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Üks pillerkaar
saab pühapäeval otsa
Pühapäevaga saab see valimistrall siis läbi. Hilisõhtuks on 
selge, kes on need 101, kes pääsevad marjamaale, ja ülejää-
nud 771, kes ootavad asendusliikme staatust või kelle osaks 
jäi osalemisrõõm.
Nagu juba ühes varasemas juhtkirjas mainisin, jäi seekordne 
valimiskampaania silma agressiivsuse, hea maitse piiril 
balansseerimise ja lihtsalt vaimutühjusega. Ei ühtki säravat 
ideed enda ja oma tõekspidamiste tutvustamisel, ikka see sa-
ma ammu kuuldud ja nähtud hall igapäevasus.
Kes jõuab kokku lugeda 99protsendiliselt postkastist otse 
prügikasti maandunud valimisteemalised trükised? Kui suur 
on see maha visatud raha?
Poliitikud ise on tunnistanud, et „nänn“ on jama, kuid samas 
polevat midagi teha: kui sa tikutopse-pastakaid-vidinaid ei 
jaga, siis annad konkurendile kohe eelise.
Ma ei usu hästi seda väidet. Olgu: ka mul on kogunenud virn 
pastapliiatseid kandidaatide nime ja numbriga, kuid mina 
võtsin neid selle pärast, et esiteks kuluvad pastakad mul tööl 
nagunii ära (ja milleks siis osta, kui tasuta jagatakse) ning tei-
seks mõned mu tuttavad kollektsioneerivad kirjadega pasta-
kaid ning neil on valimiste ajal eriti suur „lõikus“. Aga selle 
kandidaadi nimega pastakat, kelle poolt hääletan, mul muide 
pole, nii et pliiats ei puutu antud juhtumil asjasse.
Sini-must-valge tikutoos oli mul ka, aga see kadus ära ja ma 
tõesti ei mäleta, milline lubadus sellega kaasnes.
Sama kehtib kõikide muude vidinate kohta. Kui laps saab 
kandidaadi-onult või –tädilt värvilise õhupalli, siis on tal hea 
meel, aga vaevalt, et heeliumit täis kera tema vanema poliiti-
list eelistust mõjutas.
Mul on lausa ettepanek: keelame „nänni“ järgmiste valimiste 
ajal ära. Tõsijutt kohe. See on arutu raiskamine, mille kasu 
kaheldav. Üks suur pilla-palla-pillerkaar, millele kulunud ra-
ha eest saanuks palju mõistlikumaid asju teha.
Ja samas võiks üle vaadata poliitilise välireklaami keelamise 
otsuse valimiste eel. See omal ajal mõistlikuna tundunud 
seaduseparandus on kaotanud mõtte: keeld kehtestati kulu-
de kokkuhoiuks, kui ma õigesti mäletan, aga tagajärg on selli-
ne, et kulutused välireklaamile tehakse ikka, ainult et plaka-
tid korjatakse nõutud kuupäeval kokku.
Las need plakatid siis juba olla, kui nad nagunii valmis tehak-
se. Kandidaadi nägu, nimi, number ja kõlavaim valimisluba-
dus – lõppude lõpuks mis selles halba on, kui selline plakat 
ripub posti otsas kuni valimisteni välja? Võib-olla aitab valijal 
isegi ses rägastikus orienteeruda – number jääb meelde, lu-
badus samuti.

