(al N 29. 01)

• Soome keel algtase 
(al T 6. 01)

KOOLITUS
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Tööd saab E-kategooria
AUTOJUHT

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Töö iseloom

Kandideerimiseks

Kontakttelefon

Otsime E-Kategooria autojuhti rahvusvahelisele veole
Tööd saab Vahetusjuht. (Soome, Rootsi, Taani).

E-kategooria juhiload koos autojuhi ametitunnistusega.
Vajalik Digikaart.
Reaalset juhtimisoskust poolhaagiste veol.
Eesti, vene ja soovitavalt inglise keele oskust.
Karskeid eluviise.
Korrektsust, täpsust tööülesannete täitmisel.
Kasuks tuleb ADR-tunnistuse olemasolu.

Sõbralikku, toetavat kollektiivi.
Stabiilset töökohta ja konkurentsivõimelist töötasu.
Normaalseid töötingimusi.

Asukoht: Rakvere
Tööle asumise aeg: kohe
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja või lepinguline

palun saada oma CV ning kaaskiri
e-mailile cv@tarvas.ee

50 30 615 Kutsume oma meeskonda RAIETÖÖLISI,
kes on füüsiliselt heas vormis ning soovivad töötada värskes õhus,

põhiselt.

• tahtmine teha rasket tööd,

sõnapidamine.

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

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

tulemustasu

Meie ootused:

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

•
•
•
•

Kuulutus ei aegu.

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

•
•
•
•
•

Greenfeldt Baltic OÜ

kvaliteetne metsa hooldamine

on Eesti kapitalil
põhinev ettevõte, kelle põhitegevuseks on

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

Lääne-Virumaal, Haljalas asuv rahvusvaheline arenev ettevõte, kes toodab kvaliteetseid tekke ja patju, ning

kellel täitub 2015 aastal 15-nes tegutsemisaasta, ootab oma meeskonnaga liituma:

Kelle peamiste tööülesannete hulka kuulub:

Täpsemalt tööülesannetest:

Heal kandidaadil on olemas järgmised oskused ja omadused:

TOOTMISE PLANEERIJAT

Tootmisplaanide ja töö ettevalmistamine ning kontrollimine; konsulteerimine osakonnajuhatajatega, et teha

kindlaks töökäik ja täitmise tähtajad; aruannete koostamine töökäigu, laoseisu, kulude ja tootmisprobleemide

kohta.

• Tootmise planeerimine kogu asutuses kõikidel peamistel tootmisliinidel,

andes ja planeerides töökorraldusi, ning tootmise edendamine

• Kitsaskohtade kindlakstegemine ja tootmisvõimsuse piirangute kõrvaldamine

• Gantti diagrammis tootmisgraafikute loomine ja nende korras hoidmine

• 12-nädala pikkuste prognoosiplaanide loomine ja nende korras hoidmine

• Aruandlus töökorralduse seisude kohta Ühendkuningriigis

• Tarneahela meeskonna toetamine toormaterjali tarneaegade ülevaatamisel ning

tootmise korraldamine vastavalt nendele tähtaegadele

• Tootmist puudutavate peamiste tulemusnäitajate loomine, avaldamine ja ülevaatamine

• Kõikide tootmisaruannete koostamine ja levitamine

• Tegevuskorra loomine ja säilitamine planeerimisel/graafikute koostamisel.

planeerimine ja organiseerimine, koordineerimine ja kontrollimine, süstemaatiline ja analüütiline mõtlemine,

ajajuhtimine, detailidele tähelepanu pööramine, kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine,

suhtlemine, meeskonnatöö, tootmise mõistmine, Microsoft Exceli hea kasutusoskus ning hea suuline ja kirjalik

inglise keel.

Kandideerimiseks kasuta CV Keskuse keskkonda või saada oma CV jana.nurmela@balticfibres.ee.

Lisainfo telefonil 3295683.

www.balticfibres.ee www.finebedding.co.uk

Tallinna mnt 25, 45301, tel. 32 95 680

Trendsetter Stock Controller Manager´ile

Rakvere Maxima X kauplus
kutsub tööle

Info tel 6023116,
personal@maxima.ee

VAHETUSE VANEMA
ASETÄITJA

SAALITÖÖTAJA
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Nimi Väike-Maarja vihjaks 
just kui millelegi väikesele, 
seda enam, et ajalooline 
naaberkihelkond Ambla on 
kandnud ka nime 
Suur-Maarja. Tegelikult pole 
Väike-Maarja midagi nii väi-
ke, on hoopis üks suuremaid 
omavalitsusi Lääne-Viru-
maal. Nõuka-aja sügavuses, 
eelmise sajandi 50ndatel oli 
Väike-Maarja koguni rajoo-
nikeskus. Ning rahvasuu rää-
gib, et kolhoosiaja lõpus läk-
sid plaanid nõnda kõrgelen-
nuliseks, et Väike-Maarjasse 
pidanuks ehitatama jäähall.

Tugev kolhoos 
majanduse aluseks
Seda jäähalli juttu ei oska 
Väike-Maarja tänane valla-
vanem Indrek Kesküla kinni-
tada ega ümber lükata, aga 
seda ütles ta küll, et Väi-
ke-Maarja tänasele jõukuse-
le ja ettevõtluse mitmekesi-
susele on kindlasti andnud 
oma panuse omaaegne tu-
gev Väike-Maarja kolhoos 
ning selle mõtestatud juhti-
misega tegelenud Boris Gav-
ronski (1934-1999), kes ni-
metati 1997. aastal ka valla 
esimeseks aukodanikuks. 
„Kolhoosi lagunemisel tekki-
sid osakondadest tugevad 
põllumajandusettevõtted,“ 

Vallajutud: Väike-Maarja

mainis Kesküla. „Ka paljud 
hooned - töökojad, laod jms 
- leidsid kasutust uute ette-
võtjate omanduses. Leian, et 
Väike-Maarja kolhoosi üks 
idee - väärtustada toorainet 
kohapeal, anda sellele tööt-
lemise kaudu täiendav lisa-
väärtus - on ka tänasel päe-
val aktuaalne.“

Külafilosoofid
töötada ei viitsi
Väike-Maarja vald on Lää-
ne-Viru mõistes tähtis töös-
tuspiirkond. Näiteks tegut-
sevad valla territooriumil 
ajalehe Äripäev poolt 2014. 
aasta parimaks Lääne-Viru-
maa ettevõtteks valitud OÜ 
Baltic Log Cabins (aiamaja-
de tootja), Ebavere Graanul, 
AS Vireen (loomsete jäätme-
te kahjutustamine), OÜ 
ReinPaul (metsatöötlemine), 
ehitusettevõtted AS Antaares 
ja OÜ Pandivere Ehitus jne. 
Ning nagu mainitud: tähtis 
roll on ka põllumajanduset-
tevõtetel.
Vikipeedia andmetel elas 
selle aasta esimesel päeval 
Väike-Maarja vallas 4372 ini-
mest, Indrek Kesküla kinni-
tusel oli aga asukaid 4701. 
Nende numbritega on nagu 
on – iga päev ju päid üle ei 
loeta ja statistika on teata-
vasti ebatäpsete faktide täp-
ne kogum – tõsiasi on see, et 
ka Väike-Maarja vallas on 
elanike arv vähenemisteel.
„Just paaril viimasel aastal 
on loomulik negatiivne iive 
eriti suur olnud,“ tõdes Ind-
rek Kesküla. „Kui enne seda 
sündis meil aastas 40-45 uut 
vallakodanikku ja surmasid 
registreeriti umbes sama 
palju, siis tänavu jääb siit il-
mast lahkujate arv juba 70 
kanti, sünde on aga ikka 40 
ringis. Elanikkond vananeb, 
kuid ka paremate jahimaade 
otsimine mõjutab.“
Miks siis minnakse? Koolid 

on, kultuuri-, seltsi- ja spor-
dielu on – miks minna? Tööd 
pole? „Tööga on nagu pea 
kõikjal: töökohti pole ja töö-
tajaid pole,“ vastas vallava-
nem. „Kauplustes on pide-
valt kuulutused üleval, kus 
üks või teine ettevõte otsib 
tööjõudu. Kui palgasoov po-
le utoopiline, kui kaks kätt 
on küljes ja pea kaine, leiab 
Väike-Maarja vallast tööd 
kindlasti. Aga alati leidub ka 
neid „filosoofe“ – olen sellis-
tega ise pikalt vestelnud, 
mõni neist on väga laia sil-
maringiga inimene -, kes pi-
gem eelistavad teha mitte 
midagi või elatuda juhutöö-
dest kui saada palka alla 
1000 euro.“

Vald
panustab vabale ajale
Indrek Kesküla kinnitab, et 
vald püüab piisavalt palju 
panustada n-ö vaba aega. 
„Meil toimub siin kõike, tai-
mevahetuslaadast autoralli-
ni,“ lausus ta. „Spordiringi-
dest leiab iga huviline oma: 
jalgpall, ka jäähoki, täiesti 
uue asjana automudelism. Ja 
loomulikult korvpall.“
Väike-Maarja korvpall sai 
uue hingamise enam kui 
kümme aastat tagasi, kui 
sinna tuli treeneriks Aivo 
Erkmaa. Maakonna kolmes 
korvpalliliigas kokku olid 
vaata et pooled meeskonnad 
Väike-Maarja vallast. Osalt 
Väike-Maarja poistest koos-
tatud Virumaa Pallimängude 
Kool võitis kaks aastat järjest 
Põhjamaade noorte korvpal-
liliiga. Samad poisid moo-
dustavad tuumiku hetkel 
Eesti teises liigas mängivast 
võistkonnast. Eesti meistri-
liigas tegid või teevad tegu-
sid Väike-Maarjast n-ö Erk-
maa pundist pärit Sven Pu-
gonen, Kristo Saage ja teised. 
Korvpallurite, kergejõustik-
laste, maadlejate ja teiste 

alade esindajate elu teeb 
mõnusaks mõned aastad ta-
gasi valminud spordihoone, 
mida peetakse lausa Eesti 
maa-asulate parimaks.
Automudelism, vähetuntud 
spordiala, milles Eesti on 
võitnud kamaluga maailma-
meistrivõistluste medaleid, 
jõudis aga Väike-Maarjasse 
kaks aastat tagasi. „Kui selle 
ala esindajad meile kirja 
saatsid, kus uurisid gümnaa-
siumi vana võimla saatust ja 
soovisid seda enda ala kasu-
tusse võtta, siis kehitati val-
lamajas õlgu: keegi polnud 
sellisest alast kuulnudki,“ 
meenutas Kesküla. „Nüüd 
on seal rada, igal nädalava-
hetusel võistlused või tree-
ningud. Äge värk! Alaga saab 
tegeleda 7. eluaastast surma-
ni, vastavalt tasemele ulatu-
vad harrastaja kulutused 
paarikümnest eurost tuhan-
deteni. Ning kuigi ala on 
„tulnukas“, on see meie 
noorte seas juba populaar-
seks muutunud.“

Vallavanem tsiteerib 
härra Maurust
Mitte vähem tuntud pole 
Väike-Maarja kui kultuuri-
kants. Igal aastal antakse väl-
ja Wiedemanni keeleauhind, 
igale laureaadile istutatakse 
vabadussamba juurde tekki-
vasse keeletammikusse puu. 
Kiltsi mõisa ja kooli baasil 
väärtustatakse ka von Kru-
sensterni isikut ning mõisas-
se on plaanis rajada karto-
graafiamuuseum. „See muu-
seum peaks toimima koos-
töös kooliga,“ selgitas Indrek 
Kesküla. „Lapsed saaksid 
näiteks giididena suvel 
tööd.“ Simunas ja Väi-
ke-Maarjas on seltsimaja, 
külakeskusi kui kooskäimis-
kohti, olgu siis nimi rahva-
maja või mis iganes, on veel. 
Näiteks üle Eesti kuulsaks 
saanud Kiltsi rahvamaja 

koos oma põrandaga.
Väike-Maarja vallas tegutseb 
kolm üldhariduskooli (Väi-
ke-Maarja gümnaasium 
ning Kiltsi ja Simuna põhi-
kool) ning Päästekolledzh. 
Gümnaasium on eriline, sest 
ühe juhtimise ja osalt ka ühe 
katuse alla on tegelikult 
koondatud kaks kooli – n-ö 
tavagümnaasium ja munitsi-
paalalluvuses õppekeskus, 
kust saab kutsehariduse. 
Munitsipaalkutsekoolid te-
gutsevad veel vaid Tallinnas 
ja Tartus.
„Simuna kool on ainuke 
maakonnas ja üks väheseid 
Eestis, kus õpilaste arv tõusis 
lausa üle 20 protsendi, 65lt 
81le,“ mainis vallavanem. 
„Tegu pole siiski laste arvu 
plahvatusliku kasvuga, vaid 
asjaoluga, et naabrid Rak-
kest sulgesid oma Salla kooli 
ja paljud sealsed õpilased 
hakkasid koolis käima Simu-
nas.“
Mis valla haridusellu veel 
puutub, siis avaliku saladu-
sena on Kiltsi (mõisa)kool 
üheaegselt õnn ja õnnetus. 
Asub ju Kiltsi Väike-Maarjast 
vaevalt kümne kilomeetri 
kaugusel ja kuna koolil pole 
spordihoonet, veetakse lapsi 
pea iga päev mõneks kooli-
tunniks Väike-Maarjasse. 

Ilmselt oleks majanduslikult 
mõistlik mõelda kooli sulge-
misele, aga… 
Kiltsi mõis renoveeriti omal 
ajal Norrast saadud abiraha 
toel ja norralaste tingimus 
oli, et seal peab jätkama koo-
lihariduse andmist. „Praegu 
on Kiltsi koolis 55 õpilast ja 
kui neid on 50-60, siis tuleb 
vald kooli majandamisega 
veel toime,“ ei näinud valla-
vanem Kesküla kooli sulge-
mises suurt mõtet. „Ja mida 
me sellisel juhul mõisaga 
peale hakkaksime – sellele 
tuleks ju otstarve leida. 
Probleemi näen ma küll, aga 
pigem mõisa asukohas, mis 
on paar kilomeetrit külast 
eemal. Nimelt eelistab koha-
lik rahvas koos käia oma rah-
vamajas, kuigi mõisas on 
olemas korralikud, soojad ja 
valgusküllased ruumid. Üt-
levad, et olgu või külm, ne-
mad tahavad ikka oma rah-
vamaja.“
Kas Tallinna linna rahasta-
tud Kiltsi rahvamaja põran-
da remont läks siis natukene 
valesse kohta, kui Väi-
ke-Maarja vald näeb piir-
konna seltsitegevuseks sobi-
liku paigana pigem mõisa? 
„Härra Maurus on alati ko-
dus, kui raha tuuakse,“ mu-
igas Indrek Kesküla vastu-
seks. „Tegelikult on tore, et 
seal on aktiivne rahvas ja kü-
lavanem, kes selle põranda 
endale välja võitlesid-kaup-
lesid.“

VÄIKE-MAARJA VALD

Pindala: 457,4 km²

Elanikke: 4372 (1.01.2014)

Keskus: Väike-Maarja

Vallavanem Indrek Keskü-
la

Volikogu esimees Ene 
Preem

(Vikipeedia andmed)

Tänasega saab vallajut-
tude sari otsa. Pisut 
enam kui kolme kuuga 
jõudsime läbi käia 
kõik Lääne-Viru oma-
valitsused ning lõpeta-
sime oma ringkäigu 
Väike-Maarja vallaga.

