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Head Vabariigi 
aastapäeva
Valimiste päeva peaks seadusega ära muutma ja selle Ees-
ti sünnipäevast kaugemale nihutama.
Kodanik kipub oma riigi sünnipäeva samastama võimul 
olevate poliitikute peoga ja mis ootusärevus sul saab tek-
kida, kui manulised parajasti nägelevad? Lähevad sinna 
Jõhvi kontserdimajja ennast, oma naisi ja nende kleite 
näitama, endal samal ajal rusikas taskus, sest kõrvallauas 
haukab püstijalavõileiba vihatud konkurendi esindaja. 
Vähemalt nii mulle tundub.
Eestlane on tagasihoidlik, aga võib-olla vähemalt üks kord 
aastas ei peaks. Mõtlen siinkohal just nimelt riigi sünni-
päeva. Sest tegelikult pole see pelgalt presidendi vastuvõ-
tule kutsutud tegelaste pidu, see on meie kõikide pidu.
Jõuludeks valmistutakse juba kaks kuud ette – kuusevani-
kud ripuvad, värvilised tulukesed vilguvad ja aisakel-
la-muusika ajab hulluks. Eesti sünnipäevani on aga vä-
hem kui nädal ja ei ühtki välispidist märki: ei uhkelt lehvi-
vaid trikoloore, ei kenasid kõnesid sünnipäevalapse soo-
jendamiseks.
Ma kardan, et Venemaalt leiab juba praegu transparente, 
mis tuletavad meelde, kuidas nad teise ilmasõja võitsid ja 
kui tähtis päev on 9. mai. Kunagi Austriat külastades imes-
tasin, et miks nende puna-valged juba kolmandat päeva 
järjest lehvivad, kui lõpuks kuulsin selgituseks, et on ju rii-
gi sünnipäevanädal. Miks meie iseennast ja oma riiki hä-
beneme?
Nagu mainitud, varjutab sünnipäevaootust poliitikute nä-
gelemine. Küllap kisutakse tüli kõikide valimiste eel, aga 
halb ununeb. Aga seekordne valimiskampaania tundub 
kuidagi eriti inetu. Selle pärast, et võimulepürgijail on en-
da kiidulaul otsa saanud ja nüüd keskendutakse konku-
rentide mustamisele.
Ma pole mingi Savisaare fänn, aga Reformierakonna rek-
laamklipp, kuhu taustaks on pandud üks ebaõnnestunud 
ülesvõte Savisaarest, on tigeduse tipp. Isegi fotomodellid 
satuvad mõnikord pildile inetus poosis või viltuse näoga. 
Mis siis tavainimesest rääkida.
Minu koduses fotoalbumis on küll ja küll pilte, kus olen 
äärmiselt lollaka näoga, ja küllap on selliseid kõigil. Mina 
võin naerda, võin sõpradelegi näidata, aga kui keegi hak-
kaks pahatahtlikult sellist fotot paljundama ja selle abil 
enda paremust kiitma, siis… Mis siin keerutada-peenut-
seda: kere peale annaks!
Näete nüüd: jõudsingi jälle kritiseerimise ja torisemiseni. 
Aga ma ei tahtnud.
Tegelikult tahan teile kõigile hoopis õnne ja rõõmu soovi-
da. Võtke teisipäeval pits vabariigi terviseks – kes tohib ja 
oskab, see minu poolest kangematki; kes mitte, see tõstku 
klaas sümboolselt ja joogu ikka põhjani!
Head Vabariigi aastapäeva!

Aivar Ojaperv

Ükskord aastas pühendame 
oma mõtted  meie kaunile 
isamaale. See on pühapäev, 
sest tuhanded inimesed mõt-
levad siis ühte ja sama, tu-
handed südamed hõõguvad 
ühes, ühises soojuses.
Vabariigi president Toomas 
Hendrik Ilves on öelnud, et 
kolm kõige olulisemat tingi-
must Eesti rahvuse, keele ja 
kultuuri säilimiseks läbi aega-
de on haridus, inimeste tervis 
ja Eesti julgeolek. Kõik ülejää-
nu – majandus, sotsiaalne 
turvavõrk, kultuur – sõltub 
neist alustaladest.
Haridus on alustala igale 
ühiskonnale ja suurepärane 
ning maailma suundumusi 
arvestav haridus peab olema 
meie eesmärk. Liigselt palju 
keskendume jätkuvalt ühe-
taolistele mõõdikutele õpitu-
lemuste hindamisel. Erineva-
te uurimuste järgi on meie 
üldhariduskoolides iga viies 
või kuues laps erivajadusega. 
Ja see võib tähendada palju-
sid asju alates tähelepanu ja 
keskendumisraskustest kuni 
füüsilise puude ja arenguhäi-
reni. Kui palju suudame ar-
vestada iga lapse erilisusega? 
Mil moel saame toetada meie 
andekate ja väga häid õpitu-
lemusi pakkuvate noorte 
arengut ja mis saab siis kõi-
gist neist, kes positsioneeru-
vad sinna kahe keskele? Kas 
Lääne-Virumaal tuleb uus 
arenguhüpe riigigümnaasiu-
mi või –gümnaasiumite tek-
kega? Kui palju neid vaja on ja 
kuhu? 
Teha on jätkuvalt palju ja jul-
gustan siinkohal nii vallajuh-
te kui omavalitsuste volikogu 
liikmeid mõtlema alati päe-
vateemadest kaugemale ette 
ning võtma vastu otsuseid, 
mis kõige paremini teenivad 
meie järelkasvu huve. Iga ot-
sus, mida nendes valdkonda-
des langetame, on mitmeta-
huline ja lihtsaid või ideaal-
seid lahendusi on vähe. Pea-

me tegema valikuid.
Rahva tervise parendamine 
on tänane, mitte homne üles-
anne. Rahvusvahelised tervi-
seorganisatsioonid tunnusta-
vad Eesti tervishoiusüsteemi, 
kuid raha selles on alati vä-
hem kui vaja.
Räägime sageli üldistest asja-
dest ja püüame vaadelda 
suurt pilti. Jätame aga märka-
mata selle, kui palju on ter-
vishoiu osas meie enda teha. 
Vähene liikuvus, suitsetami-
ne ja alkoholi regulaarne tar-
bimine. Ebatervislik ja heitlik 
toitumine, sest meil kõigil on 
ju kiire…Oleme aina kiirene-
vas eluringis. Seame endale 
suuri eesmärke, vajame aina 
enam saavutusi. Tahame kõi-
ke ja korraga. Mentaliteediga 
„kõike ja korraga“ kaasneb 
aga sageli stress, läbipõlemi-
ne või vähemalt püsivad pin-
ged, mida püütakse hajutada 
alkoholiga. Uskuge, alkohol ei 
vii muresid ära, see vaid tuh-
mistab neid. 
Peale pingelist tööpäeva pole 
meil energiat, et minna kodu-
valla ehitatud kergliiklusteele 
jalutama või rattaga sõitma – 
viia oma pere ühiselt välja. 
Seda tehes saaksime aga tubli 
annuse energiat juurdegi ja 
leiaksime ühise hetke meie 
jaoks kõige olulisematele ini-
mestele.
Riigi esindajana on minu ko-
hus juhtida meie tähelepanu 
ka maakonnast välja - üldise-
le julgeolekuolukorrale maa-
ilmas. 
Maailmas käib võimuvõitlus 
ja külma sõja aegsest vastas-
seisust on saanud taas kord 
külm vastandumine. Sünd-
mused Ukrainas ja justkui ju-
ba unustuste hõlma vajunud 
verine konflikt Gruusias näi-
tavad ja tõestavad algselt öel-
dut. Mitte miski pole iseene-
sestmõistetav. Ammugi siis 
vabadus ja iseseisvus. Õigus 
vabalt ja terrorit kartmata ja-
lutada oma kodutänaval on 

meie privileeg, mida Mariu-
poli elanikel ei olnud. 
Tuletan aga siinkohal kind-
lust andvalt meelde sügisel 
Eestit külastanud president 
Obama sõnad: „Kord kaotasi-
te oma iseseisvuse. NATO 
abiga ei kaota te seda enam 
kunagi.“
Meie kuulumine Euroopa Lii-
tu, euroalasse ja NATOsse on 
seadnud meile suuri väljakut-
seid, tekitanud erinevatel ae-
gadel sisepoliitiliselt tuliseid 
vaidlusi ning nõudnud välis-
poliitikas ka ühisossa panus-
tamist ja järeleandmisi. Ei ole 
midagi erakordset selles, et 
soovime justkui „sealtpoolt“ 
saada sõjalist julgeolekut ja 
garantiisid, kuid 2% panusta-
mist riigikaitsesse peame 
põhjendama üha uuesti ja 
uuesti. Ei ole midagi erakord-
set selles, et soovime saada 
uusi teid, ohutuid ristmikke 
ja taristuinvesteeringuid, 
kuid pelgame vastu võtta abi-
vajajaid mujalt ja kritiseerime 
panustamist kriisikolletesse, 
tuues põhjuseks, kui palju 
meil endal siin Eestis veel te-
ha on. See kõik on olnud, 
inimlik ja tavaline. Head lää-
nevirulased, eestlased – ol-
gem ebatavalised!
Väikerahvana on meie kohus 
kokku hoida ja toetada üks-
teist nii heas kui halvas. Alati 
ja pidevalt. Sel päeval tead-
vustame endale taas, et elus 
ei ole iseenesestmõistetavaid 
asju. Vabadus, demokraatia, 
perekond, turvaline elukesk-
kond ja kallid inimesed sinu 
ümber. Mitte miski ei ole ise-
enesestmõistetav. Need on 
väärtused, mille olemasolu 
peame enestele teadvustama 
ja meelde tuletama iga päev. 
Ka riigi, meie Eesti 97. sünni-
päeval!

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Elagu vaba Eesti!Elagu vaba Eesti!
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17. veebruaril kella 13.40 
paiku toimus liiklusõnnetus 
Vihula vallas Võle–Vainu-
pea–Kunda maantee 9. kilo-
meetril, kus sõiduautot Audi 
100 juhtinud 51aastane Gui-
do kaotas libedal teel sõidu-
ki üle kontrolli ning libises 
teelt välja vastu puid. Auto-
juht toimetati Rakvere haig-
la EMOsse ning lubati hil-
jem kodusele ravile.

14. veebruaril kella 20.25 
ajal toimus liiklusõnnetus 
Rakveres Laada tänaval ma-
ja nr 18 juures, kus sõiduau-
tot Volkswagen juhtinud 
37aastane Rando sõitis reg-
uleerimata ülekäigurajal ot-
sa sõiduteed ületanud jal-
akäijale, 29aastasele Anneli-
le. Jalakäija toimetati Rak-
vere Haigla EMOsse.

16. veebruaril kella 7.40 ajal 
toimus liiklusõnnetus Vinni 
vallas Vilgu-Väike-Maarja 
maantee 11. kilomeetril, kus 
38aastane Jaanika ei tulnud 
toime Citroeni juhtimisega, 
auto libises teelt välja ja rul-
lus üle katuse. Sõidukijuht 
toimetati Rakvere Haiglasse.

16. veebruaril avastati, et 
Tamsalus Kandle tänaval on 
murtud maja kõrvalhoo-
nesse ja varastatud survepe-
sur, mootorsaag, elektriline 
hekilõikur ning teisi asju. 
Kahju on 245 eurot.

13. veebruaril ründas oma-
vahelise tüli ajal 50aastane 
mees noaga Väike-Maarja 
alevikus Ehitajate teel asu-
vas korteris 32aastast meest, 
viimane sai tervisekahjustu-
si. 50aastane mees peeti 
kahtlustatavana kinni.

15. veebruari öösel varastati 
18aastaselt neiult Kundas 
jopetaskust mobiiltelefon. 
Kahju on 400 eurot.

17. veebruaril kell 15.14 sai 
häirekeskus teate, et Tamsa-
lu vallas Loksa külas on ühe-
kordse elumaja korstna 
juures näha leeki ning põleb 
katus. Kohalejõudnud 
päästjad asusid kohe leeke 
kustutama. Tulekahju kus-
tutati kell 16.08. Majas ini-
mesi ei olnud. Esialgsete 
andmete kohaselt võis tu-
lekahju alguse saada üleküt-
misest.

14. veebruaril kell 18.31 
teatati häirekeskusele tu-
lekahjust Väike-Maarja val-
las Vao külas Pargi tn asuvas 
varjupaigakeskuses, kus 
köögis põles elektrijuhtmes-
tik. Päästjate sündmuskoha-
le jõudmise ajaks olid elani-
kud põlengu kustutanud 
pulberkustutiga ja hoonest 
väljunud. Päästjate esialgsel 
hinnangul sai tulekahju al-
guse pliiditagusest elektri-
juhtmestikust. 
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2015. aastal aegub ligikaudu 
90 000 juhiluba, mis tähen-
dab, et juhiluba peab vaheta-
ma kolm korda rohkem ini-
mesi kui möödunud aastal. 
Kehtetu juhiloaga on moo-
torsõiduki juhtimine keela-
tud, mistõttu tuleks juhiloa 
vahetamisega alustada piisa-
valt varakult.

Kontrolli tervisetõendit
Juhiloa vahetamiseks peab 
isikul olema kehtiv tervise-
tõend ning Rahvastikuregist-
ri-järgne alaline elukoht Ees-
tis. Juhul, kui tervisetõendi 
kehtivus on lõppemas, tuleb 
enne juhiloa vahetamist taot-
leda perearstilt uut tervise-
tõendit.
„Tõendi taotlemisel soovita-
me küsida e-tervisetõendit, 
mille puhul arst saadab tervi-
sekontrolli tulemused e-ter-
vise infosüsteemi, kust and-
med jõuavad otse ka Maan-
teeameti liiklusregistrisse,“ 

Ligi 90 000 juhti peab loa vahetama
selgitas Maanteeameti eksa-
miosakonna juhataja Toivo 
Kangur. 
Kõige ajasäästlikum ja oda-
vam viis juhiloa vahetamiseks 
on kasutada Maanteeameti 
uut e-teenindust. „E-teenin-
duses saab uue loa tellida 
vaid mõne minutiga ning ko-
dust lahkumata,“ lausus Kan-
gur. 
See välistab ka pikad ootejär-
jekorrad Maanteeameti liik-
lusregistribüroodes. Suure-
mates büroodes võib ootejär-
jekord küündida kohati ühe 
tunnini.
Hetkel saab e-teeninduses 
vahetada juhiluba, mis ei ole 
esmane või piiratud ning mil-
le kehtivusaja lõpust ei ole 
möödunud rohkem kui 5 aas-
tat.

e-teeninduses odavam
Uuendusena saab nüüdsest 
e-teeninduses vahetada ju-
hiluba ka nimevahetusel ehk 

näiteks pärast abiellumist. 
Viimasel juhul peab enne ole-
ma vormistatud ja väljastatud 
uus isikut tõendav doku-
ment. Juhiloa taotlemine 
e-teeninduses on 20 protsen-
ti soodsam kui liiklusregistri 
büroos. 
Lisaks soovitab Maanteeamet 
juhiloa kättesaamiseks valida 
postiteenuse, mille puhul 
jõuab uus juhiluba postkasti 
juba kolme päeva jooksul. Ju-
hiloa posti teel tellimise tee-
nust saab valida nii e-teenin-
duses kui ka Maanteeameti 
liiklusregistri büroos koha-
peal.

Postiga koju
„Büroos juhiluba vahetav isik 
ei pea siis teist korda büroos-
se kohale tulema, vaid saab 
juhiloa tellida endale otse ko-
ju,“ lisas Maanteeameti eksa-
miosakonna juhataja. Ta rõ-
hutas, et postkast, kuhu ju-
hiluba saadetakse, peab ole-

ma kindlasti lukustatud, il-
mastikukindel ning tähista-
tud korteri või maja numbri 
või talu nimega. 
Juhiloa vahetuse toiming li-
sandus Maanteeameti e-tee-
nindusse möödunud aasta 
septembris.
Paari viimase kuu jooksul on 
37 protsenti kõikidest juhiloa 
vahetustest tehtud e-teenin-
duses.
„Kindlasti võiks see number 
olla suurem, kuid anname 
inimestele aega uue süstee-
miga harjumiseks;“ lisas Kan-
gur. 
70 protsenti e-teeninduses 
tellitud juhilubadest on koha-
le toimetatud postiga, büroo-
dest tellitud lubadest pea 
pooled. 
Maanteeameti uus e-teenin-
dus asub aadressil:
eteenindus.mnt.ee 
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Kolm tänavat
sai nime
Rakvere linnavolikogu kin-
nitas lõplikult kolm uut tä-
navanime.
Arkna tee tööstuspiirkonnas 
on nüüd Tootmise tänav. 
Uue aadressi saavad kinnis-
tud, mille aadressiks oli va-
rem Arkna tee 1d, Arkna tee 
1j, Arkna tee 1e, Arkna tee 1f, 
Arkna tee 1g, Arkna tee 1m 
ja Arkna tee 1n. 
Kõnealusel kinnistul on olu-
korda püütud muuta juba 
ammu, sest kunagise ühe 
suure ettevõtte asemel on 
tekkinud palju väikeseid ja 
aadressides valitseb paras 
segapuder. Tootmise tänav 
asub kinnisel territooriumil 
ja sellele ei laiene avalikul 
liikluspinnal kehtivad nõu-
ded, mis tähendab, et seal 
tohib liigelda ka erisõiduki-
tega (tõstukid, mootorkärud 
jne).
Kohalike elanike palvel 
moodustati Vallimäe tagu-
sesse elamupiirkonda Kind-
luse tänav, mis varem oli ni-
metu põiktänav. Kindluse 
tänava kaudu pääseb kin-
nistutele Vallikraavi tn 10a, 
Vallikraavi tn 10b ja Sügise 
tn 1.
Samuti kohalike elanike pal-
vel muudeti ära pisut halva-
kõlaline tänavanimi Mäda-
pea tee, mis hakkab nüüd-
sest kandma nime Annemäe 
tee.

Spordikomisjonis 
uued liikmed
Rakvere linnavolikogu arvas 
spordikomisjonist välja Ro-
man Kusma ja Allan Jaakuse 
ning nimetas nende aseme-
le Madis Putko ja Reelika 
Nurmsaare.
Kusma lahkus komisjonist 
omal soovil. Jaakus arvati 
välja seetõttu, et ta on puu-
dunud kolmelt järjestikuselt 
komisjoni koosolekult.
Uutest liikmetest on Putko 
korvpallitreener Rakvere 
Spordikoolis ja Rakvere Tar-
va juures, Nurmsaar aga 
Rakvere Bont Rulluisuklubi 
eestvedaja.

Aivar Ojaperv

Haljala vald 
otsib Sandbergi 
järeltulijaid
Haljala Vallavalitsus palub 
abi kirikuõpetaja Gustav 
Sandbergi omaste leidmi-
seks, et paluda luba tema 
väärtusliku käsikirja “Mine-
viku mälestusi Haljala kihel-
konnast vanemast ajast kuni 
teise maailmasõjani“ aval-
damiseks.
Gustav Sandberg oli Haljalas 
ametis organistina alates 
1923. aastast. Haljalasse tuli 
Iisakust. Aastatel 1925-1931 
andis ta Haljala algkoolis 
usuõpetuse tunde, teenis 55 
aastat luteri kirikus, sellest 
40 aastat Haljalas.
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MUST KROONIKA

Tule tutvu Rakvere Autotehnika salongis!

Kia navigatsiooniseade pakub kaarditeenuseid, reisiinformatsiooni ja meelelahutust, muutes ka kõige lühemad autoreisid
nauditavamaks. Kaardiuuenduste programmil on mitmeid eeliseid ja konkurentsitult parim teenuste valik:
* Kia navigatsioonisüsteemis on 1 algne kaart + 6 kaardiuuendust uutele autodele täiesti TASUTA! 

* Kaardiuuendus on imelihtne! Vajalik tehakse teie eest esinduses ära.

Rägavere tee 42c, Rakvere. Tel 324 4446, 505 8787, info@autotehnika.ee, www.autotehnika.ee
Rakvere Autotehnika OÜ – parim Kia teenindusdiiler Baltikumis 2013

> Keskmine kütusekulu alates 4,3 l/100km
> CO

2
 emissioon  alates 114 g/km

STANDARDVARUSTUS, KUS ON
ROHKEM KUI OODATA OSKAD 
Navist tagurduskaamerani – 
Kia Urban Active erimudelid

> cee‘d alates 15 390 €
> cee‘d sw alates 16 990 €

www.kia.ee
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Märtsi algusest hakkab Rak-
veres kehtima jäätmeveo uus 
kord. Lääne-Viru Jäätmekes-
kusele anti volitus korraldada 
jäätmeveo riigihange ja ma-
dalaima hinna pakkus 
Ragn-Sells. Seega koguvad al-
gaval lepinguperioodil sega-
olmejäätmeid ja paberit Rak-
vere linnas ainult rohelised 
prügiveoautod.