Aivar Ojaperv

Eelmises Kuulutajas ilmunud 
artiklisse „Prügivedu läheb 
Rakveres soodsamaks“ on 
sisse lipsanud kahetsusväär-
ne eksitus, sest meie kaastöö-
line Mari Mölder tõlgendas 
ekslikult Rakvere Linnavalit-
susest väljastatud pressitea-
det.
Kõnealuses artiklis seisab: 
„Neil, kes lepingut ei sõlmi, 
lõpeb märtsi alguses auto-
maatselt leping endise prügi-
firmaga segaolmejäätmete ja 
paberi mahutite tühjendami-
se osas. Ülejäänud jäätme-
majandust puudutavate tee-
nuste osas - näiteks mahutite 
rent, muu prügi äravedamine 
jne - seni sõlmitud lepingud 
ei lõpe. Küll ei jää isikutel 
prügi viimata, sest endine le-
ping pikendatakse automaat-
selt Jäätmekeskusele ja prügi-
vedu jätkub vastavalt graafi-
kule.“
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekes-
kus tegevjuht Priit Raamat 
selgitas: „Artiklis on öeldud, 
et kui teil ei ole 2. märtsiks le-
pingut sõlmitud, olete ikkagi 
korraldatud jäätmeveoga lii-
tunud. Tegelikult hakkab kin-
nistu omanik saama tühisõi-
du arveid nii kaua kui ta en-
dast märku annab ja lepingu 
sõlmib. Teie poolt esitatud ar-
tiklis aga tuleb välja see, et 
kui lepingut ei sõlmi, pikeneb 
vana leping. Inimesed saavad 
aru, et ei peagi tulema lepin-
gut sõlmima ja vedu toimub 
edasi.“
Raamat põhjendas, et Lää-
ne-Viru Jäätmekeskusel puu-
dub info prügikonteinerite 

Täpsustus artiklile 
„Prügivedu läheb 
Rakveres soodsamaks“

suuruste ja prügi mahtude 
osas ning seega ei saa lepin-
guid ka automaatselt üle võt-
ta.
Vabandame tekitatud sega-
duse pärast ja palume kõigil 
võimalikult kiiresti MTÜga 
Lääne-Viru Jäätmekeskus le-
ping sõlmida.

Kuidas seda
teksti mõista?
Samas ei saa ega taha Kuulu-
taja meie kaastöölist hukka 
mõista. Kuulutaja meilikastis 
on Rakvere Linnavalitsuse 
pressiteade „Rakvere linnas 
hakkab kehtima korraldatud 
jäätmevedu“.
Muuhulgas seisab seal eraldi 
väljatooduna rasvases kirjas: 
„Juhul kui jäätmevaldaja ei 
ole märtsi alguseks lepingut 

Lääne-Viru Jäätmekeskusega 
sõlminud, on ta ikkagi auto-
maatselt korraldatud jäätme-
veoga liitunud. Sellisel juhul 
toimub jäätmevedu vastavalt 
veograafikule ning Rakvere 
linna jäätmehoolduseeskirjas 
tühjendamise sagedusele ja 
mahuti suurusele kehtesta-
tud nõuete alusel. Teenuse 
osutamise eest esitab Lää-
ne-Viru Jäätmekeskus jäät-
mevaldajale arve vastavalt 
hinnakirjale.“
Loe kuidas tahad – sellist 
muljet küll ei jää, et lepingu 
sõlmimata jätmisel hakkad 
saama tühisõiduarveid, kuid 
prügi jäetakse prügikasti al-
les.

Aivar Ojaperv,
Kuulutaja tegevtoimetaja
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Väärtustame haridust ja kultuuri
Tõstame oluliselt kooli- ja lasteaiaõpetajate ja kultuuri-
töötajate palka. Langetame kultuuriürituste käibemaksu 
9le protsendile

Hambaravihüvitis ja -bussid
Toetame täiskasvanute hambaravi 200 euroga ja hüvita-
me pensionäridele proteesi- ja ravikulu 350 eurot kolme 
aasta kohta. Hambaravibussid toovad hambaravi igasse 
maanurka.

Rohkem tervist ja enesearendust
Kaotame tööandjate erisoodustusmaksu töötajatele hüvi-
tatud koolituse ning tervise edendamise kulutuste eest.

Suurem turvatunne
Toome taas konstaablid kodutänavale ja tõstame 
politseinike palka. Tihendame koostööd NATO-ga ja 
hoiame kindlalt Eesti kaitsekulud üle 2% SKT-st. Tagame 
Eesti energiajulgeoleku ja kodumaise toiduga varustatuse 
(sh. taastame põllumeestele top-upi).

Anname majandusele uue hoo ja kaotame 

palgavaesuse
Toetame tööandjaid tootlikkuse parandamisel ja ümber-
õppega, investeerime teadus- ja arendustegevusse ning 
anname majandusele uue hoo, et keskmine palk tõuseks 
nelja aastaga vähemalt 1600 euroni. Tõstame koostöös 
tööandjate ja ametiühingutega miinimumpalka 20% aastas 
ehk nelja aastaga 800le eurole.

