
Tasuta nädalaleht21. detsember 2018 Nr. 48 (1032)

PÕHINUMBER

515 0068

LÜHINUMBER

1300

HELISTA!

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

Häid pühi!

Tallinn Grossi TK
Narva Grossi TK
Narva Megamarket
Mustvee Grossi TK
Kohtla-Järve Grossi TK
Aseri Grossi TK 
Iisaku Grossi TK
Jõhvi  Grossi TK
Ahtme Grossi TK
Tapa Grossi TK
Tapa Kaubanduskeskus
Kunda Grossi TK
Haljala “Gea”
Tamsalu “Pille-Riin”

Väike-Maarjas Grossi TK
Kadrina Grossi TK
Rakvere Grossi TK “Raja”
Rakvere Turu Kaubamaja
Haabneeme Grossi TK
Kuusalu Grossi TK
Loksa Grossi TK
Saue Grossi TK
Kehra Grossi TK
Jüri Grossi TK
Keila Grossi TK

Kose Grossi TK
Loo Grossi TK
Kose-Uuemõisa Grossi TK
Mustvee Grossi TK
Paide Grossi TK
Türi Grossi TK
Järva-Jaani Grossi TK
Koeru Grossi TK
Järvakandi Grossi TK
Kohila Grossi TK
Vändra Grossi TK

HANSA ILUTULESTIKE MÜÜGIKOHAD:

Tähelepanu – enne toote kasutamist lugeda kasutusjuhendit ja vajaduse korral 
konsulteerida spetsialistiga.  Pürotehnilise toote kasutamisel järgida avalikus kohas 
käitumise nõudeid.

PAUGUTAVAD
PARIMATE
HINDADEGA!

Eripakkumised veebis  www.hansailutulestikud.ee

SUPER-
HINNAD

15.-

SALUUT

20.-

Passib niisama?

Saada kooli!
Mittestatsionaarne õpe

– õppeaeg 6 kuud

– õppeaeg 6 kuud

– õppeaeg 6 kuud

– õppeaeg 1 aasta

KELNER

POTTSEPP-SELL

VEOAUTOJUHT

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE

EHITAJA

Statsionaarne õpe
Väike-Maarja õppekohas

– õppeaeg 1 aasta

– õppeaeg 1 aasta

–
õppeaeg 1 aasta

ABIPAGAR

ABIKOKK

SÕIDUKITE PINDADE

HOOLDAJA-REHVITEHNIK

TALVINE VASTUVÕTT
Õppetöö algus ajavahemikul 07.01-31.01.2019

RAKVERE AMETIKOOL https://www.rak.ee/talvine/info

Ideest teostuseni!

Järelmaksu

võimalus!

kvaliteetne premium klassi A-pellet Eesti tootjalt

taskukohase hinnaga, keskkonnasõbralik

kasutamine on lihtne ja mugav

Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Ostes selle
aasta lõpuni
pelletkütte-

seadme, saate
KINGITUSEKS

20 KOTTI
PELLETIT!
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja 
ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Tervisemurega inimene peaks 
kõigepealt pöörduma oma pe-
rearsti poole. Just tema oskab 
patsienti kõige paremini nõus-
tada ja vajadusel ka õige eriarsti 
juurde suunata. Igal ravikind-
lustatud inimesel on õigus 
valida endale sobiv eriarst ja 
vastuvõtuaeg ükskõik millises 
raviasutuses üle Eesti. Tähtis 
on see, et raviasutusel oleks 
haigekassaga kehtiv leping.

Haigekassa juhatuse liikme 
Maivi Parve sõnul peab ars-
tiabi olema kvaliteetne ja üh-
temoodi kättesaadav üle kogu 
Eesti, seda ka Lääne-Viru maa-
konnas. „Selleks, et inimestele 
oleks ravi igal juhul tagatud, 
sõlmib haigekassa lisaks haig-
latele lepingud ka eratervis-
hoiuasutustega, kes pakuvad 
eriarstiabi. Need erakliinikud 
täiendavad haiglate pakutavaid 

teenuseid, lühendavad ravijär-
jekordi ja annavad inimestele 
eriarstiabi saamiseks lisavõi-
maluse,“ kinnitas Parv.

Lääne-Viru maakonnas on 
haigekassal kümme erinevat 
eriarstiabi partnerit, kes ravi-
kindlustatud inimestele hai-
gekassa toel teenuseid osuta-
vad. Peamiselt pakub kohapeal 
eriarstiabi Rakvere Haigla.

Õigel ajal, õiges kohas
Ravi rahastamiseks ja eriars-
tiabi tagamiseks võtab haige-
kassa arvesse igas piirkonnas 
elavate inimeste arvu, nende 
ravivajadust, aga ka kvaliteetse 
ravikorralduse võimekust sel-
les maakonnas.

„Igas maakonnas peab ela-
nikele olema tagatud kodulä-
hedane arstiabi kõige sageda-
semate haiguste raviks,“ ütles 

Raviasutus Raviasutuse aadress ja kontakt Eriala (ambulatoorsed vastuvõtud)

Rakvere Haigla AS

Lõuna põik 1, Rakvere
Infotelefon: 322 9099
Registratuur: 322 9780

Endokrinoloogia (hormonaalsed häired)
Günekoloogia (naistehaigused)
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurgu-
haigused)
Ortopeedia
Sisehaigused (sh endokrinoloog, gastroen-
teroloog, 
kardioloog, neuroloog, pulmonoloog, reuma-
toloog, pediaater)
Taastusravi
Üldkirurgia

Rakvere Haigla
Valgejõe 14, Tapa
Telefon: 3258810

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurgu-
haigused)
Üldkirurgia

Viru Haigla AS
Valgejõe 14/2, Tapa
Telefon: 325 8810

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhai-
gused), Psühhiaatria

Tiina Rannala-Lille OÜ Vilde 14a, Rakvere. Telefon: 324 1410
Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhai-
gused)

Ciconia OÜ
Tiina Mäeker OÜ Tuleviku 4, Rakvere. Telefon: 322 3232 Günekoloogia (naistehaigused)

Marika Jõgi OÜ Tuleviku 1, Rakvere. Telefon: 322 3530 Günekoloogia (naistehaigused)

Maie Kõiva Eraarst Ehitajate tn. 8, Kunda. Telefon: 322 1677 Günekoloogia (naistehaigused)

Tiina Kurg Tuleviku 1, Rakvere. Telefon: 324 4417 Oftalmoloogia (silmahaigused)

Otorinolarüngo-loog Tiina Pruler-Ild Tuleviku 4, Rakvere. Telefon: 3243253
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurgu-
haigused)

Mari Viik OÜ Tuleviku 8, Rakvere. Telefon: 324 2474 Psühhiaatria

Eriarstiabi peab olema 
võrdselt kättesaadav kogu Eestis

Parv. Siia kuuluvad kõrva-ni-
na-kurguhaiguste, silma- ja na-
hahaiguste, günekoloogiliste ja 
psühhiaatriliste haiguste ravi, 
samuti üldkirurgilised protse-
duurid, taastusravi ja sisehai-
guste ravi.

„Teatud erialad, kus ravivaja-
dus ei ole nii suur, aga patsient 
vajab spetsiifilisemat eriarsti, 
põhjalikumaid uuringuid ja 
keerukamat ning kallist teh-
noloogiat, peavad kvaliteet-
se arstiabi tagamiseks olema 
kättesaadavad vähemalt neljas 
suuremas maakonnas – Harju, 
Tartu, Ida-Viru, Pärnu,“ selgi-
tas Parv.

Siia kuuluvad näiteks uro-
loogia, seedetrakti haigused, 
südamehaigused, reumatoloo-
gia, närvisüsteemihaigused, 
kopsuhaigused, infektsioon-
haigused, lastehaigused ja hor-
monaalsete häirete ravi.

Kõige keerukamat ravi nagu 
näiteks vähiravi (kiiritusravi) 
ja teatud kirurgilisi protseduu-
re tehakse Parve sõnul kahes 
suuremas haiglas. Nii vähira-
viks vajalikud onkoloogiakes-
kused kui ka näiteks neuroki-
rurgid tegutsevad kahes Eesti 
suurhaiglas – Tartu Ülikooli 
Kliinikumis ning Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglas.

Haigekassa 
lepingupartnerid
Tuleb meeles pidada, et haige-
kassa tasub ravikindlustatud 
inimese eriarstiabi eest ainult 
siis, kui raviasutusel on leping 
haigekassaga. Parv selgitas, et 
haigekassal on mitmeid ko-
gemusi, kus ravikindlustatud 
patsiendid on oma ravi eest 
ootamatult pidanud ise maks-

ma, kuna nad ei ole pöördunud 
haigekassa partneri poole.

„Enne, kui eriarsti juurde lä-
hed, küsi alati üle, kas raviasu-
tusel on haigekassaga leping ja 
kas arstiabi saab ikka haigekas-
sa kulul,“ soovitas Parv.

Näiteks tuleb Lääne-Viru-
maa elanikel silmas pidada, et 
kardioloogia, endokrinoloogia, 
günekoloogia, reumatoloogia, 
pediaatria, kõrva-nina-kur-
guhaiguste ja taastusravi ning 
mitmete teiste erialade vastu-
võtte osutab kohapeal Rakvere 
Haigla.

Lisaks üldhaiglale on haige-
kassal selles piirkonnas leping 
veel üheksa erineva raviasutu-

sega, kes pakuvad vastuvõtte 
näiteks psühhiaatria, güneko-
loogia, silmahaiguste, naha- ja 
suguhaiguste ning kõrva-ni-
na-kurguhaiguste erialal.

Lääne-Viru maakonda on 
vaja veel teenuseosutajaid 
psühhiaatria ning naha- ja su-
guhaiguste erialale. Teenuse-
pakkuja leidmiseks kuulutas 
haigekassa novembris välja 
täiendava hanke, mille tulemu-
sed selguvad uueks aastaks.

Vivika Tamra,
Eesti Töötukassa avalike 

suhete ja tervise edenduse 
osakonna peaspetsialist

PANE TÄHELE!
Eriarstile pöördumiseks on vaja 
perearsti saatekirja (v.a naistehai-
guste, silmahaiguste, psühhiaatri-
liste murede, tuberkuloosi, naha- 
või suguhaiguste ning trauma kor-
ral). Pöördudes raviasutusse, mil-
lel on haigekassaga leping, tuleb 
ravikindlustatud inimesel maksta 
ainult visiiditasu. Selle suurus on 
kuni viis eurot.

Lisainformatsiooni haigekassa 
eriarstiabi partnerite, visiiditasude 
ja muude ravikindlustust puuduta-
vate küsimuste kohta saab haige-
kassa kodulehelt www.haigekas-
sa.ee või helistades infotelefonile 
669 6630.



UUDISED

Aasta vahetudes tehakse kok-
kuvõtteid möödunust ja tule-
vikuplaane. Minu 2018. aasta 
on olnud töine ja täis uusi 
põnevaid väljakutseid vald-
kondades, millega ma enne 
abilinnapea ametit igapäe-
vaselt ei tegelenud. On suur 
õnn töötada koos oma ala 
spetsialistidega, kes on päde-
vad ametnikud ja inimestena 
toredad.

Aastale tagasi vaadates võib 
öelda, et ka Rakvere linna 
jaoks on olnud hea aasta, sest 
oskuslikult koostatud koalit-
sioonilepingust lähtuvalt on 
realiseerunud palju projekte. 
Süsteemselt viiakse ellu vali-

mislubadusi erinevates vald-
kondades.

Tervisekeskuse ehitus ede-
neb, sõlmisime projekteeri-
mislepingu A. Pärdi nimelise 
muusikamaja ehitamiseks, 
avati kaks uut jõulinnakut ja 
kettagolfi rada, ellu sai kut-
sutud linnaleht linna tegemisi 
puudutava info parema kätte-
saadavuse tagamiseks linlas-
tele ja oleme alustanud linna 
infotahvlite tänapäevastami-
sega ning erinevate tänavate 
ja kõnniteede renoveerimis-
tega tegeletakse jooksvalt.

Haridusmaastikul ootab 
lähiaastatel ees põhikooli-
võrgu korrastamine, töö- ja 

tehnoloogiakeskuse rajami-
ne kõigile linna põhikoolide 
õpilastele ning olemasolevate 
koolimajade sisuline kaasajas-
tamine. 2019. aastal toetame 
lastega peresid, tasudes linna 
eelarvest lasteaialaste hom-
mikusöögi maksumuse.

Samuti on elavnenud linna 
kultuurielu ja kiidusõnu päl-
vib Rakvere Kultuurikeskuse 
tegevus. Rakvere Jõuluküla 
on saanud palju positiivset 
tagasisidet ning seda tullak-
se üle Eesti vaatama ning tä-
nusõnu lastega peredelt on 
rõõm kuulda.