Väikeste mahutite
omanikud võidavad palju
Jäätmekeskusel on õigus pi-
dada klientide üle arvestust ja 
tegeleda arveldamistega. Ve-
ebruarikuu alguses leidsid 
majaomanikud, korteriühis-
tud ja teised prügiveoteenu-
seid kasutavad isikud oma 
postkastist teavituse, et le-
ping tuleb sõlmida Lääne-Vi-
ru Jäätmekeskusega.
Neil, kes lepingut ei sõlmi, lõ-
peb märtsi alguses automaat-
selt leping endise prügifirma-
ga segaolmejäätmete ja pabe-
ri mahutite tühjendamise 

osas. Ülejäänud jäätmema-
jandust puudutavate teenus-
te osas - näiteks mahutite 
rent, muu prügi äravedamine 
jne - seni sõlmitud lepingud 
ei lõpe. 
Küll ei jää isikutel prügi vii-
mata, sest endine leping pi-
kendatakse automaatselt 
Jäätmekeskusele ja prügivedu 
jätkub vastavalt graafikule. 
Inimene, kes elab ja toimetab 
kinnistul ainult suviti või ho-
oajati, saab taotleda kohali-
kust omavalitsusest hooaja-
list jäätmevedu. Kes aga prü-
giveoteenuseid üldse ei taha 
kasutada - näiteks põhjusel, 
et ei ela kinnistul või ei kasuta 
seda -, siis temal tuleb vasta-
vasisuline taotlus teha Rakve-
re linnavalitsusele. Vabastus 
antakse tähtajaliselt ja erand-
korras linnavalitsuse istungi 
korraldusega.
Uue korra järgi langevad Rak-
vere prügiveo hinnad, seda 
vist ajaloos esimest korda. 
Kui seni tuli eraisikul 140liit-

Prügivedu läheb Rakveres soodsamaks
Alates märtsist hakkab Rakveres segaolmejäätmemajan-
dusega tegelema Lääne-Viru Jäätmekeskus ja prügi hak-
kavad vedama Ragn-Sellsi prügiautod. Linnakodanikele 
tähendab muudatus seda, et konteineritühjenduse eest 
tuleb nüüd palju vähem raha välja käia.

Mari Mölder
Aivar Ojaperv

rise mahuti tühjendamise 
eest maksta kuus 7.03 eurot, 
siis aprillis näevad nad arvel 
selle teenuse eest summat 
2.23.
Lisaks rõõmustab hajameel-
seid kliente trahv tühisõidu 
eest – kui varasemalt tuli 
maksta täies summas selle 
eest, et konteiner jäi tühjen-
damiseks valmis panemata, 
siis nüüd on see summa vä-
henenud poole võrra.

Lepinguid saab sõlmida Jäät-
mekeskuse kodulehel või täi-
ta posti teel saadetud eelle-
pingud.

Uued lepingud
Vinnis ja Sõmerul
Lääne-Viru Jäätmekeskus 
korraldab jäätmevedu ka Vin-
ni ja Sõmeru vallas. Vinni val-
las hakkas uus hinnakiri keh-
tima alates 2. veebruarist ja 
seal maksab näiteks 140liitri-

se mahuti tühjendamine 
2.25.
Sõmeru vallas alustab Jäät-
mekeskus korraldatud jäät-
meveoga 2. mail. Lepinguid 
saab sõlmida alates 1. april-
list.
Sõmeru vallas hakkab prügi 
vedama Ida-Viru ettevõte OÜ 
Ekovir. „Rakvere linnas lan-
geb hind tõesti kordades, Sõ-
meru vallas päris nii pole,“ 
selgitas vallavanem Peep Vas-

siljev. „Odavneb väikekontei-
nerite a la 140liitriste tühjen-
damine, aga suurte, 4,5- ja 
6kuupmeetriste konteinerite 
tühjendamine pisut kallineb. 
Kuna suured konteinerid on 
tavaliselt korrusmajade juu-
res, siis pole hinnatõus mär-
gatav – see on ühe kasutaja 
kohta mõned sendid. Eelmi-
sel lepingupartneril Eesti Kes-
kkonnateenused ASil oli veidi 
teine hinnapoliitika: nemad 
hoidsid suurte konteinerite 
tühjendamisel hinna mada-
lal, kuid väikeste pealt teeni-
sid rohkem.“
Vinni vallas hakkas alates ve-
ebruarist prügi vedama sa-
muti OÜ Ekovir. Meedia hä-
daldas, et Vinnis tõusid uue 
operaatoriga prügiveo hin-
nad lausa poole võrra. 
Vinni vallavanem Toomas 
Väinaste selgitas, et tegemist 
oli konkureerinud, kuid kao-
tajaks osutunud ettevõtte tõl-
gendusega.
„Need olid kontekstist välja 
rebitud numbrid, mis meedi-
ale esitati ja mille sisusse aja-
kirjandus ei süüvinud,“ kinni-
tas ta. „Vinni vallas on prügi-
veo hinnatase jätkuvalt alla 
Eesti keskmise. Väikeste kon-
teinerite tühjendamine tõusis 
mõne sendi võrra, suurtel 
läks ühe tarbija kohta pigem 
väiksemaks.“
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Lääne-Virus osalevad neil valimistel mitmed 
uued näod. Sinult oleks vist kohatu küsida, 
kuidas sa meie maakonnaga seotud oled, aga 
mis sul esimese asjana lapsepõlvest maakon-
naga seoses meenub? 
Pea iga asi, mis mul lapsepõlvega meenub, on 
seotud Lääne-Virumaaga. Aga kui Sa küsid 
mult esimest pähetulevat asja, siis just äsja oli 
ühel debatil teemaks, kas maakonna suurim 
järv on Porkuni või hoopis Ohepalu, mistõttu 
meenusid praegu kergejõustikulaagrid, mil 
sai esimeses neist iga päev ujutud. 

Sport on sulle vist endiselt hingelähedane. 
Hiljutisel Rakvere Teatri ja linna vahelisel 
korvpallimängul olid ka platsis ja platsil ning 
postkastidesse jõudis sotside valimisajakiri, 
kus ronite Kairit Pihlakuga spordikeskuse 
seinal. On sul ka mõni konkreetne lemmika-
la?
Ma tegelen vastavalt vabale ajale üsna paljude 
aladega. Viimasel ajal kipub küll aega nappi-
ma. Võrkpall on mulle lapsest saati südamelä-
hedane olnud. Lisaks Jaak Vettiku juhendami-
sel kergejõustikutrennile sai noorena käidud 
ka Mati Meriranna võrkpalli- treeningutel. Eks 
vahest see ning vend, kes on võrkpallitreener, 
on ka põhjus, miks nõustusin ka alaliidu tege-
mistesse juhatuse liikmena panustama. Riigi-
kogul on oma korvpallimeeskond, kellega 
kümmekond korda aastas võistlemas sai käi-
dud, ning jalgpallivõistkond, kes aastas mõne 
mängu pidas. Samuti satun kord kuus keeglit 
mängima ning vahel ka golfirajale. Adrenalii-
nitase tõuseb aga kiiresti suuskadega mäest 

alla lastes. Mis puudutab kaljuronimist, siis 
meil on siin Eesti kõrgeim siserada ning võin 
oma hiljutisest kogemusest kinnitada, et see 
on väga huvitav ala, mida tasub proovida. Üh-
te konkreetset lemmikala ma tegelikult nime-
tada ei oskagi. 

Juhid praegu Riigikogus rahanduskomisjoni. 
Rakveres tegelesid ka põhiliselt selle vald-
konnaga, mis edasi? 
Eks edasise osas on otsustus valijate kätes, 
sõltub sellest, mis mandaadi sotsid Lääne-Vi-
rumaal ja kogu Eestis saavad. Rahandus- ja 
eelarveteemad on mul tõesti tuttavad juba 
Rakvere abilinnapea ja linnapeaametist. Juh-
tus nii, et sain kogemuse nii majandusbuumi 
kui ka majanduskriisi kontekstis. Kindlasti on 
see hiljem Riigikogu rahanduskomisjonis tub-
listi abiks olnud. Ka parlamendis sai kokku 
puututud teemadega, mis olid uued ka vana-
dele olijatele, ja võiks öelda, et kogu Euroopa-
le. Ehk siis Euroopa võlakriis ja selle laienemi-
se pidurdamine ja leevendamine. 

Postimees pakkus sind sotside rahandusmi-
nistriks. Kuidas siis on?
Meie eesmärk on kahtlemata pärast valimisi 
koalitsioonis olla, mis tähendab ka valitsus-
vastust. Kui rahandusminister sotside rida-
dest tuleb, olen valmis sellesse rolli astuma. 

Võib-olla, et pisut ebamugav küsimus, aga 
siiski. Pool aastat enne eelmisi Riigikogu va-
limisi olid sunnitud poliitmängude tõttu 
Rakvere linnapea kohalt taanduma. Oli see 

Rannar Vassiljev:
elan pigem tulevikus kui minevikus

keeruline aeg?
Ega see lihtne aeg tõesti olnud. Samas olen ka 
tuttavatele öelnud, kes varem selle kohta küsi-
nud, et mõnes mõttes oli tegu vahest ühe 
enim arendava ajaga. Selline kogemus ei ole 
ehk kerge ja meeldiv omandada, aga teeb 
kindlasti oluliselt rikkamaks. Kui isiklik koge-
mus puudub, ei saa ju kindlalt teada, kuidas 
seesuguses olukorras toime tuled. 

On see sul endiselt hästi meeles?
Pigem meenub siis, kui keegi küsib… Ma ki-
pun oleviku kõrval rohkem tulevikus elama. 
Minevikku pikalt pidama ei jää. Aga eks tead-
vuses ja alateadvuses on kõigel varem toimu-
nul oma koht ning seetõttu mõjutab ka mingil 
määral tänaseid tegemisi.

Kas tulevikus elamine tähendab unistamist?
Vahel, aga mitte alati. Näiteks rahandusvald-
kond eeldabki ju planeerimist. Eelarve koos-
tamine puudutab  otseselt seda, mis tulevikus 
hakkab toimuma. Kõik, kelle töö tähendab 
plaanide seadmist, peavad mingil määral tu-
levikus elama. Aga ma arvan, et ka isiklikus 
elus olen rohkem ettepoole vaatav kui juba ol-
nule keskenduv.

Lõpetuseks siiski veel minevikust. Mis on pa-
rim asi, mis Riigikogus tehtud sai?
Ühtin rahva arvamusega, kes valisid Postime-
he kodulehel parimaks seaduseks lastetoetuse 
tõstmise. See oli sotside koalitsioonimineku 
kõige olulisem põhjus, mille läbirääkimistel 
sai pikalt ja põhjalikult osaletud.
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tõuseks nelja aastaga vähemalt 1600 euroni. Tõsta-

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

Koos keskmise palga tõusuga

SUURENDAME TULUMAKSU
VABA VANADUSPENSIONI 
560 EURONI.

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

seks. Kolme ja enama lapsega perekonnad 

saavad lisatoetuse 200 eurot kuus.
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Leo Aadel, kui reaalseks peate võimalust pää-
seda Riigikogusse olukorras, kus Reformiera-
konna nimekirjas kandideerivad Lääne-Vi-
rumaal lisaks teile kogenud poliitikud Valdo 
Randpere ja Signe Kivi?
Loodan läänevirulaste mandaadiga siiski par-
lamenti pääseda. Selleks oleks vaja, et valija 
usaldaks ja toetaks põlist läänevirulast. Isiku-
mandaadi saamiseks vajaksin umbes 5000 
häält, mis pole väga reaalne, kuid Riigikogus-
se on võimalik pääseda ka ringkonnamandaa-
diga. Viiendal kohal nimekirjas olla ei ole mi-
dagi hullu, sest nagu teada, reastatakse kandi-
daadid vastavalt valimisseadusele ringkonnas 
saadud häälte arvu põhjal ringi. Iga mulle an-
tud hääl on mulle oluline ja aitab ka erakon-
nal tervikuna saavutada paremat tulemust. 

Milliseks peate Reformierakonna positsiooni 
Lääne-Virumaal? Kas Signe Kivi ja Valdo 
Randpere saadeti siia kandideerima seetõttu, 
et kohapeal pole Reformerakonna esindatus 
tugev?
Kivi ja Randpere kui kogemustega poliitikud 
tugevdavad kahtlemata Reformierakonna po-
sitsiooni Lääne-Virumaal. Meie eesmärk on 
vähemalt korrata eelmiste valimiste tulemust, 
aga veel parem oleks, kui suudaksime seda 
parandada. See on juba Reformierakonna va-
lija otsustada, kas ta eelistab kaugemalt tul-
nud kogenud poliitikuid või kohalikke olusid 
teadvaid-tundvaid inimesi. Mina kinnitan, et 
kui pääsen Riigikogusse, jään Virumaa jaoks 
igal juhul alles ja seisan siinsete inimeste hu-
vide eest. Tahan kodumaakonna jaoks pide-
valt heas mõttes „pildil olla“.

Kandideerite teist korda. Mis on muutunud?
Olen õppinud oma eelmise valimiskampaania 
vigadest. Toona jätsin kasutamata sotsiaal-
meedia võimalused, ka inimestega ei kohtu-
nud nii palju, kui oleks vaja olnud.

Haljala vallavanemana pole teile ametniku ja 
poliitiku elukutse võõras. Millises valdkon-
nas hakkaksite Riigikogus tegutsema?
Minust saab kindlasti tegude mees. Üheksa 
aastat omavalitsuse juhtimist on andnud 
mulle põhjaliku kogemuse ning ma kavatsen 
viia omavalitsuste probleemid otse parlamen-
ti. Võimalusel sooviksin kaasa lüüa maaeluko-
misjonis, ka hariduse- ja haldusreformi küsi-
mustes suudaksin pädevalt kaasa rääkida.

Ütlesite ise välja sõna „haldusreform“. See on 
pika habemega teema, mida Reformiera-
kond eriti puudutada pole tahtnud. Kas või-
mule pääsedes teeksite selle lõpuks ära?
Arvan, et haldusreformi on vaja, aga sellele 
teemale peaks esialgu lähenema n-ö heaga – 
ärgitama omavalitsusi koostööle, et nad selle 
käigus mõistaksid ühinemise vajalikkust. Olen 
veendunud, et haldusreform peab olema sisu-
line ja ülesannetepõhine. Liitmine-lahutami-
ne, piiride muutmine on täiesti sekundaarne. 
Kui aga koostöö tulemust ei too, siis tuleb rii-
gil mingil ajal muidugi võtta initsiatiiv enda 
kätte. Leian, et alustada tuleks tervikult riigi-
reformist ja liikuda siis aste-astmelt allapoole. 
Mina oma tooli kaotada ei karda ja kordan 
veel kord: haldusreform tuleb ära teha. 
Ehk tuleneb see seisukoht sellest, et Haljala 
on üldse reformidelt üsna eesrindlik. Näiteks 
julgesime reformida oma haridust ning kooli 
gümnaasiumiastme järk-järgult ära kaotada: 
alates 2017. aastast muutub Haljala kool põhi-
kooliks. Jah, see on ebapopulaarne otsus, mil-
le tõttu võin kohalikul tasandil toetust kaota-
da, aga pikemas perspektiivis on see õige ot-
sus. Parem väga tugev põhiharidus kaasaegses 

Valdo Randpere on oma isiksuselt kahtlemata 
üks erilisemaid Eesti poliitikuid. Suurt rolli on 
selles mänginud taust eraettevõtluses, 80nda-
tel pagemine Rootsi ning rahvusvahelist ka-
jastust leidnud saaga oma tütre Kaisa kätte 
saamiseks NSV Liidu raudse eesriide tagant.
„Kahtlemata on mu isiksuse arengus mängi-
nud suurt rolli kirju ja seiklusterohke elukäik,“ 
nendib Valdo.
Olles sündinud okupeeritud Eestis, kasutas ta 
esimest võimalust minna välismaale plaaniga 
mitte naasta. „Toona käsitleti emigreerumist 
riigireetmisena ning selge, et tagasitulek oleks 
lõppenud vangistuse kui mitte surmanuhtlu-
sega,“ meenutab Valdo, lisades, et tulenevalt 
just sellest kogemusest on ta alati seadnud 
üheks oma poliitiliseks prioriteediks Eesti ini-
meste võimalikult laialdase liikumisvabaduse.
„Piirid ei piira pelgalt meie füüsilist liikumist, 
vaid ka mõtlemist. Minu soov on, et Eesti ini-
mene oleks võimalikult laia silmaringi ja hea 
maailmatunnetusega,“ selgitab Valdo. Ta ei 
mõista hukka inimesi, kes kunagi emigreeru-
sid ja nüüd tagasi tulevad. „Mina tahtsin, et 
minu lapsed Eestis kasvaks, ja usun, et sama 
moodi mõtlevaid inimesi on palju ka nende 
seas, kes nüüd hiljem on läinud välismaale 
end täiendama või tööle.“
Laiemale üldsusele seondub Valdo imago ilm-
selt eelkõige TV3 nädalalõpu uudistesaate, 
Tallinna linnapeaks kandideerimisega möö-
dunud kohalike omavalitsuste valimisel ja 
tennisega. Vähem teada on tema kirg puutöö 
vastu, mille ehedaks näiteks on kodus möö-
bel, mille ta suures osas ise on teinud. Valdo 
ise ütleb, et kõige olulisemat rolli mängivad 
tema elus siiski hoopis lapsed. Valdo sõnul on 
tänases Eestis lapsel võimalik saada hea hari-
dus ning kasvada isiksuseks, kellel on maail-
ma mastaabis lööki.
Valdo enda lastest kõige vanem, kunagi „maa-
ilma noorima poliitvangi“ rahvusvahelise 
kuulsuse saavutanud Kaisa elab tänaseks 
Šveitsis, kus töötab juristina, seega tema elab 
juba iseseisvat elu. Küll aga on Valdol kodus 
veel kaks last, kellest üks on lõpetamas kesk-
kooli ning teine põhikooli. „Lindal seisab ees 
kahtlemata raske valik. Alustuseks kas jätkata 
kohe õpinguid või teha midagi muud. Siinko-
hal olen ilmselt üsna stereotüüpne lapseva-
nem ja tahan, et ta õpiks kohe edasi ning min-
git praktilist eriala – arst, hambaarst, veteri-
naar vms,“ sõnab Valdo. „Loomulikult on ta 
oma valikutes vaba, kuid oma südamerahu 
huvides proovin teda suunata elualale, mis 
oleks võimalikult praktiline ja kus vajatakse 
spetsialiste,“ lisab ta.
Valdo poeg Martin on lõpetamas 9. klassi ning 
loomulikult kaasnevad ka sellega omad vali-
kud. Valdo sõnul on mõlemad lapsed oma õp-
petöös tublid ning selles mõttes ta muret 
tundma ei pea. „Seetõttu saangi lõviosa oma 
ajast nendega veeta koos hobisid harrastades 
– Linda ratsutab ning Martinile pole minust 
tennises enam ammu vastast,“ muheleb 
Randpere.
Ilmselt on Valdo teleekraanilt tuntud eelkõige 
muheda ja rahuliku, isegi pisut ebaeestlasli-
kult optimistliku inimesena. Mis Valdot ärri-
tab, on rumalus ja riigi või teiste inimeste sek-
kumine kaaskodanike ellu. „Rumalus on nagu 
ilu – ta võib tulla paljudes eri vormides. Ilm-
selgelt ärritab mind rumalus kõige rohkem, 
kui see trügib loosungitena poliitikasse, kust 
see omakorda mõjutab riigi ja rahva käekäiku 
laiemalt,“ nendib Valdo. Liberaalina on Valdo-
le äärmiselt vastukarva ülereguleeritus ja ini-
meste otsustusvabaduse piiramine. „Üleregu-
leeritud ühiskond suunab inimesi mõtlema 
ühtmoodi ning see pärsib omakorda ühiskon-
na ja riigi arengut,“ ütleb Valdo.
Nendel valimistel kandideerib Valdo Lää-
ne-Virumaal, kus ta on veetnud omajagu aega 

Haljala vallavanem Leo Aadel lubab, et ka 
Riigikogusse pääsemisel jääb seisma eelkõige 
läänevirulaste huvide eest. 

Randpere: ülereguleeritus 
lämmatab arengu

ja innovaatilises koolimajas kui virelev güm-
naasiumiharidus. Probleemide eest ei tohi 
pead liiva alla peita, ka mitte enne valimisi. 

