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JUHTKIRI

Vait nagu hiired
Kaks kannatanutega bussiõnnestust Ida-Virumaal ühel ja 
samal maanteelõigul ei ole juhus. Manitsege palju tahate – 
vale sõidukiirus, valed sõiduvõtted jne -, ei ole võimalik, et 
nii kogenud tegelased, kui aastate pikkuse staazhiga veoki- 
ja bussijuhid eksivad ühes ja samas kohas kaks korda jär-
jest.
Tee oli seal hooldamata ja punkt. Lausa kuritegelikult hool-
damata.
Iga liikleja teab, milliseks muutub nn euroasfalt 0 kraadi 
juures. Sellisel teel lükkab tuuleiil sind kraavi isegi siis, kui 
seisad paigal. Kui sellise asfaldi kasuks on kord juba otsus-
tatud – muidugi on suvel mõnus! –, siis peab seda teed tal-
vel ka vastavalt hooldama.
Jutt neljast või kahest tunnist hooldamisajast on ka peh-
melt öeldes jama. Kas siis sellel ajal kuni hooldusmasin 
maanteele jõuab peab liiklus seisma? Või kui peab, siis pan-
ge vastavad märgid välja, ärge riskige inimeste eludega.
Nn must jää tekib küll minutitega, aga selle tulemist saab 
väga täpselt prognoosida. Eriti tänapäeval, kui on olemas 
kõikvõimalikud meetodid. Aga piisab ka talupojatarkusest – 
mul vanaisa vaatas õhtul taevasse ja ütles väga täpselt, mil-
lal külmetama või sulatama hakkab.
Eesti on täis pikitud igasugu teeilmajaamu. Need on kallid 
riistapuud. Miks sealt saadud infot ei kasutata ennetustege-
vuseks, vaid asjaga tegeletakse alles siis, kui häda käes.
Kogu eelnev jutt on emotsionaalne ja selle paiskaks ühe 
hooga välja iga autojuht. Lärmi on sellel teemal viimasel 
ajal nii palju, et kas üldse leidub kedagi, kelle kõrvu antud 
teema pole jõudnud?
Seepärast on väga kummaline, et mitte ükski Maanteeame-
ti esindaja pole olukorda avalikult kommenteerinud. Vähe-
malt mina pole juhtunud kuulma või lugema.
Ajakirjandus, jah, püüab asjale jälile saada ja tulemused on 
juba käes: tänu „nuhkimisele“ selgus, et nii mõnigi teepiir-
kond tegutseb aegunud arusaamade alusel.
Aga kus on kõrge asjapulk, kes avalikult selgitaks ja vaban-
daks? Ollakse vait nagu hiired!
Kui aastaid tagasi toimus Jõgevamaal Palal veokijuhi süül 
traagiline bussiõnnetus, siis tormas mitu ametkonda „tuld 
kustutama“: ühed kontrollisid visa järjekindlusega veoki-
juhte, teised pragasid bussifirmade kallal, kui sõiduki seinal 
puudus haamrike, millega hädaolukorras aknaid purusta-
da. Nüüd, mil ilmselgelt on õnnetuste eest vähemalt osali-
selt vastutav riigifirma, ei kosta kippu ega kõppu.
Äkki tuleks mõni mees või naine ikka avalikult liistule tõm-
mata ja kas või näidispoomine korraldada, kui muud targe-
mat pähe ei tule. Kaoks vähemalt karistamatuse tunne ja 
teehooldusesse hakataks suhtuma vastutustundega.

Aivar Ojaperv

Kuulutaja poole pöördus Ta-
pa linna elanik, keda häm-
mastas politsei käitumine Ta-
pal 4. veebruaril.
„Tahan teavitada, kui abso-
luutselt „suurepärane ja te-
gutsemisvõimeline“ on meie 
Eesti Politsei,“ kirjutas ta. 
„Sündmus leidis aset 4. veeb-
ruaril umbes kell 14.30. Tapal 
Grossi Kaubanduskeskuses 
tungis kohalik tuntud nägu, 
vanem meesterahvas, kallale 
mööduvale  mehele, kes kõn-
dis kargu abil. Ründaja oli 
täielikult purjus ja agressiiv-
ne. Kuna ma ei suutnud seda 
toimingut pealt vaadata, he-
listasin politseisse ja andsin 
rünnakust teada. Isiku kirjel-
dus ja asukoht edastatud, 
öeldi mulle, ja lubati, et pat-
rull tuleb kohale. Sai siis oo-
datud oma 20 minutit ja tuligi 
patrull, aga mitte olukorda 
fikseerima. Üllatus-üllatus: 
nemad pöörasid oma autoga 

hoopis kohaliku pitsaka juur-
de, võtsid tellimuse ja sõitsid 
minema. No mis abi saab sel-
lisel ametikohal töötavatest 
inimestest olla? Enne lüüakse 
süütu inimene maha, kui saa-
dakse olukord kontrolli alla.“
Politsei- ja Piirivalveameti Ida 
prefektuuri pressiesindaja va-
hendusel jõudis Kuulutajani 
üsna lakooniline põhjendus:
„Ametnikud, keda nähti mai-
nitud söögikoha juures, oli 
tulnud just koolituselt ning ei 
olnud antud väljakutsega 
kursis. Söögikohas olnud 
ametnike sõnul oleksid nad 
viivitamatult reageerinud, kui 
keegi oleks tol hetkel abi pa-
lunud. Kõnele reageerinud 
patrull jõudis sündmuskoha-
le hiljem ning siis ei olnud 
seal enam kedagi, kes oleks 
politsei abi vajanud.“
Inimlikult arusaadav – lihtko-
daniku jaoks on politseinik 
politseinik ja alati ei pruugi 

me aru saada, mis asju nad 
parajasti ajavad, aga kas siis 
praegusel „optimeerimise 
ajajärgul“ puudub politseini-
ke omavaheline kommuni-
katsioon absoluutselt? Eriti 
olukorras, kus patrullide vä-
hesuse tõttu jõutakse isegi 
linnas väljakutsele vähemalt 
20minutilise viivitusega? 
Siinkirjutaja mäletab väga 
hästi, kui aasta tagasi räägiti 
politsei töö ümberkorraldus-
test, mis ühtlasi tähendas ka 
paljude konstaablipunktide 
sulgemist, siis kinnitas Polit-
sei- ja Piirivalveameti peadi-
rektor Elmar Vaher, et edaspi-
di ei tehta vahet, kas tegemist 
on patrulli, piirivalveametni-
ku või kellega iganes – sünd-
musele reageerivad alati lähi-
mad jõud.

Aivar Ojaperv

Soojuse hind on teema, mis 
muutub aktuaalseks igal aas-
tal koos ilmade jahenemise-
ga. Eesti üks suurem soojuse 
tootja Adven Eesti selgitab, 
kuidas kujuneb soojuse hind 
ja miks see üles-alla kõigub.
Toasooja vajavad kõik Eesti 
elanikud ning kütteperioodil 
võivad soojuskulud moodus-
tada olulise osa leibkonna 
eelarvest. Kuigi tarbijatele 
paistab energia hind sageli 
liiga kõrge, ei ole tootjatel te-
gelikult õigust hinda oma 
äranägemise järgi kontrolli-
matult tõsta. Hind peab ole-
ma põhjendatud ning sellel 
hoitakse silma peal.
Soojuse hind on kulupõhine. 
Iga soojuse tootja esitab Kon-
kurentsiametile andmed selle 
kohta, milliseid kulutusi ta 
tootmiseks teeb. Sellest läh-
tuvalt määrab Konkurentsia-
met piirhinna, millega ette-
võte tohib soojust kliendile 
müüa. Kui soojusettevõtte 
kulutused tootmiseks muutu-
vad rohkem kui 5 protsenti, 
peab ettevõte taotlema piir-
hinna muutmist. Sealjuures 
hoiab Konkurentsiamet silma 

peal, et ükski tootja ei teeniks 
hädavajaliku teenuse müügilt 
põhjendamatult suurt kasu-
mit.
Kõige enam mõjutab soojuse 
lõpphinda kütuse hinna kõi-
kumine. See tähendab, et kui 
muutub näiteks maagaasi, 
kütteõli või biomassi hind, 
mida soojusettevõtted toot-
miseks kasutavad, siis varem 
või hiljem väljendub see ka 
kliendi arvel. Kütuse hinna 
valemid on keerulised ja sõl-
tuvad kaudselt maailmama-
janduse üldisest olukorrast. 
Nii näiteks muutub maagaasi 
hind siis, kui langeb või tõu-
seb nafta hind maailmaturul 
ning kui USA dollari ja euro 
kurss kõigub. Need mõjud ei 
kajastu energia hinnas kohe. 
Kütteõli hinnatõusu või -lan-
guse jõudmine toasooja hin-
da võtab ligikaudu üheksa 
kuud. Pikaajaliselt soodsa ja 
vähese hinnakõikumisega 
kütusena on end enim tões-
tanud puiduhake. Kütuse 
kõrval mõjutavad soojuse 
piirhinda vähemal määral ka 
tootmise, soojuse jaotamise 
ja müügiga seotud püsikulud 

ja efektiivsus. 
Kuna erinevad tootjad kasu-
tavad erinevat kütust ja toot-
misseadmeid ning samuti te-
hakse erineva suurusega in-
vesteeringuid seadmetesse, 
kehtibki igas piirkonnas eri-
nev piirhind. Seda mõjutavad 
ka näiteks majade paiknemi-
se tihedus ja võrkude soojapi-
davus ning sellega seotud 
kaod. Seetõttu võib näiteks ka 
kahe erinevas asulas asuva 
sarnase maja küttekulu oluli-
selt erineda, kui need asuvad 
erinevas kaugküttepiirkon-
nas. Hinnaerinevused võivad 
olla küllaltki suured. Nii näi-
teks on praegu kõige odavam 
hind Narva piirkonnas, kus 
tarbijatele maksab soojus 
vaid 29,65 eurot MWh kohta, 
kuna tootmisel kasutatakse 
suure elektrijaama jääksoo-
just. Samas kallimates piir-
kondades on hind pea kahe-
kordne. 

Urmo Heinam,
Adven Eesti juhatuse esimees

Miks toasooja hind kõigub?

Politseinikud läksid päti püüdmise asemel sööma
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Alates veebruarist testib 
maanteeamet kahe kuu 
jooksul mobiilset kiirus-
kaamerat, mida saab kerge 
vaevaga ühest kohast teise 
tõsta. Lääne-Virumaal pai-
galdatakse seade kohtades-
se, kus enim on probleeme 
kiiruseületamisega.

Kaius Mölder

Praegu on testperiood, kus 
statiivilt või seisvast autost 
mõõtev kaamera annab kiiru-
seületamise jäädvustamisest 
küll välgusähvatusega teada, 
kuid trahvimenetlust ei järg-
ne.
Maanteeameti liikluskorral-
duse osakonna juhataja Jaan 
Tarmak selgitas, et uute kaa-
merate tööpõhimõte on väga 
sarnane nende kaameratega, 
mis praegugi on tee ääres. 
„Mõõdetakse sõidukite kii-
rust, tehakse rikkujast pilt ja 
see saadetakse serverisse. 
Hetkel testitakse mobiilse 
liikluskaamera võimekust 
ning seepärast ei järgne rik-
kujale ka karistust. Kaame-
raid kasutame nendes piir-
kondades, kus on ohutusega 
mingeid probleeme,“ lisas 
Tarmak.
Kohad, kuhu mobiilne kiirus-
kaamera üles pannakse, on 
politsei eelneva analüüsi tu-
lemusel välja selgitanud. Te-

Kiiruskaamera hakkab raske jalaga juhte püüdma

Sõiduki kaubaruumi mahtuvat kiiruskaamerat on lihtne eri kohtadesse paigaldada. 
Foto: Kaius Mölder

gemist on 100-150 kohaga, 
mis on peamiselt liiklusohtli-
kud teelõigud, seal on juhtu-
nud inimkannatanutega liik-
lusõnnetused või esineb 
laialdaselt piirkiiruse ületa-
mist. „Neis kohtades ei ole ta-
vakiirusemõõturiga järeleval-
ve teostamine või sõidukite 
peatamine võimalik, statsio-
naarse kiiruskaamera paigal-
damine ei ole otstarbekas või 
on raskendatud,“ täiendas 

Tarmak.
Sõitjaid teavitatakse mobiilse 
kiiruskaamera paiknemisest 
ajutise liiklusmärgiga “Auto-
maatkontroll”. Mobiilne kii-
ruskaamera fikseerib kiiruse-
ületamise ja punane väl-
gusähvatus annab teada kii-
rust ületanud sõidukist sal-
vestise tegemisest, kuid an-
tud juhtumite kohta menet-
lust ei alustata ja trahvitea-
teid ei väljastata. Kõik testpe-

rioodil tehtud salvestised 
kustutatakse.
Pilootprojekti maksumuseks 
on 47 880 eurot ja testimiseks 
kasutatakse Maanteeameti 
olemasolevat kiiruskaamera-
süsteemi. Testimist viib läbi 
AS Alarmtec, kes kohandas 
liikluskaamera tarvis spet-
siaalse sõiduki ja muud vaja-
likud lisaseadmed.
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MUST KROONIKA

Uudised

Võsu Rannaklubis toimus 
avalik arutelu Käsmu sa-
dama detailplaneeringu 
üle. Uue eskiisprojekti vas-
talised andsid Vihula val-
lavanemale üle ühispöör-
dumise.