Eesti riigil läheb samuti 
hästi, sest praegune valitsus 

teeb tööd, et luua sidusamat 
riiki, kus kõigil on hea ela-
da. Haldusreform on suures 
ulatuses ellu viidud, mis an-
nab omavalitsustele rohkem 
vabadust oma tegevustes. 
Riigieelarvest on tõusmas 
õpetajate, päästjate, tervis-
hoiutöötajate ja teiste oluliste 
valdkondade töötajate pal-
gad. Enamuses maakondades 
käivitus tasuta ühistransport, 
mille üle elanikkond on tänu-
lik ja rahul, ning loodame, et 
ka Lääne-Virumaal see otsus 
ümber vaadatakse.

Kõik inimesed annavad läbi 
oma töö ja perede hoidmise 
igapäevaselt panuse Eesti elu 

edendamisesse. Lugupidav ja 
heatahtlik suhtumine kaalub 
iga kell üles vaenulikkuse ja 
poriga loopimise. Stabiilne 
riigijuhtimine tagab tasakaa-
lustatud arengu.

Loodan, et teie isiklik ta-
gasivaade mööduvale aasta-
le toob ka teile positiivsed 
emotsioonid. Soovin rahu-
likke ja rõõmsaid jõule, aega 
oma lähedaste jaoks ja rõõmu 
kohtumistest ning koosole-
misest. Head tervist ja edu 
2019. aastal! Triin Varek,

Rakvere abilinnapea,
Keskerakond

Foto: Meelis Meilbaum

Heade soovidega uude aastasse

Möödunud nädalal 
Mustvees avatud Grossi 
Toidukaupade kauplus 
tõi kohalikele mitmeke-
sisema kaubavaliku 
ning uuendusi linnaruu-
mi. Jaeketil jätkub mit-
meid laienemisplaane ka 
uude aastasse.

Liisi Kanna

Eelmisel reedel avas uksed AS 
OG Elektrale kuuluva jaeketi 
Grossi Toidukaubad kaup-
lus Mustvee linnas aadressil 
Tähe 9, kus asus varem polit-
seimaja.

Ettevõtte omanik Oleg 
Gross rääkis, et tegu oli väga 
heas korras praktiliselt uue 
hoonega, aga kaupluseks ei 
sobinud see kuidagi. „Pidime 
hoone raske südamega ära 
lammutama,“ tõdes Gross.

Mustvee kauplus on kolme 
kassaga, suuruseks on veidi 
alla tuhande ruutmeetri ning 
hoones asub ka apteek. Kaup-
luse juurde rajati parkla, mille 
osas nentis Gross, et see ehi-
tati maksimaalse suurusega, 
mis sinna võimalik teha oli, 
kuid parkla jääb sellest hooli-
mata kitsaks.

Panus kohalikku 
arengusse
Ettevõtja rääkis, et koostöö 
kohaliku omavalitsusega oli 
konstruktiivne ning arenda-
da aidati ka Mustvee linna 
taristut. „Ehitasime korraliku 
kergliiklustee enda kauplu-
se juurest kuni kesktänavani 
välja,“ märkis Gross, lisades, 
et samuti asfalteeriti üks tä-
nav.

Ka Mustvee tsentraalse 
soojatootmisega ühinemi-
ne oli ettevõtte teadlik valik. 
„Liitusime nende soojasüs-
teemiga, et aidata kaasa sel-
le jätkusuutlikkusele – mida 
suurem on maht, seda parem 
hind,“ selgitas Gross.

Kuna väiksemates paikades 
ei ole sageli nõuetele vastavat 
veevõtukohta Päästeametile, 
tuli ettevõttel ka veemahu-
ti rajada. „Kahjuks väikestes 

Mustvee sai Grossi Toidukaupade kaupluse

Mustvee kauplus on kolme kassaga.
Fotod: Üllar Lehesoo

kohtades teeb investeeringu 
kallimaks see, et ei ole sellist 
võimekust nagu suuremates 
linnades, kus kõik hüdran-
did ja muu olemas on. See oli 
meil nüüd teine kord, kui pi-
dime veemahuti ise ehitama, 
esimese tegime Järva-Jaanis,“ 
rääkis jaeketi omanik.

Mustvee vallavanem Jüri 
Morozov hindas samuti 
kaupluse avamisele eelnenud 
koostööd AS OG Elektraga 
positiivselt.

„Mustvee Vallavalitsusele 
on oluline avaliku- ja erasek-
tori hea koostöö, luuakse ju 
selle tulemusena uusi teenu-
seid ja üldiselt ühiskondlikke 
väärtusi. Grossi toidukaup-
luse ehituse protsess kujunes 
sujuvaks ning ehitus valmis 
kiiresti,“ kommenteeris Mo-
rozov ning tõstis lisandväär-
tusena esile just linna peatä-
navalt kaupluseni ehitatud 
kergliiklusteed.

Paremad 
tingimused ostjatele
Mustvee vallavanema hin-
nangul parendab uus kauplus 
kohalike ostlemise võimalusi. 
„Suvel kahekordistub Must-

vee linna ja selle lähiümbruse 
(Kasepää, Lohusuu, Vilusi, 
Kalmaküla) elanike arv. Ta-
valine on, et toidupoodides 
on järjekorrad, kaupa napib 
ja valik on kesine. Avatud 
Grossi Toidukaupade kaup-
lus loob ostjatele paremaid 
tingimusi nii kauba valiku 
osas, lühendab järjekordi ja 
mõjutab kaupade hindade ku-
junemist,“ märkis Morozov.

Ka Oleg Gross tõi esile, et 
sealsete tarbijate jaoks toi-
dukorv nüüd odavneb. „Seda 
tingib vaba konkurents, mis 
oli Mustvees nõrk,“ selgitas 
ta.

Kohalike elanike heameelt 
uue kaupluse üle võis kuulda 
avapäeval. „Elan ise vähe kau-
gemal, aga linna tulles sõitsin 
ikka mööda ja vaatasin, kau-
gel asjaga ollakse. Ootasin, et 
uus pood valmis saaks,“ rääkis 
Mustvee vallas elav Asta.

„Soojemal ajal on meil siin 
päris palju liikumist – suvita-
jad ja läbisõidul olijad. Koha-
likud mõtlesid ammu sellest, 
et mõni kauplus võiks juurde 
tulla,“ nentis proua Asta.

Uudistamas olnud Mee-
lika rõõmustas aga lettidel 

pakutava valiku üle. „Hoone 
on kena ja ümbrus ilusti kor-
ras. Aga minu jaoks isiklikult 
mitmekesistab uus kauplus 
valikuvõimalusi – tänagi hak-
kasid lisaks sooduspakkumis-
tele mitmed huvitavad tooted 
silma. Eks igal poeketil on ju 
ikka omad eripärad, millele 
rohkem rõhku pannakse,“ ja-
gas ta muljeid.

Oleg Grossi sõnul on Must-
vees esimese nädala põhjal 
näha väga kõrget omatoo-
dangu müüki. „Sobitume vas-
tastikku väga hästi – Must-
vee rahvas ja meie tootmine. 
Omatoodangu osakaal müügi 
protsendist on kaks korda 
kõrgem kui mujal piirkonda-
des. Ostetakse lihakraami ja 
muud sellist kaupa, mida ise 
kodus valmistada,“ kirjeldas 
jaeketi omanik.

Grossi sõnul on Mustvee 
kauplus talvise avamise kohta 
üle ootuste hästi käima läi-
nud. „Kui praegu on selline 
soe vastuvõtt, siis on selge, 
et suvel hakkab see kauplus 
kindlasti väga hästi toimi-
ma. Meil on paralleel tuua 
Iisakust, sealne kauplus tee-
nindab samuti Peipsi äärt ja 

seal ümber olevaid asustusi. 
Mustvee ei saa kindlasti nõr-
gem olema,“ arutles ettevõtja 
uue kaupluse edasise käekäi-
gu üle.

Uue aasta plaanid
Tulevikku vaadates rääkis 
Oleg Gross veel, et 2019. aas-
tal on plaanis avada vähemalt 
neli uut kauplust, neist kaks 
esimest Narvas – üks märtsis 
ning teine juunis. Lisaks soo-
vitakse avada Võru kauplus, 
millele praegu ehituspakku-
misi võetakse. 2019. aasta 
lõpuks peaks valmima ka 

Grossi Toidukaupade kauplus 
Põltsamaal.

Täie hooga käib ettevõttel 
ka uue lao ehitus. „Järgmisel 
aastal samal ajal peaks meil 
toimuma kaupade väljasta-
mine juba uuest laost,“ sõnas 
Gross, lisades, et praegu vee-
takse trassi gaasiküttele üle-
minemiseks, sest oma katla-
maja jääb nõrgaks.

Uus laohoone tuleb 1,5 
hektari suurune ja 10 meetrit 
kõrge, osaliselt kahekordne 
ning 25 kaubalaadimise esta-
kaadiga.

Uue kaupluse avamist oodati väga – selle tunnistuseks oli kohale tulnud inimeste hulk.

Kulinaaria- ja lihaleti ees oli juba avapäeval palju huvilisi. Esimene nä-
dal näitab aga, et omatoodangu osakaal müügi protsendist on kaks korda 
kõrgem kui mujal piirkondades.

REKLAAM
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Kauneid jõule ja
meeleolukat
uut aastat!

Soovime kaunist jõuluaega
ja palju kordaminekuid
uueks aastaks!

Rõõmsaid pühi ja

edukat uut aastat!

Rahulikke jõule
ja ilusat uut
aastat!

Lasila Betoon AS

Olgu talveöö pime -

täna ta helendab.

Südames süttinud ime,

silmades sädeleb.

MAKO ABI OÜ

E-post: info@makoabi.ee

Tel: 5699 9436

www.makoabi.ee

Head kliendid ja koostööpartnerid, nautige lähedastega

koos olemist ja kinkige üksteisele mälestusi.
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Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis ei looju.
Puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust,

kaunist jõuluaja algust!

Ilusat jõuluaega ja
edukat uut aastat!

Häid pühi!
Kuulutaja
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Oli aeg, kui unistasid oma
bussipargi juhtimisest

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

Oli aeg, kui unistasid oma
päris kontorist

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

Oli aeg, kui unistasid oma
päris bussi rooli keeramisest

NÜÜD ON SINU
VÕIMALUS

Armastatud telelegend 
Vahur Kersna esitles 8. 
detsembril Rakvere Põh-
jakeskuses oma vastil-
munud raamatut teisest 
suurest teletähest, intri-
geeriva pealkirjaga „Kes 
tappis Urmas Oti?”. Kers-
na rääkis Kuulutajale 
raamatu saamisloost lä-
hemalt.

Ülle Kask

Urmas Oti surmast möö-
dus 17. oktoobril 10 aastat 
ja ETV ekraanil linastus 
teie tehtud mälestussaa-
de „Urmas Ott. One Man 
Show”. Oli teil raamatu 
idee juba enne saadet mõt-
tes ja teoksil?
Ei olnud. Saate tarvis tegin 33 
intervjuud. Mõne inimesega 
rääkisime tund aega, aga saa-
tesse läks ainult kaks lauset. 
Siis mõtlesin, et see materjal 
vääriks eraldi säilitamist ja 
väljaandmist. Tegin kaks in-
tervjuud veel otsa, rääkisin 
umbes paarikümne inimese-
ga, et saada teada taustasid, 
aga nemad ei läinud telesaa-
tesse ega raamatusse. Nii-
moodi ta sündis. Arvan, et te-
gelikult on Urmas Ott isiksu-
sena ja loojana nii suur ning 
võimas Eesti kultuuriloos, et 
ta kannab välja palju rohkem 
raamatuid.

Õnneks meieealised veel 
mäletavad Urmas Otti ek-
raanilt. Kas teie arvates on 
praegu televisioonis mõni 
temasarnane staar „küpse-
mas”?
Televisoonis ei ole kindlasti. 
Aga noortel, kes tahaksid mi-
dagi saavutada, oleks Urmase 
elust ja saatusest palju õppida. 
Kuidas ta läbi lõi, tulles mit-
te kuskilt, Otepäält ja jõudes 
Venemaa juhtiva telekanali 
Ostankino prime time’i, ar-
vestades, et seal on tuhandeid 
väga andekaid ja jõulisi tüüpe, 
kes annaksid ükskõik mis ja 
müüksid oma vanaema maha, 
et ekraanile pääseda. Olla 
kolm aastat järjest Nõukogu-
de Liidu kõige parem mees- 
ajakirjanik, on saavutus, mil-
lest võib unistada. Kuidas ta 
seda saavutas, see õppetund 
on Urmase elus ja ka selles 
raamatus täiesti olemas.

Tallinnas on endise nime-
ga Balti Filmi- ja Meedia-
kool, kus õpetavad oma 
ala professionaalid. Miks 
sealt ei tule natukenegi 
sarnast noort inimest, kes 
suudaks käia Oti jälgedes?
Balti meediakoolist tuleb igal 
aastal hulgaliselt väga kõr-
gelt haritud televisiooni- ja 
filmiinimesi. Aga ma julgen 
võtta endale selle vastutuse ja 
öelda, et sealt tuleb välja väga 
häid käsitöölisi. Aga tähti? 