Reformierakond lubab kindlalt edasi minna, 
aga selle erakonna juhitud riigis teeb majan-
dus viimastel aastatel vähikäiku. Või täpse-
malt: ei arene nii kiiresti kui näiteks lõuna-
naabritel.
Majandus ja rahandus on Reformierakonna 
tugevus ja väärtus, millest saavad aluse kõik 
muud valdkonnad. Erinevalt teistest erakon-
dadest tahame tõepoolest minna kindlalt ja 
stabiilselt edasi. Me ei peta valijaid populistli-
ke otsuste ja lubadustega, millel me ei näe ka-
tet. Nii mõnigi konkurent lubab valimiskam-
paania ajal asju, millel puudub reaalne kate. 
Tegelikult saavad nad sellest ka ise aru, aga 
häälte nimel lubavad ikka. Võtame näiteks 
alampalga tõstmise: kuidas saab riik siin üldse 
midagi käskida või korraldada? Riik saab olla 
kõrvaltvaataja ja vahendaja, kuid palgakokku-
lepe sünnib vaid tööandja ja –võtja vahel.
Ma julgen väita, et Reformierakond juhtiva 
valitsuserakonnana tõi Eesti majanduskriisist 
välja. Seda saavutust ei tohi alahinnata ja 
meie erakond ei luba kellelgi teisel seda au ka 
endale võtta.

Valimisdebatte kuulates kaklevad kõik kõigi-
ga. Kuidas sellises olukorras on üldse võima-
lik valitsust moodustada?
Kindlasti hakkab 2. märtsil valimisplatvormi-
de ühisosa otsimine ja kokkuleppimine, sest 
ainult nii sünnib valitsus. Loodetavasti lisan-
duvad parlamenti uued ja värsked jõud, seda 
nii erakondade kui ka uute inimestena. 

nii Käsmus kui Võsul, aga lisaks sellele on seal 
elanud ka tema vanaema ja tädi. „Läänevi-
rulaste mured ei erine laias laastus ülejäänud 
Eestist, kuid minu jaoks on siin ehk kõige olu-
lisemad teemad töökohad ning vaba aja veet-
mise võimalused ,“ toob Valdo välja piirkonna 
murekoha, lisades, et maakonna arengus 
mängib suurt rolli sportimisvõimaluste pak-
kumine noortele. „Vaba aja kõrvalt on muidu-
gi äärmiselt oluline see, et noored saaksid 
konkurentsivõimelise hariduse, sõltumata 
oma kooli asukohast ning just seetõttu näen 
vajadust kohaliku omavalitsuse ja riigi vaheli-
se koostöö elavdamiseks. Majandusõpe ja 
programmeerimine võiksid kindlasti olla õp-
peained, millega lääneviru noored juba siin 
kohapeal saaksid algust teha,“ sõnab Valdo.
Kampaania käigus on Randperet häirima ha-
kanud populism, kus rõhutatakse eelkõige 
oma kohalikku päritolu. „Inimene ei vali oma 
sünnikohta, selle otsustab juhus. Küll aga va-
lib iga inimene oma tegemised ja tegemata 
jätmised.  Mina tahaks eelkõige küsida neilt 
kandidaatidelt, kes ainult oma sünnikohale 
rõhuvad: mida olete teie Lääne-Virumaa 
heaks seni teinud? Millal helistasite näiteks 
viimati Maanteametisse ja küsisite, miks see 
asutus ei arvesta mõne valla puhul vallaelani-
ke tegelike liikumisteedega talvist teedehool-
dust planeerides?“  Randpere sõnul on tema 
nii kampaania ajal Lääne-Virumaal kui ka va-
rem ja mujal maakondades kuulanud ära val-
lajuhtide mured ning andnud oma panuse 
nende lahendamisel, võttes ühendust vasta-
vate ametkondadega.

Foto: Ain Liiva

Leo Aadel: 
Riigikogus jääksin jääksin 
läänevirulaseks
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Anti Poolamets
Ajaloolane, jurist, filmirežissöör, Sisekaitseakadeemia õppejõud. 
Vinni valla elanik. Kaitseliitlane ja abipolitseinik, 2 lapse isa
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www.ekre.ee

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond

Väike Eesti ei pea toetama KREEKA PENSIONÄRE, 
vaid aitama oma inimesi - ütleme EI uutele abipakettidele.

Kehtestame lesepensioni ja VÕRDSUSTAME tööaasta 

Tühistame kooseluseaduse- HOMOABIELUD ei sobi 

Rakvere garanteerib ehituse 
finantseerimise maksimaal-
selt 1 182 014 euroga, teise 
poole vaja minevast summast 
panustab Eesti riik.

Ehituseks valmis
Ettevalmistused ehituseks on 
juba tehtud. Juba varem on 
välja ehitatud vajalikud kom-
munikatsioonitrassid ning lä-
bi viidud on ka hange ehitaja 
leidmiseks. Hanke võitis E&G 
OÜ.
Rakvere kinomaja on kavan-
datud teatrimäele Rakvere 
teatri ja rahvamaja vahetusse 
lähedusse. Umbes sellesse 
kohta, kus asuvad välja- kae-
vatud ja konserveeritud 
kloostrivaremed.

Teatri juurdeehitus sai rohelise tule
Rakvere linnavolikogu an-
dis kinnituse, et linn tagab 
oma eelarvest kaasfinant-
seeringu Rakvere Teatri 
kino- ja proovisaali ehita-
misel. Kui takistusi ette ei 
tule, kerkib juba selle aas-
ta lõpuks teatrimäele uus 
hoonekompleks, kuhu ma-
hub kaasaegne kinosaal 
ning nn black box ehk 
näitlejate proovisaal koos 
selle juurde kuuluvate abi-
ruumidega.

Aivar Ojaperv

Kinofilme näidatakse Rakvere 
Teatri väikeses saalis ka prae-
gu, kuid aparatuur on ajast ja 
arust ning kaasaegseid kas-
sahitte pole seal võimalik de-
monstreerida. „Kui uut kino-
maja ei ehitata, siis kino kui 
kunstiliik Rakverest kaob,“ on 
teatri direktor Velvo Väli vara-
semalt öelnud.

Linna
suured investeeringud
Eeltöö uue kinomaja ehitami-
seks tehti ära juba 2008. aas-
tal. Riigi huvi kinomaja juures 
on asjaolu, et samasse hoo-
nesse tuleb ka Rakvere Teatri-

le vajalik proovisaal koos abi-
ruumidega.
Kaasfinantseeringu tagami-
seks peab Rakvere linn laenu 
võtma, kuid linnapea Mihkel 
Juhkami kinnitusel on linna 
laenukoormus väike ja ükski 
varem planeeritud asi selle 
tõttu ehitamata ei jää. „Riigi-
ametnikega seda teemat aru-
tades öeldi meile otse: kuul-
ge, poisid, teil on raha küll, 
laenake palju tahes,“ näitli-
kustas linnapea.
Rakvere linn on üsna osavalt 
ära kasutanud n-ö kahasse 
ehitamist ehk leidnud rajatis-
te finantseerimisel partneri 

riigist, välismaalt ja erasekto-
rist. 
Tänavu peaksid valmima pea 
nullist uuesti üles ehitatav 
Rohuaia lasteaed (partneriks 
Šveitsi riik), Tark Maja (EAS), 
reketlonihall (erainvestor) ja 
nüüd siis ka kinomaja (Eesti 
riik). Nimetatud hoonete ra-
jamisse investeeritakse üle 12 
miljoni euro, millest Rakvere 
linna panus on umbes 40 
protsenti.
12 miljoni suurune investee-
ring avalikku ruumi tähendab 
ühtlasi seda, et Rakvere linn 
investeerib tänavu ühe elani-
ku kohta Eestis kõige rohkem.

Maavanema vastvõtt 
toimub rõõmu värvides
Maavanem Marko Tormi Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pü-
hendatud vastuvõttu Haljala Rahvamajas ilmestab näitus 
“Värvirõõmud/ rõõmu värvid”.
Mitmed aastad Rakvere Loovuskeskuses maalimise oskusi 
lihvinud pensionär Mare Orgus ja taluperenaine Mary Tam-
meti näitus „Värvirõõmud/rõõmu värvid“ on osa õppeprot-
sessist, kus on käsitletud erinevaid teemasid ja maalimisstii-
le. Näitusel saab näha nende kahe viimase aasta jooksul val-
minud töid, mis annavad Haljala Rahvamaja seintele värvi-
kamat vunki.
Rakvere Loovuskeskuse juhataja Jule Käen-Tormi sõnul on 
tema õpilased Orgus ja Tammet eeskujulik näide sellest, et 
miski siin elus pole võimatu, kui ainult piisavalt tahta.
„Alguses oli kaks kriipsu, siis kolm, siis juba pintslitõmbed. 
Nüüdseks on mõlemal naisel olnud juba hulgaliselt perso-
naalnäitusi üle Lääne-Virumaa,“ rääkis Rakvere Loovuskes-
kuse juhataja, kunstnik Jule Käen-Torm.
Tema ütlusel peabki inimene olema uudishimulik, selle heas 
tähenduses, ja proovima ning kogema uusi asju ka küpses 
eas. „Selline elukestev põnev protsess hoiab meid erksa ja 
ärksana ning peletab eemale stressi ning haigused,“ lisas ta.
Näitus “Värvirõõmud/ rõõmu värvid” on Haljala Rahvamajas 
üleval kuni 16. märtsini.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Rautakesko on Põhjamaade ja Baltikumi juhtiv ehitus- ja

sisutuskaubamaja, tegutsedes Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu,

Venemaa ja Valgevene turgudel. Eestis ja Lätis opereerime K-rauta

kauplusteketti. Meie sooviks on aidata inimestel oma koduunistusi

lihtsamalt ellu viia.

• kauba vastuvõtu, paigutamise ja väljastamise tagamine

nii kaupluse kui lao territooriumil;

• kaubavarude laoseisu õigsuse tagamine;

• kaupluse haldusprobleemide lahendamine;

• koostöö kaupluse juhataja ja teiste osakondadega.

saada oma CV ja sooviavaldus aadressil

arne.voidula@rautakesko.ee

Arne Võidula, Rakvere kaupluse juhataja,

telefon 3264402, arne.voidula@rautakesko.ee

25.02.2015.a.

Rakvere K-rauta kauplus otsib LAOVANEMAT

kelle põhilisteks tööülesandeks on:

Kandideerimiseks

Lisainfo:

Kandideerimise tähtaeg:

Rautakesko on Põhjamaade ja Baltikumi juhtiv ehitus- ja

sisutuskaubamaja, tegutsedes Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu,

Venemaa ja Valgevene turgudel. Eestis ja Lätis opereerime K-rauta

kauplusteketti. Meie sooviks on aidata inimestel oma koduunistusi

lihtsamalt ellu viia.

• klientide teenindamine ja nõustamine

• kauba korrashoiu jälgimine ja paigutamine

• kaupade varustamine hinnainfoga

saada oma CV ja sooviavaldus aadressil

arne.voidula@rautakesko.ee

Arne Võidula, Rakvere kaupluse juhataja,

telefon 3264402, arne.voidula@rautakesko.ee

25.02.2015.a.

Rakvere K-rauta kauplus otsib särasilmseid

MÜÜGIKONSULTANTE

Kelle peamised tööülesanded on:

Kandideerimiseks

Lisainfo:

Kandideerimise tähtaeg:
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

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

•  K a t e l a  s a e k a a t e r  o t s i b 
kahveltõstukijuhti. Soovituslik 
ka autojuhiloa olemasolu. Info 
tel. 5048960 või katelapuit@gmail.
com

• Vajan puhastuteenindajat. 
Objekt Vaeküla kool (Näpi tee 
10, Näpi, Sõmeru vald). Tööaeg 
14.30-21.30. Töötasu 355 €. Tööle 
asumise aeg 02.03.2015. Tel 5160 
952

• Vajan saemeest Rakverest. Minu 
varustus. Tel 5673 5648

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

• Otsin tööd bussijuhina (kaugliini 
sõidukogemus). Tel 5175 855

• Usaldusväärne pikaajalise 
töökogemusega kodukoristaja 
hoiab korras teie kodu ja vajadusel 
ka aia. Hind kokkuleppel. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5616 6263

• Võiksin olla abiline – „vanaema“, 
ka lapse haiguspäevade ajal. Võin 
tulla lapse koju või võtta lapse 
enda juurde. Elan terviseraadade 
läheduses. Tel 55979543

• Olen valmis tegema erinevaid 
t ö i d  ( v a n u r i  h o o l d a m i n e , 
koduabiline, aiatööd) Rakvere 
lähiümbruses. Tel 5456 4848

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

Lugeja küsib: Töötaja oli puhkusel ja töö-
andja ei maksnud talle puhkusetasu. Töö-
andjalt küsides sai vastuse, et võib maksta 
ka palgapäeval. Kas tööandja võib ise otsus-
tada, millal maksta puhkusetasu?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-ju-
rist Ülle Kool.
Puhkusetasu makstakse töölepingu seaduse 
§ 70 lg 2 kohaselt hiljemalt eelviimasel töö-
päeval enne puhkuse algust. Ainult poolte 
kokkuleppel on võimalik puhkusetasu maks-
ta puhkuse kasutamisele järgneval palga-
päeval.
Antud sättega pole keelatud töötajaga ka 

kokkulepped, kus puhkusetasu makstakse nt 
puhkuse kestel või et puhkusetasu makstak-
se osade kaupa. Oluline on, et ei maksta hil-
jem kui puhkuse kasutamisele järgneval pal-
gapäeval. 
Tööandja ei saa ise otsustada puhkusetasu 
maksmist palgapäeval, selleks on vajalik töö-
andja ja töötaja kokkulepe. Kokkuleppe puu-
dumisel on töötajal puhkusetasu maksmise-
ga viivitamise korral õigus nõuda vii-
vist. Hetkel kehtiv viivis on 8,05 protsenti 
aastas ehk arvutuslikult ligikaudu 0,022 prot-
senti viivitatavalt summalt päevas.

Kuulutaja

Väike-Maarja Gümnaasiumi 
ja Õppekeskuse direktori va-
ba ametikoha täitmiseks kor-
raldatud konkursil osales 9 
kandidaati, konkursikomis-
jon valis direktori ametikoha-
le Marje Eelmaa. 
Marje Eelmaa on lõpetanud 
Tallinna Pedagoogilise Insti-
tuudi kehakultuuri teadus-
konna kehalise kasvatuse 
õpetajana, omandanud sa-
mas terviseõpetaja lisaeriala 
ja läbinud hariduse juhtimise 
magistriprogrammi.

Väike-Maarja gümnaasiumis 
töötas Marje Eelmaa aastatel 
1984 kuni 2005 kehalise kas-
vatuse õpetaja, huvijuhi ja 
õppealajuhatajana, viimased 
7 aastat direktorina.
Seejärel töötas ta 7 aastat 
Laagri kooli direktorina, olles 
kooli looja, ning tänaseni eri-
nevates koolides koolitajana 
ja sisehindamise nõunikuna, 
koolitusjuhina.
Tal on ka rahvusvaheline pro-
jektijuhtimise kogemus 
Gruusias ja Armeenias.

Tema täiendkoolituse loete-
lus on üle 25 nimetuse väga 
olulisi, erinevaid koolitöö ja 
-juhtimise alaseid koolitusi.
Tema kogemuste pagasit on 
rikastanud osalemised rah-
vusvahelistel koolitustel Itaa-
lias ja Türgis.
Gümnaasiumi ja õppekesku-
se eelmine direktor Raili Sirg-
mets suundus omal soovil 
tööle Rakvere Ametikooli.

Kuulutaja

Väike-Maarja Gümnaasiumi
ja Õppekeskuse direktoriks
valiti Marje Eelmaa

JURIST ANNAB NÕU
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Olete hariduselt arst ja diplomaat ning tööta-
nud muuhulgas Eesti Vabariigi suursaadiku-
na Ukrainas. Ja praegu olete Vihula valla ela-
nik?
Jah. Kuigi ma sünni poolest läänevirulane po-
le, on tänu vanaemale side Võsuga kogu aeg 
tihe olnud. Mul on sealkandis ka palju tutta-
vaid-sugulasi, loodus on imeilus ja miks siis 
mitte Võsul elada. Seda enam, et Võsult jõuab 
Tallinnasse tööle umbes tunniga. Töötasin 
mõnda aega ka kohalikus vallavalitsuses, sest 
oli piinlik kõrvalt vaadata, kuidas terve Eesti 
on täis kergliiklusteid, kuid Võsu-Käsmu kan-
dis ei mitte midagi. Võtsin enda kohustuseks 
tegeleda nimetatud valdkonna ning lisaks Võ-
su sadama ja veevärgi teemaga. Praegu töötan 
eraettevõtluses.

Olete kandideerinud Riigikogusse ka rohelis-
te nimekirjas. Miks nüüd Sotsiaaldemokraat-
lik Erakond?
Roheline maailmavaade on mulle jätkuvalt 
hingelähedane. Eestis pole lihtne „roheline“ 
olla, sest ümber ringi on kõik niigi roheline ja 
inimesed ei taju võimalikke ohte. Saksamaal, 
Belgias ja mujal Kesk-Euroopas näeb vaid 
suitsevaid korstnaid ja seal on rohelistel liht-
sam ka n-ö pildil olla.
Lisaks oli kurb vaadata, kuidas rohelised era-
konna sees omavahel riidu läksid. Mind kut-
suti mitu korda neid lahutama – olen ju ka 
diplomaat ja võiks selliste asjadega hakkama 
saada –, kuid lahutad korra, kaks, aga palju sa 
ikka jõuad?
Sotsiaaldemokraatlik ilmavaade sobib mulle 
ka, sest olen võrdsuse printsiibi pooldaja.

Erakond lubab nimetatud printsiipi silmas 
pidades tõsta alampalga 800 eurole. Paljud 
peavad sellist lubadust populismiks, sest lu-
badust ei saa täita erakond ega riik, vaid see 
tuleks ettevõtjate rahakotist.
Teised erakonnad pakuvad alampalga 10prot-
sendilist tõusu igal aastal, meie poole rohkem 
ehk 20 protsenti aastas, mis viie aasta pärast 
annabki kokku 800 eurot. Aega oodata enam 
pole – inimesed lähevad väikese sissetuleku 
tõttu Soome ja mujale tööle, riik jääb tühjaks.
800eurone alampalk on süst, mis taaskäivitab 
palju suurema protsessi. Selge, et koos palga-
tõusugu hakkavad tõusma hinnad, ja seepä-
rast tuleb ette näha ka pensionide tõus. Taha-
me loota, et hinnatõus ei söö palgatõusu ära, 
samas saavad ettevõtjad oma raha hinnatõu-
su arvelt tagasi. 
Meie eesmärk on, et eestlane tunneks end 
hästi terves maailmas. Me liigume palju ringi 
– miks peaksime end oma kesise palga tõttu 
Euroopas halvasti tundma?
Meie programmiline eesmärk on peatada kõi-
ge paremas eas tööjõu väljavool Eestist. Ainu-
üksi Soomes elab hinnanguliselt juba 100 000 
eestlast, sealhulgas lapsed, kes ilmselt jäävad-
ki meie riigi jaoks kadunuks. Kuidagi tuleb 
meil mugavustsoonist, millesse senised riigi-
juhid on laskunud, välja saada.

Milliseid sotsiaaldemokraatide valimisluba-
dusi peate veel tähtsaks?
Kõike, mis puudutab sotsiaalvaldkonda. Ja 
selle parandamist saab ikka ja ainult alustada 
palgatõusust.
Teiseks: hambaravihüvitus – 200 eurot inime-
se kohta, pensionäridele 350 eurot. Hambara-
vi on kallis ja see probleem on kõigis riikides, 
kuid alati on leitud võimalusi kompenseeri-
miseks. Eestlaste hambad on katki ja arstina 
tean kinnitada, et haigetest hammastest või-
vad alguse saada paljud teised haigused – 
neeruprobleemid, südamekelmepõletik jne.
Kolmandaks: lapsi tuleb toetada. Toetuse suu-
rus oli pikka aega 19 eurot – see on ju nalja-
number. Lastetoetuse tõus on mulle isiklikult 

Iga kalendrikuu esimesel nel-
japäeval saab Rakvere Sot-
siaalabikeskuse saalis kokku 
aktiivsus- ja tähelepanuhäi-
rega laste vanemate tugirühm 
(edaspidi ATH tugirühm).
ATH tugirühma eesmärgiks 
on toetada lapsevanemaid ja 
teisi lastega toimetulekul. 
Rühmas pakutakse nõu ja tu-
ge eelkõige kuulamise ja 
mõistmisega, on võimalus ja-
gada oma ja osa saada teiste 
kogemustest ning võimalus 
rääkida inimestega, kes on 
samas olukorras ja mõistavad 
üksteist.
Tugirühm on alati avatud uu-
tele liikmetele ning osaleda 
võib seni, kuni selleks on va-
jadus. Samal ajal, kui lapseva-
nemad vahetavad kogemusi 
ja saavad tuge teistelt grupi 
liikmetelt, on lastel võimalik 
turvaliselt aega veeta laste 
päevakeskuses.
Sel õppeaastal juhivad tu-
girühma Lääne-Virumaa Ra-
jaleidja keskuse psühholoog 
Maarika Kongi ja sotsiaalpe-
dagoog Annika Pärnamägi. 
Rühma kokkukutsumise alga-
tas Eesti Lastefondi toel Hal-
jala Gümnaasiumi sotsiaal-
pedagoog Tiina Pihlak eelmi-
se aasta jaanuaris.

