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Soojustuse diagnoosimine:

Soojustuse parandamine:
Thermi termograafia

„süstime seinad soojaks“

KANDIDAAT NR 886

Anname majandusele uue hoo, et keskmine palk 

tõuseks nelja aastaga vähemalt 1600 euroni. 

Tõstame koostöös tööandjate ja ametiühingutega 

NELJA AASTAGA MIINIMUMPALGA 800-LE EUROLE.

TÕSTAME LAPSETOETUSE 75 EURONI, millele lisandub 

25 eurot huviringis osalemiseks. Kolme ja enama lapsega 

perekonnad saavad lisatoetuse 200 eurot kuus.

Koos keskmise palga tõusuga SUURENDAME 
TULUMAKSUVABA VANADUSPENSIONI 560 EURONI.
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Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm kinnitas maakonna 
arengustrateegia 2030, mis 
toetab Euroopa Liidu järgmi-
se eelarveperioodi tõuketoe-
tuste kasutamist maakonnas.

Omavalitsustele läheb 
korda
„Mul on hea meel, et oleme 
maakonna jaoks saanud pai-
ka sedavõrd olulise alusdoku-
mendi,“ ütles Torm pressitee-
nistuse vahendusel.
„Strateegia olulisuse kohta 
annavad kõige paremini tun-
nistust paljud mõtteavaldu-
sed, teostatud ettepanekud ja 
avalik huvi. Teeme endast 
kõik oleneva, et maakondlik 
arengustrateegia võimaldaks 
kaasata ka võimalikult palju 
Euroopa Liidu rahastust.“
Maakonna arengustrateegia 
on maakonna arengusuunda-
de strateegiliste valikute kok-
kuvõte neljas valdkonnas: 
loodus, ettevõtlus, sotsiaalne 
keskkond ning ühendused. 
Strateegia hõlmab maakonna 
arengu peamisi strateegilisi 
eesmärke aastani 2030, vald-
kondlikke väljakutseid ehk 
prioriteetseid teemasid, mil-
lega tuleb kuni aastani 2030 
eelkõige tegeleda, ning nende 
prioriteetsete teemade täpse-
maid tegevuseesmärke kuni 
aastani 2020.
Arengustrateegias kuni aasta-
ni 2020 seatud tegevusees-
märke välja töötades on läh-
tutud Euroopa Liidu ühte-
kuuluvuspoliitika prioriteeti-

dest Eestis, maakonna vaja-
dustest ja tegevuste teosta-
misvõimalustest.
Valminud arengustrateegia 
koostamist koordineeris 
maavalitsuse arengu- ja pla-
neeringuosakond. 
“Sisulised ja kohati ägedad 
arutelud näitasid, et kohali-
kud omavalitsused muretse-
vad maakonna arengu pärast. 
Sellest on hea meel,” sõnas 
maavalitsuse arengu- ja pla-
neeringuosakonna juhataja 
Mati Jõgi. Maakonna aren-
gustrateegia esimene ver-
sioon avalikustati maavalit-
suse veebilehel 6. novembril 
2014. Kuni 5. detsembrini lae-
kus arengustrateegia eelnõu-
le 57 kirjalikult vormistatud 
ettepanekut ja täiendust.
Arengustrateegia kooskõlas-
tati Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidu üldkoosolekul 30. 
jaanuaril. 

Lennukad eesmärgid
Uuest arengustrateegiast 
leiab üsna lennukaid mõtteid 
ja eesmärke. Näiteks juba 
arengukava sissejuhatavas vi-
sioonis on kirjas, et „regulaar-
ne laevaühendus Kunda ja 
Kotka vahel on lähendanud 
Soome lahe vastaskallastel 
asuvaid piirkondi nii majan-
duslikult kui ka sotsiaalselt. 
See ühendus on andnud ka 
teistele Kesk- ja Lõuna-Eesti 
ning Ida-Soome piirkondade-
le lisavõimaluse piiriüleseks 
suhtluseks põhja-lõuna suu-
nal“.

Samateemaliste väljakutsete-
na on kirjas veel näiteks 
elektriraudtee kontaktvõrgu 
rajamine Rakvereni ja rei-
sirongi ühendussageduste 
suurenemine; neljarealise 
Tallinna-Narva maantee väl-
jaehitamine maakonna ula-
tuses; ülemaakonnalise kerg-
liiklusvahendite rendi- ja tee-
nindustaristu toimimine jne.
Ettevõtluse valdkonnas loet-
letakse väljakutsetena näiteks 
maakonna ettevõtluskesk-
konna integreerimist Soome 
lahe majandusruumi ja re-
giooni ettevõtluse vajadusi 
arvestava kutse- ja kõrghari-
dusvõrgustiku rajamist; 2020. 
aasta eesmärgiks on muuhul-
gas külastuskeskkonna mit-
mekesistamine, sealhulgas 
uute külastuskohtade rajami-
ne (Kunda tsemenditehase 
teemapark, militaarmuu-
seum Tapal, kontserdihoone 
Rakveres, Puhta Vee teema-
park Tamsalu vallas jne).
Maakonna arengustrateegia 
koostamisel on arvesse võe-
tud linnade ja valdade sama-
sisulised strateegiad. Maava-
nem Marko Tormi sõnul tegid 
omavalitsused maavalitsuse-
ga strateegiat koostades tihe-
dat koostööd, esitades selles-
se hulgaliselt täiendusettepa-
nekuid.
Lääne-Viru maakonna aren-
gustrateegiaga saab tutvuda 
maavalitsuse koduleheküljel.

Kristel Kitsing
Aivar Ojaperv

Uus arengustrateegia 
näeb ette elektriraudteed, 
laevaühendust Soomega jne

Haavatud, 
näljane ja ohtlik
Reformierakonda kuuluv erukindral Ants Laaneots pillas ETV 
Valimisstuudios repliigi, et Venemaa president Putin olla äh-
vardanud kasutada tuumarelva, kui Euroopa Liit või NATO 
annab Ukrainale sõjalist abi.
Kust erukindrali info pärines, vastavasisulist ametlikku uu-
dist pole vähemalt siinkirjutajale silma jäänud, kuid ehmatav 
oli see küll. Ka Valimisstuudios osalenud teiste poliitikute 
näoilmed kahvatusid.
Oli see nüüd tõde või väike liialdus telesaate pinge tõstmi-
seks, jääb Laaneotsa südametunnistusele, kuid mõtlema pa-
neb selline võimalus küll. Tõepoolest: mine hulle tea.
Välismeedia spekuleerib ikka ja jälle, et Putinil pole kupli all 
võib-olla kõik korras. Aga selle mehe käes on tuumakohver. Ja 
lisaks on igas totalitaarriigis hulk ajupestud või lihtsalt puru-
sõjakaid kindraleid, kes hea meelega hagu alla loobiks. Mine 
tea, millal mõni neist enesekontrolli kaotab, selleks pole palju 
vaja: purjus või pohmellis pea, kuri naine jne. Läida ainult 
tikku.
Sellist käitumist mäletan omast kogemusest, tõsi küll, loomu-
likult palju väiksemas mahus. Nõukogude armees sundaega 
teenides oli mul rooduülemaks keegi major Laskovõi. Nimi 
on muidugi natuke naljakas (tõlkes „õrn“ või midagi sarnast), 
aga ega nimi meest riku ja tegelikult oli ta täitsavunts: aus, 
rahvustel vahet ei teinud, kedagi niisama ei kiusanud.
Aga vähemalt kolm korda korraldas see Laskovõi meile tõeli-
se „ülestõusu“, ajades meid keset ööd steppi rinnuni lumme 
„manöövritele“. Kahel korral oli ta silmini täis, kolmandal tu-
gevas pohmellis, ja nagu me aru saime, sattus ta kell 2 öösel 
kasarmusse vaid selle tõttu, et naine viskas ta joomise tõttu 
kodunt välja.
Teine näide põhineb samast ajast, kui keegi lipnik (nii vist tõl-
gitakse vene „praporštšik“) ärritus NSV Liidu jalgpallikoondi-
se kaotuse peale sedavõrd, et võttis meie kasarmu värvitele-
viisori sülle ja viskas selle aknast välja. Läks koos raamidega, 
nagu filmis.
No ja kui kuppe pagunitel rohkem ning ärritav element pisut 
suurem, asi see siis tuumanuppugi vajutada.
Seepärast ei maksa väga irvitada, et Euroopa Liit ja NATO on 
Venemaad sanktsioneerides jõuetud. Üks põhjus on muidugi 
selles, et paljudele Euroopa ärimeestele ja pankuritele sankt-
sioonid ei meeldi (ja kaudne võim on ju nende käes), kuid 
kindlasti on leebuses oma roll ka asjaolus, et Lääne kõrged 
poliitikud teavad, kui ohtlik võib olla haavatud või näljane 
metsloom.

Aivar Ojaperv
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ALARMSÕIDUKID

Uudised
MÕNE REAGA

Üks konkreetne näide päri-
neb möödunud teisipäeva 
õhtupoolikust, kui politsei-
buss seisis siniste-punaste 
tulede vilkudes Rakveres 
Adoffi ja Laada ristmikul. Te-
gemist polnud enam jälitami-
sega – ka liiklusrikkumises 
kahtlustatav juht oli oma au-
to kinni pidanud. 

Peatumismärguande 
kehtimise reegel
Kas punase vilkuri tööle jät-
mine on õigustatud? Plinki-
vad tuled häirivad möödujate 
vaatevälja, eriti õhtusel ajal ja 
tiheda liiklusega ristmikul, 
samuti võib tekkida segadus, 
kas punane vilkur kohustab 
veel kedagi peatuma?
„Liiklusseaduse paragrahv 
200 sätestab, et ees sõitva sõi-
duki juhile antakse liiklusjä-
relevalve teostamisel peatu-
mismärguanne taga sõitvalt 
alarmsõidukilt ühel ajal sini-
se ja punase töötava vilkuri-

ga,“ selgitas Rakvere politsei-
jaoskonna patrullijuht Reigo 
Loginov. „See tähendab, et 
peatumismärguanne kehtib 
ainult ees sõitvale sõidukile.“
„Politsei jätab vilkurid tööle 
eelkõige turvalisuse kaalutlu-
sel,“ jätkas ta. „Kui tööd tehes 
on vaja ootamatult liiklusrik-
kuja peatada, siis pargitakse 
esimesel võimalusel tee äär-
de. Talvisel ajal kitseneb auto-
maatselt sõidutee ja selleks, 
et teised liiklejad märkaksid 
takistust, jäetakse tööle vilku-
rid. Küll ei pea samal ajal põ-
lema punane vilkur.“

Politseinik:
vilkur rahustab liiklust
Alarmsõiduke liiklemise kor-
da reguleeriv Vabariigi Valit-
suse määrus sätestab muu-
hulgas, et (§ 8 lg 1) alarmsõi-
duki juht võib eriseadmeid, 
see tähendab ka vilkurit, ka-
sutada ainult kiireloomulise 
ameti- või tööülesande täit-

Seisval politseiautol ei tohiks 
punane vilkur plinkida

Rakveres kontrolliti kergliiklejaid
Teisipäeval, 10. jaanuaril jälgisid politseinikud Rakvere linnas 
jalakäijate õiguspärast teeületust ülekäiguradadel. 
Rakvere politseijaoskonna välijuht Margo Kukk ütles, et pal-
jud jalakäijad ei pea fooriga reguleeritud ülekäigurajal keela-
vat tuld millekski ning sõiduteed ületatakse nii, nagu ise soo-
vitakse. „Eriti hakkab seaduserikkumine silma vanemate ini-
meste ja noorte seas,“ lausus Kukk. Ta tõi näite, kus polit-
seiauto koos politseinikega kontrollis liiklust Laada tänaval 
Turu tare ees, kui mitmed noored kui ka eakamad inimesed 
ületasid foori punase tule ajal teed. Seda otse politseinike sil-
me all. 
Nelja 14aastase noorega viidi läbi hoiatusmenetlus. Ühen-
dust võeti ka lastevanematega, kellele selgitati nende lapse 
rikkumist. „Kõik vanemad olid väga mõistvad ja lubasid ko-
dus liikluskultuurist veel kord rääkida. Arusaadavalt ei taha 
ju keegi oma last haiglas külastada,“ selgitas Kukk. Alla 14aas-
tastega tegelesid edasi noorsoopolitseinikud.
Politsei tuletab veel kord meelde, et autojuht on kohustatud 
andma jalakäijale teed. Talvisel ajal tuleb aga jalakäijatel ar-
vesse võtta, et sõiduteed on libedad ja sõiduki peatamine ei 
saa toimuda kohe. Seega tuleb jalakäijal reguleerimata üle-
käigurajal enne sõidutee ületamist hinnata läheneva sõiduki 
kaugust ja kiirust, anda juhile võimalus kiirust sujuvalt vä-
hendada või seisma jääda.
Päeva jooksul vormistati ühtekokku 18 liiklusalast rikkumist.

Kuulutaja

Kindlasti on liikleja näinud olukorda, kus politsei 
alarmsõiduk on sinise ja punase vilkuri abil peatuma 
sundinud kahtlusaluse, autod on pargitud teeserva, po-
litseinikud tegelevad menetlustoimingutega ja samal ajal 
plingivad politseiautol nii sinised kui ka punane vilkur. 

Aivar Ojaperv

misel. Seega pole just kui õi-
gustatud ka ainult siniste vil-
kurite plinkimine ajal, kui po-
litseiauto (või mõni muu 
alarmsõiduk) seisab tee ääres 
ja politseinikud täidavad do-
kumente, sest nimetatud te-

gevus pole kiireloomuline. 
„Oluline on märkida, et vilku-
ritega töötav politseiauto 
tõmbab tähelepanu ja rahus-
tab liiklust,“ põhjendas Reigo 
Loginov.

Vastavalt valitsuse määrusele on 
alarmsõidukite loetelu järgmine: 
päästeasutuse sõiduk ning maastiku-
sõiduk; päästetööl osaleva juriidilise 
isiku sõiduk ja maastikusõiduk; kiir-
abisõiduk; politseiasutuse sõiduk ja 
maastikusõiduk; Kaitsepolitseiameti 
sõiduk; kaitseväe kiirabisõiduk, kait-
seväe päästesõiduk ja sõjaväepolitsei 
sõiduk; Justiitsministeeriumi vangla-
te osakonna ja vangla sõiduk ning 

maastikusõiduk; Siseministeeriumi 
siseturvalisuse teenistuse sõiduk; 
Maksu- ja Tolliameti sõiduk; prokura-
tuuri sõiduk; Eesti Panga sõiduk; Tea-
beameti sõiduk.
Kiireloomuliste ametiülesannete täit-
misel on alarmsõiduk ka Vabariigi 
Presidendi auto ja saateauto; peami-
nistri auto ja saateauto; Riigikogu esi-
mehe auto; Riigikogu aseesimehe au-
to; ministri auto; riigisekretäri auto; 

kaitseväe juhataja auto; Vabariigi Va-
litsuse kriisikomisjoni liikme auto.
Euroopa Liidu liikmesriigi eritalituse 
sõiduk ja maastikusõiduk on alarm-
sõiduk, kui ta täidab Eesti Vabariigi 
territooriumil rahvusvahelisest lepin-
gust tulenevat ülesannet ja on sellest 
teavitanud Eesti Vabariigi pädevat 
ametiasutust. 

www.pohjakeskus.ee
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Ajakirjanikuna olen kirjuta-
nud kolumne Eesti, Soome ja 
Saksa lehtedes ning käivita-
nud ajakirja Elukiri. See juh-
tus nii. 1998. aasta lõpus aru-
tasime tuntud kirjastaja ja 
ajakirjaniku Toomas Leitoga, 
kas eesti ajakirjandusmaasti-
kul oleks ruumi veel mõne 
ajakirja jaoks.  Ütlesin siis väl-
ja kaua peas keerelnud mõtte: 
küpsemas eas lugejale Eestis 
oma ajakirja ei ole, aga võiks 
ja lausa peaks olema. Jutt jäi 
toona sinnapaika, kuni järg-
mise aasta alguses Leito mul-
le helistas ja seda vestlust 
meenutas. küsides, kas olek-
sin valmis hakkama uue aja-
kirja peatoimetajaks. Olin 
nõus. Mulle jääb alatiseks 
meelde see ärev ja rõõmus 
aeg, kui uue ajakirja tegijaid 
kokku otsisime, ja kui toime-
tus koos, siis hilisööni vaidle-
sime ja arutasime, milline see 
ajakiri välja peaks nägema, 
mida sisaldama, kui tihti il-
muma, kui palju maksma. Ja 
mis nimeks panna – lõpuks 
jäi Elukiri. 
Ajakirja teema – küpsete ini-
meste huvid, rõõmud ja mu-
red – on mulle hästi tuttav. 
Olin ja olen aastaid eakate 
teemadel ja eakatele kirjuta-
nud, päevakodudes, hoolde-
kodudes  ja kolmanda nooru-
se ülikoolis esinemas käinud. 
Uus ajakiri oli aga igas mõttes 
uus etapp, töö sellega tegi 
rõõmu. 

Oma elutöö olen siiski teinud 
Soome kultuuri vahendajana 
Eestisse, töötades pikka aega 
Soome Instituudis. Riigikogus 
olen olnud pisut vähem kui 
aasta. Peab ütlema, et paljude 
küsimuste kõrval, mida seal 
selle aja jooksul, on arutatud 
on eakate teema tagaplaanile 
jäänud.  Aga ei tohi jääda. On 
ju teada, et väikese pensioni-
ga päris näljasurma ei sure, 
aga väärikat vanaduspõlve ka 
ei naudi. Kui kõik elamisku-
lud tasutud, arstirohud ja toi-
dukraam ostetud, siis jäävad 
tihti vaid tühjad pihud, ei saa 
mõelda teatriskäimisele, uue 
raamatu või rõivatüki muret-
semisele, lastelastele kingi-
tuste tegemisele, rääkimata 
spaasse ennast turgutama 
minekust või põnevast välis-
maareisist. Ja pidevalt kum-
mitab hirm – mis saab siis, 
kui jäädakse nii viletsaks, et 
ise enam enda eest hoolitse-
da ei jõuta. Nii et tööd eakate 
valdkonnas on meie riigil veel 
väga palju ära teha. Kuigi tä-
helepanu vajavad ka õpila-
sed, õpetajad, noored pe-
red…
Iga kord, kui ma eakate tee-
mad ajakirjanduses üles võ-
tan, saan positiivse tagasiside 
kõrval ka pahameelt, mõned-
ki lugejad on veendunud, et 
„penskaritel“ läheb niigi häs-
ti, et mida neile veel vaja, 
raiskavad ainult rahva raha, 
hoiavad pankades suuri sum-

masid kinni ja rabavad ühist-
ranspordis istekohti. Elu na-
gu lill! Aga eakate jaoks hak-
kab eluring koomale tõmbu-
ma. Võimalused vähenevad, 
igapäevastele toimetustele 
kulub palju rohkem aega kui 
varem. Muredki on teistsugu-
sed, kui olid noores põlves. 
Kas saavadki noored neid ala-
ti mõista, õigesti hinnata?
Sellepärast on hea, kui kõrvu-
ti noortega on riigivõimu juu-
res neid, kellele vanemate ini-
meste mured korda lähevad 
ja kes ka midagi püüavad ära 
teha. Nagu kogu ühiskond, 
nii ei saa ju ka Riigikogu koos-
neda ainult meestest või ai-
nult juristidest või ainult 
noortest, tervetest ja tugeva-
test. Peab olema mitmekesi-
sust, et osata näha ka elu neid 
tahke, mida terved ja tugevad 
alati ei märka. Inimesi, kellel 
on elukogemust, et otsustada 
mõistuse ja tunda südamega. 
Mina tahan olla just see ini-
mene. Et head ideed, kasvõi 
see, mida meie, sotsiaalde-
mokraadid, oleme välja pak-
kunud – tõsta keskmine pen-
sion 560 euroni - ei jääks liht-
salt ideedeks, vaid saaksid ka 
ellu viidud. 
Kutsun kõiki kindlasti valima. 
Sest kui teie ei vali, valivad 
teised teie eest. Kes ise kohale 
minna ei jaksa, võib tasuta 
tellida valimiskasti koju.

