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Lääne-Viru 
maavanem Mar-
ko Torm tunnus-
tab Lääne-Viru 
maakonna tee-
netemärgiga 
kuut silmapaist-
vat inimest. Hõ-
bedase vapimär-
gi pälvib Paul 
Black ning kuld-
sed vapimärgid saavad Too-
mas Varek (pildil), Marika 
Tint, Gunnar Kotiesen, Anne 
Nõgu ja Toivo Peäske.
Rakvere linnavolikogu esi-
meest Toomas Varekit tun-
nustab maavanem Marko 
Torm panuse eest maakonna 
majanduse ja avaliku sektori 
arengusse.
Toomas Varek on üle 20 aasta 
pühendunud maakonnas 
põllumajanduse ja põlluma-
jandustööstuse arengule Hal-
jala kolhoosi osakonnajuha-
tajana, Kullaru Sohvoosi di-
rektorina, Viru kolhoosi esi-
mehena ning Viru Õlu tegev-
direktorina. Ta oli Lääne-Vi-
rumaa esindaja Riigikogu IX, 
X ja XI koosseisus. Aastatel 
1996-1999 oli Varek Rakvere 
linnapea, 2003. a siseminis-
ter, 2005-2006  Riigikogu ase-
esimees ja 2006-2007 Riigiko-
gu esimees. Toomas Varek pa-
nustab jätkuvalt maakonna-
keskuse juhtimisse ja maa-
konna arengusse.
Rakvere Teatri korraldusjuhti 
Marika Tinti tunnustatakse 
panuse eest maakonna kul-
tuurivaldkonna arengusse.
Marika Tint (pil-
dil) on Rakvere 
Teatri korraldus-
juht, kes on Rak-
vere Teatris töö-
tanud erinevatel 
ametitel 21 aas-
tat. Tint on Rak-
vere Teatri alus-
tala, koordinee-
rides ja juhtides 
korraldustegevust, reklaami, 
turundust, aruandlust jpms. 
Marika Tint panustab Eesti 
Etenduste Liidu heaks tööta-
des teatritevahelisele koos-
tööle ning teatri kui kunstilii-

gi arengule ter-
ves Eestis. Tint 
koordineerib 
heategevusfon-
di Aitan Lapsi 
annetuste jaga-
mist kõigi teatri-
te vahel ning tal 
on suur roll Rak-
vere Teatri vii-
misel rahvusva-

helisele areenile.
Gunnar Kotiesen on Rakvere 
Karmeli koguduse õpetaja ja 
mitmete heategevusürituste 
eestvedaja, toetades suurpe-
resid, vähekindlustatud pere-
sid, Gruusia sõjapõgenikke 
jne. Ta on mitmete laste ja 
noorte ühistegemiste nagu 
„Lapse kingades“ ja lastekait-
sepäevade eestvedaja. Gun-
nar Kotiesen (pildil) väärtus-
tab kogukondlikku koos tege-
mist ning vaba-
tahtlikku panus-
tamist, osaleb 
aktiivselt Rakve-
re kogukonna 
elus. Gunnar 
Kotiesenit tun-
nustatakse pa-
nuse eest maa-
konna sotsiaal-
valdkonna aren-
gusse.
Rakvere Eragümnaasiumi di-
rektor Anne Nõgu saab maa-
vanema poolt tunnustatud 
panuse eest maakonna ette-
võtluse ning haridus- ja kul-
tuurielu edendamisse.
Anne Nõgu on esimese Wal-
dorfi pedagoogika põhimõt-

teid rakendava 
erakooli ja era-
huvikooli Kaur 
asutaja maakon-
nas. Ta on Art 
Cafe ja Art Ho-
telli rajaja ja juht 
ning arendanud 
Rakveres balleti-
õpinguid ja toe-
tanud erinevaid 

festivale ning muid sündmu-
si.
Rakvere Muusikakooli direk-
tor, pianist ja dirigent Toivo 
Peäsket tunnustab maava-
nem panuse eest kultuuri-

valdkonna edendamisse.
Peäske on juhtinud Rakvere 
Muusikakooli aastast 2002 le-
gendaarse kooli asutaja Jaan 
Paku vaimsuses ning hoid-
nud kõrgel Jaan Paku mäles-
tust. Ta on andnud üle Rakve-
re Muusikakooli lõputunnis-
tused 190´le noorele muusi-
kalise alushariduse omanda-
nule. Peäske juhtimisel on 
Rakvere Muusikakoolist saa-
nud mitme huvitava ja tun-
nustust pälvinud ürituse 
eestvedaja. Peäske on ka Vi-
rumaa Kammerorkestri ellu-
kutsuja ja kuulub Eesti klave-
riorkestri koosseisu.
Panuse eest maakonna ma-
janduse arengusse pälvib hõ-
bedase vapimärgi Baltic Fib-
res OÜ omanik Paul Black.
Tootmisettevõttes Baltic Fib-
res rakendatakse innovaatilisi 

tehnoloogiaid. 
Ettevõtte kesk-
konnavastutus 
on taaskasutada 
üle 90% tootmi-
se jäätmetest ja 
kasutada suu-
rem osa % tarbi-
vast elektriener-
giast taastuvae-
nergia näol. 

Maakonna üks suurimaid 
tööandjaid, kus püsiva tööle-
pinguga töötajate arv keskmi-
selt 125 inimest, kuulutati 
2015. aastal Eesti kõige kesk-
konnasõbralikumaks ettevõt-
teks. Baltic Fibres OÜ on pa-
nustanud aastast 2000 märki-
misväärselt Lääne-Viru maa-
konna arengusse ning olnud 
kohaliku kogukonna toetaja. 
Lääne-Viru maakonna vapi-
märk on maakonna kõrgeim 
tunnustus aastast 2005. Ette-
paneku teenetemärgi andmi-
se kohta esitab maavanemale 
maavanema moodustatud 
komisjon. Teenetemärgid an-
takse maavanema poolt üle 
Eesti vabariigi 98. aastapäe-
vale pühendatud pidulikul 
vastuvõtul 23. veebruaril Hal-
jala Rahvamajas
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Lääne-Viru teenetemärgi 
saab kuus inimest

Palju õnne meile kõigile
Järgmisel nädalal saab Eesti Vabariik 98 aastat vanaks. Pal-
ju õnne meile kõigile!
Tahan siinkohal rõhutada, et see sünnipäev ei ole mitte 
poliitikute või presidendi pidu, vaid eelkõige ikka Eesti rii-
gi, see tähendab meie kõigi oma. „Pingviinide paraad“ ja 
tähtsate ninade väljapeetud kõned on vaid paratamatu 
kaasaanne sellele tähtpäevale, pidu toimugu ikka meis 
enestes! Ei ole tähtis, kes on president või millisest era-
konnast on pukis olev peaminister – nemad ei ole veel riik. 
Kuigi kohati kipuvad nad ise küll teisiti arvama…
24. veebruar on minu arvates ikka see „õige“ Eesti täht-
päev. Ülejäänud riiklik-rahvuslikud pühad, mõtlen siinko-
hal võidupüha 23. juunil ja taasiseseisvumispäeva 20. au-
gustil, on rohkem selline tilu-lilu, kus tähtpäeval on polii-
tiline maik juures. Hakati ju võidupüha tähistama alles 
1934. aastal ning taasiseseisvumispäeva 1998. – mitu aas-
tat pärast sündmuse tegelikku toimumist. Aga sünnipäev 
on sünnipäev olnud kogu aeg; isegi 1919. aastal, kui osa 
Eestist oli veel punaste vallutajate käes, toimusid juba sõ-
javäeparaad ning pidulikud üritused.
Sünnipäeva oodatuim hetk on presidendi vastuvõtt ja kut-
sutud külaliste „paraad“. See on sündmus, kus suur hulk 
eestlasi istub teleri ees – põhimõtteliselt võiksid kõik era-
kanalid sel ajal oma saatepäeva pooleli jätta, sest neid na-
gunii keegi ei vaata. Kõik tahavad teada, kes kellega tuleb 
ja mis on naispoolel seljas. Tänavu lisandub kindlasti veel 
uudishimu, et kuidas see presidendi-Ieva välja näeb ning 
kuidas hakkama saab?
„Moedemonstratsiooni“ ning eriti selle arvustamisega on 
Eesti meedia muidugi üle võlli läinud, selles suhtes olen 
ma presidendi eelmise abikaasa Evelin Ilvesega täitsa 
nõus. Vaadake ja hinnake omaette, aga „moepolitsei“ ko-
hati väga halvustavad sõnavõtud on küll liiast! Mis see teie 
asi on, kui inimene on puhtalt ja triigitult riides, kuid 
võib-olla mitte nii moekalt või stiilselt? Selline kõrvalt kii-
bitsemine on viinud isegi selleni, et vähemalt üks konk-
reetne daam on peokutsest loobunud, sest tema tagasi-
hoidlik isik poleks talunud võimalikku targutamist tema 
garderoobi kallal.
Alati on oodatud ka presidendi aastapäeva kõne. Eelolev 
jääb Toomas Hendrik Ilvesele vähemalt sellel ametipe-
rioodil viimaseks ja seepärast ootan sealt midagi erilist. 
Just seepärast, et presidendi senised kõned pole kullafon-
di pääsenud – ehk võtab ta end viimaks kokku?
Head aastapäeva, armsad kaasmaalased! Unustagem kor-
rakski viha ja vimm, olgem teineteise vastu sallivad.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

Adven Eesti AS on teata-
vasti teinud Rakvere lin-
nale ettepaneku võõranda-
da Rakvere Soojuse akt-
siad, lubades nende eest 
maksta kuni 1,7 miljonit 
eurot. Linnal on praegu 
Rakvere Soojuses ena-
musosalus, 51 protsenti 
aktsiatest. Kuigi esmapil-
gul tundub tehing ahvat-
lev, 1,7 miljonit on Rakve-
re jaoks suur raha, ei ole 
linnavolikogu müügiotsust 
allkirjastama tõtanud.

Aivar Ojaperv

Kui volikogu mullu novemb-
ris teemat esmakordselt aru-
tas, otsustati mitte kiirustada 
ja teemaga süvitsi tegelemi-
seks moodustati komisjon. 
Viimane on tööd teinud, kuid 
konkreetsele seisukohale 
jõudnud pole. Müügi suhtes 
ollakse kahtleval seisukohal 
või pigem sellisel, et kui siiski 
müüa, siis mitte 1,7 miljoni 
eest vaid kallimalt.