Urmas Ott (23.04.1955–
17.10.2008): „Mulle tundub, 
et kirjutava ajakirjanduse 
fantaasiavaesuse produkt 
on nimetada staarideks kõi-
ki, kes televisioonis esinevad 
ja oma nägu ekraanil näita-
vad. Ei, mu armsad, staarid, 
need on üksikud ja äravali-
tud inimesed. Kõik need, kes 
näitavad oma nägu ekraanil, 
ei ole kaugeltki staarid ja ei 
saa mitte iialgi staarideks! 
Staar on absoluutselt eris-
taatus! See on inimene, kes 
on välja võidelnud kas oma 
isikliku tööga või asjaolude 
juhusliku kokkulangemisega 
eristaatuse.

Kõik on maailmas oste-
tav ja müüdav. See on minu 
kindel veendumus oma pika 
eluea jooksul. Küsimus on 
ainult summas. Need inime-
sed, kes väidavad, et oi, vaat 
mina ei ole ostetav ja mina 
ei ole müüdav – küsimus on 
selles, et sa võid seda dekla-
reerida, sest sulle keegi nii-
kuinii midagi ei paku! See on 
täiesti niisugune pragmaati-
line positsioon.”

Kasutatud allikas: Vahur 
Kersna. „Kes tappis Urmas 
Oti?”

Vahur Kersna: Urmas Ott oleks tänasel päeval briljant
Kas te teate mõnda tähte ni-
metada, kes sealt on tulnud? 
Keda tõesti inimesed ekraa-
nil kuulaksid ja keda nad ka 
usuksid ja usaldaksid? Seda 
ma ei julgegi väga öelda. Loo-
mulikult kõik võtab aega ja 
nõuab küpsemist ning nen-
dest noortest või lastest võib 
ju midagi tulla, aga see kõik 
nõuab ka annet.

Praegune aeg tõenäoliselt ei 
vaja selliseid inimesi ja Urmas 
tunnetas, et tema aeg on ot-
sas ning aeg on kardinad ette 
tõmmata. Kui Urmas oleks 
suutnud ära oodata tänase 
päeva, ta oleks olnud briljant.

Meil ei ole kuskilt võtta 
sellist ajakirjanikku, sellist 
meest, kes suudaks teha selli-
seid intervjuusid tänasel päe-
val. Sa võid maksta nendele 
noortele ja vähem noortele 
tegelastele nii palju, kui vä-
hegi jõuad. Sa võid neid raha 
ja kullaga üle valada, aga sel-
list kogemust, sellist annet ei 
ole võimalik osta. Seda ei ole 
lihtsalt olemas.

Minul, ja usun, et ka väga 
paljudel vaatajatel (samas 
väga paljudel on võibolla 
palju öelda, keda see ikka nii 
väga huvitab, inimesed vaa-
tavad näosaadet ja on rahul 
sellega) on kahju sellest, et 
meil ei ole tõeliselt suurt, hu-
vitavat, põnevat, vastuolulist, 
värvikat, andekat, elegantset, 
tarka ajakirjanikku ekraanil. 
Me võibolla ei vääri seda, aga 
usun siiski, et paljud väärivad 
ja igatsevad seda.

Millal te ise ekraanile 
naasete? Vaatajad väga 
vääriksid teiesugust vana 
kooli head ajakirjanikku.
Vot, kui inimene ei ole nii 
väga esteetiliselt kaunis, siis 
ei ole vaja ekraanile ronida. 

Aga ma peagi siiski vilksatan 
seal tõenäoliselt. Teen nüüd 
saate Evelin Ilvesega. Arvan, 
et see on kõige põhjalikum 
intervjuu, mis Eestis on ku-
nagi televisioonis tehtud. Ja 
see on paljudele väga üllatav. 
Seal ma olen tõesti interv-
jueerija osas.

Minu meelest, ja julgen ka 
nüüd oma arvamuse välja 
öelda, on praegu Eesti te-
levisioonis ebaprofessio-
naalseid saatejuhte, keda 
vaadates hakkab häbi ja 
piinlik. Me vääriksime ju 
vaatajatena paremat?
Usun küll, kuigi aeg-ajalt see 
usk ikka kaob. Aga samas, kui 
ma kuulen teie mõtteaval-
dust, siis saan aru, miks ma 
sõitsin siia Rakverre, et anda 
kahte autogrammi. See annab 
tuge, et kuskil n-ö paksude 
metsade vahel on niisugused 
inimesed, kes mõtlevad sa-
mamoodi. Ja siis sa lähed ja 
teed midagi ning püüad neid 
esindada, selle mõtteviisi eest 
võidelda.

Samamoodi oli mul ka Ur-
mas Oti saate ja raamatuga. 
Kui ma rääkisin televisioonis, 
et peaksime kuidagi väär-
tustama Urmase tegusid ja 
loomingut, oli vastutöötami-
ne nii tugev, et kui ma po-
leks olnud vanasti sportlane, 
kes Erki Noolega koos võita 
tahtis, oleksin ammu kõik 
unustanud ja järele andnud. 
Surusin kolm aastat vägisi, et 
saaksin seda saadet teha. Aga 
niisugune Võrumaa jonn on 
minu sees ja ma surusin selle 
läbi.

Samamoodi raamatu-
ga – mind ei toetatud mitte 
mingil moel, et see ilmuks ja 
sünniks. Mõtlesin, et tühja 
kah, kui ma saan oma kulud 

ja trükiarvud tasa, olen väga 
õnnelik ja siis on see tehtud 
ka. Marko Reikop ja Margus 
Saar ei hakka seda ju tege-
ma, hoolimata sellest, kui täis 
nende rinnad on medaleid 
riputatud. Aga see ei ole ka 
nende töö. Nende töö on olla 
iga päev eetris. Mul oli või-
malus ja samas ilmselt siis ka 
kohustus see asi ära teha.

See oli teie missioon?
Missioon jah. Raisk. (Naerab) 
See on selline minu võitlus, 
miks ma olen ikkagi elus, ta-
gumistel jalgadel ja tunnen, 
et pean mingid asjad ära te-
gema.

Raamatus on üks õppetund 
veel: kannatust, sõbrad, kan-
natust! Teinekord, kui tun-
dub, et kõik on läbi ja otsas, 
siis kannatust. Kui Urmas 
visati lavaka esimesel kursu-
sel koolist välja, oli see tema 
jaoks suur ja kohutav tra-
göödia. Samal ajal visati välja 
veel kaks tema kursusevenda. 
Üks nendest sattus hullumaj-
ja ja teine hüppas rongi ette. 
Urmas oli kolmas ega teinud 
kumbagi.

Kui nüüd tagantjärele 
mõelda, heita pilk selja taha, 
siis see oli suur õnn ja veda-
mine. Vähemalt Eesti ja eest-
laste jaoks, sest teist sellist 
tüüpi, nagu oli Urmas Ott, 
ei ole Jaak Joala kõrval olnud 
mitte ühtegi, kes oleks Eesti 
jaoks mänginud Nõukogude 
Liidus imagoloogiliselt nii 
tähtsat ja uskumatult efek-
tiivset rolli. Millise mulje 
need kaks meest jätsid miljo-
nitele venelastele eestlastest: 
kui elegantsed, kui targad, 
kui sarmikad, kui hästi lõh-
navad, kui hästi riides, kui 
huvitavad, kui veetlevad, kui 
võluvad. Selle kuvandi rolli 

on Eesti nautinud kümneid 
aastaid.

Kuid selle väärtustamine 
on minu meelest tegemata. 
Ma ei taha öelda, et kuskil 
peaks olema nendele meestele 
kuldsed 30meetrised ausam-
bad, aga miskit võiks olla küll. 
Mina kirjutasin selle raamatu 
ja minu süda on rahul, et olen 
midagigi teinud. Nagu öel-
dakse, me seisame hiiglaste 
õlgadel ja nii see on. Ei ole tu-
levikku, kui sa ei mäleta mi-
nevikku, kui sa ei õpi mine-
vikust ning kui sa ei väärtusta 
seda ja neid inimesi.



Eesti suurimas ja vanimas lihatööstuses, Rakvere lihatööstuses, 
on seoses laienemisega saadaval lausa 60 uut töökohta. Rakvere 
lihatööstus kuulub Põhjamaade juhtivasse toiduainetööstuse kontserni 
HKScan, mis annab tööd ja leiba üle 7300 inimesele. Meie töö eesmärk on 
katta eestimaalaste toidulauad maitsva toiduga. Ikka selleks, et Eesti 
oleks parem paik ja et meie koos söömise kombed au sees püsiksid.

Kogemuste puudumist pole vaja karta, sest pakume väljaõpet koha peal. 
Lisaks konkurentsivõimelisele töötasule pakume Sulle ka muid olulisi 
lisahüvesid. Iga söögikorra pealt anname omatöötaja soodustust meie 
sööklas. Hoolitseme Sinu tervise eest, võimaldades Sulle tasuta meie 
spordisaali ja sauna kasutust ning toetades sportimist SportID kaudu. Lisaks 
pakume tasuta transporti tööle ja tagasi Rakverest, Paasverest, Muugalt, 
Roelast, Pajustilt, Vinnist, Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Kiviõlist ja Ulvist.

Laienevas Rakvere 
lihatööstuses on 
60 uut töökohta

Võta meiega julgelt ühendust! 
Kirjuta personal@hkscan.com või helista 322 9266, 322 9280
Veel täpsemat teavet pakutavate tööde kohta leiad lehelt www.bit.ly/rakvere-toopakkumised

“Rakveres töötamise juures meeldib enim see, et ettevõte on usaldusväärne ja kui 
ise oled töökas ja tubli, siis tunnustatakse ning pakutakse ka arenguvõimalusi.”
 
Olga ja Aleksei, pikaajalised kolleegid Rakvere lihatööstusest

Töö, mis toidab, 
ootab Sind!

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

KOOLITUSED

• Seoses töömahu suurenemi-
sega vajatakse taksojuhte Duo 
Taksosse, vajalik teenindaja-
kaart. Tel 528 2659

• OÜ Villa Takso vajab taksojuhti, 
soovitavalt kogemustega. Tel 5349 
8764

• Vanaduspensionär vajab kohe 
koduabilist Rakveres, soovitata-
valt üksik mittesuitsetaja naine. 
Tel 554 6490, kiire!

• Otsime hooldajat 82-aasta-
sele naisterahvale tema kodus 
(korteris). Tasu kokkuleppel. 
Tel 528 8693

• Otsime sõbralikku hooldajat 
liikumispuudega meesterahvale. 
Abivahendid olemas. Tasu kokku-
leppel. Asukoht 17 km Rakverest. 
Lisainfo tel 5813 6224

• Alates jaanuarist vene keele 
kursused erinevatele tasemetele. 
www.apkeelekursus.eu. Tel 5344 
4542

Männiku Teravili OÜ
otsib oma meeskonda
PÕLLUMAJANDUS-

MASINATE
(traktor, hekseldi, kom-

bain) ja GILJOTIINI 
OPERAATORIT 

(roomikekskavaatorile). 

Kasuks tuleb eelnev töö-
kogemus põllumajandu-

ses või metsanduses, pin-
getaluvus, vastutusvõime 

ja kohusetundlikus.
 

Pakume tööd tähtajatult ja 
töötasu kokkuleppel.

Lisainfo tel 504 2073 
või saada meil

alari.manniku@gmail.com

Reinpaul OÜ võtab tööle 

HAKKEVEOAUTOJUHI
Vajalik CE kat. 

juhilubade olemasolu.

Töö vahetustega (6 p tööl, 6 p vaba).
CV palume saata 

raivo@reinpaul.ee

TalTechi Inseneriteaduskon-
na Virumaa kolledži õppe-
kavad „Keemiatehnoloogia“ 
ning „Kütuste keemia ja teh-
noloogia“ osalesid AS Innove 
pilootprojektis „Praktikaprot-
sessi tunnustamine kutse- ja 
kõrghariduses“, mille ees-
märgiks oli kirjeldada prak-
tikakorralduse häid näiteid ja 
kitsaskohti koolide enesehin-

damise ning välishindamise 
kaudu.

Kümnest hindamise läbi-
nud õppeasutusest pooled 
olid kõrgharidust andvad 
koolid – lisaks Virumaa kol-
ledžile Eesti Ettevõtluskõrg-
kool Mainor, TLÜ Haapsalu 
kolledž, Sisekaitseakadeemia 
ja Tallinna Tervishoiu Kõrg-
kool.

Seitsmele koolile anti väl-
ja praktika kvaliteedimärk 
„Tunnustatud praktikasüs-
teem 2018–2022“. Selle kõrge 
tunnustuse said ka Virumaa 
kolledži keemiatehnoloogia 
õppekavad.

Kuulutaja

TalTech Virumaa kolledž sai praktikasüsteemi kvaliteedimärgise

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee
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Jõuludeemonite Kram-
puste peamine tegutse-
misareaal on Alpide sak-
sakeelsed piirkonnad, 
kuid siiski tuleks igaks 
juhuks ka meil tähelepa-
nelik ja valvas olla, sest 
võib-olla eksib mõni sar-
vik ka siiakanti ära.

Allan Espenberg

Saksakeelses kultuuriruumis 
kuuluvad Püha Nikolause 
kaaskonda mitmed arhaili-
sed hirmutised. Kui algselt 
oli kiriku poolt lausa surma-
nuhtluse ähvardusel keelatud 
kellekski kuratlikest olendi-
test kehastuda, siis aja jooksul 
on leebutud ning Nikolaus ja 
rahvalikud peletised on oma-
vahel lõimitud.

