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Ärge laske pättidel 
lihtsameelsetele liiga teha
Viimaste nädalate jooksul on Virumaal sagenenud petturite 
kõned, kus nõutakse erinevate ettekäänete alusel ohvritelt 
raha, edastas politsei järjekordse pressiteate. Kuuel juhul 
on kannatanud kelmile maksnud suuri summasid. 
Kogu selle asja juures hämmastab mind kaks tõsiasja. Esi-
teks see, et vanainimestel on kodus nii palju sularaha 
(makstud on ka 3000euroseid „arveid“, näiteks minul kui 
tööl käival inimesel poleks küll 3000 eurot tunnipealt kusa-
gilt võtta); teiseks aga asjaolu, et kõnealuse trikiga õnnetuid 
ikka veel „lüpstakse“.
Sarnased libapolitseinike kõned on Eestis toimunud juba 
viis-kuus aastat. Politsei on rääkinud ja hoiatanud, ajakir-
jandus kirjutanud, tänavatele ja poeustele on politsei klee-
pinud hoiatavaid plakateid, aga ikka leidub hulk inimesi, 
kes lasevad end ära petta. 
Kuidas saab üldse elada nii paksu seinaga mullis, et mitme 
aasta jooksul pole sellest mitte midagi läbi kostnud? Isegi 
kui mõne inimese ainus infoallikas on tõepoolest vaid Ve-
nemaa telekanalid, kus Eesti libapolitseinikest ei räägita, 
siis kas need petta saanud inimesed siis üldse kodust väljas 
ei käi, mitte kellegagi ei suhtle?
Kuna petturid kasutavad jätkuvalt sama trikki, siis on loogi-
line, et see „äri“ on neil tootlik ja pettasaanuid on kaugelt 
rohkem, kui ilmsiks tulnud juhtumeid.
Ja mõtlemise koht ka Eesti riigile: kui Tallinna linn sai Balti-
maadele suunatud Vene telekanalisse eetriaega ostetud, 
kas siis antud juhul ei peaks seda tegema ka Eesti riik? Polii-
tika ja propaganda ei puutu ju siinkohal asjasse, küllap 
edastaksid ka Vene kanalid vastava palve saamisel infot, et 
Eesti (venekeelsed) vanurid oleksid valvel ja ei laseks endalt 
raha välja petta.
Petturi jutu uskuma jäämine on veel omaette probleem, 
aga seda vist enam ei lahenda – kui inimene on pika elu ära 
elanud ja tema haritus ning silmaring ei luba petujutus ka-
helda, siis pole midagi teha. Palun rääkige oma naabri-
memmedele ja -taatidele libapolitseinikest!

Aivar Ojaperv

Kadrina Keskkooli õpilastel 
oli möödud kolmapäeval 
võimalus kohtuda Märt 
Treieriga, endise TV3 toime-
tuse juhi ja praegu Vikerraa-
dio hommikuprogrammi 
“Vikerhommik” saatejuhi 
ning meediakoolitajaga.
Kadrina noored soovivad 
taaselustada kooliraadio 
ning Kadrina Keskkooli di-
rektori Arvo Pani hinnangul 
on idee jumekas, kui tehakse 
korralikku raadiot. „Kool, 
mis saab hakkama CADrina 
joonestamisvõistluse korral-
damisega, võiks samaaegselt 
teha ka kvaliteetset kooliraa-
diot,“ leidis ta.
Märt Treierit oli kuulama 
tulnud 23 noort kuuendast 
kaheteistkümnenda klassini. 

Kuigi osa tulnutest vastas al-
guses ausalt, et olid kohale 
tulnud vaid tundidest pääse-
miseks, suutis Treier oma 
esinemisoskuse ja kontakti-
loomisega väga ruttu ka ju-
hukülalised huvitatud kuu-
lajateks muundada.
Kahetunnise kohtumise esi-
mesel poolel rääkis Märt 
Treier rohkem tele- ja raa-
dioajakirjanikele vajalikest 
omadustest: laiast silmarin-
gist, lugemusest, huvist teis-
te inimeste, maailmas toi-
muva ja suhtlemise vastu. 
Koolituse teisel poolel jagati 
kohaletulnud huvilised nelja 
gruppi, millest igaüks sai 
oma teema näidissaate 
kandva idee väljamõtlemi-
seks. Ootamatu ülesandega 

said õpilased üsna hästi hak-
kama ning iga grupi ideid 
analüüsis Treier näidetega 
reaalsest elust, jagadess soo-
vitusi, kuidas saateid veelgi 
huvitavamaks ja omanäoli-
semaks muuta.
Kaks tundi möödus hetkeli-
segi igavuseta ning aplaus 
õpilastelt oli Treieri esinemi-
se vääriline. 
Nii Märt Treier kui Arvo Pani 
avaldasid lootust, et ehk ei 
jäägi see kohtumine ainsaks 
ning võib juhtuda, et peagi 
külastab Treier Kadrina 
Keskkooli uuesti, et siis juba 
täpsemalt ja konkreetsemalt 
rääkida raadiotöö tehnilis-
test iseärasustest.

Marko Maasik

Kultuurkapital tunnustas 
Lääne-Virumaa võimekaid 
inimesi, andes sealhulgas 
välja ka järjekordse Kultuuri-
pärli auhinna, mille pälvis 
rahvateatri edendaja Tiit Al-
te.
„Tiit Alte on justkui Virumaa 
rahvateatri võrdkuju. Kõva 
töö, pühendumus ja jäägitu 
usk oma valdkonda on too-
nud lõpuks ka suure tunnus-
tuse. Kirge teatri ja etendus-
kunsti vastu ei saa õppida, 
see peab seest tulema. Ole-
me kõik tänulikud, et meil 
on maakonnas selliseid ini-
mesi nagu Tiit. Jõudu ja jak-
su kõigile toimekatele maa-
konna inimestele,“ ütles 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm.
Tiit Alte on harrastusteatrite 
kauaaegne eestvedaja ja la-
vastaja, kelle käe all tegutseb 
käesoleval aastal seitse trup-
pi: Ranna-Viru Rahvateater 

Meediakoolituste tipptegija Kadrina Keskkoolis

Kultuuripärl on Tiit Alte

Kundas, teater Karakter Rak-
veres, näiteringid Viru-Nigu-
las, Väike-Maarjas, Tapal, 
Harjumaal ja Kesk-Eestis. 
Truppide tase on väga kõrge 
ning nende maine Eesti har-
rastusteatrite maastikul tun-
tud. Sellele aitab kaasa ka 
Tiit Alte tõlketöö. Nii mängi-
vad trupid tihtipeale tema 
tõlgitud vene uus-dramatur-
giat, mis omakorda rikastab 
oluliselt meie rahvakultuuri-
maastikku.

Olulisemate saavutuste hul-
ka kuuluvad käesoleval aas-
tal Ranna-Viru Rahvateatri 
osalemine Eesti Harrastus-
teatrite riigifestivalil, kus 
etendusega „Pantelei Kar-
manovi sententsid“ (autor 
Ivan Võrõpajev, lavastaja ja 
tõlkija Tiit Alte) saavutati pa-
rima meesnäitleja ja parima 
lavastaja preemiad ning 
Grand Prix. 

Kuulutaja

Kultuuripärl Tiit Altet õnnitleb maavanem Marko Torm.
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Uudised
MÕNE REAGAMUST KROONIKA

Kui päästjad kohale jõudsid, 
olid teise korruse aknast lee-
gid väljas ja oli vaid sekundi-
te küsimus, millal olukord 
kontrolli alt väljub. Samal 
ajal, kui ühed päästjad kiirelt 
leegi summutasid, kiirusta-
sid teised majja inimesi otsi-
ma.

Suitsuga voodis
Seekord hoidis hullema ära 
juhuslik inimene, kes möö-
dus majast ja nägi teiselt 
korruselt immitsemas suitsu 
ning kuulis töötavat suitsu-
andurit. Möödakäija haaras 
telefoni ja andis õnnetusest 
kohe teada häirekeskusesse. 
See kiire kõne ja töökorras 
suitsuandur säästsid see-
kord majaelanike elu. Pääst-
jad tõid majast välja eaka 
naise ja tema poja ning and-
sid nad meedikute hoole al-
la.
Tulekahju ise sai alguse hoo-
letust suitsetamisest. Maja 
teisel korrusel olnud mees 
tunnistas päästemenetlejale, 
et suitsetas hommikul kella 
kuue paiku ning jäi seejärel 
uuesti magama. Kui ta sil-
mad lahti tegi, oli süttinud 
madrats. Tõenäoliselt süütas 
selle suitsukoni. Mees sum-

Hooletu suitsetamine 
süütas teistkordselt
Möödunud nädala nel-
japäeva hommikul tea-
tati häirekeskusele, et 
Rakveres Rägavere teel 
põleb elumaja. Kahe-
korruselise hoone tei-
selt korruselt levis 
paksu suitsu, mida oli 
kaugele näha. 

Mari Mölder
mutas leegi ämbritäie veega 
ja läks seejärel esimesele 
korrusele pesu pesema. 
Päästjate kohalesaabumine 
oli mehele üllatuseks, sest 
tal polnud aimugi, et maja 
teine korrus põleb. Esimesel 
korrusel suitsu polnud, sa-
muti ei töötanud suitsuan-
dur.
Sündmuskohale saabusid 
Rakvere, Kunda ja Tapa 
päästemeeskonnad, lisaks 
Kadrina vabatahtlikud 
päästjad, kiirabi ning Rakve-
re operatiivkorrapidaja. Sel-
leks, et päästjad saaks rahu-
likult toimetada, sulgesid 
politseinikud Rägavere tee ja 
suunasid liikluse kõrvaltäna-
vaid kaudu ümber. 
Ida päästekeskuse menet-
lusbüroo juhtivmenetleja 
Alar Tettingu sõnul oli tege-
mist klassikalise, hooletusest 
suitsetamisel alguse saanud 
tulekahjuga. „Selles mõttes 
oli õnnelik õnnetus, et tule-
kahju avastati kiirelt. Paljud 
hukkunuga õnnetused saa-
vadki alguse just samasugu-
sest stsenaariumist,“ täien-
das Tetting. 

Isekustuv suits ei kustu 
Kuigi kõik läks siiski hästi ja 
inimesed jäid terveks, pea-

vad nad kahjuks ajutiselt il-
ma koduta olema.
Tasub ära märkida, et müü-
gil olevad isekustuvad siga-
retid ei välista tulekahju tek-
kimist. Rägavere tee tulekah-
ju sündmuskohal oli näha, 
et mees tõmbas Eesti mak-
sumärgiga sigarette, mis teo-
reetiliselt oleks pidanud ära 
kustuma. Pelgalt sellele ei 
saa siiski lootma jääda. 
Tettingu sõnul oli samas ma-
jas tulekahju ka viis aastat 
tagasi, kus põhjus oli sama-
moodi hooletu suitsetami-
ne. „Oluline on muuta ini-
meste käitumisharjumusi, ei 
ole võimalik panna päästjat 
või inspektorit iga voodis 
suitsetaja kõrvale seisma,“ 
lisas kümnete tulekahjude 
põhjuseid uurinud juhti-
vinspektor.
Nagu sündmus näitas, ei 
muutnud majaperemehe 
käitumisharjumusi ka see, et 
temaga on korra juba ana-
loogne asi juhtunud ning te-
da on selle eest rahatrahviga 
karistatud.
Eelmisel aastal oli Lääne-Vi-
rumaal seitse tulekahju, mil-
le põhjuseks hooletus suitse-
tamisel, ning ühel juhul 
nõudis see ka inimelu.

SUUR VARGUS UNDLAS
28. jaanuaril avastati, et 
Kadrina vallas Undla külas 
on tallu tungitud ja varasta-
tud tööriistu ning metalle-
semeid. Kahju on 2615 eu-
rot.

RÖÖVIMISED VINNI JA 
VÄIKE-MAARJA VALLAS
27. jaanuaril tungis tund-
matu maskis mees ühe Vin-
ni vallas asuva küla ühte 
korterisse ja nõudis noaga 
ähvardades 84aastaselt nai-
selt raha. Kannatanu suutis 
aga röövli haardest vabane-
da ja sulgeda end kööki, 
kus kutsus abi.
23. jaanuari õhtul tungisid 
seni kindlaks tegemata 
kolm meest Väike-Maarja 
vallas tallu ja nõudsid 
76aastaselt naiselt raha. 
Mehed leidsid naise raha-
koti, kust võtsid ära 400 eu-
rot.

KAKLUS TAPAL
27. jaanuaril peksti Tapal 
Pikal tänaval 32aastast 
meest, millega tekitati kan-
natanule kehavigastusi.

LAPSED SATTUSID OHTU
22. jaanuaril kell 13.23 tuli 
häirekeskusele teade, et 
Rakvere kirikupargi tiigi 
õhukesele jääle on läinud 
kaks umbes 7-8aastast last. 
Päästjate kohale jõudes 
olid lapsed tiigijäält ära 
jooksnud. Päästeamet 
hoiatab õhukesele ja elu-
ohtlikule jääle minemise 
eest. Igal aastal toimub 
õhukesest jääst läbivajumi-
si, eriti laste ja kalameeste-
ga. Lastele peavad õrna jää-
ga seotud ohtusid selgita-
ma vanemad, kes nende 
eest vastutavad.

Kuulutaja

Foto: Mari MölderPõlev madrats tekitas palju tossu.