Mis on ATH? 
13. veebruaril korraldas Rak-
vere Lions Club Rakvere Rah-
vamajas heategevusliku tulu-
õhtu „Ulata sõbrakäsi“ ATH 
tugirühma tegevuse toetami-
seks. Aitäh kõigile, kes andsid 
oma panuse.

Tänavu saavad Lääne-Viru-
maa kõrgeima autasu ehk va-
pimärgi Ott Licht, Väino Kal-
doja, Jaak Vettik, Arvo Saul ja 
Vaike Sein.
AS Viru Õlu tegevjuht Ott 
Lichti, kes on üheksa aastat 
südame ja innuga panusta-
nud ettevõtte arengusse, tun-
nustab maavanem Marko 
Torm panuse eest maakonna 
majanduse arengusse. 
AS Silberauto juhatuse esi-
mees Väino Kaldojat tunnus-
tatakse panuse eest maakon-
na majanduse arengusse.

Jaak Vettik on Rakvere Spordi-
kooli direktor, tunnustatud 
treener ja spordisündmuste 
korraldaja, keda tunnustatak-
se silmapaistva töö ja panuse 
eest maakonna spordivald-
konna arengusse.
AS Pihlaka tegevjuhti, oma-
nikku ja asutajat Arvo Sauli 
tunnustab maavanem silma-
paistva töö ja panuse eest 
maakonna majanduse aren-
gusse.
Pikaaegset kultuuritöötajat, 
Lääne-Virumaa Pensionäride 
Ühingu juhatuse esimeest ja 

pensionäride klubi Kuukiir 
eestvedajat Vaike Seina tun-
nustatakse panuse eest maa-
konna sotsiaalvaldkonna 
arengusse.
Lääne-Viru maakonna vapi-
märgid annab maavalitsus 
üle Eesti vabariigi 97. aasta-
päevale pühendatud Lää-
ne-Viru maavanem Marko 
Tormi pidulikul vastuvõtul 
22. veebruaril Haljala Rahva-
majas. 

Kuulutaja

mõistetav, mul on kaks poega ja tütar, kes kõik 
õpivad kõrgkoolis ja loomas oma peret.
Veel tahan jõuda selleni, et presidendi valigu 
rahvas. Kõik meie naabrid saavad presidenti 
otse valida, meil hoiavad erakonnad selle õi-
guse oma käes ja seetõttu on meie president 
justkui nende pantvang.
Välisministeeriumis nägin, kuidas meie küla-
lised imestasid: teie riik ei oska makse koguda! 
Maksude kogumist tuleb tõhustada ja paljud 
asjad selles valdkonnas ringi teha.

Samas, kui võrrelda näiteks Ukrainaga, kus 
olite suursaadikuks, siis polegi meil kõige 
halvemini läinud. Eriti kui piirduda linnade-
ga.
See on tõsi, kui võrrelda Ukrainaga. Nende 
suurim probleem on korruptsioon, mida ei 
õnnestunud välja juurida ka pärast oranzhi 
revolutsiooni.
Mis Eestisse puutub, siis maaelu vajab kind-
lasti kaitsmist. Post, pangakontor, apteek – 
need on elutähtsad asutused. Lisaks transport 
ääremaadel. Omniva kuulub riigile – miks riik 
ajab oma ettevõttega taga vaid suurt kasum-
likkust? Kui teenust on riigi kodanikele vaja, 
siis tuleb seda osutada ka siis, kui kasumit po-
le.
Euroopas makstakse inimesele peale, et ta 
elaks maal, eriti piiriäärsetel aladel. Meil 
muutub maal elamine järjest rohkem vaid rik-
kurite lõbuks.

Lõpetuseks?
Mulle meeldib võrdsuse printsiip. See ei ole 
normaalne, et pensionär saab 300 eurot ja Rii-
gikogu liige 4000. Nad seal Riigikogus ei tun-
netagi enam, mis on tegelik elu.
Kui ma peaksin Riigikogusse pääsema, siis lu-
ban, et olen seal häälekas. Seisan selle eest, et 
Riigikogu hakkaks tööle. Riigikogu peab dik-
teerima ja ütlema, kuidas tuleb valitseda, mit-
te nii nagu praegu, kus valitsus ütleb, kuidas 
peab hääletama. See käis nii ühes teises riigis.

Paul Lettens
rõhub võrdsuselesele

Rakvere Lions Club toetab ATH 
tugirühma tegevust 1000 euroga

Kroonimärgi saavad
Bonzo, Riim ja Soone
Rakvere linnavalitsuse otsuse 
kohaselt antakse sel aastal 
Rakvere linna teenetemärk 
Kroonimärk kolmele kaaslin-
lasele.
Teenetemärgi pälvivad laulja, 
kitarrist ja laulukirjutaja And-
rus Albrecht, keda tema loo-
mingu austajad teavad eel-
kõige esinejanime Bonzo 

kaudu; pedagoog ja mitme-
külgne kultuuritegelane Rai-
vo Riim, kes tuntud ka Rakve-
re Galerii kauaaegse eestve-
dajana ning 1991. aastal Rak-
verre asutatud metallide tööt-
lemise ja metalltoodete val-
mistamisega tegeleva AS As-
tera omanik ja tegevjuht Jaak 
Soone.

Rakvere Kroonimärkide üle-
andmine toimub traditsioo-
nilisel Eesti Vabariigi aasta-
päeva eelsel linnavolikogu 
esimehe Toomas Vareki ja lin-
napea Mihkel Juhkami vastu-
võtul 21. veebruaril Hotell 
Aqva Konverentsikeskuses.

Kuulutaja

Lääne-Virumaa
vapimärgi saab viis inimest

Keskmiselt 7–12 protsenti las-
test on hüperaktiivsed (sh hü-
peraktiivsuse sümptomitega). 
Poisse on hüperaktiivsete 
hulgas 2-10 korda rohkem kui 
tüdrukuid. Sellistel lastel on 
raskusi keskendumisega ja 
tavapärastele reeglitele allu-
misega ning iseenda tegevuse 
planeerimise-organiseerimi-
sega. 
Hüperaktiivsus põhjustab 
märkimisväärseid toimetule-
kuraskusi õppimises, suhtle-
mises täiskasvanute ja ea-
kaaslastega, huvialategevu-
ses.
Kooselu ja suhtlemine ATH 
lapsega võib olla väga väsitav 
ja vanematelt ning teistelt pe-
reliikmetelt palju energiat ja 
vastupidavust nõudev. Tihti 
tunnevad vanemad end süü-

di, et nad ei saa lapsega hak-
kama. Sellise lapsega igapäe-
vane tegelemine tekitab ne-
gatiivseid tundeid: kurbust, 
viha, segadust, abitust.
Tagasiside koolist, märkused 
teistelt inimestelt ja mõist-
matus vanavanemate poolt 
omakorda süvendavad abi-
tust. 
Hüperaktiivsus ei kao elu 
jooksul kuhugi – vaid väikesel 
osal hüperaktiivseteks diag-
noositud noorukitest on need 
tunnusjooned taandunud. Ka 
täiskasvanueas on hüperak-
tiivsetel probleeme tähelepa-
nu koondamise, enesekont-
rolli, töö organiseerimise ja 
ülemäärase aktiivsusega. 
Rohkem infot Eesti Lastefon-
di ATH kodulehelt:
http://www.ath.ee/est/
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Eesti laul

MÕNE REAGA

Poolfinaalijärgses intervjuus 
Õhtulehele ei välistanud 
Born, et laulu esitusel finaalis 
tuleb muudatusi lavakujun-
duse ja kostüümide osas. Sa-
muti mainis ta, et finaalieel-
sel nädalal tahaksid nad kaa-
sartistiga hoida rahulikku ole-
kut ja mitte üle mõelda. Selli-
ne hoiak on arusaadav, sest 
algab ju homme võistlus sisu-
liselt otsast peale, kui suurel 
Nordea kontserdimaja laval 
hakkavad võidu eest võistle-
ma 10 esinejat ning kõik lau-
lud lauldakse otse.
Teise poolfinaali zhüriis ol-
nud muusikakriitik Valner 
Valme paigutas Borni-Rästa 
laulu oma punktitabelis teise-
le kohale, kohe pärast Paide 
bändi Kali Briis Band
 „Mina panin Stigi ja Elina 
loole 9 punkti. Tegemist on 
vastupandamatu hitiga, mil-
lel suurepärane komposit-
sioon, vinge kitarr, äge duett, 
hiilgavad vokaalsed esitused 
eraldi. Meloodia niidab. Laul-
dud sümpaatselt ka selle poo-
lest, et kumbki esitaja ei röögi 
ega pinguta üle, küll aga on 

Elina Born võistleb
homme „Eesti laulu“ finaalis
Lääne-Virumaalt Lehtsest 
pärit lauljatar laulab hom-
ses finaalis koos Stig Räs-
taga laulu „Goodbye to 
Yesterday“.
„Olen väga õnnelik tüd-
ruk!“ rõkkas Elina Born 
sotsiaalmeedias pärast 
poolfinaalist edasipääsu ja 
tänas kõiki helistajaid, kes 
tema poolt hääletasid.

Tõnu Lilleorg

palas täies hinges sees, see on 
näha ja kuulda,“ rääkis Val-
me.
Tema sõnul on laulu heliline 
kujundus hästi paigas, midagi 
pole ülearu.
„Haarab ka see, et midagi on 
justkui varjus, vaka all hoitud, 
seetõttu pulbitsemas. Sobiv 
mustvalge pilt poolfinaalis li-
sas kogu kompotile cool’i. Eli-

na Born on kõvasti edasi läi-
nud nende mõne aastaga, 
mis ta lavadel on, küpsemaks 
saanud. Ma loodan, et lool lä-
heb finaalis hästi. Tundub, et 
tegemist on sellise murdjaga, 
mis meeldib nii rahvale kui 
kriitikutele,“ ütles muusi-
kakriitik.
Borni ja Rästa laulu kiitis sot-
siaalmeedias ka telesarjade 

lavastaja Gerda Kordemets. 
„Esitus meeldis mulle ka vä-
ga, ilma eputamiseta, sisse-
poole pööratud, siiras.” La-
vastaja sõnul näib laulu autor 
Stig Rästa olevat väärika ole-
misega noormees, kes on ka 
aus oma loomingus. 
Homset finaali juhivad Marko 
Reikop ja Henrik Kalmet ja 
seda näitab ETV.

Elina Born ja Stig Rästa poolfinaali ajal ETV stuudios, kui hääletustulemused ei ole
veel selgunud. Foto: Liisa Põder

Väike-Maarja ootab
Popp Tipp-Popp Täpp vilistlasi
10.-12. aprillil toimub Väike-Maarja seltsimajas kokkutulek 
kunagistele laululastele. Plaanis on omavahel taas kokku saa-
da, sest 27 aasta jooksul, mil Popp Tipp-Popp Täpp on toi-
munud, on enamus kunagisi osalejaid lapse ja noore eastki 
välja kasvanud. Ühistegevuste kõrval soovib korraldusmees-
kond koostada näituse erinevate aegade lauluvõistluse foto-
dest ja kokkutuleku lõpetab kontsert.
Korraldajad loodavad sündmuse muuta iga-aastaseks tradit-
siooniks. Praegu on korraldusmeeskond tulnud mõttele, et 
vilistlased võiks jääda kokku käima Popp Tipp-Popp Täpp 
projektkoorina, sest koos saab suuremaid plaane ellu viia.
Väike-Maarja valla laste ja noorte tänavune lauluvõistlus 
Popp Tipp – Popp Täpp 2015 toimub Väike-Maarja seltsima-
jas 11. aprillil algusega kell 12.
Rohkem infot leiab Väike-Maarja valla koduleheküljelt.

Kuulutaja
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Tänasel päeval on teater ke-
nasti pildil, etendustel käib 
palju rahvast ning usinalt an-
takse külalisetendusi pea 
kõikjal Eestis. Ringireisimise 
lembust tõestab statistika, ni-
melt andis Rakvere Teater 
2013. aastal suurte riigiteatri-
te seas kõige rohkem etendu-
si maakondades, lausa 93 
korda. Teise koha hõivas rin-
gireisimise arvestuses Ugala 
51 ja kolmanda Endla 33 
etendusega. Teatrietenduste 
publiku arv on kaks viimast 
aastat ületanud 66 000 piiri, 
mis on tubli tulemus, kui vaa-
data, et trupp on võrreldes 
teiste teatritega väiksem ja 
Rakveres võrreldes teiste teat-
rilinnadega vähem elanikke. 
Eelmine aasta oli teatrile edu-
kas välissuhtluses, kui „köögi-
ga” anti Soomes lausa 30 
etendust. Samuti on viimaste 
aastate teatriauhindadelt too-
dud koju parima meespeao-
satäitja priis ja teenitud oluli-
si nominatsioone. 

Lugusid täis maja
Kuigi tänane teatrimaja näeb 
välja igati noobel, on see nii 
olnud alles viimased 10 aas-
tat. Selge vajadus remondi jä-
rele tekkis 70ndate lõpus, kui 
tekkis ka mõte, et praegune 
väike maja võiks kuuluda sa-
muti teatrile. Siis olid seal 
taara- ja viinalaod. Ometi re-
monti ei toimunud ja 1983. 
aastal tuli suure saali lae alla 
tõmmata võrgud, et krohv 
publikule pähe ei pudeneks. 
90ndate kätte jõudes oli olu-
kord niivõrd halvenenud, et 
suures saalis ei saanud enam 
üldse etendusi anda, siis 
mängiti kultuurimajas ja teis-
tes kohtades. Remondiraha 
kogumiseks korraldatati Hal-
jalas 1000 krooni ball, kui 
oma sõsarteatrile tulid appi 
teised teatrid, pakkudes rah-
vale meelelahutuslikke ette-
asteid. Lahked inimesed ost-
sid ballile pääsme, mille hind 
1000 krooni võrdus tollal 
keskmise palgaga. Nii saadi 
1994. aastaks siiski kõige hä-
dalisem remont tehtud ning 
etendusi kodulaval edasi an-
da. Tänase šiki ilme omandas 

Rakvere Teater tähistab 75. juubelit
Täna on teatrimajas suur 
pidu, kus teatri sünnipäe-
va tähistab ligi pool tuhat 
külalist. Rakvere Teater 
avati 1940. aasta 24. veeb-
ruaril ning esimeseks la-
vastuseks oli August Kitz-
bergi „Tuulte pöörises“, 
mida muide mängiti taas 
suure eduga ka paari aasta 
eest.

Tõnu Lilleorg

seotud teatriga ühel või teisel 
moel. „Nimepidi ei tahaks kü-
lalislauljaid välja öelda, kes 
veidi teab teatri lähiajalugu, 
võib vaikselt hakata mõtlema, 
kes meil siis laval üles on as-
tunud, ja huvitav, kas nemad 
ka tulevad,“ kergitas Saare-
mäe saladuseloori külalisesi-
nejate eest vaid tsipake. 
Peoõhtu toimub kõikjal teat-
rimajas, muidugi väikeses 
majas ning ka kultuurimaja 
saalis. Peolisi tantsutavad 
bändid, teiste hulgas tele-
visooni aastavahetuse prog-
rammist tuttav „Swingers“ ja 
DJ-d. „Lusti ja lõbu ja kõike 
saab olema,“ oli Saaremäe 
kindel, et peoõhtuks ollakse 
hästi ette valmistatud.
Mida ootab teater aga sünni-
päevakingiks publikult? „Ar-
van, et iga teatri külastus ongi 
meile kingitus,“ muheles Ül-
lar Saaremäe, „loodaks ikka 
endiselt rohkearvulist külas-
tamist, et meid maha ei jäe-
taks. Muid kingitusi ei oskagi 
oodata. Teeme teatrit ju pub-
liku jaoks.“

Rahvarohke ja ratastel: fotomeenutus mullusuviselt Baltoscandalilt, kui teatrimaja õu kihas teatrisõpradest ja Rakvere oli terveks nädalaks Eesti teatrielu 
keskpunkt. Hästi äratuntava logoga bussi uksel seisab üks eesti tipplavastaja Renate Keerd. 

Üllar Saaremäe:
„Sel hooajal jõuab publiku ette veel neli uusla-
vastust, neist esimene, kuulus lugu ettevõtlikust 
puunukust juba 6. märtsil.
„Buratino“. „Lastelugu koos legendaarse muusi-
kaga Olav Ehala sulest.“ 
„Põhjas“(26. märts). „Maksim Gorki näidendi la-
vastab Jussi Sorjanen Soomest, tema oli ka üks 
soomlastega koostööprojekti eestvedaja.“ 
„Sinatraga kuu peal“ (10. aprill). „Laval suurepä-
rane duett Ülle Lichtfeldt – Tiina Mälberg, väike-
se paralleeli võiks tuua kunagisest hittlavas-
tusuest „Toatüdrukud“. Sel korral mängivad nad 
põetajaid. Lavastab Ivo Eensalu, näidendi auto-
rilt Marie Jonesilt on varem Rakveres lavastatud 
„Kivid taskus”.“
„Maailma parim küla“ (19. juuni). „Etendus toi-
mub teatrimaja taga rahvaaias, seekord ei sõida 
me linnast ära oma suvehitti tegema. Lugu rää-
gib mehest, kes ehitas kiriku, mille ümber tekib 
küla, kus kõik õitseb ja inimesed elavad rõõmus 
ja lustis. Ümbritsev maailm seisab aga kolmanda 
maailmasõja künnisel. Selle päris prohvetliku loo 
lavastab Jaanus Rohumaa. Ja muidugi mängime 
suvel mulluseid menulavastusi „Üks pealuu Con-
nemaras“ ja „Mina olin veel väikene“.”

PEANÄITEJUHT SOOVITABteatrimaja 2005. aasta sep-
tembris, kui teatrimaja avati 
pärast põhjalikku renoveeri-
mist, mis tehti arhitekt Raul 
Vaiksoo kavandi järgi.

Peokava peegeldab ajalu-
gu
Teatri peanäitejuht Üllar Saa-
remäe sõnul on korraldus-
toimkond peokava etteval-
mistamisel tuhlanud hoolega 
arhiivides ja leidnud nalja-
kaid käskkirju, ajaleheartik-
leid ja kirjavahetusi. Kõik 
need kantakse külalistele tä-
na ette. „Kava on humoorikas 
ja kerges võtmes, tuima aja-
lootundi pole plaanis esita-
da,“ ütles Saaremäe. Lisaks 
kuuleb ohtralt laule. „Vaade 
ajalukku on vürtsitatud laulu-
dega, mis pärinevad meie la-
vastustest läbi aegade. Mõ-
ned laulud on praegustest la-
vastustest, aga püüame vaa-
data ka päris kaugele, nii kau-
gele, kui meie arhiiv ulatub,“ 
lausus peanäitejuht. Lisaks 
oma näitlejatele laulavad mõ-
ned külalised, kes on olnud 

Foto: Heigo Teder
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Rakvere linnavolikogu algatas 
Jakobsoni ja Parkali tänava 
vahelise maa-ala detailpla-
neeringu koostamise.
Kõnealune maatükk asub 
kesklinna vahetus läheduses 
Pihlaka kohviku ja muusika-
kooli vahel. Samuti puudutab 
planeeringu koostamise alga-
tamine hetkel tühja maatükki 
Parkali tänava ääres Pihlaka 
kohviku ja Art Hotelli vahel.
„Päris suur ala kõnealusest 
piirkonnast kuulub linna 
omandisse, ülejäänu on 
eraomanike käes,“ selgitas 
abilinnapea Rainer Miltop. 
„Ettepanek on muuta sel alal 
krundi piire ja seejärel algata-
da diskussioon, kuidas kasu-
tada linnale kuuluvat maad.“
Pihlaka kohvik tahab linnalt 
veidi maad osta, et laiendada 
sinna tootmist ja rajada ringi-
sõiduvõimalus ettevõtet tee-
nindavatele veoautodele 
(praegu peavad nad manöö-
verdama tupikutes). 
Linn omakorda tahab muuta 
Parkali tänava ühesuunali-
seks ning rajada selle äärde 
parkimiskohad peagi valmiva 
Targa Maja teenindamiseks. 
Rainer Miltopi sõnul muude-
takse Parkali tänav pigem ja-
lakäijate tänavaks, mis oleks 

omamoodi pikenduseks pro-
menaadile, kuid seal oleks tu-
levikus lubatud ka vähene au-
toliiklus parklakohtadele ligi-
pääsemiseks.
„Läbi oleme rääkinud ka het-
kel tühja krundi omanikega,“ 
jätkas ta. „Esialgsest kavan-
dist ehitada sinna üsna roh-
maka väljanägemisega hoone 
oleme jõudnud eskiisil päris 
kena kolmekorruselise elu-
majani.“
Detailplaneeringu koostami-
se eesmärk on kinnistu jaga-
mine ja piiride muutmine; 
ehitusõiguse määramine; 
ehitiste olulisemate arhitek-
tuurinõuete seadmine, täna-
vate maa-alade ja liikluskor-
ralduse, haljastuse ja heakor-
rastuse põhimõtete määra-
mine; servituutide vajaduse 
määramine; kujade määra-
mine; tehnovõrkude ja –raja-
tiste asukoha määramine 
ning muude seadusest ja teis-
test õigusaktidest tulenevate 
kinnisomandi kitsenduste 
ulatuse määramine planeeri-
taval maa-alal. 
Planeeritava ala suurus u 16 
300 m².