Tõstame senisest kiiremini pensione
Koos keskmise palga tõusuga suurendame keskmise 

vanaduspensioni 560 euroni, mis on tulumaksuvaba.

Kindlustame lapsetoetuse jätkuva tõusu ja 

toetame peresid
Tõstame lapsetoetuse 75 euroni, millele lisandub 25 eurot 
huviringis osalemiseks. Kolme ja enama lapsega perekon-
nad saavad lisatoetuse 200 eurot kuus. Kahekordistame 
üksikvanema toetuse ja riik nõuab sisse alimendid. Kind-
lustame kõigile lastele lasteaiakoha – toetame omavalit-
susi 3000 lasteaia- ja hoiukoha loomisel.

Uued ja paremad töökohad
Vähendame sotsiaalmaksumäära väljaspool Tallinna ja 
Harjumaad 30 protsendini. Kehtestame sotsiaalmaksu-
määra erisused, mis soodustavad noorte, eakate ja 

erivajadustega inimeste töölevõtmist.

VALIMISPÄEV 1. MÄRTS

Hääletamine jaoskonnas 
kell 9-20

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna

kandidaadid Lääne-Virumaal on:
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Lääne-Viru maavanem Marko Torm usub 
meeskonnatöösse ja Eesti Reformierakonna 
eesmärkidesse kasvatada Eesti inimeste hea-
olu ja tõsta meie riigi rahvusvahelist konku-
rentsivõimet. 
„Soovin anda oma panuse sellesse, et Refor-
mierakonna toimekad inimesed saaksid või-
maluse riigi tulevikku kujundada,“ peab Mar-
ko Torm eelkõige tähtsaks ühiseid eesmärke ja 
soovib valituks osutudes oma kodukoha häält 
kuuldavaks teha.
Tugev maakonnakeskus
toetab kogu maakonda
Marko on oma kodukoha ja maakonna fänn. 
Ta on Rakvere Kolmainu koguduse ja Kaitselii-
du Viru maleva liige, töötanud politseiametni-
kuna ning olnud Rakvere abilinnapea ja voli-
kogu esimees. Torm on korraldanud heatege-
vusprojekte ja liikumisüritusi maakonnas ala-
tes 2011. aastast. „Lääne-Virumaa on minu 
kodukoht ja Riigikokku valituks osutudes ta-
han teha Lääne-Viru hääle kuuldavaks. Pean 
vajalikuks Rakvere kui maakonnakeskuse po-
sitsiooni tugevdamist, sest tugev keskus toob 
kasu kogu maakonnale. Soovin seista hea selle 
eest, et meie piirkondlikud eelised saaksid 
maksimaalse rakenduse. Tähtsad on pealinna 
lähedus, mereäär, tugevad omavalitsused ja 
arenev turismi- ning tootmissektor. Lääne-Vi-
rumaa on lisaks kõigele ka selgelt Eesti viljaa-
it,“ räägib maavanem.
Marko usub, et rahva kindlustundeks on vaja 
arenevat elukeskkonda, suuremaid võimalusi 
lastele, taristut ja õpikeskkondi parandada 

ning kuuluda Euroopa kogukonda. Lisaks 
nendele peab ta oluliseks ühiskonna ja heaolu 
kiiret arengut, Eesti maine ja positsiooni para-
nemist rahvusvahelisel tasandil ning inves-
teeringuid piirkondades, mis loovad uusi töö-
kohti ja võimalusi. „Vähem oluline pole oma-
valitsuste kasvav kogemus ja jõulisus koduko-
ha arendamisel – uued lasteaiad, remonditud 
koolimajad, paranenud sportimise ja kultuuri 
nautimise võimalused ning tugevnev hari-
duskvaliteet,“ loetleb Marko eesmärke, mille 
nimel töötada.

Vaba aeg perega
Eriti uhke on Marko Torm aga teda igati toeta-
va pere üle. „Minu abikaasa Jule on kunstnik 
ja tegeleb piirkonna laste ja täiskasvanute 
õpetamisega käsitöö ja kunsti vallas. Poeg 
Joonatan naudib lasteaeda. Parim puhkus on 
perega vabas õhus viibimine. Koduaiast raba-
matkani. Peaasi, et koos ja aktiivselt,“ kirjel-
dab ta meelepärast puhkust. Soojematel reisi-
del käib Markoga kaasas ka hea raamat, abi-
kaasaga naudivad nad mõlemad sörkjooksu ja 
rattasõitu. 