Möllab peamiselt 
Alpimaadel
Kõige kuulsam neist olen-
ditest on Krampus, kes on 
advendiaja väga populaar-
ne tegelane esijoones Alpide 
piirkonnas. Teda teatakse 
Tiroolist Sloveeniani ning 
nüüdseks on jõudnud ta ka 
Ameerikasse. Kõige menu-
kam on Krampus tänapäeval 
Austria Salzburgi liidumaal ja 

Ettevaatust! Krampused on ringi liikumas!

Krampuse pildiga kaart.
Allikas: wikipedia.org

Saksamaa Baieri liidumaal.
Krampus tähistab kesk- 

ülemsaksa keeles midagi 
elutut, kuivetunut ja närtsi-
nut, aga seda on seostatud ka 
küünistega. Eri piirkondades 
kasutatakse selle mäekoo-
pas elutseva pahareti kohta 
erinevaid nimesid: Klauba-
uf, Niklo, Tuifl, Tuifltag, 
Tuifltratzen, Ganggerl, Gan-
kerl jne, kuid Krampus on 
neist kõige tuntum.

Krampust on kujutatud ala-
ti sellisena, millisena mingi 
ajastu inimesed kõige jube-
damat olendit ette kujutada 
oskasid.

Ta on segu saatanast, saatü-
rist ja trollist – karvane, soku 
habemega, puseriti kihvade-

ga, vahel seakärsaga, vahel 
pika punase keelega, hõõgu-
vate silmadega ja soku jalga-
dega soerd. Sarved sai Kram-
pus suhteliselt hiljuti, tänu 
katoliku kirikule.

Tavaliselt kannab Kram-
puseks maskeerunud inime-
ne kogu pead katvat maski 
ja lamba-, kitse- või jänese-
nahkset türpi. Algsed maskid 
olid riidest ja nahast, hiljem 
hakati neid nikerdama puust. 
Tänapäevased tehismaterja-
lid võimaldavad valmistada 
aina võikamaid näokatteid, 
ent tõeliste fännide seas on 
au sees vaid professionaalsete 
meistrite poolt naturaalsetest 
materjalidest käsitööna val-
mistatud maskid, kõik muu 
on nende arvates kitš. Üks 
korralik klapplõuaga puust 
mask kaalub vähemalt 10 ki-
logrammi. Kogu kostüüm 
kokku võib kaaluda aga ligi 
40 kilo.

Krampuse varustusse kuu-
luvad hobusejõhvidest piits, 
vöö külge kinnitatud lehma-
kellad ja suured teraskulju-
sed, lehmaketid (viimased on 
vajalikud saatana põrgusse 
aheldamiseks). Seljale on kin-
nitatud mahukam kott või 
korv pahade laste kaasavõt-
miseks. Sajandeid on ju lapsi 
hirmutatud, et Krampus tas-

sib sõnakuulmatud põngerjad 
mägedesse oma koopasse.

Hirmsa välimuse, kolista-
mise ja lärmitsemise eesmärk 
on pahadele vaimudele tünga 
tegemine ja nende eemale pe-
letamine – neile peab jääma 
mulje, et keegi on nende töö 
juba ära teinud.

Kärtsu-mürtsuga min-
nakse liiale
Krampused ei tohi ringi lii-
kuda ilma Nikolauseta. Veid-
ra koosluse algne mõte süm-
boliseerib hea võitu kurja üle. 
Kurjuse kehastus Krampus 
karistab ise kurjust ja alistub 
alati pühaku headusele. Ja nii 
ongi nad juba sajandeid käi-
nud üheskoos hoovist hoo-
vi, majast majja. Üks jagab 
headele lastele salmilugemise 
eest kingitusi ja kiitusi ning 
teine hirmutab ja karistab pa-
hasid.

Tavaliselt saadab Niko-
laust mitu Krampust – mida 
rohkem, seda uhkem. Lisaks 
neile kuulub Nikolause kaas-
konda kindlasti keegi, kelle 
ülesandeks on kanda suurt 
kingikorvi – teda nimetatakse 
Korvikandjaks, Metsmeheks 
või Moorameheks. Mõnel 
pool on nendeks inglid, nõiad 
ja muud paikkonnaomased 
olendid. Kogu see kirju jõuk, 

niinimetatud pass (mõnikord 
ka bass) oli varasematel aega-
del liikvel 5. ja 6. detsembril – 
Krampuste päeval ja nigula-
päeval, kuid nüüd võib neid 
kohata terve detsembrikuu 
vältel.

Kui passe tekkis aina roh-
kem juurde, siis hakkasid nad 
pärast kodude külastamist 
kogunema turuplatsidele ja 
keskväljakutele. Kuna ette-
valmistused on aeganõudvad 
ja kulukad (kogu varustus 
võib maksta 1800 kuni 2500 
eurot; ainuüksi ehtne sar-
vepaar maksab umbes 900, 
käsitööna nikerdatud mask 
700 ja plastikmask internetist 
ostes 350 eurot), siis tahetak-
se ennast kauem ja põhjali-
kumalt näidata. Nii areneski 
nendest kogunemistest aja 
jooksul välja nn Krampuslauf 
ehk Krampuste jooks või 
rongkäik, millest tänaseks on 
saanud Salzburgis, Kärntenis, 
Tiroolis ja Baieris iga-aastane 
hullus.

Tänapäevased Krampuste 
rongkäigud on segu pagan-
luse, jõulude, halloweeni ja 
õudusfilmi elementidest. Mõ-
nel pool külvavad need tõelist 
hirmu ja õudu. Põrgumöllu 
tegevad salgad liiguvad täna-
vail, hirmutavad möödujaid, 
kolistavad kuljuste ja kettide-

ga, vehivad piitsadega, mille-
ga pihtasaamine pole sugugi 
valutu.

Õhtutundidel on korraga 
liikvel sadu, suuremates lin-
nades lausa tuhandeid Kram-
puseid. Põrgulikuma meele-
olu loomiseks kasutavad nad 
meeleldi väävlihaisu, tossu, 
pürotehnikat, megafone. 
Kärts ja mürts peab olema 
maksimaalne. See agressiivne 
seltskond kipub ka mõnuga 
vägijooke pruukima, piitsa 
üleliia uljalt vihistama ja kak-
lema.

Just nendesuguste nuht-
luste tõttu on Krampuste 
maine kõvasti alla käinud. 
Paljud inimesed ei julge mür-
geldavate sarvikute pärast 
detsembrikuus kodust väljagi 
minna. Mõnel pool on vägi-
vald Krampuste ja publiku 
vahel kontrolli alt väljunud, 
isegi politseinikke on saanud 
vigastada.

Ebameeldivuste ärahoidmi-
seks on hakatud Krampuste 
jooksude ajal turvanõudeid 
oluliselt karmistama. Mets-
laste mölluala eraldatakse 
pealtvaatajatest tõketega ja 
kehtestatakse karme reeglis-
tikke. Väga halvasti käituvad 
grupid saavad „punase kaardi“ 
ja eluaegse osalemiskeelu.
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UUDISED

Homme, 22. detsembril 
kell 11 asetatakse Jõepe-
re külas 100 aastat tagasi 
toimunud olulise Vaba-
dussõja lahingu ja seal 
hukkunud sõjameeste 
mälestuseks paigaldatud 
mälestustahvli juurde 
pärjad ning süüdatakse 
küünlad.

Seidi Lamus-Tšistotin

Pärgade asetamise tseremoo-
nia viivad läbi Kaitseliidu 
Viru maleva Kadrina kompa-
nii ja Tapa malevkond, kelle 
vabatahtlikud liikmed on hea 
seisnud lahingupaiga korras-
tamise ning mälestustahvli 
paigaldamise eest. Mälestus- 
üritusest võtab osa ka Kadri-
na vallavalitsuse esindaja.

Tapa malevkonna liige ja 
üks mälestustahvli asutajatest 
Jaan Viktor rõhutas Jõepere 
lahingu olulisust Vabadus-
sõjas ning lisas, et lahingu-
paiga korrastamise idee tek-
kis vabatahtlike entusiastide 
endi initsiatiivist. „Käsku 
selleks keegi andnud ei ole 

ning kõik on saanud oma 
vahenditest ja toetajate abil 
korrastatud. Abiks on olnud 
Rakvere Ametikooli õpilased, 
maaomanik Margus Sirvel, 
kaitsevägi, Kadrina vald, ja-
himehed ja paljud annetajad,“ 
selgitas Viktor.

Mart Laar on kirjutanud 
oma uues raamatus „Jõulu-
riik. Vabadussõja esimesed 50 
päeva“ lause, millega polgu-
ülem alampolkovnik Nikolai 
Reek innustas Jõeperes oma 
mehi järgmiste sõnadega: 
„Tehke kõik, et see, mis Isa-
maa meie käest nõuab, saab 
täidetud. Näidake, et 3. rood 
on raudne rood, et vaenlane 
ega loodus ei murra, – veel 24 
tundi ning 3. rood on kange-
lane üle Eestimaa.“

Jõepere lahing 1918. aastal 
oli esimene mitu päeva välda-
nud vastupanu Punaarmeele, 
kus vaenlane ei saavutanud 
rünnakutel edu. Esmakord-
selt tekkis Eesti sõdurites usk, 
et nende võitlus võib tuua 
võidu. Mürsutabamus Jõepe-
re küünis, kus hukkusid kõik 
kolmanda roodu ohvitserid, 
tekitas viienda jalaväepolgu 
võitlejates küll sügavat ma-
sendust, kuid rinne ei murdu-

nud. Punaarmee järjekindel 
edasitung oli saanud esimese 
tõsise tagasilöögi.

Jaan Viktori sõnul oli Jõe-
pere lahingupaiga positsioo-
nil suur tähtsus: „Selja taga oli 
raudtee ja Tapa sõlmpunkt, 
ning vaenlast suudeti mitu 
päeva kinni hoida.“

Eesti rahvavägi hakkas ta-
sapisi kujunema sõjaväeks. 
Jõepere mõisa ümbrus oli kui 
õppeväli, kus saadi raske ning 
ohvriterohke kogemus edas-
pidiseks, võidukate lahingut 
pidamiseks.

Jõepere lahingus hukkunu-
te täpne arv oli pikalt tead-
mata, nüüd on arhiiviallikate 
abiga selgunud, et 22. det-
sembril 1918 sai seal surma 
neli ohvitseri ja neli reaväe-
last, neist kaks on jäänud tu-
vastamata.

Jaanuaris tähistatakse Lää-
ne-Virumaal 100 aasta möö-
dumist Tapa ja Rakvere linna 
vabastamisest. Tapal peetakse 
näidislahingut ning mäles-
tusteenistusi  9. jaanuaril ja 
Rakvere linna vabastamise 
sündmused toimuvad 12.–14. 
jaanuarini.

Jõepere lahingust 
möödub 100 aastat

Maakonna 
kõrgeim 
autasu ootab 
kandidaate
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) kutsub maa-
konna elanikke, asutusi ja 
organisatsioone üles esitama 
kandidaate, keda autasusta-
da Lääne-Virumaa kõrgei-
ma tunnustuse – vapimär-
giga.

Välja antakse kahte lii-
ki vapimärke. Lääne-Viru 
maakonna kuldne vapimärk 
omistatakse inimesele, kes 
oma silmapaistva töö ja te-
gevusega kultuuri, spordi, 
hariduse, sotsiaal- ja tervis-
hoiu, majanduse, maaelu 
arendamise jm valdkonnas 
on oluliselt kaasa aidanud 
Lääne-Virumaa arengule. 
Samuti muude saavutus-
te eest, mis on toonud au 
ja tunnustust maakonna-
le. Kandidaat ei pea olema 
maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane 
vapimärk omistatakse mitte 
Eesti kodanikule maakon-
nale osutatud eriliste teenete 
eest ja väljapaistvate saavu-
tuste tunnustamiseks.

Kirjalikku taotlust koos 
põhjendusega oodatakse 
VIROLi büroosse hiljemalt 
7. jaanuariks aadressil F. R. 
Kreutzwaldi 5, 44314 Rak-
vere või e-posti aadressil vi-
rol@virol.ee.

Põhjenduses palutakse ära 
märkida, kellele ja mille eest 
vapimärki taotletakse ning 
taotleja kontaktandmed.

Lääne-Viru maakonna va-
pimärgid antakse üle Eesti 
Vabariigi 101. aastapäeva-
le pühendatud Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu juha-
tuse esimehe Einar Vallba-
umi pidulikul vastuvõtul 23. 
veebruaril Rakvere Teatris.

Kuulutaja

Ida prefektuuri politseinikud 
pidasid kinni 12 tänavadiilerit
Detsembri alguses viisid Ida prefektuuri politseinikud läbi 
narkoreidid kuues Virumaa linnas. Korrakaitsjad pidasid 
kinni 12 narkodiilerit, nende hulgas kaks alaealist.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnul 
tõid reidid ilmekalt esile probleemi, milleks on alaealiste seo-
tus narkootikumide ostmise ja müümisega. „Pidasime kinni 
kaks alaealist noormeest, kes tegelesid narkootikumide eda-
simüümisega,“ sõnas Juuse, kelle sõnul viitab see ühiskonnas 
nõrgale kohale.