18. jaanuaril kell 22.25 sai po-
litseisse teade, et lõhutakse 
Rakvere kesklinna kuuse val-
gustust. Patrull reageeris väl-
jakutsele kiiresti, kuid vandaa-
le tol hetkel ei tabatud.
Ülejärgmisel päeval tegi lin-
navalitsus politseisse selleko-
hase avalduse ja märkis lõh-
kumise kahjuks üle 300 euro. 
Politsei alustas väärteomenet-
luse.
„Erineva info kontrollimisel 
selgitas politsei välja kaks 
nooremapoolset meest, kes 

Politsei selgitas välja 
kuuseinstallatsiooni rüüstajad

mõlemad tunnistasid oma süüd. Nad lubasid linnavalitsu-
sele veebruaris kahju ka hüvitada. Kui lubadus täidetud, 
siis määrab politsei neile vandaalitsemise eest kergema ka-
ristuse,“ ütles Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem 
Kristi Fuchs. 
Karistuse suurusest olulisem on, et kannatanule hüvitatak-
se tekitatud kahju. Vastasel juhul on väärteomenetluse pa-
ragrahvi alusel, mis käsitleb varavastast süütegu väheväär-
tusliku asja ja varalise õiguse vastu, võimalik määrata karis-
tuseks rahatrahv kuni 1200 eurot või arest.
Politsei tänab info eest inimesi, kes kohe teatasid kuuseins-
tallatsiooni lõhkumisest. 

Kuulutaja
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Just nimelt maakodu, mitte 
suvila. Armastame seda Ees-
timaa kanti ja siinseid ini-
mesi. Kuigi olen sündinud ja 
kasvanud pealinnas, võin 
ennast täna pidada ühtaegu 
nii taluperenaiseks kui ka 
linnaprouaks ja tunnistan, et 
vaheldusrikas keskkond on 
mulle oluline ja inspireeriv. 
Vajan nii linnakära ja melu 
kui maakodu vaikust ja loo-
duse väge. Viimastel aastatel 
on see vägi liigagi palju 
muutnud varem aastaküm-
neid hoitud kaunite vaadete-
ga Lahemaa loodust. Künd-
mata põllud ja karjatamata 
heinamaad on märk muutu-
nud riigikorrast ja hoopis 
teistsugusest maaelust ning 
-tööst. Vahel on tunne, nagu 
vallutakski võsa tagasi kõik 
need kohad, mis enne olid 
inimeste kodud ja töökohad. 

Virumaal samad mu-
red mis terves Eestis
Lääne-Virumaa on eripärane 
ja edumeelne piirkond. Aga 
ka siin on samasuguseid mu-
resid kui mujal Eestimaal. 
Külad ja koolid jäävad tühje-
maks, töökohad kaovad ja 
paljude perede murekoorem 
kasvab.
Jah, enam ei ole väiksemates 
asulates niipalju tulesäras 
aknaid kui veel paar aasta-
kümmet tagasi. Üha rohkem 
peresid kolib sinna, kus on 
rohkem  võimalusi – olgu 
selleks nii lastehoiu kui õp-
pimise ning vaba aja harras-
tustegevuste valikud.
Muidugi on ka vaikses üksi-
kus maakohas oma võlud ja 
aeg-ajalt kuuleme-näeme ka 
neid, kes linnaelu hoopis 
maal elamise vastu vaheta-
vad. Mõnikord esitatakse 
neid peresid kui kangelasi, 
kes on nagu millegi enneole-
matu ja erakordsega hakka-
ma saanud. Siis mõtlen alati 
nendele kümnetele tuhan-
detele peredele, kes sünnist 
saati Eestimaa erinevais pai-
gus, tihti mitu põlvkonda 
järjepanu, põlise põllumehe 
ametit on pidanud ja hakka-
ma saanud – hoolimata va-
litsustest ja valimislubadus-
test. Nemad ise ennast kan-
gelaseks ei pea.

Signe Kivi valijale: Signe Kivi valijale: 
säilita külma närvisäilita külma närvi
Miks ma kandideerin 
2015. aasta Riigikogu 
valimistel just Lää-
ne-Virumaal? Aga selle-
pärast, et meie perel 
on juba kolmküm-
mend aastat oma käte-
ga taastatud maakodu 
Vihula vallas. 

Signe Kivi,
Reformierakonna kandidaat

nr. 322 Lääne-Virumaal

Valimiste eel on erakondade 
vahel käimas lubaduste 
võistlus ja valijal võib sellest 
ületrumpamisest hakata ka 
pea ringi käima. Mida soovi-
tada?
Kindlasti võiks valija säilita-
da külma närvi ja analüüsida 
reaalseid võimalusi – kui ik-
ka maad ja ilma kokku luba-
takse, siis on eesmärgid pi-
gem kahtlased ja võimatud 
ellu viia. Eks paljud lubajad 
eeldavadki, et pärast valimisi 
on üht-teist ka unustatud ja 
lõpuks annab „suu-
ga-teeb-suure-linna“-luba-
dusi ikka kuidagi välja va-
bandada. Mina olen oma ee-
listustes usaldanud konk-
reetse erakonna seatud tule-
vikusihte, aga alati vaadanud 
ka, mida kandideerija ise 
oma eelnevas elus on teinud 
ja toimetanud. Seda oskan 
täna ka ise soovitada. 

Panustada ei saa
ainult ühte eesmärki
Huvitav kogemus nende Rii-
gikogu valimiste eel erineva-
tel kohtumisel on, et kõige 
agaramad küsijad on noored 
lastega pered ja eakamad 
inimesed. Eks see ole ka 
mõistetav – ühed tahavad 
kindlust oma pere tuleviku 
osas ja teised on tööea möö-
dudes mures nii riigi püsi-
majäämise kui oma toimetu-
leku pärast. Aga ühel meelel 
ollakse selles suhtes, et pa-
rim riigikaitse Eestile on 
hakkama saavad õnnelikud 
kodanikud. 
Reformierakond on ka kõige 
raskematel masuaastatel 
kindlustanud pensionide 
kasvu ja sel aastal, vastavalt 
seadusele, tõusevad pensio-
nid 1. aprillist 6,3 protsenti. 
Keskmine pension – täna on 
see 353 eurot - on maksuva-
ba ja pensionide kasvades 
kasvab ka maksuvabastus. 
Tuleb tunnistada, et agara-
mad eakad on parteide prog-
ramme päris hoolega uuri-
nud, aga lubaduste suhtes 
ollakse küllalt kriitilised ja 
ettevaatlikud.
Uuritakse, kas proteesihüvi-
tis ikka säilib ja kas seda saab 
kasutada ka hambaraviks. 
Kinnitan, et jah. Muretsetak-
se, kas riik võtab midagi ette 
selleks, et sündimus tõuseks 
ja rahvaarv ei kahaneks. Kü-
sijad on ise enamasti eelmi-
se sajandi suurperedes kas-
vanud ja tänane ühe-kahe-
lapseline peremudel (kui 
seegi) ei kindlusta meie rah-
va püsimajäämist. Juht see-
pärast on Reformierakonna 
programmis 300eurone toe-
tus pere kolmandale lapsele. 
See on suur samm edasi se-
nises lastetoetuste süstee-
mis.

Meile on ühtviisi olulised nii 
riigikaitse, ettevõtluse aren-
damine, peretoetused kui 
väärika vanaduspõlve kind-
lustamine. Ei saa panustada 
ainult ühte eesmärki, sest 
erinevad valdkonnad on 
kõik omavahel seotud. Hari-
dus ja majandus, kultuur ja 
keel ja julgeolek - need kõik 
on Eesti riigi tugevateks ja 
üksteist toetavateks kindla-
teks nurgakivideks. 
Kui hing on helge, ununeb 
teinekord nii hallina tunduv 
argipäev. Seda kogesin eel-
misel nädalal Tapa Kultuuri-
koja kontserdil. Georg Otsa 
laulud olid kokku toonud 
sellise hulga kuulajaid, et ju-
hataja pidi saali tooma kõik 
majas olemasolevad toolid – 
nii paljud tulid kuulama 
oma linna  „tüdrukut“ Kadri 
Kipperit.
Endise kultuuriministrina 
tõdesin, et riik saab ja peab 
ka edaspidi muusika- ja 
kunstielu sündmusi väikse-
mates linnades ja asulates 
toetama. Selle emotsionaal-
ne ja positiivne laeng on hin-
damatu.

Kui konkurendid suhtuvad 
Reformierakonna valimisni-
mekirja kahte esinumbrisse 
Lääne-Virumaal Valdo Rand-
peresse ja Signe Kivisse aa-
sivalt, siis valitsuspartei ise 
peab tuntud poliitikute „pe-
rifeeriasse“ kandideerima 
saatmist loomulikuks ning 
ihkab Lääne-Virus valimis-
võitu.
Reformierakonna nimekirjas 
kandideerivad Lääne-Viru 
ringkonnast Riigikokku Val-
do Randpere, Signe Kivi, 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm, Rakvere linnavoli-
kogu esimees Toomas Varek, 
Haljala vallavanem Leo Aa-
del, Kunda linnavolikogu 
esimees Kaido Veski ja Väi-
ke-Maarja vallavanem Ind-
rek Kesküla. Ehk siis kaks 
parteikontorist Lääne-Virus-
se „suunatud“ poliitikut ja 
neli n-ö oma.
„See näitab Reformierakon-
na nõrkust Lääne-Virumaal, 
mis ei tähenda seda, et Re-
formierakond siit mandaati 
ei saa, sest Reformierakon-
nal on mingil seletamatul 
põhjusel toetajaskond suur,“ 
kommenteeris Riigikogu lii-
ge Marko Pomerants, kes ise 
kandideerib ka sel korral IR-
Li nimekirjas. Ning lisas aa-
sides: „Aga Randpere on võib 
olla järgmine kord näiteks 
Lääne-Eestis enda geograafi-
lise harimise mõttes.“
„Mulle näib, et Reformiera-
kond ei usu ega usalda enda 
kohalikke poliitikuid ega jul-
ge neid esimesteks numbri-
teks panna,“ leidis Keskera-
konna esinumber Lääne-Vi-
rus Siret Kotka. „Seetõttu 

tõidki kohale pealinnast po-
liitikud, kes on võõrad Lää-
ne-Virumaale.“
Marko Torm ei lasknud end 
aga konkurentide sõnavõttu-
dest häirida ja leidis, et just 
nende valitud tee viib võidu-
le. „Sel aastal on Reformiera-
konnal taas kord tugev ni-
mekiri, kus sees nii kohali-
kud tegijad kui ka Riigikogu 
ja valitsuse kogemusega ini-
mesed,“ iseloomustas ta. 
„Isiklikult usun, et sellise 
kombinatsiooniga meeskon-
nad ongi kõige võidukamad. 
Kogemus ja kohalik tunne-
tus üheskoos.“
Kes Tormi arvates Lääne-Vi-
ru ringkonnas võidutseb, 
kellele ja mitut mandaati ta 
prognoosib? „Usun, et suu-
remad erakonnad võtavad 
kindlasti vähemalt ühe man-
daadi ja sellele lisanduv on 
selge tunnustus kandidaati-
de nimekirjale või konkreet-
setele poliitikutele, kes oma 
tegevusega inimeste poole-
hoiu võitnud või kaasaela-
mise pälvinud. Reformiera-
konna liikmena soovin kind-
lasti, et kaks mandaati tuleks 
meie piirkondlikule mees-
konnale.“
Millised on Tormi valimislu-
badused? „Omalt poolt teen 
nii palju kui võimalik, et 
maakond terviklikult are-
neks, ei hääbuks. Usun, et 
meil on selleks väga head 
eeldused juba olemas. Piir-
konna tugev esindatus riigi 
tasandil aitab sellele ainult 
kaasa. Kutsun kõiki inimesi 
aktiivselt oma häält kuulda-
vaks tegema ja valimistel 
osalema.“

Võõrastel pole kerge
Nagu Marko Pomerants kon-
kureerivast erakonnast vih-
jas, on Reformierakonnal lo-
jaalsed toetajad, kes valivad 
pigem maailmavaadet kui 
inimest. Mis aga ei tähenda, 
et Reformierakond ei teeks 
aktiivset propagandat: väli-
reklaamile nad küll ei panus-
tanud ja Randpere-Kivi-Tor-
mi klantspildid linnapildis 
silma eriti ei jäänud, kuid 
näiteks lõppeval nädalal 
hakkas ringi sõitma Reformi-
erakonna kohvik-buss.
Valdo Randpere kutsus Lää-
ne-Viru ajakirjanikud „lõu-
nasöögile maailma asju aru-
tama“ veel enne seda, kui te-
ma esinumbriks olemine 
avalikustati, kuid pole teada, 
kas keegi kutsele ka jaatavalt 
vastas. Selles mõttes on mu-
jalt kandideerima tulnud po-
liitikuil raske, sest lääneviru-
lased on kokkuhoidev kogu-
kond, kes austab-hindab en-
di keskelt välja kasvanud po-
liitikuid ja suhtub võõrapä-
rasse reserveeritult.

Aivar Ojaperv

Reformierakond 
panustab Lääne-Virus 
tuntud nägudele
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Kui pikka aega püsis parla-
mendiväliste erakondade 
reiting pea olematuna, siis 
ajalehe Postimees tellitud 
hiljuti avalikustatud uuring 
lõhkas üllatuspommi: Va-
baerakonna toetus eelseis-
vate Riigikogu valimiste eel 
on lausa 8 ja Eesti Konserva-
tiivsel Rahvaerakonnal 5 
protsenti.
Küsitlustel põhinevatesse 
uuringutesse tuleb suhtuda 
muidugi reservatsiooniga, 
aga midagi see ometi näitab. 
On raske uskuda, et Vabaera-
konna ja EKRE toetus on 
vaid ühe kuu jooksul tõus-
nud 1-2 protsendilt vastavalt 
8 ja 5 protsendile – kas eel-
mine või seekordne uuring 
peab järelikult olema eba-
täpne -, kuid tõsi on see, et 
torm veeklaasis on tõusnud 
ja neli parlamendierakonda 
peavad nüüd arvestama või-
malusega, et pärast märtsi-
valimisi on Riigikogus esin-
datud 5-6 poliitilist ühen-
dust.