Oma maavanemat saavad
Lääne-Virumaa inimesed toetada,
valides pühapäeval
kandidaadi nr 323 poolt.

Riigikogu kandidaat MARKO TORM: 
„Usun Lääne-Virumaasse ja meie inimestesse!“

Maavanem Marko Torm koos abikaasa Jule Käen-Tormiga EV 97. aastapäeva vastuvõtul külalisi 
tervitamas. Foto: Meelis Meilbaum

Konkreetse korterelamu re-
noveerimine on ühistu juha-
tusele suur koormus ja kestab 
aastaid. Ettevalmistused alga-
sid 3 aastat tagasi, mil esitati 
taotlus Sihtasutusele Kredex 
35protsendilise toetuse saa-
miseks. 
Kaks aastat tagasi koostati re-
noveerimisprojekt, 2013. aas-
ta kevadel valiti ehitaja ning 
aasta lõpuks oligi maja reno-
veeritud. Vaegtööd jäid 2014. 
aastasse.

Maja kui radiaator
Korteriühistu juhatuse esi-
mees Eero Mandel tunnistas, 
et maja sai renoveeritud teisel 
katsel. „Ega ka teisel korral ot-
sus lihtsalt tulnud,“ tõdes ta. 
„Ikka on keegi, kes on vastu, 
aga oli vaja teha. Vastasel ju-
hul oleks jäänud maja varsti 
elanikest tühjaks. Põllu 8 ma-
ja on nagu radiaator – palju 
välist pinda ja soojakadu 
suur.“

Enne renoveerimist olid Põllu 
8 soojakulud kõige suuremad 
Haljalas. „Teades teiste korte-
relamute soojakulu ühe ruut-
meetri kohta, võisin võtta igal 
kuul kõige väiksema ja korru-
tada selle kahega – nii sain 
meie maja soojuse kulu,“ 
kommenteeris toonast olu-
korda korteriühistu raamatu-
pidaja Kalju Kivistik. „Aga 
nüüd on vastupidi.“
Juba varem oli kõnealuse ma-
ja igas keskküttega korteris 
radiaatoritele paigaldatud 
termostaatventiil, mille abil 
sai soojust reguleerida. Pärast 
renoveerimist on igal radiaa-
toril peal ka individuaalne 
soojusmõõtja. Andmed kogu-
takse elektrooniliselt, saade-
takse Tallinnasse ja sealt tule-
vad need korterite kaupa töö-
deldult tagasi. 

Valupunktid
„Individuaalsete mõõtjate 
olemasolu oli tingimuseks 

Korterelamu renoveerimise il
Haljalas Põllu tänaval elavad inimesed renoveerisid oma 
36 korteriga korrusmaja. Investeeringu suurust võib 
võrrelda asulasisese ringristmiku ehitusega. Tegemist on 
suurima kodanikualgatusega Haljalas ja see pälvis ka 
vallavalitsuse tunnustuse.

Katrin Kivi

Kredexi toetuse saamisel,“ 
põhjendas Kivistik. „Kui ini-
mene teab, et tema tarbimist 
mõõdetakse, siis enamasti 
hakkab ta ka kokku hoidma. 
Samas on ilmnenud väga 
suured erinevused korterite 
vahel - näiteks eelmise aasta 
detsembris tuli meil maja 
keskmiseks 1,44 eurot ruut-
meetri kohta, korteriti oli see 
aga 0,78 kuni 2,03 eurot ruut-
meetri kohta.“