„Narkootikumide müümine ja tarvitamine ei tohi olla noo-
re inimese jaoks raha teenimise viis ega vaba aja veetmise 
võimalus. Need on keelatud ainete nimekirjas, et säästa ini-
meste tervist ja elusid,“ lisas ta.

Politseinikud kontrollisid ka 17 narkootikume ostma tul-
nud inimest, kellest 13 olid narkojoobes, neist omakorda 
kaks alaealised.

Politseiline tegevus oli planeeritud kolmele õhtule. Reidid 
toimusid maakondade suuremates linnades: Narvas, Silla-
mäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Rakveres ja Tapal.

Juuse sõnul oli eesmärgiks tõkestada just tänavadiilerite te-
gevust: „Kuritegelikus ahelas on nad n-ö viimane lüli, aga just 
nende kaudu jõuavad ohtlikud ained tänavatele ja inimesteni. 
Piltlikult öeldes tahtsime tänavad enne pühi ainetest puhta-
maks teha ja seda turgu veidi raputada. See meil ka õnnestus.“

Viru Ringkonnaprokuratuur taotles kohtus kahe mehe va-
histamist. Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei 
Listovi sõnul rahuldas Viru Maakohus prokuratuuri taotlu-
sed ja võttis mehed vahi alla.

„Mõlemad kahtlustatavad peeti kinni Kohtla-Järve linnas. 
Kokku saadi läbiotsimiste käigus kätte ligi 1000 minigripp 
kotti rohelise taimse ainega, mille kohta on alust arvata, et 
tegemist on kanepiga. Kõik see ilmselgelt viitab edasimüü-
misele, mida kahtlustatavad ka tunnistasid,“ lisas abiprokurör 
Listov.

„Narkootiliste ainete käitlemise puhul on tegemist suure 
ühiskonnaohtlikkusega kuriteoga. Ühelt poolt kahjustab see 
narkootikume tarvitavate inimeste tervist. Teiselt poolt toob 
narkootikumide levitamine kaasa suure hulga nii varavasta-
seid kui isikuvastaseid kuritegusid. Selle tegevuse tõkesta-
mise ainuvõimalikuks lahendiks on kuritegevuse õigeaegne 
avastamine, kurjategijate tabamine ja toimepandu eest ran-
gelt karistamine. Prokuratuur suhtub äärmiselt tõsiselt ja re-
soluutselt isikutesse, kes tegelevad teistele isikutele mistahes 
narkootiliste ainete edastamisega (müümisega),“ ütles abi-
prokurör.

Tänavatelt võeti ära kanepit, hašišit, kokaiini ja fentanüüli, 
lisaks 5500 eurot kuritegelikul teel saadud raha.

Kuulutaja

Narva ja Rakvere arutasid 
Euroopa kultuuripealinna teemadel
Euroopa kultuuripealinna rahvusvaheline hindamiskomisjon 
otsustas oktoobri lõpus, et 2024. aasta Euroopa kultuuripea-
linna tiitlile jäävad teises voorus kandideerima Narva ja Tar-
tu. Rakvere on Narva partnerina kaasatud kultuuripealinna 
kandidatuuri ettevalmistamisesse alates käesoleva aasta algu-
sest.

Partnerite tihe koostöö jätkub käimasolevas, teises kandi-
deerimisfaasis. Selle nädala alguses arutasid Narva ja Rakvere 
meeskonnad Rakvere linnavalitsuses Euroopa kultuuripea-
linna põhitaotluse ettevalmistustööde plaani, et 1. augustiks 
esitada hindamiskomisjonile tugev ja sisutihe programmivi-
sioon.

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul on lähima kaheksa 
kuu jooksul meeskondi ees ootamas intensiivne töö, mille tu-
lemus loob väärtust nii Narvale kui Rakverele ja Virumaale 
tervikuna.

Kohtumise käigus pandi paika 2019. aasta tegevuste plaan. 
„Protsesside tulemuslikumaks juhtimiseks võtab Rakvere 
linn enda kanda piirkondliku koostöö koordineerimise Lää-
ne-Virumaal,“ rääkis Torm.

„Oleme ette näinud ka linna rahalist panust läbi isikkoos-
seisu suurendamise ja tööülesannete muutmise, tuues juurde 
reaalseid tegevusi seoses kultuuripealinnaks kandideerimise 
taotlusega. Hetkel otsime meeskonda tähtajalise töölepinguga 
arendusspetsialisti, kes selles valdkonnas linna ja maakonna 
huve peab esindama,“ lisab Rakvere linnapea.

Narva linnapea Tarmo Tammiste leidis, et Narval on väga 
head võimalused Euroopa kultuuripealinna tiitel koju tuua: 
„Meil on väga hea meel, et Rakvere võtab koostööd nii tõ-
siselt ja panustab teise ettevalmistusfaasi regionaalse koordi-
naatori rolliga. See aitab juba taotluse koostamise ajal, mis tä-
hendab meie kõigi jaoks täielikku pühendumist, tuua Ida- ja 
Lääne-Virumaa teineteisele lähemale.“

Kuulutaja

20. augustil 2017 avati Jõeperes mälestustahvel lahingus hukkunuile. Mälestuskivi katte eemaldavad Tapa ma-
levkonna liige JaanViktor ja Kadrina kompanii liige Urmas Leesnurm.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin
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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.rake  .ee

* 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/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    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  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              97
CITROEN XSARA 5ust 1,4             -02
CITROEN C2                     1,0i                             06
CITROEN C3                          03
CITROEN C5             2,0HDI         -04
UUS! CITROEN JUMPER        1,9TD                  98

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
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.     -03
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                06
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                                                     -00
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
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
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                       2,0TD                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 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/car    1,6i/2,5TDi  -02
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     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TREILERI RENT
Lääne-Virumaal.
Tel 5330 7251

* 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

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, III 
korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5894 2895

• Müüa renoveeritud 1toaline korter 
Rakvere linnas, II korrus, 32 m2. Tel 
5694 6444

• Müüa korter Rakveres Piiri tn 8 b. 
Ahjuküttega, I korrus, 53 m2. Aiamaa, 
puukuur. Hind 27 000 €. Tel 518 9079

• Müüa 1toaline korter (32 m2, IV 
korrus) Kundas Mäe tn 20. Aknad 
vahetatud. Mädanenud ja kriuksuv 
põrand üles võetud. Toimiv ühistu. 
Hind 5600 eurot. Tel 5884 1279

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
2toaline sanitaarremonti vajav kesk-
küttega korter. Rohkem infot tel 518 
7143

• Müüa 2toaline korter Vinnis, III 
korrus, remont on tehtud. Tel 508 3997

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud köök 
elutuba. Korteris vahetatud plast-
pakettaknad, radiaatorid, elektri-
juhtmestik ning torustik. Uus san.
tehnika ning elektriboiler. Seinad 
värvitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metallist 
turvauks. Paigaldatud uus köögi-
mööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Korteri juurde kuulub 
ka kelder. Majas olemas toimiv 
KÜ. Madalad kommunaalmaksud. 
Hind 15 000 €. Tel 5343 4895

• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Tehnika 5-5, III korrus. Korter vajab 
remonti, paari aasta jooksul plaanis 
maja täielik renoveerimine. Hinna osas 
läbirääkimise võimalus. Hind 10 000 €. 
Tel 5552 1221

• 1. jaanuarist anda üürile Tapal 2toa-
line korter, 39 m2. Renoveeritud, möb-
leeritud, olmetehnika. Tel 5552 8450

• Müüa korralik 4toaline ridaela-
muboks (saun, duširuum, oma küte) 
Rakverest 14 km. Tel 5665 7371, 
KV.ee/2938083

• Müüa renoveeritud maja Rakvere 
kesklinnas, 3 tuba, vesi põrandaküte. 
Tel 5694 6444

• Müüa maja Rakveres. Tel 508 3997

• Müüa 0,7 ha suurune krunt Viitna 
lähedal. Tel 5803 8684

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 5358 6061

• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri  Rakveres. Tel 
5900 0051 või e-mail eluasemeost@
gmail.com

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 7790

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

• Vahetada korralikult remonditud 
1toaline ahjuküttega, madalate kom-
munaalkuludega korter 1-,2- või 
3toalise korteri vastu kivi- või paneel-
majas. Võimalik kompensatsioon. Tel 
5664 4088

• Võtan üürile ahiküttega korteri Rak-
veres. Tel 5398 2864

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama 
tn. Üüri hind 160 € + maksud. Info tel 
527 0058

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
möbleeritud korter Jaama tn, Rakve-
res. Üüri hind 180 € + kommunaalmak-
sud. Info tel 527 0058

• Üürile anda 1toaline ahjuküttega 
korter (38,5 m2) Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 210 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline korter Vinnis, 
möbleeritud ja otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas. Üür 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5805 1683

• Anda üürile soodsalt 2toaline ilma 
mugavusteta korter Rakveres. Tel 
5558 7544

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, möbleeritud, otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Välja üürida 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5322 6337

• Üürile on anda 2toaline renoveeritud 
ahjuküttega korter Haljalas. Täpsemat 
infot saab telefonilt 5667 0958

• Anda üürile Jõgeval 2toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Kia Rio 1,3 01, ÜV 10/2019, 
auto igapäevases kasutuses, kõik 
toimib, kaasa 1 komplekt naelrehve, 
teine velgedel suverehvid, all hetkel 
ka naelrehvid. Tel 5630 4322

• Müüa Opel Astra, universaal, 1,6, 
2000. a, heas korras, ÜV 11/2019. Tel 
517 4193

• Müüa Toyota Avensis, 2,0 diisel, 
81kW, luukpära, 2001. a, kehtiv ÜV, 
kindlustus, el. aknad, AC valuveljed. 
Mootori eelsoojendi. Hind 950 €. Tel 
501 2306

• Müüa Volkswagen Passat 1,9 TD, 
96kW, 2002. a, ülevaatus 02/2019, lä-
bisõit 36 000 km, universaal, 6 käiku, 
ökonoomne 5l/100 km. Tel 5907 3237

• Müüa heas korras Volkswagen Polo 
2005. a, hõbedane, Saksast. Tel 517 
4193

• Müüa väikekaubik Volkswagen 
Caddy aasta 2012/12. Esivedu, 
manuaal, diisel, 1,6 (55kW), läbi-
sõit 80  900 km, hooldusraamat, 
Eestis arvel. Väga heas korras auto, 
kaasa suverehvid. Hind 7500 €. Tel 
5192 8578

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 1,9 
diisel, väga heas korras. Hind 3000 €. 
Tel 5302 9943

• Müüa Volvo S80, 2006. a, 2,4 diisel, 
120kW, manuaal, 6 käiku, rikkalik lisa-
varustus, kehtiv ülevaatus, auto väga 
heas korras. Tel 502 8156

• Müüa Volga GAZ 2410 uued ja kasu-
tatud varuosad. Tel 502 8156

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 518 
9518

• Ostan teie auto kasvõi juba täna! 
Võib pakkuda igas seisukorras! Tel 
5309 2650

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan kõiki marke igas seisukorras 
sõiduautosi ja kaubikuid. Tel 512 
7543, bar500@hot.ee

• Ostan Vazide, Volga, Moskvichi uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan T40 AM parempoole täis-
komplekse varuka või terve esisilla. 
Tel 550 3408

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, tii-
bade, uste vahetus, värvi parandused. 
Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 m, 25 
€/ööpäev, pikemaajaliselt kokku-
leppel. Tel 5553 0770

• Rasketehnika treilerveod. Helis-
ta tel 5858 0123

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

• Kopa- ja kaevetööd. Lumelükka-
mise teenus. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahendu-
se. OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Transporditeenus kuni 7,5-ton-
nine madelauto. Tel 5553 0770

• Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

• 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

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TAKSO
TEL 5360 6777

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

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 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

FEKAALIVEDU

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala 
ja Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Helista 5656 1515

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

EHITUSTEENUSED

• Teostame erinevaid üldehitustöid. 
Helista tel 5668 4415, ning lepime 
kokku hinna ja aja.

• Ehitus, lammutus, siseviimistlus, 
värvimine, tapeetimine, plaatimine, 
soojustamine. Korterid, majad, sau-
nad. Tel 504 5560

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Üldehitus, siseviimistlus, torutööd. 
Tel 506 9683

• Maja ehitus projekti järgi. Kes ei 
sooviks endale päris enda maja, mida 
saab koduks nimetada ja kus saab jä-
relpõlve üles kasvatada? Ehituskeskus 
OÜ teostab majade ehitust projekti 
järgi. Helista tel 5668 4415 ning lepime 
kokku aja ning hinna.