Liisi Kanna

Vaidlused Käsmu sadama tu-
leviku üle on kestnud aastaid. 
Teemaga seotud inimesed ja-
gunevad valdavalt kahte leeri. 
Sadamaala korrastamist soo-
vivad küll mõlemad osapoo-
led, ent selle teostamist nä-
hakse erinevalt. 
Vihula vald ning MTÜ Maja-
ka Sadam pooldavad uue 
hoonestusega sadamakomp-
leksi rajamist. Alternatiiviks 
on Käsmu Meremuuseum 
koos rannakaluritega pakku-
nud välja oma arusaama ole-
masoleva suurusega sada-
maala renoveerimiseks.

Sadama suurus
Arutelu alguses tutvustas ar-
hitekt Indrek Allmann uut sa-
dama eskiisi. Uue lahenduse 
puhul oli sisse viidud muuda-
tusi, püüdes vastu tulla eel-
mise projekti puhul paha-
meelt tekitanud küsimustes. 
Arhitekt nentis, et see ei 
pruugi sugugi viimaseks esit-

letavaks eskiisiks jääda. „De-
tailplaneerimine on protsess. 
Täna oleme me selle protses-
si ühe punktis,“ kirjeldas All-
mann. „See ei ole tõenäoliselt 
kõige viimane variant. Kõik 
ettepanekud on teretulnud,“ 
lisas ta.
Käsmu Meremuuseumi sõp-
ruskond leidis aga, et säärane 
sadam oleks igal juhul liiga 
suur ning sobimatu. Näitleja 
Paul Laasik esitas ning andis 
vallavanem Annes Naanile 
üle ühispöördumise. Pöördu-
mise esimeses punktis öeldi: 
„Uus jahisadama eskiis ei eri-
ne mahtudelt, vormikeelelt ja 
suhtumiselt eelmistest Käs-
mu Sadama DP eskiisidest. 
Vihula valla pakutav sada-
maeskiis on olulise ruumilise 
mõjuga kogu Käsmu külale, 
rikkudes kaitsealal hinnatud 
ja kaitstud väärtuseid.“
Avaliku arutelu üheks põhi-
küsimuseks kujuneski suure-
ma sadama vajalikkus. „Selli-
ne sadam on liiga suur. See 
on fakt,“ rõhutas Käsmu Me-
remuuseumi peremees Aarne 
Vaik. „Meil on ühine huvi. Me 
tahame kõik mere peale saa-
da. Aga selliseks sadamaks ei 
ole vajadust. Kui kunagi on 
vaja, siis teeme suuremaks,“ 
sõnas Vaik.
Samas nentis Vihula valla ela-
nik ja hobipurjetaja Ruudo 
Liis, et purjetajate jaoks ei 

oleks väiksem sadam turvali-
ne. „Ma arvan, et ma olen läbi 
käinud kõik Soome lahe sa-
damad , mis siin vastas on. 
Ma olen väikesadamaid oma 
elus näinud väga palju. See 
sadam ei ole liiga suur. Kõik 
need väikesadamad, mis siin 
ümbruskonnas on, on suure-
mad või sama suured. Nad 
paiknevad reeglina väikse-
mates külades ja moodusta-
vad väga harmoonilise osa 
sellest külast,“ jagas Ruudo 
Liis oma kogemusi. „See 
nii-öelda paras sadam või siis 
minu meelest empiiriliselt lii-
ga väike sadam, ei taga turva-
lisust purjetajale. Sinna ei saa 
sisse sõita kahemeetrise sü-
gavusega jahiga nii, et sa seda 
jahti ära ei lõhu,“ jätkas Liis.

Kaluriküla miljöö
Aruteluõhtul kerkis tugevalt 
esile plaanitava sadama in-
terjööri sobitumise teema. 
Detailplaneeringu vastased 
leidsid, et selline kompleks ri-
kuks Käsmu üldpildi ning hä-
vitaks kaluriküla miljöö. Too-
di välja, et plaanitav jahisa-
dam võib vähendada Käsmu 
atraktiivsust turistide hulgas.
„Nii sise- kui välisturismis on 
Käsmul väga oluline koht. 
Näiteks valis väljaanne Busi-
ness Issider Käsmu Euroopa 
kümne parema varjatud pärli 
hulka, seda sellisena, nagu 

see praegu on,“ nentis Tallin-
na Giidide Ühingu esinaine 
Liina Steinberg. „Välisturisti-
dega töötades on näha, et 
nad otsivad midagi erilist ja 
enneolematut. Seetõttu on 
sadamat laiendades turismi 
vaatenurgast äärmiselt oluli-
ne, et see ehedus ja küla at-
mosfäär ei läheks kaduma,“ 
lisas Steinberg.
 Arutluse all olnud eskiisi 
pooldajad olid seisukoha, et 
selline sadam ei vähendaks 
küla väärtust, vaid pigem tõs-
taks.  Vallavanem Annes Naan 
rõhutas, et eesmärk ei ole ee-
maldada Kultuuriministee-
riumi kinnistul paiknevaid 
torne ja kive, vaid korrastada 
sadamaala. „ Küsimus on sel-
les, et me tahame selle ala 
korda saada. See ei tee Käs-
mut teistsuguseks. Uskuge 
mind, ka kuuekümne paadi-
kohaga sadam ei tee Käsmut 
teistsuguseks,“ sõnas Naan.
Arutluse käigus toodi välja ka 
aspekt, et sadam võiks külas-
tussagedust purjetajatega 
hoopis tõsta.
Ruudo Liisi sõnul on purjeta-
des väga teravalt tunda, et 
praegusel hetkel jäädakse 
välja mereringist, kus inime-
sed liiguvad. „Sinna mererin-
gi ei too meid üks Viinistu sa-
dam ja üks Vergi sadam. Meid 
toob sinna ringi see, kui meil 
on siin rida sadamaid, sada-

PERETÜLI
8. veebruaril tungiti 
Rakveres Adoffi tänaval 
tekkinud peretüli käigus 
kallale 45aastasele nai-
sele. Politsei pidas kaht-
lustatavana kinni 47aas-
tase mehe.

ELEKTRIKILP SUITSES
10. veebruaril kell 16.06 
teatati häirekeskusele, et 
Rakveres Malmi tänaval 
asuvas kortermajas suit-
seb trepikojas elektri-
kilp. Päästjate kohale 
saabudes lahtist põle-
mist ei olnud, päästjad 
lülitasid elektri välja 
ning keelasid selle sis-
selülitamise, kuni elekt-
rikud kilbi korda teevad. 

AVARII 
TAMSALU VALLAS
8.veebruaril kell 12.20 
käisid päästjad Tamsalu 
vallas Uudekülas, kus oli 
toimunud liiklusõnne-
tus. Päästjad likvideeri-
sid sõidukite süttimiso-
hu ning puhastasid tee.

POLITSEIL 
VAIKNE NÄDAL
Politsei ei registreerinud 
nädala jooksul mitte üh-
tegi kuriteoteadet.

Kuulutaja

Tossav prügikast pani naabrid muretsema
Möödunud reede südaööl 
said päästjad väljakutse 
Rakveres Rägavere teel 
asuvasse kahekordsesse 
puumajja. Teataja sõnul 
hakkas naaberkorteris 
tööle suitsuandur ja hetk 
hiljem oli majas tunda 
kärsahaisu. 
Naabri koputamise peale 
ust ei avatud, seega tuli 
appi kutsuda päästjad. 
Korter oli täis haisvat suit-
su ja peagi avastati ka põ-
lengu põhjus - süttinud 
oli valamu kapis olev prü-
gikast. Tulekahju tagajär-
jel oli sulanud plastikust 
veetoru ning õnneks oli 
torust immitsenud vesi 
kustutanud leegi. Päästja-
tel ei jäänudki muud üle kui ruumid tuulutada ja igaks juhuks 
veel kord kõik üle kontrollida.
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Lili Lillepea ütles, et 
põleng sai alguse kilekotti pandud kuumast tuhast, mis oma-
korda pandi plastikämbriga valamukappi. „Kuigi see juhtum 
oli õnneliku lõpuga – põleng kustus tänu juhusele juba enne 
päästjaid -, oleks võinud kõik lõppeda teisiti. Põlenguid, mis 
on alguse saanud kustutamata sigareti või kuuma tuha prügi-
kasti viskamisest on mitmeid ja nendest on alguse saanud ka 
ulatuslikud tulekahjud, milles inimesed on oma kodu kaota-
nud,“ täiendas Lillepea. 
Päästjad rõhutavad, et õnnetusest päästab teadlik ja ohutu 
käitumine, kuid kuna inimesed eksivad, siis on vältimatu abi 
suitsuandurist. See pole pelgalt seadusega pandud kohustus, 
vaid see on vajalik. Suitsuandur annab varakult märku tule-
kahjust ja mida kiiremini see avastatakse, seda kiiremini ja 
lihtsamalt saab selle kustutada. 
Kokku on tänavu tulekahjudes hukkunud juba 12 inimest, mis 
on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kolme inimese võrra 
rohkem. 

Mari Mölder

Õnneliku juhuse tõttu jäi korter-
majas tulekahi ära. 

Foto: Mari Mölder

Jätkuvad vaidlused Käsmu sadama teemal

Arhitekt Indrek Allmann tutvustas arutelu alguses uut Käsmu 
sadama eskiisprojekti. 

Foto: Liisi Kanna

mate kett,“ arutles Ruudo 
Liis.
Pikalt kõneldi ka sadama mõ-
judest loodusele ning vastu-

pidi. Siinkohal tõdesid mõle-
ma poole esindajad, et edasi-
sed uuringud selle valdkon-
nas on vajalikud.
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Tapa vallavolikogu oposit-
sioonilise fraktsiooni „Val-
la arengu eest!“ hinnangul 
käitusid vallas võimul ole-
vad valimisliit Valgejõgi ja 
Reformierakond „korrupt-
sioonilõhnaliselt“, kui 
seadsid ostueesõiguse OÜle 
Indsalu Pruuna mõisa võõ-
randamiseks 150 000 euro 
eest. Vallavanem Alari 
Kirt peab oponentide käi-
tumist poliitiliseks lahmi-
miseks.

Aivar Ojaperv

„Ma saan ka ükskord kur-
jaks,“ ohkas Kirt tüdinult. „Pi-
dev näpuga näitamine ja kor-
ruptsioonis süüdistamine 
hakkab ära tüütama. Tõesta-
gu siis ka, kui kord juba süü-
distavad. Või esitagu parem 
variant – antud juhul olen 
veendunud, et kui vallal õn-
nestub Pruuna mõis sellise 
hinnaga müüa, oleme teinud 
igati hea tehingu. Asi pole 
mitte üksnes rahas, vaid veel 
mitmes lisaväärtuses.“

Ostja plaanib 
rajada hooldekodu
Fraktsioon „Valla arengu 
eest!“ on oma seisukoha levi-
tamisega sel korral kõvasti 
vaeva näinud – fraktsiooni 
esimehe Maksim Butšenkovi 
allkirjaga tekst jõudis mitme 
ajalehe toimetusse ja on näh-
tav ka Facebookis. Tüliõunaks 
on Lehtse lähistel asuv Pruu-
na mõis, kus praegu veel te-
gutseb Lehtse Kool, kuid 
2017. aasta sügiseks kolitakse 
sealt välja aleviku südamesse 
rajatavasse keskusehoonesse.
Tapa vallavolikogu koalit-
sioon otsustas 29. jaanuari is-
tungil seada mõisahoone 
müügiks ostueelistusõigus 
OÜle Indsalu, kes pakub 
omavalitsusele mõisa eest 
150 000 eurot ja kavatseb sin-
na rajada hooldekodu, mis 