Vabaerakonna ilma-
vaade võib eestlasele 
sobida
Vabaerakonna nimekirjas 
kandideerivad Lääne-Viru-
maal tuntud sõumees Emil 
Rutiku, Tapa Gümnaasiumi 
direktor Elmu Koppelmann, 
ettevõtja ja maakultuuri 
arendaja Rein Kotšin Vi-
ru-Nigula vallast, Tapa valla 
ettevõtja Marika Tali, kooli-
taja Kristo Krumm, üldsuse-
le vähem tuntud Veana 
Heinmets ning eeskätt oma 
pagaritööstustega tuntuks 
saanud Heiki Hallik.
Vabaerakonna populaarsuse 
kasvu taga on tõsiasi, et Rii-
gikogu valimisteks saadi 
kokku täisnimekiri ning pea 
igas valimisringkonnas on 
inimene, kes oma senises 
elus on mõnes muus vald-
konnas juba tuntuks saanud. 
Erakonna eestvedajaks on 
küll IRLis pettunud ja sealt 
lahkunud Andres Herkel, 
kuid näiteks peaministrikan-
didaadiks on erakond nime-
tanud tuntud filmimehe Ar-
tur Talviku ja tuntud avaliku 
elu tegelasi on seltskonnas 
teisigi.
Vabaerakonna valimiseelsed 
lubadused viitavad, et tege-
mist on tsentrist paremal 
asuva liberaalse erakonnaga, 
ja selline maailmavaade 
võiks eestlastele päris hästi 
sobida. Samas võib aga valija 
jääda Vabaerakonna suhtes 
kõhklevale seisukohale pel-
galt selle tõttu, et poliitilist 
kogemust on neil vähe – kui 
pääsevad Riigikokku või ise-
gi valitsuskoalitsiooni, siis 
mida need näitlejad-sõume-
hed riigi juhtimisest teavad?

Ultrakonservatiivne 
EKRE
Uuringutulemuste põhjal on 
tõusnud ka EKRE populaar-

sus.
Hääbunud Rahvaliidu ase-
mele tekkinud EKRE on po-
liitilisel parem-vasakskaalal 
täpselt keskel ja poliittead-
laste kinnitusel olevat selline 
positsioon uuele tulijale ai-
nuõige. Küll aga rõhutab EK-
RE oma konservatiivsust ja 
on selles mõõdupuus ehk 
isegi liiga „ultra“: paljud EK-
RE valimiseelsed lubadused 
küll meeldivad eestimeelse-
tele inimestele, kuid tekib 
küsimus, kas reaalselt on 
neid võimalik ka ellu viia. 
(Suvaline näide valimisluba-
dustest: on aeg sulgeda Ees-
ti-vaenulikku propagandat 
vahendavad infokanalid. 
Kuidas see tehniliselt saaks 
toimuda, lugupeetavad, hak-
kate internetti piirama ja 
majadelt satelliidiantenne 
maha võtma?)
Teine probleem, mis võib 
EKRE valimistulemust mõ-
jutada, on nende kandidaa-
tide vähene tuntus. Erakond 
on eelkõige isa-poeg Helme 
erakond, aga kas oskab keegi 
veel mõnd EKRElast nimeta-
da?
Lääne-Virumaalt kandidee-
rivad EKRE nimekirjas Riigi-
kokku Anti Poolamets, Are 
Saarne, Aigar Põder, Uno 
Trumm, Arno Pikhof, Krist-
jan Siimson ja Kalmer Ka-
laus.

Statistid
Lisaks neljale parlamen-
dierakonnale ning kahele 
ülalpool mainitud ühendu-
sele osalevad eelseisvatel va-
limistel veel Rahva Ühtsuse 
Erakond, Erakond Eestimaa 
Rohelised, Eestimaa Ühen-
datud Vasakpartei, Eesti Ise-
seisvuspartei ning üksikkan-
didaadid.
Lääne-Viru ringkonnas ük-
sikkandidaate pole, kuid 
vaid ühest inimesest koos-
neva nimekirja panevad väl-
ja EIP (Toomas Tamm) ja 
EÜV (Tõnu Veeremaa). Ro-
heliste nimekiri koosneb ka-
hest kandidaadist (Agu Kivi-
mägi, Reigo Lehtla) ja RÜE 
oma kolmest (Kristiina 
Ojuland, Allan Jaakus, Õnne-
la Raudsepp).
Kõigi nimetatud kolme era-
konna pääsemine Riigiko-
gusse oleks väikest sorti ime. 
Hoog on raugenud ka suure 
trummipõrina saatel poliit-
kasse tulnud RÜEl – täisni-
mekirja kokku ei saadud, 
tuntud „nägusid“ enda rüp-
pe meelitada ei õnnestunud.
Kuulutaja kõrvu jõudnud 
sahinate põhjal üritas RÜE 
esinaine Kristiina Ojuland 
kõnealuse partei nimekirja 
kandideerima kutsuda ka 
näiteks Einar Vallbaumi ja 
Andres Jaadlat, kuid neist 
esimene kandideerib teata-
vasti hoopis IRLis ja teine 
Keskerakonnas.

Aivar Ojaperv

Oled hiljuti pealinnast Lää-
ne-Virumaale kolinud. Mil-
lest selline elumuutus?
Olin perega mõnda aega 
plaaninud maale elama asu-
da ning laste vanus oli just 
selline, et võtsime eelmisel 
aastal ette kolimise Vinni 
vallas asuvasse väikesesse, 
aga kaunisse Kulina külla. 
Koos abikaasa Eveliniga 
taastame Kulina mõisa, mis 
aastaid peale kooli sulgemist 
tühjana seisis. Tahame siin 
ettevõtlust arendada ja kont-
serdipaiga rajada. Ajaloola-
sena saan ka ühe oma unis-
tuse ellu viia – siin on ruumi 
muuseumi tegemiseks. Koo-
liajaloo eksponaadid juba 
kogunevad ja see teeb rõõ-
mu. Mul on hea meel, et 
nüüd saan kosta maarahva 
ja regionaalpoliitika eest 
mitte pealinna kabinetivai-
kuses istudes, vaid jagades 
kõiki rõõme ja muresid, mi-
da külaelu kaasa toob. Maal 
elades jätkan küll ka õppe-
jõuameti pidamist ning käin 
Sisekaitseakadeemias tule-
vastele riigiametnikele õigu-
saineid õpetamas.

Ühe laialt levinud arvamuse 
kohaselt on nii poliitika kui 
ka poliitikuamet räpane. 
Miks otsustasid sellele vaa-
tamata „end määrida” – par-
lamenti kandideerida?
Ma kandideerin Lääne-Viru-
maal Eesti Konservatiivse 
Rahvaerakonna esinumbri-
na. Ei ole hea põhjus kõrvale 
tõmbuda põhjusel, et poliiti-
kas on palju aferiste, sulisid 
ja valemängijaid. Just nende 
olemasolu sunnib sekkuma. 
Kui me kriminaalkorras ka-
ristatuid, kilekotiskandaali-
dega vahelejäänuid või VEB-
fondi sahkerdajaid häältest 
ilmajätmisega ei karista, siis 
jääbki poliitika räpaseks. Kus 
viga näed laita, seal tule ja 
aita!

See on eesti rahval ilus ütle-
mine: kus viga näed laita, 
seal tule ja aita! Vaevalt küll 
leidub eestlast, kes poleks 
seda kuulnud. Miks aga lei-
dub sellest hoolimata eest-
laste hulgas palju – liiga pal-
ju! – selliseid, kes eelistavad 
istuda põõsas ja vaadata 
pealt, kuidas teised teevad?
Püüan sellele suhtumisele 
alternatiivi pakkuda. Näen 
ka seda, et viimasel ajal on 
vabatahtlikku panustamist 
juurde tulnud – olen Kaitse-
liidu liige 1991 aastast ning 
2007 aastast ka abipolitsei-
nik. Näen seal uusi ja innu-

EKRE kandidaat Anti 
Poolamets: valitsus 
sõidab rahvast üle

Väikeparteide
suur võimalus

kaid liikmeid. Venemaa peab 
just vabatahtlikku Kaitseliitu 
sõjaliselt meie trumbiks. 
Meie abipolitsei on üks suu-
remate volitustega  ning toi-
mivamaid Euroopas. Kodu-
kandis on kohalik rahvas käi-
ma saanud korraliku vaba-
tahtliku päästekomando. 
Loodan, et rahvaalgatus ai-
tab ka poliitikasse uusi tuuli 
tuua, kasvõi referendumite 
võimaluse laiendamise kau-
du. Eestlane lihtsalt peab 
olema töökam ja organisee-
runum, kui on kombeks suu-
res naaberriigis, sest muidu 
ei suuda me nende survele 
väikeriigina vastu seista.

Mis on sinu hinnangul Eesti 
ühiskonna peamised mure-
küsimused – sellised, mis 
tuleks lahendada esmajärje-
korras?
Esimeseks ülesandeks on 
muutuste toomine Toom-
peale, muidu jätkub senine 
stagnatsioon. Rahva rahaga 
kampaaniat tegevad Riigiko-
gu erakonnad on ennast bar-
rikadeerinud võimu juurde, 
takistades muutusi uute tuli-
jate tõrjumisega. Nad on ol-
nud nii enesekindlad, et ho-
moabielude küsimuses ha-
kati halvustama koguni 2/3 
rahvast, kes olid selle seadu-
se vastu. No kust tuleb see 

ülbus, et traditsioonilise pe-
rekonna hoidjaid tagurlas-
teks tembeldada? Kas pole 
häbi oma rahvast ignoreeri-
da ja välisriikide ees punkte 
koguda? Kui rahvas aitab 
Toompeal õhku värskenda-
da, saab EKRE oma prog-
rammi põhisõnumid reaal-
selt ühiskonda viia. Nendeks 
on iive, maaelu taandarengu 
peatamine, majanduse käi-
vitamine, mille üheks vahen-
diks on käibemaksu alanda-
mine. Plaanime iga lapse 
sünniga kustutada 25 prot-
senti noore pere kodulae-
nust. Kui hoolime rohkem 
suurtest peredest, siis ehk 
poleks meil Laekvere traagi-
list tuleõnnetust või Haljalas 
5 lapse ema, keda pank tah-
tis kodunt välja tõsta. Üheks 
meie lubaduste katteallikaks 
on välisettevõtete maksuva-
balt väljaviidava tulu mak-
sustamine. Üksnes 2013 aas-
tal oli välisomandis  kom-
mertspankade kasum 444 
miljonit eurot. Eesti on pan-
kade paradiis, kuna siin te-
gutsevad pangad olid 2012. 
aasta tulemuste põhjal Eu-
roopa Liidu kõige kasumli-
kumad. Eesti ei tohi olla ba-
naanivabariik, mida välis-
maised suurkorporatsioonid  
ja  pangad vabalt lüpsavad!  
Samuti jälgime, et me ei osa-

leks euro päästepakettides 
Kreekale või teistele vastu-
tustundetuile laenajaile. Me 
taastame sõjaväestatud piiri-
valve, kehtestame lesepen-
sioni. Samuti lõpetame par-
teide ülekuldamise maksu-
maksja rahadega. Eelmisel 
aastal kulus neile riigieelar-
vest lausa 5 miljonit eurot.  

Kui osutud valituks Riigi-
kokku, siis mis tagab selle, 
et jääd seal edasi rahvame-
heks ja aatemeheks ega 
pööra Harju keskmisele 
eestlasele selga? 
Vähemalt teoorias peaks po-
liitiku liiga mugavaks muu-
tumise suhtes olema vastu-
rohi – tema väljavahetamine 
valimistel värskema, tööka-
ma ja parema rahvaesindaja 
vastu. Just praegu on puudus 
sellisest mugavuspoliitikuid 
äratavast ausast konkurent-
sist, sest Riigikogus esinda-
tud parteid saavad riigieelar-
vest selliseid summasid, et 
teiste erakondade paremad 
ja  ausamad kandidaadid 
võivad jääda enne valimisi 
kõiki meediakanaleid üle 
ujutava kartelliparteide pro-
pagandamasina varju. On 
aeg muutusteks! 

Usutles Tõnu Kalvet
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KUIDAS TEHA INTERVJUUD KOREALASEGA?

Lõppeval nädalal andsid 
taekwondo´ga tegelevas 
spordiklubis Manada tree-
ningtunde kaks noormeest 
Koreast – Song Ko ja Han Ho 
Cho.
Korealased jõudsid Euroo-
passe koduse alaliidu läkitu-
sel. „Meil oli konkurss, 500st 
treenerist valiti välja 80, kes 
saadeti Euroopasse kogemu-
si jagama. Meie jõudsime 
Eestisse ja oleme nüüd nädal 
aega Rakveres,“ rääkis Song 
Ko.
SK Manada esindaja Magnus 
Lehesoo lisas, et info Korea 
treenerite külaskäigust said 
nad Eesti alaliidust. „Soovisi-
me, et nad oleksid siin terve 
nädala ja viiksid läbi kõik 
selle aja jooksul toimuvad 
treeningtunnid.“
Külalistreenerite majutus- ja 
elamiskulud kannab võõrus-
tav klubi.
Song Ko ja Han Ho Cho on 
küll vaid 24aastased, kuid 
taekwondo`s on neil suuri 
kogemusi. Mõlemad on kuu-
lunud Korea Vabariigi selle 
ala absoluutsesse tippu, kuid 
vigastuse tõttu jäi neil kar-
jäär pooleli. „Oleme nüüd 
treenerid ja lisaks osaleme 
demonstratsioonvõistlus-
tel,“ lausus Song Ko. „Eesti 

Korea treenerid SKs Manada

Kuidas teha intervjuud korealasega, kui tema inglise keel on 
väga nõrk ja küsija oma veel hullem?

Selles pole midagi rasket, tuleb lihtsalt appi kutsuda Rakvere 
neiu Mariel Sandra Korbe (pildil).

„Mariel tuli sellel nädalal trenni, ütles, et taekwondo`ga ta 
tegelenud pole, kuid oskab korea keelt,“ rääkis SK Manada 
esindaja Magnus Lehesoo üllatavast kogemusest.

„Kui ta korealastele nende keeles „tere“ ütles, olid noorme-
hed päris ehmunud.“

Mariel Sandra Korbe koreakeelne sõnavara ei piirdu ainult 
„terega“, ta suudab selles meie jaoks eksootilises keeles tõe-
poolest suhelda. „Olen Korea vastu kogu aeg huvi tundnud,“ 
rääkis ta.

