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Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Järelmaksu
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Anname majandusele uue hoo, et keskmine palk 

tõuseks nelja aastaga vähemal 1600 euroni. Tõsta-

me koostöös tööandjate ja ametiühingutega NELJA 
AASTAGA MIINIMUMPALGA 800 LE EUROLE.

Koos keskmise palga tõusuga

SUURENDAME TULUMAKSU
VABA VANADUSPENSIONI 
560 EURONI.

TÕSTAME LAPSETOETUSE 75 EURONI, 
millele lisandub 25 eurot huviringis osalemi-

seks. Kolme ja enama lapsega perekonnad 

saavad lisatoetuse 200 eurot kuus.
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Kurb valimisstuudio
Kes vaatas, see teab. See oleks naljakas, kui poleks nii kurb.
Sellel kolmapäeval ETVs eetris olnud „Valimisstuudio“ läheb 
ajalukku ja kui tegemist olnuks filmiga, siis muutuks see ilm-
selt kultusfilmiks, nagu pool-jaburate-pool-sisukate asjadega 
juhtub. Ning vaataja teaks juba oodata Eesti Iseseisvuspartei 
esindaja Veiko Rämmeli järjekordset repliiki „midää?“, 
„ähh?“, et siis nendele rõõmsalt kaasa hõisata.
Sotsiaalmeedia kihas saatele antud kommentaaridest juba 
saate ajal. Valimisstuudiot, kus välispoliitika ja julgeoleku kü-
simuste üle arutlesid osaliste nimekirjadega erakondade 
esindajad, võrreldi NO-teatri etendusega või lihtsalt palaga-
niga. Keegi kommenteerijaist märkis, et „selle pärast meil on-
gi Riigikogus vaid neli erakonda“.
Põhiline kriitika käib siinjuures Eesti Iseseisvuspartei ja Ees-
timaa Ühendatud Vasakpartei esindajate aadressil. Erakond 
Eestimaa Rohelised ja Rahva Ühtsuse Erakond olid saatesse 
delegeerinud vastavalt Rasmus Lahtvee ja Kristiina Ojulandi, 
kes selliste fopaadega nagu kaks nende konkurenti hakkama 
ei saanud.
Nagu öeldud, oli asi naljakas, kuid tegelikult on see kurb. Ol-
gugi et väikeparteide esindajad, kandideerivad ka need ini-
mesed Riigikogusse ja loodavad sinna tõsimeeli pääseda. 
Paraku oli nende ettevalmistus ja teema valdamine allapoole 
igasugust arvestust, nii mõnegi saates esinenud tegelase jutt 
oleks välja vilistatud isegi õlletoas. Tekib küsimus, et kui juba 
välispoliitikast, kus laia silmaringiga inimene oskaks juttu 
veeretada ka konkreetsete faktideta, nii diletantlikult räägi-
takse, siis millised teadmised on väikeparteidel siseriiklikust 
poliitikast?
Saatejuht Andres Kuusk torkas muide ühe väga tabava replii-
gi Eestimaa Ühendatud Vasakpartei aadressil: kogu nende 
valimisplatvorm mahub ära ühele A4 leheküljele. Seda on vä-
hem, kui keskklassi eestlase nädala ostunimekiri.
Ma olen seda juba mitu korda soovinud ja soovin veel: vali-
mistel kandideerivatele inimestele peaks korraldama midagi 
eksami laadset. Kui põrud, siis kandideerima ei pääse.
Kandideerimine Riigikogusse pole saunalava või turuplats, 
kus kõige valjumate ja naljakamate repliikide esitaja saab 
suurima aplausi. Kandidaat peab valijat austama ja mõistma, 
et demagoogiliste lubaduste pildumisega riiki ei juhi. Lause 
„sõda Ukrainas tuleb rahumeelselt lõpetada!“ (Eestimaa 
Ühendatud Rahvapartei esindaja Heino Rüütel) on küll kõlalt 
kena, aga kuidas EÜV selle saavutada kavatseb, kui terve 
maailm pole seni hakkama saanud? Või siis iseseisvuspartei 
nõue taastada Tartu rahu järgsed piirid – marsime lippude 
lehvides Petserisse ja kuulutame linna enda omaks?
Valijad, käituge läbimõeldult ja ärge toetage neid, kelle jutul 
pole saba ega sarvi. Selline hääl läheb nagunii kaotsi. Kui väi-
kepartei tahab Eesti poliitellu muutust, siis kõigepealt tuleb 
nimekirja leida asjalikud ja targad inimesed, ning alles siis 
kandideerida. 

Aivar Ojaperv

Jaanuari lõpus algas alaealis-
te õigusrikkumiste ennetus-
tööd tõhustava projekti „Mur-
depunkt“ elluviimine.
Projekti raames luuakse 20 
noortekeskuse juurde üle 
Eesti kaheliikmelised mees-
konnad, kes aitavad ennetada 
alaealiste õigusrikkumisi.
„Hetkel on noortekeskuste 
potentsiaali noorte õigusrik-
kumiste ennetamiseks vähe 
rakendatud,“ ütles Eesti Ava-
tud Noortekeskuse juhatuse 
aseesimees Tiina Sinijärv. 
„Kui suudame luua kohalikul 
tasandil tõhusa ennetustööga 
tegeleva koostöövõrgustiku, 
kus noortekeskustel on kin-
del roll, oleme astunud suure 
sammu edasi noortele meele-

pärase, neid väärtustava ja 
positiivselt mõjutava kesk-
konna kujundamisel.“
Projekt kestab 2016. aasta ap-
rillini ning see on suunatud 
13–17aastastele õigusrikkuja-
tele ja riskinoortele, keda jul-
gustatakse kaasa rääkima 
oma isiklikku elu mõjutavate 
otsuste tegemisel ning katse-
tama eakaaslaste grupis uusi 
käitumisviise, mis toetavad 
noore eneseväljendust ja on 
vastuvõetavad laiemale kogu-
konnale.
Lääne-Viru Maavalitsuse ha-
ridus ja sotsiaalosakonna ala-
ealiste komisjoni sekretär-va-
nemspetsialist Helbe Jaani-
mägi ütlusel seisneb maava-
litsuse partnerlus sihtgrupi 

kokkupanekus ja koostöös 
projekti partneriks olevate 
noortekeskustega. Lääne-Vi-
ru maakonnas nõustusid 
koostööd tegema Sõmeru ja 
Väike-Maarja noortekeskus.
Projekti „Murdepunkt“ mak-
sumus on 188 889 eurot ja se-
da rahastab Euroopa Majan-
duspiirkonna (EMP) toetuste 
programm „Riskilapsed ja –
noored“.
Programmi viivad üheskoos 
ellu Haridus- ja Teadusminis-
teerium, Justiitsministeerium 
ja Sotsiaalministeerium. 
Programmi rakendusüksu-
seks on Eesti Noorsootöö 
Keskus.

Kõikidel klassidel, kes osale-
vad Suitsuprii klass 2014-
2015 ennetusprogrammis, on 
võimalus osaleda omaloo-
mingu konkursil, kirjutab 
Lääne-Viru Maavalitsuse ko-
dulehekülg.
Oma töid on võimalik saata 
Tervise Arengu Instituuti 
(Hiiu 42, 11619 Tallinn) kuni 
9. märtsini.
Oodatud on õpilaste plaka-
teid teemal „Kui keegi ei tar-
vitaks tubakatooteid...“ koos 
teemakohase hüüdlausega.

Konkursi reeglid
1. Konkursil võivad osaleda 
kõik selle õppeaasta „Suitsu-
prii klass” ennetusprogram-
mis osalevad klassid, kes ei 
ole 15. jaanuari seisuga (va-
hearuande esitamise ajaks) 
võistlust katkestanud.
2. Iga klass võib esitada mak-
simaalselt ühe plakati.
3. Plakatil peab olema selge 

pildiline ja lauseline sõnum, 
plakati eesmärk on kesken-
duda tubakavabale elustiilile.
4. Plakat tuleb esitada tasa-
pinnalisena A2 formaadis 
(420 x 594 mm). Tehnika valik 
on vaba.
5. Plakatid tuleb saata hilje-
malt 9. märtsiks Tervise Aren-
gu Instituuti, aadressil Hiiu 
42, Tallinn, 11619, märksõna-
ga „Suitsuprii klass” Eve-Mai 
Rao. Plakati taha märkida 
õpilase, kooli, klassi ja õpeta-
ja nimi ja kontaktandmed.
6. Plakatitel hinnatakse tuba-
kavaba elustiili sõnumi sel-
gust ja mõjuvust, idee uud-
sust ning plakati teostuse 
kvaliteeti.
Kõik tööd peavad vastama 
konkursi tingimustele, mitte-
vastavad tööd hindamisele ei 
pääse.
7. Töid hinnatakse ja auhin-
nad antakse välja eraldi kahes 
vanuserühmas: 4-8 klass ning 

9-12 klass.
8. Zhürii valib välja parimad 
plakatid 27. märtsiks. Zhürii 
poolt ära märgitud tööd ava-
likustatakse veebiaadressil 
www.terviseinfo.ee
9. Mõlemas vanuserühmas 
antakse välja kolm rahalist 
auhinda, mida võib kasutada 
klassiekskursiooni vm ühisü-
rituse korraldamiseks. I koht 
saab 320 eurot, II koht 200 ja 
III koht 130 eurot. Zhüriil on 
õigus välja anda ka eriauhin-
du.
10. Tervise Arengu Instituudil 
on õigus kasutada töid näi-
tustel, trükistes ja muude in-
fomaterjalides ning oma vee-
bilehtedel. Töid säilitatakse 
üks aasta Tervise Arengu Ins-
tituudis ning kuuluvad tagas-
tamisele ainult autorite 
erisoovil. Korraldajatel on õi-
gus teha muudatusi konkursi 
korralduses, kui selleks peaks 
olema vajadust.

Noortekeskustes algas 
õigusrikkumisi ennetav 
projekt „Murdepunkt” 

Suitsuprii klassi 
omaloomingukonkurss



VARGUSED
3. veebruaril teatati politsei-
le, et Rakveres Vilde tänaval 
asuvasse hoonesse murti 
sisse ja varastati televiisor. 
Kahju on 399 eurot. 
3. veebruaril teatati politsei-
le, et Rakveres Tartu tänaval 
murti sisse õppeasutusse ja 
varastati arvuti. Kahju on 
300 eurot.
29. jaanuaril avastati, et Ta-
pal Rohelisel tänaval asuvast 
korterist on varastatud 
külmkapp väärtusega 250 
eurot.

NOORMEES SAI PEKSA
31. jaanuaril kella 5. ja 6.45 
vahel löödi Tapal Pikal täna-
val tegutsevas baaris 24aas-
tast noormeest. 

VANAMEMMELT PETETI 
1000 EUROT
29. jaanuaril helistati Rakve-
res Võidu tänaval elava 
85aastase naise lauatelefo-
nile. Advokaadina esitlenud 
mees nõudis õnnetuse klaa-
rimiseks 15 000 eurot. Naine 
andis libaadvokaadi poolt 
saadetud mehele 1000 eu-
rot. Hiljem peeti kuriteos 
kahtlustatavana kinni Leedu 
kodanik, 43aastane mees.

VARANE HOMMIKUEINE 
LÄKS KÕRBEMA
1. veebruaril kell 5.05 teatati 
häirekeskusele, et Kadrina 
alevikus Rakvere teel on 
viiekorruselise korterelamu 
trepikoda suitsu täis. Sünd-
muskohale jõudnud pääst-
jad selgitasid välja, et ühes 
korteris oli kõrbenud pliidil 
toit. Elanikud ise olid tuulu-
tanud korteri ja trepikoja. 
Päästjad kontrollisid sünd-
muskoha üle, ohtu ei olnud 
ja keegi vigastada ei saanud.

Kuulutaja
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Ettevõtmise keskkonnamõju 
on läbinud uuringu ning het-
kel on Keskkonnaametis ava-
likul väljapanekul kompleks-
loa taotlus ning eelnõu. Kui 
need toimingud tehtud, saab 
AS HKScan Estonia hakata 
taotlema omavalitsuselt ehi-
tusluba.

Vana ehitatakse ümber
Käitis tahetakse plaanide ko-
haselt tööle panna veel sel 
aastal. Viies lindlas on koht 
103 000 broilerile, maksi-
maalseks seatud tootmis-

Tamsalu lähistele kerkib 
linnukasvatuskompleks
AS HKScan Estonia taot-
leb lube ja kooskõlastusi 
broilerifarmi rajamiseks 
Tamsalu lähistele Uudekü-
lasse.

Aivar Ojaperv

võimsuseks on 773 000 lindu 
aastas.
„Tegemist on vana hanelaga, 
mille HKScan Estonia tahab 
nüüd uuesti kasutusele võt-
ta,“ rääkis Tamsalu vallava-
nem Toomas Uudeberg. „Ma 
isegi ei mäleta, mitu aastat 
see kasutamata on. Vallal on 
igatahes hea meel, et üks tüh-
jana seisnud kompleks saab 
uue elu ning ehk tekib valda 
ka mõni uus töökoht.“
Uudebergi sõnul on kava el-
luviimine pisut takerdunud, 
kuid see tuleneb ilmselt asja-
olust, et kompleksluba hak-
kas esialgu taotlema AS Talle-
gg, kuid mullu suvel toimusid 
nimetatud ettevõttes struk-
tuurilised muudatused: 2. 
juunil ühendati HKScan Gru-
pi juriidilise struktuuri selge-
maks ja lihtsamaks muutmise 
eesmärgil AS Rakvere Liha-

kombinaat ja AS Tallegg, 
ühendatud ettevõtte uueks 
nimeks sai AS HKScan Esto-
nia.

Veokid külast eemale
Keskkonnamõjude hindami-
se protsessis said sõna sekka 
öelda ka kohalikud elanikud 
ja vallavanema sõnul seda ka 
tehti. „Ohutunde tekitasid 
võimalik hais ja suurte veo-
autode liikumine Uudekü-
las,“ rääkis ta. „Saavutasime 
kompromissi: omavalitsus 
väljastab ehitusloa vaid tingi-
musel, et ettevõte ehitab um-
bes 300 meetrit uut teed, et 
lindlat teenindav transport ei 
peaks liikuma läbi Uudekü-
la.“
„Tundub, et rohkem problee-
me üles ei kerkinud,“ lisas ta. 
„Igatahes on tegemist posi-
tiivse arenguga.“

Foto on illustratiivne.

Rakvere Targa Maja osalusega projekt 
jõudis Euroopas nomineeritute hulka
Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Ho-
risont 2020 raames on käivitatud nn Teamingu meede, mille 
eesmärk on arengult Euroopa tippudest maha jäävates piir-
kondades uute teaduse ja tehnoloogia tippkeskuste loomine. 
Rahastusmeetme nimi viitab sellele, et tippkeskuste loomine 
toimub Euroopa kõrgetasemeliste teaduskeskuste mees-
kondlikus koostöös konkursis osalevate ülikoolidega.
Teise vooru nomineerituks osutus Tallinna Tehnikaülikooli 
ning Aalto Ülikooli taotlus FINEST Twins, mille sisuks on tar-
ga linna lahenduste arendamine ja rakendamine Eestis ja 
Soomes. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on kaasatud 
võimaliku klastrina taotlusse FINEST Twins, mille sisuks on 
targa linna lahenduste arendamine ja rakendamine Eestis ja 
Soomes.
Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse koolitus- ja aren-
dusvaldkonna juhi Andres Jaadla sõnul andis Rakvere Targa 
Maja keskus sügise jooksul projekti Eesti-poolsetele kirjuta-
jatele rohkesti sisendit targa linna lahendustealasest tegevu-
sest Eestis ja ka rahvusvaheliselt.
„Suur hulk tööd seisab aga ees ja usutavasti saab Rakvere Tar-
ga Maja Keskus anda oma panuse projekti konkreetse tege-
vuskava ehk äriplaani koostamisse,“ lausus Jaadla.
Eesti Teadusagentuuri hinnangul võib uudist, et Eesti taotlu-
sed on jõudnud Teamingu-konkursi teise vooru, võrrelda fil-
mimaailmast tulnud uudistega Oscari nominatsioonini jõud-
misest.

Aasta kõige keskkonnasõbralikum ettevõte 
on AS Estonian Cell
Keskkonnaminister Mati Raidma autasustas Eesti kõige kesk-
konnasõbralikumaid ettevõtteid, üldvõit läks Kunda lähistel 
tegutsevale ASile Estonian Cell, mis kasutab biogaasi toot-
miseks reovett.
„Kõiki konkursil osalenud ettevõtteid tuleb kiita selle eest, et 
nad on oma tootmises leidnud hulgaliselt uusi, nutikaid ja 
säästlikke lahendusi, mis aitavad keskkonnakoormust vähen-
dada. Näiteks tänavune üldvõitja Estonian Cell kasutab ära 
põhitootmises tekkivat heitvett, et toota biogaasi, mis oma-
korda kasutatakse maagaasi asemel tehases ära. Ainult sel-
lised lahendused on jätkusuutlikud ja ressursside piiratuse 
seisukohalt mõistlikud,“ kommenteeris keskkonnaminister 
Mati Raidma pressiteenistuse vahendusel.
Nii üldvõidu kui ka keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi 
alamkategoorias võitnud AS Estonian Cell tõusis tänu uuen-
duslikule lahendusele Eesti suurimaks biogaasi tootjaks. 
Konkursi üldvõitjana saab ettevõte SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralik-
kuse arendamisse veel 35 000 eurot. 
Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil osales 22 
ettevõtet.

Kuulutaja
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Olen Ene Augasmägi, põline 
virulane. Ma olen ema kahele 
imearmsale lapsele. Töö ja 
õpingud on viinud mind mit-
mele poole üle Eesti ja kauge-
malegi, kuid koduks on ikka 
jäänud Virumaa. Olen õppi-
nud ja teinud politseitööd, 
omandanud magistrikraadi 
sotsiaaltöös ja bakalaureuse- 
kraadi tervisejuhi erialal. Pik-
ki aastaid oli minu juhtida Ta-
pa valla sotsiaaltöö, kuid vii-
mased neli aastat töötan Sot-
siaalministeeriumis tervise-
poliitika juhina. Ma teen oma 
tööd alati särasilmi ja pühen-
dumisega. Minu sõnum on, et 
iga väike muutus toob lõpuks 
kaasa mägede liigutamise pa-
rema elukeskkonna heaks.