Miks nad seda tahavad?
Samas on kogu asja taga suur 

ahvatlus, mis paneb mitmed 
volikogu liikmed müüki siiski 
pooldama: volikogu sees on 
saavutatud põhimõtteline 
nõusolek, et müügist saadav 
raha läheks Rakvere kultuuri-
keskuse ehituse n-ö seem-
neks. 
Kultuurikeskuse rajamist ka-
vandatakse kesklinna vanale 
turuplatsile, Swedbanki vastu 
tühjale krundile, kus praegu 
asub parkla. Sellise komplek-
si ehitus on kirjas ka mitme 
volikogusse kuuluva selts-
konna valimiseelsetes luba-
dustes.
Teemas on mitu tahku ja ri-
dade vahelt võib välja lugeda 
küsimuse: miks Adven Eesti 
AS seda tehingut nii väga soo-
vib? Kuna kaugkütte hinna 
kehtestab Eestis Konkurent-
siamet, tuginedes tegelikele 
kuludele, ei sõltu sooja hind 
tootjafirma omanikest ja 
suurt kasumit selle äriga ei 
teeni. Rakvere Soojuse kasum 
viimastel aastatel on olnud 
100 000 euro kanti aastas, üks 
omanikest saab seega umbes 
50 000.
Samas on teada, et Adven 
Eesti AS omanik on pensioni-
fond ja seega otsitakse sta-
biilseid investeeringuid, mille 

tasuvusaeg võibki pikk olla. 
Aga… „Kaugkütteturg on Ees-
tis muutumas,“ hoiatas Rak-
vere volikogu keskerakondla-
sest liige Andres Jaadla. „Ette-
valmistamisel on uued sea-
duseelnõud, mille põhjal ei 
pea tulevikus enam kõiki hin-
du Konkurentsiametis koos-
kõlastama. Võimalik, et soo-
jatootmine ja soojavõrk lahu-
tatakse ning tulevikus hakkab 
inimene nagu elektrigi eest 
tasuma kahes jaos: soojuse-
nergia eest ja võrgutasu.“
IRLi kuuluv linnapea Mihkel 
Juhkami julges aga Jaadlale 
vastu vaielda: „Jah, seadus on 
muutumas, aga ka uue põhjal 
hakkab Rakvere suuruses lin-
nas soojahindu kooskõlasta-
ma Konkurentsiamet.“
Rakvere Soojuse müügile on 
üheselt vastu linnavolikogu 
IRLi fraktsioon. Eestkõneleja 
Kert Karus: „Palusin spetsia-
listidel hinnata pakkumise 
suurust ja nemad väidavad, 
et õige alghind on vähemalt 
2,5 miljonit, pigem isegi 3 
miljonit.“
Müügile on vastu ka Keskera-
konna saadik Valeri Vaselen-
ko, kuid tema sõnavõtust võis 
välja lugeda pigem hirmu tu-
leviku ees: mis saab soojahin-

dadest siis, kui soojatootja 
ning võrkude omanik on mo-
nopoolses seisus erafirma? 
Vaselenko märkis ka seda, et 
Rakvere Soojuse väärtus aja 
jooksul ei kahane – näiteks 
sooviti linna osalust võõran-
dada ka neli aastat tagasi, 
pakkudes toona 1,1 miljonit 
eurot ehk selle lühikese aja 
jooksul jõudis pakutava te-
hingu hind suureneda 60 
protsenti.
Reformierakonda kuuluvad 
saadikud Roman Kusma ja 
Neeme-Jaak Paap pigem 
pooldavad müüki, kuid ne-
madki leiavad, et hind peaks 
kõrgem olema.
Samasse erakonda kuuluv vo-
likogu esimees Toomas Varek 
aga märkis, et „laenuraha on 
täna pankades odav ja või-
malik, et investeeringuteks 
on laenu võtta majandusli-
kult otstarbekam, kui võõran-
dada linna vara“.

Kultuurikeskus 
on parem kui katlamaja
Kindlalt pooldavad müüki va-
limisliidu Südameasi kaks 
saadikut. „Ma ei teagi, kuhu 
rõõmust hüpata, kui see asi 
teoks saab ja müügist saada-
va raha eest hakkame ehita-

ma linna kultuurikeskust,“ 
lausus Priit Verlin. „Kui linnal 
on oma katlamaja, ei too see 
ühtki noort linna tagasi. Kui 
linnal on korralikult toimiv 
kultuurikeskus keset linna, 
siis tuleb nii mõnigi tagasi ja 
paljud jätavad minemata.“
Verlin võrdles Rakveret teiste 
sama suurte Eesti linnadega 
ja kinnitas, et Rakvere on üks 
väheseid, kes omab veel soo-
jafirmas enamusosalust. Sa-
muti leidis Verlin, et pakutav 
hind on normaalne – näiteks 
Võru linn müüs mõned aas-
tad tagasi oma osaluse sama-
suguses ettevõttes põhimõt-
teliselt sama hinnaga.
Arvamuste paljususes jõudis 
volikogu seisukohale, et taus-
ta uurimiseks tuleb kasutada 
audiitorfirma abi. Kuigi seegi 
on mitme otsaga otsus: audi-
teerimine võtab aega ja see ei 
maksa sugugi vähe. Tasuda 
tuleb ka siis, kui otsus on ne-
gatiivne. 
Lisaks on muutujaid väga 
palju – kas või artikli alguses 
mainitud võimalik seaduse-
muudatus – ja auditeerimi-
negi ei pruugi esile tuua lõp-
likku tõde.

Kas müüa või mitte?
Rakvere Soojuse aktsiate võõrandamise osas selge seisukoht puudub

KEHALISED VÄÄR-
KOHTLEMISED
15. veebruaril tungiti Tamsa-
lus Kandle tänaval kallale 
30-aastasele mehele. Polit-
seile on teo võimalik toime-
panija teada.
11. veebruaril teatati, et Rak-
vere vallas Lasila külas Põhja 
tänaval tungiti kallale 
41-aastasele naisele. Polit-
seile on teo võimalik toime-
panija teada.

VARGUSED
15. veebruaril teatati, et Rak-
veres F.G Adoffi tänaval asu-
vast korterist varastati kuld-
kett ja tahvelarvuti. Kahju 
on 500 eurot.
15. veebruaril teatati, et Rak-
veres Lembitu tänaval va-
rastati sõiduautolt neli velge 
koos rehvidega. Kahju on 
900 eurot.
14. veebruaril teatati, et Rä-
gavere vallas Lavi külas 
murti sisse eramaja kuuri ja 
varastati murutraktor. Kahju 
on 1533 eurot.
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Haljala kinnitas 
valla eelarve
Haljala vallavolikogu kinni-
tas valla tänavuse aasta 2,6 
miljoni eurose eelarve.
„Eelarve kulutused on suu-
natud pikaajaliste eesmärki-
de saavutamisele ja hoidmi-
sele. Prioriteedid on hari-
dus, turvalisus, korras valla-
majandus ja igaühe parem 
toimetulek,“ lausus vallava-
nem Leo Aadel.
Eelarve kogumahuks kuju-
neb 2,6 miljonit eurot. „See 
on koostatud arvestusel, et 
maksutulusid laekub kokku 
1,72 miljonit eurot,“ märkis 
vallavanem. „Suuresti koos-
neb see prognoositavast tu-
lumaksu laekumisest, maa-
maksust ja riigieraldistest. 
Üksikisiku tulumaksu loo-
dame koguda võrreldes eel-
mise aastaga 6 protsenti 
enam. Haridusele kulub eel-
arvest kokku 1,47 miljonit 
ehk 56 protsenti. Elame iga 
päev uue koolihoone pro-
jekteerimise ja ehitamise 
ootuses.“
Eelarve panustab valla eel-
arvest töötasu saavate amet-
nike ja teenistujate töötasu 
tõusule keskmiselt 4 prot-
senti ja õpetajatele 6,44 
protsenti. Alampalk tõuseb 
390lt eurolt 430 euroni ehk 
10,25 protsenti. Maamak-
sust loodetakse 7500 eurost 
laekumist ja seda kasutatak-
se kaasava eelarve käigus 
esitatud ettepanekute ellu-
viimiseks. 
Investeeringutest on päeva-
korras sotsiaalmaja korterite 
remontimine Põdrusel, ette-
valmistavad tegevused Tam-
mispea piirkonna joogivee 
kvaliteedi parendamiseks, 
tänavavalgustuse kaasajas-
tamiseks ja perearstihoone 
fassaadi korrastamiseks.

Aivar Ojaperv

N ä d a l a l e h t

Eraisikute kuulutusi saab nüüd anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22

Eraisikute kuulutusi saab nüüd anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas
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Tapa kultuurikotta paiguta-
tud uus kinoaparatuur läks 
kokku maksma umbes 57 000 
eurot. Eesti kultuurkapitali 
nõukogu ja audiovisuaalse 
kunsti sihtkapital toetasid Ta-
pa digikino projekti ligi 35 
000 euroga. Oma panuse an-
dis ka Reformierakond 7000 
euro suuruse toetusega. Töö 
teostaja oli Hannu Tallinn Pro 
OÜ.
Tapa digikino projekti eestve-
dajateks olid Tapa valla kul-
tuurispetsialist Indrek 
Jurtšenko ning Tapa kultuuri-
koja haldusjuht Arvo Silla. 
Idee sai alguse mitu aastat ta-
gasi, kuid üksnes valla raha-
dega ei oleks sellist aparatuu-
ri soetada suudetud. Eesmär-
gini jõudmiseks tuli korduvalt 
kirjutada projekte toetuse 
saamiseks.

Professionaalkino 
formaat
Arvo Silla usub, et lõpuks võis 
määravaks saada kinotöö jär-

jepidevus Tapal. „Siin majas 
on 1993. aastast alates kogu 
aeg filme näidatud, vaatama-
ta igasugustele raskustele,“ 
sõnas Silla. 
Tapa kino on ikka tehnika 
arenguga kaasas käinud. 
35millimeetriselt lindilt on 
tänaseks jõutud DCP (digital 
cinema package) lahenduse-
ni. „DCP on praegu kõige le-
vinum standart. See on pro-
fessionaalkino formaat,“ tõi 
Silla välja.
Tapa kinos vahetati välja pro-
jektor koos juurdekuuluvaga 
ning ekraan. Tegu on Chris-
tie´ projektoriga. Tapale valiti 
2K pildiresolutsiooniga ning 
3D kinoaparatuur.
Uus tehnika annab kinole 
võimaluse näidata kõiki uusi 
linateoseid soovi korral kas 
või samal päeval, mil esilinas-
tus ette on nähtud. Digikinos 
on võimalik nüüd linastada 
ka kommertsfilme, mida Tapa 
kinos eelnevatel aastatel nä-
ha ei saanud. „Kõik, mis jook-

Registreeritud kuritegude arv 
oli Rakveres 2015. aastal väik-
sem kui 2014., kuid vähene-
mise taga pole siiski mitte ko-
danike seadusekuulekus, vaid 
muutunud seadusandlus: 
alates 2015. aastast loetakse 
varavastaseks kuriteoks tegu 
alles siis, kui kahjusumma 
ületab 200 eurot.
Kui liita seaduserikkumiste 
hulgale ka alla 200-eurosed 
„pisivargused“, mis liigituvad 
nüüd väärtegude alla, siis te-
gelikult on pahategude hulk 
hoopis tublisti suurenenud. 
Näiteks kuri- ja väärtegusid 
kokku toimus Lääne-Viru-
maal 2014. aastal 5663, mullu 
aga juba 6681.
Õiguskorrast Rakvere linnas 
tegi kohalikule volikogule 
ülevaate Rakvere politseijaos-
konna ennetus- ja menetlus-
talituse vanemkomissar Kristi 
Fuchs. 
Kui 2014. aastal registreeriti 
Rakveres 421 kuritegu, siis 
mullu 383. Aga nagu maini-
tud, mõjutab statistikat väär- 
ja kuriteo piiri nihutamine 
200 euroni. Samal ajal on hea 
meel, et isikuvastaste kurite-
gude arv langes Rakveres 
193lt 60le; liikluskuritegude 
(purjus juhid) arv tõusis pisut 
– neid oli mullu 66. Linnas ei 
toimunud ühtegi hukkunuga 
liiklusõnnetust, inimkanna-
tanuga õnnetusi oli 7 (aasta 
varem 10).
Suurenenud on narkokurite-

Tapal avati digikino
Tapa kultuurikojas avas uksed Lääne-Virumaa esimene 
digikino, kus hakatakse näitama ka 3D filme. Uus apa-
ratuur võimaldab kinohuvilistele senisest tunduvalt laie-
mat filmivalikut.

Liisi Kanna

seb Eesti kinolevis või ka üle 
maailma, on nüüd siin vaa-
datav,“ toonitas Silla.
Ka Tapa vallast pärit tunnus-
tatud ooperilaulja Reigo 

Tamm rõhutas kino avamisel 
peetud kõnes, et Tapa jõudis 
kino kvaliteedi poolest nüüd 
Tallinna ning Tartuga n-ö 
ühele joonele. „Kinokunst on 

meil Tapal nüüd kõrgtaseme-
le,“ sõnas Tamm.