„Keelt hakkasin arvuti kaudu iseseisvalt õppima umbes kolm 
ja pool aastat tagasi. Kui ise väga tahad, siis polegi see nii 
kaelamurdvalt raske. Elementaarsetest asjadest suudan ko-
rea keeles rääkida küll.“

Foto: Aivar Ojaperv

taekwondo-tase pole just 
eriti kõrge, kuid hea meel on 
näha, et te pingutate ja 
püüate kõvasti, et saada pa-
remaks. Koreaga on teie ta-
set muidugi raske kõrvutada 
– meil on taekwondo nii po-
pulaarne, et sellega on vähe-
malt mingil määral tegele-
nud kaheksa inimest küm-
nest.“
Korea populaarseimad spor-

Keelebarjäär pole Song Ko jaoks treeningute läbiviimisel takistuseks.

dialad olevat siiski jalgpall ja 
pesapall. „Taekwondo-võist-
lustest teleülekandeid näi-
teks väga tihti ei tehta, ainult 
suurvõistlustelt,“ mainis 
Song Ko.
Kuidas keelebarjäärist üle 
saada? „Spordi keel on rah-
vusvaheline. Näitame ette ja 
grupp teeb suure õhinaga jä-
rele.“
SK Manada ootab endaga lii-

tuma uusi huvilisi. Vanus po-
le piiriks – taekwondo´ga 
saab alustada 5aastaselt, 
kuid hilja pole ka täiskasva-
nuil. Treeningud toimuvad 
Rakvere Gümnaasiumi Tal-
linna tänava õppehoones 
(endises Vene gümnaasiu-
mis) kolmapäeval ja reedel 
kella 18-19.

Aivar Ojaperv
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Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

Tule meie toimekasse
ja usaldusväärsesse

Rakvere kandekeskuse 
meeskonda

AUTOJUHT-
KIRJAKANDJAKS

Lisainfo
telefonil 504 4979

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressile 

cv@omniva.ee

Töö ja koolitus

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

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

• Otsin rootsi ja/või norra 
keele eraõpetajat. Tel 5561 
4260

• Ilustuudio Voyage võtab tööle 
j u u ks u r i  ja  kü ü n e t e h n i ku 
kohamaksuga. Tel +372 5294 981
• Üldehitusega tegelev fi rma pakub 
tööd ehitustöölisele. Objektid üle 
Eesti.Info tel 5463 7464
• Ettevõte otsib ekskavaatori 
p e a l e  v õ s a g i l j o t i i n i l e 
kogemustega  juhti. CV saata 
baltictimberenergy@gmail.com. 
Tel 5104 510
• Võtan tööle metsaveoauto juhi. 
Tel +372 5127 883

• Villa Takso võtab tööle 
taksojuhi. Nõutav taksojuhi 
koolituse plastikkaart. Tel 5349 
8764

•  A S  Vi r u  Õ l u  p a ku b  t ö ö d 
tootmisliinioperaatoritele . 
Töö toimub vahetustes. Ettevõte 
pakub tasuta transporti liinil 
Rakvere-Haljala-Rakvere. CV 
saata aadressil: wiru@wiru.ee või 
helistada tel 32 95 000

• Rehvitöökoda Rakveres Vabriku 
tn 7 võtab tööle rehvitehniku. 
Eelnev töökogemus pole vajalik, 
väljaõpe kohapeal. CV saata 
p rat u ma r @ h o t. e e  v õ i  t u l l a 
kohapeale Vabriku 7, Rakvere. Tel 
3243 421

• AS Viru Õlu otsib osalise ajaga 
koristajat. Sooviavaldus saata 
wiru@wiru.ee. Info tel 32 95 000 

• Loomakasvatusega tegelevasse 
põllumajandus ettevõttess e 
võtame tööle asja armastava 
meesterahva. Tel 5242 139, 5670 
6937

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
s õrmjätkuliini  op eraatorit 
(tööalane väljaõpe kohapeal, töö 
vahetustega), asukoht Rakvere 
Arkna tee 1 F. Tel 5018 775

• Otsin kodust tööd. Kiire! Tel 5360 
5145, Ludmilla

• 28a naine otsib tööd. Kiire! Tel 
5530 621

• Võtan hoida lapse. Tel 5656 6918

• Kogemustega raamatupidaja 
ootab tööpakkumist. Kontakt 
telefonil: 5092 245

•  O l e n  s e l t s i k s  ü k s i k u l e 
v a n a i n i m e s e l e ,  v a j a d u s e l 
aitan majapidamistöödel. Tasu 
kokkuleppel. Tel 5385 3922

• Otsin rootsi ja/või norra 
keele eraõpetajat. Tel 5561 
4260

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
2002. – 2008. aastal sündinud 
tüdrukuid jalgpallitrenni. 
Info carina@jktarvas.ee, tel 
5100 746
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KES ON VÕLANÕUSTAJA?

Intervjuu

Kuidas tänases keerulises 
majandusolukorras hakka-
ma saada?
Peamine soovitus on mitte 
võtta kergekäeliselt laene – 
selline reegel võiks kehtida 
mitte ainult praegustes tin-
gimustes, vaid kogu elu. 
Oma elu peaks planeerima 
ja kindlasti raha säästma.

Kuidas elada võlavabalt?
Kuigi öeldakse, et terve maa-
ilm elab võlgu, ei saa ma sel-
lega päriselt nõustuda. Sel-
leks, et laenu võtta, peab ole-
ma töökoht ja kindel sissetu-
lek, paraku on aga meie pal-
kade juures laenuvõtmine 
seotud suure riskiga. Sääst-
mine on oluliselt odavam 
kui väikelaenu võtmine. Kui 
inimene on suuteline väi-
kelaenu tagasi maksma, siis 
on ta suuteline ka koguma. 

Raha kogudes säästab ta lae-
nuandjale makstava intressi.

Kõige kiiremini võetav ja ka 
ilmselt kõige kauem kaelas 
olev laen on kiirlaen?
On mitmeid juhtumeid, kus 
inimene võtab laenu, lootes 
see kiiresti tagasi maksta. 
Seejärel võetakse järgmine 
selleks, et vana laenu nii-öel-
da pikendada ja siis juba te-
kib ring - järgmisest kohast 
jälle uus laen. Kuni võlg on 
kasvanud üle pea ja enam ei 
teata, kust kui palju võeti, 
kui palju on tagasi makstud 
jne. Niimoodi on võetud ise-
gi kuni 10 laenu. Võlanõusta-
jana kinnitan, et kiirlaenud 
on luksuskaup, mida tavai-
nimene endale lubada ei 
saa. On olnud kohtuotsu-
seid, kus laenu põhinõue on 
63 eurot, kuid koos täiturita-

Tallinnas elav hobiaednik 
Katrin Uverskaja rääkis, kui-
das ta jõudis talikülvi meeto-
di juurde.
Naine hakkas otsima võima-
lusi taimede ettekasvatami-
seks. Kodus puuduvad tal 
selleks sobivad tingimused, 
tema korteris pole sobivaid 
aknalaudasid ja üheks sega-
vaks faktoriks on ka kass, kes 
perenaise eeskujul soovib 
samuti käpad mullaseks te-
ha.
Internetis surfates leidis 
Uverskaja ameeriklanna 
Trudi Davidoffi katsetused: 
ta tõstis kaanega kaetud mi-
nikasvuhoonesse külvatud 
seemned talvel õue. Kevadel 
aga märkas ta oma üllatu-
seks neil rohelisi võrseid tär-
kamas.
Katrin Uverskaja kõneles 
õhinal, kuidas ta kõik oma 
taimed ja lilled nüüd õues 
ette kasvatab. „Talikülvi kon-
teinerites kogevad seemned 
samu ilmastikutingimusi na-
gu avamaal.
Väikesed minikasvuhooned 
kaitsevad seemikuid ja tär-

ganud taimi lindude ja näri-
liste, tugevate tuulte ja vih-
mahoogude eest. Talvel kül-
vatud seemned tärkavad 
looduslikul viisil. Soojade 
kevadilmade saabudes algab 
nende idanemisprotsess,“ 
rääkis Uverskaja.
Naise sõnul aitab kõnealune 
talikülvimoodus kokku hoi-
da ka raha.
Mõne seemnepaki hinnaga 
võib peenrad lilli täis istuta-
da. Poes ja turul müüdavad 
taimed ja istikud maksavad 
aga kevadel üsna soolast 
hinda.
Külvikonteinerite valmista-
miseks olid aiandushuvili-
sed kaasa võtnud tühje 
plastpudeleid, šašlõkiämb-
reid ja jogurtitopse. Joote-
kolvi abil augustati nende 
põhjad ning täideti seejärel 
niiske mullaga.
Näiteks 5liitrine veekanister 
ongi valmis konteiner, mis li-
sakatmist ei vaja. See tuleb 
ainult pooleks lõigata, alu-
mine pool mulda täis panna 
ja mulla peale seemned küli-
da. Seejärel asetada ülemine 

Võlanõustaja annab nõu  
Piiks-piiks ja raha tuleb ... Ja sama kiiresti ka lä-
heb. Statistika väidab, et kiirlaenusid on võtnud 
100 000 – 140 000 inimest. Hädas laenu tagasi-
maksmisega on neist julgelt öeldes pooled. Võla-
nõustaja Terje Lääts (pildil) räägib, kuidas leida 
lahendusi ja toimetuleku võimalusi rahaliste ras-
kuste korral.

Anu Viita-Neuhaus

suga on see kasvanud 1200 
euroni. SMS-laenul on kõrge 
intress ning lühike tagasi-
maksmise aeg. SMS-laenu 
võtja ei pruugi aru saada, kui 
kõrget intressi ta laenamise 
eest tegelikult peab maksma. 
SMS-laenu võtnud inimesel 
tuleb oma otsuste ja nende 
tagajärgede eest vastutada. 
Kui ta on SMS-laenu tagasta-
misega hiljaks jäänud, siis 
võib laen talle mitu korda 
kallimaks minna. Lae-
nusummale võidakse lisada 
intressid, sissenõudmista-
sud, viivised, leppetrahv jne. 
Kiirlaene väljastavad ette-
võtted ei pruugi makseras-
kuste korral olla kõige paind-
likumad, et laenuvõtjaga 
koos leida lahendusi mak-
seraskustele. Lisaks muidugi 
see, et inimesed, kes võtavad 
kiirlaene, võivad tee panka 
unustada, sest sealt neile 
laenu ei anta.

Mida teha, kui inimene juba 
on võlgnik?
Kui inimesel on võlad, tuleb 
teha inventuur ja vaadata, 
mis nendest on esikohal, 
millised probleemid vajavad 
lahendust. Minu soovitus on 
mõelda nii, et eluase on olu-
line, selle säilitamiseks peab 

Seemned ootavad lumehanges kevadet
Katrin Uverskaja õpetas möödunud nädalal Sõ-
meru keskuses toimunud koolitusel, kuidas kül-
vata talvel köögivilja- ja lilleseemneid minikas-
vuhoonesse ning paigutada need siis lumehange 
kevadet ootama.

Ülle Kask

Foto: Ülle Kask

pool, millelt kork ära võetud, 
alumisega kohakuti.
Väga head on ka suured jää-
tisevannid, mille sisse ma-
hub palju topsikuid ja plast-
karpe.
Isegi tualettpaberi rullisüda-

mikud võib mullaga täita ja 
igasse papist tuutusse ühe 
seemne panna. 
Kogu kupatus tuleb aga ase-
tada konteinerisse ehk mini-
kasvuhoonesse, mille põhja 
ja kaanele on augud tehtud, 

et nii lumi kui ka vihm seem-
neid korralikult leotaksid ja 
need ära ei kuivaks. Värske 
õhu pidev ligipääs läbi au-
gustatud kaane hoiab ära ka 
idandite mädanemise.
„Üks olulisemaid kompo-

nente talikülvi õnnestumisel 
on õige muld, mis peaks ole-
ma kerge ja poorne ning 
niiskust läbilaskev,“ õpetas 
Katrin Uverskaja. „Väga hästi 
sobivad aianduspoodides 
müügilolevad pikeerimis- ja 
külvimullad. Tavaline aia-
muld on aga reeglina liiga ti-
heda konsistentsiga.“
Talikülvata saab kõige erine-
vamate taimede seemneid 
alates köögiviljadest ja ürti-
dest ning suvelilledest põõ-
sasteni välja. Näiteks jaa-
nuaris võib julgesti külvata 
kõiki külmakartmatuid püsi-
kuid ja suvikuid, nagu moo-
nid, võõrasemad, petersell, 
till, murulauk, lehtpeet, sibul 
ja salat.
Aiandushuvilised võisid õpi-
tud oskuste talletamiseks ja 
täiendamiseks osta kirjastu-
selt Varrak äsja ilmunud raa-
matu „Talikülv“. 
Katrin Uverskaja ütleb oma 
raamatus: „Pühenduda ta-
sub eelkõige nendele asjade-
le ja tegevustele, mis paku-
vad suurt vaimustust ja tee-
vad sind tõeliselt õnneli-
kuks.“
Kõik koolitusest osavõtjad 
said kingituseks paki roosa 
lupiini seemneid. Praegu 
võib need julgesti minikas-
vuhoonesse külvata ja viia 
lumisesse aeda hangede va-
hele kevadet ootama.

Katrin Uverskaja (esiplaanil) õpetab konteinerit tegema.

regulaarselt maksma. Arva-
mine, et korteriühistu ja 
kommunaalmaksed kanna-
tavad oodata, ei ole mõistlik 
mõte, sest sellel juhul on 
edaspidi väga raske arvetega 
saada järje peale.
Kui asjad on juba jõudnud 
kohtusse, tuleb teadetele 
kindlasti vastata, sest ega 
neid niisama saadeta. Ini-
mesel on võimalik antud 
nõuet vaidlustada, kõiki 
nõudeid peale põhinõude 
on võimalik vaidlustada. Sa-
muti tuleb teavitada, kui on 
tekkinud sotsiaalprobleemid 
(töökaotus, pikaajaline hai-
gus).