Miks kandideerin?
Soovin oma kogemused ja 
teadmised rakendada Viru-
maa heaks, et tänastel ja tule-
vastel virumaalastel oleks 
tahtmist oma tulevikku Viru-
maaga siduda. Olen oma ko-
dukanti kiindunud ja ei pea 
plaani kuhugi pikemaks koli-
da, seepärast on mulle Viru-
maa areng eriti südamelähe-
dane - elamisväärne, mõnus 
ja inspireeriv elukeskkond 
peab saama Virumaa süno-
nüümiks. 
Olen sügavalt veendunud, et 
Virumaa teevad eriliseks te-
ma säravad ja andekad elani-
kud, ning leian, et neid tuleks 
senisest palju rohkem otsuste 
tegemisse kaasata. Mis tahes 
otsuste tegemisel tuleb kuu-
lata nende inimeste arva-
must, keda otsus puudutab. 
Kaasamine võib otsustamise 
esialgu ajamahukamaks 
muuta, kuid see-eest ei kulu 
pärast aega vigade parandu-
sele. Tapa valla sotsiaalvald-
konna juhtides kujunesid mul 
tihedad sidemed selle vald-
konna organisatsioonide ja 
aktivistidega. Olen neid side-
meid alles hoidnud ka minis-
teeriumis töötades, kuna see 
on võimaldanud mul pealin-
nast tulnud ideid praktikute 
peal järele proovida ning te-
rad sõkaldest eraldada. 
Õpetajad on maa sool ja kool 
külaelu keskus, seepärast on 
oluline, et lastel oleks laste-
aed ja kool kodukoha lähedal. 
Riik peab võtma suurema 
vastutuse hariduselu korral-
damisel ning kohalikke oma-
valitsusi selles toetama. Väi-
kese lapse arengus on eelkõi-
ge tähtis turvalisus, seepärast 
pole pikk koolitee kasulik, vii-
gu see kuitahes heasse kooli. 
Gümnaasiumiastmes muu-
tub määravaks aga kooli tase, 
sestap toetan Virumaa tuge-
vate gümnaasiumite eda-
siarendamist.
Töökohad on ühe maakonna 
arengu võtmeküsimuseks. 
Toetan väikeste kohtade ma-
janduselu soodustavaid otsu-
seid – et inimestel oleks tööd 

Riigikogu kandidaat Lääne-Virumaal 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
ENE AUGASMÄGI NR 889

ja selle otsinguil ei peaks ko-
dust kaugele minema. Riigi 
investeeringud peavad jõud-
ma Tallinnast kaugemale, Vi-
rumaa teedevõrku, koolides-
se, riigiasutustesse. Samuti 
on oluline, et inimestel oleks 
võimalus mugavalt liikuda, 
selleks tuleb tagada maakon-
nasisene kiire ning mugav 
transport.
Väärikas vanaduspõlv on 
meie kohustus vanemate ees, 
aga ka omaenese südamera-
hu küsimus – saame ju kord 
kõik vanaks, nagu populaarne 
laulusalm ütleb. 2015. aasta 
aprillis tõusevad pensionid 
keskmiselt 6,3% ning keskmi-
ne pension (374 eurot) jääb 
ka edaspidi tulumaksuva-
baks.
Tegu on viimase viie aasta 
suurima pensionikasvuga. Pi-
dev pensionitõus on eakate 
toetamisel oluline, kuid kau-
geltki mitte piisav – Eesti 
ühiskond peab õppima väär-
tustama eakate elukogemust 
ja tarkust. 
Seisan selle eest, et meie 
maakohtades säiliks kultuuri-
line identiteet. Rakvere teater 
ja Virumaa muuseumid pea-
vad jääma Virumaa kultuuri-
elu veduriteks ning selleks tu-
leb neile tagada stabiilne ra-
hastus.
Seisan selle eest, et igapäeva-
selt rasket tööd tegevad polit-
seinikud saaks ka väärilist 
palka, et me ei pea muretse-
ma oma kalli kodumaa turva-
lisuse pärast ning et saame 
muretumalt oma lapsi Eestis 
kasvatada. 
Pikaajaline kogemus sotsiaal-
töös on mind veennud, et õi-
gel ajal õiget sorti tuge pakku-
des väldime inimeste lange-
mist krooniliste sotsiaalsete 
probleemide küüsi. Sotsiaal-

sfäärile kulutatud raha ei to-
hiks näha ainult kuluna, vaid 
investeeringuna inimeste toi-
metulekusse ja maakonna 
inimeste heaolu kasvu.  Hea 
näide on hambaravi, mille 
pealt Eesti riik on aastaid kok-
ku hoidnud ning pole seda 
täiskasvanutele pakkunud. 
Vaesemad inimesed pole see-
tõttu saanud hambaravi en-
dale lubada. Paraku toovad 
katkised hambad endaga kaa-
sa muud tõved, näiteks süda-
meprobleemid.
Nii olemegi pisikest plommi-
raha kokku hoides saanud 
endale Euroopa ühe kõrgema 
suremuse südame-veresoon-
konnahaigustesse ning suu-
red kulud Haigekassale. On ju 
südameoperatsioon hulga 
kallim kui hambaplomm! 
Hambaravi peab muutuma 
kõigile kättesaadavaks ning 
algatuseks tuleb taastada 
täiskasvanutele hambaravi 
toetus 200 eurot kolme aasta 
kohta.
Samuti seisan, et lastetoetus 
kasvaks ning ükskõik kus piir-
konnas inimene elab, taga-
taks võrdsed sotsiaalsed ga-
rantiid. Nutikas lapsetoetus, 
mida mina sooviksin näha, 
oleks selline, et osa toetusest 
tuleks kasutada lapse huvi-
ringideks – nii saavad kõik 
lapsed võimaluse end aren-
dada ning oma anded avasta-
da.
Tervis ja toimetulek on minu 
jaoks elu peamised väärtused 
nii isiklikus kui ühiskondlikus 
elus. Tark ühiskond hoiab ja 
arendab oma kõige kallimat 
ressurssi - inimest! 
Eelnimetatud sõnad ei ole 
lihtsalt sõnad, vaid iga sõna 
taga on minu aastatepikkune 
töö parema ja toetavama 
ühiskonna nimel.



Kuulutaja reede, 6. veebruar 2015 5Uudised
MÕNE REAGA

Viimastel kuudel on Kundas 
toasooja piirhind muutunud 
lausa kolm korda: detsembris 
oli põhjuseks maagaasi võr-
guteenuse hinna tõus, jaa-
nuaris maagaasi aktsiisi tõus 
ja veebruaris eelmise aasta 
maagaasi hinnakõikumisi ar-
vestava teguri muutus. Jaa-
nuaris ja veebruaris on piir-
hind vastavalt 76,41 ja 76,76 �/
MWh.
„Detsembris saime erakorra-
liselt osta maagaasi soodsa-
malt, kui olime arvestanud, ja 
seetõttu rakendasime siis ka 
piirhinnast madalamat hinda 
73,86 �/MWh,“ selgitas Adven 
Eesti kliendihalduse valdkon-
na juht Arbo Reino Kunda lin-
na kodulehel.
Maailmas langeb toornafta 
hind, kas see ei peks kajastu-
ma ka soojatootmises? Kun-
das kasutatakse soojuse toot-
miseks teatavasti aga maa-
gaasi.
„Maagaasi hinda mõjutab 9 
kuu keskmine kütteõli hind 
eurodes,“ kinnitas Reino. 
„Kütteõli hinna languse alu-
sel võiks ka maagaasi hind ju-
ba langeda, kuid kahjuks on 
dollari kursi tugevnemine vii-
maste kuude jooksul „ära 
söönud“ kütteõli hinnalangu-
sest tuleneva efekti. Seega ei 
saa täna lubada, et saame 
müüa soojust piirhinnast ma-
dalama hinnaga, lõpliku vas-
tuse saame anda veebruari 
esimestel päevadel. Järgneva-
teks kuudeks prognoosime 
küll gaasi hinna mõningast 
langust, kuid see eeldab euro 

Ulvis toimub 
valimisväitlus 
fosforiidi teemadel
7. veebruaril algusega kell 16 
toimub valimiseelne maava-
rade kasutuse teemaline 
väitlus „Põlevkivi ja fosforiit 
- kas Virumaa õnn või õnne-
tus?” Rägavere vallas Ulvi 
rahvamajas.
Rahva ette tulevad Riigikogu 
saadikukandidaadid, kes 
väitlevad maavarade kasu-
tuse teemadel ja vastavad 
rahva sellekohastele küsi-
mustele.
Väitluse korraldab MTÜ 
Miila Hiiemäe.

Tööinspektsiooni 
Rakvere kontor 
kolis Kreutzwaldi 
tänavale
Alates veebruarist võtab 
Tööinspektsioon Rakveres 
kodanikke vastu Kreutzwal-
di 5B hoones. Tööinspekt-
siooni poole on võimalik 
pöörduda nii töösuhete kui 
-ohutusalaste küsimustega.

Liikumispiirangud 
kaitseväe 
keskpolügoonil
Tänavu veebruaris toimu-
vad kaitseväe keskpolügoo-
nil (Tapa, Kadrina ja Kuus-
alu vallas) taas laskeharjutu-
sed ning sellega seoses on 
kõrvalistele isikutele seal lii-
kumine piiratud 3.-20. veeb-
ruarini ning 23.-27. veeb-
ruarini. Seoses lõhkeharju-
tustega on liikumine piira-
tud ka 2.-6., 9.-12., ning 19. 
ja 26. veebruaril. Täpsem in-
fo kvkp@mil.ee 
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Kundas kõigub Kundas kõigub 
toasooja hindtoasooja hind

Trammide nimekonkursile
laekus üle tuhande pakkumise
Mullu 18. detsembril kuulutas Tallinna Linnatranspordi AS 
välja uute trammide nimekonkursi ja tänaseks on nimed va-
litud. 
Tallinna Linnatranspordi ASile saabus üle tuhande nimepak-
kumise. „Nende pealt sai tehtud otsus, et valime kõikidele 
trammidele ilusad naisterahva nimed,“ rääkis abilinnapea 
Taavi Aas linnavalitsuse pressikonverentsil. 
Nimede valikul lähtuti peamiselt sellest, kui palju üht või 
teist nime esitati. Pakutud nimed tähestikulises järjekorras 
on Anna, Annika, Eerika, Elise, Jaanika, Kadri, Karmen, Kata-
riina, Koidula, Lydia, Linda, Maarika, Maria, Paula, Teele, Tii-
na, Triin ja Viivika.
Koos esimese trammi nimega Moonika on välja valitud 19 ni-
me. Ühele trammile jäi nimi panemata - see otsustatakse siis, 
kui viimane uutest trammidest kohale jõuab. 

Tallinnas registreeriti jaanuaris 404 sündi
Tallinna Perekonnaseisuamet registreeris jaanuaris 404 sün-
di, mis on detsembriga võrreldes 16 sündi rohkem. Jaanuaris 
registreeriti 448 surma, mis on detsembriga võrreldes 11 sur-
ma enam. Seega registreeriti nii detsembris kui ka jaanuaris 
surmasid sündidest enam. Rahvastikuregistri andmeil elas 1. 
veebruari seisuga Tallinnas 434 810 inimest, jaanuariga kas-
vas pealinna elanikkond 384 inimese võrra. Aasta alguse sei-
suga elas Tallinnas 434 426 inimest, möödunud aasta jooksul 
kasvas pealinna elanikkond 4527 inimese võrra.

Leivatehase naabrusse
kavandatakse uusi äri- ja tootmishooneid
Tallinna linnavalitsus võttis vastu Mustamäe linnaosas asuva 
2,86 ha suuruse maa-ala kohta koostatud detailplaneeringu, 
mis loob võimaluse ehitada tööstuspiirkonnana kasutatavale 
alale uued äri- ja tootmishooned. 
Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 
76j kinnistute detailplaneeringuga on kavandatud alale kok-
ku kuus kuni viiekorruselist hoonet. Lisaks antakse planee-
ringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimi-
se ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeritav maa-ala asub Mustamäe linnaosas Akadeemia 
tee ja Kadaka tee vahelises kvartalis. Piirkonnas on valdavalt 
äri- ja tootmishooned ning kruntide sihtotstarve on peami-
selt äri- ja tootmismaa. Planeeringualast kirdesse jääb pla-
neeritav 12- kuni 14-korruseliste korterelamutega ela-
mukvartal ning põhja poole Väike-Õismäe elurajoon.
Planeeringulahendusega kavandatud 3-5-korruselised äri- ja 
tootmishooned, seni kasutuseta seisnud hoonestamata 
kruntide korrastamine ning alale kergliiklusteede ja pargiala 
ettenägemine on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplanee-
ringuga. 

Raepress

TALLINNA UUDISED

Kunda tsemenditehase korstnad. Foto: arhiiv

tugevnemist dollari suhtes.“
Enne eelmist kütteperioodi 
tehti Kundas ettevalmistusi 
Kunda linna soojusvarustuse 
ümberkorraldamiseks. „Gaa-
sikatlamaja ehitasime välja, 
kuid puiduhakkekatlamaja jäi 
ehitamata seoses planeeringu 
vaidlustamisega,“ märkis Rei-
no. „Seetõttu ei ole me saa-
nud üle minna odavama kü-
tuse kasutamisele, kuid osa 
sellega kaasnevaid kulutusi 
on juba tehtud. Praegu koos-
kõlastame soojuse uut hinda, 
mis sisaldaks 2013. aasta lõ-
pus rajatud gaasikatlamaja 
maksumust. Selle kulu lisa-

mine põhjustaks soojuse hin-
na mõningase tõusu, kuid ar-
vestades gaasi hinna langust, 
ei tohiks hind lõppkokkuvõt-
tes oluliselt muutuda.“
„Seega on väga oluline, et 
puiduhakkekatlamaja maatü-
ki detailplaneeringu kohtu-
vaidlus linna ja vaidlustaja 
vahel jõuaks lõpule ning lähi-
ajal saaks projektiga jätkata,“ 
lisas ta. „Oleme kindlad, et 
kodumaise kütuse kasutami-
ne võimaldaks ära hoida jär-
sud hinnamuutused ja tagada 
soojusvarustuse stabiilsuse.“

Aivar Ojaperv
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Lugeja küsib: kui tihti peaks 
tegema müramõõdistusi 
tootmistsehhis ja kas 
ettevõte võib neid ise teha, 
kui on olemas kalibreeritud 
müramõõtur?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööohutuse peaspetsialist 
Piret Kaljula.
Selleks, et saada täpsemat 
teavet, mis ettevõtte tööke-
skkonnas toimub, on vaja 
töökeskkonna riskianalüüsi 
raames mõõta töökeskkon-
nas esinevate ohutegurite, 
sealhulgas müra parameet-
rid.
Ideaalis toimuvad esimesed 
müra mõõtmised riski-
analüüsi korraldamisel enne 
tootmise alustamist ja enne, 
kui töötajad müras tööle 
asuvad.
Mõõtmised võib läbi viia 
akrediteeritud labor. Vabari-
igi Valitsuse 12.04.2007. a 
määruse nr 108 „Tööter-
vishoiu ja tööohutuse nõud-
ed mürast mõjutatud tööke-
skkonnale, töökeskkonna 
müra piirnormid ja müra 
mõõtmise kord“ § 9 lõige 2 
sätestab, et mõõtet-
ulemused peavad olema jäl-
gitavad mõõteseaduse 
tähenduses. Mõõtmise jälgi-
tavust ei taga mitte ainult 
kalibreeritud või taadeldud 
mõõteriist, vaid ka pädev 
mõõtja, kes oskab mõõterii-
staga mõõdetud tulemusi 
asjakohaselt tõlgendada 
ning võrrelda õigusaktis või 
standardis antud normide-
ga. Müra mõõtmise tulemu-
si võib olla vaja kasutada 
hilisemalt kohtuvaidluses 
näiteks kutsehaigestumise 
asja arutamisel ning kohus 
arvestab tõendina ainult 
akrediteeritud labori poolt 
läbi viidud mõõtmiste tu-
lemusi.
Akrediteeritud laborite loet-
elu on toodud Eesti Akredi-
teerimiskeskuse kodulehel.
Müra mõõtmisel ei ole olu-
line mitte ainult müratase 
(detsibellid), vaid ka müra 
sagedus. Mida rohkem infot 
mürataseme ja müra sage-
duse kohta on, seda paremi-
ni on võimalik töötajat müra 
eest kaitsta, sest on võimalik 
soetada sobivad kuul-
miskaitsevahendid, arvesta-
des konkreetset töötamise 
kohta ja selle eripärasid. 
Korraldades müra mõõtmi-
si, tuleb kaaluda müra 
mõõtmist mitte ainult neil 
töötamiskohtadel, kus kasu-
tatakse müra tekitavaid 
seadmeid, vaid ka eemal 
asuvatel töötamiskohtadel, 
kus müra võib ületada 
piirnormi.
Mingeid perioode, mille 
möödumisel tuleb müra 
uuesti mõõta, õigusaktidega 
kehtestatud ei ole. Müra 
mõõtmist tuleb korrata, kui 
töökohas tehtavad muuda-
tused võivad mürataset 
suurendada.
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Põllumajandusminister Ivari 
Padar allkirjastas käskkirja, 
millega edastab Euroopa Ko-
misjonile geograafilise tähise 
Estonian Vodka registreerimi-
se taotluse. Kui taotlus saab 
heakskiidu, saab Eesti endale 
esimese geograafilise tähise-
ga toote. 
„Geograafiline tähis aitab et-
tevõtetel tõsta konkurentsi-
võimet, väärtustades Eesti 
viina kvaliteeti ning andes 
tarbijale paremat teavet val-
mistamise tehnoloogia, oma-
duste ja eripära kohta,“ ütles 
põllumajandusminister Ivari 
Padar. „Esimese geograafilise 
tähise registreerimine oleks 

tähtis samm kogu Eesti toidu-
ainesektorile ja hea võimalus 
põllumajandustootjatele oma 
toodangule lisandväärtust 
anda.“
Estonian Vodka on geograafi-
line tähis (GT) viinale, mille 
valmistamisel on kasutatud 
Eestis kasvatatud toorainet 
ning Eesti päritolu veest val-
mistatud etüülalkoholi. GT 
Estonian Vodka registreerimi-
sega tohib vastavat sõnapaari 
kasutada toote märgistusel 
vaid juhul, kui viin on toode-
tud tehnilises toimikus sätes-
tatud nõuetele. Teistel Eestis 
valmistatud viinadel võib 
edaspidi kasutada väljendeid 

„Vodka from Estonia“, „Vodka 
made in Estonia“ jne.
2013. aasta jaanuaris esitas 
Põllumajandusministeeriu-
mile taotluse tähise registree-
rimiseks ELi tasandil Esto-
nian Spirit OÜ, kuid taotlust 
sel kujul ei rahuldatud. Uus 
taotlus esitati 2014. aasta 
märtsis koos Remedia ASiga. 
Estonian Vodka GT registree-
rimisele on toetust avaldanud 
Eesti Põllumeeste Keskliit, 
Eestimaa Talupidajate Kesk-
liit ja tänavu rukkiaastat tä-
histav Eesti Rukki Selts. 
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Projekt „Märka meid“ on 
mõeldud teavitus- ja enne-
tustööks lasteaia vanemate 
rühmade lastele.
Meie elu on nii habras ja me 
ei tea, mida toob homne 
päev. Selleks soovime rääkida 
lastele ohtudest ja haigustest 
ning kutsume neid ettevaat-
likkusele.
Lääne-Virumaa Puuetega Ini-
meste Koja projekt “Märka 
meid“ on tegutsenud 2013. 

aastast. Oleme külastanud 
paljusid Lääne-Virumaa las-
teaedu. Lasteaiaga Kaur on 
meil veelgi tihedamad side-
med - nemad käivad meie 
päevakeskuses külas. 
Meie projekti aitavad ellu viia 
inimesed, kes olid nõus rääki-
ma oma haigusest või juhtu-
nud õnnetusest. Lapsed saa-
vad proovida, kuidas tunneb 
end pime inimene, kuidas 
kirja panna ümbrikusse ühe 

käega, kuidas sõita ratastooli-
ga või kõndida karguga. Kõige 
selle eesmärgiks on, et lapsed 
oleksid ettevaatlikud ja hoi-
duksid õnnetustest, kuid sa-
mas märkaksid kaaslasi, kel 
mingi haigus.
Projekti rahastab Hasartmän-
gumaksu Nõukogu.