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud töö-
dele garantii. Tel 5394 6666

• Teen remondi- ja abitöid Rakveres. 
Tel 5812 9647

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Ehitustööd ja korteri remont. 
Remondi-, kipsi-, plaatimis- ja 
maalritööd.  Laepaneeli parketi 
ja mööbli paigaldus. Sauna ehi-
tamine. Pakkumised postkasti. 
Tel. 53339179, Priit, kolmseina@
gmail.com

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Korterite renoveerimine, vanni-
tubade remont ning lammutustööd. 
Tel 5685 6320

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com

VENTILATSIOON
Materjali ja seadmete müük. 

Valikus metall- ja plastiktooted. 
Transport.

Teostame ventilatsioonitöid 
eramajades, tööstushoonetes, 

korrusmajades. 
Plastikventilatsioon on just 
ideaalne renoveeritavasse 

hoonesse.

Kontakt tel 507 1194 
fleienvent@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979
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Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Janmert OÜ teeb 
ehitus- ja remonditöid.

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust ja nii edasi.

Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 
Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 
Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 
tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 
pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 
10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 
18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 
ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

SOOVID OLLA ROHKEM NÄHTAV 

SOTSIAALMEEDIAS?
Teeme teile reklaamklipi!

Tahaksid jäädvustada 
sündmust, tegevust või vara?
Kvaliteetsed videod ja fotod 

nii õhust kui maalt!
Hinnad kokkuleppel - 
vastavalt töö mahule.

Helistage tel 516 8298 või kirjutage FB!

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• TERITUSTEENUS: noad, peit-
lid, kirved, käsihöövliterad. Teri-
tus toimub vesikäiaga. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Lumelükkamise teenus. Tel 501 2306

• Teostan metalli treimis- ja keevitus-
töid. Tel 558 1279

• Automaatika tiib- ja liugvä-
ravatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Kümblustünni rent Koerus. Tel 
5817 2566

• Jõuluvana tuleb, kui helistada 514 
3787

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Kandlemeister-kandlemängija 
sisustab Sinu peo rahvaliku muusika, 
laulu- ja tantsuviisidega. Ehtsalt või 
võimendiga. Tel 5345 5970, Heino

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

• Koristan vanametalli. Tel 558 7000

• Müüa õlleankur roostevaba 60 l. Tel 
527 8896

• Soodsalt müüa uusi ja kasutatud 
õmblusmasinaid ja kääre, osad ja 
remont kõikidele masinatele. Tel 
558 8429

KODU

OST

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan nõukaaegse soome tõuke-
kelgu ning tehnilist kirjandust, võib 
pakkuda ka vanemat. Tel 5672 7175

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud Vene 
1/43mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan vähekasutatud külmiku, pe-
sumasina, valamu, lahtikäiva diivani 
jne esemeid. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan õmblusmasina Veritas, õmb-
lusmasina jala, väikeste sahtlitega 
töölaua näit. kellassepa, kvaliteetse 
puurpingi. Tel 5801 9086

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate ja objektiive ja muid vanu asju! 
Tel 5853 2215

• Ostan raamatuid „Seiklusjutte maalt 
ja merelt“. Tel 5645 1242

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.40 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
rm. Tel 504 5632

KÜTTEPUUD

Betoonpõrandate 
planetaarne lihvimi-
ne. Betoonpõranda-
te hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee
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Kuuluta

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivad küttepuud 45 € ruum 
(pikkused 30 cm, 38 cm, 50 cm) ja 
võrkudes kaminapuud (lepp) 3 €, 
(kask) 4.50 €. Saematerjali jäägid 30 
cm pikad võrkudes 2.50 € (lehtpuu, 
okaspuu). Tel 508 7430

• Müüa saetud lõhutud kuivi küt-
tepuid. Minimaalne kogus 2 m3. Tel 
522 3152

• Müüa küttepuid (lahtiselt või võrgus, 
kuivi või märgi). Tel 504 6111

• Kuivad küttepuud. Küttepuud 30-
50 cm. 40L võrgus kaminapuud. Tel 
5385 4412

• Müüa 40 cm kuivi puid. 25 l kott 1 €, 
okaspuu. Ostja transport. Tel 5395 0313

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

al 175 €/tonn
Võidu 2c, Rakvere

Viru Halud OÜ 
müüb aastaringselt

TOOREID JA 
KUIVI KÜTTEPUID
Kaubale saate ka meie 

lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.
Oleme avatud 

E-P kell 8.00-20.00

www.viruhalud.ee

telefon
5556 0240

Rohkem 
infot:

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

EHITUS

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338  

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa AB lehmikuid, pullikuid ja 
tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Võtan rendile haritavat põllu-
maad Rakvere vallas Lepna, Ees-
küla, Karitsa, Tõrma ja Taaravainu 
külades, maatüki sobivuse korral 
hind alates 140 € hektar. Tel 503 
4982

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

VANAVARA

TEATED

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud Vene 
1/43mudelautosid. Tel 529 1288

• Alessandra Moetäika/Kirbuturg. 
Tule too oma seisvad riided/jalanõud 
meie juurde müüki ja teeni lisaraha. 12 
€ rendinädal. Asume Rakvere kesklin-
nas Tsentrumi ostukeskuse II korrusel. 
Lisainfo tel 5618 4223

• Teeme ilusaks! Rakveres, Laada 14 
juuksuris. Tel 5620 3174, Alli

• KutCut Disain on Eesti käsi-
tööbränd, mis valmistab origi-
naalseid sisustuselemente ning 
tarbeesemeid. Meie käsitööde 
valik on lai, et igaüks leiaks endale 
midagi, mis on südamelähedane. 
KutCut Disain lähtub oma töös 
kliendi vajadustest. Tule ja tutvu 
meie käsitöö toodetega www.
kutcut.ee. Tel 5355 2034

Kaupluses „Selena“ on nüüd 
uued ja vähekasutatud riided 

(peokleidid ja peokingad), laste-
riided ja muud kaupa. T-R 10-15, 

L 10-14. Tuleviku 6, Rakvere
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NÕIA NÕUANDENURK

• Vallaline mees soovib tutvuda ausa, 
üksiku, korraliku Lääne-Virumaalt 
naisega vanuses 55-60 aastat, kellega 
algul läbi käia! Tel 5901 0233

• Jõulud kadaka all. Naine 50-55. 
Helista tel 5377 7482

• Vanaduspensionär tutvub üksi-
ku korraliku naisega, kes oleks hea 
perenaine ja tantsupartner. Tel 554 
6490, kiire!

• Viru mees viiekümnendates, kodu 
maal, sale, töötav, soovib leida tore-
dat saledapoolset naisterahvast. Tel 
5809 4634

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

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

• Soovime üürida tuba korterist 
või majast koos hooldusteenust 
osutava inimesega, ootame erine-
vaid pakkumis (82-aastane naiste-
rahvas). Tel 528 8693

• Head inimesed, palun annetage 
taastusraviks, olen tänulik iga anne-
tatud euro eest. Minu kontonumber 
EE024204278649535007, Arvin Uutma

MATUS

Avaldame kaastunnet 
Ulli Linnastele vend 

EVALD VILLBACHI
surma puhul. 
Halvi perega

Unehõlma süda vajus, 
mälestused helged maha jäid…

Mälestame 
VIIVE ROHTLA

ja avaldame sügavat 
kaastunnet lähedastele.  

Perekonnad Roopa, 
Sepp, Küngas ja Kirss

Minu sügav kaastunne 
perekonnale kalli 

POJA, ABIKAASA JA ISA
surma puhul. 

TOIVO PÕLDSAAR. 
Mälestan endist töökaaslast 

Gaasikontori päevilt.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 20. detsembril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,50

Kõrvits kg 1,00

Tomat (import) kg 2,00 3,00

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

* käsitöö – soojad kudumid, kalmuseaded, 
saunavihad (igal laupäeval)

Viimane Kuulutaja 
enne puhkust ilmub 21.12. 

Esimene Kuulutaja 
pärast puhkust 11.01.

Kuulutaja puhkab 24.12 kuni 4.01

Veel poolvääriskividest – akvamariin
Poolvääriskivid on meie ajastu popid ravitsemise alustalad. Inimesed räägivad neist ja tarvi-
tavad neid pidevalt. Usuvad, et need aiatavad armastuse, igapäevamurede ja haigusest tingi-
tud hädade vastu.

Poolvääriskive kantakse kaelas keena ja randmel käevõruna. Samuti kantakse neid taskus, 
et aeg-ajalt hoida käes ja neid soojendada, tunda nende head mõju.

Inimesed on läinud kiviusku – arvavad, et midagi pole nii kindel kui usk poolvääriskivi-
desse. Mina isiklikult ei uskunud kunagi, et need poolvääriskivid võivad mõnda haigust ravi-
da, kuid pidin oma mõtlemist kardinaalselt muutma, kui hematiidist ninaverejooksudele abi 
leidsin.

Seekord tahan kirjutada akvamariini kasulikkusest organismile. See aitab kõigi südamest 
tingitud valude puhul (proovi ka rütmihäiretega). Ükskõik, milline kilpnäärmehaigus sind 
vaevab, kanna akvamariinpärleid. Aitavad ka haigele kurgule ja närvidele, samuti ei lase tek-
kida kasvajaid ning olemasolevad väiksed kasvajad lihtsalt lahustuvad.

Kanda tuleb neid iga päev kindlasti kaelas kurgutšakra ja päikesepõimiku vahel. Ööseks 
kaelast ära võtta. Kõiki poolvääriskive võib pesta leige voolava vee all ning pärast kuivatada 
paberkäterätikuga.

Akvamariinid on kallid poolvääriskivid. Maha neid pillata ei tohi, sest kivid võivad puru-
neda.

Olen ise akvamariinist suurt kasu saanud. Põdesin lapsena südamereumat ning kandsin 
kogu aeg taskus validooli ja valu korral südames panin selle keele alla.

Viimased 30–40 aastat olen kasutanud südametilku, mille koostis on järgmine: 2 pudelit 
palderjani, 1 pudel südameveisterohtu, 1 pudel viirpuutilku. Ostsin kõik apteegist ja segasin 
ise kokku. Enne akvamariini leidmist tarvitasin neid vahest 2–3 korda päevas ja öösel süda-
mevaluga ärgates võtsin samuti 25–35 tilka. Abi oli peaaegu alati.

Nüüd olen kandnud akvamariini umbes  poolteist aastat ja selle aja jooksul pole mul pea 
kordagi südames valu olnud, kuigi kannan ka tilku igaks juhuks veel kaasas.

Lisaks sellele lendas mul parema silma ees juba 4–5 aastat „must liblikas“ (kellel must rõn-
gas, kellel mõni muu segav objekt). Olin kandnud pärleid ühe kuu, kui „liblikas“ ära lendas ja 
pole siiani tagasi tulnud.

Soovitan akvamariini, sest peale minu on sellest ka paljud teised abi saanud. Aitab küll 
eespool loetletud probleemidest, sest kõige parem on ise proovida. Kui tekib küsimusi, võib 
mulle helistada esmaspäeval ja teisipäeval kell 10–12 telefonile 322 7231.

Sirje Nukka

OSTAN 
KAUBAALUSEID: 

EUR, FIN 
ja märgistamata.

Info tel 5552 2789

RMK kutsub selgi 
aastal jõulupuud 
metsast ise tooma
Riigimetsa Majandamise 
Keskus (RMK) pakub ka tä-
navu jõulude eel võimalust 
riigimetsast endale ise sobiv 
kuusepuu valida ja koju viia.

RMK peametsaülem And-
res Sepa sõnul ei tasu peljata, 
et jõulupuu metsast koju too-
misega metsale midagi halba 
tehakse ning eelistada see-
tõttu keskkonnale kahjulikku 
plastmassist kuuske.

„Kui kuusk on valitud õi-

gest kohast, siis võetaksegi 
puu, millel ei ole niikuinii 
võimalust suureks kasvada. 
See kas raiutakse kraavide 
või elektriliinide puhastamise 
käigus või jääb kiduma vana 
metsa alla. Pakkugem siis nei-
le kuuskedele võimalust rõõ-
mustada meid ja meie läheda-
si rahulikul jõuluajal. Ühine 
kuusotsing on ka hea võima-
lus saada endale punased põ-
sed ja tunda rõõmu koosvee-
detud ajast ning kogemuse, 
et meie kõigi ühine mets on 
heades kätes,“ rääkis Sepp.

Kuusetoomise muudab 
lihtsaks RMK koduleht või 

mobiilirakendus, mille abil 
on kerge tuvastada riigimet-
sa asukoht, tutvuda juhistega 
ning puu eest tasuda. Täpsed 
juhised, riigimetsa kaardi ja 
muu olulise kohta saab teavet 
aadressil www.rmk.ee/kuu-
seke.

Kuuse hind sõltub puu 
pikkusest – kuni meetrine 
kuusk maksab kolm eurot, 
1–2-meetrine kuusk kaheksa 
eurot, 2–3-meetrine kuusk 
13 eurot ja 4- ja 5-meetrine 
kuusk vastavalt 23 ja 30 eu-
rot.

Kuulutaja
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Kauaoodatud koolivahe-
aeg on algamas ning sel-
leks, et jõulud ja aastava-
hetus mööduksid kogu 
pere jaoks õues lustides, 
mitte teki all nohu-köha 
käes vaeveldes, on oluli-
ne tervist mõne lihtsa 
nipiga turgutada. Nõu 
annab Südameapteegi 
proviisor-juhataja Külli 
Teder.