Aivar Ojaperv

GEORG LURICH

Väike-Maarja vald tahab senisest rohkem jäädvustada 
sealtkandist pärit suurmehe Georg Lurichi mälestust. 
2016. aastaks, mil Lurichi sünnist möödub 140 aastat, re-
konstrueeritakse Väike-Maarja aleviku keskel asuv parki-
misplats Lurichi väljakuks.

„Juba selle aasta lõpuks peaks kohale jõudma Lurichi 2,5 
meetri kõrgune pronkskuju,“ rääkis vallavanem Indrek 
Kesküla. „Sellele tuleb veel kavandada-projekteerida gra-
niidist alus. Kuju kavatseme püstitada praegusele parki-
misplatsile, mille renoveerime Lurichi väljakuks. Kaalu-
misel oli ka teisi asukohti, kuid sellel kohal jääb kuju ka 
möödasõitjatele kõige paremini silma.“

Vallavanem Indrek Kesküla.
Fotod: Aivar Ojaperv
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RUKKIKUNINGAS KRUUSAMÄGI

HÜLJES NIMEGA POISS

Väike-Maarja vald

“Veel enne suurt erasta-
mist-ärastamist oli põlluma-
jandites suur probleem, et 
keegi ei julge hakata tegele-
ma isemajandamisega,“ 
meenutas Hans Kruusamägi 
(pildil), Simuna Ivax OÜ 
omanik ja Eesti rukkikunin-

ga tiitliga pärjatud mees. „Sai 
siis vastu võetud loll otsus, et 
olgu pealegi, hakkan tegele-
ma kohaliku majandi mesi-
laga,“ meenutas ta.
„Aga esialgu lollusena tun-
dunud ettevõtmine ei olnud-
ki nii lootusetu, hakkas päris 

edukalt minema, peagi oli-
me riigi ühed suuremad me-
sinikud.“

Põllumajandus
ja kalakasvandus
Läks veel paar aastat ja kätte 
jõudis erastamine. Hans 
Kruusamägi otsustas seakas-
vatuses kätt proovida.
„Erastasin sigala, mis asus 
minu kodutalu territooriu-
mil. 1998. aastal sai moodus-
tatud Simuna Ivax OÜ ja sea-
kasvatusega tegelesin kuni 
2005. aastani. Esialgu oli 
muu põllumajandus, põhili-
selt teraviljakasvatus, selle 
kõrval vaeslapse osas, sest 
vaba maad oli vähe: kes va-
rem alustasid, olid maa juba 
kasutusse võtnud. Simuna 
Ivaxil olid osakonnad koguni 
Põlvamaal Ahjas ja Tartu 
kandis Tabiveres. Eks see oli 
parajalt jabur vaatepilt, kui 
hommikul põrutasid kom-
bainid Simunast Ahjale vilja 
võtma ja tegid tagasiteel ka 
Tabivere põllud puhtaks, aga 
mõnes mõttes oli asjal isegi 
oma loogika, sest Lõu-
na-Eestis valmib vili varem 
kui meie kandis.“
1999. aastal hakkas Simuna 
Ivax tegelema ka kalakasvan-
dusega, ostes Käruveski ka-
lakasvanduse. „Hüppasin 
vette täiesti tundmatus ko-
has,“ tunnistas Hans Kruu-
samägi.
„Ostsin maimud, kasvatasin 
neid, ja müüsin siis kala alla 
omahinna maha, sest teisiti 
ei osanud. Eks nutumaik oli 
suus muidugi, aga jonni ka ei 
jätnud.“
Praegu kuulub Simuna Ivaxi-
le neli kalakasvandust, lisaks 
veel Hans Kruusamägi poja-
le kuuluv Vohnja kalafarm. 

Rukkikuningas Kruusamägi 
veab kolmest harust koosnevat 
Simuna Ivaxit

2008. aastal sai Hans Kruusamägi õnnelikuks hülgeoma-
nikuks. Tegelane nimega Poiss - omanik muide ei tea 
siiamaani, kas tema loom on emane või isane – elab Äntu 
kalakasvanduses.

Lugu algas sellest, et Pärnu lähistel Audru karuslooma-
kasvanduses elanud Poissi ähvardas kodutuks jäämine. 
Tema elukohaks oli kitsuke bassein ja karusloomakas-
vandus ei saanud hüljest enam pidada.

„Läksime Pärnusse oma seenioride võistkonnaga korv-
palli mängima ja mehed hakkasid rääkima, et Hans, läh-
me seda hüljest ka vaatama, sest ajakirjanduses oli para-
jasti juttu, et Poiss vajaks uut kodu,“ meenutas Kruusa-
mägi. „Läks kuidagi nii, et vaatamise asemel hakati peale 
käima, et võtku ma loom endale. Mõte hakkas meeldi-
ma, sest Äntus oli talle ruumi küll. Tiik tuli muidugi ta-
rastada ja paar kuud kulus bürokraatiale ning dokumen-
tide vormistamisele, kuid lõpuks saigi tegu tehtud.“

Poiss elab Äntus õnnelikku elu. Lõbustab turiste ja nau-
dib head toitu. „Ega ta forellist kehvemat kala saagi,“ mu-
igas Hans Kruusamägi. „Tundub, et ta on oma eluga pä-
ris rahul.“

Hans Kruusamägi kannab ametlikku tiitlit ruk-
kikuningas, mis omistati talle kui Eesti parima-
le rukkikasvatajale 2007. aastal
„Tiitel pole rändav, see anti mulle eluks ajaks,“ 
mainis kuningas Kruusamägi. „Pean seda au 
sees hoidma. Õnneks mitte päris üksi, sest mul 
on ka omad rukkirüütlid.“
Nimega kaasnevad ka kohustused. „Alguses pi-
dasin seda tiitlit naljavärgiks, aga tänaseks on 
välja kujunenud missioon. Käin näiteks kooli-
lastele rukkist ja rukkikasvatamisest rääkimas, 
viin maitsta värsket rukkileiba ja mett. Päris 
palju tuleb Eesti rukkikasvatust esindada välis-
maal, näiteks olin ametis Saksamaal Grünewo-
hel.“

KORVPALL
Simuna Ivaxi korvpallimeeskond kuulus aas-
taid Lääne-Virumaa meistrivõistlustel abso-
luutsesse tippu, võites nii medaleid kui kari-

kaid. Paar hooaega tagasi mängis sellenimeline 
meeskond ka Eesti esiliigas. Kuigi võistkonda 
kuulusid ka „võõrleegionärid“ – peamiselt tipp-
korvpallist loobunud läänevirulased (Sven Pu-
gonen jt) – oli võistkonnas alati esindatud n-ö 
Simuna vaim. Ka Kruusamägi ise silkas platsil 
ringi, kuigi tol ajal oli tal vanust kaugelt üle 50 
ja korvpallitaust puudus tal üldse – noorpõlves 
tegeles ta hoopis maadlusega.
Simuna meeskond, nüüd Spordiklubi nime all, 
on maakonna korvpallimeistrivõistluste meist-
riliigas jätkuvalt alles, kuid teatepulk on antud 
noorematele meestele ja tabelisse on sigine-
nud ka rida kaotusi.
Kruusamägi ise on pühendunud seeniorkorv-
pallile. On osalenud seenioride MMil, toonud 
sealt Eesti võistkonna koosseisus ära kuldme-
dali ja kavatseb samas vallas jätkata. „Järgmise 
aasta augustis tahaksime osaleda USAs Or-
landos toimuval MMil,“ kinnitas ta.

Kui kõlab sõnapaar Simuna Ivax, tuleb see nii 
mõnelegi spordisõbrale tuttav ette – ahhaa!, see 
on korvpallimeeskond, mitmekordne maakon-
nameister. Iseenesest pole selline mõttekäik su-
gugi vale, kuid majandusvaldkonnas tähendab 
Simuna Ivax OÜ 18 töötajaga ettevõtet, mille te-
gevusharudeks on põllumajandus, kalakasvatus 
ja viimasel ajal ka turism ning majutus.

Aivar Ojaperv

„Mõistust on juurde tulnud, 
kasvatame marjast müügi-
kõlbliku kalani ja kahjudega 
enam ei kauple,“ märkis 
Kruusamägi.“

Peatuspunkt Rukkiteel
„Nii hullud need asjad põllu-
majanduses pole, kui mõni 
rääkida armastab,“ jätkas 
Kruusamägi.
„Muidugi on ka meil halbu 
aegu olnud. Näiteks siis, kui 
Rakvere Piiritustehas koos 
kogu meie aasta rukkisaagi-
ga pankrotti läks. Aga kui 
palju vihma hakkab põllu-
majandust segama, siis on 
kalakasvatuste tiikides selle 
võrra vett rohkem ning see 
äri läheb jälle paremini. 
Mingi haru peab põhitoot-
mise kõrval olema, nii on 
lihtsam hakkama saada.“
Nagu mainitud, tegeleb Si-
muna Ivax veel ka turismi-
majandusega, kuid seda ha-
ru töötatakse Kruusamägi 
sõnul alles sisse. Äntus asuv 
kompleks on kavas kujunda-
da Rukkimajaks, üheks pea-
tuspunktiks Sangastes alga-
val ja Rakveres lõppeval Ruk-
kiteel.
„Kui oled juba ettevõtte loo-
nud, siis on võimalik sellega 
ka ellu jääda, asugu tegutse-
miskoht siis kusagil ääre-
maal või kus iganes,“ kinni-
tas Hans Kruusamägi. „Prob-
leemi näen inimestes. Tööta-
jad saavad iga aastaga vane-
maks, aga noori pole peale 
tulemas. Mingil hetkel tekib 
maal ettevõtlust arendades 
tõsine probleem tööjõuga. 
Aga samas: tehnoloogia täie-
neb, hakkama saab ka väik-
sema inimressursiga. Asja ei 
tohi lihtsalt käest lasta, siis 
on kõik võimalik.“

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

 Rehvitööd ja remont

Foto: Aldo Luud / Õhtuleht



Kuulutaja reede, 19. detsember 201410 Tasub teada

„Kui vägivalla ohver tuleb 
varjupaika ja vägivallatseja 
saab selle kohta kusagilt in-
fot, võivad tagajärjed olla et-
tearvamatud,“ ütles Virumaa 
Naiste Tugikeskuse sotsiaal-
töötaja Aino Lepp (nimi 
muudetud). Seetõttu on sa-
lastatud ka varjupaiga asu-
koht ning töötajate ja klienti-
de andmed.

Nõu saamiseks võivad 
helistada ka mehed
Koduvägivalla ohvriks on 
langenud ka mehed. Aino 
Lepp rääkis, et tema prakti-
kas on paar sellist juhtumit 
olnud - ta töötab ka üleriigi-
lise nõuandetelefoni 1492 
konsultandina ning seega 
puutub teemaga kokku pea 
iga päev. Näiteks lõi üks õr-
nema soo esindaja iga tühise 
asja pärast meest näkku ja 
loopis taldrikuid. Seega on 
ka naisi igasuguseid - nad 
võivad olla väga võimukad ja 
kohelda meest nagu jalamat-
ti. 
Mehed pöörduvad nõuandja 
poole ilmselt vähem kui nai-
sed, sest nende mehelik uh-
kus ei luba abi otsida. „Aga 
varjupaik on kõikidele ini-
mestele avatud,“ kinnitas 
Lepp.
Virumaa Naiste Tugikeskuse 
avamisest möödub tuleval 
kevadel kaks aastat. Peamine 
sihtgrupp on lähisuhtevägi-
valla all kannatavad naised 
ja lapsed.
Aino Lepp rääkis, et mõni-
kord elavad ohvrid aastaid 
hirmuvalitsuse all, enne kui 
julgevad tulla abi otsima. Kui 

Varjupaik abistab 
lähisuhtevägivalla ohvreid

Ajavahemikul jaanuar - november 2014 pöörduti Virumaa 
Naiste Tugikeskuse poole 198 korral. Abistatud on 44 naist. 
Enamik naisi on vanuses 25-49.
Vägivalla toimepanija oli pooltel juhtumitel abikaasa või elu-
kaaslane, pooltel eksabikaasa või endine elukaaslane.
Naised on kogenud nii füüsilist, seksuaalset, majanduslikku 
kui vaimset vägivalda.
Politseisse on julgenud pöörduda vaid veerand nendest nais-
test.
Varjupaigas on majutust vajanud 7 naist ja 14 last, kokku 517 
ööbimist.

Lähisuhtevägivalla ohvreid nõustav jurist Merle 
Albrant kinnitab, et statistika järgi on kümnest 
kannatanust üheksa naised. Seega on lähisuhte-
vägivalla ohvrid ka mehed, kuid Eestis on nende 
arv väga väike ning mehed ei saa selliseid vigas-
tusi kui naised.

Ülle Kask

naine on maatasa tehtud, te-
da on tümitatud ja mõnita-
tud küll liigse kehakaalu või 
halvaks perenaiseks olemise 
pärast, on ta psüühiliselt ja 
füüsiliselt nii katki ja tui-
maks tehtud, et ta ei oskagi 
paremat elu tahta.
Näiteks olukord, kus vigasta-
tud naine on haiglast varju-
paika sattunud, aga tema 
pöördub ikkagi vägivaldse 
mehe juurde tagasi. Kui 
mees saab võimu, võib ta 
naist manipuleerima hakata, 
lubades end parandada. Sa-
mas võib ta isegi lapsed nai-
se vastu üles keerata, rääki-
mata ämmast. Naine aga 
usub, et juhtub ime ja mees 
muutub.
„See, mida sa sööd, selline sa 
oled, ka vaimselt,“ ütles 
Lepp. „Vägisi ei saa kedagi 
tema harjumuspärasest 
keskkonnast isoleerida. Küll 
aga saab jõhkardile taotleda 
kohtu kaudu lähenemiskee-
lu. Kohtuteed alustades aita-
vad varjupaiga sotsiaaltööta-
ja ja psühholoog naisel nii 
valehäbist kui ka hirmudest 
üle saada.“
Lepaga vesteldes oli juttu ka 
avalikkuse huviorbiiti tõus-
nud Triin Tulevi juhtumist. 
Elukaaslane peksis rasedat 
Tulevit nii rängalt, et too 
kaotas lapse. Kohtus aga väi-
tis mees, et on uneskõndija 
ega mäleta vägivallateost 
midagi. Lepp seda lugu ei 
kommenteerinud, vaid ütles, 
et ka tema praktikas on esi-
nenud juhtumeid, kus mees 
peksab lapseootel naist.
Kui väärkoheldu sattub var-

jupaika, püütakse teda iga-
külgselt abistada. „Me ei aja 
neid ära, vaid vastupidi, an-
name aega, et nad rahunek-
sid maha. Püüame anda elu-
jõu tagasi, et nad saaksid 
uuesti ree peale ega jääks elu 
hammasrataste vahele. Mõ-
ned käivad meilt isegi tööle,“ 
rääkis Lepp.