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega 

Inimeste Koja juhatuse 

Puudega inimesed kutsuvad end märkama

Eesti võib saada esimese 
geograafilise tähisega toote

Rakvere Ausambamäel toi-
munud tseremoonial osalesid 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm, Rakvere linnavoli-
kogu esimees Toomas Varek, 
Kaitseliidu Viru maleva pealik 
kolonelleitnant Marek Laa-
nisto ja sõjaveteranid.

Relvarahu ja rahuleping
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Tormi sõnul on sel päeval 
paslik meenutada ka neid 
Asutava Kogu liikmeid, kes 
Eesti poolt rahulepingule alla 
kirjutasid. „Tartu rahuleppele 
alla kirjutades väljendasid 
meie toonased riigijuhid 
kindlat tahet tagada meile, 
eestlastele, vaba kodumaa ja 
rahulik tulevik,“ sõnas Lää-
ne-Viru maavanem Marko 
Torm.
2. veebruaril 1920 allkirjasta-
sid Eesti Vabariigi ning Nõu-
kogude Venemaa esindajad 
Tartus rahulepingu, milles 
Venemaa tunnustas Eesti ise-

Tähistati Tartu 
rahulepingu sõlmimist
Esmaspäeval 11 tähistati 
Tartu rahulepingu sõlmi-
mise 95. aastapäeva. Rak-
veres asetati pärjad Vaba-
dussõjas hukkunute mäles-
tuseks.

Aivar Ojaperv

seisvust. Rahulepinguga lõ-
petati kahe riigi vaheline sõ-
jaseisukord ning määrati 
kindlaks Eesti ja Venemaa va-
heline riigipiir.
Relvarahu Eesti Vabariigi ja 
Nõukogude Venemaa vahel 
oli kehtima hakanud juba 3. 
jaanuaril kell 10.30. Sellele 
eelnevalt, jõulude ajal ja aasta 
viimasel päeval, tegi Nõuko-
gude Venemaa veel meele-
heitlikke katseid sooritada 
pealetung Narva rindel, et 
vallutada osa Eesti territoo-
riumist ja tagada rahuläbirää-
kimistel endale soodsamad 
tingimused.

Venelased pressisid
viimase minutini
Kuigi vaenlane saavutas lo-
kaalset edu ja ületas ajuti ka 
Narva jõe, lõi Eesti sõjavägi 
vastupealetungi tagasi ning 
likvideeris edukalt venelaste 
tekitatud sillapead Narva jõe 
läänekaldal. Narvast idas õn-
nestus rinne kuni sõja lõpuni 
hoida vähemalt suurtükilasu 
kaugusel.
Eestlaste olukorda viimaste 
lahingute ajal raskendas asja-
olu, et samas piirkonnas või-
delnud valgekaartlik Loode-
armee oli selleks ajaks lagu-
nenud ja eestlased pidid 
mehitama kogu rinde. Õn-

neks olid reservis 3. diviisi 
väeosad, kes suvel olid edu-
kalt purustanud Landeswehri 
ja paiknesid pärast seda sisu-
liselt tegevusetult Ida-Lätis. 
Hilissügisel võttis punaste 
vastase rinde 3. diviisilt üle 
selleks ajaks jalule tõusnud 
Läti Vabariigi armee.
Eestlastel õnnestus rahuläbi-
rääkimised läbi viia jõuposit-
sioonilt ja jätta Nõukogude 
Venemaale mulje, et tegeli-
kult on rahu viimane välja-
pääs just viimastele. Tegeli-
kult oli Eesti ülemjuhataja Jo-
han Laidoner Eesti riigijuhti-
dele ausalt mõista andnud, et 
kui rahulepingut ei tule, siis 
Eesti üle paari-kolme kuu sõ-
dida ei suuda, kui just ei õn-
nestu saada tõhusat välisabi.
Eesti poolt kirjutasid rahule-
pingule alla Asutava Kogu 
liikmed Jaan Poska, Ants Piip, 
Mait Püüman ja Julius Selja-
maa ning kindralstaabi kind-
ralmajor Jaan Soots. Venemaa 
poolt andsid rahulepingule 
allkirja ülevenemaalise kesk-
täitevkomitee liige Adolf Joffe 
ja riigikontrolli rahvakomis-
sariaadi kolleegiumi liige Issi-
dor Gukovski.

Aivar Ojaperv
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• Vajatakse lapsehoidjat 3a poisile. 
Venekeelne. Elame Rakveres. Tel 
5836 5675
• Võtan tööle metsaveoauto juhi. 
Tel +372 5127 883

•  S AT  T V  I T  C e n t e r  o t s i b 
müüjat osalise tööajaga. Asume 
Põhjakeskuses I korrusel. Tel 
5232 277

• Ter visekeskus OÜ (Kunda 
perearstikeskus) ootab oma 
kollektiivi juurde rõõmsameelset 
k o h u s e t u n d l i k ku  p e r e õ d e . 
Kasuks tuleb eelnev töötamine 
perearstiga. Kandideerimiseks 
saada oma CV e-mailile: viru.
tervisekeskus@gmail.com või tule 
meile kohale aadressil Ehitajate 8, 
Kunda. Lisainfo telefonil 5526312

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

• Võtan hoida lapse. Tel 5656 6918

• Kogemustega raamatupidaja 
ootab tööpakkumist. Kontakt 
telefonil: 5092 245

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

 Inglise keel kesktase 
al E 9.02 kel 18 - 19.30 ja 

K 11.02 kell 18.30 - 20

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00         
Reg 5566 1419
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Tasub teada

Joogiekspert OÜ on kogu Ees-
tis kohviteenust pakkuv ette-
võte. Firma põhitegevuseks 
on ettevõtetele kohviteenuse 
pakkumine - kuumajoogikes-
kuste ning kohviautomaatide 
rent, kohviubade müük, ma-
sinate järelteenindus. Erak-
lientidele pakutakse laias va-
likus Jura espressomasinaid 
ja Jura espressomasinate jä-
relteenindust. Kõigile espres-
somasinate ostjatele tehakse 
põhjalik kasutajakoolitus, et 
vältida tavapäraseid kasuta-

Möödunud aasta lõpust ala-
tes pakub Uus Maa kortereid 
Mõisaväljale.
Kinnisvaramaakler Nele Lauk 
nentis, et sealsete kliendipäe-
vade vastu on suur huvi ja 
esimesed võimalikud ostjad 
on suunatud panka läbirääki-
misi pidama.

Mõisavälja uusarendus
„Viimane uusarendus enne 
Mõisaväljat oli 6 aastat taga-
si,“ rääkis Lauk. „Vahepeal oli 
täielik vaikus, sest vajadus 
uute korterite järele praktili-
selt puudus.“ 
Kuigi tegemist on endiste sõ-
javäekasarmutega, on sinna 
rajatud korterid kvaliteetsed 
ja omanäolised. Kasarmutest 
on jäänud vaid betoonkeha, 
kõik muu on uus, kaasaegne 
ja põnevate lahendustega. 
Sellest piirkonnast on kasva-
mas Rakvere kõige modern-
sem tänapäeva inimesele so-
biv elamurajoon.
Avarad autoparklad ja män-
guväljakud lisavad atraktiiv-
sust veelgi. Hetkel on Mõisa-
väljal valmis üks 14 korteriga 
elamu, teises käivad sisetööd. 
Hooneid kütab gaasikatel, 
mis tagab mõistliku soojahin-

Joogiekspert - kohvinautlejate meka

Uus Maa pakkumised värskendavad 
Virumaa kinnisvaraturgu

Kohvipakkuja Joogiek-
spert, kelle peakontor 
asub Tartus, avas esin-
duse Rakvere kesklinnas 
Turu plats 7. Ettevõtte 
põhitegevuseks on aga 
kohviubade müük ja kuu-
majoogikeskuste ning 
kohviautomaatide rent.

Tiia Paist

misest tingituid vigu.
Lisaks Šveitsis toodetud kvali-
teetsetele Jura kohvimasina-
tele, mis sobivad nii koju kui 
ka kontorisse, müüb Joo-
giekspert laias valikus kvali-
teetset kohviuba, samuti koh-
vimasinatele vajalikke tarvi-
kuid ning puhastusvahen-
deid, tehakse ka hooldustöid 
kohapeal ning remonti.
Rendimasinatest pakutakse 
põhiliselt Itaalia tootja Necta 
kuumajoogikeskuseid, mille 
põhivalikus on espresso, kol-
me kangusega tavakohv, late, 
capuccino, kohv koorega ja 
kakao. Lisaks veel üks lisajook 
vastavalt kliendi soovile: 
mustikasupp, puljong või tee. 
Sageli võtavad kliendid koh-
vimasina rendile. Aparaatide-
le on võimalik paigaldada ka 
mündilugeja. 

Arvestatakse
kohvisõprade maitsega
Päeva on hea alustada meele-
pärase kohviga. Sellepärast 

on oluline leida enda jaoks 
sobiv kohviuba. Kuna kau-
bandusvõrgus müüdavad 
tooted on paljude eestlase 
jaoks kas liiga hapud või kibe-
dad, siis kasutab Joogiekspert 
oasegusid, mis on kohanda-
tud eestlaste maitsele. 
Eestlane armastab maheda-

ma maitsega kohvi. Joogieks-
pert on üks vähestest firma-
dest Eestis, kes on kujunda-
nud oma oasegud just eesti 
klientide jaoks. Hind 11-18 
eurot kilogrammi eest on sa-
ma mis kohalikes toidukaup-
lustes. 
Mõned näited. Väga kõrge 

kvaliteediga Espresso Italian 
espressouba on eriline kohvi-
segu, mis valmistatud Joo-
gieksperdi eritellimusel. 
Omapära seisneb selles, et 
see segu on ideaalne nii es-
pressona, tavakohvina kui ka 
piimajookides. Saavutatud on 
väga hea maitse tasakaal ning 
sametine järelmaitse. 
„Segu koosneb Brasiilia (San-
tos), Guatemala, Costa Rica ja 
El Salvadori arabika kohviu-
badest, millele on lisatud 12 
protsenti parimat robustat 
Indiast,“ selgitas Joogieksper-
di Rakvere müügisesindaja 
Margus Vahtramäe. 
Gourmet kohvioad on samuti 
paljude kohvinautijate lem-
mikud. Tegemist on maheda-
maitselise, kuid samas jõulise 
kohviga, mis sobib igapäeva-
kohviks nii espressomasinas 
kui ka suuremas kohviauto-
maadis. Sellele kohvile on 
omane tasakaalukas aroom. 
Segu moodustavad kõrgekva-
liteediline araabika Brasii-

liast, Guatemalast ja 
Kesk-Ameerikast.
Segusid on veel, nõu tasub 
küsida Joogieksperdi esinda-
jatelt.

Masina puhastamine
on hädavajalik
Kui varem pidi kvaliteetse 
kohvimasina omanik lisatar-
vikute ostmiseks pealinna 
minema või netipoes käima, 
siis nüüd on see võimalus ko-
hapeal olemas. Esinduses on 
saadaval katlakivi eemaldus- 
ja rasvapuhastustablette, pii-
mavahusüsteemi puhastus-
vedelikku ning  Jura masinate 
filtreid. 
Esindus pole avatud kindlatel 
kellaaegadel, sest tegu pole 
kauplusega. Kuna sihtgrupp 
on Lääne- ja Ida-Virumaa, 
võib esindaja olla liikvel 
klientide juures. Alati on 
kindlam helistada esinduse 
numbritel ning aeg kokku 
leppida.

Foto:  Tiia Paist

Foto:  Tiia Paist

Kevade tulekuga tekib pal-
judel inimestel kodu vahe-
tusega seotud mõtteid. 
Kinnisvarabüroo Uus Maa 
maaklerite sõnul tuntakse 
huvi nii korterite kui era-
mute vastu.

Tiia Paist

na. Küttesüsteem on jagatud 
sektsioonideks, millest tule-
nevalt töötab katlamaja prae-
gu 1/3 võimsusega.
Pakkuda on nii ühe-, kahe- 
kui ka kolmetoalisi kortereid. 
Ruutmeetri hind kõigub 
1240-1300 euro vahel – Uus 
Maa maaklerite kinnitusel on 
see Rakvere piirkonnas hetkel 
odavaim hind, millega aren-
dusi müüakse. Näiteks suur-
linnade uusarendustes on 
ruutmeetri hind keskmiselt 
1500-2000 eurot. 
Mõisaväljalt on kesklinna või 
Põhjakeskusesse jalutada 15 

minuti tee, seega on asukoht 
igati soodne. Lähedale jääb 
teatripark.

Linnalähedastes kohta-
des soodsamad pinnad
Lisaks Rakveres müügis ole-
vatele elamispindadele pa-
kub Uus Maa laia valikut ka 
linnalähedastes asulates. Kes 
ei pea paljuks paarkümmend 
minutit tööle ja koju sõita, 
saab eluaseme soetada oluli-
selt soodsamalt. Samas või-
vad maapiirkondades veidi 
kõrgemaks osutuda kommu-
naalkulud, kuid asulates, kus 

on mindud hakkepuidu- või 
mõne muu taastuvenergia 
kasutamisele, toasooja hind 
Rakvere omast ei erine.
Maapiirkondade plussiks on 
veel kindlasti asjaolu, et seal 
on lihtsam leida lasteaiakoh-
ta. Paljud vallad pööravad las-
tele suurt tähelepanu, näiteks 
huviharidus on mitmes oma-
valitsuses lastele tasuta. Rak-
vere lähiümbrust seovad lin-
naga kergliiklusteed.
Peamiselt eramutega tegeleva 
Margus Punase sõnul näitab 
kogemus, et Lahemaa Rah-
vuspargi alad on suurlinna 

inimestele meeltmööda. Kor-
ralik maantee ja kuni 100 ki-
lomeetrit Tallinnast mängib 
seejuures olulist rolli. „Need 
kriteeriumid mõjutavad kaht-
lemata ka hinda,“ kinnitas ta. 
„Mida rohkem Järvamaa poo-

le, seda soodsamaks eramud 
muutuvad. Virumaale maa-
kodu otsiv pere saab teha va-
liku vastavalt oma rahakotile. 
Kui unistus veel kodu suhtes 
täitmata, siis tasub julgelt 
proovida.“

Kui tellida kinnisvara hindamine Uus Maa kaudu 
ja võtta laenu Swedbankist, saab klient eks-
perthinnangu kakskümmend protsenti soodsa-
malt. Laenuleping on võimalik saada kuni viis-
kümmend protsenti soodsamalt, kuid mitte oda-
vamalt kui 190 eurot.

Maakler Nele Lauk Mõisaväljal.

Laias valikus kohvimasinaid.



Kes või mis on Tuli? Saagem 
siis tuttavaks. Laval nähtavas-
se koosseisu kuuluvad Joel 
Põldoja, Alex Verlin, Felix Ver-
lin ja Johannes Pihlak. Joeli 
süüdistavad bändiliikmed 
jõulistes trummipartiides ja 
seltsielu osavas koordineeri-
mises. Alexit sunnitakse aeg-
ajalt harja pähe tegema ja la-
val särki seljast võtma - solist. 
Felix on släpikuningas - mitte 
ükski bassimees ei kasuta nii 
palju pöialt kui Felix. Johan-
nes Joss Pihlak ajab asju, näi-
teks vastab siinkohal Kuulu-
taja küsimustele, ja kui aega 
saab, mängib ka soolokitarri.
Bändil on ka viies liige - Mikk 
Volmer. Tema on sohver, 
nõustaja, moraalne tugi ning 
õppiv helimees. Kui neljakesi 
otsustatud ei saa, kutsutakse 
Mikk. Nõu ja jõuga toetavaid 
sõpru on neil veel.

Kui ammu ja kuidas tekkis 
ansambel Tuli?
14. veebruaril saab Tule live- 
tegevus 3aastaseks. Tuli are-
nes välja ühekordsest projek-

tist, mis pandi kokku kooli ta-
lendisõu võitmiseks. Võistlu-
se me muide ka võitsime. 
Toona oli ansambli nimi The 
What Everest, koosseisus ki-
tarr, bass, flööt, sahisti ja tim-
pan. Sahisti ja timpani vahe-
tasime varsti trummikomp-
lekti vastu. Sellest hetkest sai 
Tuli alguse.

Kuidas te ise täpsemalt kir-
jeldate seda stiili, mida vilje-
lete?
Stiili täpsem kirjeldamine on 
muusikakriitikute töö, kuid 
need, kellele meeldib punk, 
rokk või funk, peaksid kind-
lasti meie kontserdile tulema.

Missuguseid etteasteid peate 
oma ajaloos edukamaiks ja 
mis endale on fiilingut pak-
kunud?
Siiamaani on kõige rohkem 
fiilingut pakkunud Noor-
tebänd 2014 finaalsõu esine-
mine. Sinna suunasime kogu 
oma energia, mille saime mit-
mekordselt tagasi bussitäielt 
fännidelt, kes sõitsid Rakve-

Märgatud:
ansambel Tuli Rakverest

Ansambel Tuli hullutab alati publikut. Foto: erakogu

„Saame kokku Vallimäel vana veski juures…“ Paneb ju 
kõrvu kikitama, kui raadiost selliste algussõnadega lugu 
kuuled – mingid Rakvere poisid äkki? Raadio 2 aastahiti 
galal aasta demolooks valitud „Lendame Kuule“ - just 
nimetatud sõnadega see algabki - viib Rakvere noored 
kõrgele ja kaugele.