Sandra Sultsing

Külli Teder ütles, et haigust 
ennetada on tunduvalt liht-
sam, kui seda ravida. Seetõttu 
tasub enne pühade saabumist 
olla oma tervise suhtes eriti 
tähelepanelik.

Liigu iga päev
Esimene ja üks kõige olulisi-
maid asju on teada-tuntud ak-
tiivne kehaline tegevus. „Lii-
kuma peab! Tervise Arengu 
Instituudi liikumispüramiidi 
soovituste kohaselt peaks iga 
päev vähemalt 30 minutit ak-
tiivselt liikuma,” ütles Teder.

On teada, et soovitusliku 
normi täidab vaid seitse prot-
senti täisealistest inimestest ja 
tervelt veerand Eesti täiskas-
vanutest on füüsiliselt täiesti 

passiivsed.
„Harjumuse tekitamine al-

gab väikestest sammudest. 
Esmalt võiks näiteks tööle 
minnes paar peatust varem 
bussist väljuda ja järelejäänud 
tee jalutada. Lapsed võiksid 
lühikese koolitee autoga sõit-
mise asemel jalgsi minna. Nä-
dalavahetusel saab ka pikema 
retke ette võtta. Pühade pai-
ku võib koos perega jalutada 
Raekoja platsi jõuluturule või 
minna RMK kuuseäpi abil 
metsa jõulupuu järele. Värske 
õhk turgutab keha ja vaimu,“ 
soovitas proviisor.

Vaata üle toidulaud
Liikumise kõrval on sama 
oluline ka tervislikult toitu-
da. „Viirushaigused kipuvad 
kimbutama pigem neid, kelle 
immuunsüsteem on nõrge-
nenud,” tõdes Teder. Ta lisas, 
et tervist aitab turgutada täis-
väärtuslik ja vitamiinirohke 
toit. Toidulaual on tähtsal ko-
hal köögi- ja puuviljad.

Kuna talvisel ajal on poo-
dides värsket kraami vähem, 
võiks üle vaadata ka pere vi-
tamiinikapi. Haiguste ajal 
võiks kodus olemas olla nii C- 
kui D-vitamiin. „Antioksü-
dantsete omadustega C-vita-
miin aitab toetada organismi 
vastupanuvõimet ning võib 
lühendada haigusperioodi 

Erik Orgu andis välja 
uue raamatu, kus annab 
toitumisalast nõu ning 
jagab tervislikke retsep-
te.

Kaire Kenk

„Raamatu „Elu ilma dieedita“ 
idee sündis mul aasta taga-
si, kui tegin Instagramis ühe 
küsitluse. Rõhuv enamik vas-
tanutest soovis üht raamatut, 
kus kõik minu näpunäited 
ja kõige paremad retseptid 
korraga kirjas oleksid,“ rääkis 
Erik Orgu.

Kõigele lisaks on tema eel-
mine raamat „Garanteeritud 
kaalulangus“ raamatupoo-
dides ka läbi müüdud. „Ehk 
annab uus raamat ka prae-
gustele ülekaalulistele tõuke 
uue eluga alustamiseks. Minu 
juurde on jõudnud paljud, kes 
on sellega aastaid viivitanud. 
Inimesed ütlevad, et ootasid 
parajat momenti. Eks see uue 
eluga alustamine ole parajalt 
vastik asi, nõuab meeletult 
tahtejõudu ja energiat. Mina 
soovitaksingi – kui teie elus 
on midagi olulist, mis vajab 
ärategemist, siis ärge kõhelge 
tervisliku eluviisiga alusta-
mast,“ soovitas Orgu.

„Minu käest küsitakse ikka 
ja jälle, kas oleks võimalik 
kuidagi hästi lihtsalt ja kiirelt 

„Kaalualandamiseks ebasobivad toiduained on täiesti 
olemas. Toiduainetööstuse reklaamplakatid üritavad 

meid paraku veenda, nagu magusad hommikusöögikrõ-
binad oleksid tervislikud või šokolaadi sisse uputatud 

müslibatoonid oleksid parimad vahepalad. Kaalulange-
tamiseks tuleks esimese asjana loobuda suhkru tarbi-

misest,“ ütles toitumisnõustaja Erik Orgu.

Eriku borš algajale muutujale (ühele)

30 g Farmi 20 % hapukoort
50 g kartulit
50 g peakapsast
20 g valget sibulat
1 tl esimese külmpressi oliiviõli
50 g toorest peeti
50 g Erik Orgu ürdileiba
75 g loomaliha
Santa Maria soola
Santa Maria küüslaugupulbrit
peterselli
1-2 loorberilehe

Lõika liha väikesteks tükkideks ja pane keema. Maitsesta 
vesi soola ja pipraga. Eemalda keemisel tekkivat vahtu lu-
sikaga, aga nii, et võimalikult vähe puljongit kaotsi läheks. 
Senikaua koori kartul, porgand ja sibul ning lõika väikes-
teks kuubikuteks. Riivi toores peet ja lõika kapsas õhukes-
teks ribadeks. Prae porgandit, peeti ja sibulat pannil oliivi-
õlis 2–3 minutit. Haki maitseroheline ja küüslauk peeneks. 
Viiluta leib, mille võid soovi korral röstida.

Lisa potti kapsas, praetud porgand, sibul, peet ning mait-
seroheline, küüslauk ja 1–2 loorberilehte. Kuumuta keemi-
seni, seejärel keera kuumus väikseks ja keeda tasasel tulel, 
kuni kartul, liha ja peet on pehmed. Vajadusel maitsesta veel 
kord. Serveeri supp hapukoore ja leivaga, soovi korral rapu-
ta peale maitserohelist.

Toitumisnõustaja Erik Orgu.
Foto: erakogu

Kuidas pühad haigusteta veeta?

Erik Orgu: suhkrusõltuvus on nagu suitsetamine

kaalu langetada. Siis küsin 
alati vastu, et mida inimene 
arvab, kas selleks, et kaalu 
langetada, tuleks süüa vähem 
või süüa paremini? Sellest pa-
raku ei piisa, kui süüa vähem, 
tuleb süüa paremini,“ nentis 
toitumisnõustaja.

Paremini söömine tähen-
dab tema sõnul õigete toidu-
ainete söömist. „Kui kehakaal 
pidevalt tõuseb, tähendab see 
suure tõenäosusega, et sööte 
päevas liiga palju süsivesikuid 
ja soola. Need ained aga seo-
vad organismis vett, mistõttu 
jääb seda kehasse liiga palju. 
Ülekaalulise inimese kehas 

võib leiduda kuni 15 kilo-
grammi liigset vett!“ tõi Orgu 
välja.

Istuva eluviisiga inimene 
võib tõepoolest tarbida um-
bes 2000 kcal päevas, nagu 
arstid soovitavad. „Kuid ta ei 
suuda eales sellise vähese füü-
silise aktiivsuse korral neid 
kaloreid ära kulutada,“ märkis 
Orgu. „Te ei vaja nii palju ka-
loreid! Pealegi hoiab keha iga 
tarbitud süsivesikute gram-
mi kohta kinni 2–3 grammi 
vett.“

Tervislikult sööma hakates 
vähenebki tema sõnul iga-
päevases menüüs süsivesikute 

ja soola kogus ning kehakaal 
hakkab langema, esimese as-
jana liigse vee arvelt.

„Lubasin mõni aasta tagasi, 
et toidukorvi maksumus on 
minu menüüga ligikaudu 200 
eurot kuus ja üks mu klient 
jättis lausa pool aastat kõik 
toidupoe tšekid alles. Ta ei 
uskunud, et nii väikese sum-
maga on võimalik tervislikult 
toituda, vaid pidas seda rek-
laamitrikiks. Aga kaotas tšek-
ke kogudes 20 liigset kilo,“ 
muigas toitumisspetsialist. 
„Ta kulutaski iga kuu toidule 
just selle lubatud summa.“

Seltskondlikud sündmused 
nagu sünnipäevad, tööüritu-
sed, väljas söömine ja pere-
puhkused – kõik ahvatlevad 
uue toitumiskava järgijat, 
ahvatlevad teda tagasi suhk-
rusõltuvuse küüsi. „Toitumis-
kava jälgides saab sellest küll 
lahti, kuid kui maiustada igal 
nädalavahetusel koogi või pi-
rukatega, ollakse nõiaringis 
taas kinni. See on emotsio-
naalselt raske, sest see sõl-
tuvus ei ole kergete killast, 
millest lahti saada. Võrdlek-
sin suhkrusõltuvust suitseta-
misega: kui suitsetamise juba 
maha jätad, ei saa igal laupäe-
val „ainult ühte“ teha – tekib 
isu enama järele. Iga sõltuvu-
sega maadlemisel pead endale 
põhimõtted selgeks mõtlema, 
mitte käituma nagu tuule-
lipp,“ hoiatas Orgu.

pikkust ja kergendada haigu-
se kulgu,“ selgitas proviisor.

Haigustega aitab võidelda 
ka D-vitamiin. Spetsialisti 
sõnul kannatab selle aine vae-
guse käes vähese päikeseval-
guse tõttu palju eestimaalasi.

„D-vitamiini puuduse tõttu 
tõuseb tõenäosus haigestuda 
erinevatesse hingamisteede 
haigustesse. Seepärast võiks 
seda toidulisandit juurde 
võtta septembrist kuni april-
lini, mil looduslikku päike-
sevalgust on vähe. Rohkem 
D-vitamiini vajavad eakad ja 
lapsed, aga ka ülekaalulised, 

dieedipidajad ning taimetoit-
lased,” lisas Teder.

Võta aega magamiseks
Aasta lõpp on kibekiire aeg – 
viimased kontrolltööd koolis, 
aastakokkuvõtted klientide-
le, ettevõtete ja lasteaeda-
de-koolide jõuluüritused. Te-
der nentis, et apteegis kuuleb 
tihti fraasi: „Nii palju on vaja 
ju enne uut aastat ära teha, ei 
ole aega haigeks jääda.“

Paraku tehakse asju une-
tundide arvelt, mis tekitab 
omajagu stressi ja võib nõr-
gestada tervist. Südameaptee-

gi proviisor rõhutas, et puh-
kus on sama tähtis kui liiku-
mine ja toitumine ning kind-
lasti ei tohiks unetunde „lae-
nata“ muudeks tegevusteks. 
Kui magama jääda on keeru-
line ja päevamõtted keerlevad 
veel peas, võib aidata palder-
janiekstrakt, humalaprepa-
raadid või rahustavaid ürte 
sisaldav ravitee. Paljud on abi 
saanud ka magneesiumist.

Kui haigus siiski 
kimbutab?
Mida aga teha siis, kui tun-
ned, et kurk on jäänud valu-

saks või nina tilgub? „Tihti-
peale on just need esimesed 
haigestumise märgid. Sellisel 
juhul on kõige tähtsam puh-
kus ja piisav vedeliku tarbi-
mine! Organismil peab ole-
ma aega taastumiseks. Seda 
ei tohi edasi lükata,“ rõhutas 
spetsialist.

„Külmetuse korral on hea 
juua pärnaõie- või vaarikale-
heteed. Sobivad ka raviteed, 
mis sisaldavad angervaksa, 
punet, naistepuna. Head abi-
mehed on ka ingver ja mesi,” 
loetles Teder.

Kui tunned, et nohu on al-
gamas, saab abi loodusliku 
mereveega lahustest, millega 
loputatakse ninast välja hai-
gustekitajad ja ühtlasi niisuta-
takse ka nina limaskesta, mis 
kipub toas kütte või väljas 
külma õhu tõttu kuivaks mi-
nema.

Külli Teder pani südamele, 
et esimeste haigussümptomi-
te saabudes tuleks koju jääda. 
Nii on tervenemisaeg lühem 
ja saab ikkagi puhkust kogu 
perega nautida. Samuti ei na-
kata siis kolleege või kooli- ja 
lasteaiakaaslasi, kes ka piki-
silmi pühade saabumist oota-
vad.
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ARVUSTUS
VABA AEG

Laupäeval esitles Saaremaa 
noormees Uudo Sepp koos 
bändiga Tallinna nooblis 
ööklubis Venus Club oma 
debüütplaati „Sinule“. Särtsa-
kas ja hoogne esinemine läks 
peamiselt nooremapoolsele 
publikule hästi peale, kuigi 
helikvaliteet ise jättis parasja-
gu soovida.

Tegelikult ei piirdunud 
Uudo täpselt kaks minutit alla 
tunni kestnud kontserdil ai-
nult värske plaadi materjaliga. 
Suutis üllatada oma austajaid 
lisaks vähemasti ühe päris 
vahvasti sõnastatud uhiuue 
palaga...

Lisalugudega ta muidugi 
pärast ikkagi koonerdas, tegi 
kordusena vaid „Sinule“, rah-
va suutis aga kenasti kaasa 
laulma panna küll.

Esitletud plaadist „Sinu-
le“ kõneledes – väljaandvaks 
plaadifirmaks mõjuvõimas 
rahvusvaheline hiid Univer-
sal Music, mitte mingi teise 
järgu odav plaadisepikoda.