Aivar Ojaperv

Rakvere kesklinnas Parkali ja Jakobsoni sklinnas Parkali ja Jakobsoni 
tänaval algatati detailplaneeringu koostaminetänaval algatati detailplaneeringu koostamine

Võim ja vaim 
mängisid korvpalli
Rakverere Teatri juubeli pu-
hul korraldatud sõbralikus 
mõõduvõtus vaim versus 
võim alistas sünnipäevalaps 
60:58 võimu võistkonna.

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

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

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

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

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

• Müüa kap.remonti vajav 1toaline 
korter Kunda linnas Pargi tn. 
Korteril uued aknad. Korteril ei 
ole kommunaalvõlga. Hind 999 €. 
Tel 522 9233

• Müüa renoveeritud 1toaline korter 
Türil – hea asukoht, väiksed maksud. 
Tel 5294 787

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

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

• Müüa 2toaline möbleeritud 
korter Sõmerul (46 m2). Otse 
omanikult. Hind 20 000 €, tingi! Tel: 
+358 400 215 912

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

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

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

• Müüa soodsalt väike ja hubane 
2toaline korter Türi lähistel. Tel 5330 
5340, Kaja

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

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

• Müüa 3toaline k.m. korter Rakveres 
Jaama tn. Kiire! Tel 5675 7165

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn. (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa 3toaline k.m korter Rakvere 
kesklinnas. Värskelt renoveeritud 2015. 
aastal. Kõik sisustus jääb sisse, uus 
köök koos tehnikaga. Otse omanikult. 
Oodatud kõik pakkumised! Tel 5354 
2997

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

• Müüa 3toaline korter Jänedal. 
Kap.remonti vajav. Aknad vahetatud. 
Esimene korrus. Hind 13900 €. Tel 
5262 267

• Müüa 3toaline korter Jõgeva vallas 
(Vaimastvere 8 km, Jõgeva 10 km). 1/3, 
68 m2, toad eraldi, 2 sahvrit, aknad-
uksed uued, puitpõrand, köögimööbel. 
Väga ilus roheline koht, lähedal Pedja 
jõgi, Endla järv. Hind 3500 €, tingi! Tel 
5551 8067

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

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

KINNISVARA

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

MÜÜA ELAMUMAA

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

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

Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägavere 
35, suuruses 12 m2, 20m2, ja 50m2. Maja 
asub kergelt leitavas asukohas ja on 
heade parkimis  ngimustega. Hoonel on 
kinnine sisehoov. Ruumides on remont 
tehtud, soovi korral jääb mööbel sisse. 
HINNAD: 12 m2 60 EUR, 20m2 80 EUR 
ja 50m2 145 EUR. Helista 5233830 Lisete

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

U U S  H I N D !  M ü ü a  Va n a - V i n n i s 
endine talukoht looduskaunis kohas, 
maatulundusmaa, sobib elamu ehituseks. 
Krundil elektri liitumine, kü  epuid umbes 
500m3. Krundi suurus 6,1 ha. HIND 13800 
EUR. Helista 5530227 Eino

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

MÜÜA MAJAD

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

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

Müüa kesklinnas keskmises seisukorras 
möbleeritud 2-toaline korter. Aknad 
vahetatud, wc ja dush ühes ruumis, kahe 
toa vahel panipaik. Majas häs   toimiv 
korteriühistu. HIND 29000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Pajus  s, Linnu 9, esimesel korrusel 
3 toaline avara planeeringuga korter. 
Korteris on alustatud remondiga, 
aknad vahetatud. On alustatud maja 
renoveerimisega. HIND 15700 EUR. 
Helista 5063921 Galli

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

Müüa renoveeritud 3-toaline rõduga 
korter Sõmerul, Astri 1, looduslikult 
kaunis kohas. Korter on väga heas korras 
ja asub teisel korrusel. Korteris on 2 
panipaika ja korteri juurde kuulub ka 
keldriboks. HIND 29900 EUR. Helista 
5063921 Galli

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

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

ÜÜRILE ANDA 1-3 AHI-JA KESKKÜTTEGA KORTERID! 53331805 OLEV; LISETE 5233830
SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

ÄRIPIND

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

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

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

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

• Soovin osta maja Rakvere linnas 
ca 170-250m2 ja renoveeritud. 
Pakkumisest anna teada aadressil 
riinukas13@gmail.com või telefonil 
5278 096

• Ostame maja/talukoha kuni 20 km 
Rakverest. Hind kuni 25 000 €. Tel 
5557 5171

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

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

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

• Perekond soovib üürida 3toalist 
a h i k ü t t e g a  k o r t e r i t  R a kv e r e s 
(pesemisvõimalusega). Tel 5557 1071

• Anda üürile 1toaline mug. korter 
Kungla tn. Möbleeritud, V korrus. 
100 € + kom.kulud (2 kuu ettemaks), 
vabaneb 1.03. Tel 5515 680

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
remonditud, WC- ja dushiruumiga, 
internet. Parkimine maja hoovis. Gsm: 
5160 906

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e  k . m . 
möbleeritud kk-ga korter Sõmerul. 
Üür 140 € +kom.maksed. Tel 5101 461

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

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

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

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

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

• Üürile anda 2toaline korter Lepnal 
(III k.) Tel 5566 1274

Andrus Peiel
Maakler

Tel 527 1011

Carmen Lillepea
Maakler

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

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• hea ruumilahendus
• magamistoad eraldi
• korralik vannituba
• suur köök

Hind 24 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

ENERGIA PST, LEPNA ALEVIK

MÜÜA MAJA

Hind 88 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

EISMA KÜLA, VIHULA VALD

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

PÕLLU TN, SÕMERU

MÜÜA MAJA

KOOVÄLJA, SÕMERU VALD

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

ROHUAIA TN, RAKVERE

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

ENERGIA PST, LEPNA ALEVIK

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

PARGI TN, KADRINA

MÜÜA MAJA

VIRU-JAAGUPI, VINNI VALD

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

MÜÜA MAJA

MARINU KÜLA

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

TEHNIKA TN, KADRINA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

LAADA TN, RAKVERE

MÜÜA MAJA

ANGUSE KÜLA, VINNI VALD

• uus palkmaja
• 2 korrust, 4 tuba
• avatud köök
• saun, dušš

• II korrus
• hea seisukord
• korter maja keskel
• läbi maja planeering

Hind 25 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 123 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kinnistu 1,46 ha
• 2-korruseline maja
• ren. saun-suvemaja

• IV korrus
• läbi maja planeering
• rõdu
• hea asukoht

Hind 31 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 18 800 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• ahjuküte
• uued aknad, katus
• läbi maja
  planeering
 

• üldpind 78,7 m²
• ilus korter
• asub maja keskel
• väga hea asukoht

Hind 23 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 24 555 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kolm tuba
• kõrvalhoone, maakelder
• uus el. juhtmestik
• sahver

• üp 97 m²
• kinnistu 1,5 ha
• 2 abihoonet
• kelder, kaev

Hind 26 500 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 7 500 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kelder
• uus välisuks ja elutoa aken
• WC ja vannituba
  eraldi

• renoveeritud
• garderoob, dušširuum
• uued uksed-aknad
• avatud köök

Hind 32 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 320 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• üp 346,8 m²
• 8 tuba, 2 korrust
• 2 sauna
• maakelder
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

•  Anda üüri le  2toaline korter 
Tamsalus. Tel 5110 478

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

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

• Anda rendile äripind Rakver3e 
kesklinnas (80 m2). Sobib ka kahele. 
Tel 5636 4032

ÄRIPINNAD

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa Ford Focus 1,8D 2000. a, 
luukpära, 5 ust, heas sõidukorras. Tel 
5028 156

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

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

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

• Müüa Opel Astra N-Joy 2,0DTI 
2 0 0 2 .  a  7 4  k W ,  t u r b o d i i s e l , 
hõbedane metallik, luukpära, 5 ust, 
konditsioneer, kesklukk+sign. puldist, 
püsikiirusehoidja, naastrehvidel, 
kehtiv ülevaatus, heas tehnilises 
korras, ökonoomne, soodsalt 1970 €. 
Rakvere. Tel 5157 747

• Müüa Opel Astra 1,8 v.a. 1998,  
luukpära, bensiin, heas korras. Tel 
5210 699

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

• Müüa Renault Trafi c 2005. a, 9 kohta, 
hind 4900 €. Tel 5153 621

• Müüa Seat Cordoba Variant 
1,9SDI 2000. a diisel, tumehall met., 
universaalkere, kesklukk, pl.soojendus, 
stereo, veokonks, naastrehvidel, 
ülevaatus 08/2015, väga heas tehnilises 
korras, hea Volkswageni tehnikaga, 
superökonoomne, väga soodsalt - 
kõigest 1570 €. Rakvere. Tel 5157 747

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel, 
u n i v e r s a a l ,  k u l d n e  m e t a l l i k , 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
kesklukk+sign. puldist, 4xel.aknad, 
t u m e  s a l o n g ,  v e o k o n k s,  h e a s 
tehnilises korras, roosteta, mõkideta, 
ökonoomne, soodsalt 2970 €. Rakvere. 
Tel 5157 747

• Müüa Volkswagen Transporter 
buss 2,5 bensiin 94. a, nelivedu, vajab 
remonti, talverehvid. Üv. ja kindl. ei 
ole. Hind 1000 €. Tel 5565 0445

• Müüa Volkswagen Transporter 
buss 92. a, 2,4 diisel. Vajab remonti. 
Talverehvid. Üv. ja kindl. olemas. Hind 
1000 €. Tel 5565 0445

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW 2003. 
a must metallik, universaal, 5 ust, 
uuem mudel, sõiduk väga heas korras, 
üliökonoomne, rikkalik lisavarustus. 
Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa Subaru Impreza 99 valuveljed. 
Hind 150 €. Tel 5565 0445

SÕIDUKID

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686

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

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

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

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Võsatööd, hooldusraided. Tel 5377 
2571

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

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

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

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

•  K a t u s e - ,  f a s s a a d i -  j a 
siseviimistlustööd. Tel 5157 386

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

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

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

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

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

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

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

• Metalli treimistööd. Ooteajad 
lühikesed. Info tel 518 3858

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

• San.tehnilised- ja torutööd. Tel 5157 
386  

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

•  S a l v k a e v u d e  k a e v a m i n e , 
puhastamine ja remont. Tel 5574 792

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

• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Kolimine ja transportteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

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

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

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

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

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

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

• Transport-kiirkullerteenus 
Vo l k s w a g e n  T ra n s p o r t e r i g a 
(kandevõime 980 kg ja hind 0,32 
eurot kilomeeter). Poolhaagis 
Scania R420 platvorm (kandevõime 
24 000 kg ja hind 0,89 kilomeeter). 
Tel 5133 744

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• 8 reisijale transporditeenus. 
Eesti-, Euroopa-, ürituste jne 
sõidud. Buss Opel Vivaro 2009. a 
pika kerega (korralik pakiruum). 
Tel 55614 554 oyplanet@gmail.com

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

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

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

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

• T V- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* 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

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

www.kuulutaja.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

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

• Müüa lahtikäiv pesukastiga diivan. 
Tel 5178 181

• Müüa vannitoa seinapeegel (laius 51 
cm, kõrgus 72 cm, valge), dušikabiin 
(alus 80x80 cm, uk-sed, valge) ja 
seinakapp (68x71 cm, roheline). Hind 
kokkuleppel. Tel 5349 5625

•  O d a v a l t  m ü ü a  2  n .  k e v a d -
sügismantlit (kapuutsiga, helebeež-
hall, suurus XL) ja samas suuruses 
t u m e p r u u n  ku n s t k a r u s n a h a s t 
talvejope mütsiga ning nat.nahkpalitu 
kapuutsiga. Tel 5664 8311

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

•  Müüa kor ral ik  sülear vuti  i5 
protsessoriga, 4gb ram, Windows 7. 
Hind 200 €. Tel 56 454 853

• Müüa karmoška. Tel 5302 0065

• Haljala lähedal müüa heas töökorras 
küttepuusaag (4 kW, läbimõõt 50 cm) 
ja koonusega elektripuulõhkuja (5 
kW) ja kaabel 10 m. Tel 5615 2771

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

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

• Ostan vanu vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• Ostan veneaegse vahvliküpsetaja 
Esta või Volta. Tel 5039 650

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

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

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

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
j ä ä n u d  e s e m e i d  k i l a - k o l a n i . 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849  

• Ostan Pioneer-pliidi küttekeha. Tel 
5844 7898

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

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

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

• Ostan heas säilivuses Eesti krooni 
p a b e r r a h a .  Hi n d  E e s t i  Pa n g a 
kurss+10%. Tel 5043 349

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

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

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

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

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%
KÜTTEPUUD

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

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

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

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

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

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud. 
Tel 5192 4320

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848

• Müüa küttepuid (metsakuiv ja lepp), 
hind al 27 €/ruum. Transport. Tel 
5304 0689

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 
3504

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

• Müüa seinaplaadid (15x15, erinevad 
värvid), soodsalt. Tel 5645 1891

EHITUS
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Hiljemalt neljapäeva kella 11.00 antud kuulutus 

ilmub reedeses lehes. Kuulutusi saab toimetusse 

edastada ka telefonil 322 5091 või 

e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
Kuulutuste vastuvõ   
toimetuses E-R 9-17 

Vilde 6a, Rakvere

• Ostan 10 rulli ruberoidi. Tel 58156445

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5211 235

• Müüa väike taksikutsikas. Hind 
100 €. Samas müüa ka tuhkrud ja 
küülikud. Tel 5636 4032

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS

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

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

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

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

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

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

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

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

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

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

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

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

VANAVARA

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

TUTVUS
• Noor naine tutvub tööka asjaliku 
mehega (kuni 75a). Tel 5616 5333

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Taaskasutuskauplus Maara 
R a k v e r e s  L a a d a  1 4  ( v a n a 
turuhoone)

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

TEATED

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa kanapüügivarustus. Tel 5199 
7910

• Müüa kvaliteetsed kuuldeaparaadid. 
Hind 17 €. Tel 5013 393

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

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

www.powersmoke.ee
Rakveres Vaalakeskuses ning 

Laada tn 37 II korrusel

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

hea hinnaga. 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame kallist 
HELVI IRENE LEPPARU 

ja avaldame sügavat
 kaastunnet omastele. 

Oleme sel raskel hetkel teiega. 
Kersti, Kristi, Greete 

ja Kaspar

Igale meist on antud aeg - 
aeg tulla, olla ja minna...   

 Südamlik kaastunne Raulile kalli ema 
HELVI AUNA
 kaotuse puhul.

Liivi lastega 

Siiras kaastunne perekond Järvele 
abikaasa ja isa 

LEMBIT-OSVALD JÄRVE 
surma puhul. 

KÜ Koidula 6 elanikud

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

www.kuulutaja.ee
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Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupai-

Rakvere kutsikas - 13.02.15 a. leitud 
Rakvere linnast Lõõtspilli 2, emane 
koer, kiip puudub.

Tommi on omaniku kaotuse tõttu 
05.02.15 varjupaika elama asunud 
isane keskmises vanuses sõbralik 

koer. Iseloom on Tommil hea, tüli ei 
nori ning laseb ennast paitada ning 
otsib inimese lähedust. Kuna Tommi 
elas varem maal talus, siis sobib väga 
hästi sarnasesse kohta elama, kas siis 
sõbraks või ka majavalvuriks, sest on 
kasvult suur ning ilusa jämeda häälega.

Bim - 02.02.15 Väike Maarja vallast 
Pikevere külast leitud isane koer.

Tessi on 12.02.15 omaniku poolt 
varjupaika loovutatud umbes 6 

aastane emane sõbralik koer. Tessi 
sattus meie juurde, kuna omanik oli 
sunnitud Eestis lahkuma, ning seetõttu 
otsib Tessi uut ja vahvat perekonda, 
kellel oleks aega ja tahtmist temaga 
tegelda. Tessi sobib nii laste kui ka 
teiste loomadega, ning on väga hea 
iseloomuga, otsib inimeste lähedust 
ning tahab pai saada. Sobib nii sõbraks 
kui ka koduvalvuriks, sest on olnud 
õuekoer, tal on ilust tihe kasukas nii et 
külma ei karda.

Eeva - 01.12.14 Tapa vallast Lehtse 
külast leitud emane umbes aastane 

kass. Vaktsineeritud,  mikrokiibistatud 
ning steriliseeritud.

Mairo on armsa olemisega vahva 
u m b e s  1  a a s t a n e  i s a n e  k a s s . 
P e re n a i s e t a  j ä ä n u d  o n  Ma i ro 
vapralt vastu pidanud aga silmades 

siiski kurbus. Loodame, et leidub 
hea peremees-või naine kes soovib 
Mairoga tutvust teha ja armastavat 
kodu pakkuda. Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilusti liivakasti.

Mäger on 2 aastane isane sõbralik 
kass, saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti. Rakvere vallast 
Taaravainu külast Lepna teelt leitud ja 
13.11.14 varjupaika toimetatud. Mägra 
uues kodus peaks olema võimalik teda 
toita spetsiaalse toiduga, kuna kiisul 
on seedimisega probleeme ning vajab 
seetõttu kvaliteettoitu, et ta kõht ilusti 
korras oleks. Ka siin saab ta spetsiaalset 
sööki ning see paistab teda aitavat, 
seega loodetavasti on mõnel inimesel 
võimalik seda talle lubada. Muidu aga 
on Mäger igati terve ja tore kiisu, ning 
muid terviseprobleeme tal ei ole.

Metto on 18.01.15 Vihula vallast 
Metsiku külast maja maha põlemise 
tõttu varjupaika sattunud koer. 
Tulekahjus hukkusid kutsa mõlemad 
omanikud, ning seetõttu vajab Metto 
uut ja armastavat kodu, kes aitaks tal 
kaotuse valust üle saada. Iseloomult 
on Metto väga sõbralik, väga hea 
iseloomuga, ning saab kõigiga hästi 
läbi. Sobib hästi maakoju kus palju 
ruumi, sest on suuremat kasvu koer. 
Metto on saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ja mikrokiibi.

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473

Aastal 2018 tähistab Eesti Va-
bariik senise ajaloo kõige üm-
margusemat tähtpäeva sajan-
dat sünnipäev. 
Kõik inimesed, organisatsioo-
nid, ettevõtted, seltsingud, 
riigiasutused ja muud ühen-
dused on kutsutud mõtlema 
selle peale, kuidas Eesti Vaba-
riigi 100. sünnipäeva meelde-
jäävalt tähistada ning praegu 
on paras aeg alustada etteval-
mistustega. 