Positiivse
lõpuga juhtum elust
Jurist Merle Albrant kirjeldas 
positiivse lõpuga juhtumit, 
mille lubas avalikkuse ette 
tuua ka kunagine kannata-
nu.
Paari kooselu kestis kümme 
aastat, peres kasvas 8aastane 
laps. Algul probleeme pol-
nud, kuid pärast lapse sündi 
muutus kõik. Mees kaotas 
töö ja keeldus uut otsimast. 
Naine soovis ise tööle min-
na, kuid mees käskis naisel 
kodus olla ja last kasvatada.
Viis aastat elati suures vae-

suses, ainus abi tuli naise su-
gulastelt. Mees ei lubanud 
sotsiaaltoetust küsima min-
na, kuna arvas, et see on 
alandav. Kontrollifriigina jäl-
gis ta naise ja lapse igat sam-
mu. Ilma mehe nõusolekuta 
ei tohtinud nad kodust lah-
kuda. 
Kui laps õues mängis, seisis 
isa kogu aeg kõrval. Hommi-
kul viis ta lapse autoga kooli 
ja ootas nii kaua, kuni tun-

nid lõppesid, ja tõi lapse otse 
koju. Isa ei lubanud lapsel 
isegi kooliüritustel käia.
Mehe vaimne terror oli nii 
tugev, et naine kartis enda ja 
lapse elu pärast. Kui naine 
mehele ei allunud, karistati 
teda mitmeid kordi nõnda, 
et ta pidi magama kodus pal-
jal põrandal või laua all.
Kord põgenes naine lapsega 
kodust, kuid mees röövis 
lapse, keeldudes last ema 
juurde lubamast ning naine 
pöördus koju tagasi. Teisel 
katsel aga õnnestus tal koos 
lapsega turvalisse kohta pää-
seda.
Tugikeskuses elades sai nai-
ne pshühholoogilist ja jurii-
dilist nõu, toeks olid sot-
siaaltöötajad ja lähisugula-
sed. Kohtu kaudu määrati 
naisele lapse ainuhooldusõi-
gus. Aasta hiljem alustas ta 
lapsega uut elu ja neil läheb 
ka materiaalselt hästi.
“Ainult sellise toetusvõrgus-
tiku abil oli võimalik vägival-
la nõiaring lõpetada,” märkis 
Albrant.
Läheneval jõuluajal, mil 
pruugitakse ohtralt alkoholi, 
võivad nii mõnelgi „pidurid 
üles öelda“ ja vallanduda 
madalad instinktid. Virumaa 
Naiste Tugikeskus paneb ini-
mestele südamele, et ei mak-
sa jääda abitusse olukorda 
üksi, vaid kindlasti tuleb 
pöörduda kas varjupaiga või 
politsei poole.

VIRUMAA NAISTE TUGIKESKUS

MUST KROONIKA

LIIKLUSÕNNETUSES 
HUKKUS NOOR MEES
13. detsembril kella 14.40 
paiku sai politsei teate, et 
Kadrina vallas Jõetaguse 
külas sõitis sõiduauto Audi 
A6 teelt välja paremale vas-
tu puud ja õnnetuses huk-
kus sõidukit juhtinud 
22aastane mees. Sõidukis 
viibinud 20aastase naise vi-
is kiirabi haiglasse. Polit-
seile on teada, et sõiduauto 
juht ja kaasreisija kasutasid 
turvavööd. Lisaks on teada, 
et juhil oli kehtiv juhiluba.
Rakvere politseijaoskonna 
välijuhi Tauno Lempu 
sõnul on tee sündmuskohal 
väga libe. „Selle traagilise 
sündmuse põhjused selgi-
tatakse välja menetluse käi-
gus, kuid esialgsetel and-
metel võib arvata, et teelt 
väljasõidu põhjustasid libe-
dad teeolud ja valesti vali-
tud sõidukiirus,“ ütles 
Lempu. „Sõiduoskuste üle-
hindamine või libedusohu 
tähelepanuta jätmine on 
ohtlik iga liikleja jaoks. 
Kahjuks võib oht tegelik-
kuseks saada tihtipeale siis, 
kui seda üldse ei oodata,“ 
lisas välijuht.

VARASTATI
KÜTUST JA ATVd
Ööl vastu 14. detsembrit 
varastati Sõmerul Niidu 
tänaval seisnud veoautost 
Scania 80 liitrit diislikütust 
väärtusega 92 eurot.
11. detsembril teatati polit-
seile, et Tapalt Männiku 
tänaval asuvast garaa�ist 
varastati kaks ATVd ja 
mootorsaag Partner. Kahju 
on 1750 eurot. Tegelikult oli 
juhuslik möödakäija 7. 
detsembril ATVd lähedala-
suvast metsast juba üles 
leidnud, kuid omanik pol-
nud nende vargusest tead-
lik.

LIIKLUSÕNNETUS ESSUS
14. detsembril kell 19.55 
teatati häirekeskusele 
liiklusõnnetusest Haljala 
vallas Essu külas, kus auto 
oli sõitnud kraavi ja 
maandunud katusel. Pääst-
jad likvideerisid sõiduki 
süttimisohu. Inimesed vi-
gastada ei saanud.
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Uus aadress:

Kingi oma
lähedastele

tubakavabad
jõulud!

Vaata täpsemalt meie jõulupakkumisi veebilehelt www.powersmoke.ee või

külasta meie kauplusi Rakveres, Laada 37 ja Vaala keskuses, Lõõtspilli 2.

KINKEKAA
RT

Vabalt valitava teenuse või summaga Aqva spaa kinkekaarte 
saab Estraveli kontoritest, Aqva hotelli vastuvõtust 24 h või 
telli posti teel koju: info@aqvahotels.ee.

Üle 100 kingiidee Aqva spaa kinkekaardiga.

Otsid kingitust?
Mehele

Elukaaslane

Armastab 
sporti

India peamassaaž

Sõber

Vee- ja saunakeskuse 
perepääse

Shiatsu 
massaaž

Naudib erilisi 
kogemusi

Uus kallim

Elukaaslane

Pakett
"Romantiline unelm"

Sõber

Naisele

Savidega 
aurusaunarituaal

Rasulbad

Naudib aega 
perega
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Kui Pohlak ostis 2011. aasta 
novembris endise hobuse-
talli, polnud tal ühtki plaani 
arendada seal maaturismi 
või peokorraldust.

Perepidu
vajas pidamist
Pool aastat hiljem lähenes 
Marko isa juubel. Lisaks oli 
tal endal sünnipäev ja paar 
kuud varem sündis perre 
laps. Tekkis mõte maha pi-
dada üks korralik pidu ja sel-
leks sobis tall ideaalselt. 
Oma pere ja sõprade abiga 
puhastati vana hoone sodist, 
kohendati seda veidi ning 
tulemuseks oli korraliku 
suurusega peosaal. Esimesel 
peol oli rahvast palju, esineja 
oli tasemel ning kõik see 
kokku tekitas suurepärase 
koosluse.
Samal peol tegid sõbrad et-
tepaneku, mis sai „saatusli-
kuks“: hobusetalli asemele 
kerkis Salla kuursaal. 
Veel samal kevadel võeti ka-
sutusele kogu ülejäänud 
hoone, hoovi peale ehitati 
korralikud käimlad ja korras-
tati ümbrus, samuti hoone 

Salla kuursaali peremehel
uue aasta plaanid paigas

MTÜ“ Salla seltsimaja“ esitas kuursaali rajamise „ Aasta 
tegu 2014“ kandidaadiks Lääne-Virumaal. MTÜ juhatuse 
liikme Hando Kuntro sõnul on Marko Pohlaku tegemised 
Salla külas igati positiivsed ja ta kiidab teda kui tublit 
koostööpartnerit, kes alati oma lubadusi täidab.
Kuursaali leiavad tee väga paljud võõrad, pealegi on elule 
aidatud üks vana hoone, mis halvemal juhul oleks tondi-
lossina keset küla laiutanud.

 Foto: erakogu

Liikumispuuetega inimeste ühing 
tähistas juubelit
Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing tähistas sel nä-
dalal oma tegutsemise 25. aastapäeva ning pidas ühtlasi ka 
jõulupidu.
Pidu toimus Spordihalli kohvikus. „Meie tingimus on see, et 
kõigil ühingu liikmetel oleks võrdsed võimalused, ratastoo-
lidega vaba sissepääs ja ruumi ka manööverdamiseks,“ sel-
gitas asukohavalikut ühingu juhatuse esinaine Koidula 
Saun. „Meid käisid õnnitlemas Eesti Liikumispuudega Ini-
meste Liidu (ELIL) tegevjuht Auli Lõoke ja juhatuse liige 
Tiia Sihver. Teatavasti oli Rakvere ühing üks kuuest olemas- 
olnud ühingust, kelle baasil loodi 25 aastat tagasi ELIL. Sa-
muti käis tervitamas Rakvere linna nimel abilinnapea Kairit 
Pihlak. Pikaaegne ühingu liige Anne Kask, kes oli vahepeal 
ka ühingu esinaine,  andis lühiülevaate ühingu ajaloost. 
Peolistega tantsisime ja mängisime seltskonnamänge.“
Meenetega aitasid ühingut AS Henrietta, peotordi tegi AS 
Päts, samuti toetas üritust ELIL ja kohvik Puhkepaik.
Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühingus on hetkel 36 
liiget. „Peost võttis osa 29, nemad on kõik ka ühingu aktiiv-
sed liikmed,“ hindas Saun ühingu tegevustest osavõtu väga 
heaks.
„Meie ühingusse kuuluvad liikumispuudega inimesed ja 
nende tugiisikud, samuti ka liitpuudega inimesed, kellele ei 
ole võõrad liikumisprobleemid. Ühingu juhatus organisee-
rib üritusi ja väljasõite, arvestades alati ratstoolis liikuvate 
liikmetega, et ka nemad saaksid kodudest välja,“ kirjeldas 
Koidula Saun ühingu tegevust. „Sel aastal käisime Viru ra-
bas, plaanis on sõita Jõhvi kontserdimajja kontserdile, 
ELIL-i abiga saime tantsupeo peaproovi etendusele. Koha-
peal on kohtumised spetsialistidega ja loengud. Samuti 
suhtleme omavahel ja nõustame ühingu liikmeid nende 
probleemide ja murede puhul.“
Ühing loodi liikumisprobleemidega inimeste toetamiseks. 
25 aastat tagasi olid puudega inimesed veel kodudes pei-
dus. „Eesti Vabariigi loomisel ja seadusloome muutmisel oli 
oluline anda mõista, et ka liikumispuudega inimene vajab 
inimväärset suhtumist ja eluviise ning muidugi ligipääsu, 
mis praegu on enesestmõistetav,“ rääkis Saun.

Maris Marko

Kui Salla kuursaali pe-
remees Marko Pohlak 
(fotol paremal) vane-
matekodu lähedal asu-
va vana lauda enda kä-
sutusse sai, oli tal 
plaan sisse seada töö-
koda ettevõtte tarbeks. 
Juhuse tahtel sai sellest 
hoopis peomaja.

Tiia Paist

fassaad. Saali ehitati suurte 
staaride tarvis korralik lava, 
kokku võeti kasutusele roh-
kem kui 400 ruutmeetrit pin-
da. 
Kuna kuursaalis puudub 
köök, kasutatakse praegusel 
ajal vajadusel catering´i tee-
nust.

Avalikud üritused ja 
koostöö Salla rahvaga
Tänaseks on Marko Pohlak 
tunda saanus suurürituse 
korraldamise võlusid ja valu-
sid. Ta teab, kui suur võib ol-
la esinejate honorar, kui olu-

line on kasutada turvatööta-
ja teenuseid ning kuidas ku-
jundada piletihinda.
Möödunud suvel külastas 
kuursaalis toimunud piir-
konna suurimat jaanikut 
1400 inimest ning suve lõpu-
peol oli üle 400 inimese. Ku-
na koht asub praktiliselt Lää-
ne-Virumaa ja Jõgevamaa 
piiril, tuldi kokku nii siit kui 
ka sealt, lisaks veel Järva-
maaltki.
„Kuursaalil on hea asukoht - 
igale poole on ühepalju 
maad,“ nentis Pohlak. “Möö-
dunud suvel toimus kuur-
saalis ka Emumäe laulupidu, 
kus oli samuti üle 400 inime-
se - halva ilma tõttu ei olnud 
võimalik laulupidu mäe peal 
korraldada. Ja kuna teist nii 
suurt ruumi piirkonnast ei 
leia, sai kuursaal välja paku-
tud.“

Plaane on palju
Praegu perega Jõgeval elaval 
Marko Pohlakul on kindel 
plaan oma kodukülla Sallas-

se tagasi tulla. „Vanemateko-
dus töö otsa ei lõpe ja ka 
kuursaali asjad vajavad aren-
damist,“ ütles ta.
Veel sel talvel on plaanis 
kuursaali ehitada saun, mille 
kaminaruumi mahuks paar-
kümmend inimest. Kavas on 
juurde ehitada veel katuse-
alune, siis mahuks kuursaali 
katuse alla üle tuhande ini-
mese ja ei pea kartma ilma-
taadi tujusid. 
Esinejatest oodatakse lavale 
ka möödunud suvel esine-
nud Terminaatorit, kindlasti 
annavad hea kontserdi veel 
Põhja-Tallinn, PS Troika, 
Hellad Velled, Anmatino ja 
paljud teised. Järgmise aasta 
22. augustil toimub Salla 
kuursaalis Eesti raievõistluse 
TOP 10, millest võtavad osa 
ka väliskülalised.
Kolme aasta jooksul tehtud 
investeeringud on suured. 
Kuid tänu sellele on suviseks 
perioodiks valmisolek saa-
vutatud ja kindlasti arendus 
jätkub.

MÕNE REAGA

AASTA TEO KANDIDAAT

Hando Kuntro ja Marko Pohlak: „Väikeses kohas peavad tegijad kokku hoidma“.
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teksapood!