Rohkem huvilisi
Tapa kultuurikoja direktor 

Heili Pihlak loodab, et uus 
tehnika toob ka kinolisi juur-
de. „Ma loodan, et see tõstab 
külastajate arvu,“ sõnas Pih-
lak. „Ma arvan küll, et tuleb 
inimesi ka kaugemalt, sest 
ümbruskonnas keegi ei paku 
3D-d,“ lisas ta.
Avamispäeva hommikupooli-
kul näidati lastefilmi. Ki-
noelamust oli nautima tul-
nud ka bussitäis Lehtse mu-
dilasi. „Näitasime animat-
siooni „Hea dinosaurus“. See 
oli tasuta,“ rääkis Pihlak.
Kõikide külastajate jaoks toi-
mus 3D-s filmi „Star Wars: 
Jõud tärkab“ kaks seanssi. 
Populaarsete filmide puhul 
on Tapa kinos varemgi mitu 
filmiseanssi päevas korralda-
tud. Nüüd kavatsetakse aga 
lisaks hakata filme näitama 
ka laupäeviti. „Esialgu on põ-
hipäev ikka teisipäev, aga lä-
hitulevikus katsetame vist ka 
laupäevadel, üle ühe laupäe-
va näiteks,“ tutvustas Silla tu-
levikuplaane.
Digikino ametlik avamistse-
remoonia peeti enne õhtuse 
kinoseansi algust. Lisaks kul-
tuurkapitali esindajatele võt-
sid avamisest osa nii Lää-
ne-Viru maavanem Marko 
Torm kui ka kultuuriminister 
Indrek Saar.

Politsei andis ülevaate Rakvere õiguskorrast

Üks Rakvere probleemsetest kohtadest on promenaadil asuv 
jalgrattamaja, mis asotsiaalide poolt leiab „sihtotstarbelist“ 
kasutamist iga ilmaga ja igal aastaajal. 

Foto: arhiiv

gude arv ja registreeritud pe-
revägivallajuhtumite hulk. 
Kristi Fuchs selgitas, et selle 
põhjuseks võib olla ka polit-
sei senisest suurem tähelepa-
nu pööramine neile valdkon-
dadele, sest mõlemad kuri-
teoliigiga tegelemine on võe-
tud prioriteediks. Samas oli 
kurb kuulda, et maakonnas 
registreeritakse keskmiselt 
kaks perevägivalla juhtumit 
päevas (!), ja see on kõigest 
registreeritud juhtumite arv – 
tegelik hulk on kindlasti veel 
suurem.
Rakvere politseiosakond sai 
mullu keskmiselt 8 väljakut-
set päevas, „esikohal“ on jät-
kuvalt varavastased kuriteod. 
„Isikuvastaseid kuritegusid 
panevad toime põhiliselt ko-
halikud tegelased, aga vara-
vastaste kuritegude juures on 
suur roll naabermaakonnast 
Ida-Virumaalt tulnud kurjate-

gijatel,“ mainis Kristi Fuchs.
Politsei on kaardistanud ka 
Rakvere probleemsed kohad 
ning analüüsinud neis toimu-
vat aastate lõikes. „Noorte ko-
gunemiskohaks olnud Kroo-
nikeskuse maa-aluses parklas 
on nüüd kord majas,“ rääkis 
Fuchs, „aga see seltskond on 
kolinud Kroonikeskusesse 
sisse. Probleemne noorte ko-
gunemiskoht on Rakvere 
turg. Aastaid oli murekohaks 
toitlustuskoht Kebab, kuid 
nüüd on seal asjad parane-
nud. Virma pubiga on samuti 
probleeme – alles seal oli suu-
rem kaklus. Oleme kokku lep-
pinud, et pubi omanikud, lin-
na esindajad ja politsei istu-
vad olukorra analüüsimiseks 
ja lahenduste leidmiseks pea-
gi laua taha.“

Aivar Ojaperv
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Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus saab heraldika-
huviline tutvuda Eesti rii-
givapi sünnilooga. Seitsme 
aasta jooksul (1918–1925) 
korraldati mitu konkurssi, 
enne kui parematest parim 
kavand - kolme lõviga vapp 
- „lukku löödi”.

Ülle Kask

Pärast riikliku iseseisvuse väl-
jakuulutamist 1918. aasta 
veebruaris kerkis päevakorda 
Eesti riigi tunnuse küsimus. 
Ajutine Valitsus tegi Haridus-
ministeeriumile ülesandeks 
töötada välja riigivapi ka-
vand. 
25. mail 1919. aastal, taustaks 
käimas Vabadussõda, kuulu-
tati välja konkurss. Tingimu-
seks seati endise Eestimaa 
kubermangu vapi, musta kot-
ka ja hõbedase vapikilbi kasu-
tamine. 
Kuigi Haridusministeerium 
selgitas, et riigivapi loomine 
ei olegi niivõrd kunstiloome 
kuivõrd poliitiline otsus EV 
tunnuse kohta, ei saadud üh-
tegi sobivat kavandit.

Konkursi tingimused 
kunstnikke ei rahulda-
nud
Samal ajal toimusid ajakirjan-
duses tulised arutelud vor-
mistamise küsimuses: kas rii-
givapp peab olema tradit-
siooniline või reeglitest kam-
mitsemata? Arhitekt Hanno 
Kompus selgitas, et kui oleme 
võimu enda kätte võtnud, 
võime võtta ka vapi, millega 
on seniajani meie maad tä-
histatud. Kristjan Raud aga 
leidis, et Eesti ei soovi tume-
daid orjaaegu tagasi ja Eesti 
rahvas ei või tolleaegseid vap-
pe omaks tunnistada.
1921. aasta kevadel kuulutas 
Haridusministeerium välja 
teise riigivapi kavandite kon-
kursi. Paljud nimekad kunst-
nikud jäid aga protestiks ee-
male, kuna tingimused olid 
eelmise konkursiga sarnased. 
Kokku laekus siiski 138 ka-
vandit, mis pandi avalikule 
näitusele välja.

Riigivappi kujundati seitse aastat

Eesti Vabariigi vapi esimese 
kujunduskonkursi tingimu-
seks oli Tsaari-Venemaa 
Eestimaa kubermangu vapi 
kasutamine. 

Foto: Vikipeedia

Seitsme töö autoril palus hin-
damiskomisjon osaleda lisa-
konkursil, mille lõppedes va-
liti kaks võistlustööd vabariigi 
valitsusele kinnitamiseks. Pä-
rast pooleteiseaastast arutelu 
lükkas Riigikogu 1922. aasta 
kevadel esitatud kavandid ta-
gasi. 
1923. aasta detsembris pöör-
duti Kunstnike Liidu, Eesti 
Kujutavate Kunstnikkude 
Kutseühingu ja Riigi Kunsti-
tööstuskooli poole ettepane-
kuga valmistada riigivapi ka-
vand. Konkursile esitati üle 20 
kavandi, millest Riigikogu va-
lis 1924. aasta aprillis välja ai-
nult ühe.

Kolm lõvi laenati Tallin-
na ja Harju-Viru rüütel-
konna vapilt
19. juunil 1925. aastal kinni-
tas Riigikogu EV riigivapi: 
kuldsel kilbil kolm sinist sam-
muvat otsavaatavat lõvi. Kül-
gedelt ja alt ümbritsevad kilpi 
kaks kuldset tammeoksa.
Jaan Tõnisson, kes oli kõige 
ägedam lõvide kujutamise 
vastane, on öelnud: „Kui meie 
inimesed nüüd näevad seda 
Eesti riigi embleemi, neid leo-
partisid, siis peab ometi küsi-

ma, kust vallast või maailma 
kaarest need pärit on? Mis 
neil õieti on musta mulla või 
järve- ja metsarohke maaga 
tegemist?”
Kolme lõviga kuldne vapikilp 
pärineb Taani kuninglikult 
vapilt, mille kasutamise õigu-
se andsid taanlased Tallinna-
le ja Harju-Viru rüütelkonna-
le.
Riigikogu abisekretär Leo-
pold Raudkepp mõtestas uue 
riigivapi olemuse aga järgmi-
selt: „Esimene lõvi tähendab 
Lembitu-aegset vabadusvõit-
lust, teine Jüriöö ülestõusu ja 
kolmas Vabadussõda. Tam-
meokstest vanik märgib Eesti 
tugevust, püsivust ja vabadu-
se närtsimata traditsioone.”

Kavanditel kujutati linde, 
loomi, lilli ja müütilisi 
olendeid
Lääne-Viru Keskraamatuko-
gu näituse stendidele on välja 
pandud 190st tolleaegsele 
konkursile laekunud tööst 83 
huvitavamat kavandit, mis 
pärit Rahvusarhiivist. Palju-
del vappidel on Eesti riigi 
tunnusena kujutatud rukkilil-
li, viljapäid, sirpe ja veskikive. 
Ühel mustal vapikilbil aset-

seb kuldse tähega sinine vai, 
kahel pool vaia kaks kuldset 
viljavihku. Kavanditel on ka 
Eesti kui mereriigi tunnuste-
na palju laevu, ankruid, kalu 
ja vesirattaid. 
Vappidel kujutati ka Eestis 
elavaid loomi, linde, rooma-
jaid ja putukaid. Näiteks hõ-
bedasel kilbil sinine rist, va-
piehises valge toonekurg, alu-
sest tõusevad ümber vapikilbi 
kaks kuldset viljapead. 
Kotkas on riigi traditsioonili-
ne sümbol. Ometi esines ar-
vamusi, et võitlev kotkas on 
sobimatu, kuna see viitavat 
Vene kotkale ja Püha Jüri võit-
lusele draakoniga.
Müütilistest olenditest kuju-
tati kavanditel lisaks draako-
nile ka sarvikut, Kalevipoega 
ja siili.
Mõõka kui sõjajõu sümbolit 
on kujutatud kavandil, kus 
mustal kilbil hõbedane püst-
jas mõõk, kummalgi pool sirp 
ja kuldne viljavihk, päis on si-
nine, pikitud kuldsete tähte-
dega. Kavanditel osutas mõõk 
Vabadussõjale ja väljendas 
valmisolekut kaitsta omariik-
lust. 
Riigikantselei pani rändnäi-
tuse riigivapi kavanditest 
kokku 2010. aastal, mil riigi-
vapp sai 85aastaseks. Koosta-
ja on Gert Uiboaed ja kujun-
daja Jaana Kool.
Näitus jääb Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus avatuks 5. 
märtsini.
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Rakvere linnavolikogu algatas 
ühe uue tänavanime määra-
mise ning bussipeatuse nime 
muutmise.
Nime vajab praegu vaid osali-
selt olemas olev tänavajupp, 
mis algab Vabriku tänavalt ja 
suundub C. R. Jakobsoni tä-
nava poole. „Selle tänava väl-
jaehitamine on perspektiiv-
ne, siis moodustuks sellesse 
piirkonda korralik kvartal,“ 
lausus abilinnapea Rainer 
Miltop. „Osa tänavast on ka 
praegu olemas ja see, et teist 
lõiku veel pole, ei takista meil 

nime määramist.“
Uut nime vajab aga Vaala kes-
kuse juures asuv linnaliini-
bussi peatus. Nimelt kannab 
sealne peatus praegu nime 
Vaala, aga sama nimega on ka 
lähiliinibusside peatus Rak-
vere-Sõmeru riigimaantee 
ääres sadakond meetrit ee-
mal. „Selline olukord tekitab 
segadust ja algatame linnalii-
nibussi peatuse nime muut-
mise.“