MAIMU BERG

Olen Maimu Berg, ema 
ja vanaema, kandidee-
rin Lääne-Virumaalt 
Riigikokku ja minu 
kandidaadinumber on 
892.
Teatmeteostest võib 
lugeda, et Maimu Berg 
on kirjanik, kriitik, tõl-
kija, ajakirjanik ja po-
liitik. Poliitikuna olen 
hetkel Riigikogu liige 
sotsiaaldemokraatide 
fraktsioonis, kirjani-
kuna olen olnud pikka 
aega Eesti Kirjanike 
Liidu juhatuses, olen 
ka Soome Kirjanike 
Liidu auliige. Minu ro-
maane on tõlgitud 
mitmesse keelde. Krii-
tikuna olen kirjutanud 
nii raamatutest kui 
teatrist. Tõlkijana eesti 
keelde ümber pannud 
teabekirjandust, ro-
maane ja näidendeid. 
Olen ka Eesti Naisliidu 
auliige ja ajakirjanike 
liidu liige.

Riigikogu –
läbilõige Eesti ühiskonnast

Reedel, 13. veebruaril algab 
Tallinnas 24. rahvusvaheline 
turismimess „Tourest 2015“, 
kus Lääne-Virumaa messi-
pinnale püstitatakse viie-
meetrine multifunktsionaal-
ne puidulippidest kuusepuu.
„Sel aastal on maakonna pin-
nakujunduses lähtutud maa-
ilmakuulsast Rakvere kuuse 
kontseptsioonist. Kui origi-
naalkuuse autoriks on Rakve-
re linnakunstnik Teet Suur, 
siis puidulippidest messikuu-
se on kujundanud Avinurme 
Puiduait,“ sõnas Lääne-Viru 
maavalitsuse arengu- ja pla-
neeringuosakonna peaspet-
sialist Mari Knjazev. Tema sõ-
nul täidab ehitis vanimal ja 
suurimal turismimessil mitut 
funktsiooni ja 13.-15 veeb-
ruaril on oodatud kõik Eesti 
Näituste messikeskusse seda 
uudistama.
Lääne-Virumaa kasutuses on 
Puhka Eestis halli üks suuri-
maid pindasid (60m2), kus 
Lääne-Viru Maavalitsuse ja 
MTÜ Lääne-Viru Turismi 
koordineerimisel esindavad 
Lääne-Virumaad 11 ettevõtet 
ja asutust. 
Suurimate turismiobjektide-
na on messipinnal väljas kõik 
kolm Lahemaa mõisat koos 
Rakvere linnusega. Lisaks on 
pinnal esindatud SA Virumaa 

Lääne-Virumaa messipinnale
kerkib viiemeetrine kuusepuu

Muuseumide Eesti Politsei-
muuseum, MTÜ Viru Folk, 
MTÜ PAIK (Pandivere piir-
kond), Karepa Ravimtaime-
aed, Lontova Seikluspark, Jaa-
nioja Käsitöötalu. Lisaks ka 
Ida-Virumaal asuv Avinurme 
Puiduait. Eraldi pinnal on tu-
rismimessil Lääne-Virumaalt 
esindatud ka Aqva Hotel & 
Spa.
Maakonna messipinna avab 
reede keskpäeval maavanem 
Marko Torm. Messipinna ava-
mist sponsoreerivad Viru Õlu 
AS, Päts OÜ, Aravuse OÜ, 
RMK Sagadi mõis, SA Viru-
maa Muuseumid, AS E. 
Strauss, Kaarli talu ja OÜ Nor-
man Ravimtaimed.
Vanim ja suurim turismimess 
Balti riikides toimub 13.-15.
veebruaril Eesti Näituste 

messikeskuses. Sissepääsu ta-
gab messikutse või 3eurone 
pilet.
Lääne-Viru maakond on 
maavalitsuse koordineerimi-
sel ja toetusel rahvusvahelisel 
turismimessil Tourest maa-
konna puhkuseveetmise või-
malusi, uusi turismitooteid ja 
suurüritusi tutvustanud aas-
tast 2007. 
Asutustel-ettevõtetel, kes 
soovivad osaleda järgmisel 
Tourest messil maakonna 
pinnal, tuleb kontakteeruda 
Lääne-Viru Maavalitsuse 
arengu- ja planeeringuosa-
konna peaspetsialisti Mari 
Knjazeviga, telefonil 3258013 
või e-posti aadressil mari.kn-
jazev@laane-viru.maavalit-
sus.ee.
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Miks on pensionäridele vaja 
erakorralist pensionitõusu?
Ma ei saa aru erakondadest, 
kes enne valimisi muudkui 
lubavad pensionitõusu, kuid 
võimule pääsedes unustavad 
selle kohe.
Meenutuseks, et viimane kor-
ralik pensionitõus toimus, kui 
Keskerakond oli riigis võimul 
aastatel 2005–2007.
Tollal tõusid pensionid era-
korraliselt lausa 44 protsenti! 
Pärast Keskerakonna lahku-
mist võimult on pensionid pi-
gem langenud, sest korduvad 
maksutõusud (elekter, kütus), 
muudkui kerkivad kodukulud 
(toasoe, käibemaks) ja rööga-
tud hinnatõusud on kunagise 
pensionitõusu ära söönud 
ning on pensione tegelikku-
ses hoopis vähendanud. 
Teatavasti on Keskerakond 
oma lubadused eakate ees ik-
ka täitnud.
Olgu selleks siis erakorraline 
pensionitõus, pensionilisa 
Keskerakonna juhitud Tallin-
na linnas või erinevad soo-
dustused ravimitele.
Tänane pension on äraelami-
seks selgelt liiga väike ja pen-
sione on vaja taas erakorrali-
selt tõsta!
Õnneks teeb Keskerakond va-
lituks osutudes selle kindlasti 
ära!

Kas on õiglane, et madala-
palgalised töötajad peavad 
kolm aastat tööl käima, et 
saada kirja üks pensioniaas-
ta?
Kindlasti mitte. Enamikule 
töötavatest inimestest on tä-
nane pensionisüsteem kahju-
lik, kuna ei võimalda vana-
duspõlves ära elada.
Kui tänased pensionid on 
veel suhteliselt sarnased, on 
tulevikus nende erinevus tõ-
siselt suur. Inimene saab ühe 
pensionaasta kirja vaid juhul, 
kui ta teenib vähemalt kesk-
mist palka.
Need, kes saavad miinimum-
palka, peavad kolm aastat 
selle nimel vaeva nägema, et 
saada ühte pensioniaastat 
kirja.
Selline vahetegemine on 
täiesti lubamatu. Võimule 
saades muudab Keskerakon-
na selle seaduse niiviisi ära, et 
üks tööaasta hakkab võrdu-
ma ühe pensioniaastaga.

Kas tasuta bussiliinid tule-
vad ka Lääne Virumaale?
Tallinnal ei olnud tegelikult 
keeruline oma elanikele bus-
si-, trammi- ja trolliliine 
priiks teha.
Asi on lihtsalt selles, et Tal-
linn, nagu ka riik, panustab 
oma ühistranspordile täna 

tunduvalt rohkem, kui on 
saadav piletitulu. Vabariigi 
Valitsus saaks imelihtsalt jär-
gida pealinna eeskuju ja teha 
riigi tasandil sedasama, mida 
Tallinn tegi. 
Oleme välja arvutanud, et ku-
na riik doteerib praegu lausa 
70 protsendi ulatuses maa-
kondlikku bussitransporti, 
oleks selle ülejäänud 30 prot-
sendi leidmine juba nii-öelda 
käkitegu. Maakonnasisesed 
tasuta bussiliinid ootavad 
vaid poliitilist otsust.
Eesti riik ju regionaalpoliiti-
kaga ei tegele. Tasuta ühist-
ransport oleks üks meede, 
millega saaks elu maal hoida 
ja sinna ehk tagasigi tuua. 
Keskerakond võitleb vanku-
matult edasi seni, kuniks ko-
gu Eestis on ühistransport 
prii.
Maakonnasisene tasuta 
ühistransport aitab kindlasti 
leevendada süvenevat ääre-
maastumist, külade tühjene-
mist ja tagaks kättesaadava-
ma transpordiühenduse nii 
maakonnakeskustega kui 
teiste suuremate asumitega.
Üks asi on kindlamast kind-
lam: kui Keskerakond valitak-
se riigis võimule, tuleb tasuta 
ühistransport kõikjale Eestis-
se!
Ka meie Lääne-Virumaale!

Kuidas tugevdada Eesti jul-
geolekut?
Usun, et meie riigi ja rahva 
julgeolek ei tähenda üksnes 
tanke, soomukeid või NATO 
hävitajaid.
Eestimaa julgeolek tähendab 
ka sise-, majandus- ja sot-
siaaljulgeolekut. See tähen-
dab, et oleks tuletõrjujaid, kes 
sööstaksid tulekahju kustuta-
ma; et oleks politseinikke, kes 
korda tagaksid; et oleks kiir-
abi, mis kannatanuid abista-
ma sõidaks; et oleks arste, kes 
haigeid raviksid, et oleks ka 
inimesi maapiirkondades - 
see tähendab, et oleks elu 
maal.
Kui me tõesti tahame, et eesti 
keel ja kultuur püsima jääk-
sid, on ülioluline leida kiiresti 
toimivaid lahendusi, kuidas 
eesti rahvas Eestisse tagasi 
tuua ja teha kõik võimalik sel-
leks, et inimesed Eestist ära ei 
läheks.
Paljud eestlased on Eesti 
jaoks kadunud, kuna neist ja 
eriti nende lastest saavad 
võõrsil võõra rahva liikmed. 
Mida rohkem inimesi maail-
mas eesti keelt räägib, seda 
suurem on tõenäosus, et ees-
tikeelseid ja võimalik, et ka 
-meelseid inimesi jätkub ka 
saja aasta pärast.
Rahvas, mis elab omaenda 

Siret Kotka tutvustab
Keskerakonna platvormi

riigis, omab kordades suure-
mat võimalust püsimajäämi-
seks kui oma riigis mitteelav 
rahvas. 

Miks peaks riik eesti toitu 
väärtustama ja põllumehi 
toetama?
Keskerakond on kindlal sei-
sukohal, et eesti põllumehi 
tuleb igatpidi väärtustada, 
sest nad on Eesti üks vähes-
test julgeolekugarantiidest. 
Tänases ebakindlas maail-
mas on kodumaise toidu 
tootmine eelkõige julgeoleku 
ja regionaalpoliitilise tähtsu-
sega tegevus.
Ütleb ju vanasõnagi: kelle lei-
ba sööd, selle laulu laulad. 
Keskerakond seisab selle eest, 
et eesti rahvas sööks just eesti 
leiba!
Järelikult peame igati oluli-
seks omamaise piima, teravil-
ja, liha, puu- ja köögivilja 
tootmise igakülgset toeta-
mist. Me ju teame, et nii mõ-
nigi küla Eestimaal on alles 
jäänud just nimelt tänu selle-
le, et seal tegutseb mõni tubli 
ja sitke põllumajandusette-
võtja.
Eesti põllumees ei konkureeri 
täna mitte teise maamehega 
Eestist, vaid eeskätt põllu-
meestega Euroopa Liidust. 
Eesti põllumajandustootjate-
le makstavad otsetoetused 
jäävad koos teiste Balti riiki-
dega 2020. aastani kõige ma-
dalamateks Euroopa Liidus! 
Seetõttu tegi Keskerakond et-

tepaneku 2015. aasta riigieel-
arvest toetada põllumehi 23 
miljoni eurose lisatoetusega. 
Kahjuks hääletasid nii sotsid 
kui reformierakondlased selle 
hädavajaliku ettepaneku vas-
tu. Aga Keskerakond ei anna 
alla ja võitleb põllumeeste ni-
mel edasi!

Kuidas te kavatseme tõsta 
alampalga 1000 eurole?
Esiteks teame ju, et tänane 
Eesti majandus on selges sei-
sakus. On viimane aeg see 
taas kasvama panna!
Vaja on uut lähenemist. Eesti 
riik on väga vähe pööranud 
tähelepanu ettevõtjatele, kes 
peamiselt just ekspordivad ja 
toovad seeläbi reaalselt raha 
meie riigi majandusringlu-
sesse. Just nemad annavad 
riigile olulise sisendi ja või-
maldavadki seeläbi palku tõs-
ta.
Teiseks peab Eesti valitsus 
andma ettevõtjatele selge sõ-
numi, et alampalk peab tõus-
ma 1000 euroni.
Maal tegutsevaid ettevõtjaid 
tuleb seejuures riiklikult toe-
tada, näiteks maksusoodus-
tustega.
Eestis on teatavasti Euroopa 
kõige kõrgem tööjõumaks, 
mis kindlasti mõjub pärssi-
valt majanduskeskkonnale. 
On äärmiselt oluline, et selle 
eesmärgi elluviimisel peavad 
nii ettevõtjad kui ka riiklik 
majanduspoliitika astuma 
ühte jalga.
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Rakveres, Lai tn 7 asuvas Rakvere Keskraamatukogus toimub eelhääletamine alates 
19.veebruarist kuni 25.veebruarini. Ülejäänud maakonna valimisjaoskondades toimub 
eelhääletamine alates 23.veebruarist kuni 25.veebruarini.

Lääne-Virumaa valimisjaoskonnad 2015

Valimisjaoskond Piirid Asukoht

Valimisjaoskond nr 1 Haljala valla territoorium Eelhääletamine toimub HALJALA VALLAMAJAS, Rakvere mnt 3, Haljala alevikus väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ja valijatele, kelle
elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega. Hääletusepäeval HALJALA RAHVAMAJAS Tallinna mnt 13, Haljala alevikus.

Valimisjaoskond nr 1 Kadrina alevik, Arbavere, Ama, Hõbeda, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, Kiku, Kõrveküla, Leikude, Loobu, Läsna,
Mõndavere, Mäo, Neeruti, Ohepalu, Pariisi, Põima, Ridaküla, Rõmeda, Salda, Tokolopi, Udriku, Uku, Undla, Vaiatu, Viitna, Vohnja,
Võduvere ja Võipere külad

KADRINA RAHVAMAJA, Viru 14, Kadrina alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine
valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2 Hulja alevik, Härjadi, Lante, Orutaguse, Saukse, Tirbiku ja Vandu külad KADRINA LASTEAIA SIPSIK HULJA RÜHMADE RUUMID, Tõnismäe 18, Hulja alevik

Valimisjaoskond nr 1 Kunda linna haldusterritoorium KUNDA LINNAVALITSUS, Kasemäe 19, Kunda linn. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine
valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 1 Laekvere alevik, Kellavere küla, Moora küla, Padu küla, Rahkla küla, Rohu küla, Salutaguse küla, Sirevere küla, Sootaguse küla, Vassivere
küla

LAEKVERE RAHVA MAJA, Kesk tn 12, Laekvere alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine
valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2 Alekvere küla, Muuga küla, Paasvere küla, Rajaküla küla MUUGA SPORDIHOONE, Alekvere tee 1, Muuga küla

Valimisjaoskond nr 3 Arukse küla, Ilistvere küla, Kaasiksaare küla, Luusika küla, Venevere küla VENEVERE SELTSIMAJA, Venevere küla

Valimisjaoskond nr 1 Rakke valla territoorium RAKKE VALLA KULTUURIKESKUS, Simuna tee 10, Rakke alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub
hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 1 Rakvere linna Alevi, Bastioni, C.R.Jakobsoni, Eha, F.R.Kreutzwaldi, Ilu puiestee, J.Kunderi, Kaja, Kalda, Kastani puiestee, Kesa, Kesk, Kesk
põik, Kevade, Kiire, Kirsi, Koidu, Koidu põik, Kooli, Kraavi, Kriidisoo, Kuusiku, Kõrre, Lina, Linnuse, Looduse, Lääne, Lääne põik, Mahla,
Maidla, Mooni, Mõisavälja, Mädapea tee, Mäekalda, Nelgi, Niidu, Nõmme, Näituse, Oja, Orase, Pikk alates 24 kõik paarisarvud kuni
lõpuni ja alates 17 kõik paaritud arvud kuni lõpuni, Pilve, Põhja, Põhja põik, Põllu, Pähkli, Rahu, Raja, Raudtee, raudteemaja 208, Ringtee,
Rohu, Sambla, Sauna, Sarapuu, Sihi, Silla, Sireeni, Spordi, Suve, Särtsu, Söödi, Sügise, Tallinna algusest paarisarvud kuni 12 (ka.) ja
algusest paaritud arvud kuni 13 (ka.), Taara, Tammetõru, Tammiku, Tehase, Tiigi, Tulbi, Tulika, Tõru, Tõusu, Tähe, Urva, Vaarika, Vabriku,
Vahtra puiestee, Vainu, Valguse, Valli, Vallikraavi, Vallimäe tee, Varsakopli, Veere, Viadukti, Videviku, Välja, Õie, Õllepruuli ja Ülase
tänavad

RAKVERE RAHVAMAJA, F. R. Kreutzwaldi 2, Rakvere linn

Valimisjaoskond nr 2 Rakvere linna Aasa, Arkna tee, E. Vilde, Ferdinand Gustav Adoffi, Heina, Herne, Härma, Ida, Jaama puiestee, Kasarmu, Kauba, Kibuvitsa,
Kopteri, Kuke, Küti, Kütuse, Laada, Lai, Lehe, Lenduri, Lennuki, Lennuvälja, Lille, Lille põik, Luha, Malmi, Mulla, Muru, Narva, Navi, Niine,
Nortsu tee, Papiaru, Pikk algusest paarisarvud kuni 22 (ka.) ja algusest paaritud arvud kuni15a (ka.), Parkali, Posti, Propelleri, Radari,
Raua, Rohuaia, Roo, Roosi, Saue, Sepa, Suurtüki, Tallinna alates 14 paarisarvud kuni lõpuni ja alates 15 paaritud arvud kuni lõpuni,
Teliku, Terase, Tiiviku, Tormi, Tuisu, Turu plats, Tuule, Tööstuse, Uus, Varju, Vase, Vene, Võidu algusest paaritud arvud kuni 47a (ka.) ja
algusest paarisarvud kuni 50a (ka.) ja Õli tänavad.

LÄÄNE VIRUMAA KESKRAAMATUKOGU, Lai 7, Rakvere linn. Toimub hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub
hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud linna täpsusega.

Valimisjaoskond nr 3 Rakvere linna Allika, Ehituse, Kaevu, Killustiku, Kivi, Kivimurru, Kungla, L. Koidula, Kruusa, Lembitu, Linda, Liiva, Lubja, Lõõtspilli, Murru,
Nisu, Pae, Paemurru, Parmupilli, Rabakivi, Rukki, Rägavere tee, Salme, Seminari, Side, Sikupilli, Siu, Soo, Sooserva, Suupilli, Tellise,
Torupilli, Torupilli põik, Tuleviku, Tuuslari, Ussikuninga, Ussimäe, Vabaduse algusest paaritud arvud kuni 23 (ka.) ja algusest paarisarvud
kuni 26 (ka.), Vee, Veski, Vilepilli, Viru, Võidu alates 49 paaritud arvud kuni lõpuni ja alates 52 paarisarvud kuni lõpuni ning Võimla
tänavad.

RAKVERE GÜMNAASIUM, Vabaduse tn 1, Rakvere linn

Valimisjaoskond nr 4 Rakvere linna Aia, Edela, Joosep Maasi, Kagu, Kajaka, Kanarbiku, Karja, Kase, Kauri, Kodu, Kotka, Kuldnoka, Kulli, Kure, Laskeraja, Lepa,
Lepiku, Lilleoru, Linnu tee, Lõuna, Lõuna põik, Maasika, Metsa, Metsa põik, Metsise, Mäe, Nõlvaku, Nurme, Olevi, Oru, Oru põik, Paju,
Palermo, Peoleo, Pere, Pihlaka, Piiri, Purde, Päeva, Päikese, Pääsukese, Ristiku, Rähni, Räägu, Saueaugu, Seene, Sinilille, Sulevi, Sõbra,
Sõstra, Tamme, Tartu, Tedre, Tikri, Timuti, Tuvi, Vabaduse alates 25 paaritud arvud kuni lõpuni ja alates 28 paarisarvud kuni lõpuni,
Vesiveski, Väike Karja, Värvu, Västriku ja Ööbiku tänavad.

RAKVERE AMETIKOOL, Piiri tn 8, Rakvere linn

Valimisjaoskond nr 1 Rakvere valla haldusterritoorium RAKVERE VALLAMAJA, Vallikraavi 8, Rakvere linn. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine
valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega

Valimisjaoskond nr 1 Rägavere valla haldusterritoorium RÄGAVERE VALLA RAHVA MAJA, Ulvi küla. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 1 Sõmeru alevik, Aluvere küla, Kaarli küla, Koovälja küla, Raudlepa küla, Katku küla, Näpi alevik, Roodevälja küla, Ussimäe küla, Papiaru
küla, Rägavere küla, Vaeküla küla, Raudvere küla, Nurme küla, Toomla küla, Andja küla, Katela küla.