Kui olukord on juba kohtus 
ja jõudnud kohtutäiturini, 
siis ei ole mõtet ennast peita 
ja vahetada telefoninumbrit, 
vaid täituriga tuleb suhelda, 
selgitada olukorda ja muidu-
gi teada ka iseenda õigusi. 
Inimene, kellel on arve blo-
keeritud, peab teadma, et ra-
ha peab arveldusarvele alles 
jääma miinimumpalga ula-
tuses pluss 1/3 iga ülalpeeta-
va kohta. 

Kas võlad on päritavad?
Tõesti, võlad on päritavad. 
Samas on võimalus 3 kuu 
jooksul pärandist loobuda. 
Olen praktikas kohanud juh-

tumit, kus pärimisega saadi 
võlad, kuid surnud isiku pu-
hul taotleti pärandvara 
pankrotti. On oluline teada 
tähtaegu pärandist loobumi-
seks.

Kas käendus on lihtsalt all-
kiri? 
Kindlasti mitte, käendus on 
kohustus tasuda teise isiku 
võlg.

Kuidas võlanõustaja aitab?
Võlanõustaja ülesanne on 
näha abivajajat ja tema olu-
korda tervikuna, olla kliendi 
poolel.

Võlanõustaja:
kuulab, mõistab ja toetab

aitab teada saada võlgnevused

selgitab võlgnikule tema seaduslikke 
õigusi ja kohustusi (aegumistähtajad)

hindab kliendi võlasituatsiooni (võla-
nõuete õigsuse kontroll, abi nende 
tähtsuse järjekorda seadmisel)

aitab suhelda võlausaldajate, kohtu-
täiturite, inkassofirmadega, sotsiaal-
süsteemi ametiasutuste jt asjaosaliste 

isikute ning institutsioonidega

aitab koostada ülevaadet sissetuleku-
test ja väljaminekutest, teha majapi-
damise eelarvet 

abistab lahenduste leidmisel võlgade 
tasumiseks (võimalusel realistlike 
maksegraafikute koostamine, maksu-
puhkuse taotlemine, kokkulepete sõl-
mimine jmt)

sotsiaalsüsteem, pensionid, pärimine 
jne
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rahamurede korral
MILLAL PÖÖRDUDA NÕUSTAJA POOLE?

Soovitatav on pöörduda võlanõustaja poole järgmistes 
olukordades: 
sissetulekute vähenemine 
üürivõlg, pangalaen (sh. liising, eluasemelaen, krediit-
kaart, õppelaen)
kiirlaenud, järelmaksud, trahvid 
telefoni- jms., võlgnevus teenuste tarbimise eest
viivised, käendused jne
elatisraha
pangakonto arest ja teise isiku konto (ajutine?) kasuta-
mine
täitemenetlus, suhtlemine kohtutäituritega jne. 
maksekäsu kiirmenetlus, maakohus, eraõiguslik vaheko-
hus
maksepuhkuse taotlemine
maksegraafikute, kompromisside sõlmimine 
võlgade ajatamine
tagatise ja käendajaga laenud – võimalused ja ohud 
nende puhul
probleemid eluasemekulude tasumisega, kokkulepped 
KÜ-ga, kodust ilmajäämise ohud 
nn. sissekirjutusprobleemid. 
omavalitsuselt eluaseme taotlemine, sotsiaalabi saamise 
tingimused
kiirlaenu- ja inkassofirmade ebamõistlikud nõuded 
pärimisseadus 
kohtukirjad – tähtaegselt vastamine, üksikisiku pankrot 
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ÜHETOALISED KORTERID
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 
2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  H: 
3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku pst, I k, 25 m2, 
ahiküte H: 1700 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 Hel-
ve

KAHETOALISED KORTERID
Rakvere, Jaama. 19, I k. üp 36,6 
m2, renov, H 21 700 €, tel 52 
88 670 Mare 
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 
52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € 
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III 
k, H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, 
H: 23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Posti 7, üp 48,7 m2, III k, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas  
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 H: 
25 000 € tel 58 00 36 48 Merle 
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, 
renov  H: 6900 € tel.: 5013 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Pargi 8, I k, üp 36,4 m2  H: 
5500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H: 
8500 €  tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahi-
küte H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Turu tn, Vk, 43,8m2 H:4500 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II 
k. H:13 100 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Männi tee, II k, üp 53,8 
m2, H: 2500 € tel: 5800 3648 Merle

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:12 000 €  tel: 51 10 478 Urmas   

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

KOLMETOALISED KORTERID
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k 
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 8500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, 
V k, rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve  
Tapa, Pikk 8, 57,5m2, H: 8500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6a, üp 48,7 m2, III k 
H: 6900 € tel: 51 10 478 Urmas

NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 
50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1800 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 

MAJAOSAD
Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2 H: 65 
000 € tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 
m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 € tel: 
51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, 
krunt 4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 
88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      H: 

16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

Vinni v, Roela al, Allika, üp 80 m2, 
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2 H 15 900 € tel: 51 
16 466 Helve

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 79 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, 
krunt 5546 m2 H: 20 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 
48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 25 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, 
H: 13 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
15 000 € tel: 51 10 478 Urmas    
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
20 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 
49 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 
10 478 Urmas 
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, 
krunt 754 m2, suvila, H: 29 000 € 
tel: 58 0036 48 Merle

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

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

• Müüa 1toaline korter Vinnis 39 m2, 
II korrus, elektriküte. Tel 5554 0402

• Müüa 1toaline k.m. korter Kundas 
Koidu 81. Euroremont. Tel +358 4070 
21378

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

• Müüa soodsalt Kundas 1toaline 
korter Koidu 73, V korrus, 32 m2, hind 
1650 € ja 3toaline korter Ehitajate 3 , 
III korrus, 73 m2, hind 3600 €. Ei ole 
kommunaalvõlga. Tel 5152 663

• Aseris müüa  1toaline sisustatud 
korter (3/5, kinnine rõdu, toimiv 
ühistu).  Hind 4000 €.  Tel 5787 7316

• Müüa Tamsalus Ääsi 8 1toaline 
renoveeritud korter (31 m2). Hind 3500 
€, tingi! Võtmed kätte notaritehingu 
päeval. Tel 5551 8067, Roza

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

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

• Müüa ahiküttega 2toaline korter 
(41 m2) Essus, Haljala vallas. Korter 
on keskmises seisukorras, vesi ja 
kanalisatsioon on sees. Pesuruum 
vajab sanitaarremonti. Hind 6500 €. 
Info telefonil: 5854 1010, 5854 1145

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  ko r t e r  Ta p a 
kesklinnas, korter asub III korrusel, 
remonditud ja vaba. Korteri suurus 
on 37,2 m2. Hind kokkuleppel  ja müük 
toimub otse omanikult. Tel 5809 3285

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  ko r t e r  Ta p a 
kesklinnas, Kooli tn 9, IV korrus, 43,4 
m2. Hind 9000 €. Müük otse omanikult. 
Tel 5278 704

• Müüa Tamsalus 2toaline ahiküttega 
korter. 2/2, vajab remonti, madalad 
kom.kulud – 16 €, kuur, kelder. Hind 
2950 €. Tel 5551 8067, Roza

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

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Tamsalu vallas (aknad vahetatud, 
osaliselt ka remondi materjal olemas). 
Hind 2500 €, tingi! Tel 5354 0390

• Müüa maja Rakveres. Tel 5169 731

• Müüa Haljalas Uuel tn elamumaa, 
koht soodne, el. krundil. Tel 5690 2628

• Müüa suvila Rakvere lähedal Paides 
Metsa 13. Krunt 2400 m2, maja saun, 
garaaž. Pliit, kamin, lokaalne vesi, WC  
kuiv, terrass. Teed heas seisukorras. 
Kiirmüük 29 000 €. Tel 5551 8067

• Müüa garaaž ja maatükk (1136 m2) 
Tapal. Info tel 5110 478

KINNISVARA

• Ostan 1-3toalise korteri Rakvere 
linnas. Võib olla remonti vajav, 
võlgadega vms. Tasumine kiire. 
Tel 5077 365

• Ostan soodsalt 2toalise korteri 
Rakveres otse omanikult, soovitatavalt 
ahiküttega. Tel 5844 7898

• Soovin osta 3toalise remonti vajava 
korteri Rakveres. Tel 5188 770

• Ostetakse 3toaline või suurem 
2toaline korter Tapa linnas. Tel 5110 
478

• Sooviksin osta remonti vajava maja 
Rakveres või lähiümbruses. Info tel 
5354 2997

• Ostame maja kuni 20km Rakverest. 
Hind kuni 25 000 €, plaanis kapitaalne 
renoveerimine. Tel 5557 5171

• Ostan renoveerimist vajava kivimaja 

Müüa privaatses asukohas, Rakvere kesk-
linna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. Ela-
mus on 5-tuba, oma küte, keskküte, õhk-
soojuspump ja elektriküte. Toimiv ühistu, 
elamul on madalad kommunaalkulud. Hoo-
nes puitpõrandad, mööbel jääb soovi kor-
ral sisse, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaaž ja puukuur, kinnistul on oma väikese 
aiaga hoov ja terass. HIND 79000 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Müüa Rakverest 26km kaugusel Tudu suu-
nas Anguse külas talukompleks, kuhu kuu-
luvad elamu, kuur, laut, ait , saun ja kaev. 
Elamu on rehielamu, kuhu on sisse ehita-
tud väike saun. Elamu on mansardkorruse-
ga, kuid toad on teisel korrusel väljaehita-
mata. Kõik ehi sed on palkehitused. Krun-
di suurus 12000 m2. HIND 19000 EUR. He-
lista 53331805 Olev

Müüa üksildases kohas, Vinni vallas, Vead-
las rahulikus piirkonnas, talukoha hoones-
tus, millel renoveerimist vajav palkmaja, 
saun, laut, kelder ja salvkaev. maja ümber 
hooldamata viljapuud ja marjapõõsad. Kin-
nistu on lah  mõõtmisel ja hoonestuse 
juurde jääb ca 1 ha maad. Krundi pindala 
10000 m². HIND 9000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Üürile anda äriruumid Rakvere, Rägavere 
35, suuruses 20m2, ja 50m2. Maja asub 
kergelt leitavas asukohas ja on heade par-
kimis ngimustega. Hoonel on kinnine sise-
hoov. Ruumides on remont tehtud, soovi 
korral jääb mööbel sisse. HINNAD: 20m2 
80 EUR ja 50m2 150 EUR. Helista 5233830 
Lisete

Müüa kinnistu Essu külas, Pargi 4. Kinnistul 
on ladu-katlamaja (613,4m2), kütuse-
pumpla ja kütusehoidla. Krundi suurus 
6 533 m², elekter krundil. HIND 33000 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Müüa Vana-Vinnis endine talukoht loodus-
kaunis kohas, maatulundusmaa, sobib ela-
mu ehituseks. Krundil elektri liitumine, küt-
tepuid umbes 500m3. Krundi suurus 6,1 
ha. HIND 16000 EUR. Helista 5530227 Eino

MÜÜA MAJAD

Müüa Rakvere kesklinnas Pos  25 privaat-
ses asukohas 2- korruselises majas teisel 
korrusel avar 4 toaline korter. Korteri vahe-
seinad kerges  teisaldatavad, kaks vannitu-
ba, sauna ehitamise võimalus, riiete hoidla 
ja muud abiruumid. Soodsad kü e hinnad. 
HIND 45000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa 2toaline korter Pargi 1, Essu kesku-
ses, pargi kõrval. Korter on avatud köögiga, 
mööbel jääb sisse, renoveeritud 2010a. 
Ühistrepikoda remondi järgus. HIND 12700 
EUR. Helista 5233830 Lisete

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

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi reno-
veeritud 2toaline korter viiendal korrusel 
Rakveres Võidu 84. Korteril on aknad vahe-
tatud, paigaldatud 2 seina kappi. Korterisse 
jääb sisse köögimööbel. Korter on soe ja 
madalate kommunaalkuludega. HIND 
31000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa mugav 4toaline korter Haljalas kol-
mandal korrusel. Läheduses bussipeatus, 
kool ja lasteaed. Korteris keskküte, parke , 
pake aknad, köögimööbel, TV, internet. 
Soovi korral jääb mööbel sisse. HIND 
26 000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 3toaline korter Rakvere südalinnas, 
Koidula 2. Kolmas korrus, toimiv ühistu, pa-
ke aknad, laminaatparke . Soe korter. 
HIND 29 900 EUR. Helista 5530227 Eino

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

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

ÄRIPIND

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA ELAMUMAA
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Üürile anda tuba eramajas Rakveres. 
100 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile korter (III korrus) 
Lepnal. Tel 5566 1274

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Kungla 6, IV korrus. 120 € + kom.maks. 
Tel -358 4070 21378

• Anda üürile 1toaline korter Tapal 
alates 01. veebr. Tel 5110 478

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. Tel 
5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline korter Sõmerul. 
Tel 5517 614

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

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter L-Virumaal Laekvere aleviku 
keskuses heas teeninduspiirkonnas, 
I  k., aiamaa kasutamise võimalus, 
sobilik ka pensionärile, üür 65 €. Info 
tel 5330 4937

• Anda üürile 2toaline korter Tapal 
Ülesõidu 5. Tel 5379 1126

• Anda üürile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5667 0309

• Anda üürile Vahakulmus (Tapa 
linnast 7 km) 3toaline elektriküttega 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda rendile maamaja (Laekvere 
vald, Muuga, Raja küla). Vesi ja saun 
majas. Üür 170 €/kuu, pensionäridele 
-20 %. Info 5270 058

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

• Rendin 70-100 m2 äripinna Rakveres, 
soovitavalt kesklinna piirkonnas. Tel 
5564 1837