Aivar Ojaperv

Tänavale ja bussipeatusele 
hakatakse nime otsima
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• Otsime puhastusteenindajat 
Rakvere kaubanduskeskusesse. 
Töö hommikuti 2 h. Tel 5289 
532

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

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

• Otsin  abitöölist, vajalik 
autojuhi luba.  Tö ö sobib 
noorele pensionärile. Info 
5634 7360

• Inglise pere vajab alates 
märtsist kolmeks kuuks kahele 
väikelapsele toredat hoidjat 
umbes 3 korda nädalas. Lapsed 
vanuses 2,5 a ja 0,6kuune 
b e e b i .  Va j a l i k  v a r a s e m 
kogemus väikelaste hoidmisel, 
inglise keele oskus ja juhiloa 
olemasolu. Lisainformatsiooni 
saab E-R kella 8.00-16.30 
telefonilt 32 95 680

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

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

• Kunderi seltsi rahvakoolis 
märtsis ja aprillis: inglise keel 
A1.1 algus 7.03, soome keel 
A1.1 - 7.03, keraamika - 7. 
03, haigustest üle taimede 
toel  -  15.03, lapitehnika 
-  1 6  0 3 ,  a i a p l a a n i d  - 
2 1 . 0 4 .  R e g i s t r e e r i m i n e 
kunderi.rahvakool@mail.
ee või 3240651. Info www.
kunderiselts.eu

• Inglise keele kiirkursus 
algajatele 20 tundi alates 9. 
märtsist. Tel 5566 1419

• Duo Takso pakub tööd 
taksojuhtidele. Tel 5282 659

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

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

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



Kuulutaja reede, 19. veebruar 20168 Mati Nuude

Mati Nuude sündis 1941. aas-
ta 18. veebruaril Tallinnas 
Eesti Vabariigi sõjaväe leit-
nandi perekonnas. Tema isale 
määrati 1948. aastal karistu-
seks 25+5 ja saadeti Siberi 
vangilaagrisse. 1949. aasta 25. 
märtsi suurküüditamise ööl 
tuldi järele ülejäänud pere-
liikmetele, aga Mati ema oli 
kodust ära läinud. Vanaema 
pani kaks venda, Mati ja Hil-
lari, riidesse ja palus põlvili 
viina järele haisvatelt küüdi-
tajatelt, kas ta tohiks lastega 
vabatahtlikult kaasa minna. 
Mitu päeva hiljem leidis ema 
oma pojad loomavagunist 
üles ja otsustas ise lastega 
kaasa minna. Vanaema pää-
ses Siberisse saatmisest.

Eesti mees peab Siberis 
tugev olema
Nuudede pere küüditati Kras-
nojarski kraisse Hakassiasse. 
Ränkrasked Siberi-aastad ka-
rastasid ja õpetasid ellu jää-
ma.
Kui vene poistekamp oleks 
„Eesti fašisti” kord peaaegu 
ära tapnud, otsustas Mati tu-
gevaks saada. Nii tugevaks, et 
kõik teda kartma hakkaksid. 
Kusagilt küla pealt leidis ta 
parajalt raske roostes kangi, 
tassis selle koju ja hakkas rau-
da tõstma. Poisike treenis iga 
päev ja kui kord pätikamba 
juht teda koolis kiusama hak-
kas, tõstis Mati mehikese õh-
ku ning virutas täie jõuga seli-
li vastu koolipinki. Peale seda 
ei julgenud keegi enam Matit 
sõrmeotsagagi puudutada. 
Üksildane vanamees Vasja 
aga õpetas Mati bajaani män-
gima. Nii hästi, et hiljem oli 
poiss külapidudel pillimees. 
Alles 1959. aastal sai Nuude-
de pere loa Eestisse naasta. Il-
ma isata, kes oli tuberkuloosi-
haigena vangilaagrist nende 
„Siberi koju” saadetud ja mõ-
ni aeg hiljem seal suri.

Olümpiavõitja Alfred 
Neulandi õpilane
Mati Nuude oli Siberis vene 
koolis käinud ja lõpetas ka 
Eestis edukalt venekeelse 
keskkooli. Sõjaväes teenis ta 
aega sisekaitsevägedes, oli 
Patarei vanglas valvur. „Dedo-
vštšina” teda ei puudutanud, 
sest Matiga teenisid koos 

kolm tursket eesti poissi ja 
üks leedulane. Tõstmisega te-
geles ta juba Siberis ja jätkas 
Nõukogude armees.
Mati Nuude hakkas võistlema 
Balti Laevastiku Tallinna 
Spordiklubi Dünamo nime-
kirjas treeneri Alfred Neulan-
di käe all. Välismaale meest 
võistlema ei lubatud, sest ta 
oli KGB nimekirjas kui rahva-
vaenlane.
Nuude oli 1960. aastate algul 
üks tugevamaid raskekaalu-
tõstjaid, tehes 12 Eesti rekor-
dit: surumises 5, tõukamises 
1, summas 6. 
Ta oli viiekordne Eesti meis-
ter (1965-1975) üliraskekaa-
lus ja NSV Liidu meisters-
portlane (andmed raamatust 
“Mati Nuude”; Vikipeedia 
omistab Nuudele seitse Eesti 
meistritiitlit – toim.). Tema 
parim summa oli 537,5 kg 
(192, 5+145+200).

Pritsimehest ansambli 
„Apelsin” solistiks
Mati Nuude oli 30aastane, kui 
hakkas spordist ära tüdine-
ma, sest tal kustus lootus 
pääseda võistlema raudse 
eesriide taha.
Tollal töötas ta Pirita pritsi-
majas tuletõrjujana. Koos 
töökaaslastega käis Mati va-
hetuse lõppedes tihti Pirita 
restoranis pidutsemas. Pidu 
oli haripunktis, kui mehed 
hakkasid nõudma, et Mati 
laulaks. Kord pärast järje-
kordset Nuude „sooloesine-
mist” kutsusid Jaan Arder ja 
Tõnu Aare ta kõrvale ning te-
gid ettepaneku tulla „Apelsi-
niga” proovi tegema. 
Kui Mati sõbrad sellest kuul-
sid, hüüdsid nad läbisegi: 
„Ammu aeg, nüüd tuleb si-
nust kõva mees, ära siis vanu 
sõpru unusta! Proosit selle 
peale!” Mati aga oli vastanud: 
„Ei mina usu, et nad mind võ-
tavad, need kõik ju õppinud 
mehed. Kes mina olen? Mitte 
keegi. Mustas nimekirjas pea-
legi.”
Mati Nuude võeti „Apelsini” 
vastu. Proovid toimusid Tõnu 
Aare juures kodus. Peagi alga-
sid ka kontserdid mööda Ees-
tit.
1978. aastal organiseeris 
rezhissöör Leo Karpin an-
sambli Kesktelevisiooni laul-

MATI NUUDE – võrratu 
laulja ja andekas sportlane
Paljude kesk- ja vanemaealiste lemmiklaulja Mati Nuude 
oleks 18. veebruaril saanud 75aastaseks. Tänaseni kõla-
vad raadios tema „Seitse valget kivist inglit” ja „Ooper 
käib ka puhvetis”, aga vähesed teavad, et suurt kasvu 
muhe mees oli ka viiekordne Eesti meister tõstmises 
(teistel andmetel seitsmekordne – toim.).

Ülle Kask

ma. „Apelsin” võeti üle ootus-
te hästi vastu ja läks lahti tur-
nee mööda suurt Nõukogude 
Liitu.

Laulja sai ruttu rahva 
lemmikuks
Ivo Linna on meenutanud: „ 
Hoolimata sellest, et Matil 
puudus muusikaline haridus, 
oli loodus kinkinud talle era-
kordselt meeldiva hääle. See 
hääl oli võimas ja vali. Laval 
esines Mati väga veenvalt. Ja 
mis seal salata, „Apelsinis” oli 
ta ikkagi tõmbenumber. En-
dise tõstjana oli ta sellise 
turske kehaga, võis arvata, et 
ta on aeglane ja kohmakas. 
Aga ei, vastupidi, ta oli hästi 
painduv. Näiteks spagaadi te-
gemine või jala tõstmine 
peast kõrgemale polnud min-
gi probleem. Mul oli suur 
rõõm olla viis aastat reisidel 
tema toakaaslane. Algul olid 
koos toas olles probleemid 
magamajäämisega, kuna vä-
geva kehaga mees norskas 

nii, et seinad värisesid. Aga 
naljakas oli see, et lõpuks har-
jusin norskamisega nii ära, et 
kui mingil hetkel see katkes, 
siis kohe ärkasin ja magada 
enam ei saanud.”
Kogu „Apelsini” mahlakas ja 
humoorikas repertuaar läbis 
rangelt nõukogudeaegsete 
parteiorganite tsensuuri. 
Peaproovis istusid KGB tööta-
jad, kes otsustasid, mida to-
hib laulda, mida mitte. Näi-
teks populaarne laul „Hi-
maalaja” võeti ühel hetkel re-
pertuaarist maha, kuna orga-
nid oletasid, et sellega pila-
takse tolleaegse suure juhi 
Leonid Brezhnevi raamatut 
„Väike maa”. Kui kõlas: „Hi-
hi-hi, maalaja,” kostis see 
mõne parteilase kõrvu kui 
„Malaja zemlja” /“väike maa“ 
vene keeles – toim.) välja-
naermine.
Ants Nuut on meenutanud: 
”Matil oli parim miimika, mi-
da ma elus näinud olen. Ta 
nägu oli nagu svammist ja ke-

ha nagu plastiliinist, ma ei tea 
naljakamat meest. Ta võis jäl-
jendada mitmeid inimesi, 
aeg-ajalt ka meid, pundi liik-
meid. Kuna ta oli suur rahva 
lemmik, siis kõik kippusid te-
da kostitama ja talle alkoholi 
välja tegema. Seetõttu sattus 
Mati perioodiliselt teatud va-
heaegadega tsüklisse. Ma 
hakkasin kohe kartma, et te-
ma kirstu tuleb ükskord kan-
da. Kahju, väga kahju, et nii 
läkski.”
Mati Nuude pidas päevikut ja 
tema abikaasa Liidia kasutas 
seda hiljem lauljast raamatu 
kirjutamisel. Alkoholiprob-
leemist pihib Mati päevikus: 
„Ja jälle ma kaotasin kontrol-
li. Kümme päeva elust pühi-
tud, aga annaks Jumal, et see 
jääb viimaseks korraks. Aega 
ju vist veel on.”
Ja teisal: „Mis mind küll vae-
vab, äkki tõesti vanakuri ise? 
Proovin enam mitte juua, te-
gelikult ju ma ei taha ka.”
Ja nii mitmeid ja mitmeid 

kordi. See näitas, kui tõsiselt 
mees oma joomatuuride pä-
rast kannatas. Vahel kurtis ta 
abikaasale, et rinnus pigistab 
ja käsi valutab, aga arsti juur-
de keeldus minemast. Selle 
asemel läks hoopis vana 
spordimehena metsa jooks-
ma ja võimlema.
Mati Nuude pidas oma 60. 
juubelisünnipäeva 22. veeb-
ruaril 2001. aastal. Peol vii-
mast laulu lõpetades lausus 
ta: „Nii, see oli kõik. Aitab 
küll, nüüd on minu karp kin-
ni, niigi pikalt vedanud seda 
vankrit, las nüüd laulavad tei-
sed.”
Vähem kui kuu aega hiljem, 
10. märtsil 2001 suri Mati 
Nuude infarkti.