Ideid koondab veebileht
„Eesti Vabariigi 100. sünni-
päev on niivõrd oluline sünd-
mus, et selle korraldamist ei 
saa jätta vaid Riigikantselei 
õlgadele. Käesolevaga annab 
Riigikantselei Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva tähistamise 
üle rahva kätte. See tähendab, 
et igaühel on võimalus pa-
nustada, korraldades ise 
sündmuse või tehes ära mi-
dagi olulist Eesti jaoks,“ ütles 
riigisekretär Heiki Loot. 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäe-
va kavasse on oodatud sünd-
musi ja ettevõtmisi lisama 
kõik Eestimaal ja mujal ela-
vad inimesed. Selleks on loo-
dud veebileht ev100.ee, mille 
kaudu on võimalik teada an-
da, mida on plaanis Eestile 
100. sünnipäevaks kinkida, 
ning vajadusel leida kaasa-
mõtlejaid ja vahendeid.
„Iga sünnipäeva puhul on 
peamine küsimus – mida kin-
kida sünnipäevalapsele? Mis 
oleks väärikas kink Eestile te-
gemiseks?“ küsis Jaanus Ro-
humaa, EV100 korraldus-

Teeme Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks kingitusi

toimkonna 
juht. „Kingitus-
te tegemine 
Eestile on tege-
likult kingituste 
tegemine meile 
endile. Meil 
avaneb suure-
pärane võima-
lus teha teine-
teisele kingitusi 
ja meeldivaid 
üllatusi, kuna 
Eesti Vabariigi 
sünnipäev on 
Eesti inimeste 
pidu. Vaadake 
ringi ja mõelge, 
mida te soovik-
site parandada 
oma naabrus-
konnas, milli-
seid üritusi või 
sündmusi sooviksite kinkida 
inimestele ja kaasmaalastele 
laiemas mõttes,“ selgitas Ro-
humaa. 
„Eesti Vabariigi 100. sünni-
päev on võimalus uute ini-
mestega tutvumiseks ja koos-
tööks, mida igaüks võiks võtta 
kui võimalust ennast arenda-
da ning näidata seda, mida ta 
oskab ja armastab. Meie ela-
me Eestis, me oleme selle 
maaga tihedalt seotud, siin 
elavad inimesed, keda me ar-
mastame ja kellele õnne soo-
vime - teemegi neile kingitu-
si!“ ütles Rohumaa. 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäe-
va puhul ei ole tegemist vaid 
ühe päevaga, see on pikem 
periood, mille läbimine viis 
meid viimaks omariiklusele. 

„Alguspunktiks sobib 2017. 
aasta aprill, kui möödub sada 
aastat eestlaste asuala koon-
damisest ühte kubermangu, 
millega suures piires tekkis 
täna igituttav Eesti kontuur. 
Sünnipäeva tähistamise kõrg-
hetk on muidugi Eesti oma-
riikluse väljakuulutamine 24. 
veebruaril 1918. aastal. Edasi 
tähistame sajandi möödu-
mist Vabadussõja sündmus-
test ning lõpetame 2020. aas-
ta 2. veebruaril Tartu rahu 
aastapäevaga,“ selgitas Too-
mas Kiho, EV100 juhtrühma 
esimees. 
„Eesti Vabariigi 100. sünni-
päev pole mitte ainult rõõ-
mus tähistamine, see annab 
meile võimaluse värske pilgu-
ga vaadata Eesti ajaloole, ole-

vikule ja tulevikule,“ lisas ta. 

100 tamme
pargid kõikjale üle riigi
Ettevalmistused sünnipäe-
vaks on käivitunud ja mitmed 
ühiskingitused on juba töös. 
Näiteks Eesti Arhitekti Liidu 
poolt on ellu kutsutud arhi-
tektuuriprojekt “Hea avalik 
ruum“, mis puudutab mitme-
te Eesti linnade linnasüda-
meid, Riigikantselei kutsub 
kõiki eestimaalasi üles istuta-
ma Eesti Vabariigi 100. sünni-
päevaks oma tammepuu, sa-
muti on üle riigi rajamisel 
Eesti 100 tamme pargid. 
Eesti teatrid kavandavad 
ühiskingitusena tuua küm-
nendite kaupa vaatajate ette 
unikaalse Eesti sajandi loo. 
Juba praegu on kõigil võima-
lik kaasa lüüa Eesti 100 aarde 
valimises ja selle põhjal Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäevaks 
kavandatavas avastusmän-
gus. 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäe-
va tähistamiseks on moodus-
tatud Vabariigi Valitsuse ko-
misjon, kelle ülesandel on 
Riigikantselei alla loodud 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäe-
va korraldamiseks EV100 
juhtrühm ja igapäevaselt toi-
metav toimkond. Nende üles-
andeks on koordineerida ja 
jagada infot EV100 sündmus-
te ja ettevõtmiste toimumis-
test. 
Info EV100 sündmuste ja kin-
gituste kohta: ev100.ee.

Kuulutaja
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Ta sündis 28. märtsil 1867 
Pärnumaal Sauga vallas kalu-
ri perekonnas. Juba poisike-
sena tundis ta suurt huvi ma-
aelu vastu ja luges palju selle-
teemalisi raamatuid.

Haridustee
Tema haridustee sai alguse 
Kantsi külakoolist, seejärel 
jätkusid õpingud Audru ki-
helkonnakoolis ja Pärnu 
kreiskoolis, kus ta omandas 
hästi saksa keele. Pärast krei-
sikooli lõpetamist 1884. aas-
tal tahtis Kampmaa jätkata 
kooliõpetaja ameti omanda-
mist, kuid isa ootamatu hai-
gus ja surm lõid noormehe 
esialgsed plaanid astuda Tar-
tu Õpetajate Seminari sassi ja 
nii jätkas ta õpinguid Valgas, 
köstreid ja koolmeistreid koo-
litavas Cimze Seminaris. 
Pärast kooli lõpetamist 1888 
asus Kampmaa tööle esmalt 
vallakooliõpetajana Tõsta-
maal, seejärel köstrina ja kir-
jandusloolasena Väike-Maar-
jas.
Just Väike-Maarjas hakkas 
Mihkel Kampmaa rohkem 
panustama avalikku tegevus-
se. Hea saksa keele oskajana 
tõlkis ta kiriku lauluraamatu 
ja pani sellele pealkirjaks „Vi-
ru teine kannel“. 
Samas avaldas ta mitmeid 
koolilugemikke. Tuntumad 
nendest on „Kooli lugemise-
raamat I“, „Emakeele õppimi-
se raamat algklassidele I-II“ ja 
„Sõna vägi“. Väike-Maarjas 
kuulus Mihkel Kampmaa ka 
mitmesugustesse isetegevus-
seltsidesse, avaldas hulgali-
selt publitsistikat ja viljeles 
koorilaulu. 1891. aastal, õpe-
tades Väike-Maarja kihelkon-
nakoolis, tundis ta tõsist mu-
ret maal elavate laste haridu-
se käekäigu pärast ja kirjutas 
oma mälestusteraamatusse 
järgmised read: „Minu soov ja 
tahe on, et kõik maal elavad 
lapsed, suuremad ja väikse-
mad, saaksid lugeda raama-
tuid oma emakeeles, et õppi-
da ise mõistma, mis meie väi-
kese maa juures veel hääd on 
ja see hää on - meie ilus ema-
keel, mille eest peame meie 
kõik seisma.“

Mitmekülgne kirjandus-
tegevus
Kõige jäävama väärtusega Vi-
rumaa kirjanduselus oli aga 

Kulunud sulepeast, vanast piibust ja tõlgitud raamatutest
Meenutusi kirjandusloolasest,
kriitikust ja köstrist Mihkel Kampmaast
Vähe võib leida Virumaa 
kirjandusloos neid inimesi, 
kes raamatutesse suhtusid 
sellise kire ja huviga, nagu 
tegi seda Mihkel Kamp-
maa. Lisaks tõlketööle 
avaldas ta mitmeid kasva-
tusalaseid teoseid ja oli ak-
tiivne ühiskonnategelane 
nii Väike-Maarjas kui Tar-
tus.

Karin Hansson

Kampmaa tegevus kirjandus-
loolasena. Tema peateos 
„Eesti kirjanduse peajooned 
I-IV“ keskendus eranditult 
eesti algupärase kirjanduse 
uurimisele ja talletamisele tu-
levastele põlvedele. Õpetajaa-
meti kõrvalt avaldas ta lühi-
jutte, novelle ja lugemispalu 
koolilugemikele, avaldas ka 
värsikogu „Kandle hääled“ 
(1892). 
1907. aastal kolis Kampmaa 
Tartusse, kuid jäi Virumaaga 
seotuks veel pikaks ajaks. Tar-
tus tegeles Kampmaa aktiiv-
selt teoreetiliste pedagoogi-
liste küsimuste lahendamise-
ga ja avaldas rohkesti õppe-
kirjandust. Eesti Kirjanduse 
Seltsi liikmena avaldas ta jär-
jejutte ja arvamusartikleid 
ajalehtedele Sakala ja Posti-
mees ning koostas ka raama-
tuarvustusi. 
1920. aastal ajalehes Posti-
mees avaldatud lugu raskesti 
kasvatavate poeglaste kasva-
tamise vajalikkusest tõi 
Kampmaale parasjagu sekel-
dusi, sest oli ka neid, kes väi-
tele, et arenguhäiretega lastel 
samasugune õigus heale hari-
dusele on kui tavalapsel, äge-
dasti vastu seisid.
Kampmaa kirjutatud „Uuest 
aabitsast“, mis ilmus 1929. 
aastal, võis leida rohkesti te-
ma enda kirjutatud lihtsaid 
lugemispalu ja luuletusi, näi-
teks „Peetrikese unenägu“ ja 
„Lugu koerake Tuhvist, kes 
ihkas lendama õppida“.
Need lihtsalt kirjutatud luge-
mispalad meeldisid nii lastele 
kui nende õpetajatele. Kamp-
maa pööras tähelepanu ka 
lastele, kellel esinesid kõne-
häired, koostades lauseid, 
mis parandaksid laste kõne 
arendamist ja korrektset hääl-
damisoskust. Nii sai ta tun-
tuks kui esimene logopeedi-
liste kõnelausete koostaja. 
Selliste väljenditega nagu 

„paksu paipapa pikad pük-
sid“ ja „pagari piparkook“ tõi 
ta eripedagoogikasse täiesti 
uue õpetamismeetodi.
Kampmaa tundis huvi ka ko-
duloo vastu. Sellest tulenevalt 
avaldas ta õpiku „Koduõpe-
tus“ ja tõi Eesti kooliellu uue 
valikaine, mille nimetas ko-
dulooks.

Kampmaa
pedagoogilistest ideedest
Mihkel Kampmaa tõi Eesti 
haridusellu rohkesti uuen-
duslikke ideid, millesse suh-
tuti alguses üsna suure eelar-
vamusega. Näiteks leidis ta, 
et nii tütarlaste kui poeglaste 
kasvatamisel on vaja lähtuda 
sellest, et enamik õppeained 
tuleb neile õpetada siiski ühi-
selt ja lähtudes iga lapse indi-
viduaalsetest huvidest. Ta kri-
tiseeris teravalt maapiirkon-
dades elavate laste hariduse 
puudujääke ja vähese õppe-
kirjanduse kättesaadavust.
Kampmaa pidas tähtsaks 
head emakeeleoskust ja seda, 
et lapsed saaksid omandada 
alghariduse oma emakeeles. 
Kampmaa kasvatusteaduslik 
teos „Didaktika põhijooned“ 
oli esimene selletaoline õpik 
Eestis.
Oma elu lõpuaastatel avaldas 
Mihkel Kampmaa mitmeid 
kasvatusteadusega seotud ar-
tikleid ajalehes Postimees, 
kirjutas vaimuliku sisuga uu-
rimustöö Piibli Koguja raa-
matu põhjal ja luges palju. 
Raamatutesse suhtus ta suure 
austusega kuni elu lõpuni.
1942. aastal haigestus Kamp-
maa ootamatult mao sideli-
haspõletikku ja ei paranenud 
sellest enam. Oma elu viima-
sel aastal kirjutas ta üles mä-
lestustekogumiku pealkirjaga 
„Tagasivaade minu elule“, 
mis ilmus kahe vihikuna kaks 
aastat pärast tema surma. 
Kampmaa suri 1943. a Tartus.

Reedel, 20. veebruaril avatakse Lääne-Tallin-
na Keskhaigla peakorpuses Paldiski mnt 68 
uued, juurdeehitusena valminud ortopeedia-
osakonna ruumid. 
Osakonna ruumid on valminud Paldiski mnt 
68 hoone juurdeehitusena: kolmekorruseli-
sele D- ja E-korpusele ehitati peale neljas 
korrus, kuhu lisaks ortopeedia osakonnale 
tulevad ka kontoriruumid administratsiooni 
töötajate jaoks.
Tallinna abilinnapea ja Lääne-Tallinna Kesk-
haigla nõukogu juhi doktor Merike Martin-
son võib tunda rahuldust.
„Sellega on lõpule jõudnud aastakümne pik-
kune protsess Lääne-Tallinna Keskhaigla ak-
tiivravi ühtekoondamiseks, mille eesmärgiks 
on olnud eeskätt patsientide heaolu,“ nentis 
Martinson. 
Ortopeedia osakonna juhataja dr Margus 
Kelgu sõnul pakuvad äsja valminud ja täna-
päevased ruumid suurepäraseid võimalusi 
ortopeediliste patsientide raviks. „Suurim 
muudatus võrreldes eelmise asukohaga on 
see, et uutes oludes saame tagada operat-
sioonijärgsel intensiivravil viibivate patsien-
tide ööpäevaringse anestesioloogilise jälgi-
mise, mida meil enne paraku ei olnud,“ mär-
kis dr Kelk paranenud võimaluste kohta. 
„Peahoonesse kolimine võimaldab teha tihe-
damalt koostööd ka teiste osakondade ja eri-
aladega. See kõik aitab kaasa sellele, et pat-
sientidel on meie juures hea olla ja nad para-

nevad kiiremini.“
Ruumid avatakse 20. veebruaril, kuid töö al-
gab uues asukohas aprillikuus, sest osakonna 
ületoomine võtab oma aja. „Äsja valminud 
ehitusobjektina peab osakond saama mit-
med kooskõlastused ja kasutusloa, mille käi-
gus ühildatakse erinevad haiglasüsteemid ja 
tehakse lõplik häälestus. Et avatavas osakon-
nas tuleb ka kogu sisustus uus, on vaja ära 
oodata näiteks ka sellised raviks vajalikud va-
hendid nagu uued funktsionaalvoodid ja 
muu tehniline sisseseade,“ rääkis dr Kelk ees-
seisvatest ettevalmistustest.
Ortopeedia osakond on LTKH eksisteerimise 
aja jooksul esimene aktiivravi osakond, mis 
ehitati täiesti uuele pinnale. Siiani on üksusi 
olemasolevatest ruumidest tasapisi ümber 
ehitatud ja vastavaks kohandatud. Ortopee-
dia osakonna jaoks uue korruse ehitamine 
võimaldas aga juba ehituse planeerimise jär-
gus võtta arvesse osakonna vajadusi ja 
tööspetsiifikat. Näiteks seati üheks eesmär-
giks parandada liikumispuudega patsientide 
ravi- ja olmetingimusi.
Ortopeedia osakonna jaoks on tegemist juba 
kolmanda asukohaga alates Lääne-Tallinna 
Keskhaigla moodustamisest. LTKH loomisel 
paiknes osakond samuti Paldiski mnt 68 hoo-
nes (nn Meremeeste haiglas), kuid 2005. su-
vel koliti ruumipuudusel Pelgulinna haiglas-
se.
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Hiina uusaasta toob
Tallinnasse hiina käsitöömeistrid
19. veebruaril algab Hiina sodiaagikalendri 
järgi Puulamba (või kitse) aasta, mille saabu-
mist tähistatakse ka Tallinnas. Esmakordselt 
saabuvad Eesti pealinna hiina käsitöömeist-
rid, kelle töid saab 20. veebruaril vaadata nii 
Tallinna Ülikoolis kui ka Lauluväljakul toi-
muval Hiina uusaasta kontserdil. 
Tallinna kultuuriväärtuste ameti juhataja Ai-
ni Härmi sõnul on sel aastal Hiina uusaasta-
programm varasemast rikkalikum. „Lisaks 
suurejoonelisele kontserdile lauluväljakul 
avatakse Kiek in de Kökis ja Tallinna linnava-
litsuse teenindussaalis fotonäitused „Lum-
mav Peking“ ja „Olümpialinn Peking“ ning 
saab imetleda ka Hiina käsitöömeistrite os-
kusi, kes tutvustavad Hiinas levinud diabolo-
de, tuulelohede ja paberilõigete valmistamise 
peent kunsti,“ sõnas Härm.
Hiina on tuntud ka tuulelohede sünnimaana. 
Tuulelohesid valmistatakse bambusest, pa-

berist, siidist ja teistest materjalidest ning 
need kujutavad ajaloolisi tegelasi, olustikku 
ja legende. Lohed on värvikirevad ja detaili-
deni kaunistatud. Paberilõike kunsti on Hii-
nas samuti harrastatud juba sajandeid ja see 
on siiani populaarne ajaveetmise viis. Tege-
vus pakub silmailu ja väljendab meisterdaja 
soove, tänu ja teisi emotsioone. 
Reedel alates kella viiest saab Hiina meistrite 
tööd imetleda Lauluväljakul toimuva Hiina 
uusaasta kontserdi raames. Kontserdil esine-
vad draakonitantsijad, tulepuhujad ja trum-
marid Tallinnast ning tantsijad, muusikud, 
akrobaadid ja artistid Pekingist. Pakutakse 
hiinapäraseid toite ning õhtu lõpeb muusi-
kasse lavastatud ilutulestikuga. Üritus on kõi-
gile tasuta.
Üritused toimuvad Tallinna Kultuuriväärtus-
te Ameti ja Pekingi Kultuuribüroo koostöös.
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Tallinlased tähistavad
vabariigi sünnipäeva Jüriöö pargis
Tallinlased tähistavad Eesti Vabariigi aasta-
päeva 24. veebruaril kell 14 Jüriöö pargis.
Traditsiooniliselt süüdatakse pargis lõke – 
võidutuli. Vabaduselõkke süütab Tallinna lin-
navolikogu esimees Toomas Vitsut.
Üles on rivistatud Vahipataljoni auvahtkond, 
mängib Tallinna Tehnikaülikooli puhkpillior-
kester. Sõnavõttudega esinevad aukülalised.
Piduliku sündmuse lõppedes ootab hotell 
Susi õuel soe sõdurisupp ja kuum tee.
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistatakse 
Tallinnas veel paljude sündmustega üle lin-
na. 
Kell 13 esineb Mustpeade majas linnarahvale 
Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkester, dirigen-
did Kalev Kütaru ja Jaak Karlis. Esitusele tuleb 
muusikat klassikast jazzini, head ja tuntud 
muusikat mitmete instrumentaalsolistidega. 
Kell 15 esineb Tallinna Kammerkoor. Kavas 
eesti ja lääne-euroopa koorimuusika klassi-

ka. DirigeerivadAivar Leštšinski, Liisa Hiob, 
Pärtel Toompere ja Kristjan-Jaanek Mölder. 
Kontserdid on tasuta!
Kell 14 algab Eesti Vabariigi aastapäeva tähis-
tamine Mustamäel Männipargis asuvas lu-
melinnas, isamaaliste lauludega esineb Türn-
pu nimeline meeskoor, saab sõita hobukaari-
kuga, erinevatest mängudest osa võtta ning 
sõdurisuppi süüa. Loosi peaauhinnaks on 
Tallinki kruiis kahele Stockholmi. Päeva lõpe-
tab meeleoluka esinemisega ansambel Ku-
kerpillid.
Kell 16 algab Nõmme kultuurikeskuses (Turu 
plats 2) kontsertaktus „Kel on laulud laulda“, 
esinevad Hedvig Hanson, Andre Maaker ja 
Jürmo Eespere, ettekandele tulevad Eesti lau-
luloojate lood vabariigi algusajast tänapäeva-
ni. Kontsert on tasuta!
Kell 18 tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva 
ilutulestikuga Stroomi rannas.

Lääne-Tallinna Keskhaigla
ortopeedia osakond saab uued ruumid



Kuulutaja reede, 20. veebruar 2015 23Sport
ARVAMUS

Eesti Autospordi Liit
koostöös Eesti Kardiliidu-
ga korraldab kolmandat 
aastat lastele mõeldud
hobikardisarja auto24
TALENDID RAJALE, 
mille eesmärgiks on tut-
vustada lastele tehnika- 
spordi olemust.

Margus Kiiver,
Eesti Autospordi Liidu

peasekretär

Noortesport väärib igal ajal ja 
igal alal tähelepanu. See on 
ka mõistetav, sest täna külva-
tud seemned annavad võr-
seid alles kaugemas tulevikus. 
Ilmselt on raske ennustada, 
kellest täpselt saab tulevikus 
suur spordisangar, sestap on 
oluline ehitada kõrgustesse 
pürgiva püramiidi alus või-
malikult lai.