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

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas (80 m2). Sobib ka kahele. 
Tel 5636 4032

ÄRIPINNAD

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 1,9TDi 2007.a, 
heas korras, üv 06.2016. Hind 6500 €. 
Tel 5341 9602

• Müüa Fiat Stilo 1,6 bens. 2003. a, 
luukpära, 5 ust, tumepunane metallik, 
rikkalik lisavarustus, ostetud uuena 
Eestist, läbisõit ainult 96 000 km. Auto 
väga heas korras, hooldusajalugu. Tel 
5028 156

• Müüa Ford Mondeo universaal 1,8 
bensiin 2005.a . Tel 5667 7294

•  Mü ü a  L a d a  2 1 0 5 3  1 9 9 1 .  a , 
originaalvärv, heas korras. Tel 5060 265

SÕIDUKID

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

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku, 
veoauto (ka mittesõitva). Tel 5558 3686

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

(al.  150 m2) Rakveres või selle 
lähiümbruses. Pakkumised teha ostan.
maja.rkv@gmail.com, 5122 391

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres. Tel 5550 0588

•  Op el  Astra Comfor t  1 ,6i  8V 
2002.a. 62kW, bensiin, tumesinine, 
luukpära, 5 ust, hooldusraamat, 2xel.
aknad, kesklukk, naastrehvidel, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse - kehtiv 
01/2016, väga heas tehnilises korras, 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. Tel 
5157 747 

• Opel Astra N-Joy 2,0DTI 2002.a. 
7 4 k W ,  t u r b o d i i s e l ,  h õ b e d a n e 
m e t a l l i k ,  l u u k p ä r a ,  5  u s t , 
konditsioneer, kesklukk+sign. puldist, 
püsikiirusehoidja, naastrehvidel, 
kehtiv ülevaatus, heas tehnilises 
korras, ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 5157 747

• Müüa Opel Zafira 2,0TDi 2002. 
aasta, must metallik, mahtuniversaal, 
7  koht a,  r ikkal ik  l isavar ustus, 
ökonoomne. Sõiduk väga heas korras, 
omab ülevaatust 08.2015. Hind 
soodne. Tel 5079 984

• Müüa Toyota Corolla 2004. a 2,0TDi 
universaal. Autol palju lisasid. Hind 
3500 €. Tel 5024 288

• Volkswagen Golf 4 Variant 1,9TDI 
2002.a. 74kW, turbodiisel, universaal, 
kuldne metallik,  konditsioneer, 
k e s k u l u k k + s i g n .  p u l d i s t , 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, tume 
salong, veokonks, v.heas tehnilises 
korras, roosteta, ökonoomne, soodsalt, 
Rakvere. Tel 5157 747

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL  2,9TD/aut                   99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
PEUGEOT PARTNER   1,9D                  -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

•  Me t s av ä l jav e d u  M T Z - 8 2 - g a . 
Vajadusel koos lõikusega. Info: 51 
46 788

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

•Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Ehitus-remonttööd. Tel 5157 386

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

• Ehitusfi rma teeb kõiki ehitustöid. 
WC-de ja pesuruumide, korterite, 
eramute remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

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

• Kevad  tulekul - vahetame, 
parandame teie katuse, aknad, 
uksed. Teeme teie kodu korda. 
K o l i m i n e ,  e ra m u t e  e h i t u s , 
r e n o v e e r i m i n e .  H e l i s t a g e 
5278 191 ja töö saab tehtud. 
Veebruaris ja märtsis fassaadi või 
katuse renoveerimise tellijatele 
vihmaveesüsteemid kauba peale!

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

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Ehitus, siseviimistlus, rem.tööd. 25a 
kogemus. Tel 5045 560

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

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5565 6744

• Ehitus- ja pottsepatööd. www.
tulekolle.ee, tel 5551 9113

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

• Osutan remonditeenust. Tel 5612 
7091

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
vundamendist katuseni, ka elektri- ja 
torutööd. Renoveerime teie vannitoa 
või ehitame uue. Tel 522 7901

• Sisetööd, põrandate ja seinte 
ehitus, plaatimine. Tel 5552 8487

• Lumekoristus hoovidest ja 
kitsastelt teedelt, jäätunud torude 
sulatus. Tel 5143 783

• Müün, paigaldan ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

TEENUSED
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WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• 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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

* 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

•  Te o s t a m e  a l u m i i n i u m i , 
roostevaba teras e ja musta 
metalli keevitustöid. Tel 5814 9350

• Metalli treimistööd. Ooteajad 
lühikesed. Info tel 518 3858

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Sõiduautode diagnostika ja remont. 
Visa Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

• San.tehnilised ja torutööd. Tel 
5157 386

• San.tehnilised tööd, korterite 
remont. Tel 5143 783

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

• Loodusliku kivi ja pottsepatööd. 
Tel 5129 689

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

•  Ahjud,  pli idid,  kaminad, 
antiikkrohv. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pottsepatööd, plaatimine ja muud 
ehitus-remonditööd. Tel 5606 9271

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i k u t e  j a 
g a a s i t o r u s t i ku  p a i g a l d u s t , 
hooldust, remonti. Pakume ka 
kaevetöid. Teostame keevitustöid: 
e r i n e v a d  ra u a t ö ö d  m u s t a s t 
ja rv metallist, rõdupiirded, ka 
poleeritud rv torust. Nimativ OÜ 
5348 7973

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

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

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

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

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707

• Pakume veo- ja kolimisteenust, 
lammutustööd. Hind kokkuleppel. Tel 
5563 0387, 5669 1997

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Polsterdan uksi. Tel 5507 679

•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

• T V- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee
• 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 +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

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

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

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

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

• Kallid kliendid! Olete oodatud 
Rakveres Laada 14. Juuksur Alli. Tel 
5620 3174

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel 
509 7850

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885
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KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Rahvusmustris villaste kudumite 
soodusmüük Loksal Pärna tn 1-1. 
Tel 5390 0425, 6075835, Maie

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

•  Mü ü a  k o r ra l i k  e l u t o a d i i v a n 
(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa kasutatud lahtikäiv diivan 
kahe tumbaga. Tel 5178 181

• Müün 40liitrise roostevaba õlleankru 
(manomeetriga). Tel 5340 6263

• Ostan veneaegse vahvliküpsetaja 
Esta või Volta. Tel 5039 650

• Ostan koroonalaua. Tel 5669 8961

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

• Ostan vanaaegse jalgratta. Tel 
5039 650

• Ostan sepaalasi, õunapurusti ja 
-mahlapressi. Tel 5558 3686

• Ostan autoklaavi ja lauapuurpingi. 
Tel 5039 650

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

• Ostan vanu vene mudeleid. Tel 
5463 7570

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

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvitavad 
ka muud merevaigutooted) ja vanu 
ehteid (sõled, prossid, mansetid 
jne), käekellasid, kuld- ja hõbe 
ehteid, vanu söögiriistu ja palju 
muud. Maksan teie soovitud hinna. 
Alati aus asjaajamine ja aitan ka 
hinnata. Tel 5872 5458

•  O s t a n  v e n e a e g s e t  t e h n i l i s t 
kirjandust (raamatud autodest, 
traktoritest jne). Tel 5039 650

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

•  O s t a n  v a n a  Ve n e  s õ j a v ä e 
elektroonikat. Tel 5673 8790

• Koguja ostab Vene kopikaid, 
t s a a r i a e g s e i d  m ü n t e ,  S a k s a 
j a  t s a a r i a e g s e t  p a b e r r a h a , 
nõukogudeaegseid märke, medaleid, 
ordeneid. Tulen ise kohale, aus kaup ja 
raha kohe kätte! Tel 5590 6683

• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17 €/gr. Hansa Antiik 
Pikk tn 7 Rakveres. Tel 32 405 42

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

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte , 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 32 30 702

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Müüa poolautomaatne pesumasin 
Beko. Hind soodne. Tel 5594 2712

• Müüa vannitoakomplekt (peegel, 
dušikabiin, väike kapp). Tel 5349 5625

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste/noorte uus sügistalvejope 
DE PUTA MADRE (S) , hamstripuur, 
metallgaraaž, värava sepishinged, 
söögilaud + toolid, diivanilaud 
(kirss), nurgadiivan + tumba (beež), 
2 paari suusasaapad (nr 38, valged ja 
sinised). Tel 5104 147

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%
Taaskasutatud 

rõivaste müügipunkt 
“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)
 T, N, R  10.00-18.00 

 L,  10.00 - 15.00

P.S. Tasumine  sularahas!

31. jaanuaril kõik 
hinnad pooleks!

31. jaanuaril kõik 
hinnad pooleks!

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 
3504

KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2 € kott ja kasel 2,30 € kott. Tel 505 
1528

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

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

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

• Kõrge kütteväärtusega lehise 
puitbrikett otse tootjalt hinnaga alates 
150 €/tonn. Olemas ka transpordi 
võimalus.  Küsige l isa numbrilt 
53476878 või e-maililt :  marek@
wellmax.ee

• Самый теплотворный брикет 
и з  о п и л о к  л и с т в е н н и ц ы .  О т 
производителя. Цена от 150 евро за 
тонну. Возможна доставка. Больше 
информации по телефону 53476878 
или по электронной почте marek@
wellmax.ee
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud. 
Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848

• Kuivad pliidipuud (25 - 30cm), 
segapuit, pakitud 40L võrkkottidesse. 
Hind 2 € kott. Transport. Tel 5012 326

• Müüa kuivi puid (lepp, kask, saar, 
lehis) 40L võrk 1,70 €, vedu tasuta. Tel 
5784 1300

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

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

•  Mü ü a  u u e d  h a l u m a s i n a d 
Taanist ja Saksast. Elektri- ja 
bensiinimootoriga. Hinnad alates 
2250 €+km. Samuti pakume ka 
muud metsa- ja aiahooldsusega 
seotud tehnikat. Info Rakveres: 
Tel 5453 8053 või aivar@profi le.ee, 
www.profi le.ee või www.mets24.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

www.kuulutaja.ee
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• Ostan Haljalas 3m küttepuud 
(sanglepp). Tel 5051 528

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

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

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

• Ostan vanu märke, silte, embleeme. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

• Hotellide soodsad pakkumised: 
www.majutus.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Õigusabi. Tel 5063 690, jaana@
c l o . e e .  I n i m l i k u d  h i n n a d . 
Konsultatsioon ka vene keeles

•  S õ b ra p ä e v a  l a a t  R a kv e re 
Spordihallis 14 veebruaril kell 
9.00-15.00. Olete oodatud!

TEATED

METS

VANAVARA

MUUD

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja 
klaasnõud, seina- ja 

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

TUTVUS
• 65/170/75 sportliku eluviisiga 
leskmees tutvub üksiku daamiga. 
KOOD 01

• Energiline daam otsib härrat, kellega 
käia vahel tantsimas (vanuses 68-73). 
Tel 5559 3019

• www.toonklaas.ee

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

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

• Ostan vanametalli, vanu sõidu- ja 
veoautosid. Transport ja vajadusel 
lõikamine meie poolt.Töötame iga 
päev 5679 7793

•Ostan vanu Vene elektroonikaplaate, 
skeeme, dioole, lintmakke, katkisi 
või vanu arvuteid. Tel 5673 8790

• Müüa Rakveres Austria jahipüss S.R 
20 V.R 222 (57 mm) optiline punatäht 
3x9x56, kiire! Ostja loaga. Hind 500 €. 
Tel 5386 6881

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT
KES ON ANONÜÜMSED 

ALKOHOOLIKUD (AA)?

*AA ühendab mehi ja naisi, 
kes jagavad üksteisele oma 
kogemusi, jõudu ja lootust, 

et saada ise jagu oma 
probleemidest ja aidata ka 

teistel alkoholismist paraneda.
*Ainus nõue AA-sse 
kuulumiseks on soov 

joomine lõpetada.
*AA-l ei ole liikmemaksu. 
Me majandame end ise 
omaenda annetustest.
*AA ei ole seotud ühegi 

usuühingu ega usundiga, 
ei poliitika ega ühegi 
organisatsiooniga.

*AA ei sekku 
ühiskondlikku ellu.

Meie peamine eesmärk on 
püsida kaine ja aidata ka 

teistel alkohoolikutel 
joomine lõpetada.

Kui sul on alkoholiprobleem ja 
sa soovid lõpetada joomise, 

siis tule, võib-olla leiame 
koos lahenduse. 

AA rühmad käivad koos 
Rakveres Pikk tn 19 

(sissepääs hoovi poolt) 
laup. kell 18.00

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5211 235

• Müüa küülikud. Tel 5686 8990

LOOMAD

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5059 
151 või 5354 3002

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414 või5059 151

• Ladu Näpil müüb: seakülg 
kondita 2,40 €/kg; seaaba 2,90 
€/kg; sea lameribi 1,70 €/kg; 
kanakints 1,35 €/kg; broilerikoib 
1,43 €/kg. Info tel 32 207 22

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

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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

www.powersmoke.ee
Rakveres Vaalakeskuses ning 

Ladda tn 37 II korrusel

Kvaliteetsed PowerSmoke 
E-sigaretid ja E-vedelikud 

hea hinnaga. 

•  Müüa remonditud Tš ehh i 
väiketraktor TZ-4-K14 koos 
lumesahaga. Samuti müüme TZ 
ja MF varuosi. Info tel 60 700 48 
või 50 55 661

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 
soodustus 5 �������eur

Kulmude 
värvimine 3 eur

Naiste juukselõikus 
8 eur

Meeste juuste lõikus 
8 eur 

Ootame vanu ja uusi 
kliente!