Kasutatud allikas: Liidia 
Nuude. Mati Nuude. Tallinn. 
2010. 
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Meie jalgadele langeb igapäe-
vaselt suur koormus - püstija-
latöö, kõndimine kõvadel 
pindadel või vale jalatsivalik 
viivad sageli jalgadega seotud 
tõsiste probleemideni.
Jalgadele tekkinud nahapak-
sendid, konnasilmad, suure 
varba kont või haamervarbad 
on ühed sagedasemad prob-
leemid, mille põhjusi tuleks 
otsida lamenenud jalavõlvist 
või ebaõigest jalatsivalikust.
Jalgade pidev valulikkus ning 
väsimus käivitavad omakorda 
järgmiste sümptomite ahela. 
Valu tõttu püüab inimene 
instinktiivselt muuta oma 
asendit ja tulemuseks on 
muutused kõnnakus ja rühis. 
Jalavõlve toetavad pehmed ja 
mugavad jalanõud on lihtne 
ning loomulik viis toetada ja-
lalihaseid, hoidmaks ära jal-
gade valu ja väsimust pika 
tööpäeva lõpuks. Selleks, et 
jalg tunneks end jalanõus 
mugavalt, on oluline, et jala-
nõu ei oleks kitsas ega hõõ-
ruks kuskilt. Kitsas jalanõu on 
tihtipeale uute jalaproblee-
mide algatajaks. Tavaliselt pii-
sab, kui muretseda olemas-
olevatesse jalanõudesse toe-
tavate võlvitugedega sisetal-
lad (Classic, Viva High, Com-
fort). Lisaks sellele, et tallad 
lisavad jalanõudele muga-
vust, imavad kvaliteetsest na-
hast sisetallad jalanõust ka 
liigse niiskuse ning hoiavad 
ära higilõhna. Taldades sisal-
duv aktiivsöe kiht on antibak-
teriaalsete omadustega ning 
kõrvaldab seetõttu võimaluse 
bakterite levikuks.
Tänapäeval on jalanõude si-
setaldade sortiment on väga 
lai - taldu on pakkuda on nii 
kinnistesse kui lahtistesse ja-
lanõudesse, nii pidulikesse  
(DeLux) kui spordijalatsitesse 
(Sport). Eraldi tallad on mõel-
dud ka lastele.
Et vältida jalgade põrutust ja 
suunata keharaskus harju-

Võlvitugedega sisetallad 
vähendavad jalavaevusi

muspärasest ettepoole, on 
enamikul juhtudel sisetallad 
varustatud ka eraldi kanna-
pehmendusega (UltraHeel, 
Correct). Kui valust tekkinud 
vale kehaasend ja survepunkt 
kaovad, kaob ka valu ise. 
Mugavad jalanõud ning talla-
toed on hea enesetunde alu-
seks. Siit edasi saab vajadusel 
hakata valima jalale muid 

abivahendeid, nagu näiteks 
kannapolstreid, varbaeralda-
jaid, varba- ja päkakaitsmeid. 
Oluline on meeles pidada, et 
juhul, kui jalanõus puudub 
võlvitugi ja kui hakkame jõu-
liselt suruma jalanõusse li-
saks veel ka abivahendeid 
(varbaeraldajad vms), võime 
kasu asemel tekitada hoopis 
kahju. Jalanõu muutub sel ju-

hul kitsamaks, varbaid suru-
takse veelgi enam üksteise 
peale, mistõttu surve kasvab. 
See kõik võib viia jalaproblee-
mide süvenemiseni.
Veebruaris Solos tallatoed YA 
Apteekides soodushinnaga.
Tooted leiab Rakvere Vaala 
Keskuse Apteegist Lõõtspilli 2 
(Vaala Keskus) ning teistest 
YA Apteekidest üle Eesti.

Classic

UltraHeel Sport

Viva High

Correct

DeLux

Comfort

Lugeja küsib: Meile tuli uus töötaja, kes üle poole tööpäevast 
töötab kuvariga. Juhataja andis mulle ülesande valida temale 
töötool. Mida peaksin tooli valides jälgima?

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Indrek 
Avi.
Tooli valikul kuvariga tööks peab eelkõige hindama tooli so-
bivust töötajale, kes seda kasutama hakkab. Tooli peab saa-
ma sobivalt reguleerida, et inimesel oleks mugav töötada ega 
tekiks lihasväsimust. Lihasväsimuse tõttu tekivad pikema aja 
jooksul valud ja haigestumine.
Tool ja töölaud tuleb paigutada nii, et töötaja istuks ergonoo-
miliselt õiges kehaasendis. Istme kõrgus peab olema regulee-
ritav ning seljatoe asend ja kaldenurk muudetavad. Regulee-
rida peaks eelistatult saama toolil istudes, sest siis saab seda 
teha hõlpsamalt ja kiiremini. Enne tooli ostma minemist 
peab teadma, kui kõrge on laud. Üldjuhul reguleeritakse ist-
me kõrgus selliseks, et isteasendis oleva töötaja küünarnukk 
asetseks klaviatuuriga ühel tasapinnal või veidi madalamal. 
Kui laud on sobival kõrgusel, siis enamikul juhtudel on istme 
sobivaim kõrgus töötaja põlveõndla kõrguse lähedal, kui ta 
jalg on täistallaga põrandale toetatud. Kui tool on põlveõnd-
last kõrgemal, on vajalik jalatugi.
Tooli seljatoe ja istme vaheline kaldenurk peab olema 100-
110 kraadi, siis on koormus lülisambale minimaalne. Seljatu-
gi toetab ka nimmepiirkonda. Toolil istudes ja alaselga toeta-
des peab põlveõndlate ja istme vahele jääma vähemalt kahe 
sõrme pikkuse jagu ruumi. Kui istme esiserv on vastu põlve-
õnnalt, tuleb tooli reguleerida või valida sobivam tool.
Tooli istme materjal peaks olema õhku läbilaskev ja hõõrdu-
mistakistusega – nii saab püsida istumisasendis, kui iste on 
kergelt ette kallutatud. Nii kulub lihasjõudu minimaalselt 
ning verevarustus jalgades on vähem takistatud. Käetugedele 
käsivarte või küünarnukkide toetamisel ei tohi õlad olla tõs-
tetud. Käetoed võivad takistada tooliga lauale lähedale liiku-
mist. Kui inimene istub töölauast liialt kaugel, võivad tema 
õlad olla ette längu ning pea ja keha ette painutatud. Kui 
randmeid ja käsivarsi on võimalik mujale toetada ning käe-
toed takistavad tooli liikumist, siis võiks kaaluda käetugede 
eemaldamist.

Viirusnakkustesse ja grippi 
haigestumine püsib kõrgel tasemel
Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haiges-
tumine on stabiliseerutud, kuid püsib suhteliselt kõrgel tase-
mel, teatas Terviseamet. 6. nädalal (8.-14. veebruarini) pöör-
dus arstide poole 7751 haigestunut, neist 42 protsenti olid 
lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 
590,2. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haiges-
tumus Harjumaal, Ida-Virumaal, Narvas, Jõgeva-, Lääne- ja 
Tartumaal.  E-Tervise SA terviseinfosüsteemi andmetel on 
hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud kokku 386 ini-
mest, neist 60 protsenti on olnud lapsed ja noorukid vanuses 
kuni 19 eluaastat, 21 protsenti tööealised ja 17 protsenti va-
nemaealised patsiendid. Alates jaanuarist on gripi tõttu in-
tensiivravi vajanud kokku 29 inimest vanuses 29-91 eluaas-
tat. Terviseametile edastatud andmete järgi oli eelnevalt ter-
ve vaid üks patsient, kõik ülejäänud patsiendid kuulusid ris-
kirühmadesse. Möödunud nädalal lisandus veel üks surm-
juht. inimene oli jaanuari lõpust alates intensiivravil, kus kõi-
kidele kasutusele võetud ravimeetmetele vaatamata tema elu 
päästa ei suudetud. Seitsme haigla andmete põhjal on gripi 
tõttu surnud kuus inimest vanuses 53-91 eluaastat. Kõik kuu-
lusid riskirühmadesse. 







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

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

• Ostan Volga GAZ 24 mootori 
plokikaane ja muid osi. Tel 5187 
053

• Ostan remonti vajava sõiduauto 
või kaubiku. Tel 5031 849
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• Parendame teie kinnisvara. 
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Müüa või üürile anda keskküttega 
remonti vajav 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

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

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

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

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Tel 5589 549

• Müüa Kundas 3toaline korter. 
Aknad ja radiaatorid vahetatud. 
Lisainfo tel 515 4479

•  Mü ü a  s o o d s a l t  4 t o a l i n e 
ahiküttega rem. vajav korter 
Koeru vallas. Tel 5568 1818

• Müüa maja Lääne-Virumaal. Tel 
5559 2284

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

• Müüa krunt Rakveres. Tel 5570 
990

•  Mü ü a  k a u n i l  K ä s m u  p s 
e l a m u k r u n t   k a t . t u n n u s 
9 2 2 0 1 : 0 1 4 : 0 0 4 6 ,  r e g . o s a 
180131/1801. Detailplaneering 
olemas. Tel 5568 6385

KINNISVARA

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

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

• Ostan 2toalise k.m. heas korras 
korteri Rakveres. Tel 5259 000

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

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

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

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

• Ostame Rakveres 2-3toalise 
korteri, hind kuni 30 000 €, kuni 
III korrus. Tel 5557 5171

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Üürile anda 1toaline renovee-
ritud ahiküttega korter,  WC- ja 
duširuumiga, uus kiviahi, internet, 
osaliselt möbleeritud. Parkimine 
maja hoovis. Tel 5160 906

• Anda rendile 1toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Rakveres 
Jaama tn. Üür 140 € + kom.maksud. 
Info tel 5154 870

• Üürile anda Rakveres Pikk tn 
66 kõigi mugavustega omaette 
sissepääsuga 2toaline korter 
(44,2 m2). Hind 270 € + kom.
kulud. Info tööpäevadel tel. 
32 408 09

• www.toonklaas.ee

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

• Autodiagnostika Järvamaal. Tel 
5636 5465

• Müüa Audi 80 1,6TD 59 kW, üv 
03.2017. Hind 650 €. Tel 5828 5207

• Müüa Audi 80 Avant 1,9TDi 66 
kW, üv 11.2016. Hind 900 €. Tel 
5828 5207, Rakvere

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3100 €) ja Nissan 
Almera 2001. a 2,2D sedaan (1000 
€). Võim. vahetada odavama 
sõiduautoga. Tel 5024 288

• Müüa Ford Focus Touring 
1.6 TDCI 80 kW, -05. a, hall, 
5l/100km, hooldusar ved, 
kehtiv kindl ja üv, 2700 €. Tel 
5740 7733

• Müüa Ford Mondeo Turnier 
96. a 1,8 85 kW varuosadena. Tel 
5828 5207

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

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

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

• Müüa 1993.  a Opel Astra 
1,6 74 kW. Mootor õli ei võta. 
Esineb pis iv igu,  kaotab ka 
jahutusvedelikku. Hind 250 €. Tel 
5559 0415

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, roosteta, 
korralik, kehtiv ülevaatus 04/2016, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

SÕIDUKID

• Anda rendile heas korras 
äriruumid kesklinnas bussijama 
vastas (25 m2, 40 m2, 56 m2 - olemas  
ventilatsioon ja konditsioneer). 
Info 5648 6638

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

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

TAPA, JAAMA 1

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

KEILA, PIIRI 5

95,8 m2 I korrus

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

HALJALA, 
VÕSU MNT 5, 
49 m2 I korrus
ca 700 m2 II korrus 
(vajab väljaehitamist) 

RAKKE,  
FAEHLMANNI 38

ca 250 m2 II korrus

(vajab väljaehitamist)

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

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

• Anda üürile Rakveres Piiri tn 10 
3toaline korter. Korter osaliselt 
möbleeritud. Soovi korral võtta 
ühendust tel. 5129 612

• Alates märtsist anda üürile osa-
liselt möbleeritud 3toaline k.m. 
korter Võidu tänaval (V korrus). 
220 € + kom.kulud. Info 5011 478

• Üürile anda või müüa (29 000 €) 
3toaline k.m. renov. möbl.  korter 
(50 m2) Rakvere südalinnas. Üür 
250 € + kom. kulud. Tagatisraha. 
Tel 525 7566

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

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

• Müüa Renault Megane II 
Grandtour 1.6 R4 82 kW, -06. a, 
hall, 6l/100km, hooldusraamat, 
kehtiv kindl ja üv, 1999 €. Tel 
5740 7733

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

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

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

• Müüa soodsalt M+S naelrehvid 
(165/70R13), vähe kasutatud. Tel 
32 41 801



Sõidukite puhastus

Sise- ja välispesu

Puhastame ka diivaneid ja vaipu

Vajadusel tuleme kohale

MKV AUTO OÜ

Nortsu Tee 2a

Telefon: 5336 3598

 

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

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

OÜ TENITO

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.
eu

• Autoplekitöö, summuti remont 
parima kvaliteedi ja hinnasuhtega. 
Tel 5086 455
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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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

TEENUSED

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

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

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

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

•  Ve o -  j a  k o l i m i s t e e n u s . 
Tagaluugiga autod, pikkusega 6 
ja 7,2 m. Start Rakverest. Tel 5809 
6616

• Kolimine ja veoteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

FEKAALIVEDU
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MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

EHITUSPROJEKTIDE 
KOOSTAMINE 

uutele ja 
olemasolevatele 

ehitistele. 