Pruuna mõis tõi opositsiooni 
hinnangul Tapale „korruptsiooni lõhna“

ühtlasi tähendab 20 uut töö-
kohta. Fraktsioon „Valla aren-
gu eest!“ on nõus, et hoonele 
tuleb pärast kooli kolimist lei-
da kasutus, kuid samas pole 
päri otsusega võõrandada va-
ra otsustuskorras ja sellise 
hinna eest.
„Põhjendamatuks jäi, miks 
tegi Tapa vallavalitsus ettepa-
neku müüa Pruuna mõis just 
nimelt otsustuskorras, aga ei 
teinud ettepanekut korralda-
da enampakkumist või ei ee-
listanud rendisuhet või hoo-
nestusõiguse seadmist?“ kü-
sis Butšenkov. „Alternatiivse-
te lahenduste analüüs puu-
dus täielikult. 
Müügihinnaks kujunes OÜ 
Indsalu kui potentsiaalse ost-
ja ettepanekul 150 000 eurot. 
Mingit hindamisakti ei teh-
tud, see oli ostja esindaja sõ-
nul „turusituatsioonile vas-
tav“ hind.“
Vallavanem Kirt alustas kriiti-
kale vastamist tausta lahtise-
letamisest.
„Teatavasti näeb valla aren-

gukava ette Lehtse keskuse-
hoone rajamist, see ehitatak-
se olemasoleva kultuurimaja 
külge,“ rääkis ta. „Hanked ju-
ba käivad. Hoone peaks val-
mima 2017. aasta teises poo-
les. Lisaks muudele teenust 
pakkuvatele ametitele kolib 
sinna ka Lehtse Kool, mis 
praegu tegutseb alevikust mi-
tu kilomeetrit eemal Pruuna 
mõisas.“
„Mullu sügisel sai vald ette-
paneku OÜlt Indsalu, kes 
soovib tühjaks jääva mõisa 
ära osta. Esialgu pakkusid 
nad, et tasuvad 10 aasta jook-
sul (igal aastal 15 000 eurot), 
aga meie palvel tegid nad 
oma äriplaani ümber, soostu-
des maksma kohe, kui mõis 
on kantud kinnistusse ja ruu-
mid kooli alt vabanevad.“
„Miks see tehing hea on?“ jät-
kas Kirt. „150 000 mõisa eest 
pole meie hinnangul sugugi 
vähe. Tehinguid mõisatega 
tehakse Eestis väga vähe, sest 
ostuhuvilisi pole. Siinsamas 
ümbruses on pikka aega 

müümata Porkuni ja Imastu 
mõis, me ise ei leia kuidagi 
huvilist Tapa mõisale. Mõisa-
te hind on seinast seina, aga 
neid ongi väga raske hinnata, 
sest väga palju sõltub seisu-
korrast, suurusest, ka asuko-
hast. Ning lõppude lõpuks 
peab ostja sinna veel väga 
palju raha sisse panema, et 
asjast asja saaks.“
„Meie jaoks vahest olulisemgi 
on, et mõisahoonesse jääb 
elu sisse – OÜ Indsalu kavat-
seb sinna rajada hooldekodu. 
Maja ei jää lihtsalt niisama la-
gunema. Ja mis meie piirkon-
na jaoks ehk kõige tähtsam: 
koos hooldekoduga tuleb 20 
uut töökohta.“

Ostueesõigus ei tähenda 
veel müügitehingut
Tapa volikogu opositsioon 
tsiteerib aga paragrahve: 
vaatluse all on vallavara valit-
semise kord (Pruuna mõis on 
valla vara) ja olukord, kus val-
lavara võib võõrandada ot-
sustuskorras. Välja on otsitud 

isegi Tallinna Halduskohtu 
kohtuniku Kadriann Ikkoneni 
artikkel 2005. aasta novemb-
rist ajakirjas Juridica. Pa-
ragrahvide rägastiku ja keeru-
lise juriidilise keele edastami-
ne siinkohal oleks lugeja kur-

namine, huvilised leiavad 
täisteksti näiteks Facebookist.
„Millegagi ei ole ju garantee-
ritud, et Lehtse uus keskuse-
hoone saab 2017. aasta au-
gusti lõpuks nii valmis, et seal 
on võimalik alustada õppe-
tööga ning Lehtse Kool saab 
tõesti Pruuna mõisast ära ko-
litud. 
Hetkel ei ole volikogule esita-
tud ehitusprojekti, puudub 
ehituse kontrolleelarve, rää-
kimata ehitushanke teosta-
misest,“ märkis oponent 
Maksim Butšenkov.
„Siin nad tõlgendavad fakte 
omatahtsi,“ pahandas valla-
vanem Kirt. „Ostueesõiguse 
seadmine ei tähenda veel os-
tu-müügilepingut. Samas an-
nab ostueesõiguse seadmine 
ostjale kindluse: ta saab haka-
ta koostama äriplaani, küsi-
ma pankadelt raha jne.“
„Ma ausalt öeldes ei saagi 
aru, mis on opositsiooni ees-
märk,“ jätkas ta. „Keegi ei ka-
vatse mõisat enne müüa, kui 
keskusehoone valmis ja kool 
kolinud. Alles ostu-müügile-
pingusse saame panna täien-
davad tingimused, näiteks 
selle, et ostja peab mõisas 
hakkama osutama hoolekan-
deteenust.“

Foto: commons.wikimedia.org
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Sõbrapäeva allahindlus!
11.02. - 14.02.2016

TCM kvaliteetsed kodu-, 
köögi- ja  garderoobikaubad

-40%

Sõbrapäev

Valentinipäeva ajalugu on 
pikk ja legendirohke. Va-
nas Roomas oli 14. veeb-
ruar naiste, abielu ja sün-
nituse jumalanna Juno 
austamise päev. Samal ajal 
toimus ka luperkaalia 
(hundipidustused). 

Ülle Kask

Erootilise festivali ajal kirjuta-
sid noored naised armastus-
kirju ja viskasid urni. Sealt 
tõmbasid noormehed need 
loosina välja ja ülejäänud 
aastaks sai kirja kirjutanud 
naisest mehe seksuaalpart-
ner. Luperkaalia ajal jooksid 
paljad mehed mööda linna ja 
piitsutasid ettesattunud naisi, 
kel polnud hoopide vastu mi-
dagi, sest sel moel loodeti 
pääseda steriilsusest, suuren-
dada fertiilsust ja vähendada 
lapsesünnituspiinu. 

Paavst püüdis 
rituaale ohjeldada
Paavst Gelasius püüdis pa-
ganlikke rituaale ohjeldada ja 
andis korralduse loteriid 
muuta. Tüdrukute nimede 
asemel hakkasid nii mehed 
kui naised tõmbama vaasist 
silte pühakute nimega, kellest 
pidi saama nende teenäitaja 
eeloleval aastal. Umbes 496. 
aastal keelas paavst luperkaa-
liad ja nimetas selle festivali 
asemel 14. veebruari valenti-
ni- ehk armunute päevaks ja 
tegi pühast Valentinusest ar-
mastajate patrooni. 
Katoliku kirik tunnustab mi-
tut Valentinust, kes surid 14. 
veebruaril märtrisurma. 
Esimene püha Valentin eiras 
legendi järgi Rooma keisri 
Claudius II käsku, mis keelas 
meestel abiellumise, et nad 
oleksid ideaalsed sõdurid. 
Terni linna preester ja väliarst 
Valentinus ei allunud korral-

Valentinipäeva 
ajaloost ja kommetest

dusele, vaid laulatas paare sa-
laja, aitas neil kirjutada ar-
mastuskirju ja kinkis noortele 
lilli. Selle eest heideti preester 
Valentin vangi, kus ta suri. Ta 
maeti St. Praxedese kirikusse 
14. veebruaril 270. aastal. 
Teise legendi järgi elas Roo-
mas patriits Valentinus, kes 
salaja pooldas ristiusku ja pa-
ni kaks teenrit kristliku kom-
be kohaselt paari. Kõik kolm 
arreteeriti. Vangis olles armus 
Valentinus vangivalvuri pi-
medasse tütresse Juliasse ja 
andis tüdrukule silmanäge-

mise tagasi. Kui levis uudis 
sellest imeteost, otsustasid 
Rooma võimud preestril pea 
maha raiuda. Hukkamispäe-
va hommikul, 14. veebruaril 
olevat Valentinus saatnud Ju-
liale armastuskirja allkirjaga 
„Sinu Valentin”. Mõlema pü-
hakulegendi taga on ilmselt 
üks ja sama isik.

Esimene valentinikaart 
saadeti 15. sajandil
14. veebruari romantikaga si-
dumise traditsioon pärineb 
Inglise luuletajalt ja „Canter-

bury lugude” autorilt Geo-
ffrey Chaucerilt (u 1343-
1400), kes poeemis „Metslin-
dude kokkutulek” andis 
mõista, et püha Valentinuse 
mälestuspäeval valivad lin-
nud endale elukaaslase.
Esimene valentinikaart saa-
deti 15. sajandi alguses, kui 
noor Orleans’i hertsog Char-
les d’Orleans (1394-1465) la-
hingus vahistati ja Londoni 
Toweri vangikongi heideti. 
Sealt saatis ta oma naisele 
Bonne d’Armagnacile roman-
tilisi luuletusi, millest 60 on 
praeguseni säilinud Briti 
Muuseumis. Ühe luuletuse 
kaks esimest rida kõlavad: 
„Olen armastusest haige, mu 
ülimalt õrn Valentine.” 
Valentinikaarte hakati trükki-
ma 17. sajandi lõpus ning 
saadud kaartide arvu peeti 
noore daami edukuse ja kau-
niduse mõõdupuuks. 
Valentinipäev on eeskätt pü-
hendatud armastusele, nei-
dude ja noormeeste vahelis-
tele suhetele. Läbi ajaloo on 
tal olnud ka kergelt erootiline 
varjund. On valitud Valenti-
nesid ja Valentine. Põhilised 
sümbolid on punased süda-
med ja nendega kaunistatak-
se nii kaarte kui kingitusi. Lill 
on traditsiooniliselt punane 
roos.
Eestisse jõudis valentinipäev 
Soome vahendusel 1980. aas-
tate lõpus ning seda tuntakse 
pigem sõbrapäeva nime all ja 
armastuse poolt eriti ei rõhu-
tata. Sel päeval peetakse mee-
les lähedasi ja sõpru ning kin-
gitakse lilli, maiustusi ja ise-
valmistatud kaarte. Enamasti 
ongi valentini- ehk sõbrapäev 
kommertspüha, mis teenib 
kasumit kingituste ja kaartide 
tootjatele ning lillepoodidele.  

Kasutatud allikas: Maailma 
tähtpäevad. Koostanud Allan 
Espenberg
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• Otsime puhastusteenindajat 
Rakvere kaubanduskeskusesse. 
Töö hommikuti 2 h. Tel 5289 
532

• Vajatakse suveperioodiks 
1.06 – 1.09. 2016 Käsmu kokka 
ja klienditeenindajat . 
Öömaja võimalus. Info: tel. 
50 40 320  või e-post kelder@
katariina.ee

• Vajatakse poole kohaga 
pagarit-kondiitrit . Töö 
sobib ka pensionärile. Info:  
tel. 50 40 320 või e-post  
kelder@katariina.ee

• Puidutööstus otsib oma 
kollektiivi puidutöölisi (sobilik 
töö ka naistele) ja öövalvurit. 
Info tel 5087 512 kl 8 – 17

• Duo Takso pakub tööd 
taksojuhtidele. Tel 5282 659

• EIX Transport OÜ võtab 
tööle rahvusvaheliste vedude 
autojuhi.  Vajal ik  eelnev 
töökogemus. Info 5037 789

• OÜ Oma Põrsas võtab tööle 
autojuhi-laadija. Info E-R tel 
5358 6772

•  Katela  saekaater  ots ib 
höövelpingioperaatorit. Info 
tel. 5048 960 või katelapuit@
gmail.com

•  O t s i n  a b i t ö ö l i s t 
lammutus- ja torutöödele. 
N a l j a m e e s t e l  m i t t e 
helistada. Tel 5348 8161

•  K r e e g i m ä e  O Ü  p a ku b 
tööd lüpsjale ja karjakule. 
Meie poolt ka elamispind. 
Alkoholismiprobleemidega 
inimestel mitte helistada. Info 
tel 5242 139

• Rakvere Lihaühistu  otsib  
veiste ostu-müügijuhti. 
Töökuulutuse leiab www.
rlu.ee

•  Fa r m  P a j u s t i s  v õ t a b 
tööle vasikatalitaja .  Töö 
vahetustega. Telefon 552 6723

• Inglise ja hispaania keele 
kiirkursused  algajatele ja 
täiendajatele 20 tundi. Tel 
5566 1419

OTSIN TÖÖD
• Kogemustega majahoidja-
kojamees soovib leida tööd (ka 
eramajad). Tel 5742 0668

• Tulen vanema naisterahva 
juurde hooldajaks väikese tasu 
eest. Tel 5636 2249

Laekvere rahavõpistul käis 
külas astroloog, pedagoog 
ja alpinist Anu Kallavus, 
kes kõneles teemal „Elu 
kosmiliste seaduste valgu-
ses”.

Ülle Kask

Anu Kallavus tegeleb esotee-
rilise ehk hingeastroloogiaga 
1999. aastast. Tollal leidis ta 
Soomest õpetaja Michael 
Robbinsi ning siis algasidki 
naise „astroloogilised otsin-
gud”. 
„Minult küsitakse, kuidas ast-
roloogia saab kehtida, kui nii 
palju inimesi on sündinud sa-
mal kuupäeval,” sõnas Kalla-
vus. „Kõik inimesed siin maa-
munal on unikaalsed. Meis 
on väga palju tahke ja keegi ei 
võta enesesse võõraid must-
reid. Inimest aidates koostan 
talle kõigepealt sünnikaardi 
ja alles siis vaatan, millega ta 
tegeleb ja mida tunneb.”