Tiia Paist

rest Tallinna, et meid toetada. 
Omaette lõbustav ja silmarin-
gi avardav oli ka muidugi R2 
aastahiti galal figureerimine. 
Sinna viis meid lugu „Lenda-
me Kuule“, mis valiti R2 aasta 
demoks. Tulevasele Kantsi li-
ve`ile oleme juba praegu suu-
nanud meeletult energiat, 
seega Kantsist loodame veel 
kõvema fiilingu saada!

Möödunud aasta lõpul sattu-
site meedia fookusesse. Mis 
teie endi jaoks muutus?
Meie jaoks muutus see, et 
meid võetakse nüüd kui päris 
artiste. Loomulikult on mee-
dia suurendanud ka tuntust 
ning tänu sellele on meile 
laekunud rohkem esinemis-
kutseid. Oleme hakanud ka 
rohkem sõule panustama.

Mis ootamas?
Suuremad esinemised on 13. 
veebruaril Kära Kantsis ning 
28. märtsil Tallinn Music Wee-
kil, kuhu saime esinemiskut-
se auhinnana Noortebänd 
2014 finaalist. Samalt üritu-
selt saime auhinnaks koos 
kogenud produtsendiga veel 
Raadio 2 stuudioaja , mille 
varsti loodetavasti edukalt 
realiseerime. Mõtetes on veel 
muusikavideo, võimalikult 
palju materjali salvestada 
ning häid kontserte teha. 
Kindlasti ootab meid ees mi-
dagi sellist, mida me ette nä-

ha ei oska.

Räägi lähemalt 13. kuupäeva 
live-kontserdist Kära Kant-
sis.
Teeme 13. veebruaril Kära 
Kantsis 2 kontserti. Esimene 
algab kell 21 ning on suuna-
tud noorematele kui selle pai-
ga tavakülastajad. Tegemist 
on Kära Kantsi ajaloos esma-
kordse 16+ üritusega ning ju-
ba selle vägeva koha nägemi-
seks tasub uuel generatsioo-
nil kohale tulla! Teine kont-
sert algab südaööl ning siis 
kehtib juba tavapärane Kära 
Kantsi vanusepiirang 18+. 
Kontserdid on sisult samad. 
Meie jaoks on need kontser-
did tähtsad, kuna tähistame 
oma kolmandat sünnipäeva 
ning tahame anda neljandale, 
ilmselt veel edukamale tege-
vusaastale hoogsa alguse.

Mida suvi toob?
Viimased kaks suve oleme 
teinud bändilaagri ühes ke-
nas talumajas ja kirjutanud 
uusi lugusid. Kindlasti jätka-
me seda traditsiooni ka täna-
vu. Ei taha midagi lubada, 
kuid kui leiame juurde häid 
toetajaid, võib juhtuda, et võ-
tame ette mõned mahuka-
mad stuudiosessioonid.

Tuli „Lendame Kuule“
https://www.youtube.com/
watch?v=DAcE5muBfng
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Loomulikult otsisime Lauri 
enne järjekordse proovi al-
gust üles, et küsida lähemat 
seletust valmiva uuslavastuse 
kohta. 

Lauri, rõõm teid näha Rakve-
re Teatris. Mängisite omal 
ajal ise Buratinot ja nüüd as-
tute üles papa Carlona, Bura-
tino isana. Mis tunne on?
Nojaa, siin tuli kaasnäitlejate-
ga vestluse käigus välja, et 
Buratinost oleks võinud kas-
vada ka Carabas-Barabas (ku-
ri teatridirektor, kelle alluvu-
ses Buratino töötas - T.L.). 
Despoot, kes tunneb teatrit 
läbi ja lõhki. Algul Buratino 
oli muidugi, et villerii ja valle-
raa, tahan näitlejaks saada, 
siis aga, oletatava teatridirek-
torina, võtab piitsa kätte ja ri-
putab nukud naela otsa.

Et ta oleks võinud minna tu-
medamale poolele?
Jah, võim hakkab pähe, sellist 
asja juhtub. Aga muidugi, pa-
pa Carlo, see on palju helgem 
pool. 

Kes selle tüki lavastas, kus te 
Buratinot mängisite?
Eero Spriit lavastas, olin siis 
juba mõned aastad teatris 
mänginud. Ja seda me mängi-
sime oma kuus-seitse aastat. 
Nii et kui mängima hakkasi-
me, polnud neid lapsi plaa-
niski veel, kes mulle publiku-
na tulid 6-7 aasta pärast.

Kas Üllar Saaremäe (Rakvere 
Teatri kunstiline juht ja kõ-
nealuse tüki lavastaja – toim) 
on küsinud tolleaegse lavas-
tuse kohta, et kuidas te seal 
mõne asja tegite?
See on tore, et ta täiesti võtab 
teksti järgi, muusika ja laulu-
tekstid on ühised. Kui sa oled 
minu Buratinot näinud...

...kahjuks mitte.

...siis mul on seal väga primi-
tiivne liikumine laulufraaside 
vahel. Ja just eelmine proov 
Üllar küsis, et kuidas nüüdne 
osatäitja Imre (Buratinot 
mängib Imre Õunapuu -T.L.) 
teeb. Ma saalis siis vaatasin ja 
aasisime, et vastab „patendi-
le” küll. Selles hüppamises ja 
kargamises on midagi puulik-

ku, Buratino oli ju puust, ega, 
kui järele mõelda, midagi 
plastilist ta oma liikumises ju 
ei teinud, ta ei suudaks teha.

Kas kasutate Juhan Viidingu 
laulusõnu, mis olid Noorsoo-
teatri lavastuses?
Jah, kõik on originaal. Ja müts 
maha, see on väga filosoofili-
ne tekst. (Deklameerib) „Mi-
nu kuulus nukuriik”, mõtle, 
laulda nii 78. aastal. „Minu 
kuulus nukuriik, vaikne vaga 
nagu tiik, puised rahvahul-
gad, kõigi peades pulgad“. 
Carabas-Barabas, valitseja 
selles loos, laulab nii.
Tükki mängiti iga pühapäev 
Salme kultuurimajas. Nii et 
õitsvas eas mul vabu püha-
päeva hommikuid pole ol-
nudki paraku. Kord jäi õhtuks 
planeeritud üks teine etendus 
ära ning küsiti, et kas trupp 
oleks nõus õhtul „Buratinot” 
mängima täiskasvanud publi-
kule, sest saal oli välja müü-
dud.
Ja kas sa tead, kui menukalt 
see läks. Kuidas kõik „rosi-
nad“ publikusse läksid ja kui-
das Volkonski mängitud Cara-
bas-Barabasi laulu ajal olid 
üksikud aplausid.
See oli menukas tükk, need, 
kes rohkem teatrieluga kursis 
olid, teadsid, et see muusika 
on kirjutatud lätikeelsetele 
„Buratino” lauludele Olav 
Ehala poolt. Siin ma võin na-
tuke vassida, kas Olku kirjutas 
enne viisid ja siis tehti sõnad 
peale või oli see vastupidi.
Riia Noorsooteater mängis 
„Buratinot” ja meil olid nen-
dega väga soojad suhted tol 
ajal. Käisime tihti üksteisel 
külas. Kui ma ei eksi, siis 
mängiti samal ajal „Burati-
not” ka Leedus. Fantaseerisi-
me, et kui tooks selle etendu-
se kokku, teeks sellest kapust-
niku (tuletis venekeelsest sõ-
nast „kapusta“ – T.L.), et pa-
neks kolm Buratinot lava pea-
le mängima, las Carabas-Ba-
rabas siis heitleb üksi seal re-
volutsiooniliste Buratinode-
ga. Minu arust ühe leedu 
näitlejaga arutasime seda na-
psilauas, kuid sinna ta jäi. Aga 
noh, teatri töö ongi nonsen-
sist teha reaalsus ja võimalik-
kus.

Kuidas Buratinole ninasid et-
te pandi?
Oi, see oli suur töö. Mind len-
nutati Moskvasse lausa. Elus 
esimest korda oli niisugune 
tunne, kuidas öelda, nagu 
oleksid kirstus.
Õudne tunne, kui sul valatak-
se seda külma kipsi näkku. 
Kas tead Kazbeki suitse - pa-
berossi hülsid pandi ninna, et 
ma hingata saaks ja pidin nii-
moodi olema senikaua, kuni 
kips ära kivistub täielikult. 
Selline tunne oli, et nii, nüüd 
on haud. Selline tunne vist 
hauas ongi, kui seal üldse 
tunnet on.
Nii võeti mult täielik nina 
koopia ja siis valati kautšukist 
ninad.
Kautšuk oli Nõukogude Lii-
dus isegi natuke strateegiline 
materjal, ainult numbriteha-
sed võisid kasutada seda. Ma 
tellisin 50 nina, nii et kui hil-
jem käisin lasteaedades Bura-
tinona haltuurat tegemas, oli 
nina alati võtta ja ette torgata.

Tänapäeval saab vast lihtsa-
malt hakkama?
Arvan, et võetakse ikkagi 
vorm ja tehakse silikoonist. 
Buratinol on ju palju füüsilist 
tegevust, mingisugune papi-
torbik ei tulnud juba tol ajal 
kõne allagi. Sest kui sa liiguta-
sid, pidi nina olema orgaani-
line.

Mis liimiga see siis ette pan-
di?
See on seesama parukaliim, 
mis haiseb hästi. Vene ajal tuli 
BF2 liim - see lõhn võttis sil-
mast pisara välja ja sellepä-
rast nina ära kuluski, sest igal 
äravõtmisel nina õhuke serv 
murenes natukene. Ära võeti 
atsetooniga. Olid nii kui auto 
(Lauri naerab).
Oma poolteist tundi tuli va-
rem teatrisse tulla, et grimm 
valmis saada.

Sirvisin tüki aluseks olevat 
Aleksei Tolstoi raamatut ja 
see on nagu seiklusjutt.
No ikka. Kui Buratino oleks 
paipoiss olnud, siis ta oleks 
koju jäänd, papa Carlo oleks 
talle aabitsa toond ja ta oleks 
omandanud kalligraafilise 
käekirja ja nii edasi. Aga ta oli 
väike pätipoiss, kaak noh, pa-
ni kodust lõikama. Kilgile pa-
neb haamriga vastu pead... 
Paipoiss ei läheks ju maailma, 
ei hakkaks nende allmaailma 
diileritega maid jagama, kui 
need narkarid, kass Basilio ja 
rebane Alice, tulid – kui prae-
gusesse olusse üle kanda. 

LAURI NEBEL:
Buratinost papa Carl
Rakvere Teatri järgmine uuslavastus on 6. märtsil lavale 
jõudev koguperetükk „Buratino”, kus papa Carlot män-
gib Lauri Nebel. Mees, kes kehastas kuulsat puunukku 
Noorsooteatri 1978. aasta lavastuses.

Tõnu Lilleorg

Rakvere teatrimajas tunneb 
Lauri Nebel end koduselt. 

Foto: Mari Rohtla

DIKTAATORID UJUVAD PINNALE

Tundub, et täiskasvanute jaoks võiks tüki sisu,
kasvõi Carabas-Barabasi näitel, olla eluline?
On-on, praegu on samamoodi, diktaatorid ujuvad pinnale. 
Tulid ja rääkisid, et laulev revolutsioon, ja vaata, mis mõnest 
mehest on saanud, nii rabavad seda pirukat ja ei tunneta 
seda, et nende aeg on läbi ja kasulikum oleks tipust ära tulla 
kui sinna jääda. Võim lööb pähe, mis sa teed.
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12. veebruaril jõuab Ugala teatris lavale legendaarne lasteju-
tustus “Cipollino seiklused”. Kevadel võtab Cipollino reisi et-
te ka Tallinnasse, Tartusse, Kosele, Pärnusse, Haapsallu ning 
Valka. 
Värskes lavaloos, mida on ilmestatud rohkete lauludega, te-
gutseb uljas sibulapoiss koos oma kaaslastega ühes tavalises 
toidupoes. Sellises, nagu neid igas linnakeses ikka leidub. 
Toidupoes ei ole aga lood üldse tavalised, võiks isegi öelda, et 
need on hoopislugu täbarad. 
Puu- ja köögiviljaletis on vürst Sidruni juhtimisel võimu enda 
kätte haaranud ahned puuviljad. Vürsti parem käsi rüütel To-
mat on ära keelanud nii laulmise kui tantsimise, pidutsemi-
sest ja rõõmsast meelest rääkimata. 
Cipollino ja tema sõbrad ei lase end küll käskudest segada, 
kuid kui rüütel Tomat ühel päeval Cipollino isa vahistab ning 
eluks ajaks vangi mõistab, seisab sibulapoiss otsuse ees – või-
delda õigluse eest ning teha lõpp vürst Sidruni ebaõiglasele 
valitsemisele.
Tuntud lastekirjaniku Gianni Rodari jutustuse põhjal on lau-
ludega lastenäidendi kirjutanud Donald Tomberg, lavastab 
Kristo Toots ning kunstnik on Rosita Raud. Nimiosas on Mar-
tin Mill ja teistes rollides suur osa Ugala trupist. Lauludele lõi 
viisid Üllo Kaur ning liikumise seadis Oleg Titov.
Lavastus sobib lastele alates 6. eluaastast ja lapsemeelsetele 
täiskasvanutele.

Kuulutaja

16. veebruaril näeb Rakvere 
Teatri suures saalis Ugala 
etendust „Eesriie avaneb!”, 
kus viis naist tegelevad pä-
randuseks saadud teatrimaja 
ülesvuntsimisega.
Komöödiazhanrisse asetatud 
näitemäng pretendeerib in-
telligentsele meelelahutusele. 
Heaks eelduseks õnnestumi-
sele näib olevat tüki autor, 
täies loomejõus ja auhindu 
võitnud Peter Quilter, kelle 
teisi näidendeid mängitakse 
ja on mängitud Ugalas („Due-
tid”), Endlas („Boyband”) ja 
Eesti Draamateatris („Hiil-
gav!”).
Tükis on küllaltki huvitav 
ideestik. Päranduseks saadud 
teatrimaja nihutab mustrit, 
millesse tegelased oma koge-
musi ja seoseid asetavad. Kui-
gi räämas, on pärandus ikkagi 
teater, imede sepikoda. Tege-
lastel tuleb uude olukorda 
sattununa liikuda eemale se-
nisest mugavustsoonist ja 
klattida ka omavahelised 
suhted.
Paraku on ülalöeldu peaasja-
likult kogu hea, mida tüki 
kohta öelda saab. Tegevustik 
on hõre, tegelaste motivat-
sioon jääb arusaamatuks. 
Terve esimese vaatuse vältel 
lavakujundus lihtsalt seisab, 
ilma et looks mingitki pinget 

atmosfääri tegelaste ja sünd-
muste osas. Absoluutselt ei 
teki publikus istudes arusaa-
ma, et laval nähtav tegevus ei 
saaks toimuda kuskil mujal. 
Probleemid algavad näiden-
dist. Huvitav, kas see on 
mõeldud vestlusdraamana, 
kus nalja tekkimise lootus on 
jäetud tegelaste omavahelise 
vestluse kanda. Ei selgu, kui 
palju tegelased tahavad seda 
teatrimaja korda teha ja tööle 
panna. Kas nad tegutsevad 
seal näiteks ainult nädalava-
hetustel? Või olid nad kõik 
enne töötud, et saavad nüüd 
seal päevade kaupa aega vee-
ta? Või näiteks tütre tegelas-
kuju, keda mängib üsnagi 
hästi Kadri Lepp. Ta on kol-
mekümnenda eluaasta kün-
nisel ja ilma elukaaslaseta. Al-
gul näeme teda oma neuroo-
tilisele emale (mängib Terje 
Pennie) alandlikult teed keet-
mas. Aga juba mõne aja pä-
rast ilmutab ta eneseteadlik-
kust, hakates teatrimaja te-
gevjuhiks. Vabandage väga, 
aga millised sündmused tin-
gisid sellise muutuse? Oli sel-
leks pelk meenutav vestlus 
kaastegelasega, et mida teatri 
pärandanud isa mõtles või 
tahtnuks näha? Nõustun siin-
kohal täielikult ühe arvustaja-
ga Leicesterist, kes väitis, et 

näitekirjanikul peab olema 
tõeline ideede kriis, kui ta 
toob pinge ja nalja tekitami-
seks komöödiasse sisse hii-
gelsuure plüüškaru (fotol).
Nii et mina tundsin suurt 
puudust tegevuslikkusest. 
Mõnevõrra paranes olukord 
teises vaatuses, kui laval näh-
tavasse „teater teatris” mude-
lisse ka publik sisse lasti ehk 
tegelased olid selga pannud 
õhtukleidi ja tegid viimaseid 
ettevalmistusi kohe-kohe al-
gavaks avaürituseks. Ahjaa, 
plusspoolele saab siiski kan-
da ka Marika Palmi osatäit-
mise (mängis siniste juustega 
turundusspetsialisti): ta esi-
tas hästi oma tegelase aplom-
bikat suhtlemisviisi. Näitlejal 
oli selle tegelaskujuga natu-
kenegi midagi ekstravertset 
ette võtta.
Tunnistan, et kuna laval olid 
ainult naised (karu kostüü-
mis tegelase kohta andmed 
puuduvad), võisin jääda ilma 
millestki sellisest, mida nais-
tegelase juures oskab paremi-
ni märgata naisvaataja. Siiski 
saan öelda, et selle lavastuse 
vaatamine on täielikult vaata-
ja enda vastutusel ja on raske 
midagi kaotada, kui seda mit-
te teha.

Tõnu Lilleorg

Väike teatrimaja, 
näitlejaks karu

Parima näitlejatöö tegi lavastuses Marika Palm. 

TEATRIARVUSTUS

Foto: Ugala

Täielik uulitsapoiss. Ja selle 
joone tõin oma rolli sisse.
Ja kuna papa Carlo teda üksi 
kasvatas, läkski Buratino ko-
dunt ära, pani lõikama. Ja 
näed, sai veel saladuse teada, 
sai kuldraha. Papa Carloga oli 
tal olemas südameside. Papa 
Carlo müüs oma kuue maha 
ja nii tulebki mul mängida 
selles stseenis, et mul on 
külm, et me seda kahe silma 
vahele ei jätaks.