Vaatamata kaunile fassaadile 
said majaelanikud ka mõnin-
gate tagasilöökide osaliseks. 
„Eelmise aasta algul oli meil 
suureks probleemiks soe kel-
der,“ rääkis Kivistik. „Ka kõige 
külmema ilmaga oli mõnes 
keldriboksis kuni 20 kraadi 
sooja. Põhjus asjaolus, et 
vundamendi kaudu soojaka-
du enam pole, kuid vanade 
soojatorude isolatsioon oli 
vana ning liiga õhuke. See 

näitab, kui suur soojakadu on 
ühismajade keldrites.“
Järgmiseks tabas majaelanik-
ke ebameeldiv üllatus, sest 
vihmavesi hakkas keldrisse 
jooksma. „Enne renoveeri-
mist ei olnud meil maja taga 
vihmavee kogumise renne ja 
nüüd hakkas vesi kogunema 
majanurkadesse,“ põhjendas 
Kivistik. „Mullatöödega rikuti 
majataguse maapinna tihe-
dus ja loomulik kalle. Nende 

kõigi asjade koosmõjul hak-
kas vesi kogunema keldrisse. 
Lahenduseks andsime maa-
pinnale õige kalde ja maja 
nurkadesse panime rennid 
vihmavee eemale juhtimi-
seks.“
Majaelanikud ei ole rahul ka 
elutoa ja magamistubade 
ventilatsiooni lahendusega. 
„Majal peab olema korralik 
ventilatsioon, sest pärast soo-
justamist lõppes ventilat-
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5. märtsil algab taas seltskon-
natantsude kursus Mairold 
Millerti juhendamisel, kes tu-
leb läänevirulastele tantsuos-
kusi jagama kolmandat kor-
da.
Tantsukursuste korraldaja 
Taimo Kaldma rääkis, et kur-
sused toimuvad ikka tantsu-
huviliste palvel. 
Jaanuaris lükkas Kaldma käi-
ma ka tantsuõhtute sarja 
„Seltskonnatantsu paradiis“. 
Avaüritus toimus Rakvere 
Rahvamajas ja sellel osales 
oodatust rohkem rahvast.
„Üritus on mõeldud just nei-
le, kes harrastavad seltskond-
likke tantse ja tahavad mõ-
nusalt aega veeta meeldivas 
seltskonnas,“ kommenteeris 
Kaldma. „Tundub, et „Selts-
konnatantsu paradiis“ oli 
avalöök Virumaa tantsuüri-
tuste sarjale. Mõni nädal pä-
rast seda oli näha mitmeid 
kuulutusi üle Virumaa, kus 
hakati korraldama seltskon-
natantsu õhtuid. Selline asi 
tõi endale kerge muige näole. 
Hea teada, et rahvale meeldib 
tantsida ja nüüd panustame 
sellele üha rohkem.“
Kaldma meenutas, et presi-
dendi vastuvõtul oli tal tant-
supõrandal väga meeldiv nä-
ha tantsida oskavaid inimesi. 
„Mis seal salata, tantsuoskus-
tega inimesed jäid paljudele 
silma,“ arvas Kaldma. „Tant-

lu ja valu
sioon läbi seinte ja piirete 
ning maja võib seest minna 
hallitama,“ selgitas Kivistik.
„Nii pandigi elutuppa ja ma-
gamistubadesse läbi seina 
töötav sundventilatsioon, 
mille saab iga korteriomanik 
vajadusel käivitada. Projekti 
järgi pidi ventilatsioon tööta-
ma tsüklite kaupa: 70 sekun-
dit puhub õhku välja ja sama 
kaua värsket õhku sisse. Torus 
olev keraamiline element pidi 
soojenema väljuva õhu toi-
mel ja soojendama sissetule-
vat õhku. Tegelikult see ke-
raamiline element ei jõudnud 
üles soojeneda ja sisse tuli ai-
nult külm õhk. Kui ventilaator 
oli ka kinni pandud, siis kah-
juks puhus tugevam tuul läbi 
lühikese ventilatsioonitoru 
korterisse. Enamik majaela-
nikke on elutoa ja magamis-
tubade ventilatsioone omal 
moel sulgenud ja kasutavad 
nüüd vana tuntud akende 
kaudu tubade ventileerimist. 
Kahju kallist investeeringust. 
Eesti tingimustes, eriti maal 
tuulte käes, tuleks leida venti-
latsioonile mingi muu lahen-
dus.“