Kalade ajastu asendub 
Veevalaja ajastuga
Kallavus kõneles, et praegu 
on huvitav aeg. „Astroloogili-
selt lõppeb Kalade ajastu, mil 
elas palju õpetajaid ja püha-
mehi. Saabuval Veevalaja 
ajastul aga on iga inimene na-
gu kosmiline pill või jumala 
koda. Nagu tempel, kus elab 

Astroloog kaardistab inimese hinge

Anu Kallavus kõneleb Laekve-
re rahvale hingeastroloogiast. 

Foto: Ülle Kask

tema vaim.”
Veevalaja-inimene on andro-
güün, temas on nii mees- kui 
naispool. Naised on läinud 
mehelikumaks, juhivad fir-
masid ja autosid. Mehed aga 
on nõndanimetatud pehmod, 
viibivad sünnituste juures, on 
lapsepuhkusel ja hoolitsevad 
nende eest. 

Astroloog rääkis, et praegusel 
ajal otsitakse tihtilugu väli-
seid autoriteete. „Me tahame, 
et meid tunnustatakse ning 
märgatakse. Peaksime aga 
õppima, kuidas olla terviklik, 
mitte ootama, et keegi teeks 
midagi meie eest ära. Me 
näeme küllalt depressiooni 
ohvreid, kes elavad külluses 
ja neil on kõik olemas. Siis lü-
katakse nad aga kriisi- ehk 
piirsituatsiooni.” 
Kallavuse sõnul on kriisiolu-
kord loomulik nagu liivakella 
kael. Iga areng jõuab kord 
kriisipunkti. „Ja siis kallatakse 
sulle ülevalt nagu midagi kae-
la ja lükatakse kogema, kas 
leiad oma kalliskivid üles või 
ei. Kosmilises mõttes tullakse 
meile appi, kui tekivad bar-
jäärid. Kui sein on ees, raiud 
sa seda nagu matšeetega pu-
ruks, et edasi minna.” 
„Kui inimene tuleb minu 
juurde konsultatsioonile, 
peame õppima koos selek-
teerima, mis on tema elus 
oluline, mis mitte, ja lubama 
ebaolulisel lihtsalt ära min-
na,” kõneles naine.  „Mõni-
kord tekkib aga tunne, et hak-
kan kuhugi minema, aga 
mind takistatakse.” 

Sisetunnet 
tasub usaldada
Anu Kallavus, kes on kaksteist 
aastat alpinismiga tegelenud, 

meenutas, kuidas ta sõitis 
Lätti kaljuronimise võistlus-
tele. Tal oli tunne, et mitte 
kuidagi ei taha minna, aga 
peab. Äärepealt oleks ta hil-
jaks jäänud ning võttis takso, 
et rongile jõuda. Mööda kal-
juseina ronides kukkus ta 12 
meetri kõrguselt ilma köieta 
alla. Ta ei mäletanud, miks 
köis jäi kinnitamata, aga õn-
neks oli tal kiiver peas.
„Kui käis pauk, jooksid kõik 
kohale, paar ribi oli katki. Siis 
mõtlesin, et mind hoiti ju ta-
gasi, aga ikka läksin võistle-
ma.” 
Kord jättis ta ka sisetunde ajel 
mägedesse minemata ja siis 
oligi laviiniõnnetus juhtu-
nud.
„Kui mind takistatakse, tuleb 
järelikult võtta aeg maha. Hea 
ja halb ei ole midagi abso-
luutset. Me ootame midagi, 
aga see ei juhtu. Samuti oota-
me teistelt, et nad mõtleksid 
nii nagu meie. Keegi võib mu 
lukust lahti keerata, aga õn-
netu inimene ei saa mind õn-
nelikuks teha. Kui minu sees 
on hirm, siis toob elu mulle 
juhtumeid, kus tunnengi hir-
mu. Kui kellelgi on väga paha 
olla, aga mina hakkan tema 
ees lõkerdades naerma, siis 
võib ta mind ära tappa.”

Parim enne ei saa mööda
Astroloog rääkis, et Päikese 

ring on üks aasta. Iga kord, 
kui meil on sünnipäev, algab 
uus ring. Siis võime uut alus-
tada ja mitte mõelda, et olen 
vana ja minu parim enne on 
möödas. Tegelikult on mul 
võimalus saada vabaks, mitte 
laskuda vanadesse mõtte-
mallidesse tagasi. Lõpetamis-
te ja vabakslaskmise teema 
on elus hästi oluline.
„Kui käisin mägedes, tuli ja-
gada oma elu teistega. Mida 
raskem tipu vallutus, seda 
suurem pingutus, sest olid 
teistega ühe köie otsas. Sealt 
tulles häälestasin ennast uue-
le elule ja panin ukse lukku. 
Oluline on minevikust lahti-
laskmine, mitte klammerdu-
mine vana külge.”
„Ärgem võtkem kõike siin 
elus toimuvat liiga isiklikult,” 
ütles Anu Kallavus. „Kui tee-
me üksteisega koostööd ar-
mastuse ja mõistusega, küll 
siis tuleb jälle laulupidu ja 
lauldakse taevas selgeks. Ast-
roloogias ei ole mitte midagi 
fataalset.”
Anu Kallavus on hariduselt 
geograaf, töötanud kooliõpe-
tajana Tallinna Reaalkoolis, 
Vanalinna Hariduskolleegiu-
mis ja Tallinna huvikeskuses 
Kullo loodusklassi juhataja-
na. 
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Armastatud jalg- ja korv-
pallikommentaator Tarmo 
Tiisler jagas Rakvere as-
jasthuvitatute väikesele 
seltskonnale oma teadmisi 
ja kogemusi. Seda oli väga 
vaja, sest Rakvere Reaal-
gümnaasiumi ReaaliTV 
kavatseb algaval jalgpalli-
hooajal teha mitu otseüle-
kannet JK Tarva mängu-
dest meistriliigas ning ko-
halikul televisioonil pea-
vad olema ka kohalikud 
kommentaatorid.

Aivar Ojaperv

Enne praktilise koolituse 
juurde asumist rääkis Tiisler 
aga endast ja kommentaato-
ritööst. 
„Rääkiv mees“ sai Tiislerist 
selle vaatamata, et ta pole ku-
nagi midagi selleteemalist 
õppinud. „Mul on magistri-
kraad ajaloos,“ lausus ta. „Ma 
pole päevagi ajakirjandust 
õppinud. Kõik on tulnud töö 
käigus, õppinud olen vaid 
oma vigadest. Püüan sandist 
olukorrast tervena välja ujuda 
ja kuulata enda jaoks autori-
teetide arvamust. Olen taga-
sisidet küsinud inimestelt, 
kes julgevad ausalt vastata, 
kes halva töö kohta ütlevadki, 
et oli halb töö.“
Reporterina alustas Tiisler 
1993. aastal raadios, kus töö-
tas 18 aastat. Viimased neli ja 
pool aastat on ta töötanud 
ERRis ETV sporditoimetuses, 
kuid ta teeb kaastööd ka mu-
jale – näiteks juhib Vikerraa-
dios Mnemoturniiri ja teeb 
saadet Klassikaraadios. „See 
on minu viis puhata ja lõõ-
gastuda.“

Kommentaator ei tohi 
domineerida
Tiisler tõdes, et spordikom-
mentaator on teatud mõttes 
edev tegelane, kuid sellel tun-
del ei tohi lasta üle pea kasva-
da. Samuti ei tohi kommen-
taator eetrisse minna eesmär-
giga „küll ma nüüd alles pa-
nen“ või „küll ma nüüd hak-
kan kildu viskama“. „Ma ise 
olen need etapid üle elanud. 
Aga õnneks sain aru, et kui ise 
tundud endale võltsina, siis 
oled ka kuulaja jaoks võlts. Sa 
ei saa end kunstlikult pare-
maks teha, sa oled nagu oled. 
Varem või hiljem tuleb su te-
gelik olemus välja.“
Ideaalne spordikommentaa-
tor peab Tiisleri sõnul olema 
televaatajale või raadiokuula-
jale meeldiv teekaaslane, mit-
te domineeriv tüüp. „Ta ei to-
hi domineerida mängu üle, 
olla mängust targem. Kom-
mentaatori „mina“ ei huvita 
kedagi. Vaataja peab eelkõige 
nägema seda, mis platsil toi-
mub, mitte kuulama-nägema 

TARMO TIISLER: reporter on rahva ees alasti, 
tema tegelik olemus tuleb varem või hiljem välja

Tarmo Tiisler (paremal seljaga ja seinal peegelpildis) jälgib algajate kommentaatorite, Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilaste Chris Martini ja Mathias Albrechti 
esimesi katsetusi. 

Foto: Aivar Ojaperv

kommentaatorit. Kuigi: hääl, 
mis mänguga kaasas käib, on 
siiski tähtis, see peab kuulaja 
mälusopis olema salvestatud. 
Kuuled häält ja saad aru – 
ahaa, mäng käib! Ma ei mõtle 
seda, et istud teleka ette ees-
märgiga kuulata Kalev Kruusi 
või Tarmo Tiislerit, vaatad ju 
ikka mängu pärast, aga kui 
kommentaator annab män-
gule veel omapoolse lisaväär-
tuse, siis on kõik okei.“
Sport on emotsionaalne ala ja 
ka reporter ei saa olla emot-
sioonitu inimene. Ammugi 
vaataja. „Kui kommentaator 
ütleb midagi, millega vaataja 
nõus pole, siis emotsioonide 
käes vaataja reageerib sellele 
eriti valusalt, sest kõik on või-
mendunud. Sellega peab 
kommentaator arvestama.“
„Reporter ei pea eetris olema 
teadlikult „jube lahe kuju“,“ 
jätkas Tiisler, keda kuulajad 
just nimelt lahedaks ja oma-
mehelikuks kujuks peavadki. 
„Ei ole vaja teha punnitatud 
nalju, ei ole vaja kellegi kallal 
nokkida. Tundub, et meil Ees-
tis läksid asjad sellel teemal 
mingil hetkel kreeni, aga 
nüüd ollakse jälle õigel teel. 
Ka ilma punnitatud naljadeta 
saab teha suurepärast repor-

taazhi; kui nali tahab tulla, 
siis las ta tuleb, aga ei saa nii, 
et paned enne mängu spikris-
se kirja, et sellel ja sellel mi-
nutil teen selle ja selle nalja.“

Pikk ettevalmistus
„Kindlasti on oluline oskus 
olla õigel ajal vait,“ kinnitas 
Tiisler. „Ka minul on see viga 
rääkida siis, kui ei peaks, aga 
ma vabandan end raadio 
taustaga, kus paus tõepoolest 
ei pruugi kanda. Näiteks kui 
taustaks kõlab fännide laul ja 
parajasti mängus midagi väga 
olulist ei toimu, siis ei pea ju 
tingimata rääkima – las fän-
nid saavad ka sõna. Puhkad 
sina ja puhkab vaataja. Vahel 
saab ja tuleb vait olla ka pä-
rast väravat, ei pea kolm mi-
nutit ekstaatiliselt karjuma.“
Seda, et reporteri tegelik mi-
na tuleb nii või teisiti nähta-
vale, rõhutas Tarmo Tiisler 
mitu korda. „Muidugi peavad 
sinu vead ja puudused avalik-
kuse ees olema kontrollitud, 
aga las nad olla. Sa lihtsalt 
meeldid kuulajale koos nen-
dega või ei meeldi.“
Tiisler ise põristab teatavasti 
r-i, kuid ta pole kunagi ürita-
nud seda varjata ja sellest on 
saanud hoopis tema kauba-

märk.
„Ka oma eksimusi tuleb tun-
nistada, mitte neid häbene-
da,“ lisas telekommentaator 
ja ühtäkki meenus nii Tiisleri-
le kui ka tema jutu kuulajate-
le üks eriti vahvasti lõppenud 
eksituste jada: telekommen-
taator Priit Kuusk oli teinud 
korraliku kodutöö, et kom-
menteerida Eesti ja ühe Bal-
kani jalgpallikoondise kont-
rollmängu, kuid mängu ajal 
selgus, et protokolli kantud 
külalisvõistkonna nimed ja 
numbrid ei kattu tegelikkuse-
ga. Kuusk tõmbas seepeale 
otse-eetris oma paberid suu-
re kärinaga puruks ja lausus, 
et tema lihtsalt ei tea vastas-
mängijate nimesid. „Ja abso-
luutselt kõik andsid talle selle 
andeks,“ kiitis Tiisler kolleegi.
Sageli tekib vaatajal-kuulajal 
küsimus, kuidas kommentaa-
tor kõikide mängijate nime-
sid teab ja kust ta kõikvõima-
likke fakte võtab. „Ni-
med-numbrid tuleb muidugi 
enne mängu pähe õppida,“ 
kinnitas Tarmo Tiisler. „Tutta-
vate meeskondadega on asi 
lihtsam, aga kui MMi ajal sai 
kommenteeritud Aasia-Aafri-
ka meeskondade mänge, siis 
oli ikka keeruline küll. Lisaks 