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

teksad, T-särgid, topid pluused jpm,

Kõik tooted
JÕULUKUUL

-20% -50% -70%

Kõik kaubad
-30%

alates 19€ alates 16€ alates 12€

4€
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Igaüks puutub salapärase 
sularahakeskusega otseselt 
või kaudselt kokku. Sulara-
ha, mida pangaautomaati-
dest välja võtame või sisesta-
me, on pärit just sealt asutu-
sest. Kaubandus- ja teenin-
dusettevõtete päevakassa lii-
gub ka lõpuks sinna.

Salajane asutus
Tegemist on asutusega, kuhu 
tavainimesel asja pole. Kuu-
lutajal oli võimalus heita pilk 
G4S peamaja all asuvasse su-
laraha töötlemise keskuses-
se. 
Paksude raudbetoonseinte-
ga asutus asub mitu korrust 
maa all ja sinna pääsemine 
on võimatu.
Kogu süsteem, alates raha 
jõudmisest keskusesse kuni 
selle sorteerimise ja paken-
damiseni toimib rangeid 

Raha voolab ojadena 
sularahakeskusesse
Baltimaade moodsaim 
sularahakeskus asub 
Tallinnas. Seal töödel-
dakse ka Lääne-Viru-
maalt pärit sularaha-
voogusid, mis peale 
kontrolli taas ringlu-
sesse lastakse.

Mari Mölder

turvanõudeid järgides. Mõ-
neti on süsteem võrreldav 
kinnipidamisasutusega, kus 
üheaegselt ei saa korraga ol-
la lahti kaks ust.
Selleks, et avada järgmine 
uks, peab eelmine olema su-
letud. 
Samuti ei saa inkassaatorite 
autodest enne rahakohvreid 
üle anda, kui garaazhiuksed 
on sulgunud. Omavahel ei 
puutu füüsiliselt kokku ei ra-
ha üleandja ega raha vastu-
võtja, selle jaoks on eraldi nn 
lüüsisüsteem. 
Edasi läheb raha hoiuruumi, 
kus ootab oma töötlemise 
korda. 
Kui raha on jõudnud töötle-
jate kätte, loetakse see üle ja 
pakendatakse. Samaaegselt 
peetakse summade üle ran-
get arvestust.
Mündid ja paberraha töö-
deldakse erinevates ruumi-
des. Kui küsida, kas raha on 
must, siis vastavad raha 
töötlejad, et väga must. Ses-
tap ongi rahalugemisaparaa-
tide juures ventileerimissüs-
teemid, mis mündi- või pa-
beritolmu endasse imevad.

Suured summad
Numbrid räägivad ise enda 
eest: G4Si sularahadivisjoni 

kolmes sularahakeskuses - 
Jõhvis, Tartus ja Tallinnas - 
käideldakse ühes kuus ligi 
miljard eurot.
Ainuüksi Tallinna sularaha-
keskuses on raha töötlemis-
võimekus kuni 7,5 tonni pa-
berraha ja 65 tonni münte 
ööpäevas.
Rahalugemismasinad on 
nutikad ja avastavad iga va-
leraha, olgu see münt või ku-
püür.
Enamasti jõuab valeraha su-
larahakeskusesse kaup-
mees-te käest, kellele mõni 
ostaja on selle sokutanud. 
Ainuüksi käesoleva aasta 11 
kuu jooksul on avastatud ja 
politseile üle antud üle vee-
randsaja võltsimistunnuste-
ga rahasedeli ja peaaegu 
paarsada münti.
Peamiselt on tegemist 20eu-
roste kupüüridega, kuid on 
leitud ka teisi rahatähti. Sel 
aastal on plahvatuslikult 
kasvanud võltsitud müntide 
arv.
Kui kõik rahatähed on kokku 
loetud ja pakendatud, siis lä-
hevad need hoidlasse oma 
aega ootama, et peatselt jälle 
uuele ringile minna – kas siis 
sularahaautomaati, panka 
või sinna, kus seda vaja on. 
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Müüa Tamsalus, Sääse 8, 2-toaline re-
noveeritud rõduga korter neljandal 
korrusel. Korteris tehtud värske re-
mont umbes 2 nädalat tagasi, korter 
asub keskuses. HIND 4700 EUR.      
Helista 5063921 Galli

Müüa Vinnis, Kiige 3, remonditud 
2-toaline korter, 5-korrusel. Köögi-
mööbel hinna sees, soe korter, uus 
elektrisüsteem. HIND 14500 EUR.  
Helista 5530227 Eino

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

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

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

Müüa elamumaa Kadrinas, Pikk 39. 
Krundil olemas vundament, ehituslu-
ba ja maja projekt. Elektri liitumisle-
ping, vee- ja kanalisatsioonileping 
olemas. Krundi suurus 1 317 m². 
HIND 10000 EUR. Helista 5530227   
Eino

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

Müüa Rakvere kesklinnas Koidule 7 
omapärase planeeringuga maja 4 kor-
rusel 2-toaline korter. Korter valgus-
küllane suurte akendega. Majas ava-
rad trepikojad ja hea ühistu. HIND 
27000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa korter Pargi 1, Essu keskuses, 
pargi kõrval. Korter on avatud köögi-
ga, mööbel jääb sisse, renoveeritud 
2010a. Ühistrepikoda remondi järgus. 
HIND 12 700 EUR. Helista 5233830  
Lisete

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

Müüa korter Kundas, Mäe 20. Korteril 
3 tuba, osa aknaid vahetatud. Korter 
asub maja keskel, viiendal korrusel ja 
on keskmises seisukorras. HIND 
10000 EUR. Helista 5063921 Galli

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

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 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 Nele Lauk

Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Suur krunt, oma oja, meri 400 m.
Karepa, Ojaäärne
Hind 29 990 € UUS!
Maa 3,74 ha, 3-tuba, 50 m², elekter 
380V.      
Margus Punane: 504 9998

Renoveeritud elamu linna lähedal.
Rakvere v, Päide küla, Sipelga
Hind 54 995 € 
Krunt 1500 m², 3-tuba, 82,3 m², ahi-
küte, saun, dush, kasvuhoone.    
Margus Punane: 504 9998

Hubane ja suur maja jõe lähedal!
Uhtna alevik, Sämi tee 
Hind 39 900 €
krunt 9100 m², maja 90,5 m². trassi 
vesi, ahiküte. saun, kelder, kuur-laut.
Triinu Heinluht 53 910 678

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

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

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

Lastega perele!
Õhtu 2, Piira
Hind 35 900 €
4 tuba, 78,60 m², korrus 3/3, ahikü e 
võimalus
Taivi Kask 5567 1233

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

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 , faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa 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 1toaline korter Vinnis. 
kõigi mugavustega, suur rõdu, 
WC ja vannituba eraldi. Tel 
5038 032

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

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

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

• Müüa 1toaline korter Tapal 
Lembitu 15. 4/5, KÜ, vajab san.
remonti. Hind 3400 €. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa 1toaline korter Tapa 
linnas. Hind 3800 €. Tel 5110 478

• 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 2toaline heas seisukorras 
korter Kadrinas (II korrus). Info 
tel 5110 478

• Müüa 2toaline möbleeritud 
korter Sõmerul (46 m2). Otse 
omanikult. Hind 20 000 €, 
KIIRE! Tel +358 400 215 912

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

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

• 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 (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

•  M ü ü a  m a j a  R a k v e r e s 
Ta r t u  4 5 a .  Võ i m a l i k u d 
vahetusvariandid. Tel 5098 251

• 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

•  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

• Üürile anda 2toaline  mug. 
korralik möbleeritud korter. Üür 
170 € + kom.maksud. Vabaneb 1. 
jaanuaril. Tel 5553 1370

• Anda rendile 3toaline korter 
Tallinna tn 71, Rakvere. Ahiküte, 
boiler, WC, dušš. Tel 5100 276

• Anda üürile 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

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

•  Võ t a n  r e n d i l e  p õ l l u m a a 
Vahakulmu, Saiakopli, piilu, 
karkuse ja Naistevälja külas. Tel 
5363 9209

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Ford Focus 1,8TDi 74 
kW, universaal 2003.a. Ülevaatus 
ja kindlustus 2015. Talverehvid 
ja suverehvid velgedel. Auto väga 
heas korras, hind mõistlik. Tel 
5028 156

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

• 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

• Opel Astra N-Joy 2,0 DTI 2002.a. 
74 kW, hõbedane metal l ik, 
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 Peugeot Expert 2,0HDi 
80  kW 2004.a.  9  is tekohta, 
konditsioneer, talve- ja suverehvid. 
Auto uuena ostetud Eestist. Tel 
5028 156

• Müüa Saab 900 mootor 2,0, 
tagavaraosadeks v algajatele. Tel 
5896 1816

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

• Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2004.a. 74 kW, turbodiisel, 
universaal, hõbedane metallik, 
kesklukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, tume salong,  kehtiv 
ülevaatus 06/2015, veokonks, 
v.heas tehnilises korras, roosteta, 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Polo 1,9 diisel 
universaal 2001. a. Hind 1690 €. Tel 
5892 1902

• Ostan diiselsõiduauto, 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, tulesid, stangesid, 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

• 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 toimiv puidutöökoda 
Näpil.Tel 5021 919

• Müüa 3toaline k.m. korter 
Sõmerul. Hind 27 000 €. Tel 5201 
575

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

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

• Müüa talumaja Tapa vallas 
(sobib maakoduks). Info tel 5110 
478

• Müüa garaaž Tapal. Tel 5110 478

• Müüa garaaž. Tel 5185 968

• Müüa garaaž Näpil. Uus katus, 
elekter. Hind 550 € + notaritasu. 
Tel 5157 395

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

KINNISVARA ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

ANDA RENDILE 
RUUMID 

Rohuaia 21 I korrusel
 

35 m², 
vesi ja kanalisatsioon

 
II korrusel 

20 m²
 

Tel 5657 2760
        327 1111

• Müüa Volvo V40 1,9 turbodiisel 
85 kW 2001. a, hõbemetallik, 5 ust, 
universaal, üliökonoomne. Väga 
heas korras. Otse omanikult. Tel 
5593 7840

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

• Müüa kasutatud plekkveljed 
(15 tolli) Mercedes, Saab, Volvo. 
Tel 5291 004
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• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. 
Tel 5190 1697

•  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

• 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

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

•  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

• 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

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

• 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

• 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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

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

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

• 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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• Ehitus-remonttööd. Tel 5157 
386

•Ehitus, remont ja siseviimistlus 
eraisikutele ja fi rmadele. Tel 5045 
560

• 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. 
A u t o a b i .  S õ i d u a u t o d e 
diagnostika ja remont.  Visa 
Transport OÜ. 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

•  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

TEENUSED

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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www.kuulutaja.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

KODU

• Müüa TV koos alusega. Hind 
50 €. Tel 5682 7680

•  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 kummut ja riidekapp 
kahe uksega ja keskel peegliga 
(kummuti laius on 90 cm ja 
riidekapp 160x245 cm). Tel 
5682 7680

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

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

• Müüa soodsalt naiste-, meeste-, 
lasteriideid. Tel 5896 1816

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

•  Mü ü a  Ve n e a e g n e  k o r r a s 
magnetofon Saturn 201 koos 
hulga lintidega vanast Eesti ja 
maailma muusikast. Hind 200 €. 
Tel 5070 316

• Müüa uus õhksoojuspump 
EUROM WAG 11R. Hind 350 €. 
Tel 5209 960

• Müüa kivist saunapingid , 
sobivad aeda jms. Tel 5896 1816

• Kasvuhoonetel jõuluhinnad. 
Soodsamad kui kevadel - kuni 
30%. Saadaval 3x4; 3x6; 3x8 
m. Hind al. 360 € (sisaldab 
transporti. Tel 5673 0411

•  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

• Mänguasja huviline ostab Vene 
mänguasju: autod, nukud jne, 
ka Norma autod. Hea hind. Tel 
5031 849

•  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 vanu postkaarte, fotosid, 
L a n g e b ra u n i  t o i d u n õ u s i d , 
hõbelusikaid, maale. Samuti võib 
ka muud vanakraami pakkuda. Tel 
5665 5551

•  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

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud Rakveres 

Sireli tee 6 
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10 - 18
 L,  10 - 15

Oleme avatud ka 
pühade ajal 

24.-27. detsember kell 10 - 15
P.S. Tasumine  sularahas!
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• 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

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

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

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

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

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

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

• Müüa  otra,  nisu ja jahu . 
Vajadusel transport. Tel 5200 783

• Müüa noor lüpsilehm. Tel 5804 
1375

• Müüa noored kitsed, sikud. Tel 
5543596

• Müüa küülikuliha. Info 5547 194

• 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

• Hotellide soodsad pakkumised: 
www.majutus.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Õigusabi. 5063690, jaana@
clo.ee. Inimlikud hinnad. 
Konsultatsioon ka vene keeles

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (vana 
turuhoone)

• Laupäeval, 20. detsembril on  Väike-
Maarjas kasutatud riiete soodne 
müük kell 9-13

• Rakvere Põhjakeskuse lähiümbruses, 
e e l d u s t e  k o h a s e l t  P o s t 2 4 
pakiautomaadi juures kaotatud 
abielusõrmus, sees graveering. Leidjal 
palun võtta ühendust nr 5594 4382, 
vaevatasu garanteeritud

• Üksikema palub mat. abi, et 
pisikese pere jõululaud oleks kaetud 
ja tuba soe. Kui soovid aidata, helista 
telefonil 5595 9143

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

• 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

• Ostame 3m küttepuud. Tel 
5365 3504

KÜTTEPUUD

PÕLLUMAJANDUS

TEATEDEHITUS

METS

LOOMAD

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%

Otsid jõulukinki?
Müüa uued ja kasutatud 

süle- ja tahvelarvutid, Play 
Station 3, Xbox 360 ja palju 

originaalmänge. 
Tel 5013 393

•  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 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 küttepuud, hind soodne, 
helista ja küsi lisa tel 5363 9209

www.kuulutaja.ee
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Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee

• 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 

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

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

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

• Müüa Giorgio Armani Si ja 
Versace Eros. Tel 5876 7704

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

• Jõulukuused. Tel 5398 1891

• Jõulukuused. Tel 5185 968

• Näituse tn müüa jõulukuuski 
(1-1,5m). Tel 5566 3501

•  Pa ku m e  s o o d s a  h i n n a g a 
ilutulestikku, hinnavahemik 
alates 5-300 €. Müüme ja ostame 
kasutatud asju. Lisainfoks vaadake 
www.facebook.com/konverter, tel 
528 2967

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

www.veenus.eu

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

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

MüüaMüüa
JÕULU-JÕULU-
KUUSEDKUUSED

Posti 4,
Rakveres 

E - P  10-16
Hinnad 5-20 €/tk

TUTVUS

VANAVARA

MUUD

• 60a mees tutvub endast noorema 
naisega püsisuhte eesmärgil. Tel 
5787 9815

• 51a mees Rakverest. Otsin noort kena 
sõbralikku naist, et käia tantsimas, 
reisimas. Kas. väh. 165 cm. Tel 5458 
7847

• Tutvun asjaliku tööka koduhoidva 
mehega 60+85. Tel 5896 1816

Mõni hetk on valusam, kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus. 