Tüki väljendid „lollide maa”, 
„imede põld”, „konnatiik” te-
kitavad hoobilt sellise ära-
tundmise tänases päevas.
Nojaa.

See on ikka nii äge, et mängi-
site omal ajal Buratinot ja 
nüüd puupoisi vastastegelast 
papa Carlot.
Aga tead, kui eksitav see võib 
olla. Ma hilinesin lavale! 
Nüüd proovis. Ma pidin lava-
le tulema ja ütlema „Lapsed, 
ega te pole Buratinot näi-
nud?“
Mina aga istusin jalad lösakil 
saalis ja olin Buratinos sees. 
Üllar hüüab: „Tuleb papa 
Carlo!”. Ma ei tulnud selle 
pealegi, et ma pean lavale mi-
nema, noh! Ehk ikka sirgun 
papa Carloks, vaatab.
Esiteks, tekst on nii tuttav, 
mõtled, millised emotsioonid 
sul olid ja kuidas praegu Bu-
ratino teeb, sellist kogemust 
pole elus varem olnud.

Kuidas Imre hakkama saab?
Kenasti, ta on väga musikaal-
ne poiss. On üks stseen, kus 
ma ta liikuma panen. Üllar, 
tore mees, tegi sellise lahen-
duse, et kui olen puuhalust 
pea välja voolinud, on mul 
peitel ja haamer käes ja kõk-
sin laste nähes käe lahti, teise 
käe lahti, siis sõrmed. See on 
tore avastus, et seda tehakse 
publiku ees.

Paari aasta eest tegid koolidi-
rektori osa teleseriaalis „Nur-
jatud tüdrukud“, nii et aeg-
ajalt võtad ikka mõne rolli 
vastu?
No mis ma vastu võtan, ega 
ma nii ülbe pole, et valin pirt-
sakalt rollide vahel. Muidugi 
vabadus on ka magus, eriti 
kui sa pead pensionipõlve ja 
sul on maakodu mere ääres 
nagu mul Matsirannas Lää-
ne-Eestis. Vabadus on tõeline 
rikkus. Aga Üllar kutsus mind 
juba „Cyrano” lavastusse Rak-
veres 2007. aastal.
Tegelen ka lastele judo õpeta-
misega.

loni
MÕNE REAGA

Cipollino seikleb alates 
veebruarist Ugala laval

ugala.eeugala.ee

KÕIK PILETID

8/10€!
KÕIK PILETID

TEATRIPILETITE SOODUSMÜÜK

9.–14. VEEBRUAR

LÄHEB 
KITSAKS!

Sooduspiletid müügil Ugala teatri kassas, 
Piletimaailma ja Piletilevi veebilehtedel ning 

müügikohtades üle Eesti.
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Rakvere vanakraami- ja ko-
misjonikaupluste virvarris 
surfates hakkab silma MTÜ 
Lootusekiir oma heategevus-
poodidega. Üks neist asub 
aadressil Laada 8a, teine Tal-
linna 18a. Facebooki kodule-
heküljel lubavad poed kõigile 
10eurose ostu sooritanutele 
loosiõnne korral spaakülas-
tust või õhtusööki kahele.

Rakveres 45 kaltsukat
Lootusekiire misjonipoe 
arendusjuht Aive Saaver on 
kokku lugenud, et Rakveres 
on 45 kaltsukat ja seetõttu 
konkurents tihe. „Aga eks iga-
ühel ole oma nišš,“ leidis ta. 
„On nõndanimetatud roheli-
se mõtteviisiga vintage’i poe-
pidajaid, aga ka neid, kes suu-
re tulu teenimise peal väljas. 
Meie teeme koostööd Puuete-
ga Inimeste Kojaga.“
Õnneloosi kohta ütles Saaver, 
et nad koguvad raha Lää-
ne-Virumaa Pimedate Ühin-
gule abivahendite ostmiseks. 
„Rakveres on lubanud õla alla 
panna Rohuaia kohvik, Võru-
maal Kubija loodusspaa.“ 
Palka saab MTÜs Lootusekiir 
ainsana selle juht Reelika Jan-
tar, kuna töötab terve päeva 
Tallinna tänava poes. Ülejää-
nud kolm liiget on aga vaba-
tahtlikud. 
Aive Saaver rääkis, et neil tek-
kis mõte luua mittetulundus-
ühing seetõttu, et kui näed 
oma silmaga, kui palju on 
ümberringi hädasolijaid, na-
gu näiteks vähihaiged või ini-
mesi, kes vaevu ots otsaga 
toime tulevad, tahaks neid 
kuidagigi aidata.

Lootusekiir
toetab vähiliitu
Aive Saaver kõneles, et kasu-
tatud rõivaid, mööblit, laua-
nõusid ja voodiriideid anne-
tavad neile või toovad süm-
boolse tasu eest müügile 
head inimesed, kel kodus üle-
liigset kraami, mida enam ei 
vajata. „Oleme väga tänulikud 
lahketele annetajatele,“ ütles 
Aive tänusõnad.
Alguses proovisid nad osta 
kaupa ka tarnijatelt, kes Nor-
rast ja Rootsist kasutatud rii-
deid Eestisse toovad. „Suurtes 
prügikottides, mida tuli sor-

Lootusekiire poed abistavad 
vähiliitu ja pimedate ühingut
Rakvere linnapildis domi-
neerivad second-hand-
poed ehk rahvakeeli kalt-
sukad. Leidub leiukaid ja 
hilbukaid, harakapesi ja 
kirbukaid, taaskasutus- ja 
uuskasutuskeskuseid. 
MTÜl Lootusekiir on kaks 
vanakraamikauplust ning 
nemad annetavad suure 
osa müügitulust vähiliidu-
le ja pimedate ühingule.

Ülle Kask

Lii ei taha võlgu jääda: kuna raha napib, siis tasub ta kauba eest enda tehtud pärlitega.

teerima hakata, polnud pal-
jud asjad kvaliteetsed. Soo-
mest aga, kust kaltsukate pi-
dajad enne väga head kraami 
toomas käisid, pole enam 
suurt midagi võtta, kuna seal 
on nüüd masu.“
Lootusekiire poodides on ka-
sutatud asjad müügil süm-
boolse tasu eest: hinnad 50 
sendist kuni 1 euroni. “Kuna 
ruumi on vähe, teeme kord 
nädalas inventuuri. Seisma-
jäänud asjad jagame omakor-
da teistele abivajajatele. Loo-
mulikult ei aja me uksest välja 
näiteks eakat prouat, kes toob 
poodi oma surnud abikaasast 
järelejäänud palitu, mis aas-
taid kapis seisnud. Just käis 
loomade varjupaigast talitaja, 
kellele andsime vanu plekilisi 
mantleid koertele allapane-
kuks ja riidekraami koristus-
töödeks ning käte pühkimi-
seks. Oleme asju ka paljulap-
selistele peredele toidupanga 
kaudu jaganud,“ kõneles Saa-
ver.
Küsimuse peale, kas vaesus 
sünnitab vaesust ja õpitud 
abitust, vastas Saaver, et tões-

ti on inimesi, kes viskavad ta-
suta saadud riided minema, 
kui need mustaks lähevad, ja 
tulevad siis uuele satsile järe-
le. „Aga selliseid inimesi ei to-
hi hukka mõista, vaid neid tu-
leb mõista,“ lisas ta.
Jutuajamise keskel poodi si-
senenud Lii rääkis, et käib 
siin tihti. „Aive annab mulle 
iga kord tasuta mõne uue asja 
või kampsuni. Näe, kui ilusad 
teksad ma eelmisel nädalal 
sain,“ näitas Lii. 
Seejärel ulatas ta Aivele kingi-
tuseks enda tehtud pärlid, 
sest raha tal riiete ostmiseks 
pole. Naine rääkis, et elab 
nüüd Rakvere Lille Kodus, ku-
hu kõik Vao hooldekodu asu-
kad ümber koliti. „Linnas on 
nii hea elada, mul on oma tu-
ba ja tugiisik ostis kõik uued 
asjad - kummuti, laua ja isegi 
televiisori,“ rääkis jutukas Lii 
ja kutsus endale külla.

Heategevuskontsert
pimedate ühingule
Saaveri sõnul toob Vähiliit 
MTÜle Lootuskiir iga kuu lõ-
pus tšekid transpordikulude 

kohta, sest paljudel vähihai-
getel napib võimalusi sõita 
Tallinnasse ja Tartusse kee-
miaravile. „Kui vähihaige 
saab diagnoosi, tabab teda 
šokk ja meeleheide. Kui mitte 
keegi talle abikätt ei ulata, 
järgneb kiire surm,“ tõdes 
Saaver. „Lääne- Virumaal on 
30-40 vähihaiget. Näiteks kol-
me inimese elu, mida oleks 
pikendada või koguni päästa 
õnnestunud, jõudis kurva kii-
re lõpuni seetõttu, et neil pol-
nud võimalik maksta kallite 
ravimite ja sõidu eest.“
Pimedate ühingule suuren-
dus- ja lugemisaparaatide 
ostmiseks aitab MTÜ Lootus-
kiir korraldada heategevus-
kontserdi. Üks aparaat mak-
sab 70 eurot ja nägemispuu-
dega inimese invaliidsuspen-
sionist selleks ei piisa.
„Laekvere vald andis terve 
rahvamaja tasuta kasutami-
seks. Lõplik esinejate nimeki-
ri on veel lahtine, sest muusi-
kute ja taidlejatega läbirääki-
mised alles käivad,“ kinnitas 
Saaver.
MTÜl Lootusekiir saab veeb-
ruaris esimene tegutsemi-
saasta täis. Selle aja jooksul 
pole nad omavalitsuselt toe-
tust saanud.
„Aga kodanikealgatuse korras 
loodud mittetulundusühing 
peabki tegutsema ühe aasta, 
alles siis on võimalik hakata 
projekte kirjutama ja raha 
taotlema,“ selgitas heatege-
vuspoe arendusjuht Aive Saa-
ver.

Pimedate ühingu toetuskontsert toimub 15. veebruaril 
kell 15 Laekvere rahvamajas.
Kui head inimesed aidata soovivad, võivad nad teha an-
netuse:
MTÜ Lootusekiir
EE132200221059262937
selgitus: pimedate ühing.

 Foto: Ülle Kask



Kuulutaja reede, 6. veebruar 2015 13Aasta tegijad / Reklaam

Sõmeru valla aumärgiga tun-
nustatakse tänavu Elina Perit 
Uhtnast (pildil; foto valla ko-
dulehelt), kes on kauaaegne 
koori- ja orkestrijuht ning 
hinnatud muusikaõpetaja, ja 
Aare Heina Sõmerult, kes on 
ühiskondlikult aktiivne mit-
mes valdkonnas ning tegus 
kultuuri- ja spordielu eden-
daja, teatab Sõmeru valla ko-
dulehekülg.
Aumärgid antakse pidulikult 
üle Eesti Vabariigi 97. aasta-
päevale pühendatud austa-
misõhtul 20. veebruaril Sõ-
meru keskusehoones.

Aivar Ojaperv

Sõmeru valla aumärk 
antakse
tänavu kahele tublile 
inimesele

Väike-Maarja aasta
tegija on Kadri Kopso
Väike-Maarja vallavolikogu 
kinnitas 30. jaanuari istungil 
valla aasta tegijaks 2014 Kadri 
Kopso (pildil), kirjutab valla 
kodulehekülg. Valla aasta te-
gijat tunnustatakse 24. veeb-
ruaril Väike-Maarja seltsima-
jas toimuval vabariigi aasta-
päeva aktusel.
Kadri Kopso oli tänavu ainu-
ke kandidaat valla aasta tegija 
nimetusele. Tema esitajaid oli 
aga koguni kolm: Eesti Arhi-
tektide Liidu seenioride sekt-
sioon, Väike-Maarja Põllu-
meeste Selts ja Tantsuselts Ta-
rapita. 
Kadri Kopso 2014. aasta oli ti-
hedalt seotud arhitekt Alar 
Kotli loomingu taastutvusta-
misega. Ehitusala ja arhitek-
tuuri hästi tundva inimesena 
avastas Kadri Kopso mõni 
aasta tagasi, et arhitekt Alar 
Kotlist (1904-1963) tänapäe-
val väga palju ei teata, ja adus, 
et tema missioon on teha 
Kotli ja tema looming jälle 
nähtavaks.
Alar Kotli on sündinud Väi-
ke-Maarjas ning õppinud 
Rakveres ja Tartus ning 
Danzigi Tehnikaülikoolis, 
kust sai arhitektihariduse. Te-
ma projektide järgi on Eestis-

Kadrina valla aasta tegijaks valiti tänavu Heli Preismann, kes 
kutsus ellu Lauli Loovstuudio.
Maikuus kaheaastaseks saav Lauli Loovstuudio tegutseb Kad-
rinast mõne kilomeetri kaugusel Undla külas Heli Preismanni 
kodu õuel. Loovstuudios pakutakse mitmekülgseid tegevusi, 
et arendada loovust ja jõuda enesele lähemale. Regulaarselt 
toimuvad keraamikatunnid, mitmesugused õpitoad noortele 
ja vanadele. Heli Preismann pakub teraapiat nii lastele kui ka 
suhteprobleemide käes vaevlevatele paaridele.

Katrin Kivi
se ehitatud enam kui sada 
hoonet, sealhulgas Eesti süm-
bolehitised, nagu näiteks Tal-
linna Lauluväljak ja Presiden-
dikantselei. Ta on ka Estonia 
teatri taastamisprojekti looja.
Kadri Kopso otsis kontakti 
Kotli perega ning tegi Alar 
Kotlist oma lõputöö Pandive-
re giidide koolitusel. Arhitekti 
110. sünniaastapäeva tähista-

miseks valmistas ta ette tee-
mapäevad Väike-Maarjas, 
Rakveres ja Tallinnas.
Pea aasta kestnud Kotli-tee-
maliste ürituste sari tipnes 
näituse „Sümbolite arhitekt 
Kotli“ avamisega 28. augustil 
Väike-Maarja gümnaasiumi 
algklasside majas. 

Kuulutaja

Loovstuudio
tõi aasta tegija tiitli
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Andrus Peiel
Maakler

Tel 527 1011

Carmen Lillepea
Maakler

Tel 5346 8877 
Andrus.Peiel@arcovara.ee Carmen.Lillepea@arcovara.ee

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• üp 79 m²
• hea seisukord
• toad eraldi
• rõdu, kelder

Hind 46 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

VÕIDU TN 88, RAKVERE

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

Hind 12 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

KUNDA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

JAAMA TN 13, RAKVERE

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

KUNDA

MÜÜA MAAMAJA

MARINU KÜLA

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

KADRINA

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

F. G. ADOFFI TN 2, RAKVERE

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

LEPNA

Laada 14 | Tel 324 0888 | www.arcovara.ee/rakvere

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

KUNGLA TN 7, RAKVERE

MÜÜA MAJA

ANGUSE, VINNI VALD

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

LAI TN 8A, RAKVERE

MÜÜA PALKMAJA

EISMA KÜLA, VIHULA VALD

• üp 62,5 m²
• uued aknad ja torustik
• uus el. süsteem
• rõdu, turvauks

• 3. korrus
• aknad hoovi poole
• toad eraldi

Hind 19 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 10 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• üp 62,3 m²
• läbi maja plan.
• klaasitud rõdu
• mööbli võimalus

• Kundast 9 km
• üldpind 97 ²
• 1,5 ha maad
• 3 tuba

Hind 26 500 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 7 500 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• uus välisuks
• uus elutoa aken
• majal uus katus
  ja välisuks

• üp 75 m², III k.
• labi maja plan.
• renoveeritud
• ilus siseviimistlus

Hind 54 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 18 800 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• ahiküte
• uued aknad
• uus el. juhtmestik
• majal uus katus

• üp 63 m²
• 5. korrus
• läbi maja plan.
• san. ruumid renov.

Hind 35 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 320 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• üp 346,8 m²
• 8 tuba, 2 kööki
• osaliselt renov.
• kõrvalhoone

• üp 23 m²
• ahiküte
• renoveeritud
• madalad kulud

Hind 14 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 79 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• 4 tuba, 128 m²
• saun, terrass
• trassivesi, kanal
• kõrghaljastus

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

Müüa 3toaline neljandal korrusel rõdu-
ga korter Rakvere kesklinna vahetus lä-
heduses Kungla 5. Keskküte, lisaks 2 
sooja vee boilerit, puitaknad, mööbel 
jääb soovi korral sisse. Rahuliku kesk-
konnaga, soe korter. HIND 29900 EUR. 
Helista 5530227 Eino

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

Müüa ideaalses korras soe suur maja Aseri 
keskuses Tellise 14. Sobib suurele perele, 
mitmed kõrvalhooned, grillimisnurk, saun, 
kinnine veranda, ideaalses korras õueala. 
Majal kõik aknad vahetatud, küte Pellet ah-
juga või puudega. Maja ei vaja remon , 
võib kohe elama asuda. HIND 99000 EUR. 
Helista 58147077 Liidia

Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägavere 
35, suuruses 12 m2, 20m2, ja 50m2. Maja 
asub kergelt leitavas asukohas ja on heade 
parkimis ngimustega. Hoonel on kinnine 
sisehoov. Ruumides on remont tehtud, 
soovi korral jääb mööbel sisse. HINNAD: 12 
m2 60 EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2 145 
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 MAJAD

Müüa Rakvere kesklinnas Pos  25 pri-
vaatses asukohas 2- korruselises majas 
teisel korrusel avar 4 toaline korter. Kor-
teri vaheseinad kerges  teisaldatavad, 
kaks vannituba, sauna ehitamise võima-
lus, riiete hoidla ja muud abiruumid. 
Soodsad kü e hinnad. HIND 45000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Koidula 7 
omapärase planeeringuga maja 4 korru-
sel 2-toaline korter. Korter valgusküllane 
suurte akendega. Majas avarad trepiko-
jad ja hea ühistu. HIND 27000 EUR. He-
lista 53331805 Olev

Müüa 2toaline korter Pargi 1, Essu kes-
kuses, pargi kõrval. Korter on avatud 
köögiga, mööbel jääb sisse, renoveeri-
tud 2010a. Ühis trepikoda remondi jär-
gus. HIND 12700 EUR. Helista 5233830 
Lisete

Müüa Pajus s, Linnu 9, esimesel korru-
sel 3toaline avara planeeringuga korter. 
Korteris on alustatud remondiga, aknad 
vahetatud. On alustatud maja renovee-
rimisega. HIND 15700 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi re-
noveeritud 2toaline korter viiendal kor-
rusel Rakveres Võidu 84. Korteril on ak-
nad vahetatud, paigaldatud 2 seina kap-
pi. Korterisse jääb sisse köögimööbel. 
Korter on soe ja madalate kommunaal-
kuludega. HIND 31000 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa mugav 4toaline korter Haljalas, 
Tallinna mnt 20 kolmandal korrusel. Lä-
heduses bussipeatus, kool ja lasteaed. 
Korteris keskküte, parke , pake aknad, 
köögimööbel, TV, internet. Soovi korral 
jääb mööbel sisse. HIND 26 000 EUR. 
Helista 5063921 Galli

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

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

ÜÜRILE ANDA 1-3 AHI-JA KESKKÜTTEGA KORTERID! 53331805 OLEV; LISETE 5233830
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

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Valmisjärgus kodu Sõmerul!
Sõmeru, Aasa 2. (Jõe piiriga)
Hind 57 990 €  UUS!
Krunt 1560 m², 3-tuba, 93 m²,
kaks korrust, rõdu.   
Margus Punane: 504 9998

Merevaatega kinnistu!
Kunda, Astangu.
Hind 11 990 €  UUS!
Krunt 2422 m², vesi, kanal., elekter 
kinnistu piiril.    
Margus Punane: 504 9998

Vali renoveeritud korter!
Rakvere, Kungla 4
Hind 33 500 € UUS!
2-tuba, 48,5 m²
korrus 3/5
Nele Lauk: 56975217

Palkmaja Lahemaa lähedal!
Karula küla.
Hind 24 990 €  UUS!
Krunt 5475 m², 2-tuba, 63 m²,
ahiküte, abihoone.   
Margus Punane: 504 9998

Parim pakkumine, linna lähedal!
Sõmeru vald, Näpi, Näpi tee 6 
Hind 24 900 € UUS!
4-tuba, 62 m²
korrus 2/3
Nele Lauk 56975217

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

Maale elama!
Sõmeru, Sämi-Tagaküla
Hind 45 000 €
krunt 11 000 m², 3-tuba, 95,9 m²
saun, kuurid, kelder.
Triinu Heinluht 53 910 678

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

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

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht
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OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

Raimo Koppel
) 510 8511
raimo@marbergkinnisvara.eu

SÕMERU, PÕLLU 7, 2-toal. I k, 
47m2, korter heas korras, keskküte, 
aknad vahetatud. Majal uus katus, 
otsaseinad soojustatud.