on nad eurooplase silmale 
ühte moodi kah. No ma vähe-
malt lohutan end sellega, et 
Lõuna-Korea meeskonnas oli 
viis Kimi, seega oli päris suur 
tõenäosus, et nimega pihta 
sain,“ lausus Tiisler talle 
omase huumoriga.
„Taustafaktid panen küll kir-
ja, aga see kiri ei ole pikk,“ 
jätkas ta. „Jalgpallis joonistan 
asetuse välja, mõnikord kirju-
tan nime juurde ka olulised 
märksõnad. Aga üldiselt ka-
sutan paberi ja veel enam ar-
vuti abi mängu ajal vähe. Mit-
te midagi ei juhtu, kui kasu-
tad oma kodusest eeltööst 
vaid kümmet protsenti. Mina 
olen lugude rääkimise, mitte 
faktide esitamise usku.“
Kommentaatori ettevalmis-
tus konkreetseks mänguks al-
gab varakult. Näiteks kuna 
suvise jalgpalli EM-mängud 
on kommentaatorite vahel 
juba jagatud, on Tiisler alus-
tanud ka tausta kogumist. 
„Üks asi on konkreetseks 
mänguks valmistumine, teine 
üldised teadmised. Vaatan ta-
vamõistes ikka väga palju 
sporti, eks midagi salvestub 
ka sealt. Mängupäeval soovi-
tan aga ajada oma asja ning 
keskenduda. Kui kommen-

teerin staadionilt, siis mulle 
meeldib varakult kohale min-
na. Jalutan juba paar tundi 
enne mängu ümber staadio-
ni, jälgin melu.“

Algajad proovisid ametit
Nagu mainitud, ei tulnud 
Tiisler Rakverre mitte oma 
kahtlemata lahedaid lugusid 
rääkima, vaid siinseid asjahu-
vilisi koolitama. Jutule järg-
neski praktiline tegevus.
„Põhimõtteliselt on repor-
taazhi võimalik teha igast as-
jast,“ kinnitas Tiisler ja palus-
ki õpilastel esimese ülesan-
dena rääkida enda väljanäge-
misest, riiulist, kohvitassist 
jne.
Järgmise ülesandena kom-
menteeriti arvutiekraanilt 
näidatud jalgpallimängu. Tar-
mo Tiisler pööras heatahtli-
kult tähelepanu nii parasiit-
sõnadele kui ka stampväljen-
ditele. „Algaja kipub ikka 
stampi kasutama, selles pole 
midagi imelikku, aga püüdke 
kohe alguses jääda iseendaks. 
Kui te sõbrale nähtud mängu 
ümber jutustate, siis te ju ei 
jätka pärast värava löömist 
minut aega ai-ai-aiga.“
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Eesti Ornitoloogiaühing 
valib aasta lindu alates 
1995. aastast. Ühtegi tiha-
seliiki pole ei Eestis ega 
Lätis seni aasta linnuks 
valitud, küll aga on rasva-
tihasel olnud au olla aasta 
lind 2000. aastal Vene-
maal.

Ülle Kask

Eesti Ornitoloogiaühing valis 
2016. aasta linnuks rasvatiha-
se, kes on Eesti üks tavalise-
maid ja tuntumaid linde ning 
samas kõige põhjalikumalt 
uuritud linnuliik maailmas.
Rasvatihane (ladina keeles 
Parus major) on linnuliik ti-
haslaste sugukonnast. Tal on 
nii palju eritunnuseid, et te-
ma määramisel on võimatu 
eksida. 

Rasvatihase 
tunneb kergesti ära
Kõige enam tuntakse lindu 
kollase kõhu järgi. Üle kollase 
kõhualuse jookseb nokast sa-
bani lai must triip, mis isas-
linnul on ühtlane ja laiem, 
emaslinnul aga kitsam ja kat-
kendlik. 
Rasvatihasel on valged põsed 
ja must pealagi, millelt lähtu-
vad mustad triibud äärista-
vad valget põske ja ühinevad 
kõhualuse triibuga. Linnu 

Aasta linnuks valiti rasvatihane

selg on roheline, tiivad ja sa-
ba aga sinakashallid, saba 
äärmised tüürsuled valged.
Rasvatihane on põline metsa-
lind, kes on õppinud inimes-
tega läbi saama. Talvekülma-
de saabudes, kui metsas toitu 
napib, tulevad nad asulatesse 
ja linnadesse, kust leiab alati 
mõne rõdunurga või väikese 
tühiku, kuhu ööseks pakase 
eest varjule pugeda.

Leidlikud ja õppimisvõi-
melised linnud 
Toitugi leiab linnast hõlpsa-
mini. Toidumaja ning peki-

tükk ja rasvapall meelitavad 
linde aedadesse ja korterma-
jade juurde. 
Rasvatihane on julge ja ener-
giline lind. Ka tema õppimis-
võime on suur. Üsna pea tai-
pab ta, millal talle toitu välja 
pannakse ja kes seda teeb. 
Võib juhtuda, et nädalavahe-
tustel suvilas käiva pererahva 
automürin paneb linnud ju-
ba kogunema. Samuti on ras-
vatihased õppinud talvelõpu 
päikeselistel päevadel mesi-
puust mesilasi püüdma. Nad 
lihtsalt koputavad vastu taru-
seina ja ootavad lennuava 

juures, kuni keegi uksele tu-
leb. Priske mesilane on päris 
hea vaheldus üksluisele talvi-
sele toidule. 
Rasvatihane on tõeline keva-
dekuulutaja. Tema laulupe-
riood algab juba jaanua-
ris-veebruaris, kestab juulini 
ja septembris laulab ta jälle. 
Talvel võib päikesepaisteliste 
ilmadega kuulda tema võidu-
kat rütmilist laulu: tsi-tsi-
tsüü, tsi-tsi-tsüü või tri-tsat, 
tri-tsat. Linnul on ka hulgali-
selt erihäälitsusi, kokku poo-
lesaja ringis. 
Kui välimuse järgi on lind 

hästi äratuntav, siis hääle jär-
gi pole teda alati lihtne kind-
laks teha. Rasvatihase ilus 
kolmesilbiline sitsikleidilaul 
on vahest kõige rasvatihaseli-
kum ja tuntud juba vanadest 
headest aegadest.
Pesa jaoks sobiva õõnsuse ot-
simisel on rasvatihased väga 
leidlikud. Selleks võib olla 
aiapost, puuriit, jalanõu, toru 
või postkast. Maailmast on 
teada juhtum, kus linnud te-
gid pesa kaamelikoljusse.
Isaslind valib välja sobiva pe-
sapaiga, kuid valmis ehitavad 
nad selle kaasaga koos. April-

lis muneb emalind 7-12 val-
get vähese punaka kirjaga 
muna ja asub hauduma. Isa-
lind võtab enda peale kaasa 
toitmise. Enamasti pesitse-
vad linnud suve jooksul kaks 
korda. 
Rasvatihase rahvapärased ni-
med on: Rasva-Ants, talitiha-
ne, rasvanäkk, tigane, kiki-
tiits.

Kasutatud allikas: Eve Mägi. 
101 Eesti lindu. Varrak. 2010. 

AASTA LINNUD

1995 – rukkirääk, 
1996 – suurkoovitaja, 
1997 – sookurg, 
1998 – must-toone-
kurg, 
1999 – kirjurähn, 
2000 – suitsupääsuke, 
2001 – kiivitaja, 
2002 – kodu- ja põld-
varblane, 
2003 – harakas, 
2004 – valge-toone-
kurg, 

Eesti Ornitoloogiaühingu valitud aasta linnud:

2005 – kanakull, 
2006 – hänilane, 
2007 – luik, 
2008 – teder, 
2009 – kodukakk, 
2010 – punaselg- ja 
hallõgija, 
2011 – suitsupääsuke, 
2012 – tüll, 
2013 – nurmkana, 
2014 – jäälind, 
2015 – viu.
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Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

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

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

ÜÜRILE ANDA

MÜÜA MAJAD

Müüa eksklusiivne 3toaline Rakve-
re, Pikk tn 1  vanalinna  korter (62 
m2). Hea asukoht. Renoveeritud 
aastal 2015. Hind 87 500 EUR. He-
lista 5530227 Eino Vaher

Müüa vaikses rahulikus piirkon-
nas heas seisukorras korter. Veltsi 
tee 11, Veltsi küla, Rakvere vald. 
Hind 23 800 EUR. Helista Andra 
56642161

Müüa avatud köögiga osaliselt re-
noveeritud 3toaline rõduga korter 
(63,3 m2), Lennuki tn 1 Rakvere. 
Hind 27 000 EUR. Helista Andra 
56642161

Müüa heas korras 1toaline möb-
leeritud korter (31,7m2) Tuleviku 
tn 13, Rakvere. Sobib investeerin-
guks. Hind 17 000 EUR. Helista 
Olev 53331805

Müüa renoveeritud korter ( 64 
m2) Kunda linnas. Korteris olemas 
saun. Keskküte+ soojust tagatav 
ventilatsioon. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 13 500 EUR. 
Helista 5233830 Lisete. 

Müüa elamumaa Kadrinas Lää-
ne-Virumaal. Maad 1317 m2. Väga 
ilus ja rahulik asukoht. Krundil 
vundament, ehitusluba, maja pro-
jekt, elektri, vee- ja kanalisatsioo-
nileping. Hind 8 500 EUR. Helista 
5530227 Eino Vaher

Müüa heas korras renoveeritud 
maja (206 m2) Arknal, Rakvere 
vald, krunt 0,4 ha. Hind 69 000 
EUR. Helista Olev 53331805

Müüa maja Näpil. Privaatne koht 
krunt (3030 m2). Üldpind 250m2. 
Renoveeritud aastal 2000. Hind 
83 000 EUR. Helista 5530227 Eino 

Üürile anda avar heas seisukorras 
2toaline korter (50,2 m2) Rakveres 
Adoffi   tänaval. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 200 eur/kuus. 
Helista 5233830 Lisete

Üürile anda korralik 1toaline kor-
ter (32 m2) Rakvere Võidu tn 24. 
Korter on valgusküllane ja värskelt 
renoveeritud. Hind 200 eur/kuus. 
Helista 5233830 Lisete

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
andra@virumaainvest.ee

Müüa kesklinna vahetus lähedu-
ses, Rakvere Vabaduse tn 5, häga 
heas korras 2-toaline korter. Ak-
nad vahetatud, laminaatparkett, 
hea asukoht kool ja lasteaed maja 
kõrval. Hind 33 000 EUR. Helista 
Olev 53331805

Rakveres Piiri tn müüa 2-toaline 
ahiküttega korter. Üldpind 44 m2. 
HIND 21 000 EUR. Helista 5530227 
Eino

Üürile anda 3-toaline renoveeritud 
korter (71,6 m2) Rakveres Jaama 
tn 11. Kommunaalkulud mõistli-
kud. Hind 300 eur/kuus. Helista 
5233830 Lisete

VILDE 6A, RAKVERE
25,7 m2 ja 24,4 m2 
II korrus
43,6 m2 III korrus
Võimalik rentida 
koos või eraldi

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

KEILA, PIIRI 5

95,8 m2 I korrus

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

HALJALA, 
VÕSU MNT 5, 
49 m2 I korrus

39 900 €
MÜÜA 4-TOALINE KORTER 

POSTI TN RAKVERES
• Läbi maja planeering
• Aktiivne ühistu, soe maja
• Linna südames, hea hind

Andrus, 527 1011

78 m², II k

Carmen, 5346 8877

38 m², II k

18 800 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• 2 magamistuba eraldi
• Avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

Andrus, 527 1011

48 m², III k

49 900 €
MÜÜA MAJA

KUUSE KADRINA VALLAS
• Kinnistu 5500 m²
• pooleliolev elamu
• vahetusvõimalus Tallinna korteri 
vastu

Andrus, 527 1011

415 m²

MÜÜA MAJA
KESK TN VIRU-JAAGUPIS

• 3 tuba, köök, sahver, esik
• Uus pliit ja soojamüür
• Välikelder, kõrvalhoone

Andrus, 527 1011

74,6 m²

19 900 €
MÜÜA 1-TOALINE KORTER

LAADA TN RAKVERES
• Hea planeeringuga
• Eraldi köök
• Soojustatud laed

Tiia, 5342 4091

32,7 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LAADA TN RAKVERES

• Hea seisukord
• Puhas ja korralik korter

Andrus, 527 1011

43,9 m², I k

26 800 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER
TULEVIKU TN RAKVERES

• Hea asukoht
• Soe korter
• Parkimine hoovis

Tiia, 5342 4091

37,1 m², II k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
L. KOIDULA TN RAKVERES

• Laminaatparkett, keldriboks
• Pakettaknad, uus katus 
• Uus torustik ja el.süsteem

Carmen, 5346 8877

40,4 m², I k

MÜÜA MAJA 
KURTNA KÜLAS V-MAARJA

• Kinnistu 8 500 m², puurkaev
• Puidust aknad, uksed, põrandad
• Kõrghaljastus

Carmen, 5346 8877

300 m²

17 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• Aknad on vahetatud
• Majal uus katus,
välisuksed, kõnniteed

Carmen, 5346 8877

39 m², I k

31 000 €
MÜÜA MAJA

 MURU TN VETIKUS
• Kinnistu 4400 m², jõe ääres
• Uus pliit ja soojamüür
• Saun, garaaž, välikamin, kuur

Carmen, 5346 8877

123,3 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
SIDE TN RAKVERES

• Toad eraldi
• Kaunis ümbrus, kesklinn lähedal
• Keldriboks

SÕBRAPÄEVA
HIND!