SÕMERU KESKUSEHOONE, Kooli 2, Sõmeru alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine
valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2 Uhtna alevik, Ubja küla, Aresi küla, Jäätma küla, Kohala küla, Kohala Eesküla küla, Sämi küla, Sämi Tagaküla küla, Muru küla, Rahkla küla,
Sooaluse küla, Varudi Vanaküla küla, Varudi Altküla küla, Võhma küla.

UHTNA RAAMATUKOGU, Nooruse 11, Uhtna alevik

Valimisjaoskond nr 1 Tamsalu valla haldusterritoorium TAMSALU KULTUURIMAJA, Sõpruse tn 3, Tamsalu linn, Tamsalu vald . Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 1 Tapa linn TAPA KULTUURIKODA,Turu 8, Tapa linn. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2 Lehtse alevik ja külad: Jootme, Kuru, Linnape, Läste, Pruuna, Rabasaare, Rägavere, Räsna, Tõõrakõrve. LEHTSE TEENINDUSPUNKT, Rägavere tee 19, Lehtse alevik

Valimisjaoskond nr 3 Jäneda, Kõrveküla, Läpi, Patika, Raudla. JÄNEDA PÕHIKOOL, Jäneda küla
Valimisjaoskond nr 4 Imastu, Karkuse, Loksu, Lokuta, Moe, Nõmmküla, Näo, Piilu, Saiakopli, Saksi, Vahakulmu. MOE TEENINDUSPUNKT, Moe 1, Moe küla

Valimisjaoskond nr 1 Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad KAREPA RAAMATUKOGU, Karepa küla

Valimisjaoskond nr 2 Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi,
Kosta ja Villandi külad

VIHULA LASTEAED RAAMATUKOGU HOONE, Vihula küla

Valimisjaoskond nr 3 Altja, Vergi, Pihlaspea, Pedassaare, Natturi, Koolimäe, Lahe, Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga, Sakussaare, Võsupere,
Palmse, Muike, Ilumäe, Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku ja Tõugu külad ja Võsu alevik.

VÕSU RANNAKLUBI, Mere 6, Võsu alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 1 Vinni alevik, Mõdriku ja Vetiku külad. VINNI SPORDIKOMPLEKS, Sõpruse tn 16, Vinni alevik

Valimisjaoskond nr 2 Pajusti alevik, Kakumäe, Vana Vinni, Inju, Aruvälja külad PAJUSTI KLUBI, Tartu mnt 11, Pajusti alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 3 Viru Jaagupi alevik, Kehala, Voore, Allika, Aruküla, Kannastiku külad. VIRU JAAGUPI ENDINE KOOLIMAJA, Kooli tee 7, Viru Jaagupi alevik

Valimisjaoskond nr 4 Roela alevik, Lähtse, Ristiküla, Rünga, Saara, Puka, Soonuka, Obja, Lepiku, Tammiku, Rasivere ja Alavere külad. ROELA RAHVAMAJA, Sinilille 1, Roela alevik

Valimisjaoskond nr 5 Tudu alevik, Anguse, Palasi, Kaukvere, Suigu külad. TUDU RAHVAMAJA, Allikvee tn 4, Tudu alevik

Valimisjaoskond nr 6 Piira, Mäetaguse, Karkuse külad VETERINAARKESKUS, C.D. von Neffi tn 2, Piira küla

Valimisjaoskond nr 7 Koeravere, Kadila, Nurmetu, Veadla külad KADILA SELTSIMAJA, Pärna tn 4, Kadila küla

Valimisjaoskond nr 8 Võhu, Aravuse, Küti, Kulina külad. KÜTI ENDINE KAUPLUS, Aravuse tee 6, Küti küla

Valimisjaoskond nr 1 Viru Nigula valla territoorium VIRU NIGULA RAHVAMAJA, Kunda tee 8, Viru Nigula alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 1 Aburi, Ebavere, Eipri, Koonu, Kännuküla, Müüriku, Pandivere, Raeküla, Rastla, Sandimetsa, Äntu, Ärina külad ja Väike Maarja alevik. VÄIKE MAARJA SELTSIMAJA, Pikk tn 2, Väike Maarja alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2 Aavere, Liivaküla, Nõmme, Pikevere, Raigu, Uuemõisa, Vao, Varangu, Vorsti külad ja Kiltsi alevik. KILTSI RAHVAMAJA, Turu 13, Kiltsi alevik

Valimisjaoskond nr 3 Avispea, Triigi ja Pudivere külad. TRIIGI RAAMATUKOGU, Triigi küla

Valimisjaoskond nr 4 Avanduse, Hirla, Imukvere, Kurtna, Käru, Kärsa, Määri, Nadalama, Orguse, Võivere külad ja Simuna alevik. SIMUNA RAHVAMAJA, Lai tn 5, Simuna alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

KADRINA VALD

HALJALA VALD

KUNDA LINN

LAEKVERE VALD

RAKKE VALD

VÄIKE MAARJA VALD

VINNI VALD

VIRU NIGULA VALD

RAKVERE LINN

SÕMERU VALD

TAMSALU VALD

TAPA VALD

VIHULA VALD

RAKVERE VALD

RÄGAVERE VALD
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Küllap tuleb tuttav ette olu-
kord, et seltskonnas erineva-
tel teemadel vesteldes jõua-
me ikka terviseküsimuste 
juurde. Ja eks see loogiline ole 
- on ju tervis kõige suurem 
varandus, mis inimesel ole-
mas. Mõnele meist on loodu-
se poolt antud elada tervena. 
Paraku on suurem osa ini-
mestest pigem mingi krooni-
lise haiguse küüsis. Võtame 
allergia, mis aasta- aastalt ai-
na rohkem painab nii meie 
lapsi kui täiskasvanuid. 
Samas on haiguste ennetami-
ne või siis arstiabi saamine 
aga muutunud samas tempos 
aina suuremaks privileegiks. 
Neli kuud allergoloogi järje-
korras on juba täitsa tavaline 
asi, vaatamata sellele, et iga-
kuiselt maksab tööandja oma 
töötaja palgast 13 protsenti 
tervisekindlustusmaksu.
Praegune olukord on muutu-
nud väljakannatamatuks. Ini-
mesed ootavad kuude kaupa 
eriarstide järjekordades, sa-
mal ajal kui haigus süveneb, 
õigeaegne arstiabi jääb saa-
mata, mistõttu muutub ravi 
kallimaks või veel hullem, on 
juba liiga hilja...Valitsus aga ei 
liiguta lillegi, et olukorda pa-
randada. Hädas on ka väi-
kelaste vanemad, kes peavad 
sageli elama terve aasta tead-
matuses enne, kui nad lapse-
ga pääsevad eriarsti vastuvõ-
tule. 
Arste Eestis ei jätku. Noored 
arstid, kes Tartu Ülikooli lõ-
petavad või ka juba varem, 
kiikavad Soome poole. On ju 
seal teenistus parem, kuid sa-
ma oluline on asjaolu, et arste 
koheldakse inimlikult võrrel-
des kodumaaga. 
Töökoormuse jaotus pere- ja 
eriarstide vahel on läbimõel-
dud ja tasakaalus. Tohtrid on 
sealses ühiskonnas lugupee-
tud inimesed, keda oodatakse 
avasüli. Kohalik omavalitsus 
ja kodanikuühiskonna orga-
nisatsioonid teevad kõik sel-
leks, et nende asulasse saa-
buv arst tunneks end oodatu-
na ja vajalikuna, et ta saaks 
oma lastele lasteaia  koha, et 
ta saaks kiiresti eluaseme, et 
tal oleks võimalusi vaba aja 
veetmiseks. Miks meie ei suu-
da nii? 
Lääne -Virumaal, nagu ka 
mujal Eestis, kohtame aina 
rohkem piirkondi, kus pere-
arst töötab üle oma võimete, 
puhtalt kohusetundest vaata-
mata sellele, et pensioniiga 
on ammu välja teenitud. Pe-
rearstide keskmine vanus 
jääb Eestis 51-61 aluaasta va-
hele. 
Noori peale tulemas pole. Ku-
hu need arstid siis jäävad, kes 
maksumaksja raha eest Tartu 
Ülikoolis hariduse saavad? 
Aga kuhu neil minna on, kui 
valitsus ei tee midagi selleks, 
et noori arste Eestisse jätta? 
Valitsusel on aastaid puudu-
nud huvi ja arusaam, kuidas 

TERVIST,
TEEME EESTI TERVEKS! 

tervishoiusüsteemi ümber 
korraldada nii, et meie inime-
sed saaksid arstiabi. Täna 
puudub Eestis plaan, kui pal-
ju ja kuhu perearste vaja on. 
Kõik on jäetud juhuse hoo-
leks: iga noor arst vaadaku 
ise, kuhu tööle läheb. 

Mida teha? 
Perearstidele tuleb anda suu-
remad õigused ja võimalused 
osutada patsientidele teenu-
seid.
Praegu on perearst peaasjali-
kult saatekirja kirjutaja eriars-
ti vastuvõtule. Selline prakti-
ka koormab eriarste, kes pea-
vad kulutama aega uuringute 
tegemiseks. Perearst saaks ise 
vajalikud eeluuringud ära te-
ha ja suunata patsiendi 
eriarsti juurde küsimusega, 
millist ravi ta vajab. Perearsti-
de otsustamisõiguse ja kom-
petentsi laiendamine moti-
veeriks ka noori arste hakka-
ma perearstiks - on ju õpitud 
palju aastaid, tahaks teadmisi 
rakendada vanema kolleegi 
juhendamisel. 
Tulles tagasi inimeste tervise 
juurde, siis üks suur teema on 
haiguste ennetamine. Praegu 
kulub vaid 0,1 protsenti Hai-

gekassa eelarvest ennetus-
töösse - tagajärg on see, et ra-
vikulud aina tõusevad. Inime-
sed naudivad ebatervislikke 
eluviise - alkoholi, tubakat, 
rämpstoitu ja magusat - tule-
museks haigused ja kõrged 
ravikulud. 
Haiguste ennetamine peab 
algama maast madalast: ter-
vislik toit ja liikumine on kõi-
ge elementaarsemad vahen-
did, mida peame endale iga 
päev teadvustama. Ülekaalu-
lised, kokakoolat ja krõpse 
täis lapsed on homsed pat-
siendid, kelle hambad ja si-
seorganid kannatavad hai-
guste käes. 
Meile kõigile on antud vaid 
üks elu. Rahva Ühtsuse Era-
kond on võtnud eesmärgiks 
Riigikogus tegeleda  tervis-
hoiureformiga, et muuta ars-
tiabi inimestele kättesaada-
vaks. Sama tähtsaks peame 
haiguste ennetamist ja ini-
meste kaasamist tervislike 
eluviiside nautimisse. Taha-
me teha Eesti terveks. 

Kristiina Ojuland, 
RÜE esimees,

Kandidaat nr 118 Lääne-Viru-
maa ringkonnas

SIGNE KIVI

- kOgeNud
- kAraStuNud
- kIrgLik

322
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• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Otsin saemeest Rakverest, 
minu varustus. Tel 5673 5648

• Soovin palgata 7. klassi 
matemaatika koduõpetaja. 
Tel 5203 937

•  L o o m a k a s v a t u s e g a 
t e g e l e v a s s e 
põllumajandusettevõttesse 
võtame tööle asja armastava 
meesterahva. Tel 5242 139, 
5670 6937

• Võtan  hoida lapse.  Tel         
5656 6918

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

 Inglise keel 

taasalustajatele 

al E 16.02 kell 18 - 19.30

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

Koidula tn 1 
(Tsentrumi IV k) 

kella 18.30 – 20.00         
Reg 5566 1419

 Inglise keel kesktase
K 18.02 kell 18.30 - 20

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS
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Lugeja küsib: millised on 
valveaja kohaldamise 
piirangud?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Anne 
Simmulmann.
Valveaeg ei ole tööaeg ega 
puhkeaeg. Valveaeg on aeg, 
mil töötaja ei ole kohustatud 
täitma tööülesandeid, aga 
on kohustatud olema kok-
kulepitud tingimustel valm-
is tööandja korralduse alu-
sel tööülesandeid täitma 
asuma. Kuna valveajal ei saa 
töötaja täiel määral puhka-
misele keskenduda ning 
peab olema vajadusel valm-
is kohe tööülesandeid täit-
ma, on õigustatud valveaja 
eest tasu maksmine 1/10 
ulatuses kokkulepitud 
töötasust.
Näiteks kui töötaja töötasu 
on 12 eurot tunnis, peab 
tööandja valveaja tunni eest 
maksma 1,20 eurot. Valveaja 
osa, mil töötaja asub tööüle-
sandeid täitma, loetakse 
töölepingu seaduse § 48 
lõike 3 alusel tööajaks ning 
selle eest peab tööandja 
maksma töötajale kokkulep-
itud töötasu. Valveaega saab 
rakendada töötaja ja 
tööandja kokkuleppel. 
Valveaja rakendamisel peab 
tööandja tagama töötajale 
igapäevase ja iganädalase 
puhkeaja. Töötajal peab ig-
apäevane puhkeaeg olema 
vähemalt 11 järjestikust tun-
di. Tööaeg saab seega olla 
maksimaalselt 13 tundi.
Näiteks juhul, kui töötaja 
tööaeg on 8 tundi päevas ja 
tema tööpäevasisene puh-
keaeg on 30 minutit, võib 
töötajat samal päeval raken-
dada valveajale täiendavalt 
4 tundi ja 30 minutit. Samuti 
peab kinni pidama iganäda-
lase puhkeaja nõudest, mille 
kohaselt peab töötajale jää-
ma 48 tundi järjestikust 
puhkeaega seitsmepäevase 
ajavahemiku jooksul. Sum-
meeritud tööaja arvestuse 
korral peab iganädalane 
puhkeaeg olema vähemalt 
36 tundi.

Kuulutaja

JURIST ANNAB NÕU



Kuulutaja reede, 13. veebruar 2015 11Uudised

TÕUGATI VANAHÄRRAT
10. veebruaril kella 8.30 tõu-
gati Kundas Pargi tänava 
maja trepikojas 77aastast 
meest, kes kukkus trepiast-
metele ja tundis füüsilist va-
lu. 

VARGUSED
9. veebruaril teatati politsei-
le, et Letipea külas Lepa-
nõmmel tungiti kinnistule ja 
varastati küttepuid. Kahju 
on 272 eurot.
9. veebruaril teatati politsei-
le, et Lepna alevikus Energia 
puiesteele pargitud sõi-
duautost Kia varastati süle-
arvuti ning pokkerikohver. 
Kahju on 360 eurot. 
7. veebruaril teatati politsei-
le, et Tapal Pikal tänaval asu-
vast eramust varastati pesu-
masin Polar ja kirves Fiskars. 
Kahju on 450 eurot. 
7. veebruaril varastati Kun-
dast Koidu tänaval asuvast 
eramust televiisor Samsung. 
Kahju on 350 eurot. 

VARASTATI AUTO
9. veebruaril teatati politsei-
le, et Sõmeru vallas Ubja kü-
las asuvast garaazhist varas-
tati sõiduauto Volkswagen 
Passat registreerimisnumb-
riga 936ARG. Kahju on 400 
eurot. 

KAKLUS BAARIS
7. veebruaril kella 4.15 paiku 
tungisid Rakveres Laada tä-
naval tegutsevas baaris 
kolm tundmatut meest kal-
lale 37- ja 36aastasele mehe-
le. 

ÖINE TULEKAHJU
LAADA TÄNAVAL
Ööl vastu kolmapäeva, 11. 
veebruari kell 2.14 said 
päästjad väljakutse Rakvere 
Laada tänavale, kus 5kordse 
maja 4. korruse aknast tuli 
suitsu. Päästjad sisenesid 
korterisse ning tõid välja 
meesterahva. Mees anti üle 
kiirabile. Korteris põles dii-
van, mis kustutati. Korteris 
puudus suitsuandur. 

MAHUTI LEKKIS
10. veebruaril kell 13.30 said 
päästjad väljakutse Rakvere 
Narva tänavale, kus kütuse-
paagi mahutist oli asfaltpin-
nasesse lekkinud umbes 
100-150 liitrit masuuti. Ma-
huti lekkimine kõrvaldati. 
Päästjad katsid reostuse ab-
sorbendiga ning korjasid 
selle kokku. 

LIIKLUSÕNNETUS
VIRU-KABALAS
7. veebruaril kell 18.36 tea-
tati häirekeskusele liiklus-
õnnetusest Rägavere vallas 
Viru-Kabala külas, kus põr-
kasid kokku buss ja sõi-
duauto. Õnnetuses sai viga 
kaks inimest, kiirabi viis ühe 
neist haiglasse. Päästjad ee-
maldasid sõidukite akult 
juhtmed ning koristasid 
teelt õlireosutse. 

Kuulutaja

Kahtluse korral on videopil-
dist võimalik üle vaadata, kas 
kliendil olid poodi tulles hal-
vad kavatsused või mitte. Sel-
legipoolest leidub inimesi, 
kes siis majanduslikust olu-
korrast lähtuvalt või puhtalt 
hasardist kipuvad poest mi-
dagi tasku pistma ja kauba 
eest tasumata poest lahku-
vad.

Suured summad
G4S Eesti Põhja piirkonna 
valveosakonna juhataja 
Kardo Kurm ütles, et eelmise 
aasta numbreid vaadates eri-
list statistilist muutust pole. 
Varguste ja õigusrikkumiste 
arv on jäänud samale tase-
mele.
Möödunud aastal pandi õi-
gusrikkumisi toime 3230 kor-
ral, millest poevargusi oli üle 
2100 episoodi. 
„Lõime kokku ka summad, 
mille ulatuses on kauplused 
üle Eesti saanud tagasi kinni-
peetud poevaraste käest rik-

kumata kaupa, see oli 43 000 
eurot,” lausus Kurm. Ida re-
gioonis anti politseile üle 158 
õigusrikkujat. See arv võib 
tunduda Eesti teiste regiooni-
dega väike seetõttu, et G4S 
pakub siin turvateenust pea-
miselt tööstus- ja logistilistele 
objektidele.
Jätkuvalt ei eelista vargad 
kauplusest varastamisel min-
geid kindlaid tooteid, vaid 
kaupa, mida on hiljem kerge 
turustada.
Kurm ütles, et tootevalik on 
seinast seina, näiteks alkohol, 
kohv jne.

Kehakeel reedab
Poevaras reedab end sageli 
käitumisega, kuid on ka pro-
fessionaale. Pole ühte profiili, 
mis annaks kohe kahtluseks 
alust. 
„On neid, kes on töötud ja elu 
hammasrataste vahele jää-
nud, noori, vanu, keskealisi. 
Ühte konkreetset joont polegi 
käesoleval hetkel võimalik 

Turvamehed sihivad pisivargaidMUST KROONIKA

Vargus Narvas. 

Kui veel mõned aastad tagasi häirisid kauplustes ostle-
vaid kliente riiulite vahel ringi hiilivad turvamehed, kes 
kliendi igat liigutust  tähelepanelikult jälgisid, siis täna-
päeval on asjad muutunud. Appi on tulnud kõrgtehno-
loogilised videoseadmed, mis annavad turvameestele 
täpse ülevaate poes toimuvast.

Mari Mölder

tõmmata,” täiendas Kurm. 
Ta lisas, et kõige lihtsam ja 
tüüpilisem vabandus on 
unustamine. Samas tuleb tur-
vafirmal tuvastada, kas ini-
mesel oli tahtlus vargust toi-
me panna või mitte.
„See on igapäevane analüüs 
ja selle pealt teeme ka otsu-
seid. Samas ei saa kedagi ko-
he hukka mõista ja siin tule-
vad appi erinevad turvala-
hendused. Vaatame videod 

läbi, hindame inimese keha-
keelt. Inimese kehahoiak, käi-
tumine ja muud tegurid ree-
davad tahtluse või unustami-
se ja selle põhjal võtame vas-
tu otsused. Samuti on selge, 
et kui kaup on unustatud tas-
kusse või lausa ära peidetud, 
siis pole see võrreldav olukor-
raga, kui inimene on kauba 
eest maksnud ja unustanud 
midagi poekäru põhja,” rää-
kis Kurm.