Elanikud on uhked
Maja kolmekordses osas elav 
õpetaja Õnnela Lembke on 

ühistu tööde ja tegemistega 
rahul. „No vaadake, kui ilus 
maja meil on,“ kommenteeris 
ta. „Minu meelest on aga selle 
juures kõige tähtsam see, et 
elanikud tunneksid, et see 
maja on meie maja, et kodu ei 
algaks korteriuksest ja et me 
hoiaksime oma ümbruse kor-
ras.“
Maja tagumine, kahekordne 
osa on aga ahiküttega. Mida 
sealsed elanikud arvavad? 
Maarja Kurs kinnitas, et nen-
de pere on igal juhul väga ra-
hul. „Meie korter on palju 
soojem. Võib-olla keskkütte-
ga korteriomanikud ei saa 
sellest nii hästi aru, aga meie 
näeme, kuidas puid kulub tal-
ve jooksul palju vähem.“
Põllu tänava rahva pingutusi 
märgati ka kaugemal ja nii 
võivad elanikud uhked olla 
Haljala Vallavalitsuse poolt 
välja antud aasta tegu 2014 
tiitli üle. „Vallavalitsus loo-
dab, et nimetus julgustab ja 
inspireerib ka teisi korterela-
muid selliseid asju ette võt-
ma, et parandada elukesk-
konda ning tasuda vaid selle 
eest, mida energiasäästlikult 
tarbid,“ kommenteeris valla-
vanem Leo Aadel.

Läänevirulasele meeldib tantsida

suoskus on nagu inimese kva-
liteedi näitamine. Hästi tant-
sivaid inimesi on meeldiv 
vaadata.“
Miks Taimo Kaldma tantsu-
kursusi korraldab? „Kui ma 
isegi teaks,“ naeris ta. „Olen 
lapsepõlves tegelenud peo-
tantsuga, mingil hetkel tuli 
aga piir ette ja ei soovind sel-
lest enam midagi kuulda. Tä-
na on tantsukirg uuesti välja 
löönud.“
Aastaid tagasi tekkis Kaldmal 
soov minna uuesti kursustele. 

„Sel hetkel olid Rakveres käi-
mas Maksim Stepanov ja 
Kerstin Kruuse. Ajasime grupi 
kokku ja tegime ära,“ meenu-
tas Kaldma. „Toona lubasin, 
et see on ühekordne projekt. 
Läks paar aastat mööda ja 
hakkasin saama palju e-kirju 
ja kõnesid, et millal taas kor-
raldad. Tundus väga naljakas, 
miks mulle just helistatakse. 
Võtsin ühendust Tiina Alave-
rega, kes minu teadmist möö-
da koordineeris tantsukursu-
si. Selgus aga, et enam ei toi-

mugi Rakveres kursusi.“ 
Nii võttis Kaldma vastu otsu-
se, et hakkab ise korraldama. 
Tantsuõpetajaks palus ta 
Mairold Millerti. 
„Tänaseks oleme Mairoldiga 
teinud koostööd kaks hooae-
ga. Uus, kolmas hooaeg algab 
juba 5. märtsil Rakvere Era-
gümnaasiumi ruumides. Siia-
ni oleme saanud oma grupid 
täis – tänavu on gruppe kaks, 
algajatele ja edasijõudnuile.“

Katrin Kivi
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teemasid madala sissetulekuga töötajate, aga 
ka pensionäride ning erivajadustega inimeste 
toimetulek. Nende senisest kiirem sissetule-
kute tõus on kindlasti üks peamiseid ülesan-
deid järgmisele Riigikogule ja valitsusele. Sot-
side jaoks on loomulikult jätkuvalt oluline ka 
lastetoetuste tõstmine.

Käisid sel nädalal Jõhvis toimunud presiden-
di vastuvõtul. Mis muljed jäid? 
Mulle meeldis pisut ebatraditsioonilisem 
kontsertlavastus ja kujundus. Vahelduseks vä-
ga vahva. Esimese puhul oli omaette vaatepilt, 
kuidas laval loodi uut reaalsust, mis ekraanil 
kokkupanduna sootuks teistsuguse pildi an-
dis. Ka kõigi aasta olulisemate sündmuste fo-
todel viibiv Jaan Pehk oli efektne lahendus. 
Meenutused kakskümmend viis aastat tagasi 
novembris minu sünnipäeva paiku langenud 
Berliini müürist olid tänast Euroopas toimu-
vat arvestades igati asjakohased ja mõjuvad. 
Tuletab meelde, et tänane Eesti ja ka Euroopa 
olid veel hiljuti sootuks teistsugused.