44 000 €

SÕBRAPÄEVA
HIND!

23 500 €

SÕBRAPÄEVA
HIND!

27 000 €

SÕBRAPÄEVA
HIND!

20 000 €

SÕBRAPÄEVA
HIND!

16 500 €



• Ostan sõidukeid igas seisukorras. 
Helistage 5859 9931 ja saate teada, 
kui palju teie auto eest pakume!

• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, 
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157 
395

• Ostan Volga GAZ 24 mootori 
plokikaane ja muid osi. Tel 5187 053
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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 
Ford Focus C-Max, 05/2004a. 
1.8(88kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 182 885km. 
Hind: 1990.-

Dac ia  Sandero ,  01/2012a . 
1.2(55kw), bensiin, manuaal, 
punane. Sn: 141 517km. Hind: 
4990.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 5990.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 8290.-

Volkswagen Golf, 03/2011a. 1.2 
(77kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 74 252km. Hind: 8490.-

Peugeot 308, 05/2012a. 1.6(68kw), 
diisel, manuaal, pruun met. Sn: 145 
065km. Hind: 8900.-

Toyota Auris, 02/2001a. 1.6 
(97kw), bensiin, manuaal, punane. 
Sn: 60 205km. Hind: 8990.-

Peugeot Partner, 03/2013a. 1.6 
(72kw), bensiin, manuaal, valge, 
kaubik. Sn: 75 725km. Hind: 
9690.-

Nissan Qashqai Visia, 04/2011a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 94 210km. Hind: 
9890.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
09/2011a. 1.6(86kw), tumepruun 
met. bensiin, CVT, Sn: 70 345km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 07/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 96 135km. Hind: 10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 06/2014a. 
1.6 (68kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn:98 383km. Hind: 
10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 08/2013a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 52 176km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Visia, 05/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 51 050km. Hind: 
12 490.-

Nissan Qashqai Acenta Connect, 
03/2012a. 1.6(86kw). Bensiin, 
manuaal, beež met. Sn: 51 550km. 
Hind: 12 990.-

Renault Trafi c 6-kohta, 06/2013a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 83 790km. Hind: 13 
990.-

Nissan Qashqai Acenta 4x4, 
04/2012a. 1.6 (96kw), diisel, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 111 
900km. Hind: 13 290.-

Nissan Qashqai+2  Acenta 
Connect, 02/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 23 
210km. Hind: 14 490.-

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 19 500km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 03/2015a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 14 875km. Hind: 24 990.-

• Parendame teie kinnisvara. 
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Otse omanikult müüa 1toaline 
k.m. korter Rakveres Võidu tn 42. 
V korrus, koos mööbli ja muuga. 
Kütet võimalik omal reguleerida. 
Hind 16 500 €. Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline korter (27 m2) 
Kundas Pargi 10. tel 5671 1141

•  M ü ü a  Ku n d a s  2 t o a l i n e 
re n ov e e r i t u d  ko r t e r .  Hi n d 
kokkuleppel. Võlgu pole. Tel 5160 
334

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
silikaatmajas Kundas Pargi tn 
6-14. Renoveeritud, I korrus, 
38,6 m2. Hind kokkuleppel. Otse 
omanikult. Vene keeles: 5609 3246, 
eesti keeles: 5332 0991

• Müüa Laekvere alevikus 2toaline 
keskküttega korras korter (rõdu). 
Aknad vahetatud, dušinurk. 
Lisainfo tel 53 417 544

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Tel 5589 549

• Soodsalt müüa 3toaline kõigi 
mugavustega korter  Lääne-
Virumaal Tapal Üleviste tn 7. 
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Plastikaknad, suur rõdu, 
köök, toad eraldi. Otse omanikult. 
Hind 5755 €. Tel 5840 9350

• Laekveres müüa 3toaline korter, 
samas ka 2toaline. Tel 5563 8122

• Müüa maja Lääne-Virumaal. Tel 
5559 2284

•Müüa maja Simunas Orguse 
külas,  3 tuba, saun, garaaž, 
kõrvalhooned. Hind kokkuleppel. 
Tel 5557 5340

KINNISVARA

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

•  Ostan 1-2toalis e  korteri 
Rakveres. Tel 5558 3686

• Ostan 2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 5187 
979

• Soovin osta remonti vajava 2- 
või 3toalise korteri Rakveres 
või  Haljalas.  Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5188 770

• Soovin osta korteri Rakvere 
kesklinnas maksumusega kuni 20 
000 €.Tel 5550 0588

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Hea 
pakkumise korral raha kohe kätte. 
Tel 5354 2997

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Anda soodsalt üürile 1toaline 
korter (28 m2) Rakveres. Tel 5666 
6745

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e 
renoveeritud ahiküttega korter. 
Korter  WC ja  duširuumiga, 
uus kiviahi, internet, osaliselt 
möbleeritud. Parkimine maja 
hoovis. Tel 5160 906

• Üürile anda 1toaline möbl. 
korter kesklinnas. 150 € + kom.
kulud. Tel 5219 328

• Anda üürile 1toaline rõduga 
keskkütte ga korter  Vinnis. 
Möbleeritud. Sissekirjutamise 
võimalus, leping. Otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline  kõigi 
mugavustega korter Rakveres 
Lennuki tn 6 I korrusel. Eelistatud 
vanemaealine üürnik. Üür 155 
€/kuus + kom.maksud. Otse 
omanikult. Ettemaks 2 kuud. 
Teated õhtuti kella 16-18 tel 5391 
5613

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korralik korter Sõmerul. Tel 5347 
7676

• Anda üürile 2toaline korter 
Tapal. Üür 50 € + kom.maksud. Tel 
5579 793, õhtuti

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

• www.toonklaas.ee

•  Au t o - ,  m o t o - ,  t ra kt o r i - , 
murutaktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

SÕIDUKID

•  O m a n i k  a n n a b  r e n d i l e 
äripinnad (25 m2, 40 m2, 56 m2 
- ventilatsioon ja konditsioneer) 
Rakvere kesklinnas Vilde tn 14. 
Info 5648 6638

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 
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

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

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  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

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

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                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                                                  -00
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 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 Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Autodiagnostika Järvamaal. Tel 
5636 5465

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3000 €), Ford Focus 
2003. a1,8TD (2100 €), Nissan 
Almera 2001. a 2,2D, sedaan, 
võimalus vahetada odavama 
autoga. Tel 5024 288

• Müüa Opel Astra 1,6B universaal. 
Palju lisavarustust, kehtivad üv ja 
kindlustus. Hind kokkuleppel. Tel 
5028 156

•Müüa Opel Astra Club 2.0DTI 
2000. a 74 kW hõbedane metallik, 
turbodiisel, sedaan, kesklukk 
puldist, naastrehvidel, veokonks, 
roosteta, heas tehnilises korras, 
superökonoomne, väga soodsalt, 
Rakvere, 5903 7780

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. A 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
talverehvidel,  roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, 
tume salong,  talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
korralik, kehtiv ülevaatus 04/2016, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2016. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

•  Müüa VW Golf 4 Variant 1,9TDI 
07/2002. a 74 kW tumesinine, 
turbodiisel, universaal, 4xel.
a k n a d ,  k e s k l u k k  p u l d i s t , 
el.peeglid, stereo, veokonks, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse, 
kehtib 11/2016, superökonoomne, 
Eestis arvel, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Volvo S60 2007. a 2,4 
diisel, rikkalik lisavarustus. Hind 
soodne. Tel 5028 156

• Müüa Volvo 240 universaal, 
diisel, 91. a, ls 195 000. Heas korras. 
Tel 5558 3686

• Müüa Volvo XC90 2005. a 2,4 
diisel. Rikkalik lisavarustus. Hind 
soodne. Tel 5028 156

• Müüa soodsalt M+S naelrehvid 
(165/70R13), vähe kasutatud. Tel 
32 41 801
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• Sulatusteenus. Veetrasside 
sulatamine. Hind olenevalt 
a s u k o h a s t  k o k k u l e p p e l . 
Kontakt 5655 109, Erik

• Lumekoristus katustelt. Tur-
vavarustus, vajadusel tõstuk. Tel 
5552 8487

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40

Rakvere
www.eridus.ee

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• Pakume vee, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i ku t e  j a 
gaasitorustiku paigaldust, 
hooldust ja remonti. Pakume 
kaevetöid koos paigaldusega. 
Vee-, kanalisatsiooni- ja 
gaasitorustike sis etö ö d. 
E r i n e v a d  r a u a t ö ö d , 
keevitamine, torude jootmine 
(vasest, mustast,  ja rv metallist). 
Nimativ OÜ 5348 7973

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

EHITUSPROJEKTIDE 
KOOSTAMINE 

uutele ja 
olemasolevatele 

ehitistele. 

Võta ühendust 52 82 083 

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TEENUSED

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee• Teeme ehitus-, remondi- ja 

siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine,  plaatimine, 
elektri- ja torutööd). Tel 5187 
979

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame teid sisekujundusel. Veeb-
ruaris tööde ja materjalide hinnad 
all kuni 20%! www.kenriko.ee, tel 
5083 305

• Lammutus ja ehitus. Tel 5646 
7038

• Väiksem ehitusfi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

• Teostame korterites ja eramutes 
ehitus ja remonttöid, samuti san.
tehnilisi töid. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• FIE  Mart Nestor  ehitab vunda-
mente ja majakarpe, müüritööd 
ja puitkonstruktsioonid, puitfas-
saadid, ehituse sisetööd, vanade 
hoonete renoveerimine, ehitus-
alane nõustamine. Tel 5646 0674

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Pottsepateenused. Tel 5551 
9113, www.tulekolle.ee

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

• Korstnapühkimise teenus ja 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja hooldust. Tel: 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

• 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

•  K l i i m a s e a d m e d .  Mü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

KEVADSULA HINNAD!

• Lamekatuste katmine 
polükarbamiidikattega. Hind 27 €/m2 

• Kortermajade koridoride treppide 
katmine pestavate, libisemis- ning 

kulumiskindla polükarbamiidkattega. 
Hind 35 €/m2

• Toiduainetööstusele 
mõeldud happekindel, pestav 

polükarbamiidkate. Hind 10 €/m2

• Betoonvannide, selitite, silohoidjate 
või basseinide katmine polükarbamiid 

kattega. Hind 27 €/m2

• Terasmahutite polükarbamiidkate. 
Hind 15 €/m2

• Tsingitud katuse katmine 
polükarbamiid kattega. Hind 12 €/m2

• Happe-leelise-, libisemis-, kulumis-, 
ja tõstukindel, elastne polükarbamiid 

kate. Hind 27 €/m2

Pakkumised on koos eeltööde arvestuse-
ga, ilma valu-, pahteldus- või suuremate 
liivapritsitöödeta. 

Lamekatuste puhul ei eemaldata vana 
ruberoidi vaid kaetakse otse vanale 
kattele. 

Garantii on olenevalt aplikatsioonist 
10-50 aastat vastavalt toote sertifi kaadile. 

Sertifi kaadid, garantiitingimused ning 
tehniline informatsioon väljastatakse 
peale vahetut objektiga tutvumist.

Kontakt ja info tel Alek 56 650 853,  
Koit 56 285 556 www.purest.ee

* SOOJUSPUMBAD ** SOOJUSPUMBAD *
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

SOOJUSPUMPASID, 

KLIIMASEADMEID, 

KÜLMASEADMEID. 
Hinnad soodsad.

Inverter õhksoojuspump 

kuni 60 m², ainult 330 eurot. 

Garantii 24kuud.