Hind 17 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

NÄPI KÜLA, NÄPI TEE 12, 3-toal. 
II k, 51m2, ahiküte, kivimaja, majal 
uus katus, puukuur.

Hind 16 000 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

V Ä I K E  M A A R J A ,  J A A M A 
19, 2-toal. I k, 42 m2, ahiküte, 
seisukord keskmine, trepikoda 
lukus, puukuur.

Hind 7500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, RAVI 2, 3-toal. 
III k, 58 m2, ahiküte, seisukord 
keskmine, võimalik taastada 
keskküte.

Hind 10 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, TAMSALU MNT. 
2, 2-toa. IIk, 40 m2, ahiküte, vajab 
renoveerimist, trepikoda lukus, 
puukuur. Majal uus katus.

Hind 6000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

TAMSALU, VASARA 7, 3-toal. 
I k, 63m2, keskküte, keskmine 
seisukord, trepikoda lukus.

Hind 9500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

 

KADRINA, KALEVIPOJA 5, 3-toal. 
IV k, 65,9 m2, keskküte, seisukord 
hea, trepikoda lukus.

Hind 14 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34, 3-toal. 
II k, 59,5 m2, ahiküte, remonti vajav.

Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 1, 
4-toal. V k, 72,4 m2, keskküte, 
keskmine seisukord trepikoda 
lukus.

Hind 13 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 7, 
3-toal. III k, 64,6 m2, keskküte, 
keskmine seisukord trepikoda 
lukus.

Hind 14 499 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A ,  K A L E VI P O JA  5 , 
2-toal. I k, 54,2 m2, keskküte, hea 
seisukord, trepikoda lukus.

Hind 14 250 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A ,  N E E R U T I 
T E E  1 8 ,  4 - t o a l .  I  k ,  1 6 2 , 0 
m 2 , v e s i p õ r a n d a k ü t e ,  h e a 
seisukord, kivimaja ehitatud 
2 0 1 0 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 89 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE VALD, KÕRGEMÄE 
KÜLA, elamumaa, krunt 2500 
m2, olemas elekter, võib pakkuda 
vahetust Rakveres korteriga.

Hind 10 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA VALD, JÕETAGUSE 
K Ü L A ,  e l a m u m a a ,  k r u n t  
m 2 ,  o l e m a s  e l e kt e r,  v e e - j a 
kanalisatsiooniliitumine.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, LUIGE 10, elamumaa, 
krunt 6837 m2, olemas elekter, 
ehitusprojekt

Hind 8 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

• Müüa 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 Vinnis k.m. renov. 1toaline 
korter (köögimööbel, IV k., kulud 
ca 30 € kuus). Tel 5084 872

• Müüa 1toaline k.m. korter 

KINNISVARA

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava  1-4toalis e korteri 
või maja Rakveres või selle 
lähiümbruses. Võib vajada 
remonti jne. Soodsa pakkumise 
korral raha kohe kätte! Tel 5226 
500

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

• Soovin osta maja Rakvere 
l i n n a s  c a  1 7 0 - 2 5 0 m 2  j a 
renoveeritud. Pakkumisest 
a n n a  t e a d a  a a d r e s s i l 
riinukas13@gmail.com või 
telefonil 5278 096

•  O s t a m e  maja  ku n i  2 0 k m 
Rakverest. Hind kuni 25 000 €, 
plaanis kapitaalne renoveerimine. 
Tel 5557 5171

• Ostan maja/korteri Rakveres. 
Tel 5568 4353

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres. Tel 5550 0588

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

• 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

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

• Rakvere kesklinnas anda üürile 
2toaline korter. Tel 5177 469

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

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

•  A n d a  ü ü r i l e  Va ha ku l mu s 
(Tapa linnast 7 km) 3toaline 
e l e k t r i kü t t e g a  ko r t e r  o t s e 
omanikult. Tel 5624 4605

•  Ü ü r i l e  a n d a  k o r r a l i k 
m ö b l e e r i t u d  m a j a o s a 
Rakveres. Tel 5342 5932

• 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

• 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

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

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

• Müüa Rakvere kesklinnas soe 
renoveeritud 2toaline korter. 
Hind 28 500 €. Tel 5515 789

• Müüa  2toaline  ahiküttega 
renov.mugavustega korter Ubjas 
(Sõmeru vald), otse omanikult. 
Info 5197 2738

• Müüa 2toaline korter Tapa 

kesklinnas, Kooli tn 9, IV korrus, 
43,4 m2. Hind 9000 €. Müük otse 
omanikult. Tel 5278 704

•  Müüa Tamsalus  2 t o a l i n e 
ahiküttega  korter. 2/2, vajab 
remonti, madalad kom.kulud – 16 
€, kuur, kelder. Hind 2950 €. Tel 
5551 8067, Roza

• Müüa 3toaline korter Sõmerul. 
Aknad ja uksed vahetatud. Remont 
pooleli. Eraldi kelder 16 m2. Hind 
21 000 €. Või vahetada väiksema 
vastu Rakveres. Tel 5383 8091

• Soodsa l t  müüa perena ise 
haigestumise tõ  u 3toaline korter 
Tapal otse omanikult.  Прадаëтса 
3-комнатая квартира в Тапа. 
Kõigi mugavustega, ukse-aknad 
vahetatud, kõik teenused lähedal 
– postkontor, kool, lasteaed, bussi- 
ja raudteejaam. Hind 7550 €. Tel 
5840 9350
• Müüa 3toaline korter Jõgeva 
vallas (Vaimastvere 8 km, Jõgeva 
10 km). 1/3, 68 m2, toad eraldi, 
2 sahvrit, aknad-uksed uued, 
puitpõrand, köögimööbel. Väga 
ilus roheline koht, lähedal Pedja 
jõgi, Endla järv. Hind 3500 €, tingi! 
Tel 5551 8067

•  Mü ü a  4 t o a l i n e  r e m o n t i 
vajav korter Tamsalu vallas 
(aknad vahetatud, osaliselt ka 
remondimaterjal olemas). Hind 
2500 €, tingi! Tel 5354 0390

• Müüa kirjalikul enampakkumisel 
4toaline korter Järvamaal Koeru 
alevikus, alghind 300 €. Pakkumise 
tähtaeg 20.02.15 kell 15.00. Info 
5042 138, www.koerukommunaal.
ee

•  M ü ü a  H a l j a l a s  U u e l  t n 
elamumaa,  koht soodne, el. 
krundil. Tel 5690 2628

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

• Müüa maja Mahu külas (1 
ha maad, võimalus juurde  
1 ha), meri lähedal, saun, 
kõrvalhoone, otse omanikult. 
UUS HIND 29 000 €. Järelmaksu 
võimalus kuni 5 aastaks. www.
kv.ee/2222956. Tel 5624 4605

• Müüa maja  Kalvi külas, 
meri lähedal, kõrvalhoone, 
2 ha maad, otse omanikult, 
järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 29 000 €. 
www.kv.ee/2328286. Tel 5624 
4605

• Müüa maja Viru-Nigulas 
Vastal. Maad 2 ha, oma tiik, 
kõrvalhooned, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 20 900 €.  
www.kv.ee/2328288, Tel 5624 
4605

•  Müüa maja Aseriaru külas. 
Aseri alevik 3 km, saun, garaaž, 
meri 3 km, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks.  UUS HIND 18 500 €. 
www.kv.ee/2207794. Tel 5624 
4605

• Müüa maja Aseri alevikus, 
meri lähedal, kõrvalhoone, 
suurele perele, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 20 000 €. 
www.kv.ee/2207777  Tel 5624 
4605

• Lääne-Virumaal Kandle külas 
müüa metsa- ja põllumaa (14 ha). 
Helistada tööpäevadel alates 16.00 
5825 8876, Alice

• Müüa Kalikülas suvila, krunt 
1625 m2, suvemaja (20 m2 + 
terrass), el. 10A. Hind 10 000 €. 
Tel eesti keeles 5559 6129, vene 
keeles 5557 5312

• 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 Mercedes-Benz 124. Tel 
5596 5337

• Müüa Peugeot 206  2001. a 
luukpära,  Chr ysler Voyager 
2,5TDi 1998. a. Tel 5128 126

• Opel Astra Comfort 1,6i 8V 
2002.a. 62kW, bensiin, tumesinine, 
luukpära, 5 ust, hooldusraamat, 
2 x e l . a k n a d ,  k e s k l u k k , 
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. 
74kW, turbodiisel, hõbedane 
m e t a l l i k ,  l u u k p ä r a ,  5  u s t , 
konditsioneer, kesklukk+sign. 
p u l d i s t ,  p ü s i k i i r u s e h o i d ja, 
naastrehvidel, kehtiv ülevaatus, 
h e a s  t e h n i l i s e s  k o r r a s , 
ökonoomne, soodsalt, Rakvere. 
Tel 5157 747

• Müüa Opel Zafira 2,0TDi 
2002.  aasta,  must  metall ik, 
mahtuniversaal, 7 kohta, rikkalik 
lisavarustus, ökonoomne. Sõiduk 
väga heas korras, omab ülevaatust 
08.2015. Hind soodne. Tel 5079 984

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
3686

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

• Müüa Toyota Corolla 2004. a 
2,0TDi universaal (3500 €) ja Ford 
Focus 2003.a 1,8TDi luukpära 
(2500 €). Võim. vahetada odavama 
sõiduauto vastu. Tel 5024 288

• Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002.a. 74kW, turbodiisel, 
u n i v e r s a a l ,  t u m e s i n i n e , 
kesklukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, tume salong, veokonks, 
v.heas tehnilises korras, roosteta, 
ökonoomne, soodsalt 2770 €. 
Rakvere. Tel 5157 747

•  M ü ü a  l a m e l l r e h v i d 
ko d a r v a l u v e l g e d e l  O m e g a 
195/65R15. Korralikud, hind 
soodne. Tel 5597 5882

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

•  A u t o k l a a s i d e  p a i g a l d u s 
Tamsalus. Tel 522 2511

•  Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• San.tehnilised ja torutööd. Tel 
5157 386

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
korterite remont. Tel 5143 783

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

•  L o o d u s l i k u  k i v i  j a 
pottsepatööd. Tel 5129 689

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Ahjud, pliidid, kaminad, 
antiikkrohv. Tel 5552 8487, 
Vaiko

•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

•  P a k u m e  v e e - , 
kanalisatsiooni, mahutite, 
septikute ja gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti. 
P a k u m e  k a  k a e v e t ö i d . 
Te o s t a m e  k e e v i t u s t ö i d : 
erinevad rauatööd mustast ja 
rv metallist, rõdupiirded, ka 
poleeritud rv torust. Nimativ 
OÜ 5348 7973

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

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

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

• Kolimine ja transportteenus. 
Suur kaubik. Tel 5552 8487

• 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

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

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

• Võsatööd, hooldusraided. Tel 
5377 2571

• 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

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• Ehitus-remonttööd. Tel 5157 386

•  Ehitusf ir ma  teeb kõiki 
e h i t u s t ö i d .  W C - d e  j a 
p e s u r u u m i d e ,  k o r t e r i t e , 
eramute remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

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

• Kevad  tulekul - vahetame, 
parandame teie katuse, aknad, 
uksed. Teeme teie kodu korda. 
Kolimine, eramute ehitus, 
renoveerimine.  Helistage 
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 ehitusfi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

• 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

• Korterite ja vannitubade remot, 
torutööd. Tel 5565 6744

• 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

• Metalli treimistööd. Ooteajad 
lühikesed. Info tel 518 3858

• Puksiirabi.  Veoteenus ed. 
A u t o a b i .  S õ i d u a u t o d e 
diagnostika ja remont.  Visa 
Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

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

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 
5682 1552

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga. Tel 521 5849

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

• Pakume veo- ja kolimisteenust, 
l a m m u t u s t ö ö d .  H i n d 
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,  metal l i lõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise 
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

•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-antennid,  digi-,  SAT-
T V k o m p l e k t i d .  M ü ü k 
(liisingu võimalus). Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• TV- 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. 
A s u m e  Ko i d u l a  1 ,  R a kv e re 
Tsentrumi II korrus. Helista juba 
täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

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

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

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

•  K o r t e r i ü h i s t u t e 
j u h t i m i n e ,  h a l d u s t e e n u s , 
raamatupidamine. Tel 5347 8168

• 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

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

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

• Õhtujuht: estraad, juubelid 
jne. Tel 5535 885

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

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

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MEKS OÜ
Betoonpõrandad

Ehitustööd
Tel  5860 0196

• 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

* 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 

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

•  Mü ü a  k o r r a l i k  l a h t i k ä i v 
söögilaud (pruuni värvi). Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa korralik elutoadiivan 
(3-kohaline). Hästi hoitud. Hind 
supersoodne. Tel 5079 984

• Müüa 2k. diivan ja arvutilaud. 
Tel 5566 3501

•  M ü ü a  p o o l a u t o m a a t n e 
pesumasin Beko. Hind soodne. 
Tel 5594 2712

• Müüa nõuk.aeg. mööblit – 
jalanõude kapp, 2 diivanilauda, 
riidekapp ning muid riiuleid ja 
kappe. Tel 5566 3501

• Müüa töökorras lumepuhur 
Stiga 825 Trac Drive ja raider Stiga. 
tel 5379 6219

• Müüa õlimaal  “Lapimaa” 
(mõõdud 107x70). Hind 120 €. Tel 
5597 5882

• Müüa heas korras bajaan Tuula 
(24 b). Tel 5596 5337, Heigo

• 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

• Lugemishuviline noormees 
ostab kogu sarja või raamatuid 
sarjast „Seiklusjutte maalt ja 
merelt“. Raha kohe kätte. Tel 
5698 9064

•  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

•  O s t a n  Ve n e - a e g s e i d 
ehteid: merevaigust kaelakee 
( h u v i t a v a d  k a  m u u d 
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

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

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

• Koguja ostab Vene kopikaid, 
tsaariaegseid münte, Saksa 
ja tsaariaegs et pab erraha, 
nõuko g udeae g s eid märke, 
medaleid, ordeneid. Tulen ise 
kohale, aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683

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

•  O s t a n  i g a s u g u s t  k a t k i s t 
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 audio-videotehnikat, 
kulda ja igasugust muud huvitavat 
kraami. Raha kohe kätte! Tel 5556 
7508

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)
 T, N, R  10 - 17

 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

8. - 10.02 6=4
11. - 28.02 

allahindluseks 
kuupäeva %

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

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

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

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

•  M ü ü a  k ü t t e k l o t s e  j a 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
523 8503

• 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 lisa 
numbrilt 53476878 või e-maililt: 
marek@wellmax.ee

• Самый теплотворный брикет 
из опилок лиственницы. От 
производителя. Цена от 150 евро 
за тонну. Возможна доставка. 
Больше информации по телефону 
53476878 или по электронной 
почте marek@wellmax.ee
•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Tel 5192 4320

•  Ku i v a d  p l i i d i p u u d  ( 2 5  - 
30cm), segapuit, pakitud 40L 
võrkkottidesse. Hind 2 € kott. 
Transport. Tel 5012 326

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

• Müüa 2 a kuivanud hall lepp 
40L võrgus, 30 cm, 2 €/võrk ; 
sanglepp ja kask 2,30 €/võrk. 
Kohaletoomisvõimalus. Tel 5650 
5874

• Müüa lõhutud kuivi ja poolkuivi 
küttepuid. Pikkused on mitmes 
mõõdus. Tel  5631 6913 ja 5636 
5652

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

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 
3504

Loe 
kuulutusi
interne  st
www.kuulutaja.ee

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
e h i t u s t ö i d .  P l a a t i m i n e , 
tapeetimine ja muud maalritööd. 
Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

• Soovin osta väikese koera 
väikeseid kutsikaid. Tel 5211 235

• Müüa küülikud. Tel 5686 8990

LOOMAD

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

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

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

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

• Müüa peeti, porgandit. Tel 5192 
7065

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

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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

METS
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

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

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

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

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

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

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

VANAVARA

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

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 

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (vana 
turuhoone)

TEATED

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 

lõikus 5 �������eur
Kulmude 

värvimine 3 eur
Naiste juukselõikus 

8 eur
Meeste juuste lõikus 

8 eur 
Ootame vanu ja uusi 

kliente!
Tel 526 9069

JUUKSUR 

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

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa heas korras murutraktor 
Jonsered LT2217A (2011.a). tel 
5065 914

• Müüa kanapüügi varustus. Tel 
5199 7910

• Müüa soodsalt  vaskkaablit: 
3x1,5-0,45 €/m, 3x2,5-0,65 €/m, 
5x1,5-0,55 €/m, 5x2,5-0,90 €/m, 

maakaabel 4g 10-3,50 €/m. Tel 
5629 6449

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

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

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

www.powersmoke.ee
Rakveres Vaalakeskuses ning 

Laada tn 37 II korrusel

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

hea hinnaga. 
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus…   
      (J. Tätte)

Mälestan kallist lapsepõlve sõpra 

IMBI OTSMAAD

Südamlik kaastunne lähedastele.