Sport, tehnikahuvi,
teadmised
Seda eesmärki teenib edukalt 
auto24 TALENDID RAJALE, 

olles senise kahe hooaja pea-
le toonud hobikartidele võist-
lema peaaegu sada uut huvi-
list, kellest omakorda koguni 
14 on võtnud edukalt jalge al-
la kardispordi Eesti meistri-
võistluste tee.
Lisaks sportlikule küljele ku-
luvad sarjast saadav tehnika-
huvi ning seeläbi omandata-
vad teadmised ja kogemused 
igale noorele marjaks ära. 
Ehkki elame tehnoloogiaajas-
tul, baseeruvad meie ümber 
toimuvad protsessid ikka pel-
galt füüsikaseadustel. Tehnili-
ne taip aitab hinnata igapäe-
vaelus tekkida võivaid ohu-
olukordi, kogemus võistlusra-
jalt pärsib ehk ka tulevase 
noore juhi adrenaliinijanu.
On oluline, et noore esimese 
võistluskogemuse saamine 
oleks soodne ning seejuures 
mitte eriti ajamahukas. Au-
tosport teatavasti eeldab 
keskmisest rohkem haldus-
suutlikkust, sest lisaks võist-
lustehnika liigutamisega seo-
tud logistikale tuleb ainuüksi 
treeningpaika jõudmiseks lä-

Taas tulekul lastele 
mõeldud hobikardisari

TALENDID RAJALE

auto24 TALENDID RAJALE 2015 kalender
22.03.2014 – Triobet Laagri
05.04.2014 – FK Keskus Õismäe
19.04.2014 – LaitseRallyPark
03.05.2014 – Triobet Laagri
17.05.2014 – FK Keskus Õismäe
31.05.2014 – LaitseRallyPark
07.06.2014 – Citroen Grande Finale (Laagri)
Kõikide etappide algusaeg kell 12,
registreerimine leheküljel auto24.ee/talendidrajale.
Osalustasu etapi kohta 15 eurot.

bida mõnikord lausa sadu ki-
lomeetreid. Pealegi, mis 
saakski olla hobikardivõistlu-
sest odavam võimalus lapsele 
ühe korraliku võistluskoge-
muse andmiseks!

Sarjast lähemalt
Hobikardisari auto24 TALEN-
DID RAJALE 2015 on mõel-
dud lastele, kes on sündinud 
2002. aastal või hiljem ning 
kes ei ole enne tänavust aas-
tat omanud võidusõidulit-
sentsi. Sarja 7 etapi raames 
sõidetakse 4 rajal, noorelt 
võistlejalt ei eeldata muud 
kui kohaletulemist, sest kõik 
muu vajaliku tagavad sarja 
korraldajad kohapeal. 
Vältimaks kellegi hea tulemu-
se nahkaminemist vanaema 
sünnipäeva või mõne muu 
tähtsa sündmuse tõttu, on 
sarja reeglitesse kirjutatud 
erand, et esimese kuue etapi 
tulemusest kuuluvad kahe 
kehvema omad mahaarvami-
sele. Viimasel etapil jagatakse 
välja aga lausa topeltpunktid, 
mis teeb üldarvestuses hea 
koha saavutamise veelgi tõe-
näolisemaks.
Nagu mainitud, on sarja ees-
märgiks tutvustada lastele 
autosporti, tehes seda ühtvii-
si praktilisest kui ka õpetli-
kust küljest. Iga võistluse käi-
gus sõitjad esmalt tutvuvad 
rajaga ning sõidavad seejärel 
soojendussõidu, mille järel 
pannakse ringiaegade põhjal 
valmis kvalifikatsioonisõitu-
de kiirusgrupid: kiiremad sõi-
davad kvalifikatsiooni koos 
kiirematega jne.
Sõltuvalt osalejate arvust ja 
kardikeskusest on igal ses-
sioonil korraga rajal kuni 10 
karti. Kahte võistlussõitu pää-

seb edasi 15 kiiremat, kes 
omavahel selgitavad välja 
etapivõitja. Lisapunkte jaga-
takse veel päeva absoluutselt 
kiireima ringi sõitnud võistle-
jale.
Õpetliku osa eest hoolitsevad 
sarja koostööpartnerid polit-
sei, Maanteeamet ja Laste-
kaitseliit, mille spetsialistid 
viivad etappide ajal läbi osa-
lejatele kohustuslikke ohutu 
liiklemise ning kiusamisvaba 
kooli loenguid. 
Tehnikahariduse vilju tutvus-
tavad lastele Formula Student 
Team Tallinn meeskonna liik-
med, LaitseRallyParki paaris-
rajal saavad mõnedki õnneli-
kud kõrvalistuja kogemuse 
ralliautos. Lisaks on etappidel 
kohal mitmeid tuntud tegev-
võidusõitjaid, kelle käest hu-
vilised saavad näpunäiteid 
küsida.
Sari stardib juba 22. märtsil 
Triobeti Laagri kardikeskuses, 
jätkub aga FK Keskuse Õis-
mäe ja LaitseRallyParki hobi-
kardiradadel. 
Finaalvõistlus peetakse Citro-
en Grande Finale nime all 7. 
juunil Citroeni Laagri esindu-
ses. Sarjas osalemise kogu-
maksumus on 105 eurot, mis 
teeb etapi hinnaks 15 eurot. 
Sarnaselt eelmistele aastate-
ga on auto24 TALENDID RA-
JALE peaauhinnaks komp-
lektne tuliuus võistluskart, 
millega meistril on võimalik 
kohe asuda punkte püüdma 
Eesti meistrivõistlustel. Teise 
ja kolmanda koha omanikud 
teenivad välja kardipoe vasta-
valt 1000- ja 500- eurose kin-
kekaardi. 
Kohtumiseni rajal!

Foto: Martin Harak

Olümpialootuse toetamine 
takerdus bürokraatiasse
Rakvere linnavolikogu vastas eitavalt Eesti Triatloni Liidu 
taotlusele toetada Kaidi Kivioja treeninguid ja võistlusi 2000 
euroga. Triatleet Kivioja ja ujuja Ralf Tribuntsov on teatavasti 
kaks ainsat rakverlast, kel reaalne lootus pääseda Rio de Ja-
neiro olümpiale.
Koonerid, on paras koht karjumiseks. Mingeid sussisahista-
misi toetate, aga tõsist spordipiigat mitte!
Tegelikult tundis volikogu sellist otsust tehes end ise ka hal-
vasti. Saadi aru, et Kiviojale tehakse liiga, sportlane on toe-
tust väärt, kuid kunagi varem iseenda (see tähendab voliko-
gu) poolt kehtestatud reeglid on paindumatud ja seadust rik-
kuda ei tohi, isegi kui see on jabur. 
Ametlikult kõlas keeldumine umbes nii: Eesti Triatloni Liit 
esitas taotluse saada toetust Rakvere linna spordiürituste 
ning –projektide toetamise eelarverealt. Toetust küsiti Kivioja 
treeninguteks ja võistlusteks, kuid nimetatud tegevus on 
sportlase põhitegevus ning seega ei kvalifitseeru.
Olgu lisatud, et klubid saavad küsida Rakvere linnalt veel te-
gevustoetust. Kivioja koduklubi MTÜ Vinni Vaba Aja Keskus 
(nimi veidi eksitab: klubi on tegelikult registreeritud Rakveres 
ja seega igati toetuskõlblik) seda ka tegi ning saigi 2152,88 eu-
rot. Kuid see raha on ette nähtud klubile, mitte ainult selle 
ühele liikmele Kiviojale. 
Ning on suur vahe, kas treenida-valmistuda kohalikul tase-
mel võistlemiseks või on tegemist olümpiaettevalmistusega.
Ei saa öelda, et Rakvere linn spordi toetamisega koonerdaks. 
Pigem vastupidi. Tegevustoetusena jagati klubide vahel laiali 
üle 30 000 euro, samuti toetati märkimisväärse summaga 
ühekordsete spordivõistluste ja -ürituste korraldamist. Kui li-
sada, et Rakvere linnal on ka kolm esindusklubi, kellele ette 
nähtud 7000eurone toetus (BC Tarva toetust küll dopingus-
kandaali tõttu pisut vähendati), siis tegelikult pole nurisemi-
seks põhjust.
Ja ikkagi jäi Kaidi Kivioja toetusest ilma. Miks siis?
Tuleb välja, et lihtsalt puudub regulatsioon temasuguse 
tippsportlase eelarveliseks toetamiseks. Kui Kaidi tuleks 
olümpiavõitjaks, siis makstaks talle preemiat linna reservfon-
dist, aga olümpiaks valmistumise finantseerimiseks linn re-
servfondi kallale tavaliselt ei lähe. Treeningud ja laagrid on 
sportlase „põhitegevus“, seega ei saa neid toetada ka eelarve-
realt, kust toetatakse spordivõistlusi ja ühekordseid üritusi. 
Klubi tegevustoetus, nagu mainitud, kuulub tervele klubile 
ning selle suurus sõltub klubis treenivate sportlaste arvust. 
Oleks ülekohtune, kui klubi kulutaks kogu oma tegevustoetu-
se vaid ühe olümpiakandidaadi peale.
Võimalik, et Kivioja saanuks toetust, kui triatloni liit osanuks 
susserdada: raha tulnuks küsida mitte ettevalmistuseks ja 
laagriteks, vaid näiteks „näidisvõistluse korraldamiseks, kus 
olümpiakandidaat Kivioja demonstreerib, kuidas ta treenib“. 
Siis olnuks bürokraatia mõistes asi toetuskõlblik, kuid kellele 
on sellist skeemitamist vaja?
Kivioja polnud muide ainus, kes bürokraatia tõttu toetusest 
ilma jäi. Näiteks pole abikõlblik ka spordiveteranide klubi, 
sest vastavalt toetuse andmise korrale toetakse klubisid, kus 
treenivad peamiselt 7-26aastased inimesed. Üks mittetulun-
dusühing paigutus aga skaala teise otsa: seal tegeletakse las-
tega, kes on 5-6aastased. Mõlemad saanuks toetust, kui kirju-
tanuks aususe asemel oma liikmete nimekirja fiktiivseid te-
gelasi, kes mahuvad nõutavasse vanusevahemikku.
Nagu mainitud, tundis ka volikogu end halvasti. Spordiko-
misjoni esimees ja volikogu aseesimees Aleksandr Holst lei-
dis, et osa süüst lasub linnavalitsuse ametnikul, kes toetus-
avaldust saades ei selgitanud selle esitajale, et taotluse vorm 
ei vasta reglemendile ja sõnastus tuleks ümber teha.
Volikogu esimees Toomas Varek tunnistas ausalt, et probleem 
on olemas ja toetuse jagamise reglementidesse tuleks muu-
datusi teha. Ühtlasi lubas ta isiklikult hea seista, et Kivioja 
saaks toetust sügisesest voorust, aidates vajadusel isiklikult 
taotluse abikõlblikuks sõnastada.
Siinkirjutajal on aga konkreetne ettepanek, mis sai edasi öel-
dud ka volikogule: kui Rakvere linn on nii tubli, et maksab 
kolmele võistkonnale kui linna esindusvõistkonnale toetust, 
siis loodagu ka esindussportlase statuut. Siis poleks enam 
mingit bürokraatiat: kui linnas on tubli sportlane (või olgu 
neid mitu), kes kuulub omal alal maailma tippu, siis olgu ta 
Rakvere esindussportlane ja saagu igal aastal vääriliselt toe-
tatud. Ilma mingi bürokraatia ja sõnaseadmisoskuseta.

Aivar Ojaperv
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Kunstnik Malle Leis on õppi-
nud ka teatrikunsti ja tööta-
nud televisioonis. Televisioon 
oli kunstniku jaoks rohkem 
telelavastuste maailma loo-
mine - tuba, sambad, mööbel 
– kui kunsti viljelemine. „Sina 
võid seal igasuguseid asju et-
te kujutada ja välja mõelda, 
aga kaamera näitab ikka seda, 
mida tema tahab,“ arvas Mal-
le.
Kaamera on julm? „Seda jah, 
kuid ka värvide valik oli sel 
ajal üsna algeline ja näitlejad 
piisavalt tujukas seltskond.“
Eks näitlejad terita sama-
moodi oma ego nagu kunst-
nik pliiatsit. Pole siis midagi 
imestada, et pärast televi-
siooni algas Malle Leisil uus 
elu - ta hakkas vabakunstni-
kuks, et maalida.
Malle Leisi kuulsad punased 
hobused karjamaal ja viker-
kaar taevas olid juba nõuko-
gude ajal kohviku Pegasus 
seintel vaatamiseks. Aga kust 
sel ajal need säravad värvid 
võeti? Malle: „See on sama 
küsimus, kust ilus lauluhääl 
võetakse. Lauljatel on säravad 
toonid kurgus. Mina võtan 
need toonid tuubist ja mis 
muud, kui segan neid.“
Malle Leis armastab muusi-
kat. Ja muusika mängib tihti 
ka siis, kui ta maalib.
Kui laps sündides laksu tagu-
mikku saab, ei mõtle keegi, 
kas temast saab maalikunst-
nik või maaler. „Seda ei ütle 
ka kahekümne aasta pärast, 
et juba maast madalast oli 
näha. Lapsed joonistavad ti-
test peale, kogu aeg. Ju mina 
joonistasin siis paremini! 
Näiteks minu onu, kes elas 
Ameerikas, oli maaler, aga os-
kas ka pilte maalida. Onu jõu-
dis oma eluajal ära oodata ka 
minu kohta avaldatud esime-
sed tunnustavad artiklid ja oli 
nende üle õnnelik.“
Olgu Malle jaoks aknast välja 
vaadates ilmakorraks õitsev 
sotsialism või varakapitalism, 
ta maalib ikka lilli.

Inglise
kunstiühingu liige
Malle Leisi tütar maalikunst-
nik Sandra Jõgeva on avan-
gardist ja magistrant, ta töö-
tas ka TallinnaTVs kunstisaa-
dete juhina. Poeg Henrik õp-

pis graafilist disaini. Sandra 
on sõnakam kui ta ema. 
„Hoopis teine tubakas,“ nagu 
ütleb Malle.
„Ma ei tegele küsimustega, 
mis on õnn ja mis on kunst,“ 
nullis Sandra trendiküsimu-
se. „Kui pintslit ja värvi osta ei 
saa, mis õnn see siis on, kui 
midagi segab mu maalimist,“ 
lisas Malle. „Õnn on see, kui 
saad teha, mida kõige pare-
mini oskad.“
Malle poeg Henrik õppis 
graafilist disaini ja ateljee 
Nõmme teel on nüüdseks te-
ma päralt. Malle Leisi abikaa-
sa Villu Jõgeva on kõrghari-
dusega patendijurist ja elekt-
roonik, aga teeb ka mingit 
isevärki siiditrükki - peene ni-
metusega serigraafiat.
„Siiditrükk on tuhat aastat va-
na, aga abikaasa väljamõel-
dud tehnika piltide trükkimi-
seks on tema enda looming, 
sest nii ei trüki maailma mitte 
keegi,“ teadis Malle.
Suurlinnade galeriides olid 
Leisi lillenäitused juba NSV 
Liidu ajal. Erinevalt paljudest 
ei pidanud seitsmekümnen-
datel põranda alla pugema? 
„Seitsmekümnendad oli mi-
nu kunstiloos väga ilusad,“ 
vastas Malle. „Ja kui ma esi-
mest korda serigraafiatega 
kodulinnas Pärnus esinesin, 
olin kunstiga tegelenud juba 
veerandsada aastat. Serigraa-
fiate ja akvarellide näitus 
Varssavis oli mu esimene vä-
lismaine. Lisaks veel perso-
naalnäitus Flowers and Rain-
bows New Yorgis Nikolai Roe-
richi muuseumis.“
Malle Leis on Inglise Botaani-
lise Kunsti ühingu liige asuta-
jaliikme õigustes. 
Tema maalid, tulvil lilli, loo-
dust ja loomi, on kunstniku 
selge ahvatlus. Malle on pan-
nud iga koju toodud liblika, 
lille või rohukõrre pintsliga 
lõuendile. Igal hommikul 
avastab ta asju looduses. 
„Ma ei oska teiste eest rääki-
da, kuna linnalaps näeb loo-
dust, liblikat ja lilli omamoo-
di. Mina olen maalt, aga ega 
kedagi kogu aeg kivide peal 
hoita. Metsas, järve ääres ja 
põllul kasvanud loodus puu-
dutab mind lähedalt. Muu-
seas: ka taevatähti tuleb vaa-
data maal, sest linnavalguses 

MALLE LEIS ja tema
lilled ning punased hobused
Kui ma maalikunstnik Malle Leisi tema Nõmme ateljees 
külastasin, ütles Malle: „Tuled, kolm imelist lille näpus, 
aga oleks võinud vaid ühe tuua. Keeran seda ja võin ühe 
järgi kakskümmend erinevat lille maalida.“ Tänavu 
veebruaris pälvis Malle Leis Kultuurkapitali aastapree-
mia.

Marvi Taggo

ei paista tähed nii säravad.“

Noorena avangardist
Sinu tütar Sandra Jõgeva on 
olnud avangardist või on ta 
seda veelgi? Ja ega sina noo-
rena tütrest ses osas erine-
nud?

„Muidugi olin avangardist. 
Tartu pallaslaste arvates lausa 
plangumaalija.“
Vaatamata sellele ei saa Malle 
Leisilt keegi võtta klassiku 
tiitlit. Kas rahvakunstniku ni-
metusele eelnebki tavaliselt 
skandalisti oma? Malle: „Mi-

na alustasin popkunsti või-
dujooksu ajal. See, mis mind 
huvitas, oli muu kui sajandi 
alguses olnu, mille pealt pal-
laslased edasi läksid. Teine-
teisemõistmist ei saanudki 
olla.“
Kas kunstnike lapsed hakka-

vad tegelema samaga? „Miks 
arstide lastest saavad arstid?“ 
küsis Malle vastu ja vastas ise: 
„Sest elu pakub võimalusi ja 
lapsed kasvavad vastavas 
õhkkonnas. Sandra oli atel-
jeelaps ja tegi juba kaheselt 
akvarelle. Vene ajal oli kom-
beks kõrgetele väliskülalistele 
teha kultuurilisi ekskursioone 
ja nad käisid ateljees. Nad ei 
jõudnud Sandra pilte vaada-
tes ära imestada, kuidas nii 
väike laps oskab maalida. Va-
hel tundus, et nad ei jäänud 
uskuma ja arvasid, et pildid 
on tegelikult minu tehtud.“
Mida Malle Leis veel maali-
nud pole? Kana või kukke, 
sest need ei seisa ju paigal? 
„Lehma vist ka ei ole, sest 
lehm pole mulle poseerinud.“
Aga need kuulsad punased 
hobused Pegasuse kohviku 
seintel, kuidas sa nemad po-
seerima said? „No vaata, lehm 
annab piima, tal pole aega, 
aga hobused seisavad ja po-
seerivad.“
Malle tunnistas, et hobused 
imponeerivad talle. „Hobune 
on tõesti ilus loom. Väikese 
tüdrukuna käisin alati varssa-
de juures ega kartnud neid. 
Tartus õppimise ajal olin üli-
kooli ratsaklubis päris vapper 
ega kartnud hobuse seljast 
maha kukkuda.“
Punased hobused polegi ju-
huslikud? „Minagi pole siin il-
mas niisama juhuslikult. Iga-
ühel meist on oma reviir. 
Need kuulsad punased hobu-
sed, nagu ütled, mida maali-
nud olen, on minu äia hobu-
sed.“
Kui Malle sai 60, aga see oli 
juba oi kui ammu (Malle Leis 
on sündinud 1940 – toim) lei-
dis ta, et null ei ole number 
ega tähendavat midagi. „Mõ-
ni korts silmanurgas on ainult 
elukogemus, pealegi auga 
välja teenitud. Aga president 
Meri pidas seda vajalikuks ära 
märkida ja kinkis mulle ilusa 
valge risti.“
Kui president Arnold Rüütel 
saatis Mallele kutse ballile, oli 
Malle meelitatud. Aga leidis, 
et tähelepanu ja tunnustus 
maalikunstnikule oli veelgi 
suurem siis, kui president Ar-
nold Rüütel kinkis Walesi 
prints Charlesile tema Eesti 
visiidi ajal Malle Leisi graafili-
sed lehed.
Kui Malle Leisile teatati, et tä-
navu antakse talle Kultuurka-
pitali aastapreemia, oli Malle 
tõsiselt üllatunud ja ütles talle 
omase vaikse huumoriga: 
„Kästi salajas hoida, kuni see 
avaldatakse...“

Foto: Mati Hiis / Õhtuleht
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Alati särav Vahur Kersna küsis 
hakatuseks, kuidas te nii rut-
tu Tartu maratonilt tagasi 
jõudsite. „See on vist mingi 
väga hea põhjus, et olete tul-
nud pühapäeval päikeseloo-
jangu ajal kodust välja. Ju see 
oli siis saatus, et see, mis juh-
tus, meid kokku viis,“ lisas ta.