Tel. 56 243 687

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

•  Te ostame kor ter i tes  ja 
eramutes erinevaid remondi- 
ja ehitustöid. Tel 5907 4912

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

• Teen sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

•  Te e n  s i s e r e m o n d i -  j a 
maalritööd. Tel 5168 084

• Katuste puhastus lumest. Tel 
5695 4670
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Sõidukite puhastus

Sise- ja välispesu

Puhastame ka diivaneid ja vaipu

Vajadusel tuleme kohale

MKV AUTO OÜ

Nortsu Tee 2a

Telefon: 5336 3598

 

• 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5568 4175 ja 5348 5514

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

• Kaubavedu MB Sprinter kau-
bikuga,  kaubaruumi pikkus 3300 
mm, kõrgus 1800 mm. Tel 5373 
6931, 5109 092

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 
553 6188, 324 0707

• Pakume kaubale, autodele 
v õ i  e r i t e h n i k a l e  v e o - , 
transpordi- ja puksiiriteenust 
haagisega (5x2m, kuni 2,5t). 
Tel 5348 7973

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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* 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

www.prtgrupp.ee

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. Tel 555 67508

ROHIAIA 15A, RAKVERET. 555 67508 
AVATUD E - R 9-18 L 10-15

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

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

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga al. 5 eurost. Levib linnas 
ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, 
kui Sul aparaaturi ei ole, me 
anname Sulle need tasuta!!! 
Uuri lähemalt: www.telestar.ee 
või helista tel 5552 5432

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna tel 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Arvutite ja nutiseadmete 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97

• TV- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

FEKAALIVEDU

 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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. www.
rakso.ee

• Müügil kasutatud kodumasinad.
Järelmaksuvõimalus. Asume Lai 1. 
Kontakt 5604 9687 Viru Pant OÜ

• Müüa soodalt praktiliselt uus 
lumepuhur. Asub Veltsis. Tel 
5742 0668

• Müüa pianiino. Tel 5297 188, 
Mari

• Pakkuda kaarkasvuhooneid 
e r i n e v a t e  m õ õ t u d e  j a 
tugevusklaasidega. Hind koos 
transpordiga alates 350 € 
(3x4m). Info ja tellimine tel 
5673 0411

•  Mü ü a  p u na n e  5  p a d ja ga 
nurgadiivanvoodi (pesukast). 
Hind 230 €. Tel 5332 8728

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

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

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega.  Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414

•  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. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa noori lambaid, lambaliha. 
Tel 5143 787

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

• 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

VANAVARA

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

• Teen kalligraafi atöid (kaardid, 
kirjad, kutsed jne). Tel 5305 3522

• Taaskasutuskauplus MAARA 
Rakveres Laada 14 ( Vana 
turuhoone) Saapad naistele, 
meestele, lastele

TUTVUS

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Pikkused 3-6m
Väike-Maarjas. Transpordi 

võimalus.
Tel 5150 268

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

RAKVERE KÜTTELADU 

MÜÜB:

* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KIVISÜSI

* SAEPURUGRAANUL

* KAMINAPUUD

Narva 17, tel. 32 51 101
www.algaveod.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €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%

•Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282 268

EHITUS

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Helistada peale 17 tel 5122 502

LOOMAD
• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ära anda 6kuune õuekoer. Tel 
5463 1286

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

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

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
kohaletoomisega, nii kuivi kui ka 
tooreid. Tel 5615 2941

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941

• Müüa kuivi küttepuid ja klotse 
võrkudes (ka paari võrgu kaupa). 
Tel 5074 958

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

• Müüa kuivad küttepuud 
Rakveres 40L võrgus (lepp) 2€/
kott. Tel 5567 5755

• Müüa küttepuid ja kartulit 
(mahe). Tel 5148 848

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

• Müüa 3m küttepuid (lepp) koos 
veoga 18€/rm. Min kogus 60 rm. 
Tel 58 667 990

KÜTTEPUUD

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

• Ostan vanu raamatuid, ka vene-
keelseid. Tel 5039 650

• Ostan õunapurusti ja mah-
lapressi. Tel 5558 3686
• Ostan Pioneerpliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

• Ostan nõukogudeaegse 
ümmarguste või ovaalsete 
k i v i d e g a  m e r e v a i g u s t 
k a e l a k e e  j a  s u u r e m a i d 
merevaigutükke. Maksan kuni 
500 €! Tel 5871 0351

• Ostan vanu vinüülplaate. Tel 
5039 650

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja  (juhtmeta), 
revers lüliti, jalgratta ning võrri 
juppe ja osi jne kila-kola. Tel 
5031 849

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349

• Ostan vanu postkaarte, fotosid 
ja lauanõusid, mis on vähemalt 70 
aastat vanad. Tel 5665 5551

PUULÕHKUMIS 
TEENUS

Hind kokkuleppel.
Vajab tööstusvoolu.

Tel 5837 6865

Poes SELENA 
Tuleviku 6 (Seminari 1 vastas)
UUS JA KASUTATUD 

ILU-, MOE- JA 
BRÄNDIKAUP 

Olemas ka riided 
lastele! 

T - R 10 - 17, L 10 - 14

SELENA

UUS JA KASUTATUD 
ILU-, MOE- JA 
BRÄNDIKAUP 

KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
(uus kaup)

E, 15.02 14.30-16.00 Vinni 
päevakeskuses
Info 5344 8932

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

• 54a korralik mees (ei suitseta) 
soovib tutvuda saleda naisega. 
Tel 5348 9906

• Müüa hästi hoitud voodimadrats 
(1,60x2 m). Soolaseeni 10 €/kg. 
Tel 5566 9310

UUED JA VANAD 
KLIENDID!

Olete oodatud Krooniselveri 
Ilustuudio Voyage!
maniküür al 8 €, 
pediküür al 18 €, 

striplac (man. + lakk) 15 €, 
geellakk 15 € 

jne
Marika 5615 2763

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
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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. 

•  Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....32 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

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

METS

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet Maie Vakkerile 

ISA 

kaotuse puhul. 
Moonika õdede ja vendadega

Avaldame kaastunnet Taimale kalli isa 

TÕNU VAIGURANNA 

kaotuse puhul. 
Raigo perega

Tuul Sind unustab küsida,

jäljed tasandab liiv…

Kuid meie mälestustest

Sind iialgi aastad ei vii

ARTUR MARIPU
12.02.1916 – 13.11.1973

100. sünniaastapäeval  mälestavad
abikaasa,  tütar perega 

ja kõik omaksed

Mälestused, head ja hellad,

aastatega valu viivad.

Kuid südames on ikka piin,

miks nii vara läksid siit. 

Sügav kaastunne Janale lastega kalli 
TÕNU VAIGURANNA 

kaotuse puhul. 
Tapa Kaubanduskeskuse 

kollektiiv Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 11. veebruar 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Till kg 12,00

Hapukapsas kg 1,00

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Aeduba kg 2,50

Hapukurk kg 3,00

Metspähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

K a n a m u n a d 
(kodused)

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,00 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

PEIPSI KALA müük reedel ja laupäeval, 
s.o. 12. ja 13. veebruaril. 

SAAREMAA lambavillast, meriinovillast ja 
koerakarvast lõnga müük laupäeval, 

13. veebruaril

Kuulutused veebis
www.kuulutaja.ee

Silmatervise halvenemine 
jääb sageli märkamatuks – 
probleemid tekivad tasapisi 
ja siis aina süvenevad. Seepä-
rast soovitavad silmaarstid ja 
optometristid käia nende 
juures konsultatsioonil vähe-
malt kord aastas.
Kuulutaja lugejatele jagab 
nõuandeid Eagle Visioni va-
nemoptometrist-konsultant 
Gerli Tedre.
Olgu alguseks mainitud, et 
optometrist ei ole silmaarst ja 
vastupidi. Silmaarst ravib sil-
mahaigusi. Optometrist on 
aga spetsialist, kes uurib ini-
mese nägemisfunktsioone, 
korrigeerib prillide, kontakt-
läätsede või muude vahendi-
tega nägemist ning sobitab ja 
valmistab nimetatud vahen-
deid, lisaks teeb neile pisire-
monti. Optometrist nõustab 
nägemise abivahendeid vaja-
vaid kliente ja suunab nad va-
jadusel silmaarstile. Väga ül-
distatult: kui kahtlustate en-
dal lühi- või kaugnägevust, 
siis pöörduge kõigepealt op-
tometristi poole, kes saab teid 
ilmselt aidata, ja kui ei saa 
ehk kui silmadega on tekki-
nud muid probleeme - näi-

teks mõni haigus -, siis suu-
nab teid edasi.

Kontaktläätsed 
ja muud abivahendid
Kontaktläätsed määrab opto-
metrist. Läätsedega käib kaa-
sas palju väärarusaamu ja lin-
nalegende.
Mis väga oluline: kontaktläät-
sed ei kahjusta silmi, kui op-
tometrist ja ka klient ise on 
teinud kõik õigesti ning reeg-
lite ja nõuete kohaselt.
Enamlevinud on ühepäeva-
sed ehk ühekordsed läätsed ja 
ühekuuse kasutusajaga kon-
taktläätsed. Valik tehakse 
koos kliendiga just selline, 
mis on parim kliendi heaolule 
ja kasutustingimustele.
„Läätsede esmakordsel pai-
galdamisel on teatud aja 
möödudes vajalik, keskmiselt 
10 päeva pärast, tulla järel-
kontrolli,“ lausus Gerli Tedre. 
„See ei ole klientide kiusami-
ne – vaja on veenduda, kuidas 
lääts n-ö töötab, kas on 
komplikatsioone jne. Selle aja 
jooksul on tekkinud kliendil 
juba mingisugune kogemus 
ja arusaam ning harjumus 
läätsedest.“

Silmaarstil või optometristi juures tasub käia kord aastas
Ka prillid peaks aeg-ajalt krii-
tilise pilguga üle vaatama. 
„Ninapatju võrdleks ma auto-
rehvidega – mis töötab, see 
kulub,“ märkis Tedre. „Nina-
padjad on pidevas kontaktis 
inimese kehaga ja paratama-
tult „väsivad“. Mõnda aega 
saab neid ise puhastada, aga 
üks kord tuleb piir ette ja 
need tuleks ära vahetada. Vä-
ga lihtne protseduur, mis op-
tikasalongis võtab aega vaid 
mõne minuti.“

„Kuiv silm“
Ilmselgelt on tegemist täna-
päeva kontoriinimese vaevu-
sega – tekib tunne, et silma-
des on liivaterad, kuid muid 
vaevusi samal ajal pole või 
neid ei osata tunnetada.
„See on meie kliimas elavate 
ja siseruumides töötavate ini-
meste probleem,“ selgitas 
Gerli Tedre. „Põhjuseks võib 
olla konditsioneeritud õhk ja/
või kestev arvuti vaatamine 
puhkepausideta. Arvutiga 
töötades ja ka muud lähitööd 
tehes pilgutab inimene silmi 
3-4 korda vähem, kui oleks 
normaalne, selle tõttu silmad 
kuivavad.“
Abi saab silmatilkadest, kuid 
need on vaid osaliseks lee-
venduseks – tegeleda tuleb 
probleemi tekitajatega. „Mi-
dagi ei muutu, kui keskkond 
ei muutu,“ kinnitas Tedre. 
„Olude parandamisele aitab 
kaasa, kui avada aknaid, et te-
kiks õhuvahetus. On olemas 
teatud toataimed, mis suu-
rendavad niiskuse sisaldust 
ruumis. Iga 45 minuti järel tu-
leb teha veerandtunnine 
puhkepaus, mille ajal soovi-
tan vaadata kaugusesse või 
sulgeda silmad ja puhata. Sa-
muti aitavad erinevad silma-
harjutused. Nii nagu keha va-
jab trenni, vajavad treeningut 
ka silmalihased. Mineraalide-
ga vee joomine suurendab or-
ganismis vedelikuhulka. Ning 
kindlasti tuleb ka liikuda – see 
ajab vere käima ka silmali-
hastes.“

Silmahaigused
Optometrist on küll spetsia-
list, kes tegeleb terve silmaga, 
aga kui nägemisuuringu käi-
gus ilmneb, et prillide või 
kontaktläätsede reguleerimi-
ne enam tulemust ei anna, 
suunab ta kliendi edasi sil-
maarstile, kes tegeleb nn hai-
ge silmaga ja paneb patsien-
dile juba haigusest lähtuva 
diagnoosi. On juhtunud, et 
klient süüdistab oma prille 
või kontaktläätsi, arvates, et 
need on kahjustatud või eba-
kvaliteetsed, kuid tegelikult 
on tegemist silmahaigusega, 
näiteks kaega. „Seega parim 
viis haiguste avastamiseks on 
iga-aastane visiit optometristi 
juurde,“ soovitas Tedre. „
Eagle Visioni Rakvere optika-
salong tegutseb Põhjakesku-
ses, on avatud E-P 10-20, tel. 
326 0500, meilid rakvere@
eagle-vision.ee, www.eaglevi-
sion.ee.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 12. veebruar 201618

rakvereteater.ee

13. - 15. veebruar kell 16
Dokumentaal

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

MANHATTANI
HUNDID

13. - 15. veebruar kell 18 ja 20
Draama

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

MUSTANG

Ugala teatri 
külalisetendused

Rakveres
15. veebruar

Martin Alguse komöödia
Kaheksajalg
19.00 Rakvere Teatri suur saal

lauludega lastelavastus
Cipollino seiklused
13.00 Rakvere Teatri suur saal

KAHEKSAJALG
GARDNER  MCKAY

Ugala kassa 
tel 433 0777

kassa@ugala.ee

TEATRIPILETITE

SOODUSMÜÜK

8.–13. veebruar

KÕIKPILETID KUNI

LASTETEATER

www.nuku.eeMIISU
sensatsioonilised uudised 
kasside maailmast
vanusele 5-12 

N 18. veebruaril · kell 11 ja 13

RAKVERE TEATRIS

Piletid hinnaga 8 € saadaval kohapeal ja 
Piletilevis · nuku.ee/mujal

Vaba aeg

KUHU MINNA

Loeng „Armastuse 
keeled“
13. veebruaril kell 18 on ta-
suta loeng diskussiooniga 
„Armastuse keeled“ aad-
ressil Pikk 26. Teemat juhi-
vad Marge ja Allan Rand-
lepp. Info: www.facebook.
com/yhel.lainel.