„Need laulud on Sinule, kes 
Sa tahad mind mõista, need 
laulud on Sinule, kellel on 
sarnased mured ja hirmud, 
need laulud on Sinule, kui 

Uudo Sepa debüütalbumi esitluskontsert ööklubis Venus Club.
Foto: Ülo Külm

Superstaar Uudo Sepp esitles plaati

Gustav Ernesak-
sa 110. sün-
niaastapäevaks 
anti välja CD
12. detsembril tähistas Esto-
nia teater Eesti muusika suur-
kuju, dirigendi ja helilooja 
Gustav Ernesaksa 110. sün-
niaastapäeva. Eestlaste mä-
lestustes elav laulutaat Gustav 
Ernesaks on kinkinud mei-

le viis ooperit nende hulgas 
„Tormide rand”.

Rahvusooperi Estonia aja-
kirja Estoonlane talvenumb-
rist saab lugeda, et teater pü-
hendab 5. detsembril Gustav 
Ernesaksale helilooja Rasmus 
Puuri ooperi „Pilvede vär-
vid” etenduse. Ja samal päe-
val toimub ka rahvusooperi 
Valges saalis Gustav Ernesak-
sa ooperi „Tormide rand” 
CD-plaadi esitlus.

1951. aastal valminud sal-

vestuse helirežissöör-restau-
raator on Jüri Kruus ja CD 
on valminud koostöös Esto-
nian Record Productionsiga. 
Plaadil laulab Estonia teatri 
vana kaardivägi, kuulsad es-
toonlased: Olga Lund, Martin 
Taras, Georg Talesh, Vootele 
Veikat, Enno Eesmaa, Aaro 
Pärn, Karl Ots jt.

Seoses laulupidudega on 
ikka meenutatud Gustav Er-
nesaksa, kes1944. aastal asu-
tas täna teadaolevalt suurima 

kutselise Rahvusmeeskoori. 
Aga Ernesaks korraldas ka 
laulupidusid ning kasvatas 
üles terve põlvkonna ande-
kaid dirigente sealhulgas en-
dine kauaaegne Estonia teat-
ri koormeister Uno Järvela, 
Kuno Areng, Olev Oja, Tiia 
Ester Loitmäe, Alo Ritsing, 
Eri Klas, jpt.

Gustav Ernesaks oli ka 
maestro Eri Klasi õpetaja ja 
suur eeskuju. „Laulupidu on 
iga dirigendi jaoks emot-

sionaalne kõrghetk,“ on le-
gendaarne muusikamees Eri 
Klas öelnud, lisades: „Mulle 
läheb see väga korda, kui mi-
tukümmend tuhat lauljat ja 
väljakutäis kuulajaid sind tä-
navad. Ega siin ei aita ainult 
vehkimisest, vaid kontakt 
tekib hoopis siis, kui sul on 
see usukanal nagu oli Gustav 
Ernesaksal.“

Ning Klas jätkas: „Mulle 
läks see väga hinge, kui ühes 
telesaates hakati Ernesaksa 

punaseks värvima, et kirjutas 
laulu tuhandeaastasest Leni-
nist. Olen Gustav Ernesaksa 
õpilane ja minu arvates on 
Gustav Ernesaks üks eesti 
kultuuri loojaid ja lipukand-
jaid. Ärme unustame siis, et 
Ernesaks on kirjutanud ka 
selle laulu „Rong see sõitis 
tsuhh, tsuhh, tsuhh“, kuid ka 
laulupeo hümni „Mu isamaa 
on minu arm“.“

Marvi Taggo

tunned, et just selline muu-
sika ning plaat on Su elust 
puudu,“ on sümpaatne noor-
mees Uudo ise asja olemuse, 
edasiantava sõnumi, kenasti 
kokku voolinud.

Berliinis ja Helsingis sal-
vestatud albumil on kokku 
kümme lugu, mängijal keer-
leb alla neljakümne minuti. 
Muusikaliselt kaunis ühtlase 
tasemega plaadil – kurseerib 
kurvikalt alternatiivse popi 
ja roki sissetallatud väljadel – 
äratab tähelepanu rohkem 
just lüürikapool, üldjuhul nu-

tikalt ja tabavalt sõnastatud 
laulutekstid. Enamiku lugude 
sõnad on kirjutanud Maian 
Kärmas, koos Uudo endaga. 
Kõva pluss muidugi, et kõik 
lood on eestikeelsed.

Albumi suurimaks korda-
minekuks võib ilmselt pidada 
vastupandamatut „Võitma-
tut“, kuid ega „Enese varjud“, 
„Südames“ ja nimilugugi sel-
lele oluliselt alla jää.

Julge võrdlus, kuid midagi 
on Uudos nii robbiewilliams-
likku, kui ka ottleplandilik-
ku. Vahva oleks igatahes, kui 

Uudo ja Ott millalgi duetti 
laulaksid. Samas on Uudo 
enda hääl ja käekiri küllaltki 
üheselt eristuv.

Mis Uudo taustabändi puu-
tub, siis sinna kuulub neli 
tubli noort pillimeest: kitar-
rist Robert Vaigla, basskitar-
rist Heikko Remmel, klahv-
pillimängija Joonas Mattias 
Sarapuu ja trummar Oliver 
Rõõmus.

Ülo Külm
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Rakvere Teater
21.12 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Peeter Raudsepp)
22.12 kl 15.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Peeter Raudsepp)

Rakvere kultuurisündmused
 30. november–22. detsember rändnäitus „Et rada ei 
rohtuks“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
4. detsember–5. jaanuar Brasiilia naivist Luciana Ma-
riano näitus Rakvere Galeriis
21. detsember kell 18 Virumaa Poistekoori kontsert 
EELK Rakvere Kolmainu kirikus
22. detsember kell 16 Jõulukülas Rakvere Keskväljakul 
esinevad Esteetika- ja Tantsukooli lapsed ja Rakvere 
Kungla Lasteaia Õnnemaalased
23. detsember kell 16 Jõulukülas Rakvere Keskväljakul 
esinevad tantsustuudio Alima ja Panter tantsijad
29. detsember kell 17 Virumaa Kammerorkestri aasta-
lõpukontsert Rakvere Gümnaasiumi saalis
29. detsember kell 18 EV100 Eesti Ööjooks – Talve eri 
Rakveres
31. detsember kell 14–16 üle-eestiline rahvapidu „Eesti 
tantsib“ Rakvere Keskväljakul
31. detsember kell 22.30 „Sajaga edasi, Rakvere!“ Rak-
vere Keskväljakul, peaesinejaks Metsatöll



Rakvere!
Sajaga edasi,
Rakvere Keskväljakul

14.00 üle-eestilise rahvapeo 
„Eesti tantsib“ tantsusammude õppimine
15.00 üle-eestiline rahvapidu „Eesti tantsib“

Tule kaema ja kaasa tantsima!
22.30 muusikaline soojendus
22.45 esineb Metsatöll Raju kontsert valgusefektidega 
23.45 linnapea Marko Tormi tervitus
23.50 ERRi otseülekanne: Vabariigi Presidendi tervitus
00.00 uusaasta ilutulestik linnusest.

Üritus on 
kõigile

TASUTA!Vaata lisa EV100.ee

VABA AEG

Sel nädalal jõudis Rak-
vere Teatrikino ekraani-
le naistefilm „Teine või-
malus“, kus peategelast 
Mayat mängib lauljatar 
Jennifer Lopez.

Tõnu Lilleorg

Hiljuti postkontoris kalend-
reid silmitsedes märkasin sel-
list, mis sisaldas loodusfoto-
dele trükitud tarkuseteri ning 
kaanele oli pandud päris hea 
mõte: „Iga hetk on veel üks 
võimalus“. Tarkuseterade-
ga on muidugi nii, et lihtsam 
öelda, kui teha.

Uut võimalust, et oma elu-
ga kuhugi rohkem rahuldust 
pakkuvasse kohta välja jõuda, 

Maya (keskel) koos uute töökaaslastega.
Foto: ACME Film

31. detsembril on kõik linla-
sed ja külalised oodatud Rak-
vere keskväljakule, et ühes-
koos tähistada EV100 juube-
liaasta lõppu.

Aasta viimasel päeval võ-
tab Eesti Vabariigi 100. juu-
beliaasta kokku maakonna-
keskustes toimuv lõpupidu 
„Sajaga edasi, Eesti!“. Ühine 
pidu toimub samaaegselt 15 

linnas üle Eesti, sealhulgas 
Rakveres, ja saab teoks Ees-
ti Vabariik 100 ning linnade 
koostöös.

31. detsembri päeval tantsi-
takse juubeliaasta lõppemise 
puhul Eesti linnaväljakutel ka 
EV100 algatuse „Eesti tant-
sib“ viimane ühistants. Avalik 
„Eesti tantsib“ ühestantsimine 
toimub 31. detsembril kell 15 

samaaegselt 16 linnaväljakul 
üle Eesti. Ka Rakvere tantsib!

Kell 14 õpetatakse Rakve-
re keskväljakul Epp Kaljose 
juhtimisel kõigile huvilis-
tele tantsusamme ja täpselt 
kell 15.00 tantsib kogu Eesti. 
Oodatud on kõik tantsuhu-
vilised (pered, sõpruskonnad 
ja kollektiivid), et osa saada 
üle-eestilisest rahvapeost.

Juubeliaasta lõpupeo prog-
ramm „Sajaga edasi, Rakve-
re!“ algab linna keskväljakul 
kell 22.30 Metsatöllu kont-
serdiga, mida võimendavad 
pürotehnilised tule- ja val-
gusefektid. Traditsiooniline 
vana aasta ärasaatmiseks ja 
uue tervitamiseks linnusest 
lastav ilutulestik toimub Rak-
veres tänavu esmakordselt 

muusika saatel.
Üritus on kõigile tasuta. 

Korraldajad paluvad peolis-
tel arvestada, et liiklus võib 
olla häiritud ja parkida kesk-
linnast kaugemal olevatesse 
parklatesse.

Kuulutaja

Aastavahetus tuleb Rakveres vaatemänguline

Maya vahetab tööd

otsib ka Maya. Ta loodab saa-
da äärelinna marketi juhata-
jaks, kuid jääb tööst, millele ta 
hästi sobiks, ilma vaid seetõt-
tu, et tal puudub ülikoolidip-
lom. Omal ajal polnud Mayal 
võimalik ülikooli minna.

Oma 40. sünnipäeva peol 

tordilt küünalt puhudes saa-
dab ta teele soovi, mis täitub 
ja toob naisele tööpakkumi-
se ühte prestiižikasse parfü-
meeriafirmasse, mille tooteid 
Maya hästi tunneb, sest on 
neid müünud oma töökohal.

Filmis selgub ka, et Maya 

rahulolematus on seotud ühe 
asjaoluga tema nooruses. 
Uuel tööl kohanemise käigus 
saab ta selle minevikusei-
ga tardununud olekust välja 
tuua.

Naistefilmiks nimetan lina-
teost seetõttu, et kõige oluli-
sem meestegelane, Maya elu-
kaaslane Trey (mängib Milo 
Ventimiglia) hõivab tegelaste 
olulisuse pingereas alles nel-
janda koha. Tagapool näiteks 
kangelanna parimast sõbran-
nast Joanist (Leah Remini).

Filmi ametlik žanr on ro-
mantiline komöödia. Ja tões-
ti, koomikat loos on, kui 
Mayal tuleb uuel töökohal, 
millega kaasneb isiklik assis-
tent ja klaasseintega kabinet, 
hakkama saada. Romanti-
kaga on nii, et seda tekib pi-

sut filmi lõpus. Kui tavalises 
romantilises komöödias on 
keskmes kaks inimest, kel on 
potentsiaali teineteist õnneli-
kuks teha, siis selles filmis tu-
leb Mayal esmalt ennast uuele 
tasemele viia.

Lopez tuleb oma tegelase 
rahulolematuse, haavatavu-
se ja ehtsuse kujutamisega 
hästi toime. Ehtsusega seoses 
muide meenub Lopezi üks 
suurem hitt „Jenny from the 
Block“, mille sõnad ja hoiak 
haakuvad filmiga täitsa hästi.

Kõrvaltegelastest hakkas 
silma Maya assistent Ariana 
(Charlyne Yi), kes omab mõ-
ningaid foobiaid ja on ehk 
just tänu vajadusele nendega 
kohaneda loonud endale la-
hedalt otsekohese suhtlemis-
stiili.
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TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 09.01 ja 28.01
B-kat e-õpe 03.01 ja 24.01

Esmaabi koolitus 04.01 ja 18.01
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Rakveres, Jõhvis, Narvas ja Tallinnas

• Personalitöötaja
• Müügiesindaja
• Ettevõtluse kiirkursus

• E-õppe kursused pilvekoolis

• Keelekursused
• Ilukoolitused
• Raamatupidamine

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Tel 5373 6931, 510 9092

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud
24.12 ja 31.12 kell 10-15

25-26.12 ja 01.01 suletud

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoest leiad
kõik vajaliku jõululauale

Rõõmsaid pühi!
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