Valimisreklaam

Mina olen alati valimas käinud. Ka siis, kui ise 
pole olnud valitavate nimekirjas.  Käin vali-
mas, sest mulle läheb korda, mis mu ümber 
toimub. Mulle läheb korda, millises Eestis ela-
vad minu lapsed tulevikus. Samal põhjusel 
olen ise kandideerinud ja teen seda ka nüüd. 
Olen kuulnud viimase kampaania ajal inimesi 
pahandamas mõne poliitiku suhtumise üle  
oma potentsiaalsetesse valijatesse kui tavalis-
tesse inimestesse. Mina  ei tea, mida need po-
liitikud mõtlevad tavalise all, aga seda tean 
kindlasti, et sotsiaaldemokraatide valijad on 
kõik erilised inimesed. Kõige erilisem on nen-
de juures see, et nad pole ükskõiksed enda ega 
teiste suhtes. Nad märkavad ka neid, kes on 
teistsugused. Nad tahavad, et Eesti rahvas 
elaks ühtse perena ja saaks kenasti hakkama, 
sõltumata vanusest, soost, sissetulekutest,  
elukohast või meelsusest. Erilised inimesed 
on valmis rohkem panustama ühistesse hüve-
desse, kui neil endil hästi läheb. Nad mõtlevad 
ja käituvad riigimehelikult.
Ma sattusin erakonda juhuslikult, aga usun, et 
juhuseid ei ole tegelikult olemas. Olen õiges 
kohas. Selle 10 aasta jooksul, mil olen poliitili-
selt aktiivne olnud, olen näinud nii ideede õn-
nestumise võlu kui ka ebaõnnestumise valu. 
Mitmel tasandil - ligidalt ja kaugelt. Lihtsam ja 
arusaadavam on toimetamine kohalikus 
omavalitsuses, samas on olulisi asju, mida on 
võimalik korda saata ainult riigi tasandil.
Nägin riigikogu tööd väga ligidalt, kui töötasin 
1,5 aastat ministri nõunikuna. See andis tead-
mise, et meie erakonna  saadikud töötavad 
südamega ja pühendunult oma valijate nimel. 
Alati ei õnnestu kõik nii, nagu soovitakse, aga 
kergelt järele ei anta iial. Mul on hea meel, et 
praeguses koalitsioonis tehti üle kümne aasta 

Eriliste inimeste 
Eesti eest! 
Pühapäeval otsustame Eesti edasise käe-
käigu üle. Paljudel on otsus ammu tehtud 
ja häälgi antud. Mitmed peavad veel aru, 
kuid kahjuks on paljud otsustanud mitte 
otsustada ja anda see eriline võimalus 
teiste inimeste meelevalda. 

Kairit Pihlak,
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

esimene samm lastetoetuse tõusu teel ja güm-
naasiumiõpilased hakkasid saama riigipool-
set koolitoidutoetust võrdselt põhikooliga.
Sotsiaaldemokraatide ideed Eesti edasiviimi-
seks on põhjalikud ja teostatavad. Poliitilised 
oponendid süüdistavad sotse raha laialijaga-
mises. Tegelikult teame me väga hästi, et riigil 
pole võimalik rikkaks saada inimvarasse tar-
galt investeerimata.  Sest iga inimene on erili-
ne ja igaühel on olemas võime ennast teosta-
des anda oma väärtuslik panus Eesti heaks. 
Kaasaegse maailma vajadustele vastava hari-
dusega enesekindlad ja loovad inimesed on 
need, kes viivad meid edasi siit, kuhu me 
jõudnud oleme. Seetõttu ei saa me jätta ühte-
gi last vaesuse lõksu ja inimestele tuleb luua 
võimalused juurde ja ümber õppida, et pida-
da ameteid, mille järele on ettevõtjatel nõud-
lus. Tähtis on, et perekonnad elaksid oma pal-
gast ära ja toimetulekuks ei peaks ükski pere-
liige suunduma välismaale tööle. 
Soovime saada turvaliseks põhjamaaks, aga 
see pole võimalik, kui meie maksukoormus 
on ebaproportsionaalselt pandud väiksema 
sissetulekuga inimeste õlgadele. Üheski Põh-
jamaas riigis pole inimeste sissetulekute vahe 
nii suur kui Eestis. Ilma sotsiaalse õigluse loo-
miseta samal rajal käies me Põhjamaadele ei 
lähene. Üks oluline tegevus õigluse loomisel 
on riigi poolt lastega perede toetamine.
Minul on olnud õnn alustada kooliteed väike-
ses maakoolis Aluveres, kus  õpetajad tundsid 
kõiki lapsi nimepidi ja pidasid neist igaühte 
eriliseks. Olen õppinud Rakvere 1. Keskkoolis, 
kus kohtasin eriliselt pühendunud õpetajaid. 
Töötades pea 15 aastat õpetajana, olen näi-
nud sirgumas suure hulga noori erilisi inime-
si, kes on oma elus jõudnud teaduste doktori-
teks, meditsiinitöötajateks, loovisikuteks või 
imetoredateks lastevanemateks. Mu noorem 
poeg lõpetab kevadel põhikooli Rakvere 
Reaalgümnaasiumis ja vanem teenib hetkel 
Eesti riiki kaitseväes.  
Usun, et olen eriline, nii nagu Sinagi, hea lu-
geja. Seetõttu panen Sulle südamele mitte jät-
ta kasutamata oma erilist võimalust otsusta-
da, kuhu Eesti liigub. Vali eriliste inimeste Ees-
ti!