Pensionäride klubi 
Hämarik
Pidu toimub 13. veebruaril 
kell 13 Rakvere Rahvama-
jas.

Väärtfilmid 
teatrikinos
Rakvere Teatrikinos näeb 
13.-15. veebruarini kahte 
erinevate nominatsioonide 
ja preemiate vääriliseks 
peetud filmi. 
Esimene neist on “Man-
hattani hundid” (The Wolf-
pack 2015), mis pälvis 
2015. aasta Sundance’i fil-
mifestivali peaauhinna do-
kumentaalfilmide kate-
goorias. See on kaasahaa-
rav sissevaade ainulaad-
sesse pereellu, aga ka siiras 
armastuskiri filmikunstile. 
Puudutav, vahetu, nukker 
ja naljakas dokfilm naelu-
tab vaataja silmad ekraani-
le ja paneb ahhetama kõi-
ge imelise ja kummalise 
üle, mida elu meile pakku-
da suudab. 
Teine film on parima võõr-
keelse filmi Oscari nomi-
nent “Mustang” (2015). Fil-
mirezhissöör Deniz Gamze 
Erguüven on suutnud soo-
jades toonides ja kaunis 
pildikeeles jutustada haa-
rava draama, mis sisaldab 
sügavat ühiskonna- ja või-
mupoliitika kriitikat. Ta 
edastab Türgis nii vajalikku 
feministlikku sõnumit. 
Näitlejad teevad oma suu-
repärase töö nii ehedalt ja 
loomulikult, et tundub, na-
gu oleks tegu tõsielulooga. 
Mõlemad filmid ei ole soo-
vitavad vaadata alla 
12-aastasel kinokülastajal. 
Lisainfo filmide ja piletite 
kohta leiab internetis www.
rakvereteater.ee/kino/.

VPG Meediapesa on mee-
diarühm, mille liikmed 
kirjutavad artikleid nii 
Vinni-Pajusti Gümnaasiu-
mi koolilehte kui ka valla-
lehte, nüüd ka juba Kuulu-
tajasse. Lisaks töötab tänu 
meile ka iga koolipäeva 
hommikul raadio. 

VPG Meediapesa tiim

VPG Meediapesa kirjutas val-
lalehte artikleid juba 2014. 
aastal. Septembrist alates an-
nab VPG Meediapesa välja 
koolilehte, mille nimeks VP-
GU ehk Vapustavalt Põruta-
vad Grandioossed Uudised. 
Lehes kirjutatakse sündmus-
test, spordiuudistest ja mui-
dugi ei puudu ka meelelahu-
tuse rubriik! 
Samuti räägib igal hommikul 
üks meediahuviline kooliraa-
dios. Seda kuulates saab koo-
lipere teada toimuvatest 
sündmustest, söögist, kes on 
sünnipäevalaps ja samuti 
öeldakse ka nimepäevalised. 
Meediapesas on kaheksa lii-
get. 

Heliis Lillipuu
Heliis on meie kõige pisem 
liige. Ta on elav ja jutukas 
neiu. Ta on meiega koos te-
gutsenud Meediapesa asuta-
misest saati septembrist ala-

tes. Heliisi põhiliseks tege-
vusvaldkonnaks on sünd-
mustest lugude kirjutamine 
ning kooli raadios päevauu-
diste kajastamine ja kui vahel 
vaja mõnel stiilipäeval väike 
klõps teha, saab ta ka sellega 
hakkama. Praegu õpib Heliis 
7.b klassis.

Eliise Uueni 
Eliise on 15aastane edukas ja 
hea jutuga neid, kes tuleb pi-
devalt lagedale uute ja põne-
vate ideedega. Tema kirjutab 
koolilehte ohtralt põnevaid 
arvamuslugusid. Tüdruk on 
oma arvamust avaldanud nii 
koolikoti raskuse kui ka kooli-
kella puudumise teemal. 9.b 
klassis õppiva neiu lemmik-
tunnid on kehaline ja käsitöö. 

Brita Tõnne 
Brita on Meediapesa kõige pi-
kem tüdruk. 9.b klassi neiu 
huvideks on rulluisutamine 
ja laulmine, lisaks sellele on 
ta ka tubli suusataja. 15aasta-
se neiu lemmiktund on keha-
line kasvatus. Brita teeb koo-
lilehte intervjuusid põnevate 
inimestega. Lisaks uurib ta 
edukate õpilaste kohta, kellel 
on võistlustel hästi läinud. Ka 
Brita käib Meediapesas alates 
sellest septembrist.

Eliise Aas
Eliise on kõige noorem Mee-
diapesa liige. Ta on 13aastane 

ja käib 6.b klassis, kuid vanus 
ei loe, ta saab edukalt hakka-
ma iga ülesandega. Eliise in-
tervjueerib koos Britaga era-
kordseid inimesi. Muidugi 
saab neiu hakkama ka piltide 
tegemisega. Enesekindla neiu 
lemmik- tegevusteks on tule-
tõrjesport, võrkpallimäng, 
tantsimine ja laulmine. 

Liis Tammekand
15aastane aktiivne noor, kes 
ei jäta asju kunagi saatuse 
hooleks. Kool ja haridus on 
tema jaoks väga tähtsad. Lei-
ba teenida soovib neiu ajakir-
jandusega. Kirg ameti vastu 
on nõnda suur, et on üks nen-
dest, kes veab koolilehte. Mõ-
nikord kipub Liis natuke liiga 
palju pahandama, aga muidu 
on väga kohusetundlik ja 
rõõmsameelne tüdruk. 9.b 
klassi õpilane teeb koolilehe 
jaoks mitmeid erinevaid ar-
tikleid ja pilte. 

Silvia Kuusik
Silvia on Vinni Pajusti Güm-
naasiumi 9.b klassi õpilane, 
kellele meeldib tegeleda pal-
jude asjadega, näiteks meel-
dib talle näidelda ja laulda. 
Lisaks kõigele käib neiu ka 
karatetrennis. Silvia on väga 
energiline tütarlaps, kellega 
ei hakka kunagi igav. Tal on 
nii hea huumorisoon kui ka 
nakkav naer, sest kui ta naer-
ma hakkab, ei suuda keegi 

ennast tagasi hoida - teiste 
jaoks on see naljakam kui 
mõnikord nali ise. Silvia lem-
miktunniks on vahetund. 

Kaspar Laul
Kaspar on Vinni Pajusti Güm-
naasiumi 7.a klassi õpilane, 
kellele meeldib tegeleda mo-
tospordi ja ujumisega. Ta on 
ainuke poiss meie grupis. Va-
ba aega veedab ta meelsasti 
metsas jalutamisega või moo-
torsõidukiga sõitmisega. VPG 
Meediapesaga liitus ta selle-
pärast, et tahtis millegagi veel 
tegeleda. Ta lemmiktund on 
ajalugu. Kaspar on väga hea 
huumorisoonega, ta suudab 
kõik oma sõbrad naerma aja-
da. 

Adele Alavere
Adele on kõige vanem Mee-
diapesa liige, 18aastane. Abi-
valmis neiu käib laulukooris 
ja näitlemas. Lisaks neile on 
Adele ka Kodutütarde liige, 
täpsemalt Rakveres rühma-
juht. Mitmekülgne 11. klassi 
õpilane oskab teha suurepä-
rast lainerijoont. Neiud, ta 
võib teid õpetada! Adele lem-
miktund on söögivahetund. 
Vabal ajal meeldib talle ma-
gada. Tema tegeleb koolilehe 
meelelahutusrubriigiga ning 
just tänu temale on koolilehe 
kujundus nõnda ilus.

Saage tuttavaks: VPG Meediapesa
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Rakvere Teater
12.02. kl 19 Maalermeister  s. maja (lav. Gerda Gordemets)
12.02. kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
16.02. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
17.02. kl 19 Algused v. maja (lav. Nils Riess)
18.02. kl 19 Põhjas v. maja (lav. Jussi Sorjanen) VIIMANE

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta
13. veebruaril mängib retroklassika hõngu DJ Margus Teetsov
20. veebruaril hitid läbi aegade DJ Ailan Kytt

Gustavi Maja
13. veebruaril kell 12-17 Irje Karjuse auravälja tutvustav loeng 
ja mõõtmised. Vajalik eelnev registreerimine! www.gustavi-
maja.eu, tel 5535 871
17. veebruaril kell 18.15 alustab tervisliku toitumise ja toidu-
valmistamise kursus „Kevadele vastu kergemalt“. Vajalik eel-
nev registreerimine! www.gustavimaja.eu, tel 5535 871

Tapa Kultuurikoda 
12. veebruaril kell 19 kontsert „Siiditee saadikud“. Ansambel 
„Oxus“ (Usbekistan). Piletid 3 ja 5 eurot. Usbeki traditsiooni-
list klassikalist muusikat ehk mumtozi viljelev kvartett on asu-
tatud 2002. aastal, kuid praeguse nime all tuntakse ansamblit 
alles paar aastat. Oxus on mõistatuste ja salapäraga ümbritse-
tud iidne tsivilisatsioon, mis mitu tuhat aastat tagasi õilmitses 
samanimelise jõe -tänapäeval tuntud kui Amudarja- kallastel. 
Azamat Ergašev - nei, doira; Ziodzhon Changi – tšang; Šavkat 
Matiakubov - vokaal, tanbur, doira, dutar, surnaa, košnei, bu-
laman; Husniddin Ato - ud, tšang-kobuz, kairak.
16. veebruaril kell 15 ja 19 actionfilm (3D)„Star Wars. Jõud tär-
kab“. Piletid 2 ja 4 eurot, 3D prillid 1 euro.
19. veebruar kell 19 muusika Eestimaale. Kontsertlavastus 
„Diiva“. Annaliisa Pillak- sopran, Siim Sellis – klaver, lavastus 
Paavo Piik. Pilet 5 eurot.
20. veebruaril kell 19 komöödiateatri etendus „Orav ja Ilves“. 
Autor Andrus Kivirähk. Osades Andrus Vaarik ja Kaspar Vel-
berg. Jant ühes vaatuses, kestab üle ühe tunni. 
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

SAABASTE

HINNAD

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 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L, P

- 9.00-16.00

suletud

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

Rakvere Kroonikeskuses 13. veebruaril

Soodsate hindadega
voodipesu müük

Laienenud valik
kummiga
voodilinu

Suur valik 220 cm laiu
voodipesukangaid  3 /m€

Telli jaanuaris

veebruaris pehme

mööbel 10% soodsamalt!

-

Narva 24, Rakvere, E R 10 18 L 10 15, TEL 32 27 700- - -

Kauplustes META

Tallinnas Ülemiste Keskuses

Rakveres Põhjakeskuses

Sõbrapäeva

pakkumine

8.-14.02

täishinnaga

tooted -20%!

Kallid kliendid! Põhjakeskuses

leiate meid endiselt II korruselt,

kuid mõned boksid edasi

vanast asukohast

Makrum OÜ autohooldus

Võidu 27 Rakvere
Kauplus/tööde vastuvõtt

SÕIDUAUTODE VARUOSADE MÜÜK
HAMMASRIHMA VAHETUS
MOOTORI REMONT
ÕLIVAHETUS
SÕIDU- JA VEOAUTO REHVIDE,
VELGEDE MÜÜK
VEERMIKU REMONT
PÕLLUMAJANDUSREHVIDE MÜÜK
SÕIDUAUTO REHVITÖÖD
MOOTORIÕLID: MOTUL, CASTROL, COMMA
SILLASTEND

Info ja aegade broneerimine 5253029, Kristo 56229106

janek@makrumou.ee, kristo@makrumou.ee

TALLINNA 15, RAKVERE

(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA

WWW.LINNAKING.EE

TALVE ALLAHINDLUS

50%
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