Eha Avaldame kaastunnet Mirjamile, Marile, 
Urmetile ja Urmole peredega

URMAS KESKÜLA
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Eesti Energia Rakvere 

klienditeeninduse osakonnast

Südamlik kaastunne Õiele elukaaslase

JUOZASE 

surma puhul. 

Milvi, Asta ja Milvi

Meie südamlik kaastunne Õiele ja 
omastele 

JUOZAS ŠAŠIITISE 
surma puhul. 

Ulvi ja Jaanus perega 

Mälestame 

HELGA SUURMETSA 
04.02.1925 - 16.11.2009 

90. sünniaastapäeval.
 

Harald perega

www.kuulutaja.ee

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses
E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 
toimetusse edastada 
ka telefonil 322 5091 
või e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.ee 

Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda 
pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui 
ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee

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

02.02.15 Väike Maarja vallast Pikevere 
külast leitud koer.

Metto - Vihula vallast Metsiku külast 
maja maha põlemise tõttu varjupaika 
sattunud koer. Tulekahjus hukkusid 
kutsa mõlemad omanikud ning seetõt-
tu vajab Metto uut ja armastavat kodu, 
kes aitaks tal kaotusevalust üle saada. 
Metto on saanud kõik vajalikud vaktsi-
neerimised ja mikrokiibi.

Lilli - Kadrina vallast Viitna tee äärest lei-
tud sõbralik emane kutsikas. Otsib kas 
vana peremeest või siis uut ja paremat, 
on väga energiline ent siiski sõnakuule-
lik, saanud kõik vajalikud vaktsineerimi-
sed ning mikrokiibi, ning sobib nii laste 
kui ka teiste loomadega.

Liselle on 17.12.14a. leitud Sondast ema-
ne koer. Iseloomult on Liselle väga sõb-

ralik, kuna on alles noor siis armastab 
väga mängida ja ringi joosta, ning sobib 
hästi nii lastega kui ka teiste loomadega, 
ja sobib koju kus palju ruumi sest ta on 
väga energiline. Liselle on saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi 
ning omab lemmiklooma passi.

Kevin on umbes 6 kuune isane kassi-
poeg, kes on saanud ussirohtu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti. Iseloomult on 
Kevin sõbralik ning armastab väga män-
gida, ent siiski on ta veidi arglik ning 
seega vajab veidi julgustamist ja kanna-
tust, kedagi kellel oleks aega ja soovi te-

maga tegeleda. Sobib muidu nii aste kui 
ka teiste loomadega. 

Simon on umbes 8 kuune isane kassi-
poeg, armastab väga mängida, sobib ka 
laste ja teiste loomadega. Saanud vajali-
kud vaktsineerimised, mikrokiibi ning 
kastreeritud.

Riinu on umbes 2 aastane sõbralik ema-
ne kass, sobib nii teiste kassidega kui ka 
lastega, saanud vajalikud vaktsineerimi-
sed, mikrokiibi ning steriliseeritud. 

Egle on umbes 7 kuune kiisutüdruk, saa-
nud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokii-
bistatud, steriliseeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti. Iseloomult on Egle väga sõb-
ralik, ent on siiski veidi arglik, seega va-
jab kodu, kus temaga on aega tegeleda. 
Hoolimata sellest laseb ennast ilusti sül-
le võtta, ja pai saada, kui teda veidi jul-
gustada.

Mairo on armsa olemisega vahva umbes 
1 aastane isane kass. Perenaiseta jäänud 

on Mairo vapralt vastu pidanud aga 
silmades siiski kurbus. Loodame, et 
leidub hea peremees- või naine kes 
soovib Mairoga tutvust teha ja armas-
tavat kodu pakkuda. Saanud ussiroh-
tu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilusti liivakasti.

Siisi on umbes 1 aastane emane kass, 
kellele igati hea iseloom, ent kes on 
oma läbielamiste tõttu veidi pelglik. 
Vaktsineeritud, mikrokiibistatud ning 
steriliseeritud ja kasutab ilusti liivakas-
ti.  

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473
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Lääne-Viru individuaalsetel 
meistrivõistlustel bridzhis 
saavutas esikoha mitmekülg-
ne mõttesportlane rakverlane 
Eino Vaher.
Ülekaaluka võidu saanud Ve-
herile järgnesid Arvi Roots-
maa (Rakvere) ja Tiit Uus 
(Tamsalu).
Bridzhiturniiril osales 40 
mängijat.

Kuulutaja

Meeste Eesti esiliiga korvpal-
limeistrivõistluste tugevamas 
vahegrupis on Tamsalu Los 
Toros saanud kaks kaotust: 
Betoonimeister/Tskk/Nord 
meeskonnale jäädi alla 68:85 
ja TTÜ SKle 40:63. Mõlemas 
kohtumises pidi Tamsalu läbi 
ajama ilma mitme põhitegija-
ta.
Vahegrupis on Tamsalu pida-
nud kaheksa kohtumist ja 
võitnud neist vaid ühe.
Teises liigas on lõpusirgele 
jõudmas põhiturniir alagrup-
pides. Idaregioonis (alagrupp 

B), kus mängivad ka kaks 
Lääne-Viru meeskonda, on 
peetud 10-11 kohtumist, kok-
ku mängib iga meeskond põ-
hiturniiril 15 mängu. BC Tar-
vas/Rakvere Spordikool on 7 
võidu ja 4 kaotusega kolmas, 
Virumaa PK 5 võidu ja 5 kao-
tusega neljas. 
Play-off´i plussringi pääseb 
iga grupi kolm esimest, grup-
pide neljandad-viiendad pea-
vad omavahel risti mängud, 
mille tulemusena selguvad 
kohad 13.-20. Alagrupi B ta-
beliseis on väga tihe – liider 

Noto Outlet/Toila on võitnud 
8 kohtumist ehk vaid ühe 
rohkem kui Tarva järelkasvu-
meeskond, samas pole otse 
edasipääsust kaugel veel ka 
viiendal kohal asuv Sillamäe, 
kel on sama palju võite kui Vi-
rumaa PKlgi.
BC Tarvas/Rakvere SK alistas 
viimati Sillamäe 122:87. Vii-
mased pole aga sugugi pek-
supoisid, sest on varasemalt 
võitnud nii Rakveret, Virumaa 
PKd kui ka teisel kohal asuvat 
HITOt.

Kuulutaja

Meeste käsipalli Eesti meistri-
liigas algas viimane, otsustav 
ring. SK Tapa jäi suurelt alla 
Põlva Servitile – lõunaeestla-
sed said võidu 46:18.
„Meie poolt mängu polnud,“ 
tõdes SK Tapa juhendaja El-
mu Koppelmann. „Käisime 
Põlvas lühikese pingiga ega 
suutnud vastu võtta Serviti 

pakutud tempot, samuti jäi 
väljakul võitlustahtest puudu. 
Meil said kõik ennast proovi-
da, nagu ka vastasel.“
Tänu jaanuaris saavutatud 
võitudele tabeli tagumise osa 
meeskondade üle on parane-
nud ka SK Tapa noore mees-
konna positsioon meistrilii-
gas: hetkel ollakse kuuendal 

kohal. Tabeliseis: 1. Põlva Ser-
viti 26 (15st mängust), 2. HC 
Kehra/Horizon Pulp&Paper 
26 (15), 3. Viljandi HC 24 (15), 
4. HC Viimsi/Tööriistamarket 
18 (14), 5. Valga Käval 9 (15), 
6. SK Tapa 6 (15), 7. Audentes 
5 (15), 8. Aruküla SK 4 (14) 
punkti. 

Aivar Ojaperv

Eesti Olümpiakomitee kinkis 
Lääne-Virumaa põhi-
koolidele kasutamiseks 30 
komplekti suusavarustust – 
suusad, kepid, klambrid ja 
saapad, eesmärgiga edenda-
da liikumisharrastust noori-
mas koolieas, edastas EOK 
pressiteenistus.
Lääne-Virumaa Spordiliidu 
peasekretär Raili Vlasovski 
ütles, et kõik suusakomplek-
tid anti hoiule Rakvere Reaal-
gümnaasiumisse, kust teised 
maakonnakoolid neid vaja-
dusel laenutada saavad.
EOK liikumisharrastuse juht 
Peeter Lusmägi tõi välja, et 
just suusavarustus on see, 
millest koolides enim puu-
dust tuntakse. „2013. aastal 
läbi viidud koolide sporti-
mistingimuste kaardistamise 
uuringus nimetati üheteist-
kümnes maakonnas suusa-
varustust esimese asjana kü-
simusele, millisest spordiva-
hendist koolis enim puudust 
tunnete,“ ütles Lusmägi. 
Uuringus kaardistati sporti-
mistingimused 570 koolis ehk 
99% koolidest, kus kehaline 
kasvatus õppekavas on, sh 
põhikoolid ja gümnaasiumid, 
kutseõppeasutused, raken-
duskõrgkoolid ja ülikoolid.
Lisaks Võrumaale said EOK 

Balti liiga play-off’i avaringis 
pani Rakvere Tarva korvpalli-
meeskond end raskesse seisu, 
kaotades koduväljakul Leedu 
klubile Pieno zvaigzdes 87:94. 
Kordusmäng peetakse Lee-
dus järgmisel nädalal ja kuna 
Balti liiga reglemendi põhjal 
pääseb järgmisse ringi võist-
kond, kes on parim kahe 
mängu kokkuvõttes, peab 
Tarvas edasipääsuks alistama 
leedulased võõrsil vähemalt 8 

punktiga. Tarva resultatiivse-
mad selles kohtumises olid 
Juris Umbrasko 23, Brandis 
Raley-Ross 19 Julius Kavon 
Brooks 16 ning Reinar Hallik 
15 punktiga. Pieno poolelt 
tõid Michael Andre Dixon Jr 
17 ja Evaldas Kairys 15 silma.
Halvasti käis ka teiste Eesti 
klubide käsi, välja arvatud 
Tartu Rock, kes alistas oma 
vastased enam kui 30 punkti-
ga. KK Pärnu kaotas võõrsil 

Šiauliaile 71:108 ning TYCO 
Rapla BK Ventspilsile 75:105. 
Tallinna Kalev/Cramo on ju-
ba välja langenud: kodus saa-
vutatud 14punktiline võit 
Lietkabelise üle mängiti võõr-
sil maha, saadi 21punktiline 
kaotus ning langeti edasisest 
konkurentsist välja.

Kuulutaja

Rakvere Võrkpalliklubi on 
Schenkeri liigas teeninud mi-
tu toredat ja väärtuslikku või-
tu, kuid turniiritabelis pole 
need esialgu meeskonna koh-
ta veel oluliselt parandanud.
31. jaanuaril alistas Rakvere 
VK lätlaste Poliurs/Ozolnieki 
3:1. Üks punkt saadi tabelisse 
ka kaks päeva varem, kui kao-
tati 2:3 TTÜle.

Jaanuarikuistes mängudes 
saadi veel 3:2 üllatusvõit Pär-
nu üle, võideti 3:0 ASK/Kuldi-
ga, 3:1 VK Biolars/Jelgava, 3:0 
Järvamaa VK ja kaotati 0:3 
Selverile.
Eeloleval nädalavahetusel 
mängib Rakvere VK Lätis 
RTU/Robezsardze ja Daugav-
pilsi meeskonnaga.
Rakvere VK on Schenkeri lii-

gas pidanud 18 mängu, mil-
lest võitnud 7 (neist kaks 
skooriga 3:2, mille eest tabe-
lisse 2 võidupunkti) ja kaota-
nud 11 (neist 3 tulemusega 
2:3, mille eest 1 punkt). Mees-
kond asub 22 punktiga 8. ko-
hal.

Aivar Ojaperv

Bridzhi individuaal-
meistriks tuli Eino Vaher

EOK kinkis Lääne-Viru 
koolidele 30 suusakomplekti

Foto: arhiiv

Tarvas sattus Balti liigas raskesse seisu

Tamsalu korvpalluritele kaks kaotust

Käsipalli meistriliigas algas otsustav ring

Võrkpallurid alustasid uut aastat hästi

abiga aasta alguses uued suu-
sad ka Ida-Virumaa, 
Lääne-Virumaa ja Valgamaa 
põhikoolid. Kokku kingiti 
koolidele 140 suusakomplek-
ti. Lusmägi sõnul on aga pro-
jekti eesmärk kahe aasta 
jooksul ehk 2016. aasta 
lõpuks kõigisse maakon-

dadesse suusakomplektid 
kinkida.
„Projekt on jätkuks 2010. aas-
tal algatatud „EOK tuleb koo-
li“ projektile. Selle raames 
kinkisime koostöös kohalike 
omavalitsustega maakon-
dade üldhariduskoolidele 
pallimänguvarustust  üle 100 
000 euro eest. Selle raha eest 
said koolid üle Eestimaa kok-
ku 873 jalgpalli, 1487 korvpal-
li, 135 saalihoki komplekti, 
131 käsipalli ja 1254 võrkpal-
li,“ ütles Lusmägi.
Suusavarustuse projekt saab 
teoks EOK toetajate abil.
Eesti spordi katusorganisat-
sioonina seisab Eesti Olüm-
piakomitee ausa mängu 
põhimõtete ja olümpiaväär-
tuste eest. EOK tagab 
tippsportlaste ettevalmistuse 
ja osalemise tiitlivõistlustel, 
viib ellu noorsportlastele suu-
natud järelkasvuprogramme 
ning suurendab positiivsete 
eeskujude kaudu liikumis-
harrastuse kandepinda. EOK 
tööd toetavad suures osas 
Eesti ettevõtted. EOK spon-
sorid on Elion, EMT, ERGO, 
JCDecaux, Monton, NIKE, 
Olympic Casino Eesti, Paf, Sil-
berauto.

Kuulutaja
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„Nädal enne Eestist lahku-
mist olin südame-rütmihäire-
tega Tartus haiglas. Seal sain 
aru, et pean elus mingeid 
muudatusi tegema,“ meenu-
tas ta. 
Ja lendaski Tenerifele, 150eu-
rose üheotsapiletiga. Esialgne 
plaan oli saarega tutvust teha 
ja siis edasi reisida. „Mõtlesin 
üles otsida mõne Atlandit 
ületava jahi omaniku. Nad 
palkavad tihti meeskonda 
töökäsi juurde.“
Aga Olev jäi saarele ning on 
veetnud Tenerifel kogu talve. 
„Jaanuariks oli kojusõidupilet 
juba ostetud, aga otsustasin 
ümber. Mulle meeldib siin. 
Eks mul ole vist selline avatud 
iseloom. Saan inimestega 
kergesti jutule. Mul on siin 
töö ja sissetulek.“

Tenerife ravib depressiooni
Olulisemaks peab Olev aga 
kõiki neid seiklusi, mida ta 
saarel on läbi elanud. „Olen 
helikopteriga lennanud, pa-
raplaaniga mägedes. Hiljuti 
võtsin isegi ette matka Teneri-
fe kõrgeima mäe juurde,“ kir-
jeldas ta. „Iga päev leian saa-
rel uusi paiku, mida imetleda. 
Tenerife on imelise auraga 
koht. Igaüht see saar omaks ei 
võtagi.“
Paljud turistid lahkuvat saa-
relt heitlike ilmade ja kallite 
hindade üle kurtes. „Aga kui 
Tenerife meeldib, oled õnne-
ga koos,“ muigas ta. „Tenerife 
on tervistav paik kõikidele, 
kes oma kodumaal nii majan-
duslike kui terviseprobleemi-
dega maadlevad. Siinses klii-

mas paraneb kõik. Kohtusin 
kord kodutu belglasega, kes 
oli peale poja surma eneseta-
pu äärel. Kutsusin ta enda 
juurde, elas minu juures ligi 
kuu aega ja sai jalad alla! Tä-
naseks on tal töö ja omaette 
elamine. Inimese elu on õn-
nelik, kui ta naudib kõige iga-
päevasemaid tegevusi - jalu-
tamist, suhtlemist, mediteeri-
mist. Ma tunnen siin rõõmu 
igast hetkest. Mu tervislik sei-
sund on stabiilne, ma ei pea 
mingeid ravimeid sisse söö-
ma. Mu häälgi olevat tuttava-
te sõnul selgem.“

Ataksia sandistab
Olevil on väikeaju paranda-
matu kahjustus ehk ataksia. 
Järjest süvenev tõbi põhjus-
tab tasakaaluhäireid, pärsib 
kõnelemist. „Kõnnin nagu 
põdur vanainimene,“ nentis 
Olev. 
Prognoos, mille arstid mehe 
tervisele mullu sügisel and-
sid, oli kurb – haiguse süve-
nemine muudab järjest keh-
vemaks tema liigutuste koor-
dinatsiooni, kannatavad kõik 
teisedki tegevused. Tõbi algas 
tasapisi, kuid piinab meest 
juba kümme aastat.
„Pärast seda, kui arstid ütle-
sid, et mu haigus on harva 
esinev ja ravimatu, otsustasin 
iseendaga tegelema hakata,“ 
rääkis Olev. „Vaja oli minna 
mugavustsoonist välja, pisut-
ki vaeva näha. Loodan, et 
olen eeskujuks kõigile, kes 
elavad mõne kroonilise hai-
gusega. Tahan näidata, et ka 
haigena saab õnnelikult ela-

da. Tahan julgustada inimesi 
viima oma unistused ellu en-
ne, kui mingi hull tõbi kallale 
tuleb.“
Tenerifel elades tegutseb Olev 
üha uute projektide kallal. Va-
bal ajal loeb ta palju. „Olen 
ennast nii palju harinud, et 
saan siin tegutseda isegi üle-
kaaluliste toitumisnõustaja-
na. Käivitasin kodukvartalis 
Seljaklubi. Saame igal hom-
mikul kokku, teeme võimle-
misharjutusi selja tugevdami-
seks, loeme mantraid.“

Käimiskepp aitab
Kaaslaseks võttis ta reisile 
GPSi koos spetsiaalse käimis-
kepiga. „See jalutuskepp on 
mind siin ikka tõsiselt aida-
nud,“ mõtiskles Olev. „Olen 
kohanud tänu sellele häid, 
suure empaatiavõimega ini-
mesi.“
Olev ei peljanud üksinda rei-
sile asuda, sest tal on varase-
mast elust väga head koge-
mused säästlikuks reisimi-
seks. Kord kirjutas koos too-
nase abikaasaga Valga piiri-
punktis paberile „Pariis“ ja ju-
ba kolmas auto viiski Pariisi. 
„Vahepeal keerasin rekka roo-
li ja selle õige juht sai maga-
da,“ kirjeldas Olev mõnusat 
kahekuist seiklust. 
Rännuteed on Olevi viinud 
isegi Austraaliasse. „Kaks tun-
di päevas pesime uhkete vil-
lade aknaid, siis puhkasime. 
Soovitan kõikidel inimestel, 
kel elu Eestis raske, mitte põ-
deda, vaid laia maailma rän-
dama minna. Kui juba minu-
sugune invaliid hakkama 
saab, siis tervel inimesel 
peaks see lihtne olema.“ 

Eesti asjad lahenevad ise
Praegu Olev ümbermaail-
mareisist enam ei unistagi. 
„Siin Tenerifel reisid iseendas 
ja koos inimestega sinu üm-
ber. Igas kuus maabub Tene-
rifel Tallinna-täis inimesi. Siin 

on suurepärased võimalused 
suhtlemiseks. Olen otsinud 
kontakti inimestega, kes 
püüavad maailma muuta pa-
remaks paigaks. Siin on isegi 
oma Eesti kogukond.“
„Suhtlen palju Facebookis. 
Mu kallid inimesed on ainult 
klahvivajutuse kaugusel,“ 
rõõmustas mees. 
Kaugelt vaadates tunduvadki 
Eesti asjad talle palju selge-
matena. „Mul on plaanis ha-
kata ehitama palkmaju, prae-
gu just otsin neile internetis 
ostjaid. Kui kellelgi on minu 
vastu huvi, siis minu kodule-
heküljelt www.nutimees.ee 
saab lisainfot. Lahendused 
tulevad ise sinu juurde, kui sa 
oled selleks valmis,“ on Olev 
veendunud.