(J.Tätte)
Südamlik kaastunne Aarne perele 

kalli poja 

RASMUS ROOSIMÄGI

 kaotuse puhul.

Martin perega ja Raul perega

Südamlik kaastunne Niina Proosale 
kalli 

POJA 

kaotuse puhul. 
Õpetajad

Südamlik kaastunne lähedastele kalli

 SULEV TRUVE 

kaotuse puhul. 

Töökaaslased

Sügav kaastunne Niina Proosale armsa 

POJA 

kaotuse puhul. 

Perekond Hüüs

On usk, et jätkub eluahel, 
on tundeid, mida teistele ei näita. 

On teadmine, et maa ja taeva vahel
 ei suuda keegi isa aset täita. 

Meie siiras kaastunne teile, Maret, 
Marju, Alar, kalli 

ISA

kaotuse puhul. 
Tea perega

Südamlik kaastunne Karinile ja Alarile 
kalli poja ja venna 

AGUR RANNAÄÄRE 

kaotuse puhul. 

Spordi tänava rahvas

Mis tulema peab, see tuleb, 
kel otsa saab aeg, see läheb. 

Minnes võtab ta toast tule 
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Sirje Truvele 
kalli abikaasa 

SULEVI

 kaotuse puhul. 
Tea perega.

Pilvede all on nüüd Sinu kodu. 

AGNES ELLENURM 

Mälestame endist töökaaslast. 
Asta ja Viivi

Mälestame endist töökaaslast 

PETER PROOSAT 

Südamlik kaastunne lähedastele. 

Janek, Argo, Ljuda, Galja

Sügav kaastunne Arne Roosimägile 
perega kalli poja ja venna 

RASMUSE 

traagilise surma puhul. 
Rein ja Vimma Tapalt 

Mälestame

AILI KITINGUT

ja avaldame kaastunnet omastele.

Tuleviku 5 KÜ
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Ta sündis 3. detsembril 1849. 
aastal Kodavere kihelkonnas 
Kokora vallas talurentniku 
pojana. Pärast Kodavere ki-
helkonnakooli lõpetamist 
töötas ta aastatel 1868-1874 
Alatskivil Haavispeal kool-
meistrina, misjärel siirdus 
Tartusse, et valmistuda üle-
mõpetaja eksamiks. 

Jakobson
kutsus Sakalasse
Ta õppis vabakuulajana Tar-
tu Ülikoolis. Kõige enam hu-
vitasid Kõrvi sellel perioodil 
eesti keele ja semiootikaga 
seotud teemad. Mihkel Veske 
mõjul kasvas Kõrvis huvi kir-
janduse ja ühiskondliku te-
gevuse vastu. 
Kui Carl Robert Jakobson ta 
1881. aastal ajalehe Sakala 
abitoimetajaks kutsus, ei ka-
helnud Kõrv hetkegi. Pärast 
Jakobsoni surma jäi Jakob 
Kõrv lehe vastutavaks toime-
tajaks kuni 1885. aastani, le-
he sisulise poole eest vastu-
tas aga Rosalie Jakobson.
Toonases ajakirjandusmaail-
mas sai Kõrv kurikuulsaks 
eelkõige oma pidevate kae-
buste ja intriigidega teiste 
ajalehtede vastu. Ka kritisee-
ris Kõrv kehtivat riigikorda 
tugevalt. 1882. aastal kirjutas 
ta Eesti Kirjameeste Seltsi 
liikmete soovitusel Juhan 
Kunderile Rakveresse: „Minu 
sooviks ja tahteks on, et meie 
kirjandusmaastik saaks uue 
tõuke radikaalsema ilukir-
janduse suunas. Miks mitte 
tutvustada meie lugejaile ve-
ne autorite rahvaloomingut, 
näiteks muinasjutte? Kas 
võin tulla Rakverre, et sinu-
ga, Juhan, sellel teemal veidi 
pikemalt kõneleda?“ 
Kunder ja Kõrv saidki mõned 
kuud hiljem Rakveres kokku 
ja Kunder rääkis muuhulgas 
Kõrvile oma tööst eesti rah-
vajuttude vallas. Siiski kriti-
seeris Kunder tugevalt Kõrvi 
radikaalseid väljaütlemisi 

Muinasjuttudest, ajakirjandusest ning Kalevipojast:

Meenutusi rahvaluule kogujast 
ja publitsistist Jakob Kõrvist
Suurem osa Virumaaga 
seotud kirjandus- ja 
kultuuritegelastest on 
jäänud Virumaaga seo-
tuks lühemaks või pi-
kemaks ajaks. Eelseis-
vatele pühadele mõel-
des käsitlen tänases 
sarjaosas meest, kes 
oma loomingus jäi küll 
veidi tagasihoidlikuks, 
kuid arvustajana vääris 
seda suuremat tähele-
panu. See mees oli kir-
janik, ajakirjanik ja 
rahvaluulekoguja Ja-
kob Kõrv.

Karin Hansson

vene autorite kiituseks, mille 
pärast Kõrv hiljem, täpse-
malt 1892. aastal, Kirjamees-
te Seltsist ka välja heideti.
Venestusajal loobus Kõrv 
rahvuslikest põhimõtetest 
täielikult ja hakkas toetama 
venestamispoliitikat. Kõrvi 
ajaleht Valgus oli samal ajal, 
1890. aastate teises pooles, 
populaarne, sest Jakob Kõrv 
avaldas selles mitmeid põ-
nevuslugusid, jutustusi ja 
professor Pavel Viskovatovi 
artikleid vene tuntumatest 
luuletajatest.

Mitmekülgne
kirjandustegevus
Kirjandusliku tegevust alus-
tas Jakob Kõrv vene autorite 

tõlkimise ja rahvaluule ko-
gumisega. Tema tõlketöö-
dest väärivad enam tähele-
panu A. Puškini ja L. Tolstoi 
teoste tõlked, samuti „We-
ne-Eesti Sõnaraamat“, mis 
ilmus 1889. aastal.
Ajalehe Valgus väljaandmise 
kõrval pööras ta suurt tähe-
lepanu ilukirjanduse avalda-
misele. 1890. aastal ilmus te-
ma sulest mitmeid põnevus-
jutte, esialgu küll järjejuttu-
dena, kuid siiski on need te-
ma loomingus üsna olulisel 
kohal. Enam tuntust kogusid 
jutud „Kindel eesmärk“ ja 
„Vahendeid valimata“, mille-
le järgnesid jutustused „Me-
he armastus“ ja „Öö ja koit“ 
ning „Kiired kosjad“. 

Kõige selle kõrvalt tegeles 
Kõrv ka rahvaluule töötlemi-
sega. Tema eesmärgiks oli 
rahvajutud kirjutada pike-
maks ja tuua neisse sügava-
mat romantikat ning rohkelt 
müstilisi sündmusi. Nii il-
mus kogumik „Eesti-rahva 
muistejutud ja vanad kõ-
ned“, mis osutus eriti popu-
laarseks noorema lugejas-
konna hulgas. 
1882. aasta lõpul külastas Ja-
kob Kõrv taas Rakveret, et 
Kunderi muinaslugude ai-
nestiku ja vormikeelega põh-
jalikumalt tutvuda. Kunder 
soovitus talle oli Kodaverega 
seotud kohamuistendid ning 
Kalevipojaga seotud lood 
hoolikalt kirja panna, et neid 
ka lehelugejaile tutvustada. 
Kõrv asus kohe tööle, ükstei-
se järel ilmusid Valguses 
muistendid „Kalevipoeg ja 
sortsid“, „Kalevipoeg Assa-
mallas,“ „Kalevipoja hobuse 
surm“ ja teisi jutte. Just Kale-
vipoja-ainelised muistendid 
sidusid Jakob Kõrvi Viru-
maaga pikemaks ajaks. Tema 
müstiline ja kohati salapära-
sena tunduv jutuvestmisstiil 
toetus nii Kreutzwaldi kui Ju-
han Kunderi muinasjuttu-
dest saadud ainestikule ja 
vormile. 
1883. aastal tutvus Jakob 
Kõrv Assamalla rahvaluule ja 
pärimuste uurija Aman-
da-Rosalie Kampmanniga ja 
kirjutas kümme Kalevipo-
ja-ainelist muistendit peal-
kirjaga „Kalevipoja ja vana-
pagana lood“.
20. sajandi algul kaotas Val-
gus hulgaliselt lugejaid, mis-
tõttu Kõrv oli sunnitud ajale-
he Karl August Hermannile 
maha müüma.

Tegevus elu lõpul
Kõrvi muistendite ja muin-
asjuttude looming oli köitev, 
ladus ja hea stiiliga. 1885. 
aastal ilmunud muinasjutu-
kogumik „Veealused“ sisal-
das muu hulgas selliseid 
tuntud muinasjutte, nagu 
näiteks „Kaluri kimbatus“, 
„Vetevana heategu ja karis-
tus“ ning „Veteema heate-
gu“.
1912. aastal kolis Jakob Kõrv 
Tallinnast Šveitsi. Kehv tervis 
ei võimaldanud kirjanikul 
loometööga enam eriti tege-
leda. Elu lõpuperioodil kirju-
tas ta vaid mõned raama-
tuarvustused.
Aasta hiljem, 1913. aasta ke-
vadel avastati Jakob Kõrvil 
raske närvihaigus. Ta suri 
kõrges eas 6. septembril (Vi-
kipedia andmetel 21. sep-
tembril) 1916. aastal Bernis 
Waldau närvikliinikus. Kirja-
niku tuhk maeti 1981. aastal 
ümber Tallinna Rahumäe 
kalmistule. 

Mupo tegi traditsioonilise 
jõulukingituse loomade hoiupaigale
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet andis üle oma tradit-
sioonilise jõulukingi – annetuste eest ostetud toidud ja 
muu vajaliku Tallinna loomade hoiupaigale. 
Kui eelnevatel aastatel osteti üldiseid hoiupaiga toimimi-
seks olulisi asju, siis sellel aastal keskenduti kutsikate vaja-
dustele. Kingitus sisaldas kutsikatele mõeldud vitamiine ja 
tervistavat toitu, konserve, kuivtoitu ning kasvavatele koer-
tele mõeldud arendavaid mänguasju ning tarvikuid. Lisaks 
mõned tekid ja vaibad „suurperedele“.
Mupo soovib kõigile loomasõpradele häid eelolevaid pühi 
ja kutsub neid, kel kodus oma lemmikut pidada ei ole või-
malik, vaatama hoiupaiga elanikke ning minema nendega 
jalutama. 
Samuti tuletab mupo meelde, et ees ootab aastavahetus 
koos mitmete ilutulestikega. Vältimaks neljajalgse sõbra 
ärajooksmist tasuks nad selleks ajaks viia siseruumidesse 
või tagada muul viisil nende turvaline olek kodu ning pere-
mehe läheduses.

Linnatranspordi AS esitles uut 
trammi
Tallinna Linnatranspordi AS esitles neljapäeval, 18. det-
sembril Pärnu maantee rekonstrueeritud trammidepoos 
esimest uut CAF Urbos trammi. 
Esimene tramm saabus Hispaaniast Zaragoza tehasest Tal-
linnasse 15. detsembril ja alustab peale seadistamist vii-
mast osa ettenähtud testimisprogrammist, mille kohaselt 
peab tramm läbima reaalsetes liiklusoludes 1000 km. Ar-
vestuste kohaselt peaks see täis saama veebruari alguseks. 
Kokku hakkavad Tallinna rekonstrueeritud 3. ja 4. trammi-
liini teenindama 20 uut moodsat trammi, millest 16 saabu-
vad järgemööda 2015. aasta jooksul. Viimased neli optsioo-
niga lisaks ostetud trammi jõuavad liinile 2016. aasta esi-
meses kvartalis. 
Trammide kogumaksumus on 53,4 miljonit eurot ning 
need soetati Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahel 
2011. aastal sõlmitud saastekvootide müügitehingu rahaga.

Linnamuuseum avas külalistele 
keraamika avahoidla
Tallinna Linnamuuseum (Vene tn. 17) avas külastajatele 
oma keraamikahoidla, kus on ligi 2000 portselan- ja fajans-
seset Eestist, Euroopast, Hiinast ja Jaapanist.
Lisaks on ajutise näitusena eksponeeritud koobaltmaalin-
gutega ahjukahlid ja Madalmaadest pärit keraamilised sei-
naplaadid. 
Keraamika avahoidla on avatud kolmapäevast pühapäeva-
ni, kella 12-17.30. Detsembri lõpuni on keldri külastamine 
tasuta! 
Tallinna Linnamuuseumi keraamika avahoidla on valmi-
nud koostöös Eesti Ajaloomuuseumiga.

Tallinlased saavad jätkuvalt elektrirongiga tasuta sõita 
Tallinna Transpordiamet sõlmis ASiga Eesti Liinirongid pi-
letihindade hüvitamise lepingu.
„Tallinna piires tasuta rongisõit muutus tallinlaste seas 
prognoositust tunduvalt populaarsemateks,“ tõdes abilin-
napea Taavi Aas. „Juba esimesel tasuta sõidu kuul 2013. 
aasta novembris tegid tallinlased elektrirongidega kolm 
korda rohkem sõite kui varasemalt ning sõitude arv jätkas 
kasvamist ka 2014. aasta esimeses kvartalis, mil tallinlased 
sõitsid Elroni rongidega umbes 345 000 korda.“
Aprillis kasvas sõitude arv 151 tuhandeni ja mais 173 tu-
handeni. Septembris kasutas elektrirongi koguni 201 tuhat 
pealinlast. Keskmine tallinlaste poolt Elroni rongides teh-
tud sõitude arv 2014. aastal on üle 150 tuhande ühes ka-
lendrikuus.
Eesti Liinirongide AS (Elron) rongides esitatakse klienditee-
nindajale isikustatud Ühiskaart, millega tõendatakse sõi-
dusoodustuse õigust. Ühiskaart kehtib koos Eesti Vabariigis 
väljastatud isikut tõendava dokumendiga.
2014. aasta linnaeelarves oli sõiduhüvitisteks Elronile pla-
neeritud 300 tuhat eurot, kuid käesoleva aasta 11 kuuga on 
välja makstud juba 1,2 miljonit eurot. 
Uus leping sõlmitakse kolmeks kuuks – 1. jaanuarist kuni 
31. märtsini. Lepingu hinnanguline maksumus on 350 000 
eurot. Järgmiseks perioodiks lepingu sõlmimine ja selle tin-
gimused sõltuvad edaspidiste läbirääkimiste käigust.
„Oleme seadnud eesmärgiks Tallinna ühistranspordivõrk ja 
reisirongid paremini integreerida, et anda sõitjatele suu-
rem valikuvõimalus ja ühissõidukite koormust ühtlustada,“ 
selgitas Aas. „Kahtlemata on tallinlastele ka elektrirongis 
tasuta sõidu võimaldamine sellele tublisti kaasa aidanud.“

Raepress



Kuulutaja reede, 19. detsember 2014 25Sport

Alates 22. detsembrist saa-
vad spordihuvilised Lää-
ne-Virumaa Spordiliidu ko-
dulehel www.lvsl.ee hääleta-
da maakonna 2014. aasta 
spordiaktivisti, spordivetera-
ni, võistkonna, noorsportla-

se ning mees- ja naissportla-
se valimisel.
Aasta sportlaste lõplik vali-
mine toimub kolme küsit-
lusringi (spordihuvilised, 
spordiorganisatsioonid, aja-
kirjanikud) tulemuste sum-

meerimisel. Hääletada saab 
kas toodud internetiaadres-
sil või ka kirja teel. Hääleta-
da saab 5. jaanuarini. 