Hääl käskis kirjutada
Vahur Kersna oletas, et mõ-
ned kokkutulnuist käisid vist 
ka kaks aastat tagasi tema 
raamatu „7x7“ esitlusel. „Teie 
tulite vist vaatama, kui elus 
Kersna on. Ikka veel.“
„Kulda võid maapõuest kae-
vata, aga aega ei anna sulle 
keegi,“ jätkas Vahur. „Seitse 
aastat tagasi oleksin olnud 
õnnelik, kui taevas oleks ava-
nenud ja ingel oleks alla tul-
nud.“
Raamatust „Ei jäta elamata“ 
kõneledes ütles Vahur, et rää-
gib sellest meie vormis, sest 
teost on ju kirjutanud mitu 
inimest. „Sõna on saanud ars-
tid, nõiad ja muidugi minu 
armas abikaasa Liina.“
„Kuigi Liina on kooliteatris 
pantomiimi teinud ja mina 
eeslit mänginud, ei tule sel-
lest teiega kohtumisest kuns-
timeistrite kontsert, vaid vest-
lus, mis teile korda läheb,“ 
jätkas ta. „Pole mõtet kirjuta-
da raamatut, kui see inimesi 
ei kõneta ega puuduta.“ 
Ta tõi võrdluseks möödunud-
suvisele laulupeole Kristiina 
Ehini kirjutatud „Puudutuse“, 
milles poetess muuhulgas üt-
leb: „Puuduta mind oma hea-
duseväega – ainsaga, millel 
on väärtust. Õnnista oma si-
leda käega minu karedat saa-
tust.“
Liina Kersna rääkis, et iga 
päev saab 20 inimest Eestis 
vähidiagnoosi. „Meie Face-
booki leheküljel räägivad ini-
mesed oma lugusid, jutusta-
vad sellest, kuidas raamat on 
neid aidanud edasi elada ja 
võidelda.“
Raamatu sünniloost rääkides 
meenutas Vahur Kersna, et 

Kersnate raamat
„Ei jäta elamata“ 
puudutab ja kõnetab
Vahur ja Liina Kersna on 
oma raamatut „Ei jäta ela-
mata“ pea paar kuud Ees-
timaa eri paigus tutvusta-
mas käinud. Viieteistküm-
nendal küünlakuu päike-
seloojangulisel õhtupooli-
kul jõudsid nad lugejatega 
kohtuma Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogusse.

Ülle Kask

kui ta poolteist aastat tagasi 
Tartus haiglas oli ja väga keh-
vast seisust toibus, kuulis ta 
häält. „See polnud psühhiaat-
ria vallast, kus hääled räägi-
vad ja ütlevad, et mine pane 
maja põlema. Minule tuli 
teadmine otse pähe ja metal-
ne hääl ütles, et sa pead raa-
matu kirjutama. Mõtlesin, et 
nii see hullumeelsus algab. 
Pähe hakkas tulema peatükke 
nagu jämedast torust, kuhu ja 
mida kirjutada. See kestis 
poolteist tundi ja siis tuli vai-
kus. Järgmisel hommikul är-
gates hakkasin kirjutama ja 
tegin seda kaks nädalat jutti.“

Raamat
annab inspiratsiooni
Vahur Kersna jätkas, et ta ei 
kirjutanud oma ängide ja 
tungide väljaelamiseks. „Ini-
mesed saavad ju aru, kui nen-
dega ausalt suhelda ja et neil 
oleks rasketel hetkedel tuge ja 

abi. Eriti puudutab see mehi, 
sest mehed ei ela ennast väl-
ja, ei nuta, vaid joovad, aga al-
kohol ei vii pingeid ära, vaid 
tuimestab. Inimese kainene-
des tulevad aga kõik problee-
mid tagasi.“
Liina märkis, et stressitaluvus 
on inimestel erinev. „Peale 
nuttu hakkab ju ka kergem. 
Igast probleemist ülesaami-
ne, raamatus siis haigusest, 
nõuab muutust. Ja siis me 
peame vaatama enda sisse. 
Endale tuleb esitada küsimus, 
kas elu, mida elame, on pin-
gutust väärt ja miks ma tahan 
edasi elada.“
Vahur selgitas, et nende raa-
mat ei ole retseptiraamat. 
„Sama tablett samas koguses 
ei ravi kõiki ühtemoodi. Pa-
rim, mis see raamat võib an-
da, on inspiratsioon, kas ela-
da edasi või mitte. Tuleb pöö-
rata pilk enda sisse ja leida ise 
vastus, millise arsti või ravit-

Liina ja Vahur Kersna Rakveres raamatuesitlusel. 

seja juurde minema peaks. Ja 
selleks on tarvis vaikust. Vai-
kust, mis ei karju nagu tele-
reklaam. Kelle teene see on, 
et sa elus oled? Sinu enda ak-
tiivsus on tähtis, et toetuda 
siis arstide pingutustele või 
kasvõi vaimumaailmale.“
„Elu ei ole ainult roosidel 
tantsimine, juuksepikendu-
sed ega kunstküüned,“ lisas 
Vahur. „Meie kõigi päevad 
siin maa peal on loetud. Miks 
raisata neid halamise, kakle-
mise ja paha tuju peale. Aga 
kui on halb, siis on halb, kui 
tuleb nutt, tuleb nutta, kui 
kõht on tühi – süüa. Ära jäta 
elamata, nagu meie raamatu 
pealkirigi ütleb. Et sa hiljem, 
inglina taevas lennates oma 
elus mitte midagi ei kahet-
seks.“
Armastatud teleajakirjanik 
lubas lahkelt kõikidel inimes-
tel ennast puudutada ja kal-
listada.

Foto: Ülle Kask

17. veebruaril toimus Esto-
nia Talveaias kolmandat 
korda maakondlike tervise-
dendajate tunnustamisüri-
tus. 
Tervisedendaja töö eesmär-
giks on muuta tervislikud 
valikud võimalikult kätte-
saadavaks kõikidele maa-
konna elanikele. Oluline on 
jõuda inimesteni ja seejärel 
üheskoos parandada tervist 
ja heaolu.
Lääne-Virumaalt pälvis tun-
nustuse Viivika Roostar (pil-
dil, foto: Ülle Kask), kellest 
Kuulutaja ka paar numbrit 
tagasi pikemalt kirjutas.

Tervise- ja 
tööminister 
tunnustas 
maakondlikke 
tervisedendajaid

Terviseameti Lääne-Virumaa
esindus kolis uuele aadressile
Alates 16. veebruarist tegutseb Terviseameti Lääne-Virumaa 
esindus uuel aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, korpus B. Samas 
majas asub ka Tööinspektsioon. 
Kõik telefoni kontaktnumbrid jäävad samaks.

Gripiviirused jätkavad levikut
Ajavahemikul 9.-15. veebruarini pöördus ülemiste hingamis-
teede viirusnakkuste tõttu Eestis arstide poole 6394 haigestu-
nut, neist 51 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv kas-
vas 12 protsenti. Gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase 
uuringu kaudu registreeritud andmete põhjal kasvas gripi-
taoliste haigestumiste arv 16 protsendi võrra, grippi haiges-
tunute arv kasvas 59 protsendi võrra.  Sentinelsüsteemi kau-
du saabunud andmete põhjal võib hinnata grippi haigestu-
muse intensiivsust Eestis keskmiseks ja geograafilist levikut 
laialdaseks. Haigestumus ei ületa siiski varasemate aastate 
jooksul jälgitud tavapäraseid gripihooaja näitajaid. Haigestu-
mus kasvas jätkuvalt. E-Tervise SA esialgsetel andmetel vajas 
eelmisel nädalal haiglaravi 22 gripiviirusega patsienti. 
Registreeriti ka esimene gripist tingitud surmajuht. 67-aasta-
ne naine hospitaliseeriti raske südame ja hingamispuudulik-
kuse seisundis grippi haigestumise tagajärjel. Inimene ei ol-
nud vaktsineeritud. Euroopa WHO regiooni gripiseirevõrgus-
tiku andmetel hindab haigestumuse intensiivsust väga kõr-
geks vaid Luksemburg, kõr-
geks Austria, Belgia, Itaalia, 
Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, 
Ungari ja Šveits, madalaks 
Bulgaaria, Poola ja Suurbri-
tannia – Wales. Ülejäänud 
riigid, teiste hulgas Eesti, 
hindavad haigestumuse in-
tensiivsust keskmiseks. 

Kuulutaja
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Rohke päikesega kevadel 
kuuleb maikuus tihtilugu ho-
biaednike kurtmist, et elu-
puud ja teised okkaliste vor-
mid on pruuniks tõmbunud. 
Miks? Asi on kevadises päike-
ses - päevane soe päike pa-
neb taimes mahlad liikuma. 
Selle probleemi vältimiseks 
on soovitav okaspuu vorme 
kevaditi varjutada varjutus-
kangaga. 
On väga meeldiv näha, et üle 
pika aja on ka Rakvere haljas-
tajad pidanud oluliseks linna 
kaunistavad okaspuuvormid 
kinni katta kerge õhulise ro-
helise kangaga. Tegemist ongi 
varjutuskangaga. 
Varjutuskanga eesmärk on 
lasta kuuma päikest taimele 
vähem ligi, samas pääseb aga 
vajalik õhk ja valgus siiski tai-
meni ning taim ei ole pime-
duses. Varjutuskanga kasuta-
misel on oluline silmas pida-
da, et puud või põõsast ei ole 
vaja mässida tugevalt kanga 
sisse, vaid mõistlik oleks jätta 
see õhuliselt ümber taime. 
Kindlasti ei tohi kasutada õh-
ku mitteläbilaskvaid kangaid 
nagu näiteks katteloori, 
multšikangast või peenravai-
pa.
Selleks, et lumi taimele liiga ei 
teeks, tuleb kindlasti vahete-

Hobiaednikul on
paras aeg aeda minna
Enne kevade saabumist tu-
leks teha ringkäik aias ja 
vaadata üle, mis olukorras 
on talve üle elanud põõsad, 
puud ning teised taimed.

Andre Talu,
Plantest Grupp OÜ aednik

Rakvere haljastajad on linna kaunistavad okaspuuvormid kinni katnud õhulise rohelise kangaga, mis on puude tervise
seisukohalt väga hea. 

vahel käia kangast kohenda-
mas, nii et lumi sellelt maha 
langeks. Raske lumi kanga 
peal on taimele väga koormav 
ning võib teha niiviisi väga 
palju kurja.
Viimasel ajal on hakatud ka 
teiste puude, eriti noorte 
puude tüvesid mähkima var-
jutuskanga ribadega. See on 
puu seisukohalt väga hea, ku-
na niiviisi on võimalik ära 
hoida koore lõhenemist ning 
taime hukkumist. Kindlasti 
võiks mässimise ette võtta 
paari viimase aasta jooksul is-
tutatud viljapuudel.

Ära karda tagasilõikust
Üle tasuks kontrollida ka 
väiksemad põõsad, eriti ma-
dalakasvulised okkalised. Kui 
on juhtunud, et lumi on tei-
nud liiga väiksematele põõ-
sastele, vajutades need kes-
kelt pooleks ning sedaviisi 
lõhkudes taime vormi, on 
soovitav võtta jämedamat 
nööri ning siduda põõsas taas 
kokku. Sedaviisi toimides on 
suurem lootus, et põõsas suu-
dab end kevadel ilusti vormi 
tagasi viia ning hakkab taas 
kasvama.
Mõtlema võiks hakata ka vil-
japuude tagasilõikamisele. 
Oma kogemusest soovitan se-
da teha alates märtsist, veel 
siis, kui on lumi maas - nii on 
endal lihtsam. Vanematel vil-
japuudel, mis on juba ammu 
nii-öelda metsa kasvanud, tu-
leks ette võtta tõsisem tagasi-
lõikus. 
Tihtilugu seistakse küsimuse 
ees, kuidas ikkagi puud nii 
palju lõigata. Kui on soov tu-

levikus puult ka vilju saada, 
tuleb teha süda kõvaks ning 
lasta sael käia. 
Paar aastat tagasi sain aru, et 
õunapuu ei peaks aias kasva-
ma mitte okste ja lehtede pä-
rast, vaid seetõttu, et ta vilja 
kannaks ja saaki annaks. Võt-
sin sae kätte ning lõikasin 
paar õunapuud tagasi. Ja lau-
sa nii, et kasvama jäi vaid üks 
kolmandik. Uskuge või mitte: 
tulemusega olen väga rahul. 
Üks puu kandis juba samal 
aastal ning nii ilusaid ja suuri 
vilju polnud ma sellel puul 
veel näinudki. Teine puu kan-

dis möödunud aastal, tule-
mus sama - viljad ilusad, suu-
red ja värvilised.
Pärast tugevat tagasilõikust 
tuleb jätkata järjepidevalt 
noorte võsude lõikamist. 
Saanud eelnevatest kogemus-
test indu, võtan sellelgi aastal 
sae kätte ning teen korraliku 
tagasilõikuse ka viimasele ka-
hele vanale ja suurele õuna-
puule.

Fotod: Andre Talu

Lääne-Viru Pensionäride Liit teatab
Alustame märtsist registreerimist reisidele:
Valgevene 24.-30. juuli. Vajalik pass kehtivusega vähemalt 3 
kuud.
Valgamaa, Taagepera loss, Valga, Valka. 4. juuni. Hind 43 eu-
rot.
Setomaa, Jaaniraotu talu, Obinitsa, Jumala mägi jne. 12. juu-
ni. Hind 42 eurot.
Keila-Joala loss, Muraste, Vääna jne. 30. juuni. Hind 42. eurot
Osmussaar, Nõva looduskeskus. 9. juuli. Hind 78. eurot
Pärnumaa, Tamme talu, Lavassaare, Tõstamaa mõis. 16. juu-
li. Hind 56 eurot.
Setomaa kuningriigi päev. 1. august. Hind 31 eurot.
Palume tuua täpne raha.
Ootame tasuma liikmemaksu büroo Veski 4 avatud teisipäe-
viti 10-14.

Vaegkuuljate teabepäev
Esmaspäeval, 23. veebruaril kell 13 Lille 8 PIKi saalis. „Vaim-
sest tervisest ja positiivsest ellusuhtumisest“ esineb Ene Au-
gasmägi, tervisepoliitika juht. Oodatud kõik asjahuvilised!

Veet Mano
Maailmakuulsa energeetilise tervendaja/selgeltnägija VEET 
MANO kursused Tallinnas 16.-18.03. VEET MANO selja-kae-
lamassaa�i grupp+väljaõpe, VEET MANO energiaseminar ja 
AUM, Tln. Leegi 14; Tartus 19.-20.03. VEET MANO energiase-
minar ja AUM, Uus 56; Kuressaares 21.03. VEET MANO ener-
giaseminar ja selja-kaelamassaa�i gr, Garnisoni 14; Pärnus 
22.03.VEET MANO energiaseminar, Pühavaimu 8. Piletid ka 
Piletilevis. Sooduspilet korraldajalt alates 25� ja kuni 8.03. 
Naistepäeva üllatuskink - VEET MANO kursuse pilet! Li-
sasoodustus gruppidele. Info: www.veetmano.eu
Tel 5689 6670

Eesti tippbändi trummar õpetab Kadrinas
Ewert and the Two Dragons laenab oma trummimeest Kadri-
na Kunstidekoolile, kirjutab Kadrina valla kodulehekülg. 
Kristjan Kallas: „Kuidagi omamoodi armsaks on Kadrina 
mulle saanud.“
Kristjan Kallas on professionaalne trummar, kes on saanud 
kuulsaks Eesti ühe kuulsaima bändi Ewert and the Two Dra-
gons koosseisus, kuid kõikide tegemiste kõrvalt on tal ka aega 
ning tahtmist käia Kadrina Muusikakoolis noortele juba aas-
taid trummi õpetamas.

Naistepäeval saab taas Pajustis nalja 
Naistepäeval, 8. märtsil toimub Vinni valla Pajusti klubis pi-
kaajalise traditsiooniga huumoripäev „Aadama küljeluu“, 
kirjutab Vinni valla kodulehekülg. Humoorikate estraadisket-
šidega esinevad näitetrupid Laekverest, Kadilast, Roelast. 
Publiku ette astub ka päeva korraldaja Pajusti huumori- ja sa-
tiiritrupp uute lugudega.
Pajusti huumoritrupi juhendaja Ülle Rajamardi sõnul on sa-
geli juhtunud, et Pajusti klubis toimuv „Aadama küljeluu“ on 
huumoriharrastajatele väikeseks eelprooviks Maalehe ja 
Väätsa valla korraldatavale suurüritusele „Maamees muigab”, 
kus esinevad huumorisketšide tegijad üle Eesti.
„Meie tegemisi on märganud ka Kanal 2 saate Radar võtteg-
rupp, kes on meie proovides käinud saatematerjali kogumas 
ja külastab meid taas 8. märtsil, et filmida publikut ja nalja-
päeva köögipoolt,“ lisas Pajusti klubi huumoritrupi juhenda-
ja Ülle Rajamart.
Esmakordselt esineb huumoripäeval uus ja värske näitering 
Roela Rahva Majast Urmas Lindlo juhendamisel. Vallarahvas 
saab näha ka Milvi Tubli juhendatavat Kadila näiteringi ette-
asteid uues koosseisus.
Huumoripäev algab Pajusti klubis kell 13.

Kuulutaja rakvereteater.ee

22. – 24. veebruar kell 19 ja 21
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

1944

22. – 24. veebruar kell 15 ja 17
Animafilm

Perefilm

ASTERIX:
JUMALATE KANTS
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Rakveres

Kell 7.24

Pidulik riigilipu heiskamine linnuses

Kell 12

Miiting Ausambamäel

Kell 13 

Jumalateenistus Kolmainu kirikus

Kell 14 

Kontsert Rahvamajas 

Ott Lepland ja Kristjan Kaasik

Sissepääs tasuta!

www.rakverekultuurikeskus.ee

KUHU MINNA

Vaba aeg

Rakvere Teater
25.02. kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
26.02. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale v. maja
(lav. Üllar Saaremäe)
26.02 kl 19 Seitsmeteistkümnenda nuku suvi s. maja (lav. Too-
mas Suuman)
27.02. kl 19 Leping v. maja (lav. Indrek Apinis)
27.02. kl 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla s. maja (lav. Üllar 
Saaremäe)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
21. veebruaril tantsupidu suusabaasis, võistlust juhendab le-
gendaarne allalaske instruktor Marko Pille - Nykänen. Sisse-
pääs 2 eurot.
28. veebruaril videodisko Margus Roots, sissepääs tasuta.

10 trummi
Reedel, 20. veebruaril 10 trummi retro - VJ Andrus Kuzmin – 
tasuta
Laupäeval, 21. veebruaril 10 trummi live - INBOIL + after-
party – 3 eurot

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres
Üritused veebruaris
21. veebruaril kell 11-14 Hiina meditsiini alused – 7 seminari 
üle laupäeva, Anne Tipner-Torn. Seljaabi: kiropraktiku vastu-
võtt iga esmaspäev ja kolmapäev. Kaaniteraapia igal reedel. 
Tervise testimine igal neljapäeval.
Info ja reg. tel 5017960, info@biore.ee, www.biore.ee, www.
tervisepood.biore.ee.
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Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

SEAPRAAD

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

/kg

2,20

2,30

2,95

€

€

€

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

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

Abielusõrmuste valmistamine

Koolilõpusõrmuste valmistamine

•

•

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

CarDrive sõbrakuu kampaania:

Kõik varuosad -15% ja hooldus

ning remonditööd -10%

Avatud täiesti uus Husqvarna
remonditöökoda Rakveres, Tallinna tn 47

Tel 324 3967, info@baseilo.ee
TAPA, Pikk 19

NARVA, Hariduse 13

JÕHVI, Rakvere 35

PAIDE, Suur-Aia 45

AIA- JA
METSATEHNIKA
• MÜÜK

HOOLDUS
REMONT

•
•

HINNASULA
KÕIK KAUBAD 33% SOODSAMAD

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 9-17

Registreerida tel 325 5383 • Tapa Pikk 7

KÕIK RAAMID JA KLAASID

KÕIK PÄIKESEPRILLID

-25%
-25%

Prillitellijale optometristi visiit TASUTA!

Diivan “MU-H”
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