Kauplused on tänulikud, kui 
kaup rikkumata tagastatakse. 
Näiteks eelmisel aasta ok-
toobrikuus peeti kinni üks va-
ras, kes oli poekärusse ladu-
nud toidukaupu, riideid, al-
koholi, tubakatooteid väärtu-
sega 657 eurot. Inimene kõn-
dis käru enda ees lükates na-
haalselt kassadest mööda, 
kuni turvamehed ta kinni pi-
dasid. Seekord sai kauplus 
õnneks kauba tagasi.

Foto: G4S
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Viivika Roostarile tõi 2014. 
aasta tervisedendaja tiitli tub-
li töö Lääne-Virumaa Tervist 
Edendavate Lasteaedade 
(TEL) koordinaatori ja nõus-
tajana.

15aastane võrgustik
Roostar meenutas, et 15 aas-
tat tagasi loodi Eestis 
TEL-võrgustik, mille mees-
konna loomise juures oli ka 
tema. Alates 2010. aastast on 
ta Lääne-Viru maakonnas te-
gelenud tervist edendavate 
lasteaedade juhendamise ja 
nõustamisega tervisedenduse 
küsimustes. 
Uutel liitujatel aitab Roostar 
dokumente läbi vaadata ja 
vormistada. Samuti edastab 
ta infot Tervise Arengu Insti-
tuudile, kes teostab TEL-i tea-
duslikku ja metoodilist juhti-
mist. Lääne- Virumaal kuulub 
TEL-võrgustikku 13 lasteae-
da, neist neli Rakvere linnas: 
Triinu, Kungla, Kaur ja Rohu-
aia.
Viivika Roostar kõneles, et 
koolieelsete lasteasutuste 
eesmärk on hoida ja tugevda-
da lapse füüsilist, vaimset ja 

Lasteaiaõpetaja läheb 
ministri vastuvõtule
Rakvere Triinu lasteaia 
õpetaja Viivika Roostar 
pärjati möödunud aasta lõ-
pus Lääne-Virumaa aasta 
tervisedendaja tiitliga. 17. 
veebruaril läheb ta tervi-
se- ja tööminister Urmas 
Kruuse pidulikule vastu-
võtule Tallinnasse Estonia 
talveaeda.

Ülle Kask

sotsiaalset tervist ning soo-
dustada igakülgselt lapse ter-
vislikku arengut. „Seepärast 
ongi väga oluline, et kõik te-
gevused, mis lastega läbi 
viiakse, toimuksid süsteem-
selt ja oleksid omavahel põi-
mitud ning kaasa haaratakse 
kõik, kes või mis lasteaiaga 
vähegi seotud on.“
Õpetaja sõnul on väga oluline 
hea meeskonna olemasolu. 
„Koos lasteaia tervisemees-
konnaga püüame lahendusi 
otsida probleemidele, kui 
need on tekkinud. Kogu laste-
aia personal loob eeldused ja 
tingimused, mis toetavad las-
te heaolu ja tervist,“ ütles 
Roostar.

Meeskonnatöö
Lapsed on väga erinevad. 
Seepärast kuulub lasteaia-
õpetaja töö hulka ka märka-
mine, vajadusel sekkumine ja 
lastevanemate nõustamine. 
Viivika Roostar tõi näite, et 
kui lapsel on probleeme kõ-
nega – susiseb s või põriseb r, 
abistab logopeed. Ka eripeda-
goog on alati valmis nõusta-
ma, kui lapsel on toimetuleku 
või käitumisega probleeme.
„Loomulikult ei saa ma mida-
gi üksi tehtud ja mul on suu-
repärased abilised. Üks neist 
on Olga Boitsov, Eesti Tervise-
denduseühingu Lääne-Viru-
maa osakonna juhataja. Aas-
taid on minu nõndanimeta-
tud parem käsi olnud Aire 
Schultz - kolleeg Triinu laste-
aiast. Loomulikult ka minu 
direktor Diana Kuntor, kes 
hindab kõrgelt terviseden-
dust ning on alati toeks,“ üt-

les Roostar.
Lasteaiaõpetaja töö on pinge-
line ja raske eelkõige vaimselt 
väga suure vastutuse tõttu. 
Küsimuse peale, kuidas õpe-
tajad tervist hoiavad ja taas-
tuvad, vastas Viivika Roostar, 
et tervisedendaja tegeleb ka 
personali heaolu küsimuste-
ga.
„Korraldan õpetajatele kooli-
tusi vaimsest tervisest ja 
tööohutusest. Üks teema oli 
näiteks „Hea uni“. Kutsume 
vahel asutusse massööri, kes 
pingeid aitab leevendada. 
Kellel neid ei tekiks, oleme ju 
kõik inimesed,“ märkis Roos-
tar. 
Samuti korraldab ta koos las-
teaia tervisemeeskonnaga 
õpetajatele igal kevadel süda-
menädala raames mitmesu-
guseid tervislikke ja sportlik-
ke üritusi, alates pilatesest 
spaade külastusteni.
Triinu lasteaed saab 23. veeb-
ruaril 39aastaseks. Viivika 
Roostar on töötanud lasteaia-
õpetajana 23 aastat. Praegu 
on tema kasvandikud Krõlli 
rühma lapsed. Triinus on ka 
selliseid lapsi, kelle vanemad 
kunagi samas lasteaias käisid. 
Viivika rühmas on näiteks ol-
nud ühe pere vendi ja õdesid 
10-15aastaste vahedega.
Aasta tervisedendaja tiitli üle 
oli lasteaiaõpetajal hea meel. 
„Tervisedendaja tiitleid jaga-
takse igal aastal kuni 15 ehk 
siis igast maakonnast üks. Sel 
aastal kutsus maakondlikud 
tervisedendajad Estonia tal-
veaeda tervise- ja tööminister 
Urmas Kruuse,“ ütles Viivika 
Roostar.

Foto: Ülle KaskTriinu lasteaia õpetaja Viivika Roostar.

Kaasavat eelarvet on Eestis 
kõige edukamalt ja suuremas 
ulatuses rakendanud Tartu 
linn, kus elanikud saavad ot-
sustada 100 000 eurose inves-
teeringu üle. Linnadest on 
kaasav eelarve kasutusele 
võetud veel näiteks Haapsa-
lus ja Kuressaares.
Ka Rakvere linna eelarve me-
netlemise käigus on kahel vii-
masel aastal kaasavast eelar-
vest räägitud, kuid volikogu 
enamus on opositsiooni kuu-
luva Andres Jaadla ettepane-
ku tagasi lükanud.

Summa
vastavalt võimetele
Tapa vallas on kaasav eelarve 
kasutusel esimest korda. Valla 
elanikud saavad otsustada 
10 000 eurose kulutuse üle. 
„Vaatame, mis sellest tuleb,“ 
lausus vallavanem Alari Kirt. 
„Protsess on jõudnud viima-
sesse järku. Välja on valitud 
viis ideed, millest valla elani-
kud saavad teha valiku. Kõige 
rohkem hääli saanud ettepa-
nek viiakse ellu.“
Tapa valla kaasavale eelarvele 
esitatud ideedest tehti eelva-
lik, hääletusele läheb neist, 
nagu mainitud, viis. Mõned 
ideed tuli tagasi lükata selle 
tõttu, et nende elluviimine 
maksaks kaugelt rohkem kui 
10 000 eurot. „Näiteks pakuti 
vaksalihoone korrastamist, 
aga seda ettepanekut 10 000 
euroga ei realiseeri,“ tõdes 
vallavanem.
Sõelale jäid järgmised ettepa-
nekud: Jäneda lossi I korruse 
remont; välitrenazhöörid Ta-
pa linna; Moe noortekeskuse 
jõusaal; mänguväljak Tapa 
Rohelise ja Aasa tänava rist-
mikule; Lehtse külaplatsi ra-
jamine. 
Hääletamine toimub 23. 
veebruarist 6. märtsini. Hää-
letada saavad Tapa valla ela-
nikud, identifitseerides end 
isikut tõendava dokumendi 
abil Tapa Linnaraamatukogus 
või selle harudes Moel, Leht-
ses ja Jänedal, Tapa Gümnaa-
siumis ja Tapa Vene Gümnaa-
siumis või Tapa Vallavalitsuse 
kantseleis. Hääletusel saab 
osaleda vähemalt 16aastane 
isik, kes võib hääletada kuni 
kolme erineva endale meele-
pärase idee poolt.
„10 000 eurot pole muidugi 
teab mis suur summa, aga 
midagi saame ikka ära teha,“ 
leidis Kirt. „Tartus otsustab 
rahvas 100 000 eurose kulutu-

Ühe ettepanekuna saab hääletada Jäneda lossi I korruse 
remondi poolt. 

Tapa lubab vallaelanikel 
kulutuse üle otsustada
Tapa vald katsetab sel aas-
tal esmakordselt nn kaasa-
vat eelarvet – 10 000 euro-
se vallaeelarvelise inves-
teeringue üle saavad otsus-
tada kohalikud elanikud, 
osaledes selleks vastaval 
hääletusel.

Aivar Ojaperv

se üle, aga Tartu eelarve on 
Tapa omast üle kümne korra 
suurem kah, nii et proport-
sioon on sama.“

Kas suur
väiksele liiga ei tee?
Kas vallavanem ei karda, et 
kogukond omavahel riidu lä-
heb? Arvestades, et Tapa lin-
nas elab 6000 inimest, Jäne-
dal 500, Lehtses, ja eriti Moel, 
veel vähem, siis on üsna kin-
del, et võidab üks kahest Ta-
pal asuvast objektist.
„Kaasava eelarve ideega välja 
tulles oli meil kaugem taga-
mõte ka,“ ütles Kirt. „Looda-
me ettepanekutest saada 
mõtteid ja ideid, millega vald 
peaks tegelema. Täitsa või-
malik, et Jäneda või Moe ob-
jekt ei võida, kuid kui näeme, 
et kohaliku rahva toetus on 
sellele olemas, siis saame ob-
jekti rahastamise lülitada ju-

ba järgmise aasta n-ö päri-
seelarvesse.“
Samuti võib paarist väiksest 
ideest saada ühe suure ja tu-
geva ettepanku. Näiteks tre-
nazhööride paigaldamise 
kohta esitati esialgu kolm eri-
nevat ettepanekut - pakutud 
kohtadeks olid Tapa Muusika-
kooli tagune park, Tapa lin-
nastaadion ja kergliiklustee 
äärne piirkond. Ideed liideti 
ja juhul, kui see ettepanek 
võidab rahvahääletuse, otsus-
tab vallavalitsus, kuhu on või-
malik ja kõige otstarbekam 
trenazhööre paigaldada.
Vallavanem lootis, et kaasava 
eelarve idee õnnestub prob-
leemideta ellu viia ja et see 
valla elanikele meeldib. 
„Praegu olen küll positiivselt 
meelestatud, püüame kind-
lasti korraldada seda ka järg-
mistel aastatel.“

Foto: Aivar Ojaperv/arhiiv
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Möödunud aastal leidis Lää-
ne- ja Ida-Virumaal aset üle 
50 päästesündmuse, mis olid 
seotud toidu valmistamisega: 
kokk oli unustanud toidu 
pannile kõrbema või midagi 
muud sarnast. Tänavu on 
Ida-Virumaal selliseid juhtu-
meid toimunud juba seitse. 
Toidu unustamine sisselülita-
tud pliidile on otsetee tule-
kahjuni, hoiatab Päästeamet. 
Päästeameti Ida päästekesku-
se menetlusbüroo juhi Urmas 
Grüningu kinnitusel põhjus-
tab toidu kõrbemise pea alati 
inimese hooletus. Oma roll 
on alkoholitarbimisel – joo-
bes inimene ei pruugi mäle-
tada, et alustas toidu valmis-
tamist või soojendamist.
„Pott või pann pannakse plii-
dile, sinna see lihtsalt unusta-
takse, väsimusest või joobes 
olekus jäädakse magama, va-
hel minnakse isegi kodust 
ära,“ näitlikustas Grüning. 
„On olnud ka selliseid juhtu-
meid, kus toit pandi pliidile 
valmima ning mindi teadli-
kult kauplusesse söögipoolist 
ostma, lootes, et pliidil oleva 
poti-panniga midagi ei juh-
tu.“ 
Toidu unustavad pliidile väga 
erinevas eas inimesed, lapsed 
harvem.
„Eakat inimest võib toidu val-
mistamise käigus tabada ter-
viserike, mistõttu ta ei saa 
end tekkinud olukorras aida-
ta,“ lausus Grüning. „Aga ka 
ilma terviserikketa on vanuri-
tel ealistest iseärasustest tule-
nev reaktsiooni ja motoorika 
aeglustumine. Võimalusel ta-
suks kaaluda üksi elavatele 
eakatele ohutuma elektriplii-
di paigaldamist, mis vähen-
daks võimalust lahtise tulega 
otsekontakti sattumist,“ soo-
vitas menetlusbüroo juht.

Esimesed märkajad
on tihtipeale naabrid
Ida päästekeskuse reageeri-
misbüroo juhataja Indrek 
Punga sõnade kohaselt tuleb 
esialgne info sellisele välja-
kutsele tavaliselt naabritelt, 
kes kaebavad, et tunnevad 
kodus kärsahaisu, mis tuleb 
trepikojast. Vahel on kuulda 
ka suitsuanduri signaali.
Toidu kõrbemisel erituvad 
nagu tavaliselgi põlemisel 
gaasid, mis võivad kahjustada 
inimese tervist. Kui kõrbemi-
ne on üle läinud põlemiseks 
või plastmassi sulamiseks, 
siis tekivad mürgised ühen-
did, mis võivad sissehingami-
sel lõppeda isegi surmaga. 
„Toidu kõrbemisest tekkinud 
otsene kahju ei osutu tavali-
selt suureks, kuid päästeva-
henditega avatud korteriuks 
vajab ikkagi remonti, mis te-
kitab inimesele materiaalse 
kahju. Aga kui kõrbemine lä-
heb üle põlemiseks, siis on 
kahju kordades suurem kui 
päästjate korterisse sissesaa-
miseks lõhutud uks,“ sõnas 
Pung.  

Kõrbev toit võib põhjustada tulekahju
Kui toit läheb kõrbema, tekib 
spetsiifiline lõhn – rahvakeeli 
kärsahais. Tekib suits, mis 
alati ei pruugi korterist välja 
levida. Kuumutatud toidunõu 
ümber tõuseb temperatuur. 
Põlema võib süttida toit potis 
või õli pannil. Pliidi ümbruses 
võivad kõrgest temperatuu-
rist süttida ka lähedal olevad 
pinnad või esemed – kapp, 
käterätik, pajalapid, ka kardi-
nad. Plastmassist esemed 
hakkavad sulama.

Kustuta oskuslikult
„Kui gaasipliidil on järeleval-
veta jäänud näiteks piim, siis 
hakkab see algul üle potiserva 
keema. Selle tulemusel võib 
gaasipliidi leek kustuda. Kui 
aga gaasi keegi kinni ei keera, 
siis tekib oht gaasilekkele 
ning ka gaasi süttimisele,“ 
selgitas järelevalveta jäätud 
toidu veel üht ohtu Urmas 
Grüning.
Veel üks väga tõsine oht on 
juba avastatud toidupõlemise 
kustutamine. Nimelt, kui põ-
leb pannil õli, siis mitte min-
gil juhul ei tohi sellele vett 
peale visata. Vesi tekitab leegi 
lahvatuse ning inimene võib 
saada tõsiseid põletushaavu, 
tulekahju võib sekundiga 
muutuda väga suureks.
„Toidu kõrbemise puhul 
päästab olukorra kiire reagee-
rimine: minge kööki, lülitage 
pliit välja ning katke kõrbe-
nud toiduga pott või pann 
kaanega. Esimene langetab 
kuumust ja teine takistab 
hapniku juurdepääsu ning 
põlemisprotsess peatub. See-
järel tuulutage tuba,“ selgitas 
Päästeameti Ida päästekesku-
se ennetusbüroo juhtivspet-
sialist Olga Kukk.
„Pannil või potis põlema läi-
nud toitu on hea kustutada ka 
tulekustutustekiga, mis õiges-
ti kasutades kaitseb kustutaja 
käsi ja nägu kuuma leegi 
eest,“ lisas Kukk.
Keerulisem on olukord, kui 
tuli on nii suur, et ohutult lä-
heneda sellele on ohtlik. Siis 
tuleb sulgeda köögi uks, kui 
võimalik, siis ka lahti olevad 
aknad, lahkuda köögist ja 

korterist ning kutsuda abi hä-
daabinumbril 112. 
Kui naabrina kuulete suitsu-
anduri signaali või tunnete, et 
trepikojas on suitsulõhna, siis 
peaksite püüdma välja selgi-
tada, kust see tuleb. Kui see 
on selge, siis vahel piisab ka 
uksele koputamisest, et ma-
gama jäänud naaber üles aja-
da.
Aga loomulikult - kui teil on 
kahtlusi ja te ei tea, kuidas 
käituda, siis tuleb helistada 
hädaabi numbril 112.

Helen Tammets,
Ida päästekeskuse

pressiesindaja

Õnnetused, mis alguse 
saanud toidutegemisest.

Ida-Virumaa, Koht-
la-Järve Järve linna-
osa, jaanuar 2015
Suits trepikojas. Päästja-
te sündmuskohale jõu-
des selgus, et korteris 
kõrbes pliidil toit.
Päästjad tuulutasid suit-
su täis korteri ja trepiko-
ja, meedikud osutasid 
esmaabi korteris viibi-
nud inimesele.

Paanikasse sattumine ei ole lahendus!

Ida-Virumaa, Koht-
la-Järve linna Järve 
linnaosa, detsember 
2014.
Trepikojas oli tunda 
suitsu lõhna, naabrid ar-
vasid, et suits võib tulla 
korterist, kus elab eakas 
inimene. Ust keegi ei 
avanenud. Ukse avami-
sel sai selgeks, et on tu-
lekahju. Korteris oli kan-
natanu, kes sai toidu 
valmistamise käigus põ-
letushaavu ning hiljem 
suri haiglas. Korteris 
puudus suitsuandur, 
mis oleks võinud naab-
reid õnnetusest õigeaeg-
selt teavitada.

Ida-Virumaa, Sillamäe 
linn, juuli 2014.
14aastane laps pani gaa-
sipliidile pannil sooje-
nema õli, mis süttides 

tahmas lae ja sulatas 
külmkapi plastikust kat-
te.

Lääne-Virumaa, Rak-
vere linn, september. 
2014. 
Korteris elav 86aastane 
naisterahvas unustas toi-
du sisselülitatud elekt-
ripliidile, toit läks potis 
kõrbema. Naisele andis 
esmaabi kiirabi. Korteris 
oli olemas õigesti paigal-
datud suitsuandur.

Ida-Virumaa, Koht-
la-Järve linna Ahtme 
linnaosa, aprill 2014.
Kannatanul, 91aastasel 
naisterahval tekkis tervi-
serike ja ta ei saanud 
iseseisvalt enam pliidi 
juurde. Korteris oli ole-
mas töökorras suitsuan-
dur.

NÄITEID SÜNDMUSTEST
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Osa legende on prügi sortee-
rimisel aga visad kaduma. 
Näiteks: milleks sorteerida, 
kui prügi rändab ahju, kus 
toodetakse jäätmesoojust. 

Praht ahju
Ragn-Sellsi turundus- ja 
kommunikatsioonijuht Rai-
ner Pesti ütles, et tegelikkuses 
on olukord vastupidi. „Kui me 
kõik rohkem sorteeriks, siis 
neid ahjusid ei ehitataks. 
Põhjus on hästi lihtne: jäät-
mekütusel ei ole väärtust või 
on see vastupidiselt üldlevi-
nud arvamusele ülimalt ma-
dal,“ selgitas Pesti. 
Lisaks on pürgi sorteerimine 
paljudele osapooltele kasulik: 
inimesed saavad osast prü-
gist tasuta lahti, tööstustele 
on see vajalik tooraine. 
Lisaks annab prügi sorteeri-
mine suure panuse keskkon-

na heaks, sest taaskasutami-
ne on võrreldes tooraine am-
mutamisega loodusest väga 
suures koguses vee-, energia- 
ja keskkonnasäästlikum. Pesti 
ütles, et on oluline vahe, kas 
sulatada korra kasutatud alu-
miiniumpurk lihtsalt üles ja 
teha sellest uus või siis hakata 
kaevandama sügavalt maa-
põuest maaki, et see lugema-
tute protsesside käigus me-
talliks muundada ja lõpuks 
joogipurk valmistada.
Aga milleks sorteerida, kui 
see niikuinii ühe auto peale 
visatakse? Tegelikkuses pole 
see nii, sest jäätmekäitlusfir-
mad sorteerivad prügi veel 
eraldi materjaliliikide kaupa 
ja viivad tootjale, kes on oma-
korda tänulikud selle eest, et 
saab materjalidele ja toodete-
le palju vähem kulutada.