Kuulutaja

Sarnaselt teiste pallimängu-
dega selgitavad tänavu ka 
käsipallurid jõulueelsel nä-
dalavahetusel Eesti karika-
võitjad. Otsustavad mängud 
toimuvad 20.-21. detsembril 
Viljandis ja finaalturniirile 
jõudis ka kaks Tapa võist-
konda.
Poiste C-vanuseklassi poolfi-
naalis on SK Tapa vastaseks 
võõrustajad Viljandist. Nais-
te finaalis kohtuvad aga Re-
val-Sport ja SK Tapa. Meeste 
karikavõistlustel SK Tapa 

poolfinaali teatavasti ei 
jõudnud; vastamisi on Põlva 
Serviti – Viljandi HC ja HC 
Viimsi/Tööriistamarket – 
Aruküla SK.
Tüdrukute D-vanuseklassi 
karikavõistlustel pidi SK Ta-
pa leppima kuuenda koha-
ga, jäädes Kehras toimunud 
turniiril alla kõigile oma vas-
tastele. Võistkonna parimaks 
mängijaks tunnistati Len-
ne-Ly Siilivask.
C-vanuseklassi karikavõist-
lustel olid Tapa neiud nel-

jandad ja Sõmeru/Padise 
ühendvõistkond viies. Pari-
mateks mängijateks nimeta-
ti vastavalt Camilla Ševtsova 
ja Eliisabet Põldver. SK Tapa 
mängis küll kolmanda koha 
saanud Mustamäega viiki, 
kuid kuna viimased noppi-
sid viigipunkti ka teiseks tul-
nud Lasnamäelt, jäi Tapa sel 
korral medalita. Turniiri või-
tis täiseduga Põlva.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa Spordiliidu 
juhatus andis oma detsemb-
ri alguses toimunud koos-
olekul välja 2015. aasta maa-
konna meistrivõistluste kor-
raldusõigused. Meistrivõist-
lusi korraldavad (ühe eran-
diga) vaid spordiklubid.
Korraldajate loetelu on järg-
mine: SK Sakura (sumo); 
Rakvere Maleklubi (male); 
MTÜ Viru Ratsu (ratsutami-
ne); KJK Vike (kergejõustik); 
MTÜ Rakvere Maraton 

(krossijooks); Rakvere Sulg-
palliklubi (sulgpall); Rakvere 
Bridzhi Selts (bridzh); Rak-
vere OK (orienteerumis-
jooks); Rakvere Rattaklubi 
Siplased (maastikurat-
takross); MTÜ Huviklubi 
Nelson (kärestikuslaalom); 
Rakvere SS Kalev (jäähoki); 
MTÜ Rakvere Võrkpalliklubi 
(rannavõrkpall ja saalivõrk-
pall); KS spordiklubi (laua-
tennis); MTÜ Mõedaku 
(discolf ja murdmasuusata-

mine); Rakvere Bont rullui-
suklubi (rulluisutamine); SK 
Los Toros (korvpall); Rak-
bowl (bowling); MTÜ Oja-
saare Loodusmatk (golf); 
Tamsalu Spordikompleks 
(ujumine); Rakvere Tenni-
seklubi (tennis); LTK Viru- 
Nigula (lauatennis); MTÜ 
Vinni SK Tammed (meeste 
jalgpall).

Kuulutaja

Kui veel mõned aastat tagasi 
mängis Eesti saalihokiliiga-
des kaasa ligi kümme Lää-
ne-Virumaa võistkonda, siis 
selleks hooajaks on esindus-
te arv kahanenud ühele.
Reformitud on kogu süs-
teem. Alles on meeste meist-

riliiga, kuid seal osaleb vaid 
6 võistkonda. Endise esi- ja 
teise liiga baasil on moodus-
tatud harrastajate liiga. Nais-
te meistriliigas mängib vaid 
kaks võistkonda, kuid lisaks 
neile osaleb energialiigas 6 
esindust.

Lääne-Viru ainus esindus Jä-
neda mängib kaasa meeste 
harrastajate liiga B-alagru-
pis. Seni toimunud mängu-
des on kaotatud 5-6 Pro Su-
rale ja 4-5 Viskoosale.

Kuulutaja

Alexela korvpalli meistrilii-
gas kaotas Rakvere Tarvas 
möödunud reedel koduväl-
jakule Korvpalliklubile Pär-
nu 87:94.
Viimasel paaril nädalal heas-
se vormi tõusnud Pärnu – 
Balti liigas alistasid nad nii 
Kalev/Cramo kui ka Riia Ba-
ronsi – juhtis poolajaks 
46:40.
Teisel poolajal muutus pär-
nakate rünnak veelgi pare-
maks ning nad hakkasid ta-
bama ka raskeid korve, mis 
tõttu hoidsid juhtohjasid 

kindlalt enda valduses. Vahe 
küll suureks ei paisunud, 
kuid siiski juhtis Pärnu enne 
otsustavat kümmet minutit 
71:61.
Viimasel veerandajal püüdis 
Rakvere Tarvas pärnakaid 
püüda, kuid otsustavatel 
hetkedel olid suvepealinna 
meeskonna mängijad kind-
lad, võttes 94:87 võidu.
„Rünnak meil toimib ja ole-
me enesekindlad, kuid kait-
se jääb kripeldama. Potent-
siaali on, aga nüüd on vaja 
stabiilsust ka,“ sõnas KK 

Pärnu juhendaja Heiko Ran-
nula Delfi TV-le.
Ronaldas Rutkauskas oli KK 
Pärnu parim 25 punkti ja 10 
lauapalliga. Janis Vahter lisas 
16, Sandis Silavs 14, Elgar 
Tamsalu 13 ning Silver Lep-
pik 10 punkti. Üleplatsimees 
oli Tarva poolelt Mario Pais-
te, kes viskas 28 punkti. Teda 
toetasid David Hughton 19, 
Brandis Raley-Ross 16 ning 
Sten-Timmu Sokk 10 silma-
ga.

Kuulutaja

Käsipallurid
selgitavad karikavõitjaid

Tarvas kaotas 
meistriliigas Pärnule

Aasta sportlased ootavad valimist

Saalihokis esindab
Lääne-Virumaad vaid Jäneda.

Selgusid maakonna 
meistrivõistluste korraldajad

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Juba enne jõule lähevad pal-
jud inimesed närviliseks ja 
stressi. Tuuseldatakse kau-
banduskeskustes, osaletak-
se lõpmatutel jõulupidudel 
- kuidas selles virvarris hak-
kama saada, mida mõelda, 
kuidas rahuneda?
Kuhu nüüd siis nii kiire on? 
Ja kohe kõigil? See pole kind-
lasti kohe mitte nii! Osa ini-
mesi võib-olla riputab jõulu-
ajale kiirustamise sildi, aga 
päris palju on neid, kes võta-
vad seda toredat aega rahuli-
kult. Pole vaja tormata tööle, 
saab tegeleda millegagi, mil-
leks siiani aega pole jätku-
nud. Saab lihtsalt laiselda.
Mis puudutab kingitusi ja 
nendega saavutatud-saadud 
rahulolusse, siis see on iga-
ühe südametunnistuse küsi-
mus. Elame suhteliselt vae-
sel ajal, pigem hoidkem oma 
raha millekski vajalikumaks 
kui mingi kalli mõttetu kin-
gituse ostmiseks. Miks ei 
võiks kaasteelist rõõmustada 
korraks küllaminekuga, soo-
vida häid pühi ja kallistada? 
Asjadest on oluline mõelda 
ratsionaalselt, mitte stereo-
tüüpides või kujunenud 
väärhoiakutes. Miks pean ar-
vama – „ kinkis nii odava kin-
gituse, mida mul pealegi vaja 
pole“, kui võiksin hoopis 
mõelda: „ta ikka tahtis nii vä-
ga mind meeles pidada ja 
kulutas sellele oma raha, mi-
da nagunii tal napib – see on 
temast armas“. 
Ka jõulupeod, neid polegi nii 
palju! Mõelge, kui paljudel 
pole ühtegi jõulupidu. 

Siiski räägitakse siin ja prae-
gu jõuludest ka kui üksin-
duse pühadest – üksiolemi-
ne füüsiliselt, vaimselt või 
hinge tasandil.
Jõulud ja üksindus – minu 
meelest see päris nii ikka ei 
ole. Jõulud on aegadest ae-
gadesse olnud perepüha, pe-

Jõulud – rõõm, küllus, 
rahu, stress, üksindus
Maa ja ilm on ümber 
pöördunud. Rõõmu-, 
tänu- ja perepühast 
räägitakse aina enam 
kui üksinduse, stressi- 
ja asjade pühast. Üksi 
või mitmekesi - kuidas 
selles ajas kulgeda? 
Soovitusi jagab kliini-
line psühholoog Inge 
Asi (pildil).

Anu Viita-Neuhaus re koosolemise aeg, mis 
teebki sellest pühast erilise. 
Jah, olen nõus, et üksi jää-
nud ja üksi elavatel inimestel 
on sel ajal ehk pisut igav, 
nukker ja õnnetu olla, aga 
üksi võib ju ennast tunda (ja 
paljud tunnevadki) ka pere 
keskel. Taas sõltub, millise 
hinnangu olukorrale anna-
me. Kui mõtelda, et olen nii 
üksik, teised on kõik koos, 
siis tuntaksegi end halvasti. 
Kogu meid ümbritsev mee-
diakära töötab kahjuks ka 
just selles suunas, et vot 
nüüd-nüüd on see koosole-
mise aeg. Tuuakse esile nut-
ma panevaid lugusid ja siis 
on üksikul inimesel tõesti 
raske. Aitab see, kui meenu-
tada toredaid lõbusaid hetki, 
mis olnud. Kui see ei aita, siis 
miks mitte lubada endal nut-
ta. Mulle meeldib öelda, et 
nutt viib kehast halbu aineid 
välja ja pärast on kergem. 
Kui on nutetud, siis tuleks 
öelda endale, et  nutsin ja ai-
tab küll. Otsida tegevust, et 
mõtted kurvalt teemalt mu-
jale saada. Kasvõi koristada 
mõnd sahtlit, riiulit, vaadata 
vanu albumeid, korrastada 
pilte, võtta kätte huvitav raa-
mat. Kui ilm lubab ja jalad 
kannavad, minna jalutama, 
lugeda kokku, mitmel aknal 
säravad küünlad, kas paistab 
kusagil ka ehtes jõulupuu.

Ennast saame aidata mõtle-
misega, ka tegevuses hoid-
misega. Aga kuidas aidata 
teisi inimesi?
Jõulud on heategude aeg ja 
nagu teada loob headus hea-
dust. Teiste inimeste aitami-
seks on väga palju võimalusi. 
Abi ei pea olema tingimata 
rahaline. Pöörame meid 
ümbritsevatele inimestele 
lihtsalt rohkem tähelepanu, 
aitame neid hea sõna või 
teoga. Miks mitte kutsuda 
keegi tuttav, aga üksikuks 
jäänud inimene enda juurde 
jõuluõhtule, käia tema juu-

rest läbi, nagu juba alguses 
soovitasin? Ärgem unusta-
gem ka neid, kes jõulude ajal 
tööl on, et meid teenindada 
– pole ju raske ka neile häid 
pühi ja jõudu soovida, see on 
ka tore kingitus. Võiks liht-
salt helistada mõnele vanale 
inimesele ja lubada tal pikalt 
pajatada oma rõõmu-
dest-muredest ja pidada 
meeles, et mure jagamine on 
alati vaid pool muret ning 
rõõmu saab topelt, kui koos 
rõõmustada.

Kuidas luua jõulumeeleolu 
pereringis, et jõulud oleksid 
rõõmsad ja õnnelikud?
Jõulusid tähistab iga pere 
omamoodi. Kui lapsed on 
loonud juba oma pere, siis 
tuleks jätta ka neile koosole-
mise aeg, leppida kokku, 
millal käiakse  kummagi kaa-
sa vanematel külas või ooda-
takse neid hoopis enda juur-
de. Kõik oleneb ju oludest – 
siin ei saa anda mingeid 
kindlaid soovitusi või öelda, 
et tegutsege nüüd nii. Inime-
sed, kellel pole peret, tunne-
vad kindlasti kedagi, kellega 
kas siis jõuluõhtul koos istu-
da või koopereeruda õhtu 
ühiseks veetmiseks. Pole va-
ja söögilaud toitudest looka 
katta. Paljudes peredes on 
organiseeritud tihti nii, et 
üks teeb kapsad, teine prae, 
kolmas küpsetab midagi ma-
gusat. Kui tahetakse ilmtin-
gimata kuuse alla kingitusi, 
võib kokku leppida summa, 
mille ulatuses seda teha, kas 
või 30 sendi eest - siis on tore 
jälgida, kuidas sellega hak-
kama saadakse. Tihti vaada-
takse koos mõnd vana filmi, 
mängitakse lauamänge ja 
see on tegelikult nii vahva, 
kui igaüks seejuures ka nalja 
viskab või räägib toredaid lu-
gusid. 
Meil on vahel keeruline rutii-
nist välja tulla ja on loomu-
lik, et sellega kaasneb alati 
väike stress. Kui me nüüd 
sellele aga n-ö hinnasildi 
külge kleebime - „ilus“, „kal-
lis“, kiire“, „jube“ jne -, siis 
just nii me endid ka tunne-
me. Aitab, kui endale rahuli-
kult teadvustada: nüüd on 
lihtsalt mõnus aeg. Pühade 
aeg on täis armsaid hetki ja 
on suurepärane toekalt 
mõelda kõigele, mis elus 
hästi! Väga oluline on mõtle-
mine, sest see juhib nii meie 
tundeid kui ka tegemisi-käi-
tumist.