Talv Tenerifel
parandas rasket haigust 
põdeva Olevi tervist
„Mu haigus on kinkinud mulle unikaalse elu. Olen koha-
nud siin tõeliselt häid inimesi ja mõistnud, et tervis pole-
gi kõige tähtsam. Kõige tähtsam on olla õnnelik. Elada 
nii, et ei teeks kellelegi kurja, sealhulgas iseendale,“ üt-
leb talve Tenerifel veetnud Olev Veskimäe (55), kelle ras-
ke haigus on lõunamaises kliimas tunduvalt leevenenud.

Kaire Kenk

Kreet Rosin esineb LNT Spordis
6. veebruaril kell 16.30-19 toimub Rakveres LNT Spordis ter-
viseloeng, mida juhendab tuntud terapeut ja õpetaja Kreet 
Rosin (pildil).
Millest Rosin sellel korral räägib? „ Kreet Rosin selgitab, et ter-
vis on täisväärtusliku elu alus ja et selle hoidmiseks tuleb 
tähelepanu pöörata paljudele asjadele,“ rääkis LNT Sprodi 
juht Merje Poom. „Esimene hea tervise aspekt puudutab im-
muunsust ja selle tugevdamist ning teine räägib sellest, mis 
haigusi põhjustavad.“ 
Immuunsuse tugevdamise all peavad Rosin ja Poom silmas 
kehale füüsilise koormuse pakkumist, tasakaalustatud toitu-
mist, puhkamist, värsket õhku. Haigused aga on mõttemus-
trite tagajärg. Seega on koolitus füüsilise ja vaimse tasakaalu 
leidmisest.
Treeneriametit pidav Merje Poom selgitas, et tema 
arusaamist mööda on inimese keha selleks, et seda liigutada, 
ja sellesse tuleb suhtuda suure respektiga. „Ma pole kunagi 
soovinud neid loenguid korraldada ärilistel kaalutlustel. Meie 
majas toimuvad loengud on mulle huvi pakkuvatel teemadel 
ja olen valmis jagama neid inimestega, kes minuga on ühel 
lainel.“ 

Katrin Kivi
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Agnes Taar (kodanikunimega 
Agnes-Elsa Taar) sündis Pär-
numaal Vana-Karitse vallas 
Maru külas 17. septembril 
1897 Maru algkooli õpetaja 
tütrena. Tema varane lapse-
põlv möödus Pärnumaal 
maalilise looduse keskel. Aas-
tatel 1907-1910 õppis ta Maru 
algkoolis. Seejärel jätkusid 
õpingud Halliste kihelkonna-
koolis ning Pärnu gümnaa-
siumis. 
Aastal 1916 asus Agnes Taar 
omandama õpetajakutset. 
Sellel perioodil huvitus ta Jo-
hannes Käisi pedagoogilistest 
õppemeetoditest, koolivõrgu 
uuenduslikest ideedest ning 
oli tugev laste kirjaoskuse pa-
randamise eestseisja. Täien-
dades end Johannes Volde-
mar Veski pedagoogilisel kur-
susel, omandas ta algklasside 
õpetaja kutse.
1924. aastal tuli Agnes Taar 
Virumaale ja töötas nii Moora 
algkoolis kui Laekvere koolis 
algklasside õpetajana. Väärib 
tähelepanu, et Moora algkoo-
lis andis ta lastele kõiki aine-
tunde, pöörates tähelepanu 
just kirjutamise tehnilisele 
küljele ja püüdes seda lastes 
kõigiti arendada. Tiivustatuna 
Johannes Käisi pedagoogilis-
test ideedest, koostas ta mit-
meid kirjatehnikat arenda-
vaid eelhajutusi ja parandas 
nii ka laste kirjakeeleoskust.

Lastekirjandusest
ja ööliblika lennust
Esimene lastele mõeldud luu-
lekogu pealkirjaga „Klu-klu“ 
ilmus Taaril 1928. aastal, järg-
nesid „Kuldnokk naasis“ 
(1929) ja „Mustlase koer“ 
(1936). Kõigi kolme luulekogu 
värsid lähtusid lastele arusaa-
davast keelest ja rohkest sõ-
namängust.
Johannes Käisi ideede pool-
dajana lähtus Taar lapsekesk-
sest lähenemisviisist kirjan-
dusele. Lastele mõeldud kir-
jandus pidi olema selge, tasa-
kaalukas, loominguline ja 
kõiki igapäevaseid teemasid 
lahtiseletav, et laps saaks loe-
tu kohta ise küsimusi esitada. 
Sellele tuginedes kirjutas Ag-
nes Taar palju muinasjutte ja 

Foto: KM EKLA

Lastekirjandusest ja ööliblika lennust: 
Meenutusi laste- ja näitekirjanik 
AGNES TAARIST
Virumaa kirjandustegelasi 
uurides ja nende elulugu-
desse süvenedes tõden ikka 
ja jälle, et on mingi kirju-
tamata reegel, mis kõiki 
Virumaal tegutsenud laste-
kirjandusega tegelevaid 
inimesi ühe nimetaja alla 
koondab. Selleks on jäägi-
tu pühendumine. Tänane 
lugu räägib Agnes Taarist.

Karin Hansson

mõistulugusid. Ilmusid mui-
naslood „Imeline võõras“, 
„Ööliblika lend“ ja „Musta 
notsu seiklused“ ning jutus-
tused, mis olid mõeldud 
noorsoole („Kolm poissi ja 
õnnenumber“, „Vallimäe va-
na vares“, biograafiliste suge-
metega jutustus tütarlastele 
„Mari-Ann, õpetajatütar“).
1928. aastast alates pidas Ag-
nes-Elsa Taar mälestuste vihi-
kut. Sinna kantud mälestused 
väikesest Moora külast, arm-
saks saanud koolimajast ja 
unistus saada näitekirjani-
kuks saatsid lastekirjanikku 
edaspidi kogu tema teadliku 
elu.
Samal aastal kolis Agnes Taar 
Tartusse ja jätkas seal juba 
kutselise lastekirjanikuna. 
Veidi hiljem hakkas ta avalda-
ma lastele mõeldud näiden-
deid, mida hea meelega la-
vastati nii koolide loome- kui 
näiteringides. Väikestele koo-
lilavadele jõudsid etendused 
„Mida kinkida emale sünni-
päevaks?“, „Ema armastus“, 
nukulavastused „Viiukese sõit 
kevadriiki“, “Kuri Killi looma-
de kohtus“ ning „Triinuke ja 
kollane võilill“.
Neist suurema avaliku tähele-

panu pälvisid just kaks vii-
mast eelkõige oma muinasju-
tulise, kuid lihtsa sündmusti-
ku ja tundeküllaste loodus-
luuletuste tõttu, mis noore-
male vaatajaskonnale väga 
meeldisid ja üsna kiiresti 
meelde jäid.
Tolleaegsed kriitikud ei olnud 
Taari loomingu arvustamisel 
samuti kiitusega kitsid. Kkir-
jandusloomingu kõige oluli-
semaks hindajaks ja ideede 
andjaks sai Agnesele tema 
orelikunstnikust abikaasa 
Voldemar Blaubrück, kellega 
nad abiellusid 1933. aastal. 
Sügavalt uskliku mehena kir-
jutas Blaubrück muusika abi-
kaasa näidendile „Emake 
maamuld“, mis sai Vanemui-
ses nõnda suure menu osali-
seks, et publiku kiiduavaldu-
sed pärast viimase etenduse 
lõppu sugugi lõppeda ei taht-
nud.
Näidend andis tundeküllase 
pildi maarahva elust tundma-
tus Virumaa külakeses 1920. 
aastate lõpul, käsitledes muu-
hulgas ka maal elavate laste 
tundemaailma ja purunenud 
unistusi puudutavaid teema-
sid. 
Üheks läbivamaks teemaks 

Agnes Taari loomingus sai 
sellel perioodil maalähedus ja 
kõik kodupaigaga seotu.  
Ühes oma 1936. aastal aval-
datud lasteluuletuses „Kodu-
kant“ kirjeldab ta sügava hel-
dimusega vana kaevu, mis 
nukralt aia ääres seisab ja ko-
dust lahkunud lapsi taga igat-
seb.

Töö ja tegevus
ajakirjanduses
Virumaal Laekveres hinnati 
kõrgelt eelkõige Agnes Taari 
teeneid haritud pedagoogina, 
kuid juba siis tundis ta huvi 
ka ajakirjanduse vastu. Ajale-
hes Postimees avaldatud ar-
vamuslood toetasid hästi Taa-
ri kirjanduslikku tegevust. 
Taar proovis kätt ka toimeta-
jana lastele mõeldud väljaan-
des Väikeste Sõber.
Elu lõpuperioodil avaldas Ag-
nes Taar vaid mõned artiklid 
laste huvihariduse teemadel, 
tundes samal ajal sügavat 
muret maal elavate laste kir-
jaoskuse pärast. 
Agnes Taar suri 7. detsembril 
1976. aastal Tartus. Tema pa-
nust eesti lastekirjandusse 
aga hinnatakse kõrgelt veel 
tänapäevalgi.

KUHU MINNA

Sõbrapäeva laat 
14. veebruaril kell 9–15 Rakvere Spordihallis. Olete oodatud!

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
7. veebruaril retrodisko DJ Margus Teetsov, sissepääs tasuta.
14. veebruaril lõbus sõbrapäeva pidu! Esineb Grete Klein, pa-
rimat tantsumuusikat valib DJ Imre Mihhailov. Dresscode: 
punane ja roosa. Sissepääs 5 eurot

10 Trummi
Reedel, 6. veebruaril kell 22 DJ Masu - tasuta
Laupäeval, 7. veebruaril kell 22 Boogie Company - pääse 5 
eurot

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres
Üritused veebruaris
7.02 kell 11-15 Anne Tipner-Torn meridiaanijooga seminar: 
seedimine ja kehakaal
17.02 kell 10-17 jalalaba uuring ja sisetaldade määramine. In-
dividuaalsed tallatoed
19.02 kell 18-20.30 vitamiinid ja mineraalid – kust, kui palju 
ja milleks. Toitumisterapeut Maire Kasemaa
21.02 kell 11-14 Hiina meditsiini alused – 7 seminari üle lau-
päeva, Anne Tipner-Torn 
Seljaabi-Kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev ja kolmapäev 
Kaaniteraapia igal reedel
Tervise testimine igal neljapäeval
Info ja reg. tel 5017960, info@biore.ee, www.biore.ee, www.
tervisepood.biore.ee 

Rakvere Teater 
6.02. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neuhaus)
6.02. kl 19 Majahoidja v. maja (lav. Mati Unt)
10.02. kl 19 Kaasavaratu v. maja (lav. Eili Neuhaus)
11.02. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
12.02. kl 19 Leenane’i kaunitar v. maja (lav. Üllar Saaremäe)
12.02. kl 19 Uno Bossa s. maja (lav. Hardi Volmer)
13.02. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale v. maja
(lav. Üllar Saaremäe)
13.02. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)

Pensionäride klubi Hämarik
Tulge peole, mis toimub 7. veebruaril Rakvere rahvamajas

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
12. veebruaril kell 12 toimub Rakveres Lille 8 psühholoog Ka-
ja Altermanni loeng.
Palume kindlasti Diabeetikute ja Parkinsoni Seltsi liikmetel 
loengust osa võtta, kutsutud on ka teiste ühingute liikmed.

Kadrina kutsub
spordisõpru koduvalda esindama
28. veebruarist kuni 1. märtsini peetakse Pärnumaal Tahku-
rannas järjekordseid Eesti valdade talimänge, kus lööb kaasa 
ka Kadrina valla esindus.
Mullu igati korralikku sportliku tulemuse teinud ja suurte 
valdade arvestuses 11. kohale platseerunud Kadrina vallas on 
alati leidunud tublisid spordiinimesi, keda kutsume siinko-
hal taas jõudu ühendama.
Talimängudel on spordialadest kavas seekord murdmaasuu-
satamine, juhtide võistlus, kabe (kõik Jõulumäel), mäesuusa-
tamine (slaalom Kuutsemäel, Teppani nõlval), lauatennis 
(Paikusel), male Tahkurannas), meeste korvpall (Kadrina lep-
pis tänavu eelturniiriga), naiste korvpall (Uulus ja Hääde-
meestel).
Talimängudeks registreerimise, toitlustamise ja majutuse tel-
limise tähtaeg on 19.veebruar. Kadrina vald palume kõiki, kel 
soovi ja valmisolekut koduvalda esindada, sellest eelnevalt 
teada anda.
Võistkonda aitab komplekteerida ja infot vahendada Kadrina 
Spordi juht Margus Martin (telefon 517 6237, e-post margus.
martin@kadrina.ee).
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7. ja 8. veebruar kell 20
9. veebruar kell 20:15

Draama
(Alla 12 a keelatud)

WHIPLASH
(Teatrikino soovitab)

7. ja 8. veebruar kell 15
9. veebruar kell 15:30

Seiklus
Perefilm

KAPTEN
MÕÕKHAMMAS JA
LAMA RAMA AARE

7. ja 8. veebruar kell 17
9. veebruar kell 17:30

Draama
(Alla 14 a keelatud)

SAINT LAURENT.
STIIL - SEE OLEN MINA

Vaba aeg

Lisaseanss
filmile

“1944”
MTÜ Kadrina kirjandusklu-
bi annab teada, et Elmo Nü-
ganeni film “1944” on teki-
tanud elavat huvi ja 15. ning 
19. veebruari seanssidele on 
saal juba broneeritud.
Seetõttu näidatakse filmi li-
saks ka 20. veebruaril kell 
18.
Oma osalemissoovist palu-
takse teatada Kadrina valla-
raamatukogu telefonil 
3250107.
Osalustasu 2 eurot.

MÕNE REAGA
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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!

KCK Teemant OÜ teostab:
• teemantpuurimist

torude isoleerimist
värskeõhuklappide paigaldust

•
•
Kontakt: mobiiltelefon +372 517 4192 | www.kckteemant.eu

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

SAABASTE

HINNAD

Rege rauta suvel,
renne varu talvel!
VIHMAVEERENNIDE SOODUSMÜÜK

2,20 €/m+km

Tel 5344 8787

Rakvere Kroonikeskuses 6. ja 7. veebruaril

Sõbralikult soodsate hindadega

voodipesu müük

Laienenud valik
kummiga

voodilinu

Uus ja kaunis mustrivalik

Juveeliäri
Candra

Sõbranädalal ostes
ühe ehte -10%

Ostes kaks ehet -20%
Ostes kolm ehet

-30%
Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus
E-R 9-18, L 9-15, tel+faks 322 3975
info@candra.ee, www.candra.ee

CarDrive sõbrakuu kampaania:

Kõik varuosad -15% ja hooldus

ning remonditööd -10% Mööblisalong Vaala keskuses

SAMI voodi
Pruun ja valge

Hind alates 88€

Pocket Lux
vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

80*200
90*200
120*200
140*200
160*200
180*200

118€

126€

151€

168€

185€

197€
Polo TT

156€

Nurgadiivan-voodi Consul

655€

Nurgadiivan Hilly Diivanvoodi Adel

866€ 546€

HINNASULA
KÕIK KAUBAD 33% SOODSAMAD

teksapood!

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

TEKSAD, T-särgid, topid pluusid jpm,

Suur
allahindlus

KÕIK KAMPSUNID
MEESTE TEKSAD
NAISTE TEKSAD

-70%
-70%
-80%

kuni

kuni

PAKUME EHITUSTEENUSENA:

LISATEENUSTENA PAKUME:

OTSIME:

Asume Tamsalus
Kontakttel: +372 58167712
Timo Tiisler
Tegevjuht
outimtar@gmail.com

- elu- ja mitteeluhoonete ehitamist (vundamendid, fassaadid,
katused, tehnosüsteemid, kinnistusisesed vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid, viimistlus)

- hoonete, kinnistute, rajatiste hooldust ja remonti
- ehituse omanikujärelevalvet, projekteerimist,

detailplaneerimist
- ülesmõõdistusprojektide ja jooniste koostamist
- ehitus- ja projekteerimishangete läbi viimist

parima teenusepakkuja leidmiseks
- juriidilist konsultatsiooni ja ehitusvaidluste lahendusi

enne ehitust, ehituse ajal ning garantiiperioodil

- raamatupidamist, äriplaanide koostamist,
kinnisvara ostueelset ülevaatust

- ehitustöölisi, palk kokkuleppel
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