Kõik pürgi pole prügi
Igasugune plastik ei kõlba taaskasutada. 

Pakendijääkide kogumiseks on paigaldatud kõikidesse 
omavalitsustesse pakendikonteinerid. Kogumine käib üld-
juhul konteineritega: sinisega tähistatud konteiner on 
mõeldud paberpakendite jaoks ning kollasega tähistatud 
konteiner plastist, metallist ja klaasist pakendite jaoks. Jär-
jest enamates kohtades on klaasikogumine lahutatud me-
tallist ja plastist ning sellistes kohtades on klaasikogumise 
konteiner tähistatud rohelise värviga ning plasti- ja metalli-
konteiner kollase värviga.
Tarbijad peavad silmas pidama, et pakendijääkide kogumi-
ne toimub nende taaskasutamise eesmärgil. Töödelda saab 
vaid puhtaid pakendeid. Pakendeid ei pea küll seebi ja har-
jaga pesema, kuid loputamine peaks olema küll paljude pa-
kendite puhul teostatav.

Allikas: pakendiringlus.ee

Tänapäeval moodustavad suure hulga prügist pakendid. 
Virgad inimesed tegelevad sorteerimisega, mille tulemu-
sel saadakse uut toorainet, kuid sageli lüüakse käega ja 
jäetakse kõik prügikäitlemisfirmade hoolde.

Mari Mölder

Taaskasutusele
suurem tähelepanu
Saksamaal on jäätmekäitlus 
rangelt reguleeritud ja sohite-
gijate konteinereid lihtsalt ei 
tühjendata. Eestis nii see lu-
batud ei ole. Pesti selgitas, et 
enamik pakendikonteinereid 
kuuluvad pakendiorganisat-
sioonidele, kellel on seadu-
sest tulenev kohustus koguda 
võimalikult suur kogus pa-
kenditest kokku ja suunata 
taaskasutusse. 

Vanade mänguasjade ja riiete 
kogumiseks tegid eelmisel 
aastal hea alguse Tallinn ja 
veel mõned Eesti väiksemad 
omavalitsused, paigaldades 
oma territooriumile mitu-
kümmend spetsiaalset nende 
kogumiseks mõeldud kontei-
nerit. Kahjuks Lääne-Virus 
selliseid konteinereid pole. 
Lääne-Virumaal saab sortee-
ritud pakenditest vabaneda 
60 kohas.

Foto: Mari Mölder

Tapa Vene Gümnaasium
tähistab märtsis 70. juubelit 
14. märtsil tähistab Tapa Vene Gümnaasium oma 70. juubelit 
ning kutsub endaga koos pidutsema.
13. märtsil kell 11 süüdatakse Tapa kalmistul küünlad endis-
tele õpetajatele ning töötajatele. Kell 18 algab Tapa Vene 
Gümnaasiumi aulas õpilaskontsert linnarahvale.
14. märtsi hommikul toimuvad vilistlastele sõpruskohtumi-
sed võrk- ja jalgpallis, alates kella 16 on avatud õpilastööde 
näitused ning muuseum. Aulas näidatakse pilte ja filme möö-
dunud kooliaegadest.
Kell 18 algab pidulik kontsert-aktus, millele järgneb pidu an-
sambliga In Mood sööklas ja disko aulas. Avatud on fotoatel-
jee, kohvik, lillepood.
Lisainfo kooli kodulehelt www.tapavg.ee

Lahemaal tuleb metsatööpäev hobustega
Keskkonnaamet, Aaviku talu ja Eesti Hobusekasvatajate Selts 
korraldavad 7. märtsil Lahemaal hobustega metsatööpäeva, 
kus räägitakse hobutöö ajaloost ja perspektiividest ning saab 
koos raskeveohobustega metsast palke välja vedada.
Metsatööpäev toimub 7. märtsil Kolgaküla rahvamajas ning 
seminari praktiline osa Aaviku talu metsamaal. 
Seminaril esinevad ettekannetega metsandusega seotud ini-
mesed ja hobusekasvatajad. Lauri Salumäe Rakvere Metsa-
ühistust räägib talumetsade kasutusest looduskaitsealadel, 
Külli Rahu Keskkonnaametist metsaomaniku õigustest ja ko-
hustustest kaitsealade majandamisel, Krista Sepp Eesti Ho-
busekasvatajate Seltsist tööhobuste aretusest, Ingrid Klein 
hobutöö koolitusest Järvamaa Kutsehariduskeskuses, Indrek 
Tust Stora Enso Eesti AS-ist metsamaterjali olemusest, Eerik 
Väärtnõu kaitsealuste metsade kasutusest RMK-s ning Enn 
Rand Eesti Hobusekasvatajate Liidust raskeveohobuste kasu-
tamisvõimalustest.
Pärast teoreetilist osa minnakse Aaviku talu metsamaale, et 
oma silmaga näha ja oma nahal kogeda, mida tähendab Eesti 
raskeveohobustega metsast palke välja vedada. Metsamater-
jali kokkuvedu Aaviku talus juhendavad Ennu Tšernjavski, 
Andrus Andresson, Sven Miller ja Tuuli Sammelselg.
Lisainfo ja seminari päevakava on leitav Keskkonnaameti ko-
dulehelt.

Kuulutaja

Lööge kaasa koolinoorte valimisuuringus
Kadrina Keskkooli meediaõppurid uurivad Lääne-Virumaa 
noorte valimisharjumusi. Selle tarvis on koostatud Google 
abil spetsiaalne küsimustik, millele saab vastata ka Kadrina 
vallaveebis. Vastamine ei peaks aega võtma enam kui 5 minu-
tit, aga selle tulemused on kindlasti olulised tänastest noor-
test ja valimistest pildi kujundamisel. Vastama oodatakse ku-
ni 25 aastaseid noori. Kokkuvõtted jõuavad vallaveebi kaudu 
ka avalikkuseni.
Kadrina vallaveeb www.kadrina.ee

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Foto: Ain Liiva

Maavanem tunnustas Lääne-Virumaa 
inimesi pikaajalise panustamise eest 
kultuuri ja spordi valdkonnas
Kolmapäeval, 11. veebruaril Villa Theresas toimunud tänu-
lõunal andis maavanem Marko Torm üle tunnustused Lää-
ne-Virumaa inimestele pikaajalise panustamise eest kultuuri 
ja spordi valdkonnas.
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Jaanuari lõpus Eesti kõige 
keskkonnasõbralikuma ette-
võtte tiitliga pärjatud Esto-
nian Cell on jõudnud üle-Eu-
roopalise ettevõtluskonkursi 
European Business Awards fi-
naali, kus üks osa on avalik 
hääletus. Maavanem kutsub 
üles toetama Lääne-Virumaa 
kõige keskkonnasõbraliku-
mat ettevõtet oma häälega 
Euroopa konkursil.
„Meil on taas kord põhjust ol-
la uhked oma maakonna tegi-
jate üle. Kuulumine Euroopa 
paremikku ei kaunista mitte 
ainult ettevõtet ennast, vaid 
saadab selge julgustuse ka 
kõikidele teistele meie tegija-
tele. Mõtelda tuleb suurelt ja 
kõik on sihikindla tööga - 
koostöös võimalik,“ sõnas 
maavanem Marko Torm.
Konkursil tunnustatakse eri-
nevates ettevõtlusvaldkonda-
des tegutsevaid Euroopa sil-
mapaistvaid firmasid nende 
saavutuste ja innovatsiooni 
eest.
Estonian Cell kandideerib ai-
nukese Eesti firmana kesk-
konnamõju ja vastutustundli-
ku ettevõtluse kategoorias, 
kus tunnustatakse organisat-
sioone, kes mõistavad ja ar-
vestavad oma strateegias 
keskkonnamõju tähtsust ette-
võtte arengus.
Üks osa European Business 

Maavanem kutsub üles toetama kõige 
keskkonnasõbralikumat ettevõtet Euroopa konkursil

Awards konkursist on avalik 
hääletus, kus igaühel on või-
malik ettevõtteid hinnata ja 
enda soosikule hääl anda. 
Maavalitsus kutsub läänevi-
rulasi üles toetama Estonian 
Celli ja andma oma hääl nen-
de poolt. Hääletada saab kon-
kursi veebikeskkonnas:

http://www.businessaward-
seurope.com/vote/detail/es-
tonia/11468.
Hääle andmiseks tuleb sises-
tada Estonian Celli video kõr-
val asuvasse kastikesse “vote” 
oma e-posti aadress ja sealt 
hääl teele saata. Seejärel 
jõuab teie e-postile European 

Business Awardsi email, kuhu 
on lisatud link, millele klikki-
des kinnitate lõplikult oma 
hääle andmist Estonian Celli-
le.
Hääletamine on avatud kuni 
teisipäeva, 24. veebruari kella 
17ni. Võitjad kuulutatakse 
välja 2015. aasta juunis.
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Müüa 2toaline korter Rakvere südalinnas 
Kroonikeskuse vastas F. G. Adoffi 12. 
Kõikides tubades põrandal parke   ja aknad 
vahetatud. Majas tegus korteriühistu, korteri 
juurde kuulub keldriboks, parkimine on maja 
taga. HIND 28500 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 3toaline neljandal korrusel rõduga 
korter Rakvere kesklinna vahetus läheduses 
Kungla 5. Keskküte, lisaks 2 sooja vee 
boilerit, puitaknad, mööbel jääb soovi korral 
sisse. Rahuliku keskkonnaga, soe korter. 
HIND 29900 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. 
Elamus on 5-tuba, oma küte, keskküte, 
õhksoojuspump ja elektriküte. Toimiv ühistu, 
elamul on madalad kommunaalkulud. 
Hoones puitpõrandad, mööbel jääb soovi 
korral sisse, 2 tualettruumi, saun, eraldi 
seisev garaaz ja puukuur, kinnistul on oma 
väikese aiaga hoov ja terass. HIND 79000 
EUR. Helista 5530227 Eino

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), kütusepumpla 
ja kütusehoidla. Krundi suurus 6 533 m², 
elekter krundil. HIND 33000 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Müüa privaatne maja Rakvere linna 
piiril. Kvaliteetselt remonditud, majas on 
õhksoojus kamin, 4 tuba, suur köök koos 
köögimööbliga, aias viljapuud, majas 2 
panipaika, 2 tuale   . Kõrvalhoones saun, 
garaaz ja kelder, tuale   ja suvetuba. HIND 
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

MÜÜA MAJAD

Müüa Rakvere kesklinnas Posti 25 
privaatses asukohas 2korruselises 
majas teisel korrusel avar 4toaline 
korter. Korteri vaheseinad kergesti 
teisaldatavad, kaks vannituba, sauna 
ehitamise võimalus, riiete hoidla 
ja muud abiruumid. Soodsad kütte 
hinnad. HIND 45000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas, Koidula 
7 omapärase planeeringuga maja 
4 korrusel 2toaline korter. Korter 
valgusküllane suurte akendega. Majas 
avarad trepikojad ja hea ühistu. HIND 
27000 EUR TINGI! Helista 53331805 
Olev

Müüa Rakvere linna küljeall Piiral, Aru 
14 nelja korterilise maja teisel korrusel 
2-toaline renoveeritud ahjuküttega 
korter. Õues puukuur ja aiamaa 
kasutamise võimalus. HIND 11500 
EUR. Helista 53331805 Olev

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

Müüa Pajustis, Linnu 9, esimesel 
korrusel 3toaline avara planeeringuga 
ko r te r.  Ko r te r i s  o n  a l u stat u d 
remondiga, aknad vahetatud. On 
alustatud maja renoveerimisega. HIND 
15700 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20. Korteril 
3 tuba, osa aknaid vahetatud. Korter 
asub maja keskel, viiendal korrusel ja 
on keskmises seisukorras. HIND 8500 
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

ÜHETOALISED KORTERID

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

KAHETOALISED KORTERID

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

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

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:12 000 €  tel: 51 10 478 Urmas   
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 
Helve

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

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 7850 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve

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

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

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

ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, 
krunt 4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 
88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      H: 
16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

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

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

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

OTSID 
UUT 

KODU? 

MÜÜD 
AUTOT?

 
PAKUD 

TEENUST?

Parim võimalus 
selleks on 

avaldada kuulutus 
Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 
ning kõik

 kuulutused 
nähtavad ka 

interne  s
kuulutaja.ee

SAADA 
kuulutuse 

tekst
kuulutus@

kuulutaja.ee

TULE
toimetusse

E-R 9-17
Vilde 6a Rakvere

HELISTA
32 25 091
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• 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

• Ostan Rakveres 2-3toalise 
korteri. Tel 5031 849

• 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

• Soovin osta 2- või 3toalist 
a h i k ü t t e g a  k o r t e r i t  o t s e 
omanikult. Tel 5503 007

• Ostetakse kiiresti 2toaline korter 
Tapa linnas, hinnaga kuni 8000 €. 
Tel 5110 478

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

• Perekond soovib üürida korterit 
Rakveres. Tel 5827 3834

• Naine soovib üürida 1toalist 
korterit Rakveres. Tel 5916 4071

• Soovin üürida suvehooajaks 
Võsule korterit või suvilat. Tel 
5561 0544

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

• Anda üürile 1toaline  k.m. 
m ö b l e e r i t u d  k k- g a  k o r t e r 
Sõmerul.Üür 140 € +kom.maksed. 
Tel 5101 461

• Anda üürile mugavustega 
osaliselt möbleeritud korter Tapal 
(3 km kesklinnast). Tel 5648 3322

• 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

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. 
Hind 190 €. Tel 5034 972, info@
ko.ee

• Anda üürile värskelt remonditud 
2toaline 48 m2 korter Vinnis I 
korrusel kombineeritud küttega 
(kesk-  ja  elektr iküte).  Otse 
omanikult (osaliselt möbleeritud). 
Üür 115 €, vabaneb 16.02.2015. 
kuupäevaks. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile 2toaline korter 
Tamsalus. Tel 5110 478

• 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

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi A6 132 kW 2004.a. 
Auto väga heas seisukorras. Iga 
päeva kasutuses. Hind 4800 €. 
Tingimine auto kõrval. Tel 5668 
5343

• Müüa Ford Focus luukpära 
2007.a 1,6 bensiin. Hõbedane, 
suverehvid kaasa, konks. Hind 
4700 €. Tel 5264 108

• Müüa Ford Mondeo 2003. a, 
väga heas korras. Auto iga päev 
kasutuses. Hind 2800 €. Tel 5668 
5343

• Müüa märtsi lõpus Kia Cee’d 
2010.a automaat, läbisõit 43 000 
km, naelrehvid velgedel kaasa. 
Ideaalses korras, hooldusraamat 
ja garantii. Hind 7500 €. Tel 5344 
4979

• Müüa Mercedes-Benz Vito 
2,3 diisel 1997.a kaubik, heas 
tehnilises korras, üv ja kindlustus 
kehtib. Hind 2500 €, järelmaksu 
võimalus. Tel 5891 0405

• 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 

SÕIDUKID HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
3686

• Ostan võrri, motika ja nende 
osi. Tel 5031 849

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

• Ostan VAZ 05 või VAZ 07, võib 
vajada remonti. Hind kuni 300 €. 
Tel 5628 8562

• Ostan soodsa hinnaga sõiduauto 
VW, Audi või Volvo. Tel 5309 2650

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

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

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 otse omanikult ren. 
1toaline k.m. korter Rakveres 
Võidu 42 koos mööbli ja muu 
sisustusega. V korrus, madalad 
kom.maksed, hästi  tegutsev 
korteriühistu. Hind 24 000 €. Tel 
5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres Mäekalda 10. Korteris on 
tsentraalne vesi ja kanalisatsioon. 
Korteris on boiler ja dušikabiin. 
Uued aknad ja uks. Kõrval on 
terviserada. Värske õhk. Hind 10 
000 €. Tel +372 55671672

• 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 
Kundas Koidu 81. Euroremont. Tel 
+358 4070 21378

• Müüa 1toaline korter Kundas 
(III korrus). Tel 5594 6841

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

• Müüa soodsalt Kundas 1toaline 
korter Koidu 73, V korrus 32 m2, 
hind 1500 € ja 3toaline korter 
Ehitajate 3, II korrus 73 m2, hind 
3600 €. Ei ole kommunaalvõlga.  
Tel 5152 663

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

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
soojapidavas 8 korteriga majas 
Rakveres Ilu pst 6. Korter asub II 
korrusel, 42 m2, soojustagastusega 
vent, klaasitud rõdu. Korter on 
vaba. Hind 25 900 €. Tel 5874 5469

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

• Müüa 2toaline heas seisukorras 
korter Lääne-Virumaal Kadrina 
alevikus (II korrus). Info tel 5110 
478

• 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 2toaline korter Põjha-
Tallinnas Sitsi 17, 1/5, 40 m2, vajab 
san.remonti. Hind 38 000 €. Tel 
5551 8067

• Müüa 3toaline korter (remonti 
vajav) Lennuki tänaval. Hind 
kokkuleppel. Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Tel 5845 4183

• Soodsa l t  müüa perena ise 
haigestumise tõ  u 3toaline korter 
Tapal otse omanikult.  Прадаëтса 

KINNISVARA 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

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

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

• 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

• 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

www.kuulutaja.ee

tehnilise ülevaatuse - kehtiv 
01/2016, väga heas tehnilises 
korras, ökonoomne, soodsalt 1970 
€, Rakvere. Tel 5850 5151 

• 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 1970 €, 
Rakvere. Tel5850 5151

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

• 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, 
kehtiv ülevaatus 07/2015, v.heas 
tehnil ises  kor ras,  roosteta, 
ökonoomne, soodsalt 2770 €. 
Rakvere. Tel 5850 5151
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•  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

•  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  katus e, 
aknad, uksed. Teeme teie kodu 
korda. Kolimine, eramute 
e h i t u s ,  r e n o v e e r i m i n e . 
Helistage 5278 191 ja töö 
saab tehtud. Veebruaris ja 
märtsis fassaadi või katuse 
re n ov e e r i m i s e  t e l l i jat e l e 
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

TEENUSED

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
To y o t a  Ya r i s ,  1 0 / 2 0 0 3 a . 
1.3(64kw), 5 ust, bensiin, manuaal, 
hõbedane, Sn: 164 400km. Hind: 
2290.-
Renault  Traf ic ,  01/2007a. 
1.9(74kw), diisel, manuaal, 6 kohta, 
kaubik, kollane. Sn: 200 650km. 
Hind: 5990.-
Renault Trafi c Kombi, 9 kohta, 
01/2008a. 2.0(84kw), diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 271 340km. 
Hind: 6490.-
Nissan Qashqai Visia, 09/2008a. 
1.5 (78kw), diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 208 735km. Hind: 6990.- 
Nissan Pathfinder, 06/2005a. 
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 280 435km. Hind: 7390.-
Renault Koleos, 11/2008a. 2.0 
(110kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 206 620km. Hind: 7490.-
Chrysler Sebring, 02/2010a. 2.7 
(137kw), bensiin, automaat, sinine 
met. Sn: 105 894km. Hind: 7990.-
Nissan Qashqai Acenta, 10/2007a. 
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež 
met. Sn: 176 055km. Hind: 7990.-
Nissan Qashqai ,  10/2008a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, beež 
met. Sn: 83 165km. Hind: 8290.-
Skoda Octavia ,  04 /2011a . 
1.2(77kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 122 915km. Hind: 
8490.-
D a c i a  D u s t e r ,  0 5 / 2 0 11 a . 
1.6(77kw), universaal, bensiin, 
manuaal, nelikvedu, must met. Sn: 
26 430km. Hind: 8490.-
Nissan Qashqai Visia, 06/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, hall, 
Sn: 149 630km. Hind: 8990.-  
Audi A4 Avant ,  04/2007a. 
3.0(171kw), diisel ,automaat, 
tumesinine met. Sn: 115 985km. 
Hind: 8990.-
Nissan Juke Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 51 000km. 
Hind: 9990.-
Nissan Juke Acenta Connect, 
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, tumesinine met. Sn: 
96 150km. Hind: 10 690.-
Nissan NP300, 06/2011a. 2.5 
(98kw), diisel, manuaal, roheline. 
Sn: 94 429km. Hind: 10 990.-
Skoda  Octav ia  E legance , 
03/2011a. 1.2 (77kw), bensiin, 
manuaal, hõbedane. Sn: 80 500km. 
Hind: 11 690.-
Renault Megane ,  06/2012a. 
1.6(81kw), bensiin, manuaal, 
universaal, hõbedane met. Sn: 22 
945km. Hind 11 990.-
Peugeot 508 Allure, 05/2011a. 
2.0(120kw), diisel, automaat, 
tumepruun met. Sn: 194 875km. 
Hind: 11 690.-
Nissan Navara Double Cab, 
11/2008a. 2.5(126kw), diisel, 
au tomaa t ,  s in ine  me t .  Sn : 
177 490km. Hind: 12 490.-
Nissan Qashqai Acenta, 02/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, beež, 
Sn: 39 110km. Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Acenta, 10/2011a. 
2.0(110kw), diisel, manuaal, 4x4, 
lilla met. Sn: 79 626km. Hind: 
13 990.-
P e u g e o t  4 0 0 7 ,  0 2 / 2 0 1 2 a . 
2.4(125kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 95 080km. Hind 
13 850.-
Nissan Qashqai Acenta, 01/2013a. 
1.5(81kw), diisel ,  manuaal, 
hall met. Sn: 68 865km. Hind: 
14 990.-  