Haljala
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 13 jõulujumalateenistus 
Esku kabelis, jutlustab pea-
piiskop emeeritus Andres 
Põder.
Kell 17 jõuluõhtu jumalatee-
nistus, jutlustab peapiiskop 
emeeritus Andres Põder.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 10 I jõulupüha jumala-
teenistus
Kolmapäev, 31. detsember
Kell 15 vana-aastaõhtu ju-
malateenistus

Ilumäe
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 15 jõuluõhtu jumalatee-
nistus kirikus.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 13 I jõulupüha jumala-
teenistus leerimajas.
Pühapäev, 28. detsember
Kell 13 jõuluaja pühapäev. 
Süütalastepäeva jumalatee-
nistus leerimajas.

Kadrina
Pühapäev, 21. detsember
Kell 11 IV advendi jumala-
teenistus.
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 18 jõuluõhtu. Laulab ki-
rikukoor.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 11 Kristuse sündimise 
püha. Esinevad Priit 
Rusalepp, trompet. Külli 
Erikson, orel.
Pühapäev, 28. detsember
Kell 11 jõuluaja pühapäev. 
Süütalastepäeva jumalatee-
nistus leerimajas.
Kolmapäev, 31. detsember
Kell 18 Taize-palvus leerima-
jas.
Neljapäev, 1. jaanuar
Kell 11 Nimi Jeesus. Uusaas-
ta jumalateenistus leerima-
jas.

Käsmu
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 14 jõululaupäeva juma-
lateenistus.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 14 I jõulupüha jumala-
teenistus armulauaga.
Kolmapäev, 28.12 kell 14 
süütalastepäeva jumalatee-
nistus armulauaga.
Kell 15.15 Klassikalise muu-
sika kontsert J.S. Bach ja W.A 
Mozart, esinevad Pipilota 
Neostus (flööt), Kaarin Lehe-
mets (viiul), Ingely Laiv 
(oboe), Mart Kuusma (vioo-
la) ja Valle-Rasmus Roots 
(tšello).
Neljapäev, 1. jaanuar
Kell 14 uusaastapäeva juma-
lateenistus armulauaga

Rakvere
Reede, 19. detsember
Kell 18 kirikukontsert: Viru-
maa poistekoor.
Laupäev, 20. detsember
Kell 19 kirikukontsert: Lenna 
Kuurmaa ja Karl-Erik Taukar. 
Pühapäev, 21. detsember
Kell 11 4. advendipühapäeva 

missa. Leeripüha.
Kell 18 kirikukontsert: kam-
merkoor Solare.
Esmaspäev, 22. detsember
Kell 19 kirikukontsert: Maar-
ja-Liis Ilus ja Koit Toome.
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 16 jõuluõhtu jumalatee-
nistus.
Kell 19 jõuluõhtu jumalatee-
nistus.
Kell 23 jõuluöö missa.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 11 1. jõulupüha missa. 
Kaasa teenivad koguduse 
naiskoor ja kammerkoor.
Reede, 26. detsember
Kell 11 2. jõulupüha missa.
Kell 12.30 Rakvere linnaor-
kestri jõulukontsert noorte-
majas.
Pühapäev, 28. detsember
Kell 11 jõuluaja pühapäeva 
missa.
Kolmapäev, 31. detsember
Kell 16 vana-aasta õhtumis-
sa.
Kell 23.30 öökirik.
Neljapäev, 1. jaanuar
Kell 11 uusaasta missa.
Reede, 2. jaanuar
Kell 19 Taize-palvus.
Pühapäev, 4. jaanuar
Kell 11 jõuluaja 2. pühapäe-
va missa.
Kell 12 koguduse jõulupuu.
Teisipäev, 6. jaanuar
Kell 18 missa.
Kell 19 kirikukontsert.

Kunda
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 16 püha jõuluõhtu ju-
malateenistus.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 16 I jõulupüha jumala-
teenistus.

Simuna
Pühapäev, 21. detsember
Kell 14 IV advendi jumala-
teenistus kogudusemaja 
saalis.
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 17 püha jõuluõhtu ju-
malateenistus. Kaasa teenib 
Rakke naiskoor.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 10 I jõulupüha jumala-
teenistus.
Reede, 26. detsember
Kell 10 II jõulupüha jumala-
teenistus kogudusemaja 
saalis.
Pühapäev, 28. detsember
Kell 14 süütalastepäeva ju-
malateenistus kogudusema-
ja saalis.
Kolmapäev, 31. detsember
Kell 17 vana-aasta õhtu ju-
malateenistus. Lahkunute 
mälestamine.
Pühapäev, 4. jaanuar
Kell 10 kolmekuningapäeva 
jumalateenistus koguduse-
maja saalis.

Tapa
Pühapäev, 21. detsember
Kell 10 IV advendi jumala-
teenistus.
Kell 11.30 Tapa kammerkoo-
ri kontsert.

Kolmapäev, 24. detsember
Kell 18 jõuluõhtu jumalatee-
nistus.
Neljapäev, 25. detsember 
Kell 10 I jõulupüha jumala-
teenistus.

Tamsalu
Neljapäev, 25. detsember
Kell 14 I jõulupüha jumala-
teenistus.

Viru-Jaakobi
Kolmapäev, 24. detsember 
Kell 15 jõuluõhtu jumalatee-
nistus Tudu kirikus
Kell 18 jõuluõhtu jumalatee-
nistus Viru-Jaakobi kirikus
Neljapäev, 25 detsember
Kell 12 I jõulupüha jumala-
teenistus armulauaga Vi-
ru-Jaakobi kirikus
Kell 15 I jõulupüha jumala-
teenistus Vainupea kabelis

Viru-Nigula
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 14 püha jõuluõhtu ju-
malateenistus, esineb sega-
koor.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 14 I jõulupüha jumala-
teenistus.
Kolmapäev, 31. detsember
Kell 14 vana-aastaõhtu ju-
malateenistus.

Väike-Maarja
Reede, 19. detsember
Kell 11 Väike-Maarja Güm-
naasiumi jõulupalvus.
Kell 12 jõulujumalateenistus 
Väike-Maarja hooldekodus.
Pühapäev, 21. detsember
Kell 12 IV advendi jumala-
teenistus.
Kolmapäev, 24. detsember
Kell 19 püha jõuluõhtu ju-
malateenistus. Kaasa teenib 
Tamsalu naiskoor.
Neljapäev, 25. detsember
Kell 12 I jõulupüha jumala-
teenistus.
Reede, 26. detsember
Kell 12 II jõulupüha jumala-
teenistus.
Kolmapäev, 31. detsember
Kell 19 vana-aastaõhtu ju-
malateenistus. Lahkunute 
mälestamine.
Pühapäev, 4. jaanuar
Kell 12 kolmekuningapäeva 
jumalateenistus.

Jõuluaja jumalateenistused
ja kontserdid EELK kogudustes 
Lääne-Virumaal

Foto: Katrin Kivi
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Rahulikke pühi ja
edukat uut aastat!

OÜ Linnuse Autokeskus

Meeleolukat vana
aasta lõppu ja veel
tegusamat uut!

Soovib oma klientidele ja
koostööpartneritele
autoremonditöökoda Tapalt
www.tapaautoremont.ee

Tulgu jõulud lõbusad,

piparkoogid magusad.

Et kõik te soovid täituksid

ja mured rõõmuks muutuksid.

Uus aasta õnne toogu,

vana kaunilt meelde jäägu.

Puhas lõõr ja lämmi tuba, Teil me käisime vist juba.

Ilusaid pühi
ja rõõmurohket
uut aastat!

Soovivad

Rakvere Küttesalong

ja Emailised OÜ

Küünlasära silmadesse
Jõulurõõmu südamesse
Usk ja Lootus, Jõulurahu hinges
Uude aastasse nii minge!

Head vana-aasta lõppu,
kõike kaunist uueks aastaks!

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda

Head kliendid ja äripartnerid!

Wiru Auto

Täname Teid meeldiva koostöö eest,

soovime Teile kauneid pühi

ja edukat uut aastat!

Häid
pühi!



Kuulutaja reede, 19. detsember 201428

KAS, KUI PALJU JA KUIDAS?

Vaba aeg

Teoreetikud ütlevad jootra-
hast rääkides, et sõnad on 
hea, jootraha aga tõhus. 
Praktikud imestavad, miks 
jootraha antakse teenindaja-
tele valikuliselt. Miks ei anta 
tippi prilli- või pirukapood-
nikule? Turvamehele? Koris-
tajale? Kas, kellele, mis pu-
hul ja kui palju eestlane tippi 
maksab?

Jootraha
anna tunde järgi
Rakveres tegutseva Art Cafe 
ettekandjad Ott ja Andrit 
nendivad, et nemad ise mak-
savad teenindajale jootraha, 
kui teenindus ja toit on suu-
repärased. Ettekandjana on 
Andrit töötanud 3 kuud, te-
ma kaastöötaja Ott on pika-
ajalise kogemusega ette-
kandja, kes on teenindaja ol-
nud 7 aastat.
Andriti igapäevane teenin-
damise kogemus kinnitab, et 
eestlane jätab jootraha küll, 
kui kõik teenindusprotsessid 
ja selle osad on täidetud. 
„Kõik oleneb kliendist ja te-
ma harjumustest,” ütles ta. 
”Klient jätab jootraha kvali-
teetse ja hea teeninduse 
eest. Ma pean leidma klien-
diga kontakti.”

Jootraha – kui palju ja millal?
Ameerika Ühendriikide riigisekretär Hillary 
Clintoni kohta ringleb jutt, et Albioni linnakese 
restoranis einestades ei jätnud ta ettekandjale 
jootraha. Selline käitumine tõi kaasa üleriigilise 
skandaali, proua Clintonile saadeti ähvarduskir-
ju, ettekandjale rahakaarte.

Anu Viita-Neuhaus

Kas jootraha tuleb tingimata anda? 
Milline on teenindamiskogemus, mis väärib jootraha?

Vastab KlienditeenindusKeskuse superviisor 
Piret Bärg: 
Vastus on peidus sõnas eneses. Jootraha, inglise keeles 
tip, tähendab kingitust oodatust parema teeninduse 
eest. Kingituse jagamist ei saa kunagi kohustuseks teha. 
See on kliendi vaba tahe tänada teenindajat.

Kui palju peaks klient jootraha jätma?
Jootraha ehk kingituse suurus sõltub suuresti selle jagaja 
heldusest ja võimalustest. Üldlevinud suurusnumbriks 
Euroopa majandusruumis on aga kujunenud 5-10 prot-
senti teenuse summast. 

Kuidas anda jootraha?
Kindlasti ei ole viisakas teenindajal endal tagasiantava 
raha arvelt jootraha võtta. Kas ja kui palju jootrahaks jät-
ta, seda otsustab ikka klient ise. Toitlustusasutuses on 
lihtne jätta teenustasu koos jootrahaga lauale. Mugav on 
panna jootraha ka kassa juures olevasse jootrahatopsi. 
Kui meil on kaasas suurem kupüür kui maksmiseks vaja, 
siis saame teenindajale öelda, millise summa soovime li-
saks maksta. Näites on arve 13,80 eurot, kaasas on aga 
20eurone. Siis saab teenindajale öelda, et soovite teenus-
tasu ümardada 15 euroni. Lisaks saab öelda, kellele soo-
vite jätta jootraha. Restoranis on täiesti tavaline öelda, et 
osa jootrahast soovite jätta kokale.

POLE LEVINUD
Skandinaaviamaad: jootraha jät-
mine pole kombeks.
Eesti : jootraha andmine pole 
reegel, kuid mõnes pubis ja koh-
vikus on olemas anum, kus  peal 
silt “TIP” - võimalik, et see toi-
mib! 
Türgi: raha võib pakkuda nii ko-
tikandjale kui ka ettekandjale. 
Kui pakutud raha vastu ei võeta, 
on tegemist kohaliku kombega. 
Levinud on tänada väikese kin-
gitusega, näiteks sigariga.
Tai: jootraha andmine pole väga 
levinud, välja arvatud kallid ja 
luksuslikud hotellid.

RIIGID, KUS
JOOTRAHAKS KULUB MÕNI EURO

Itaalia: restoranides ei ole jootra-
ha jätmine kohustuslik. Arvet ta-
sub aga uurida küll: kui arvel on 
eraldi märge coperto, siis on so-
biv tippi jätta üksikute eurode-
na, tänades leiva eest. 
Hispaania ja Portugal: jootraha-

kommet ei ole, kuid iga ette-
kandja tunneb rahatähe üle hea-
meelt. Kui juba anda, olgu raha 
paberist, sest sentide jätmine 
mõjub solvavalt.
Prantsusmaa: soovitatav on jätta 
jootraha märkamatult taldriku 
alla — muidu solvab selline käi-
tumine ettekandjat. Mõnes söö-
gikohas on aga juba uksel silt 
“Pourboire interdit” (jootraha 
andmine keelatud). Tähelepane-
lik tasub olla taksojuhtide suh-
tes, kes kipuvad suure hulga 
kohvrite korral küsima lisahin-
da.
Austria:  jootraha on umbes 10 
protsenti arve summast. Tipp on 
suur osa taksojuhtide, koristaja-
te ja teiste teenindajate sissetu-
lekust.
Tšehhi: jootraha andmine on 
hea idee. Tihti arve ümardatak-
se, kuid taksojuhid ja kelnerid 
ootavad sellest hoolimata lisara-
ha.
Suurbritannia: tipiks jäetakse 10 

protsenti arvest. Pubides avalda-
takse teenindajale tänu aga hoo-
pis natuuras -  talle ostetakse 
jook.

RIIGID, KUS
JOOTRAHA ANTAKSE PALJU
Egiptus: tippi oodatakse igal 
pool ja kõige eest.
Ameerika Ühendriigid: reisides 
tasub jootraha jaoks eraldi eelar-
ve teha, sest 15-20 protsenti on 
täiesti tavaline nähtus. Kombeks 
on ka n-ö ette tippida - kui soo-
vid saada restorani sisse või pa-
remat lauda.

RIIGID, KUS
JOOTRAHAGA MURET EI OLE:
Costa Rica, Malaisia, Lõuna-Ko-
rea, Jaapan, Hiina, Araabia     
Ühendemiraadid, Fidži või 
Omaan.
Nendes paikades on jootraha-
kultuur veel avastamata.

Allikas: Hotels.com

Ott nentis, et eestlased ei ole 
väga altid jootraha jagama. 
“Hea teenindus, maitsev toit, 
siis nad üldjuhul annavad.”
Ettekandjad ütlesid, et oleks 
kena, kui jootraha antaks 
siis, kui neile toit ja teenin-
dus tõepoolest meelepära-
sed olid. “Lisaks siis, kui 
klient näeb ja tunnetab, et 
teenindaja püüab väga talle 
meelepärane olla ja kõik 
jõuab õigeaegselt lauda,” li-
sas Andrit.
Kui suur jootraha olla võiks? 
Ott: “10 protsenti arvest.“ 
Andrit: “Tunde järgi.”