Võta ühendust 52 82 083 

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine,  plaatimine, 
elektri- ja torutööd). Tel 5187 
979

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

• Üldehitus ja torutööd. Tel 5069 
683

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab 
ja remondib küttekoldeid. Tel 
5069 683

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

KEVADSULA HINNAD!

• Lamekatuste katmine 
polükarbamiidikattega. Hind 27 €/m2 

• Kortermajade koridoride treppide 
katmine pestavate, libisemis- ning 

kulumiskindla polükarbamiidkattega. 
Hind 35 €/m2

• Toiduainetööstusele 
mõeldud happekindel, pestav 

polükarbamiidkate. Hind 10 €/m2

• Betoonvannide, selitite, silohoidjate 
või basseinide katmine polükarbamiid 

kattega. Hind 27 €/m2

• Terasmahutite polükarbamiidkate. 
Hind 15 €/m2

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

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

kate. Hind 27 €/m2

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

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

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

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

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

Köögimööbel, 

liuguksed, 

garderoobid ja 

eritellimusmööbel. 

Liuguksed24

Küsi lisa: info@liuguksed24.ee   Tel 553 3877
Metsakatsejaama vkt 1, Painküla, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48422

www.liuguksed24.ee

www.prtgrupp.ee

Kuuluta Kuulutajas!
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

või helista 32 25 093.
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu 

Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)
iga päev 10-22

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

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

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

• Teen sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

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

• Teostame remondieelseid 
lammutustöid.  Hinnad väga 
soodsad! Tel 5890 7525

• Ehitus, remont, siseviimistlus 
( m a j a d ,  k o r t e r i d ,  s a u n a d , 
pesuruumid). Tel 5045 560

• RLV Baltic OÜ teostab korterite, 
majade nii kapitaal- kui ka 
sanitaar remonditöid. Teostame 
ühistute trepikodade remonte. 
Samas teeme ka üldehitus 
töid  (majad vundamendist-
võtmeteni). Hinnad kokkuleppel 
ja taskukohased! RLV Baltic OÜ. 
Tel 56 710 976
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www.kuulutaja.ee

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

• Katuste puhastus lumest. Tel 
5695 4670

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147
Rägavere tee 40

Rakvere
www.eridus.ee

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

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

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

* SOOJUSPUMBAD ** SOOJUSPUMBAD *
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

SOOJUSPUMPASID, 

KLIIMASEADMEID, 

KÜLMASEADMEID. 

Hinnad soodsad.
Inverter õhksoojuspump 

kuni 60 m², ainult 330 eurot. 
Garantii 24kuud.

Tel. 56 243 687

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

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

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

võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

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

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

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

• Talus kütteks puude saagimine, 
60 m kaugusel virnastamine. Tel 
5568 0373, Kihlevere

• Aednik teeb õunapuude lõikust. 
Tel 5559 1678

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

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

• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

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

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

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

• Müüa vähe kasutatud pesumasin 
Elektrolux, ostetud Eestist,  A+ 
energia-, A pesuklass, 5.5 kg, 900 
p. Laius 40 x sügavus 60 x kõrgus 
90 cm. Puuvilla-, sünteetika-, 
kerge triikimise esemete, õrnade 
esemete, villa- käsi-, teksaste pesu 
programm. Viitstart, lisaloputus, 
balansikontroll, luuk avaneb alati 
ülevalt, luugi pehme avanemine. 
Ühendusvoolikud kaasas. Masin 
nagu uus. Hind 99 €.  Tel 5108 341

•  Mü ü a  kü l m k a p p  C a n d y . 
Kasutatud  1 aasta, garantii 1 aasta, 
terve ja töökorras, sügavkülm 
eraldi kambriga, kolme sahtliga. 
Välimus nagu uus. Kõrgus 190 cm, 
laius 60 cm, sügavus 60 cm. Hind 
170 €. Tel 5108 341

• Müüa riidekapp (3 uksega, 
1960),  köögikapid, el.pliit, 
peeglid, lastejalgratas, vanker, 
välivoodi. Tel 5594 7776

• Kaupluses Selena Tuleviku 
6 (Seminari 1 vastas) on uus ja 
kasutatud ilu-, moe- ja brändikaup. 
Olemas ka lasteriided. T – R 10 – 
17, L 10 – 14

• Müüa normaalses seisukorras 
t u m e p r u u n  t ä i s n a h a s t 
nurgadiivan (2x2m, hind 390 
€, võimalik vahetus väiksema 
nurgadiivanvoodi vastu), vähe 
kasutatud Dormeo madrats 
(1,20x2m, keskmine jäikus, 
hind 50% uue hinnast) ning 
e k s k l u s i i v n e  t ä i s p u i d u s t 
nikerdatud jalgadega male 
(tumedad ruudud tammepuust) 
diivanilaud koos nuppudega 
(1,20x0,70m). Asukoht Tapa, tel 
5648 8989

• Müüa pianiino. Tel 5297 188, 
Mari

• Müüa hästi hoitud voodimadrats 
(1,60x2 m) ja soolaseeni. Tel 5566 
9310

• Müüa kaseluuad kohaletoomi-
sega 75 senti/tükk. Tel 5612 8427

KODU

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

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

• Ostan kummuti, ümmarguse 
laua, toole jne mööblit. Tel 5134 
287

• Ostan vanu vinüülplaate. Tel 
5039 650

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

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

• Ostan esimese Eesti Vabariigi 
aegseid münte. Tel 5043 349

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

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%

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

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 5051 528

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

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

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941

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

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

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

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

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

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

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

• Müüa töökorras traktor T-25. 
Lääne-Virumaa. Telefon 5853 1663

• Ladu Näpil müüb: kanakoib 
1,40 €/kg; kana poolkoib 1,40 
€/kg; sea kaelakarbonaad 
2,60 €/kg; sea lameribi 70 % 
liha 1,50 €/kg; paneeritud 
tursafi lee 2,80 €/kg; skumbria 
2 €/kg. Info tel 32 20 722

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

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

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

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

• Ostan igat sorti vanu asju (lauad, 
toolid, kohvimasinad, samovarid, 
pudelid, vanad postkaardid, 
mündid, märgid, medalid, kiivrid, 
mõõgad). Pakkuda võib kõike! 
Tühjendusostud majapidamise, 
garaažide likvideerimisel. Raha 
kohe kätte. Tel 5376 4458

VANAVARA

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

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

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

TUTVUS

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Pikkused 3-6m
Väike-Maarjas. Transpordi 

võimalus.
Tel 5150 268

KADUNUD

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

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....32 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

METS
RAKVERE KÜTTELADU 

MÜÜB:

* PUITBRIKETT

* TURBABRIKETT

* KIVISÜSI

* SAEPURUGRAANUL

* KAMINAPUUD

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

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

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

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

• Müüa 25 kasutatud plastakent 
( 1 0 0 0  x  1 5 5 0 ) .  A k n a d  o n 
m i t t e a v a n e v a d  j a  s o b i v a d 
tootmishoonele. Hind 20€ tk. Tel 
5332 6755

EHITUS

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

LOOMAD
• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

•  Müüa saks a lambako era 
kutsikad. Tel 5866 3155

PUULÕHKUMIS 
TEENUS

Hind kokkuleppel.
Vajab tööstusvoolu.

Tel 5604 4220

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

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

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

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali

head hinda ning kvaliteet-
set metsa ülestöötamise ja 
transpordi teenust
Margus Ritson, tel 503 0618
margus@ar  ston.ee

• metsa- ja põllukinnistuid
Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME:

• Ostan saputaja tagumise lindi 
ja mesilastarud koos peredega. 
Tel 5836 4842

• Ostan kasvavat metsa. OÜ SUUR 
MAA, tel 5534 023

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

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

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

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

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

•  Palun abi !  Nimelt  läksid  
veetorud katki, aga uute torude 
kogumaksumus umbes 650 eurot, 
mida mul enda sissetulekute juures 
ei õnnestu kokku saada. Oleks igati 
tänulik, kui saaksite kasvõi veidigi 
toetada. Iga väiksemgi summa on 
teretulnud: Swedbank arve nr EE 
73220221030416773. Ette tänades 
Aivar Tuuha, tel 5638 3823

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame head klassivenda 

ANTS SIIGI 

Meie kaastunne lähedastele. 
Kaaslased Õhtukeskkoolist

Mälestame 

AGO BIIDRIT 

Kaastunne omastele. 