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

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

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

• Korterite ja vannitubade 
remont, 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

• 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

•  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

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

•  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

•  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
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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

• 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

• 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

• 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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Polsterdan uksi. Tel 5507 679

• Valmistan sise- ja välisuksi, 
aknaid, diivani- ja söögilaudu, 
pinke, aiamööblit teile sobivas 
mõõdus. Tel 5349 6065

• Soodsalt  müügil  parimad 
overlokid ja õmblusmasinad. 
Remont-ho oldus kõikidele 
masinatele. Tarvikud. Tel 5588 
429, 32 450 85

•  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

• Mobiiltelefonide ja arvutite 
remont, hooldus, diagnostika. 
Ar vutiexpert  OÜ, Laada 4a, 
Rakvere. Tel 56 454 853

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

•  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 koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885
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• 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 odavalt peaaegu uus 
kušett. Tel 5305 3227

• Odavalt müüa 2 n. kevad-
s ü g i s m a n t l i t  ( k a p u u t s i g a , 
helebeež-hall, suurus XL) ja samas 
suuruses tumepruun kunstkar.
nahast talvejope mütsiga ning 
nat.nahkpalitu kapuutsiga. Tel 
5664 8311

• Müüa kabinetõmblusmasin. 
Hind 135 €. Tel 5815 2893

• Müüa korralik vähekasutatud 
pesumasin. Hind 115 €. Tel 5815 
2893

• Müüa korralik lauaarvuti Dell 
(4gb ram, 250gb hdd). Hind 99 €. 
Tel 56 454 853

• Müüa korralik sülearvuti i5 
protsessoriga, 4gb ram, Windows 
7. Hind 200 €. Tel 56 454 853

• Müüa korralik hästi hoitud 
klaver (tumemust, Belarus). Hind 
395 €. Tel 5815 2893

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

• Müüa kreissaag ja neljarattaline 
tugiraam. Tel 5562 7956

•  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

•  O s t a n  v e n e a e g s e 
vahvliküpsetaja Esta või Volta. 
Tel 5039 650

• Ostan sülearvuteid, telefone 
jm. digitehnikat. Võivad vajada 
ka remonti. Tel 56 835 424

• 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 veneaegset tehnilist 
kirjandust (raamatud autodest, 
traktoritest jne). Tel 5039 650

•  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 Pioneer-pliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• 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

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

•  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

• 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%

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

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!

13. reede 
ERIPAKKUMINE:

kell 17 - 19 kõik 
punase sildiga rõivad 

0,60 ja ülejäänud 
hinnad -50%

13. reede 
ERIPAKKUMINE:

KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
UUS KAUP 

P, 15.02 kell 11-13 Väike-
Maarja pastoraadi hoones

P, 15.02 kell15-16.30 
Sõmeru endises kohvikus
E, 16.02 kell 12-14 Vinni 

päevakeskuses
Tel 5344 8932

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

* 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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

• Tule saanile järele. Tel 5349 6065

• 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 suusasaapaid (nr 38, valged 
ja sinised). Tel 5104 147

• Kasevihad 2 €/tk. Tel 5662 2756

• 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

KÜTTEPUUD

•  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 

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 
3504

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 lõhutud küttepuid 
võrkkottides ja lahtiselt, nii kuiva 
kui ka märga. Tel 5046 111

• Müüa kuivi puid 40L võrk 1,80 
€ (kask, saar), transp. tasuta. Tel 
5356 0064

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

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

Kuulutused 
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Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses
E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere
Kuulutusi saab 
toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. www.kuulutaja.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OSTAME 
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

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 

www.powersmoke.ee
Rakveres Vaalakeskuses ning 

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

hea hinnaga. 

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 

lõikus 5 ���� � � �eur
Kulmude 

värvimine 3 eur
Naiste juukselõikus 

8 eur
Meeste juuste lõikus 

8 eur 
Avatud E-R 9-17

L 9-14
Tel 526 9069

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa ehituslikku saematerjali 
ning terrassi-,   v o o dri-  ja 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282 268

• Müüa kreissaag 3F. Tel 5349 
6065

EHITUS

• Soovin osta väikese koera 
väikeseid kutsikaid. Tel 5211 235

• Soovin ära anda 4aastase taksi 
ja terjeri segu koera. Koer on 
kiibitud ja vaktsineeritud.Ta on 
sõbralik ja sobib lastega perre. 
Harjunud tubase eluga, kuid 
asjatoimetused teeb õue. Rohkem 
infot telefonil 5565 4034

• Müüa väike taksikutsikas. 
Hind 100 €. Tel 5636 4032

• Müüa 2kuused viirpapagoid. Tel 
5556 3745

LOOMAD

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

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja 
raieõigust. Tel 5365 3504

METS

•  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

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

• Ostan traktori T-25, T-16 ja 
MTZ 82. Võib vajada remonti. Tel 
5031 849

PÕLLUMAJANDUS

• 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 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• Müüa 2 lõpetamata isetehtud 
väiketraktorit  ja materjali 
( re hv i d ,  s i l l a d ,  ü l e k a n d e d , 
mootorid jms.) veel mõne jaoks. 
Vt. traktor.onepagefree.com, tel 
5324 3718

Loe kuulutusi 
interne  st
www.kuulutaja.ee

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (vana 
turuhoone)

• Olete oodatud Rakveres Laada 
14 juuksurid: Alli tel 5620 3174 ja 
Ingrid tel 5183 110

TEATED

TUTVUS

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

• 40a mees tutvub naisterahvaga. 
Tel 5356 0677

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 kanapüügivarustus. Tel 
5199 7910

• 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
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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

Bim - 02.02.15 Väike Maarja vallast Pikeve-
re külast leitud isane koer. Otsib vana oma-
nikku!

Tommi on omaniku kaotuse tõ u varjupai-
ka elama asunud isane keskmises vanuses 

sõbralik koer. Iseloom on Tommil hea, tüli ei 
nori ning aseb ennast paitada ning otsib ini-
mese lähedust. Kuna Tommi elas varem maal 
talus, siis sobib väga häs  sarnasesse kohta 
elama, kas siis sõbraks või ka majavalvuriks, 
sest on kasvult suur ning ilusa jämeda hääle-
ga.

Antonio - Lääne Virumaalt Rakvere linnast 
Jaama tänavalt Cash and Carry juurset leitud 
isane sõbralik kutsikas. Iseloomult väga valla-
tu, armastab mängida nii üksi kui ka teiste 
koertega, sobib häs  lastega. Kõige parem 
oleks, kui ta saaks kodu kus suur aed ja palju 
ruumi, näiteks kuhugi maakohta, kus ta saaks 
vabalt ringi joosta. Saanud vajalikud vaktsi-
neerimised ja mikrokiibi.

Me o on Vihula vallast Metsiku külast maja 
maha põlemise tõ u varjupaika sa unud 
koer. Tulekahjus hukkusid kutsa mõlemad 
omanikud, ning seetõ u vajab Me o uut ja 
armastavat kodu, kes aitaks tal kaotusevalust 
üle saada. Iseloomult on Me o väga sõbralik, 
väga hea iseloomuga, ning saab kõigiga häs  
läbi. Sobib häs  maakoju kus palju ruumi, 
sest on suuremat kasvu koer. Me o on saa-
nud kõik vajalikud vaktsineerimised ja mikro-
kiibi.

Lilli on väga energiline ent siiski sõnakuulelik 
emane kutsikas, saanud kõik vajalikud vaktsi-
neerimised ning mikrokiibi, ning sobib nii las-
te kui ka teiste loomadega. Armastab väga 

mängida, nii omae e kui ka teiste koertega. 
Ka kasse talub, kui need ise tüli norima ei ki-
pu. Sobib ideaalselt maakoju kus palju ruumi, 
äärmisel juhul ka linna, kui suur aed on. Toa-
koeraks ei kõlba, sest tahab palju liikuda.

Joorep - Tamsalu vallast Tamsalu alevikust aia 
külge seotuna maha jäetud noorem isane 
koer. Iseloomult on ta väga sõbralik, armas-
tab mängida ja joosta ning saab kõigiga läbi. 
Meile tulles oli Joorep kõhnavõitu, pais s et 
ei olnud pikemat aega korralikult süüa saa-
nud, ent siin meie tubli meeskonna käe all on 
hakanud kenas  kosuma ning ka karv on ilu-
saks siledaks muutunud. Ka sai kutsa kõik va-
jalikud vaktsineerimised ning mikrokiibi, see-
ga ootab nüüd kannatamatult uut kodu kus 
saaks oma eluga edasi minna.

Larri - omaniku kaotuse tõ u varjupaika saa-
bunud emane sõbralik koer. Larri on saanud 
kõik vajalikud vaktsineerimised, mikrokiibi 
ning lemmiklooma passi. Sobib nii lastega kui 
ka teiste koertega, ning perele, kellel kodus 
palju ruumi, sest on iseloomult väga energili-
ne ja elav kutsa. Sobib ka häs  majavalvuriks 
sest on ilusa valju häälega. 

Riinu on umbes 2 aastane emane kass. Mind 
lei  ja toimeta  varjupaika ning alguses olin 
ma segaduses ja kartsin, mida küll need ini-
mesed minuga tegema hakkavad, sest kord 
ma juba inimeses pe usin kartsin, sest mul 
oli kunagi kodu, kodu, kus minust hooli , 

kuid mingil hetkel mind enam vaja ei ol-
nud. Minusugused ilusad, pontsakad kiisud 
ei kuku lihtsalt niisama taevast alla! Prae-
guseks olen siinse eluga harjunud ja mulle 
tõesta , et kõik inimesed ei olegi halvad! 
Iga päev näen, kuidas mõni nurrik kodutee 
jalge alla võtab ja teeb ikka kadedaks küll 
vahest, sest tean, et ka nemad on oma pe-
ret oodanud. Iseloomult on Riinu sõbralik, 
tahab siiski veidi harjumist, kõva häält ja 
paugutamist ei armasta, seega sobib pigem 
vaiksesse keskkonda, näiteks eakamale ini-
mesele seltsiliseks. Riinu ei ole pealetükkiv 
vaid ootab ala , et keegi teda paitama tu-
leks ja sülle võtaks. Saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud, steriliseeritud 
ja kasutab ilus  liivakas

Kevin on umbes 6 kuune isane kassipoeg, 
kes on saanud usssirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja kasutab 
ilus  liivakas . Iseloomult on Kevin sõbralik 
ning armastab väga mängida, ent siiski on 
ta veidi arglik ning seega vajab veidi julgus-
tamist ja kannatust, kedagi kellel oleks ae-
ga ja soovi temaga tegeleda. Sobib muidu 
nii aste kui ka teiste loomade

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Valus on mõelda, et Sind enam pole 
ja iial Sa meie juurde ei tule.

IMRAN BAIRAMOV

Abikaasa Antonina, 
tütar Inna, poeg Igor

Südamlik kaastunne Elmile kalli õe

HELJU KOMPI

kaotuse puhul.

Helja, Harald ja Laine

Avaldame kaastunnet 
kallile Evi Laidile 

VENNA

surma puhul. 
AS OG Elektra jahelao

 kolleegid

Mälestame

ARNOLD MARKi

100. sünniaastapäeval.
Poeg, tütred peredega

Mõte kukkus taevateele maha, 
elurõõm kui udu vajus merre. 
Soojus lendas taevatelgi taha, 
igatsus jäi virvendama verre.

Kristjan, avaldame Sulle siirast 
kaastunnet kalli

 VANAEMA 
surma puhul. 

Töökaaslased OG Elektra 
pagaritsehhist

Lasnamäe on muutumas
prestiizhikaks linnaosaks
Tallinnas Ülemiste linnakus toimunud Lasnamäe visiooni-
konverentsil „Lasnamäe 2020. Pilk tulevikku“, arutlesid suu-
rima linnaosa tuleviku üle avaliku ja erasektori liidrid ning 
linna arengut kõige enam mõjutavad spetsialistid.
Visioonikonverents andis ülevaate majanduslikest otsustest, 
mis mõjutavad Lasnamäe arengut täna ja lähiaastail. Selle 
missiooniks oli linnaosa arenguperspektiivide üle diskus-
siooni süvendamine Eesti arvamusliidrite seas.
Konverentsil ettekandega esinenud Tallinna abilinnapea Eha 
Võrgu sõnul on pealinn elamumajanduses ilmestanud ja 
tõstnud elamiskvaliteeti Lasnamäel kaasaegsete munitsi-
paalmajadega ja õuelahendustega. Loopealse ja Raadiku uu-
tele elamukvartalitele tuleb peagi juurde uus elamu Uuslinna 
tänava asumis, Uuslinna 3a kinnistule rajatav Õpetajate maja 
aga saab olema võimalikult madalate ülalpidamiskuludega, 
energiatõhusa ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega.
„Tegemist on esimese ligi null energiahoonena ehitatud kor-
termajaga Tallinnas ja kogu Eestis ning võimalikult hea tule-
muse saamiseks on kaasatud projekteerimise juurde TTÜ 
ehitusteaduskonna spetsialistid,“ täpsustas Võrk. „Plaanis on 
rajada kaks sellist maja ning lisaks uutele ehitistele on elamu-
majanduse lahutamatuteks osadeks olnud ja saavad kindlasti 
olema ka tulevikus linna poolt kaasfinantseeritavad projektid 
„Roheline õu“ ja „Hoovid korda!“,“ lisas Tallinna abilinnapea.
Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo rõhutas oma 
ettekandes, et Tallinn soosib jätkuvalt ühistranspordi arenda-
mist ning teenuse kvaliteedi tõstmist. Kuigi viimase kümne 
aasta jooksul on tõsiselt panustatud bussiliikluse arengutes-
se, on nüüdseks Harjo sõnul saanud reaalsuseks pealinna 
trammiliikluse viimine uuele kvaliteeditasemele nii taristu 
uuenduste kui ka uute kaasaegsete ja pilkupüüdvate trammi-
de näol.
„Nii nagu on aktiivselt arenenud Tallinn, areneb ka kogu 
ühistranspordisüsteem, mille üheks oluliseks osaks on tram-
miuuendustööd. Projekti eesmärgiks ei ole ainult ühistrans-
pordi atraktiivsuse tõstmine, vaid ka erinevate transpordilii-
kide sidumine,“ ütles Transpordiameti juhataja.
„Taristu rekonstrueerimistööde käigus luuakse lähitulevikus 
kiire trammiühenduse võimalus kesklinna sidumiseks looda-
va Ülemiste raudteeterminali ja lennujaamaga,“ ütles Andres 
Harjo.
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilvese ette-
kandest selgus, et Tondiraba piirkonda planeeritav spordi-
kompleks, mille hulka kuuluvad talveks teisaldatav pneumo-
hall, harjutusväljakud ning üheksarajaline golfikeskus, ei ole 
mõeldud ainult tegevsportlastele, vaid kõigile kasutamiseks 
ning täna tühermaana seisvast maa-alast saab linnale väga 
väärtuslik vaba aja veetmise ja tervisespordiga tegelemise 
ala.

Raepress
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Nüüdseks elab Indrek Laul 
Eestis, kus ka tema lapsed 
koolis käivad. 
Indreku isa Venno Laul, tun-
tud dirigent, Muusikaakadee-
mia endine rektor ning prae-
gu direktor poja klaverivabri-
kus, on pärit Saaremaalt. Ind-
reku ema pianist Reet Laul 
(sündinud Härm) oli aga Es-
tonia teatri kontsertmeister. 
Reet on pärit teada-tuntud 
Härmide suguvõsast – ka bal-
letisolist Tiit Härm oli Esto-
nias.
Indreku õde Meeli on Soomes 
kurgu-, nina- ja kõrvaarst, ka 
Meeli abikaasa Timo on arst.

Muusikuks ei sunnitud
Indrek Laulu isa-ema tööta-
sid teatris. Tundsid nad mu-
ret, et lapsed kodus oma-
pead? Või siis: kas lapsed jär-
givad vanemate eeskuju, ega 
neid ju kättpidi muusika juur-
de vii. 
Venno Laul: „Indrek õppis 
muusikakoolis klaverit ja lau-
lis poistekooris, ta oli päris 
tubli laulja.“
Üks seik räägib nii mõndagi. 
„Kui poistekoor Leningradi 
Filharmoonia suures saalis 
Neeme Järvi juhatusel laul-
mas käis, siis Neeme ütles pä-
rast kontserti, et seal aldirüh-
mas laulis üks poiss nii hinge-
ga, et tal tekkis temaga kohe 
silmside,“ meenutas Venno 
Laul.
„Tuli välja, et see poiss oli 
meie Indrek,“ rääkis uhke isa 
ja lisas: „Indrekust sai aga pia-
nist. Ta ema oli väga hea asja-
tundja ja kodune nõustaja 
ning seda sai kodus arutatud. 
Abikaasale imponeeris veel 
arsti elukutse, ütles, miks ei 
võiks Indrek seda õppida.
„Eriti tõsiseks see arstiteema 
aga ei läinud,“ jätkas Laul 
seenior.
„Mingi aja käisime Kivimäel 
koos koolis – tema õpilasena, 
mina õpetajana. Kui võima-
lik, tulime sealt ka koos ära, 
kuigi minu tööpäevad kon-
servatooriumi dekaani ja rek-
torina kippusid tihti olema 
väga pikad. Oli see kohustun-
ne või vanematelt saadud ar-
mastus muusika vastu, igata-
hes harjutas Indrek klaverit 
sundimata. Kui ta Tšehhis 
konkursil oma kategoorias 

INDREK LAUL:
valgetel ja mustadel klahvidel
Pianist ja Estonia klaveri-
vabriku omanik Indrek 
Laul, kes pälvib presiden-
dilt riikliku teenetemärgi, 
elas ja töötas pianistina 24 
aastat välismaal.