Klient on väärtuslik
ka ilma tipita
Pizzakoju.ee taksojuhina 
sõidutab toidu uksest ukseni 
tudeng Martin. Pitsapoiss 
kinnitas, et tippi saab kogu 
aeg. „Kolmest tellijast kaks 
jagavad raha mõnuga, senti-
de lõpud on nagunii minu-
le,“ mainis ta.
Martin on seda meelt, et 
paanitseda pole vaja, kui tip-
pi ei anta. „Kui ei anna üks 
klient, siis teeb seda mõni 
teine. Minu tugevus ja võlu 
seisneb kiiruses, mis on näl-
jase inimene jaoks tähtis. Vä-
hem tähtis pole ka minu en-

da suhtumine – olen rõõmus 
ja viisakas.“
Tudengist teenindaja tõdes, 
et ise ta jootraha ei maksa. 
Küll aga rääkis ta tipiloo seo-
ses oma tööga: „Ükskord tuli 
tellimus, kui söögikoht lõpe-
tas juba oma tööpäeva. Palu-
sin siis kokka, et ta teeks pit-
sa valmis. Kopsaka jootraha 

sai ta tookord küll.“
Jootraha suuruse kohta ütles 
Martin, et seda pole kunagi 
vähe. „Iga raha on raha. Olen 
saanud 50eurose arve puhul 
lisaks 20 eurot. Olen ka 80 
euro eest petta saanud ja sel-
le pidin tookord ise kinni 
maksma. Sellistel puhkudel 
sõbrad rõõmustavad, et saa-

vad palju pitsat süüa,“ mu-
igas ta. 
Hillary Clintoni ja teenindaja 
lugu on saanud legendiks. 
Nagu ka see, et solvunud et-
tekandja midagi kliendi joo-
gi või söögi sisse organisee-
rib. Pole teada, kas tookord 
midagi sellist juhtus, kuid 
Ameerikas on ilmselt kõik 

võimalik! Eesti söögikohta-
des võib süda rahul olla, sest 
teenindaja ei käitu kunagi 
niimoodi - põhjusel, et klien-
ti saab petta vaid üks kord ja 
kuna meid, kliente, on siin 
nii vähe, siis on iga meist 
väärtus.

JOOTRAHA ANDMINE MAAILMAS

Art Cafe teenindaja Andrit. Foto: Katrin Kivi
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Jõuluaeg täis rahu, ilu,
lumevaipa ingel silub,
tähekesi teavast puistab,
paljajalu lumel uitab,
õnnepärlied aknail laotab,
armastuseks uksi paotab,
kõigile vaid soovib head,
Sulle ka - ma kindlalt tean.

Soovime oma praegustele ja tulevastele

klientidele rahulikku jõuluaega,

tujuküllast aastavahetust ja

edukat uut aastat.

Taas kuusel me süütame küünlad,

leek valgustab hämara toa,

kaua oodatud jõulude valguses

uus aasta saab tulekuks loa

Rahulikke jõule ja

edukat uut aastat!

Soovib AS Lasila Betoon

www.stik.ee

Rõõmsaid jõule ja

õnnelikku uut

aastat!

Armsad kliendid, soovin Teile kaunist
jõuluaega, tujuküllast küünlasäravat
aastavahetust, õnne ja edu uuel aastal!

Ootan Teid 19., 20., 22., 23., 27., 29. ja
30. detsembril Rohuaia 21.
Tel 5342 5032, 3223 506

Teie juuksur Ly

Jõuluvalguse kiirguses,
lahkete mõtete siiruses
täitugu soovid head...

Rahulikku jõuluaega
ning õnnelikku
uut aastat!

MAKO abi OÜ kollektiiv
soovib oma endistele ja
praegustele klientidele
Imelist jõuluaega ning
tervist ja edu uuel aastal!

Soovime kõigile
rahulikku jõuluaega
ning ilusat uut aastat!
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VABA AEG

Keelpillikvartett
Asturia üllatab ja vaimustab
29. jaanuaril saab Jõhvi kontserdimajas esimest korda kuu-
lata ja vaadata Kiievi keelpillikvarteti Asturia unikaalset 
sõuprogrammi, kus kantakse ette klassikalised tippteosed 
tänapäevases töötluses. Elektrilised muusikariistad, sära-
vad kostüümid ja koreograafia muudavad Asturia kontser-
di vaatemänguliseks etenduseks, tuntud teoste seaded aga 
hämmastavad oma uudse kõlaga.
“See on väga harukordne, et muusikud mitte ainult ei valda 
virtuoosselt pille, vaid ka tantsivad sama suurepäraselt. Ma 
ei kahtle, et ees ootav vapustav sõu on külastajatele uue 
aasta puhul suurepärane kingitus,“ tõdes Jõhvi Kontserdi-
maja projektijuht Ljudmilla Giljova. 
Kriitikud nimetavad peamisteks kvarteti loomingut iseloo-
mustavateks joonteks kirglikkust ja temperamentsust, 
ekspressiivsust ja emotsionaalsust, võimsat energeetikat ja 
kontrastide mängu. Nad märgivad, et Asturia on loomin-
guliste inimeste ühendus, mille eesmärk on luua kunstis 
uut, muutes seeläbi ümbritsevat maailma veidi kauni-
maks.
Lisaks Jõhvi kontserdimaja ülesastumisele esineb kvartett 
veel 30. jaanuaril kell 19 Vanemuise kontserdimajas, 31. 
jaanuaril kell 19 Estonia kontserdisaalis ning 1. veebruaril 
kell 17 Pärnu kontserdimajas. 
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ning enne kont-
serti kohapeal.

Saunaklubi
kinkis õppureile helkurid
Kadrina Saunaklubi tegi kingituse kõikidele Kadrina Kesk-
kooli esimese klassi õppureile, kirjutab Kadrina kodulehe-
külg internetis. Lapsed saavad klubilt helkurid, mille ühel 
küljel on Kadrina valla vapp ja teisel saunaklubi sümbooli-
ka. Lasteni jõuavad kingid koos jõulupakkidega, teatas 
kooli direktor Arvo Pani.

Rakvere aastalõpupeol
esineb James Werths World Project
Rakvere rahvamaja korraldab aasta eelviimasel päeval tra-
ditsioonilise aastalõpupeo, kus sel aastal astub peaesineja-
na üles James Werth. 
James Werts World Project on USA päritolu särava laulja 
ning basskitarristi ja Eesti tippmuusikute ühisprojekt. An-
sambli repertuaar on väga lai, hõlmates endas parimaid lu-
gusid jazzi, R&B, soluli, reggae, popi ja rocki vallast - pala-
sid sellistelt artistidelt nagu näiteks Sting, Prince, Bob Mar-
ley, Jamiroquai, Kings of Leon, Outkast, Bruno Mars, Ma-
roon 5, Michael Jackson, Jessie J, Foster the People, Yves 
LaRock, Lenny Kravitz, Rolling Stones, Rod Stewart jt. 
James Werts World Projecti esinemisi iseloomustab väga 
hea lavaenergia ja kõrge professionaalne tase. Koosseis: Ja-
mes Werts - vokaal, bass, Tõnu Hallik - kitarr, vokaal, Ivo 
Lille - saksofonid, klahvpillid, vokaal, Andrus Lillepea – 
trummid.
Rahvusvahelise tantsukava eest hoolitseb ShowMakers, 
aasta võtab kokku legendaarne „Poliitiline pohheem“ Pet-
jalt ja Hundilt.
Rakvere aastalõpupidu toimub 30. detsembril Rakvere rah-
vamajas. Uksed avatakse kell 20. Laudade broneerimine ja 
info: Ingrid Pärnamäe tel 56 644 343. Piletid hinnaga 5 eu-
rot müügil enne algust kohapeal.

Kuulutaja

Teist aastat toimuvad Rakve-
res Mairold Millerti tantsu-
kursused ja tänaseks on 
tantsijaid kogunenud nii 
palju, et tantsimisvõimalusi 
hakkab nappima. Olukorrast 
päästab välja tantsuõhtute 
sari „Seltskonnatantsu para-
diis“.
Rakvere Rahvamajas hakka-
vad alates 16. jaanuarist re-
gulaarselt toimuma tantsu-
õhtud, mille eestvedaja on 
Taimo Kaldma, kes korral-
dab ka Mairold Millerti tant-
sukursuseid. Tantsuõhtute 
sari kannab nimetust „Selts-
konnatantsu paradiis”. „Te-
gemist on mõnusa ajaveet-
mise võimalusega, mis on 
mõeldud inimestele, kes 
peavad lugu tantsust ja 
muusikast. Maakonnas on 
palju inimesi, kes on käinud 
tantsutrennides ning otsivad 
kohta, kus õpitud teadmisi ja 
oskusi rakendada,“ selgitas 
Taimo Kaldma.

Üritus hakkab toimuma 
kord kuus reedeti. „Kui rah-
val on suurem huvi ja nõud-
lus kasvab, teeme seda tihe-
damini kui kord kuus,“ lubas 
Kaldma.
Tänapäeva tantsuõhtul ei 
tantsita nurgas seisva gram-
mofoni saatel. Tantsuõhtu-
tele tuleb muusikat valima 
DJ Alex Itaaliast. „Ta pole 
lihtsalt DJ, vaid väga ande-
kas inimene, kes mängib eri-
nevaid pille. Mida ja kui häs-
ti ta mängib, seda saavad 
kõik kohapeal vaadata ja 
nautida,“ rääkis Kaldma.
Tantsuõhtuga loodab Kald-
ma luua hulga uusi pidupäe-
vi. „Aastas pole just palju pi-
dupäevi, kus ennast kenasti 
riidesse panna ja kuhugi väl-
ja minna, selleks oleme lisa-
nud ühe päeva juurde. See 
on õhtu, kus töönädal on 
jäänud seljataha ja on aega 
puhata ning nautida nädala-
vahetust. Sel päeval saame 

end üles lüüa ja seada sam-
mud Rakvere Rahvamaja 
poole, kus on ootamas hu-
bane küünlasäras tantsusaal 
ning lauad. Baarmenid tee-
vad peoõhtukokteile.“
Lisaks võimalusele tantsu-
jalga keerutada pakub kor-
raldaja välja ka fotonurga, 
kus saab end oma parimates 
tantsurõivastes jäädvustada.
Kuivõrd üritus on pileti ja 
laudadega, siis soovitab kor-
raldaja pileti juba varakult 
osta eelmüügist Art Cafes 
Rakveres Laial tänaval. „Pile-
teid saab soetada ka koha-
peal,“ ütles Kaldma, „aga 
kindlasti peab arvestama, et 
laudade arv on piiratud ning 
neid tasub broneerida aeg-
sasti.“
Inimesed, kes kasutavad 
Facebooki, võivad leida roh-
kem infot sealselt leheküljelt 
„Seltskonnatants“.

Maris Marko

Rahvamajas hakkavad 
toimuma tantsuõhtud

Rakvere Teatri män-
gukava detsembris

19/20.12. kell 11 Lume-
helbeke Rakvere Teatri 
suures majas (lav. Eili 
Neuhaus)

19/20/22.12. kell 19 3 õde 
Rakvere Teatri väikses 
majas (lav. Andres Noor-
mets)

19.12. kell 19 Maalermeis-
ter Türi kultuurikeskuses 
(lav. Gerda Kordemets)

22.12. kell 19 Maalermeis-
ter Vene Teatris (lav. Ger-
da Kordemets)

Vaba aeg
MÕNE REAGA

Lembit Sarapuu näi-
tus „Ärkamine nõi-
dusunest“
Rakvere Galeriis on avatud 
Lembit Sarapuu näitus „Är-
kamine nõidusunest.” 
“Oma loomingus olen võt-
nud eeskuju koopamaalist 
ja suurest vene kunstnikust 
Brüllovist,“ tutvustas 
kunstnik oma teoseid.
Viimastel aastatel on ta 
avalikust kunstielust tagasi 
tõmbunud, seda harulda-
sem on tema näitus Rakve-
res. 
Näitus jääb avatuks kuni 8. 
jaanuarini!

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 19. detsember 2014 31

TASUTA!

rakvereteater.ee

21. detsember kell 18:20
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

REIS ITAALIASSE

21. detsember kell 16:05
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

NULLPUNKT

21. detsember kell 14
Seiklus

(Alla 6 a mittesoovitatav)

IMETLUSVÄÄRSE
NOORE T.S. SPIVETI

ERAKORDNE TEEKOND

21. detsember 20:30
Thriller

(Alla 12 a mittesoovitatav)

STONEHEARSTI
VAIMUHAIGLA

Vaba aeg

VABA AEG

Kunda linna klubi
19. detsembril kell 10-16 Kunda linna klubis jõululaat.
19. detsembril Kunda Spordikeskuses sünnipäeva sündmused 
kogu päeva vältel.
20. detsembril kell 18 Kunda linna klubis slaavi ühingu Läte jõu-
lupidu
21. detsembril kell 17 Kunda linna klubis Jõuluõhtu lastele: pi-
parkookide valmistamine, etendused ja külla tuleb jõuluvana. 
21. detsembril kell 19 Kunda eakate päevakeskuse majas an-
sambli „Robirohi“ jõulukontsert kingitusena Karmeli kogudu-
selt. Sissepääs tasuta.
22. detsembril kell 18 Kunda noortemajas õdus kaminaõhtu 
maitsva tee, piparkookide ja jõululaulude ning -muusikaga.
31. detsembril kell 22 Kunda linna klubis aastavahetuspidu an-
sambliga „Patune pool“. Piletite eelmüük ja kohtade broneeri-
mine tel 3221556. Rohkem infot Kundas toimuva kohta www.
kundalinnaklubi.ee

O Kõrts 
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Jõulukuu puhul kõigile sissepääs tasuta!

19. detsembril reserveeritud
20. detsembril reserveeritud
24. detsembril suletud
26. detsembril muusikat igale maitsele DJ Kalle Allik
27. detsembril tantsuhitid 80ndatest kuni tänapäevani DJ Ailan 
Kytt
31. detsembril suletud
1. jaanuaril avatud kella 11–18.



32 Reklaam Kuulutaja reede, 19. detsember 2014

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!

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

* Põllumajandusehitised

* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd

* Korterite remont

* Katuste ehitus

* Projekteerimine

* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:

5187 131 (Janek)

5116 424 (Mart)

e-mail:

aademart@gmail.com

Juveeliäri Candra
soovib rahulikku jõuluaega!

Jõulukingid
meilt, palju

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

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.-

Telli koju või kontorisse jõululauale
Aravuse kalavaagen! Tel 5297873.

Asume tearti pargi taga, tenniseväljakute vastas

JÕULUKUU SOODUPAKKUMISED: MARINEERITUD FORELL 300g 3,2 ,
MARINEERITUD ANGERSÄGA 300g 4,5 , MARINEERITUD ANGERJAS 7,2

€

€ €

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

KALAVAAGEN DELIKATESS

700g erinevat vääriskala,

hind 24€

KALAVAAGEN FORELL

700 g erinevaid forellitooteid,

hind 19€
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