Raivo, Ain, Väino

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 18. veebruar 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Till kg 12,00

Petersell kg 8,00

Roheline sibul kg 5,00

Redis punt 1,00

Vä r s k e  k u r k 
(p.pikk salati)

kg 3,00

Tomat (kirss) kg 3,50

Hapukapsas kg 1,00

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Aeduba kg 2,50

Hapukurk kg 3,00

Metspähklid kg 4,00

Kreeka pähklid kg 4,00

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

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,00 1,20

Kõrvitsasalat 0,5l 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Turul veel müügil:

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Mälestan toredat ja sooja südamega 
pilliõpetajat 

AADU KALDAT 

Eleriin Miilman

Avaldame kaastunnet Ants Sepale
kalli elukaaslase 

EILA EVI PUOLAKAINENI 
kaotuse puhul. 
Tallinna mnt 16

majanaabrid

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutu-reakuulutu-
si saab anda si saab anda 

nüüd kanüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

Toidukaubad Toidukaubad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”
Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t

Romantiline film ja disko 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis oli 12. veebruari õhtul palju ar-
mastust. 
6.-12. klassidele korraldatud peol oli tegevust palju. Kell 18 
alustati filmi näitamisega. Selleks korraks oli see nimega „The 
other woman” ehk eesti keelde panduna „Kättemaks kõrgetel 
kontsadel”, mis rääkis lugu kolmest naisest, keda pettis üks ja 
sama mees, naised tahtsid talle kätte maksta. Külalistele see 
film meeldis, kuna see oli põnev ning naljakas. Peo vältel oli 
võimalik külastada ka pisikest puhvetit, kus olid müügiks 
kook, joogid, krõpsud ja muidugi ka popkorn, sest mis on fil-
miõhtu ja filmi vaatamine ilma plaksumaisita.
Kuna kooli õpilasesindus üritab iga ürituse erinevaks ja huvi-
tavaks muuta, oli pärast filmi külalistele ette valmistatud ül-
latus. Esinema tuli Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klassi õpi-
lane Henrik Lainvoo.
Oma kava alustas noormees Dima Bilani Eurovisiooni looga. 
Esinejal olid ka väga head tantsuliigutused. Tantsuga alustas 
ta, kuna on suur Eurovisiooni fänn ja tema lemmikartistiks 
on Vene päritolu Bilan. Henriku hobideks on näitlemine, mil-
lega on tegelenud kümme aastat, ja rahvatants, millega on 
samuti tegelenud kümme aastat.
Kirg näitlemise vastu tekkis tal juba lasteaias ja koolis luule-
tusi lugedes. „Uue publiku ette tulin ma esimest korda, see 
on mulle uus kogemus. Sain väga rõõmsa ja positiivse tagasi-
side ning see meeldis mulle väga. Olen väga liigutatud,” rää-
kis Henrik. 
Lisaks playback´ile jäljendas ta ka Mihkel Rauda ja Edgar Sa-
visaart. Mihkel Raua häält harjutas ta umbes pool aastat ning 
see tuli tal väga hästi välja. Järeletegemise valis ta seetõttu, et 
koolis oli Eurovisooni-eri playback´i võistlus, kuid kuna ta ise 
oli õhtujuht, ei saanud osaleda. Henrik harjutas selle jaoks 
palju ja tahtis järgmisel aastal osaleda, kuid seda ei toimu-
nudki. Varasemalt tekkis tal võimalus teha seda ka ühe tutta-
va sünnipäeval ning see meeldis kõigile. Sellest ajast saadik 
on ta käinud esinemas pidudel ja üritustel.
Noormees on näidelnud ka Rakvere Teatri etenduses, kus ke-
hastas peategelase poega. 
Pärast esitusi said kohaletulnud, umbes poolsada inimest, 
hakata tantsima. Mõnda noort häiris, et muusikat vahetati 
nii tihti ja lugu ei kestnud lõpuni. Ühe külalise arvates või-
nuks pidu kesta kauem ja lõppeda hiljem. 
Vahetult enne peo lõppu tegi 10. klassi õpilane Kris Pitrimov 
beatbox´i, ka see meeldis külalistele. 
Pidulistele romantiline sõbraõhtu meeldis. Selliseid üritusi 
võiks olla ka rohkem. Õhtu üheks korraldajaks oli õpilasesin-
duse liige Laura Lillepuu, kelle arvates õhtu õnnestus ja kuk-
kus välja, nagu sooviti.

Liis Tammekand,
VPG Meediapesa

Maavanema vastuvõttu ilmestab 
värvirõõmus looming
Lääne-Viru maavanem Marko Tormi Eesti Vabariigi 98. aas-
tapäevale pühendatud vastuvõtul Haljala Rahvamajas tu-
levad vaatajate ette oma uuema loominguga üheksa vär-
virõõmsat Lääne-Virumaa inimest näitusega „Värvi rõõmud- 
rõõmu värvid“.
Tööde autorid on Dmitri Anatoljev, Tereza Kallaste, Jana Kim-
mel, Kristiina Kõrts, Piret Lagrekül, Ago Liiband, Mare Orgus, 
Mary Tammet ja Kersti Uudeküll.
Keegi neist ei ole professionaalne kunstnik, vaid on õppinud 
maalimist Rakvere Loovuskeskuses hobina. Kõik nad on 
avastanud isetegemise võlumaalima alles küpses täiskasvan-
ueas. Neid inimesi ühendab armastus maalimise ja kunsti 
vastu ning suur soov elus midagi erilist teha. Vähetähis ei ole 
ka seltskond, mis nädalast nädalasse kokku saab ning elu ja 
kunsti üle rõõmsat arutlust peab. 
“Alguses õpime vaatama. Kui vaatamine on enam-vähem 
selge, õpime nägema ja siis seda oma peas arusaadavaks 
tegema. Kõik need asjad on vaja läbi kogemuse selgeks saa-
da, et kui ei ole varje, ei ole ka valgust ning mis värvi see meri 
ikkagi tegelikult on? Paljusid asju me justkui arvame teadvat, 
et selline see just ongi, aga tegelikult ei olegi meri alati 
sinine,” ütles õpetaja Jule Käen-Torm. 
“Suurepärane on see, et sellise tegevuse juures ei ole ühtegi 
negatiivset aspekti. Ei hakka see tegevus ka tervisele vaid pi-
gem vastupidi. Inimene hakkab nägema elus huvitavaid de-
taile ja hindama teiste tehtut palju rohkem. Lihtne on öelda, 
et mis see siis teha on – aga proovi teha, siis alles saad aru,” li-
sas rõõmus kunstnik heatujuliselt.
Värvirõõmus näitus on Haljala Rahvamajas üleval alates 15. 
veebruarist ja kõigile vaadata kuni 17. märtsini.

Kuulutaja
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17. veebruaril saanuks 
tuntud estraadinäitleja 
Lia Laats 90aastaseks. 

Marvi Taggo

Lia Laats sündis 1926. aastal 
Tallinnas teenistujate peres. 
Ta õppis Estonia draamarüh-
mas, töötas Filharmoonias, 
Vanemuises, Pärnu Endlas, 
1946-48 aastal ka Estonias. 
Seitsmekümnendatel mängis 
Lia Laats taas kord Estonias 
Ülo Vinteri muusikalis “Suvi-
tajad”, samuti lavatükkides 
“Tõotused, tõotused” ja 
“Kaks kevadpäeva”.
Lia Laats on mänginud filmis 
“Elu tsitadellis”, telefilmides 
“Mehed ei nuta” ja “Siin me 
oleme”. Eesti telefilmi kultus-
teost “Siin me oleme“ näida-
takse ETVs igal aastal ja pea 
igasugustel pidupäevadel. 
Kahju, et neid suurepäraseid 
näitlejaid, filmiosalisi Lia 
Laatsi, Sulev Nõmmikut, Er-
vin Abelit ja Karl Kalkunit 
meie keskel enam ei ole! 
Möödunud aasta 4. detsemb-
ril lahkus ka filmis “Siin me 
oleme” tuntuks saanud pu-
napea Renate Karhu.

Lõbus aeg oli
“Siin me oleme” filmiti 1978. 
aasta suvel ja valmis sai see 
1979. aasta jaanuaris. Lia 
Laats oli siis estraadis tuntud 
tõmbetäht, üldsusele suhteli-
selt tundmatu Renate Karhu 
üks paljude hulgast Estonia 
ooperikooris.
Kui Sulev Nõmmik käis filmi 
tegemiseks kõrge kunstinõu-
kogu ees luba saamas, luges 
ta ette tuntud näitlejate ni-
med ja lõpuks ütles: “Karhu.” 

Lihtsalt Lia LaatsLihtsalt Lia Laats
“Ah, Karhu ka,” hüüdis keegi 
komisjonist. Nähtavasti oli 
see varjatud imestus, et kes 
see Karhu veel on, aga öelda 
ka ei julgenud, et ei tea. 
Film on üles võetud Muhu-
maal Koguva külas. Filmi te-
gemine olnud lõbus. Sulev 
Nõmmik rääkis hommikul 
igale näitlejale, mida too te-
gema peab, ja töö läks lahti. 
Tihti tuli oodata õiget ilma ja 
päikest. “Lia oli suur kuduja, 
tal oli kartulikotitäis lõnga 
kaasas ja minu imestamise 
peale ütles, et see kõik läheb 
kampsuniks,” on Renate rää-
kinud. “Ervin Abel tuli igal 
hommikul uute naljadega. 
Kohe, kui võtteplatsile ilmus, 
läks kõigil tuju heaks. Püüdis 
öösel kala ja magas telgis.”
Suur osa võttegrupist elaski 
telkides. Renate võttis oma 
14aastase poja kaasa ja elas 
üüritoas, Lia Laats elas aidas. 
Filmis pani Sulev Nõmmik 
Renate Karhu ja Lia Laatsi te-
gelaskujud omavahel kõvasti 
kaklema. Aga kuidas sa tun-
tud näitlejaga lööma lähed, 
mõtles Renate. “Eks ma ürita-
sin siis, aga Lia sai vihaseks ja 
andis mulle ka tou ära.”
„Ja siis nende kaklus alles hoo 
sisse võttis,“ naeris Väino 
Puura, kui seda seika meenu-
tas. “Selles kingakontsaloos 
juhtus mõndagi, operaatorid 
said ka oma jao,” lisas ta mu-
igamisi. “Ju pidi asi ikka nii 
naturaalne olema.” 
Alguses Sulev Nõmmiku fil-
mid Lia Laatsile eriti ei meel-
dinudki, ta ütles, et need ei 
paku pinget. Materjal tundus 
Liale keskpärane, naljad tea-
da-tuntud. Aga pärast leidis, 
et neis on oma iva sees. “Päris 
huvitavad, ja ega need aegu 

ka.” 
Lia Laats oli suure ampluaaga 
näitleja, kes on mänginud ka 
draamarolle. Vanemuises näi-
teks mängis ta koos Jaan Sau-
liga. Laats oli ainulaadne 
näitleja - tragikoomik.

Ainulaadne näitleja
90ndatel pälvis Lia Laats 
Meie Matsi huumoriauhinna. 
Kolleegide arvates oli Lia loo-
mult tagasihoidlik ja tõsine 
inimene ning kui vaja - ka üt-
leja. “Lihtsalt Lia Laats,” ise-
loomustas Heli Lääts ja lisas: 
“Daam iga toll!”
Kunagi Filharmoonia aegadel 
olid Lia ja Heli garderoobi-
kaaslased. “Näiteks rumal sõ-
na Lia Laatsi suust ei tundu-
nud kuidagi labasena nagu 
mõne teise puhul. Lia Laatsil 
ei puudunud enesekriitika. 
Ka tema naljad, mis olid lop-
sakalt vaimukad, ei läinud üle 
piiri. 
Ükskord ütles üks tantsijanna 
Liale: kas rosinaid šokolaadis 
tahad, aga paberituutus olid 
jänese pabulad. Vaatasime, 
mis nüüd saab. Aga Lia oli 
Lia, tegi nalja ja sai ka ise nal-
jast aru, kui tema kulul nalja 
tehti.”
Estonias jagas Lia Laats gar-
deroobi ka Helgi Salloga. 
Helgi meenutas, et operetis 
“Rose-Marie” mängis Lia üht 
eakamat naist, kes tahtis kan-
gesti tütarlapselik välja näha. 
“Mind ajas see naerma, et ta 
pani endale pähe paruka, kus 
olid kolm hõredat halli karva 
kahes reas, et niiviisi veel 
“hästi tütarlapselik” välja nä-
ha. Mis oligi nali. Lia oli ikka 
hea näitleja,“ rõhutas Sallo.
Suuremeelsed inimesed os-
kavad elus väikesi asju tähele 

panna. Garderoobis tulnud 
Helgil ja Lial niisama muidu 
jutuks, et Helgi vajaks uut 
mantlit, aga polnud ju saada. 
“Pärast ütles Lia, et läheme 
sinna Kännu Kuke kõrvale 
poodi, mul on seal väike tut-
vus sees. Minu meelest oli see 
nii liigutav.”
Kui rahvusooperi Estonia te-
nor, tuntud autogrammikütt 
ja operetilaulja Jaak Jõekallas 
Laatsilt pildile autogrammi 
küsis, võttis see näitlejal nä-
dalaid. Aga pildil oli pühen-
dus: “...see, mis rähnipoega 
puu otsa ajab.” „No näete 
nüüd, võttis aega mis võttis,“ 
naeris näitleja. 
Kunagi käisid nad kolmekesi 
koos esinemas: kontsertmeis-
ter oli Terese Raide, Lia Laats 
tegi nalja ja Jaak Jõekallas 
laulis operetti. 
Jaagul on meeles üks Lia rää-
gitud anekdoot. „Üks proua 
ütleb teisele: sa ütlesid, et ma 
olen puupea. Ei, ma ütlesin, 
et pane müts pähe, rähnid tu-
levad.“ 
“Aga kui need kaks prouat - 
Terese Raide ja Lia Laats - 
kokku trehvasid, siis said nad 
mõne sõnavihjega teinetei-
sest kohe aru. Terese laiutas 
käsi, ütles: sa vaata... Lia nae-
ris ah, ah, haa ja ütles: näed 
siis nüüd-vaata nüüd...!“ 
meenutas Jõekallas. 
Ükskord Estonias etenduse 
vaheajal läks Laats enda tar-
vis rekvisiiti tooma. Samas 
ruumis oli parasjagu kaetud 
juubelisünnipäeva laud. „Oi 
vabandage, aga kui vanaks 
sünnipäevalaps ka saab?“ kü-
sis Lia. „Seitsekümmend,“ tu-
li vastuseks. “Ja mina arvasin, 
et proua on 69!”