Marvi Taggo

esimese koha sai, oli pianisti-
tulevik otsustatud.“
„Ka Indreku õde Meeli või-
nuks muusikarada pidi käia, 
kuigi see polnud peres sihiks 
seatud, et kõik oleks muusi-
kud,“ jätkas Venno.
„Meeli laulis Nooruse kooris. 
Koor oli sellel ajal hiilgevor-
mis, reisis mööda Euroopat. 
Ometi sai temast hoopis 
arst.“
Konservatooriumis oli Indrek 
Laul Kalle Randalu õpilane. 
Isa Venno Laul: „1988. aastal 
otsustas Randalu jääda Sak-
samaale ja Indrek pidi uue 
õpetaja leidma. Juhus otsus-
tas selle: sama aasta kevadel 
oli Indrek koos paari teise 
konservatooriumi tudengiga 
käinud Jugoslaavias pianisti-

de festivalil ja Belgradis töö-
tanud pianist Arbo Valdmaa 
kutsus teda Randalu soovitu-
sel endale õpilaseks. Tol het-
kel ei saanud Randalu Indre-
kule öelda, et tal on plaan 
Saksamaale jääda, aga hiljem, 
kui Kalle meile Saksamaalt 
helistas, oli selge, miks ta poi-
sile Valdmaad soovitas.“
1990. aastal lõpetas Indrek 
Belgradi konservatooriumi ja 
jõudis äratundmiseni, et peab 
jätkama USAs Juilliardi muu-
sikakoolis. 
Selles koolis määrati silma-
paistvatele tudengitele sti-
pendium.
‘„Indrek sai Horowitzi stipen-
diumi - 12000 dollarit aastas,“ 
rääkis Venno Laul. „Ühtegi 
dollarit sellest rahast pole ta 

aga kunagi kätte saanud, sest 
kogu summa läks õppemak-
suks. Poiss elas sisuliselt oma 
tasku peal, teenides kooli kõr-
valt leiba juhumängimiste-
ga.“

Mis elu elab
klaver Estonia?
Ammustel aegadel laulis Ind-
rek ka Estonia teatri etenduse 
„Boheem“ poistekoori rivis. 
Sellest ajast on Indrekul suu-
repärased mälestused. „Seda 
ooperit olen juba näinud ka 
Metropolitan Operas koos 
sealsete kuulsate lauljatega ja 
mul on tekkinud võrdlusmo-
ment.“
Indrek Laulust on saanud 
edukas ettevõtja, eksportar-
tikli Estonia klaver tootja ja 

klaverivabriku omanik. Mis 
elu elab Estonia? „Estonia kla-
veri elu on tõeline ja edukas,“ 
kinnitas Indrek. „Kontsertkla-
ver Estonia 274 on ette müü-
dud New Yorki; Estonia 225 
Alaskasse eestlasest kliendile. 
Estonia 210 oodatakse Mont-
realis, San Franciscos ja To-
rontos. Estonia 190 mudelit 
vajas California osariik. Esto-
nia 168 mahagonmatt on ette 
müüdud Philadelphiasse ja 
New Yorki. Hästi on vastu 
võetud ka uus mudel Estonia 
210, mis saab oma kõlaoma-
dustelt kiitusi Ameerikas ja 
Euroopas.“
Indrek tõdes, et tal on veda-
nud. „Isa koondab oma koge-
mused Muusikaakadeemia 
rektoriametist kui ka poiste-

koori dirigenditööst nüüd 
klaverivabrikusse.“
Pereelu täishoos
Indrek Laulu abikaasa Triin-
Maret lõpetas Muusikaaka-
deemia pianistina. Nende 
lapsed Jakob ja Bruno käivad 
Toomkoolis, et õpiksid sel-
geks korraliku eesti keele (nad 
elasid ju pikalt välismaal)t ja 
omandaksid eestimeelse ha-
riduse, tõekspidamised ja tra-
ditsioonid. 
Laulude suvekodu on Vilsan-
di saarel. „Seal läheb elu ke-
nasti edasi,“ kinnitas Indrek. 
„Õde Meeli on olnud väga 
tubli selle koha eest hoolitse-
misel. Tädi Velda on kahjuks 
juba lahkunud, aga meie 
kroonikaasju viib edasi tema 
tütar Karin Sibul.“

Foto: Arno Saar / ÕhtulehtVenno (vasakul) ja Indrek Laul.
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8. novembril 1763 aastal nägi 
Lohusuus köster Kristian Ma-
sicku peres ilmavalgust tugev 
ja terve poeglaps. Isa pani 
poisile nimeks Otto Wilhem.

Lapsepõlv ja kooliaastad
Juba varakult hakkas ta poja 
heasse haridusse panustama, 
sest lootis pojast palju. Vara-
semate pärimuste kohaselt 
õppis väike Otto Wilhem en-
ne laulma ja seejärel rääkima. 
Alghariduse sai tulevane kiri-
kuõpetaja ja keelemees Narva 
Linnakoolis, mille ta lõpetas 
1779. aastal. Edasi jätkus koo-
litee Saksamaal Trogau Poeg-
laste Gümnaasiumis ja Halle 
Ülikoolis, kus Masing õppis 
teoloogiat. 
Just õpingud Halle Ülikoolis 
kujundasid palju noore Ma-
singu maailmavaadet, sest 
tolle aja ühiskonnaelu suhtes 
oli nooruke Masing üsnagi 
kriitiline. Eelkõige tegi talle 
muret maarahva hariduselu 
korraldus ja kirikuõpetajate 
vähene huvi täiendõppe vas-
tu, mida Masing pidas väga 
tähtsaks. Eriti aga pakkusid 
talle huvi Vana Testamendiga 
seotud ained ning üldine kiri-
kulugu. Teoloogia kõrval hu-
vitasid teda veel kirikumuusi-
ka ja vanakreeka keel, mida 
nimetati koineeks. 
1788. aastal, pärast Halle Üli-
kooli lõpetamist pöördus Ma-
sing Eestisse ja asus tööle Lü-
ganuse koguduse õpetajana. 
Selle töö kõrvalt alustas ta ko-
he õppekirjanduse väljatöö-
tamist. 1795. aastal ilmus te-
ma sulest esimene kooliluge-
mise raamat lastele pealkirja-
ga „ABD ehk Luggemise Ra-
mat lastele“ ja sama aasta lõ-
pus usuõpetuse metoodiline 
juhend pealkirjaga „Lühhike 
piibliloo seletus“. 
Ta pidas väga tähtsaks Martin 
Lutheri „Väikese katekismu-
se“ õpetamist koolides, sest 
see sisaldas lühikest läbilõiget 
kümnest käsust ja oli maa-
rahvale heaks abimaterjaliks 
Piiblist arusaamisel.

Talisman rinnataskus
Just õppekirjanduse välja-
andmine ja selle eest hea 
seismine sai Masingule süda-

Nööpnõelast rinnataskus ja piibliraamatust: 
meenutusi kirikuõpetajast ja keele- 
mehest  Otto Wilhem Masingust
„Tarviline on hää seista 
meie keele ja parima usu-
õpetuse õpetamise käekäi-
gu pärast eesti koolides, et 
ei kaoks meie eneseteadvus 
ega hääbuks arusaam meie 
iseolemisest.“ Need tähele-
panuväärsed mõtted pani 
kirja Viru-Nigula kiriku-
õpetaja ja keelemees Ot-
to-Wilhem Masing, kes tõi 
eesti kirjakeelde õ-tähe.

Karin Hansson

measjaks, mille nimel töötas 
ta kogu oma teadliku elu. Nii 
ilmusid tema sulest 1823. aas-
tal „Täielinne ABD-Ramat“ ja 
lisaks veel kolm usuõpetuse 
õpikut. Mõlemad sisaldasid  
metoodilist juhendit õpetaja-
le ning tähestikku.
1795. aastast alates töötas Ot-
to Wilhem Masing Viru-Nigu-
la koguduse õpetajana. Selle 
paiga maaliline loodus mõjus 
Otto Wilhem Masingule ins-
pireerivalt ja ta kirjutas oma 
mälestusteraamatusse vai-
muliku sisuga laulu pealkirja-
ga „Sioni kandlelaul Virru-
maale“, mille esiettekanne 
toimus 25. detsembril 1796 
Viru-Nigula kirikus.
Pärimuste kohaselt kandis 
Otto-Wilhem Masing kants-
lisse astudes paremas rinna-
taskus alati väikest nööpnõe-
la, kuid kas selle puhul on te-
gemist kirjandusliku liialduse 
või tõsilooga, ei ole tänaseni 
täpselt teada.
1819. aastal alustas Otto Wil-
hem Masing Liivimaa talu-
rahvaseaduse tõlkimist, mis 
täieliku trükisena ilmus põh-
jaeestikeelsena 1820. aasta 
sügisel. Seaduse tõlkimisega 
tõi Masing maarahvale roh-
kem eneseteadvust ja nii mõ-
nedki seaduses käsitletud 
punktid jõudsid neile arusaa-
davasse ja mõistetavasse 
keelde.

„Maarahva kalendrist“
ja emakeelest
1821-1825 toimetas Otto-Wil-
hem Masing meelelahutuslik-
ku ja samas harivat Marahva 
Näddala-Lehte, mis lisaks hu-
moorikatele lugemispaladele 
ja lühijuttudele tõi lugejateni 
uudiseid laiast maailmast, 
tutvustas põnevaid paiku ja 
eesti tuntumaid kirja- ning 
keelemehi.

Usuõpetuse materjalide 
koostamisel lähtus Otto-Wil-
hem Masing 1739. aastal välja 
antud esimesest eestikeelse 
Piibli tõlkest.
1825. aastal asus Otto Wilhem 
Masing toimetama „Maarah-
va kalendrit“, milles pööras 
suurt tähelepanu rahvaka-
lendri tähtpäevadele, samas 
lähtus kalender ka traditsioo-
nilisest kirikuaastast.
Masing toetas maarahvale 
parima hariduse andmist. 
1821. aastal, kui Masing oli 
valitud Tartumaa praostiks, 
kirjutas ta „Avaliku kirja maa-
rahhva ja emakeelse hariduse 
kaitseks ning tarviduseks“.
Masing rõhutas, et nii usu-
õpetust kui katekismust tuleb 
lastele õpetada eesti keeles, ja 
selleks nägi ta ette eestikeel-
sete usuõpetusõpikute hooli-
kat väljatöötamist. Esialgu il-
musid tema poolt koostatud 
nõuanded ja piiblilugude se-
letused lugemisajakirjas 
„Pühhapäeva vahhe-lugge-
mised“, milles Masing tutvus-
tas olulisemaid piiblitegelasi 
ja andis igapäevaseid juhiseid 
kristliku elu tarbeks. Näiteks 
sisaldas ajakiri muuhulgas ju-
hised selle kohta, kuidas viia 
läbi lastega kodust piibliuuri-
mist.
1827. aastal hakkas Otto-Wil-
hem Masingu tervis järsult 
halvenema. Kehvveresusest 
kurnatud organism ei võimal-
danud enam õppekirjanduse 
väljatöötamist. 
Elu lõpul töötas Otto-Wilhem 
Masing eesti-saksa sõnaraa-
matu kallal, millest on säili-
nud vaid 26leheküljeline 
proovivihik. Tervikliku käsi-
kirja saatus on tänaseni aga 
teadmata.
Otto-Wilhem Masing suri 15. 
märtsil 1832. aastal.

Säilik Otto Wilhelm Masingu kirjast. Allikas: EKLA arhiiv

Korvpalli Eesti esiliigas pa-
randas oma tabeliseisu 
Tamsalu Los Toros, saades 
juurde kaks võitu. Teisipäeval 
alistati kodus 70:66 TTÜ 
Spordiklubi ja möödunud nä-
dala neljapäeval võõrsil BC 
Kalev II 67:60. Kaks võitu ker-
gitasid Lääne-Viru võistkon-
na tugevama vahegrupi ka-
heksandalt ehk viimaselt ko-
halt kuuendaks.
Tamsalu nagu ilmselt ka pal-
jude teiste esiliigameeskon-
dade võimekus sõltub palju 
sellest, kui palju ja kui olulisi 
mehi mänguks kokku saadak-
se – tegemist on ju amatöör-
korvpalluritega, keda seovad 
pere- ja töökohustused.
Kahes võidumängus oli 
Tamsalul üle pika aja rivis üli-
kogenud Sven Pugonen, kes 
võidumängus TTÜ vastu oli 

17 punktiga ka oma mees-
konna resultatiivseim. BC Ka-
levi vastu olid heas viskehoos 
aga Mihkel Mager ja Joonas 
Vaino, kes mõlemad tõid 
meeskonnale 20 punkti. Vai-
no sai lisaks kätte ka 17 laua-
palli – ilmselt tema parim 
mäng Los Torose ridades.
Järgmised kaks kohtumist 
peab Los Toros kodus – kol-
mapäeval, 18. veebruaril on 
vastaseks turniiri liider Be-
toonimeister ja reedel, 20. 
veebruaril tulevad külla 
naabrimehed Amblast. Män-
gud Tamsalu spordihoones 
algavad vastavalt kell 20.15 ja 
19.15.
Teises liigas alagrupis B olid 
pühapäeval Lääne-Viru der-
bis vastamisi BC Tarvas/Rak-
vere Spordikool ja Virumaa 
PK. Noored tarvad võitsid 

77:68, üleplatsimees oli põhi-
meeskonnaski varupingile 
mahtuv Sander Ramul 21 
punktiga.
Möödunud nädala alguses sai 
Tarvas/Spordikool veel kindla 
122:87 võidu Sillamäe üle. 
Tarvas/Spordikool on vaheg-
rupis kolmas ja Virumaa PK 
neljas. Otse järgmisele etapile 
pääseb alagrupi kolm esi-
mest, neljas-viies peavad 
täiendava play-off ringi. Teo-
reetiliselt võib BC Tarvas/
Spordikool veel ka neljandaks 
langeda (pidada 3 mängu), 
kuid palju reaalsem on hoo-
pis tabelis tõusta, sest esiko-
hal asuv Toila on vaid võidu 
kaugusel. Reedel, 13. veeb-
ruaril ollaksegi Voka Spordi-
hoones omavahel vastamisi.

Aivar Ojaperv

Balti korvpalliliiga veerandfi-
naali korduskohtumises ei 
suutnud Rakvere tarvas imet 
korda saata ja kaotas võõrsil 
Leedu meeskonnale Pieno 
zvaigzdes 68:89. 
Leedulased haarasid initsia-

tiivi juba avaminutitel ning 
võitsid esimese veerandi 
29:17 ja poolaja 48:30. Teisel 
poolajal ei suutnud Tarvas 
kohtumisse pööret tuua ning 
Pieno lõpetas Andres Sõbra 
hoolealuste Balti liiga hooaja 

tulemusega 89:68.
Rakvere resultatiivseim oli 
Brandis Raley-Ross 28 punk-
tiga. Juris Umbrashko lisas 15 
ning Reinar Hallik 10 silma.

Kuulutaja

Tamsalu korvpallurid
parandasid positsiooni

Tarvas langes Balti liigas konkurentsist

Rakvere Võrkpalliklubi pidas 
Schenkeri liigas kaks järjesti-
kust mängu Lätis. 
Meeskond nimega RTU/Ro-
bezhsardze vastu saadi raske 
3:2 võit, Daugavpils Universi-
tate meeskonnale tuli alla 

vanduda 0:3.
24 punkti kogunud Rakvere 
VK on põhiturniiril hetkel ka-
heksas ja teoreetiliselt on põ-
hiturniiri lõpuks võimalik 
tõusta seitsmendaks.
Järgmise kohtumise peab 

Rakvere VK 19. veebruaril, kui 
koduplatsil võõrustatakse kell 
19 algavas kohtumises BIG-
BANK Tartut.

Aivar Ojaperv

Rakvere VK tuli Lätist kahe punktiga

Eesti käsipallimeistrivõistlus-
tel oli väike vaheaeg, kuna 
kolm Eesti klubi pidasid oma 
mänge Balti liigas.
SK Tapa eest mängivad noor-
mehed siiski mänguvaba ae-
ga ei saanud, kuna mitmed 
meistriliigas osalevad mängi-
jad löövad kaasa ka esiliigas 
SK Tapa 2 rivistuses. Järje-
kordses voorus alistati seal 

Viljandi Spordikool 38:32. Ta-
pa poolel andsid tooni meist-
riliigas karastunud noorme-
hed: Martin Adamson viskas 
10 ja Sander Sven Annula 6 
väravat.
Esiliigaturniiril tervikuna Ta-
pa järelkasvul siiski väga hästi 
ei lähe – 10 võistkonna kon-
kurentsis ollakse kaheksan-
dad.

Tapa B klassi neiud asusid 
aga esimese etapi järel juhti-
ma omavanuste meistrivõist-
lusi. 7.-8.veebruaril Kehras 
peetud mängudel alistati nii 
Reval-Sport/Mustamäe, Re-
val-Sport/Lasnamäe, Re-
val-Sport/Kopli kui ka HC 
Kehra.

Aivar Ojaperv

Käsipallineiud asusid liidriks

Möödunud nädalavahetusel 
7. veebruaril toimusid Valga 
Spordihoones õpilaste Eesti 
meistrivõistlused kreeka-roo-
ma maadluses. Klubidest tei-
se koha saanud SK Tapa noo-
red maadlejad võitsid kokku 
viis medalit, neist ühe kulla ja 
hõbeda ning kolm pronksi. 
Lisaks teenisid SK Kadrina 
maadlejad kulla, hõbeda ning 
pronksi, üks kuldmedal läks 
aga Väike-Maarjasse. Kokku-

võttes tähendas see Lää-
ne-Virumaale maakondade 
arvestuses teist kohta.
Eesti meistriks tulid kehakaa-
lus kuni 73 kg Georg Jakimai-
nen (SK Tapa), Andris Pent 
(Väike-Maarja, kuni 59 kg) ja 
Markus Julius Holmberg (SK 
Kadrina, kuni 47 kg).
Hõbeda pälvisid kehakaalus 
kuni 38 kg Kalle Laisarv (Ta-
pa) ja finaalis Pendile kaota-
nud Tauri Altmäe (SK Kadri-

na, kuni 59 kg).
Kalle Laisarve vend Olavi tee-
nis kuni 42 kiloste poiste seas 
pronksi. Lisaks said kolman-
da koha SK Tapa maadlejad 
Jegor Shano (kuni 47 kg) ja 
Denis Rudenas (kuni 66 kg) 
ning Ingvar Hinno (kuni 53 
kg) Kadrinast. 

Aivar Ojaperv

Lääne-Virumaa
noormaadlejad võistkondlikult teised
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Toitumisteadlane Ian Marber 
ütleb raamatus “Nutikas toi-
tumine”, et supertoiduaineid 
ei ole olemas põhjusel, et ük-
sikute toitainete toime on ka-
heldav. Inimese organismile 
ilmneb oodatud tulemus mit-
me toitaine omavahelise 
koostöö mõjul. “On vajalik, et 
toitaine muutub teis(t)e toit-
ainetega koos aktiivseks või 
täiendab neid, võideldes 
imendumise pärast. Näiteks, 
liigeste ja luude tervise jaoks 
ei aita ainult kaltsiumi söömi-
sest, vaja on juurde tarbida ka 
õiges koguses magneesiumi.”

Supertoiduainet
pole olemas!
“Kui toidus on toitaine, mis 
midagi ära hoiab, täiendab, 
peatab, aeglustab, öeldakse 
kohe, et see on supertoiduai-
ne. Tume šokolaad, mis on 
tehtud kakaoubades ja oma-
des antioksüdante, mis kait-
sevad organismi, pidurdavad 
vananemisprotsesse, tõrju-
vad vähki, põletikke, süda-
me-veresoonkonna jt haigusi, 
sisaldab neidsamu omadusi, 
mida sisaldavad puu- ja juur-
viljad, ning enamik inimesi 
arvabki, et šokolaad on nen-
dega samaväärne. See ei ole 
nii põhjusel, et tootmisprot-
sess nullib kogu kasulikkuse,” 
ütleb Marber.
“Spetsiifilised toitained on 
kasulikud, lausa eluliselt olu-
lised, kuid raske on leppida 
mõttega, et praegune aru-
saam toitainetest tähendab 
supertoiduainete või toiduli-
sandite sissekühveldamist, 
mõistmata, kuidas üks mõju-
tab teise imendumist,” kinni-
tab autor, öeldes, et just toi-
duainete vastastikune mõju 
ja omavaheline koostöö an-
navad vajalikud ained, muu-
tes söögipoolise kasulikuks. 
Marber on uurinud ja kind-
laks teinud toitained, mille 
koostoime on ideaalne. Edas-
tame valiku nendest, mida 
tarbime ka Eestis ja mille söö-

Kuidas saada toidust Kuidas saada toidust 
energiat ja jõudu?energiat ja jõudu?
Kui talv pole veel kevadeks 
saanud, on tark mõelda, 
kuidas saada toidust või-
mu, energiat, reipust, rõõ-
mu.

Anu Viita-Neuhaus

misega võiksime oma toitu-
mist täiendades olla nutikam 
toituja.

Munad ja piimatooted
Munad – leidub rauda, mis-
tõttu täiustub seleenirikaste 
toiduainetega (kala, piim, si-
bul).
Jogurt – sisaldab soolestikule 
kasulikke baktereid, mis aita-
vad toidust vabaneda B-rüh-
ma vitamiinidel, magneesiu-
mil, raual, kaltsiumil.
Kodujuust – kasulik proteii-
niallikas ja B12 vitamiini liha-
ta allikas, mida täiendab B2 
vitamiin.
Lehmapiim – kaltsium imen-
dub kergesti inimorganismi.