Tel 526 9069

JUUKSUR 
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Kaarel Krimm sündis 28. 
juulil 1863. aastal Tartumaal 
Alatskivi vallas talurentniku 
pojana.
Hariduse sai ta Naelavere 
külakoolis, hiljem Kodavere 
kihelkonnakoolis. Õppeai-
netest huvitasid teda kõige 
enam keeled, maateadus ja 
ajalugu.
1883. aastal sooritas Krimm 
Tartus Hollmanni Seminari 
juures vallakoolmeistri eksa-
mi ja seda üsna heade tule-
mustega.
Pärast aastast tööotsimist sai 
tulevane nooruke kirjamees 
kooliõpetaja koha Väi-
ke-Maarja valda Unikülasse. 
Tema eestkostjaks ja julgus-
tajaks selles osas oli luuletaja 
ja koolmeister Jakob Liiv, kes 
ka ise Alatskivilt pärit.
Koolmeistri vastutusrikas 
amet ei osutunud aga ker-
geks ja Krimm õpetas Unikü-
las vaid ühe aasta. Seejärel 

Kabemängust tõsise 
kirjanduseni: kirjanik ja 
koolmeister Kaarel Krimm
On hea tõdeda, et Viru-
maa kirjandus- ja kul-
tuuriloost võib leida 
selliseid isiksusi, kelle 
tegevus on olnud mit-
mekülgne ka muudes 
eluvaldkondades. Tä-
nases artiklis tuleb jut-
tu kirjanikust, luuleta-
jast, ühiskonnategela-
sest ja kabemängu 
kirglikust harrastajast 
Kaarel Krimmist.

Karin Hansson

töötas aastatel 1885-1889 
Koonu-Ärinal vallakirjutaja-
na ning koolmeistrina, õpe-
tades vene keelt, rehkendust 
ja ajalugu. Üks pärimus rää-
gib, et just sealt sai alguse te-
ma kirglik huvi kabemängu 
ja kirjanduse vastu. 
Kaarel Krimm kuulus Väi-
ke-Maarja parnassi ridades-
se. On tähelepanuväärne, et 
just tema oli see mees, kes 
asus uurima Väike-Maarja ja 
Ebavere piirkonnaga seotud 
kohamuistendeid ja tõi need 
toimetatuna eesti kirjandus-
se.
Alates 1884. aastast avaldas 
ta ajakirjanduses külajutte 
pealkirja all „Uba-Kaarli 
poeg“ ja luulet, samuti ar-
vustusi ja artikleid kirjandu-
se teemadel. Raamatuna on 
ilmunud vaid pikem lugulaul 
„Saatuse ja vale vangis“, mil-
les Ebavere on muistenditest 
inspireeritud värsslugu „Ka-
dunud Pelgu linn“.
Oma loomingus oli Krimm 
väga enesekriitiline. Kõige 
enam töötas ta lausestuse ja 
stiili kallal, mistõttu tema 
jutte lugedes võib jääda mul-
je, nagu oleksid laused pikad 
ning lohisevad ja neis on 
palju värsimõõdule sarnast, 
kuid tegelikult see nii ei ole. 
Pigem püüdleb autor ro-
mantilise realismi poole ja 
soovib seda zhanrit ka oma 
lugejale tutvustada.
Oma suhteliselt lühikese elu 
jooksul jõudis Kaarel Krimm 
avaldada umbes sada luule-
tust, millest suurema osa 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldan kaastunnet Heljule kalli 

ABIKAASA

surma puhul. 

Õie

AHTI-ANTI KAADU

Mälestame head kolleegi ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

Töökaaslased

Kallist kooliõde 

KARIN METSA 

mälestavad Irma, Helju, Evi

Meie südamlik kaastunne 
omastele 

Kurbusega teatame, et meie seast  lahkus 
kallis 

LEMBIT MARIPU

Leinavad ema, õde
 ja kõik omaksed 

Avaldame kaastunnet Lembile ja Riimale 
peredega kalli isa

RAUL LAISSAARE
kaotuse puhul.
Aadu, Ülo, Ene

Ei tulek ega minek 
ei ole meie endi teha….

Avaldame kaastunnet Aivarile perega isa 
ANTS JURTOMI 

kaotuse puhul. 
Kunda Külaselts

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

ALEKSANDER LEHARIT 

mälestavad perek. Leitma 
ja Kastani 3 KÜ elanikud www.kuulutaja.ee

Kutsikas - 26.01.15 Rakvere lin-
nast peale Paide maanteele 
keeramist asuvast bussipeatu-
sest leitud emane kutsikas.

Jaama tänava kutsikas - 
21.01.15 Lääne Virumaalt Rak-
vere linnast Jaama tänavalt 
Cash and Carry juurset leitud 
emane sõbralik kutsikas.

Lilli on 10.01.15 Kadrina vallast 
Viitna tee äärest leitud sõbralik 
emane kutsikas. Otsib kas vana 
peremeest või siis uut ja pare-
mat, on väga energiline ent siis-
ki sõnakuulelik, saanud kõik va-
jalikud vaktsineerimised ning 
mikrokiibi, ning sobib nii laste 
kui ka teiste loomadega. 

Pätu - Uut kodu ootab vahva 
emane kutsikas nimega Pätu, 
kuigi siin on ta hüüdnimeks 
saanud Vorst, sest on veidi pi-
kema kerega ja lühemate käp-
padega. Praegu on Pätu umbes 
3 kuune, just parajas vanuses et 
teda uue koduga harjutama ha-
kata. Pätu lei  06.01.15 Jõgeva 
linnast koos oma õega taara-
punk  maha jäetuna.

Tamsalu - 16.01.15 Tamsalu val-
last Tamsalu alevikust aia külge 
seotuna maha jäetud isane 
koer. Iseloomult sõbarlik, saa-
nud kõik vajalikud vaktsineeri-
mised, ussirohu ning mikrokiibi 
ja lemmiklooma passi. 

Egle on umbes 7 kuune kiisu-
tüdruk, saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilus  
liivakas . Iseloomult on Egle 
väga sõbralik, ent on siiski veidi 
arglik, seega vajab kodu, kus te-
maga on aega tegeleda. Hooli-
mata sellest laseb ennast ilus  
sülle võ a, ja pai saada, kui te-
da veidi julgustada.

Annika - Nurrumootor Annika 
on umbes 1,5 aastane emane 
sõbralik kass. Iseloomult väga 
julge, leebe ja rahulik, kes peab 
väga lugu paitamisest ja süles 
olemisest ning naudib kõiksu-
guseid hellitusi. Saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikro-
kiibistatud, steriliseeritud ja ka-
sutab ilus  liivakas .

Liisu on umbes 6 kuune kiisu-
tüdruk, saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilus  
liivakas .

Simon on umbes 6 kuune isane 
kassipoeg. Simon on kastreeri-
tud, vaktsineeritud, saanud us-
sirohtu, omab mikrokiipi ja ka-
sutab korralikult liivakas .

Riinu on umbes 2 aastane ema-
ne kass, saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilus  
liivakas .

moodustavad mõtte-, rah-
vusromantiline ja loodus-
luule ning Väike-Maarja 
paikkonnaga seotud muis-
tenditest inspireeritud 
värsslood.
Kaarel Krimm poeedina soo-
vis looduse kaudu kirjeldada 
oma tegelaste sisemaailma, 
nende mõtteid ja tundeid. Ta 
leidis, et luule peab kindlasti 
hästi kõlama ja puudutama 
lugejat tema tundemaail-
mas.
1889. aastal suundus Krimm 
Väike-Maarja vallast Pärnu-
maale Kaarli valda kirjuta-
jaks.
Hiljem asus ta tööle Viljandis 
ajalehe „Sakala“ toimetuses, 
kus avaldas eesti algupärase 
kirjanduse alaseid artikleid 
ja raamatuarvustusi. Päri-
muse kohaselt lahkus 
Krimm Väike-Maarjast õn-
netult lõppenud armuloo 
tõttu. 
1893. aasta lõpul haigestus 
Krimm tiisikusse ja ei kirju-
tanud elu lõpuperioodil 
enam midagi. Ta suri 29. 
mail 1894. aastal Undla val-
las 30aastase mehena ja te-
ma viimane puhkepaik asub 
Alatskivil.
Eesti kirjandusloolane Aino 
Põldmäe-Undla on kirjuta-
nud Kaarel Krimmi loomin-
gu kohta järgmist: „Ta oli au-
tor, kes armastas kirjandust 
samasuguse kirega nagu ka-
bemängu. Kirjanikuna oli ta 
alati inspireeriv, taktitunde-
line, kabemängus aga oskus-
lik nagu noor lõvi.“

Noortekeskustes
algab õigusrikkumisi 
ennetav projekt
„Murdepunkt”
Teisipäeval, 20. jaanuaril 
sai koostöös Lääne-Viru 
Maavalitsusega hoo sisse 
alaealiste õigusrikkumiste 
ennetustööd tõhustav pro-
jekt „Murdepunkt“.
Projekti „Murdepunkt“ raa-
mes luuakse 20 noortekes-
kuse juurde üle Eesti kahe-
liikmelised meeskonnad, 
kes aitavad ennetada alaea-
liste õigusrikkumisi.
„Hetkel on noortekeskuste 
potentsiaali noorte õigus-
rikkumiste ennetamiseks 
vähe rakendatud,” ütles 
Eesti Avatud Noortekesku-
se juhatuse aseesimees Tii-
na Sinijärv. „Kui suudame 
luua kohalikul tasandil tõ-
husa ennetustööga tegele-
va koostöövõrgustiku, kus 
noortekeskustel on kindel 
roll, oleme astunud suure 
sammu edasi noortele 
meelepärase, neid väärtus-
tava ja positiivselt mõjuta-
va keskkonna kujundami-
sel.”
Projekt kestab 2016. aasta 
aprillini ning see on suuna-
tud 13–17-aastastele õigus-
rikkujatele ja riskinoortele, 
keda julgustatakse kaasa 
rääkima oma isiklikku elu 
mõjutavate otsuste tegemi-
sel ning katsetama eakaas-
laste grupis uusi käitumis-
viise, mis toetavad noore 
eneseväljendust ja on vas-
tuvõetavad laiemale kogu-
konnale.
Lääne-Viru Maavalitsuse 
haridus- ja sotsiaalosakon-
na alaealiste komisjoni sek-
retär-vanemspetsialist Hel-
be Jaanimägi ütlusel seis-
neb maavalitsuse partner-
lus sihtgrupi kokkupanekus 
ja koostöös projekti partne-
riks olevate noortekeskus-
tega. Lääne-Viru maakon-
nas nõustusid koostööd te-
gema Sõmeru ja Väi-
ke-Maarja noortekeskus.
Alaealiste korduvate õigus-
rikkumiste ennetamiseks 
julgustatakse noori kaasa 
rääkima nende isiklikku elu 
mõjutavate otsuste tegemi-
sel ning katsetama eakaas-
laste grupis uusi käitumis-
viise, mis toetavad noore 
eneseväljendust ja on vas-
tuvõetavad laiemale kogu-
konnale.
Projekti maksumus on 188 
889 eurot ja seda rahastab 
Euroopa Majanduspiirkon-
na (EMP) toetuste prog-
ramm „Riskilapsed ja -noo-
red“. Projekti viivad Eesti 
noorsootöö keskuse kaudu 
üheskoos ellu Haridus- ja 
Teadusministeerium, Jus-
tiitsministeerium ja Sot-
siaalministeerium.
Lisainfot leiab programmi 
kodulehelt: http://www.
entk.ee/riskilapsedjanoo-
red/.

Kuulutaja

Jaekaubandusketi Rimi eest-
vedamisel toimunud koolivi-
hikute kujunduskonkursile 
“Minu uus vihik” saadeti üle 
800 kavandi. Parimate ka-
vandite järgi kujundatud vi-
hikud jõuavad müügile järg-
mise kooliaasta eel.
Rimi turundus- ja kommu-
nikatsioonijuhi Andrija Lil-
leoja sõnul oli kujunduskon-
kursi vastu huvi suur ning nii 
laialdast osavõttu ei julgetud 
loota. Iga vanusegrupi töö-
dest valis Rimi kolm parimat 
kavandit, mille järgi kujun-
datud vihikud jõuavad Rimi 
kauplustes müügile enne 
uut kooliaastat. “Kujundatud 
vihikuid võib poodidest otsi-
da alates suve lõpust. Iga 
võidutöö autori nime trüki-
me tema kujundatud vihiku-
le,” sõnas Lilleoja.
Vihikukonkursi võidutööde 
autorid olid 1.-4. klassi laste 
seas Mari Sukko Sõmeru põ-
hikooli 2. klassist, Kretel 
Käsk Kuressaare gümnaasiu-
mi 3. klassist ja Maria Susan-
na Piirimäe Loo keskkooli 3. 

Vihikukonkursi “Minu uus vihik”
võitis Sõmeru kooliõpilane

MÕNE REAGA

klassist. 5.-9. klassi laste 
seast valiti võitjateks Sirli 
Plakso Osula põhikooli 8. 
klassist, Veronika Rei Paistu 
kooli 9. klassist ja Grete Liis 
Puhm Tallinna 32. keskkooli 
7. klassist. 10.-12. klassi laste 
seas olid võidutööde autorid 
Merit Mägi Häädemeeste 
keskkooli 10. klassist ja Tanel 
Reik Tõrva gümnaasiumi 10. 
klassist kahe konkursitööga.

Kuulutaja

Sõmeru põhikooli 2. klassi 
õpilase Mari Sukko kujunda-
tud vihikukaas.



Kuulutaja reede, 30. jaanuar 201518 Vaba aeg

Läbi aegade on kogunenud 
ühte punti noored, kes alus-
tanud pilliõpinguid või on 
niisama muusikahuvilised. 
Mõni tüdruk on olnud liht-
salt ilus. Ja kui ta veel laulda 
ka oskab, ongi hea algus teh-
tud. 
Nii tekib noortebänd. Kes 
ühe-kahekesi mängides, kes 
lausa suure kambas. Eestis 
korraldatakse õige mitmeid 
noortele bändidele suuna-
tud festivale ning konkursse. 
Kõik nad tahavad kuhugi 
jõuda. Soovides, et neid 
märgatakse, et kuskilt hak-
kaks tekkima „turg“ , mis ka 
väikese taskuraha annaks. 