Linna kultuurikomisjonis uus liige
Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni uueks liikmeks kin-
nitati Rakvere Teatri turundusspetsialist Laila Talunik.
Komisjoni senine liige Keio Soomelt esitas avalduse enda 
taandamisest.

Aivar Ojaperv

Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsu 
elutööpreemia saab Maie Orav
Anna Raudkatsi Fondi hal-
duskogu otsusega pälvib 
2016. aasta Anna Raudkatsi 
nimelise stipendiumi 
meestetantsupidude tradit-
siooni algataja, pärimus-
tantsu hoidja ja edasiaren-
daja, legendaarne tantsu-
pedagoog Maie Orav (pil-
dil). Elutööpreemia annab 
laureaadile üle eelmise A. 
Raudkatsi stipendiumi lau-
reaat Ülo Luht “Kägara 16” 
kontserdil, mis toimub lau-
päeval, 20. veebruaril algu-
sega kell 16 Paides E-Piima 
spordihoones.
Fondi halduskogu esimehe 
Igor Tõnuristi sõnul sündis 
otsus anda Anna Raudkatsi elutööpreemia Maie Oravale suu-
res üksmeeles. “Maie Orav on elav legend, kes on oma loo-
mingu ja lõputu pealehakkamise kaudu pikki aastaid rahva-
tantsu aktiivselt edendanud ja oma originaalsete ideede kau-
du seda liikumist suisa suunanud. Tema loodud tantsud on 
armastatud ja populaarsed. Maiel on haruldane anne luua 
folkloorsetest elementidest niivõrd usutavat uusloomingut, 
et sageli on isegi kogenud tantsuinimestel raske öelda, kas te-
gemist on pärimustantsu või autoriloominguga” selgitas Tõ-
nurist. “Maie oskab ja suudab leida lahendusi ja nii on tema 
lennukatest ideedest tema enda eestvedamisel saanud algu-
se näiteks Meeste Tantsupeod ja tuntud folkloorifestival Viru 
Säru”, lisas Tõnurist.
Maie Orava esitasid Anna Raudkatsi elutööpreemia kandi-
daadiks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Tar-
vanpää Selts.
Maie Orav sündis 25. mail 1941 Harjumaal Kolga vallas. 1958. 
aastal lõpetas ta Tallinna Kultuurharidusala Koolis tantsujuhi 
eriala. 1968. aastal asus ta juhtima Rakveres rahvatantsurüh-
ma ning juba aasta hiljem saadi isetegevusliku tantsuan-
sambli nimetus, mille nimeks sai Maie Orava ettepanekul 
„Tarvanpää“. Tarvanpää kunstilise juhina töötas ta kuni 2011. 
aastani, ning mentori ja treenerina on ta Tarvanpääs tegev tä-
naseni.
Maie Orav on olnud mitmete tantsupidude liigijuht: 1990. 
aastal A-rühmade üldjuht, 1994. aastal Virumaa tantsijate ja 
1999. aastal K. Toropi tantsude ploki üldjuht-lavastaja. 
2004. aastal lavastas ta meeste tantsude ploki ning oli üldjuhi 
assistent aastatel 1981 ja 1982. Maie Orav olnud ka tantsupi-
dudel erinevate tantsude koreograaf-lavastaja ning samuti 
1960. aastast Virumaal toimunud tantsupidude ja festivalide 
üldjuht, lavastaja ja korraldustoimkonna liige.
Maie Orava loomingu võistutantsimised on toimunud alates 
2001. aastast ja 2016. aasta kevadel toimub võistutantsimine 
juba kuuendat korda. Ta on ka Eesti Tantsujuhtide Rahva-
tantsurühma asutajaliige.
Maie Orav on pälvinud mitmeid tunnustusi, sh ENSV teeneli-
se kultuuritegelase tiitli (1981), kahel korral U. Toomi aasta-
preemia (1987 ja 2004), Rakvere Linna teenetemärgi (1995), 
Valgetähe viienda klassi ordeni (1999), Lääne-Virumaa aasta 
naise tiitli (1999), Eesti Kultuurkapitali Rahvuskultuuri siht-
kapitali aastapreemia (2001) ning Lääne-Viru maakonna 
kuldse vapimärgi (2009). 
Maie Orav tähistab 2016. aasta kevadel oma 75. juubelit 
Kuusalu staadionil toimuva „Orava tantsupeoga“ ja peo re-
pertuaaris on vaid tema enda tantsud.
Anna Raudkatsi stipendium on aastast 1994 välja antav elu-
tööpreemia silmapaistva rahvatantsualase tegevuse eest. Au-
hinda annab välja Eesti Rahvuskultuurifondi Anna Raudkatsi 
Fond Anna Raudkatsi 5- või 0-ga lõppeval sünniaastapäeva 
aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886) ja igal üld-
tantsupeol. 
Varasemad stipendiaadid: Alfred Raadik (1994), Linda Raus 
(1996), Heino Aassalu (1999), Helju Müürsepp (2001), Ilma 
Adamson (2004), Eike Rõõmus (2006), Lille-Astra Arraste ja 
Henn Tiivel (2009), Helju Mikkel (2011), Ülo Luht (2014).
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rakvereteater.ee

21. - 24. veebruar kell 16
Seiklus

(Perefilm!)

DOKTOR PROKTORI
AJAVANN

21. - 24. veebruar kell 18 ja 20
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

KLASSIKOKKUTULEK

Vaba aeg

KUHU MINNA

Rakvere Teater
19.02. kl 19 Sinatraga kuu peale s. maja (lav. Ivo Eensalu)
19.02. kl 19 Oscar ja Roosamamma:Kirjad jumalale v. 
maja (lav. Üllar Saaremäe)
20.02. kl 19 Armastus tööpostil s. maja (lav. Peeter Tam-
mearu)
20.02. kl 15 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass), 
järgneb vestlus ca 17.50
25.02. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Kordemets)
25.02. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja (lav. Tar-
mo Tagamets)

O kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta
20. veebruaril hitid läbi aegade DJ Ailan Kytt
27. veebruaril videodisko DJ Margus Roots

Gustavi Maja
26. veebruaril kell 18 salapärane kuu-õhtu koos jutuvest-
ja Mikk Sarvega. Vajalik eelnev registreerimine! www.
gustavimaja.eu, tel 5535871

LNT Sport
Rakvere, Laada 6b
27. veebruaril kell 14-17 koosloomine ja väetants, juhen-
davad Katrin Lellep ja Margit Foht. Lisainfo: 5625 6596
19. märtsil kell 10-15 kogemusseminar: kinnisvara ja fi-
nantsvabadus. Peaesinejad: Jaak Roosaare ja Peeter Pär-
tel. Lisainfo 6525 6596

KOP 2016 kevadvooru infopäev
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru in-
fopäev toimub neljapäeval, 3. märtsil algusega kell 13 
Lääne-Viru Maavalitsuses. Infopäeval tutvustatakse ka 
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste tee-
nuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõst-
mise vooru.
Infopäev koosneb kahest osast ja esimeses osas antakse 
ülevaade kohaliku omaalgatuse programmist ja muuda-
tustest kevadvoorus. Kõnelevad Mari Knjazev Lääne-Vi-
ru Maavalitsusest ja Tarmo Treimann SA-st Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital.
Päeva teises osas tutvustatakse vabaühenduste teenuste 
osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise 
taotlusvooru. Kõneleb Tarmo Treimann SA-st Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital.

See Andrus Kivirähki näidend 
on kindlasti sama vaimukas 
kui legendaarne „Orav ja Me-
ri“ ja selle populaarsusest an-
nab tunnistust esikoht Pileti-
levi müügitabelis. Endise rii-
gipea asemel astub nüüd la-
vale president Ilves, kaasla-
seks muidugi vana sepp Ivan 
Orav. 
Aastaid tagasi kirjutatud lugu 
on osutunud lausa prohvetli-
kuks ja räägib ajast, mil Ärma 
talus küpsetati veel leiba ja 
Toomase suhted Eveliniga 
olid peaaegu korras… Presi-

Orav ja Ilves
dent kutsub külla Ivan Orava, 
kes ilmubki otse põrgust. Il-
vesele teeb muret, et tema 
naine on korduvalt rääkinud 
kahest võõrast mehest.
Mängivad Andrus Vaarik ja 
Kaspar Velberg (Tallinna Lin-
nateater). „Orav ja Ilves“ ain-
sad etendused Virumaal toi-
muvad Tapa Kultuurikojas 20. 
veebruaril (tel. 32 20061) ja 
Haljala Rahvamajas 20. märt-
sil (tel. 32 50444) kell 19.
Ilves: „Evelin räägib mulle 
neist pidevalt mingeid kum-
malisi lugusid, ise naerab, 
näost punane, aga mina ei 
saa aru, kes need isikud selli-
sed on. Mõistad, Ivan, ma ei 
taha oma naise minevikus 
tuhnida, ma ei taha talle mi-
dagi ette heita, igal ühel võib 
olla eelmiseid suhteid, aga 
ma tahan siiski teada… Ma 
tahan kindel olla… Miks ta 
mulle neist kogu aeg räägib? 
Kas suhted jätkuvad? Minu 

selja taga?“
Orav: „Toomas, ära mõtle väl-
ja, oma naise pärast võid sa 
küll päris rahulik olla! Nende 

poolt pole sul mingit ohtu 
karta.“
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK 30%kuni
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533
Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee

Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee
Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

kõik varuosad

-20%
Kehala Autolammutus

SÜNNIPÄEVAKUUL VEEBRUARIS

KEHALA AUTOLAMMUTUS

Uus, suur valik
kardinakangaid ja
mööbliriideid

Jõudsid müügile ka
põnevad rõivakangad

KAUPLUSES

Telli jaanuaris

veebruaris pehme

mööbel 10% soodsamalt!

-

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

Pakume kvaliteetseid
õhksoojuspumpasid

tuntud tootjatelt

ET ÕHKSOOJUSPUMP TÖÖTAKS ÖKONOOMSELT,

HOOLITSE OMA OLEMASOLEVA SEADME EEST

JA TELLI HOOLDUS JUBA TÄNA MEILT!

Alfaluks OÜ, tel 56233221, info@kliimatooted.ee
www.kliimatooted.ee

SALONG
ValgeLille
Tallinna 16 / Lai 1, Rakvere

www.valgelille.ee
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