Teraviljad
Oder – vähendab kolesteroo-
lisisaldust. 
Pruun riis – oivaline toiduai-
ne, mis aitab tasakaalustada 
hormoone. Tarbi koos C-vita-
miini sisaldavate köögivilja-
dega (spinat, kapsas, papri-
ka).
Tatar – toitainete korralik 
kooslus.
Kaer – vähendab kolesterooli, 
palju positiivseid omadusi.
Rukis – mineraalid toimivad 
paremini, kui süüa koos raua-
rikaste toiduainetega (muna, 
lihatooted, maks, lehtsalat). 

Kala
Kilu – värskelt parim, nende 
rasv aitab imenduda teistel 
ainetel.
Heeringas – raua vabanemise 
toetamiseks söö koos kiker-
hernestega.
Lõhe – ülimalt palju üksteist 
täiendavaid toitaineid ühes 
toiduaines.
Tuunikala – rasvade, valkude 
ja toitainete allikas. Söö koos 
rauarikka köögi- või teravilja-
ga.

Liha
Kanaliha – nahata kanaliha 
on vähese rasvasisaldusega, 
kus lisaks palju valku. Söö li-
sandina seeni, sojat, et suu-
rendada fosfori imendumist 
luudesse.
Sealiha – korralik valik mine-
raale ja B-vitamiine koos val-
guga. Seentega hea valik.

Köögiviljad
Peet – mangaan toimib koos 

raua ja C-vitamiiniga. 
Spargel – söö koos rasvaga.
Peakapsas – toitainete imen-
dumiseks vajab rasvu ja mait-
setamata jogurtit. 
Porgand – toorelt parim. Lisa 
pähkleid, rasvu - nii imendub 
K-vitamiin.
Lillkapsas – piimatooted, te-
raviljad aitavad tugevdada 
häid omadusi.
Seller – südameveresoonkon-
na tugevdaja.
Kurk – aitab imenduda raual.
Lehtsalat – söö koos rasvaga, 
sidrunimahlaga, et suurenda-
da mineraalide hulka.
Porru – vähi- ja kolesterooli-
vastased omadused. Raud ja 
C-vitamiin täiendavad teine-
teist.
Seened – vähivastased oma-
dused, gaaside tekkimise tõt-
tu kõigile ei sobi.
Sibul – kroomirikas. K-vita-
miiniga pole parim kooslus, 
mistõttu väldi koos kapsaga 
söömist.
Herned - oliiviõli võimaldab 
imenduda K-vitamiinil.
Paprika – vajab imendumi-
seks rasva. 
Kartul – mitmekülgne, parim 
koorega, et saada kiudaineid. 
Koos kalaga toetad asenda-
matute rasvade saamist.
Kõrvits – pane peale kaneeli 
ja oliiviõli, et toetada insuliini 
ja veresuhkrut.
Redis – söö koos teraviljaga. 
Spinat – vähese oliiviõliga so-
biv.
Tomat – söö koos rasvaga.
Kaalikas – parim jogurtikast-
mega.
Oad – söö koos paprikaga, et 
suurendada raua imendu-
mist. 

Marjad, puuviljad
Õun – vähe fruktoosi ja palju 
C-vitamiini, aitab raual ker-
gesti imenduda.
Pirn – vähe fruktoosi. Kasulik 
K-vitamiini allikas.
Banaan – kergesti imenduvad 
B-vitamiin ja mineraalid. 
Mustikad, jõhvikad – söö vä-
hese rasvaga, näiteks mait-
sestamata jogurtiga või pähk-
litega, et aidata imenduda 
E-vitamiinil.
Kirsid – söö koos piimarasva-
ga, et saada K-vitamiinist 
maksimumi.
Viinamarjad – kolesterooli 
alandav, põletikke rahustav. 

Sobita valguga (piimatoode-
tega), et reguleerida vere-
suhkrut.
Apelsin –  langetab kõrget ve-
rerõhku, vähendab koleste-
rooli ja omab põletikuvasta-
seid omadusi. Aitab raual 
imenduda.
(Kuivatatud) ploomid – söö 
koos rasvaga, näiteks mait-
sestamata jogurtiga.
Vaarikad, maasikad – koos 
kaltsiumirikka (piimatooted) 
toiduainega parim, et toetada 
magneesiumisisaldust.
Rabarber – söö koos rasvaga. 
Magusta õunamahlaga, see 
toetab toiduainete magneesi-
umisisaldust.
Arbuus – ideaalne maitsesta-
mata jogurtiga.

Pähklid, seemned
Mandlid – söö koos kestaga.
India pähklid – vaseallikas. K- 
vitamiini saad võimendada, 
süües koos maitsestamata jo-
gurtiga
Sarapuupähklid – hea valik 
toiduaineid, mis üksteist 
täiendavad. 
Kõrvitsaseemned – heas suh-
tes toitaineid, söö koos mait-
sestamata jogurtiga, et täien-
dada K-vitamiini.
Seesamiseemned – koos kala-
ga söömine pole soovitav.
Päevalilleseemned – toitaine-
te suhe hea.
Kreeka pähklid –  mangaani-, 
vase- ja oomega-3 rasvade al-
likas.

Maitsetaimed, vürtsid
Tšilli – põletikuvastane, vii-
mased uuringud räägivad vä-
hirakkude hävitamise või-
mest.
Kaneel – hoiab püsivalt ener-
giat, pane hommikusööki.
Küüslauk – purustatult efek-
tiivsem.
Ingver – ära söö koos ubade ja 
pähklidega.
Piparmünt – vähivastaste toi-
meainega. Koos rauarikka 
toitainega aitab imenduda 
C-vitamiinil.

Veel
Roheline tee – väga palju häid 
aineid ja vähe kofeiini.
Mesi – sisaldab kasulikke ai-
neid, kuid soodustab magu-
saisu.
Oliiviõli – kolesteroolivähen-
daja. C-vitamiiniga ideaalne.

Grippi haigestumise 
kõrgaeg on käes
Ajavahemikus 2-8. veebruarini pöördus arstide poole 
ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 5729 
haigestunut, neist veidi üle 53 protsendi olid lapsed, kirjutab 
Terviseameti kodulehekülg. Haigestunute üldarv kasvas 
nädala jooksul 18 protsenti.
Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 435. Eesti 
keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Tal-
linnas ja Harjumaal, Narvas ja Ida- Virumaal ning Lääne-
maal. 
Gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu 
(sentinel-süsteem) registreeritud andmete põhjal kasvas 
gripitaoliste haigestumiste arv rohkem kui 12 protsendi võr-
ra, grippi haigestunute arv kasvas 55 protsenti. Gripilevikut 
hinnatakse laialdaseks, haigestumuse intensiivsust kesk-
miseks. Kuigi võib eeldada, et grippi haigestumine lähinäda-
latel veel veidi kasvab, võib juba praegu öelda, et grippi 
haigestumise kõrgaeg on kätte jõudnud. 
Gripilaadsete haigestunute vanuselist struktuuri analüüsides 
on näha, et gripiviiruse levik väike- ja koolilaste seas aeglus-
tus, haigestumine kasvas vaid neli protsenti. Samas oli 
tööealiste inimeste hulgas kasv 20 ja vanemaealiste hulgas 37 
protsenti.
Terviseamet soovitab mis tahes hingamisteede viirusnak-
kuste põdejatel jääda haigena koju, kuna tööl või koolis käi-
mise jätkamine kurnab täiendavalt organismi. Köhides ja ae-
vastades katke suu räti või varrukaga. 
Nakatumisest hoidumiseks püüa vältida rahvarohkeid kohti 
ja hoia haigetega vähemalt meetrist vahet. Vältige 
näopiirkonna puudutamist saastunud kätega, peske tihti kä-
si.
Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel hinnatakse haigestu-
muse intensiivsust väga kõrgeks Luksemburgis, kõrgeks Lä-
tis, Slovakkias ja Ungaris. Madalaks hindavad haigestumise 
intensiivsust Poola ja Küpros, ülejäänud riigid, teiste hulgas 
ka Eesti hindavad haigestumise intensiivsust.

Doonoreid
oodatakse verd loovutama
Verekeskuse järgmised väljasõidud Lääne-Virumaale toimu-
vad 16. veebruaril Tapale ja 17. veebruaril Rakverre.
Tapal saab verd loovutada kella 10.30-15 Kultuurikojas, Rak-
veres kella 10-14.30 Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi 2).
Minnes verd loovutama võtke kaasa võtta isikut tõendav do-
kumenti. Protseduuridele kulub vähemalt 45 minutit.
Doonoriks sobib inimene, kes on terve, puhanud ja söönud; 
kehakaaluga üle 50 kg; 18-60aastane. 
Vereloovutusele eelneval ja samal päeval tuleb tarbida 
rohkesti mahla või vett. Sobivaim aeg vereandmiseks on 2-3 
tundi pärast söömist. Vereloovutusega samal päeval on soov-
itav vältida suuremat füüsilist pingutust, trenni, saunaskäiku 
ja ujumist. Järgmisel päeval tuleks vältida ka spordivõistlustel 
osalemist.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Paljud tunnevad Heli Preis-
manni kui keraamikut, kelle 
juhendamisel saab õppida 
käsitsema savi. „Keraamikaga 
tegelemine on teraapiline toi-
ming,“ selgitas Preismann. 
„Saviga töötades on teadlikult 
võimalik parandada koordi-
natsiooni, emotsionaalset ta-
sakaalu ja keskendumisvõi-
met. Toimub pidev alateadlik 
liigutuste lubamine ja katse-
tamine ning see loobki kon-
takti enese, materjali ja ümb-
ruskonnaga.“

Õpitoad ja loengud
Lisaks regulaarsetele keraa-
mikakursustele korraldab 
Preismann koolitusi ja õpitu-
basid, peamiselt ikka teema-
del, mis talle endale huvi pa-
kuvad. „Ikka ja jälle hüppan 
tundmatus kohas vette, et nä-
ha, kas ja kuidas ujun,“ selgi-
tas Heli Preismann ja rääkis, 
et uusi asju proovides avar-
dub maailm. „Kuidas sa tead, 
mis sulle meeldib, kui sa ei 

LAULI LOOVSTUUDIO
aitab enesega sõbraks saada

Fotod: erakogu

Kadrina külje all Undla 
külas asub Heli Preisman-
ni majapidamises Lauli 
Loovstuudio, kus terapeu-
dist perenaise käe all saab 
praktiseerida loovaid 
kunste.

Katrin Kivi

proovi! Nii soovingi pakkuda 
oma stuudios võimalust luua 
midagi oma kätega ja vaadata 
ennast selles protsessis. Olen 
heameelega inimestele teeju-
hiks sellel teel.“
Poolteist aastat tegutsenud 
Lauli Loovstuudios on esine-
nud loengutega mitmed tun-
tud inimesed nagu näiteks In-
ga Raitar, Kreet Rosin, Kaido 
Pajumaa ja paljud teised. 
Oma kätega on meisterdatud 
raamatuid, karpe, ehteid; on 
vilditud, valmistatud küün-
laid ja loodud muudki kau-
nist kunsti.
Järgmine õpituba toimub aga 
juba sellel reedel ehk 13. 
veebruaril, kus on võimalik 
õppida ise kommi tegema. 27. 
märtsil saab aga omandada 
teadmisi aiandusest ja tali-
külvist. Täpsemat infot toi-
muvate sündmuste kohta 
leiab Lauli Loovstuudio Face-
booki lehelt.
Heli Preismann pakub ka per-
sonaalseid teraapiaid. Näi-
teks loovteraapia nii lastele 
kui ka täiskasvanutele ja ima-
go suhteteraapia paaridele. 
Preismanni sõnul on loovte-
raapia arenev eriala Eestis ja 
kasutusel juba paljudes sot-
siaalsetes organisatsioonides. 
„Sessiooni käigus sünnib 
kunstitöö, mis on valminud 
juba alateadvuse kaasabil,“ 
rääkis Preismann. „Imago 

suhteteraapias aga õpitakse 
aktiivset kuulamist, peegel-
damist ja emotsioonide tead-
vustamist. See on kasulik os-
kus kõigis suhetes.“

Muusika au sees
Nimi Lauli (Loovstuudio) tu-
leneb sõnast laul ja vanast ta-
lunimest ning seetõttu on 
stuudios igati au sees muusi-
ka. Pille on stuudios palju ja 
eriti menukad on 12 djembet 
ehk Aafrika trummi. „Peaaegu 
ükski laps ei lahku stuudiost 
enne, kui on korralikult trum-
mi põristanud,“ rääkis Preis-
mann. „Trummimängimine 
köidab ka täiskasvanuid ja 
annab üritusele lisaväärtust. 
Suvel mängime trummi lõkke 
ümber, see tekitab võimsaid 

tundeid ja liidab mängijaid.“
Lisaks trummidele on stuu-
dios perenaise omavalmista-
tud väikekannel ning harf. 
„Harfimängimine vajab pe-
rioodilist harjutamist, kuid 
mõned stuudiokülalised on 
juba lummavatest pilliheli-
dest osa saanud. Öeldakse, et 
harfihelid on isegi tervenda-
vad.“ 
Lauli Loovstuudiosse võib 
tulla ka kollektiivi või sõprus-
konnaga. Töötubadest osa-
võtmiseks on sobiv inimeste 
hulk 10-20, seminari teat-
ristiilis korraldades mahutab 
stuudiosse koguni kuni 50 
inimest. Koolituste läbiviimi-
seks on olemas suur projektor 
ja ekraan.

KUHU MINNA

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

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22.
14. veebruaril lõbus sõbrapäeva pidu! Esineb Grete Klein, pa-
rimat tantsumuusikat valib DJ Imre Mihhailov. Dresscode: 
punane ja roosa. Sissepääs 5 eurot.
21. veebruaril tantsupidu suusabaasis, võistlust juhendab le-
gendaarne allalaske instruktor Marko Pille - Nykänen. Sisse-
pääs 2 eurot.

Tapa Kultuurikoda
13. veebruaril kell 19 kontsert „ Minu palve“. Marek Sadam ja 
Tõnu Laikre. Pääsmed 3 ja 5 eurot.
14. veebruaril kirbuturg. Ost-müük-vahetus. Platsi hind 1 eu-
ro, lauad kohapeal olemas.
16. veebruaril kell 10.30-15 doonoripäev.
21. veebruaril kell 14 Eesti Vabariigi aastapäevale pühenda-
tud kontsert-aktus ja aasta tegija auhindade üleandmine. 
Külalistena Ruslan ja Rute Trochynsky.

Rakvere Teater
13.02. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale v. maja
(lav. Üllar Saaremäe)
13.02. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
14.02. kl 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)
14.02. kl 19 Armastus tööpostil s. maja (lav. Peeter Tammea-
ru)
18.02. kl 19 Lahuselu v. maja (lav.Kalju Komissarov)

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres
Üritused veebruaris
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 
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E–N, 16.–19. veebruarini
veebruari, märtsi ja aprilli
piletid

10 € 

www.kroonikeskus.ee

hooaja peatoetajad

Flamenkoetendus
“Kell asüit”

JOSÉ TORRES TRIO

N 5. märts kell 19 Pärnu kontserdimaja
R 6. märts kell 19 Vanemuise kontserdimaja    
L 7. märts kell 19 Estonia kontserdisaal
P 8. märts kell 17 Jõhvi kontserdimaja 

Vaba aeg

18. veebruaril kell 17 toimub 
Jõhvi Kontserdimaja kam-
mersaalis kontsertkohtumine 
armastatud laulja Hedvig 
Hansoniga (pildil). 
Lisaks hea muusika kuulami-
sele vesteldakse muusikuga 
tema elutööst ning põneva-
test juhtumistest läbi aegade. 
Hedvig Hanson on Eesti dz-
hässilaulja, kelle debüütal-
bum „Love For Sale“ ilmus 
1997. aastal. Üheks oma lau-
luõpetajaks peab lauljanna 
Whitney Houstonit, kelle bal-
laade ta teismeliseeas harju-
tas. Esimene suurem võit tuli 
saatest „Kaks takti ette“, mille 
järel ta bändiga Con Spirito 
peamiselt Tallinna klubides 
esines.
2001. aastal ilmus Hansoni 
kolmas album „Tule mu juur-
de“, mille eest pärjati ta aasta 
naisartisti ning aasta dzhässi- 
ja bluusiartisti nimetusega. 

Jõhvi Kontserdimaja soovitab: 
salongiõhtu Hedvig Hansoniga

on müügil Piletilevis, Pileti-
maailmas ja Jõhvi Kontserdi-
majas kohapeal.

Kuulutaja

See plaat vaimustas ka rah-
vusvahelist plaadifirmat Uni-
versal ning kaks plaati ilmuski 
seejärel rahvusvaheliselt. Te-
gu oli esimese Eesti dzhässi-
muusikuga, kes sai rahvusva-

helise lepingu nii suure plaa-
difirmaga. Hansoni plaate on 
tutvustatud kontsertidega 
Saksamaal, Austrias, Šveitsis 
ja Hispaanias. 
 Kontsertkohtumise pääsmed 
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MTÜ Lootusekiir korraldab
HEATEGEVUSKONTSERDI

Kes soovib ka annetusi teha on võimalik seda teha
MTÜ Lootusekiire A/A EE132200221059262937

selgitusse märkida Pimedate ühing

15.02.2015, algusega kell 15.00
Laekvere Rahvamajas

Pileti hind 3 €

Esinevad Kadrina Kapell, Lõõtsavägilased, Margus Põldsepp ja
Harry Kare, õhtusse tantsime koos ansambli Hollariiga.

Toimub loosimine ja väga palju huvitavat.
Kallid inimesed! Tulge kontserdile - aitame koos

L-Viru Pimedate Ühingut. Selle raha annetame L-Viru Pimedate
Ühingule, et saaksid soetada oma liikmetele abivahendeid.

Kursused algavad 5. märtsil ja

nii iga neljapäev kuni 10 x

Kursused toimuvad Rakvere
Eragümnaasiumi saalis (Tööstuse 12)

Registreerida kursustele saab:
taimo.kaldma@mail.ee või tel 514 1664

Seltskonnatantsu kursused

KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-N 11-24 R, L 11-01 P 11-20• •

Sünnipäevalaudade broneerimine tel 504 0320 või kelder@katariina.ee

TANTSUÕHTUTE ALGUS kell 21.00
Irena & Ivar Hansen

ja esineb tantsustuudio “Alima”
Svips

14. veebruaril

21. veebruaril

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

Algus kell 21:30 TASUTA!

Sõbrapäeval

14. veebruaril

Berliini trahteris

Laudade broneerimine

tel 514 5202
Leia meid ka Facebookist

Pubi Wesenbergh

Avatud E-N 16-23 R 16-01 L 12-01 P 13-19

14. veebruaril
algusega 21:30 pääse prii

Vivi Maar &
Kusti Lemba LIVE

Sõbrapäeval13. veebruaril
algusega 21:30 pääse 3 eur

Marilin
Kongo LIVE

rakvereteater.ee

15. veebruar kell 18:30 ja 20:15
16. ja 17. veebruar kell 20

Komöödia
(Alla 12 a mittesoovitatav)

BØRNING –
KUMMIVILIN

15. veebruar kell 15
16. ja 17. veebruar kell 16

Animafilm
Perefilm

ASTERIX:
JUMALATE KANTS

15. veebruar kell 16:45
16. ja 17. veebruar kell 18

Dokumentaal
Lubatud kõigile

KRISTUS ELAB SIBERIS
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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

2,30

2,95

€

€

€

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

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Otsite

professionaalset

IT partnerti?

Vaadake:

www.visioline.ee

Esitage oma

küsimus kohe!
Skype teel (tugi.visioline)

või helistage 501 6105!

Visioline hooldab ~2000

arvutitöökohta koos kogu

IT infrastruktuuriga.

Võtke ühendust!
Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

SAABASTE

HINNAD

Jahutatud sealiha -20%
Lilleoru Aldar Marketis 13.-22.02

Koliauto
Telli: 55 000 87

e-kiri:

• Väikeveod Eesti linnades

Kolimine, tõstetöö ja montaaz

Ebavajaliku äravedu

Pakkematerjalide müük

info@koliauto.ee

www.koliauto.ee

•

•

•

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

Saabus müügile

SUUR VALIK
rõivakangaid

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L, P

- 9.00-16.00

Suletud

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

www.facebook.com/EhituseABC

13.-15. veebruar

Kõik
kaubad

*Kampaania tingimused: www.ehituseabc.ee
-20%

*v
ä
h
e
m
a
lt
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