Tänavamuusik -
hea kogemus 
Tänavamuusik tasub olla 
igal noorel muusikul. See on 
võimalus minna inimestele 
korda nii, et nad on valmis 
selle eest maksma. Eestis on 
võimalik tänavamuusikuna 
mängida õige mitmes turis-
tirohkes linnas.
Tuleb leida lihtsalt sobiv tä-
navaots, mis paistab silma 
arvukate tänavakohvikute 
poolest. Seal on inimestel 
aega. Istuvad, kuulavad, 
naudivad, hindavad.
Enne instrumendiga tänava-
le istumist on mõistlik siiski 
uurida, kuidas on kohalikus 
omavalitsuses kord. Valda-
valt on selleks tarvis taotleda 
avaliku ürituse korraldamise 
luba, aga seda on võimalik 

juba eelnevalt e-teenusena 
korda ajada.
Mõnes omavalitsustes tuleb 
selle eest ka veidi kukrut ker-
gendada ning maksta väike 
lunaraha.

Laat ja festival
kui kontserdipaik 
Üheks toredaks võimaluseks 
on kindlasti ka laadad ja fol-
giüritused. Korraldajad on 
meeleolu tekitamiseks val-
mis toredaid muusikuid ka-
hel käel vastu võtma. 
Et laada- või festivaliprog-
rammi sisse sulada, on 
mõistlik kellaaegade ja täpse 
koha osas korraldajaga eel-
nevalt kokku leppida. 
Viru Folgi peakorraldaja 
Peep Veedla sõnul ootavad 
nad ka sel aastal tänava-
muusikud nii nagu kõikidel 
eelmistel. Tänavale pääseb 
ilma käepaelata ning esine-
mispaik on seal kõigile ava-
tud. 
Suured folgipeod on kohad, 
kus on koos ka väga palju 
professionaalseid muusi-
kuid. Esineja  omapära mär-
gatakse seal kindlasti ja väga 
sagedased on korrad, kus 
saab hoo sisse koosmusit-
seerimine. Nii levib hea re-
pertuaar ning tekivad uued 
tutvused.

Vabalava
võimalus Rakveres
Meie kliimas aga ainult täna-
vale loota ei saa. Õnneks on 

Vabalava abil tuntuks
Kevade saabudes teevad muusikalembesed noo-
red esinemisplaane. Kus ja kellega üles astuda? 
Kuidas välja paista? Üks hea võimalus on kind-
lasti vabalava.

Tiia Paist

meelelahutuslikud kohad, 
kus lastakse uusi tulijaid va-
balavale.
Üks nendest on kontsertpaik 
10 Trummi, kus ette regist-
reerides saab omanike sõnul  
korraga lavale kolm erinevat 
koosseisu. Selleks tuleb saa-
ta e-kiri aadressile 10trum-
mi@gmail.com. 
Noortel on võimalik sinna 
kaasa kutsuda oma muusi-
kanautlejatest sõbrad ja toe-
tajad. 
Rakvere Ametikoolis viima-
sel kursusel siseviimistlust 
õppiv Hanna-Liina Lillepalu 
(fotol) armastab kitarrimän-
gu ja laulmist nii üksi olles 
kui sõprade seltsis. 
„Lähenen asjale loovalt,“ 
naeris tüdruk. „Seltskonnas 
võtan üles neid viise, mis on 
kõigile tuttavad ja millele 
kõik saavad mõnusalt kaasa 
joriseda. Kui koolis aktustel 
või mõnel muul üritusel on 
vaja esineda, siis mõtlen tee-
ma enda jaoks korralikult lä-
bi ning teen isegi proovi. 
Suurematest koosseisudest 
teen tööd perebändiga ja su-
vine plaan on koos paari 
noore muusikuga üks punt 
kokku panna. Noored muu-
sikud ja vabalava käivad kok-
ku. Kindlasti tahan kogeda 
tänavamuusiku elu ka väljas-
pool Eestit.“
Kas Lillepalu oskab välja 
tuua mõnd lahedat noor-
tebändi Rakveres? „ Rakvere 
Ametikoolis tegutses veel 
eelmisel aastal ansambel 
Teine Amet Peep Pihlaku ju-
hendamisel. Minu enda päe-
vatöö seisneb küll ehitami-
ses, kuid muusikategemine 
on peaaegu sama tähtsal ko-
hal.“

Hanna-Liina Lillepalu esines Rakvere Ametikooli jõululaadal. Foto: Hardi Liuhka

rakvereteater.ee

1. veebruar kell 20:30
2. veebruar kell 20

Draama
(Alla 14 a keelatud)

TEINE VÕIMALUS

1. veebruar kell 15 ja 16:45
2. veebruar kell 16

Seiklus
Perefilm

KAPTEN
MÕÕKHAMMAS JA
LAMA RAMA AARE

1. veebruar kell 18:30
2. veebruar kell 18

Komöödia
(Alla 12 a mittesoovitatav)

ISAMAALINE MEES

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Aitame koos viia „Jõulutunneli“ 
annetused abivajavate lasteni!
ETV esimese jõulupüha heategevusprogramm „Jõulutun-
nel“ oli tänavu pühendatud abi vajavate laste huvihariduse 
toetamisele.  Annetuskõnesid oli kokku 28 977, mille abil 
koguti  144 895 eurot. 
MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus 
nende lasteni, kellel ei ole siiani olnud võimalust huvitege-
vuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige 
soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad, 
kes on pärit lasterikastest peredest või kes on sattunud 
muudesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi 
tasu või hankida huvitegevusteks vajalikke vahendeid.
MTÜ Lastekaitse Liit julgustab toetuse saamiseks taotlust 
täitma kõiki lapsevanemaid, kelle laste huviharidustegevus 
on raskendatud. Samuti palutakse ka teistel last ümbritse-
vatel inimestel julgustada abivajaja lapse peret taotlust esi-
tama.
Toetuse taotlus on allalaetav MTÜ Lastekaitse Liit kodule-
hel (www.lastekaitseliit.ee märksõna: Jõulutunnel) ning 
saadaval ka lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sot-
siaalosakonnas/sotsiaaltöötajal/lastekaitsetöötajatel. 
Taotluse palume esitada lapse elukohajärgse kohaliku 
omavalitsuse sotsiaalosakonda/sotsiaaltöötajale/lastekait-
setöötajale (kontaktid leitavad kohaliku omavalitsuse ko-
dulehelt).
Avalduse esitamise viimane tähtaeg on 20. veebruar 2015.
Aitame koos viia Eesti inimeste annetused abivajavate las-
teni!

Helen Karu,
MTÜ Lastekaitse Liit

KaRakTer teatri etendus “KOKAIIN”
30.jaanuaril Sõmeru keskusehoones kell 19. Pilet 3.-

Rakvere teatri mängukava veebruar
05/26.02 kell 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi Rakvere Teatri 
suures majas (lav. Toomas Suuman)
06.02 kell 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suures majas (lav. 
Eili Neuhaus)
11/13/28.02 kell 19 Maalermeister Rakvere Teatri suures majas 
(lav. Gerda Kordemets)
12.02 kell 19 Uno Bossa Rakvere Teatri suures majas (lav. Hardi 
Volmer)
14.02 kell 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suures majas (lav. 
Peeter Tammearu)
27.02 kell 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla Rakvere Teatri suu-
res majas (lav. Üllar Saaremäe)
05/14.02 kell 19 Viimase öö õigus Rakvere Teatri väikses majas 
(lav. Raivo Trass)
06.02 kell 19 Majahoidja Rakvere Teatri väikses majas (lav. Mati 
Unt)
10.02 kell 19 Kaasavaratu Rakvere Teatri väikses majas (lav. Eili 
Neuhaus)
12.02 kell 19 Leenane’i kaunitar Rakvere Teatri väikses majas (lav. 
Üllar Saaremäe)
13/26.02 kell 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rakvere 
Teatri väikses majas (lav. Üllar Saaremäe)
18.02 kell 19 Lahuselu Rakvere Teatri väikses majas (lav.Kalju Ko-
missarov)
25/28.02 kell 19 3 õde Rakvere Teatri väikses majas (lav. Andres 
Noormets)
27.02 kell 19 Leping Rakvere Teatri väikses majas (lav. Indrek Api-
nis)
02.02 kell 19 Kaasavaratu Vanemuise väikses majas (lav. Eili Neu-
haus)
02.02 kell 19 Leping Tartu Uus Teater (lav. Indrek Apinis)
04.02 kell 19 Kaasavaratu Endla Teater (lav. Eili Neuhaus)
06.02 kell 19 Algused Rapla Kultuurikeskus (lav. Nilss Riess)
09.02 kell 19 8 armastavat naist Vene Teater (lav. Eili Neuhaus)
09.02 kell 19 Leping Vene Teatri väike saal (lav. Indrek Apinis)
11.02. kell 19 Leping Türi Kultuurikeskus (lav. Indrek Apinis)
11.02. kell 19 Armastus tööpostil Püssi Kultuurimaja (lav. Peeter 
Tammearu)
13.02. kell 19 Armastus tööpostil Otepää Gümnaasium (lav. Pee-
ter Tammearu)
16.02. kell 19 Uno Bossa Ugala Teater (lav. Hardi Volmer)
16.02. kell 19 Algused Karksi Kultuurikeskus (lav. Nilss Riess)
18.02. kell 19 Leenane’i kaunitar Oisu Rahvamaja (lav. Üllar Saa-
remäe)
23.02. kell 19 Viimase öö õigus Vanemuise väike maja (lav. Raivo 
Trass)
25.02. kell 19 Maalermeister Laekvere Rahvamaja (lav. Gerda 
Kordemets)
27.02. kell 19 Maalermeister Paide Kultuurikeskus (lav. Gerda 
Kordemets)
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O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Sissepääs tasuta
31. jaanuaril valib head tantsumuusikat DJ Marko Pille
7. veebruaril retrodisko DJ Margus Teetsov

Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Koja veebruarikuu üritused
2.02 kell 13 Südamehaigete Ühingu teabepäev, tähistame 
küünlapäeva, valmistame ise küünlaid (kaasa võtta valge 
küünal) - juhendab Reet Lainla
3.02 kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
3.02 kell 10 projekt: “Märka meid“ - külla tulevad Kauri las-
teaia lapsed
4.02 kell 10 projekt: “Märka meid“ Tamsalu Sääse lasteaias
4.02 kell 10 võimlemine
5.02 kell 10 tantsuring
5.02 kell 13.30 lauluring
7.02 kell 12 Kurtide Ühing - bowling
10.02 kell 10 vastlapäev Vallimäel - Tugiühingu Käsikäes ja 
Epilepsia ühingu ühisüritus
11.02 kell 10 projekt: “Märka  meid“, Viru-Nigula lasteaed
12.02 kell 12 loeng: “Andestamine“ - psühholoog Kaja Alter-
mann, (Diabeedi Selts, Parkinsoni  Selts, Rakvere LIÜ, 
Kutsehaigete Ühing)
13.02 kell 10 PIK üldkoosolek (ühingute juhid)
13.02 kell 11–15 tähistame sõbrapäeva. Käsitöö-näitus-
müük, muusikaline tervitus, pannkoogid
Ootame sõpru külla! 
17.02 kell 9 maniküür, vajalik etteregistreerimine
18.02 kell 13 Afaasia Seltsi kõnetreening Sotsiaalabikesku-
ses
19.02 kell 12 juristi tasuta nõustamine , vajalik registreerida
23.02 kell 13 vaegkuuljate teabepäev
25.02 kell 10 käeline tegevus: nõelsokk, nõeltehnika (kaasa 
võtta sukanõel) - juhendab Piret Lulla
25.02 kell 13 toimetulekuköök: “Kiika-Kööki“ - Eesti rah-
vustoidud: räim, vürtsiliku, kama (selga panna midagi rah-
vusliku)
27.02 kell 10 info- ja teabepäev Rakvere raamatukogus 
(ühingute juhtidele).
Päevakeskus on avatud kella 8.30-16, kõikidele teenustele 
palume ette registreerida tel 32 420 23, 5342 9043

VEET MANO kursused
6. veebruaril kell 17-22 maailmakuulsa energeetilise ter-
vendaja/selgeltnägija VEET MANO kursused “Muutuste 
aeg”. VEET MANO energeetiline seminar Tallinnas, Pargi tn. 
35. 
7. veebruaril VEET MANO kursused Tartus, J. Tõnissoni 1; 
kell 13-18 VEET MANO energ. seminar ja kell 19-22 VEET 
MANO “Selja- ja kaelavaludest vabaks!”.
8. veebruaril kell 17-21 Haapsalu Kultuurikeskuses VEET 
MANO “Selja- ja kaelavaludest vabaks + väljaõpe”. 
9.veebruaril kell 17-22 VEET MANO energ. Seminar Rakve-
re AQVA Spa saalis. 
Piltid müügil ka Piletilevis. Sooduspiletid ainult korralda-
jalt: 45� ainult homme veel! Lisasoodustus gruppidele. Info: 
www.veetmano.eu, Tel:56896670
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Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

SEAPRAAD

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

/kg

2,20

1,95

2,95

€

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11
Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

Abielusõrmuste valmistamine

Koolilõpusõrmuste valmistamine

•

•

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

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

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

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

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

°
°

Hinnad alates 2990.-

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

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

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

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK
SILLASTEND
MOOTORITE REMONT
PLOKIKAANTE REMONT
ÕLIVAHETUS JA ÕLI MÜÜK CASTROL,CHAMPION,COMMA
SÕIDU JA VEOAUTO REHVIDE MÜÜK
KLAASIVAHETUS JA AUTOKLAASIDE MÜÜK
REHVIVAHETUS
VEERMIKU JA PIDURITE REMONT
PLEKK JA VALUVELJED
HAMMASRIHMA VAHETUS
PÕLLUMAJANDUS REHVID

190,83
+km

170,83
+km

385/65 R22,5 160K 20PR

Annaite (haagis)

315/80 R22,5 154M 20PR

M+S Annaite (veosild)

e-post: kristo@ehmofix.ee, janek@ehmofix.ee
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