Viimasel ajal on avaldatud mitmeid vali-
mistega seonduvaid küsitlusi. Rannar, sa 
oled hariduselt politoloog, olles sotside liige 
ja aktiivne poliitik, on sul ehk keeruline ob-
jektiivselt vastata, aga proovi siiski. Kas tä-
naseks on teada, kes valimised võidab?
Politoloog vaatleb ja analüüsib poliitikas toi-
muvat pigem kõrvalseisjana. Seejuures on 
objektiivsus kindlasti oluline. Aga ma arvan, 
et ka poliitikule tuleb kasuks oskus objektiiv-
selt olukorda kõrvalt vaadata. Saab endast ja 
erakonnast adekvaatsema pildi. Ma arvan, et 
seda ma vähemalt teatud määral suudan. 
Kas see pärineb ülikoolist ja valitud erialast 
või on tekkinud hiljem poliitikas olles, ei os-
kagi praegu öelda.
Mis puudutab küsitlusi ja valimiste võitjat, 
siis mulle tundub, et see on veel endiselt lah-
tine. Esmalt tuleb arvestada, et avaldatud 
uuringud näitavad ennekõike erakondade 
kui kaubamärkide tuntust. Reaalseid kandi-
daate neis üldjuhul ei kasutata. See tähen-
dab, et tugevamad nimekirjad peaks valimis-
tel parema tulemuse saama kui küsitlustes. 
Teiseks sõltub ka üsna palju sellest, mil viisil 
küsitletavani jõutakse. Kui näiteks üks uu-
ring kasutab internetti ja teine lauatelefoni, 
siis kindlasti avaldab see mõju ka sellele, kel-
leni tegelikult küsitluse käigus jõutakse. See-
ga on reitingud olulised, aga nad ei anna siis-
ki terviklikku pilti. Eelmise nädala lõpus 
avaldatud Emori uuringu järgi olid Reformi-
erakond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraa-
did kõik vahemikus 20-23%. See tähendab, et 
kõigil kolmel on hea võimalus valimistelt 
võitjana väljuda. Sõltub ennekõike sellest, 
kui aktiivselt nende erakondade toetajad va-
limas käivad.

Niisiis arvad, et sotsidel on võimalus võita?
Meil on kindlasti läbi aegade tugevaim ni-
mekiri. Paljud piirkonnad, mis varem ehk 
nõrgemad olid, on saanud tublit täiendust. 
Liitunud on mitmeid uusi kandidaate Mih-
kel Rauast Aleksei Turovskini. Uuringud näi-
tavad, et sotsid on endiselt populaarseim tei-
ne valik. Kui mõned teise valiku toetajad va-
limiskabiinis siiski meie nimekirjast sobivai-
ma kandidaadi leiavad, siis on Eestil hea või-
malus ajale jalgu jäänud konflikt Keskera-
konna ja Reformierakonna vahel ajalukku 
jätta. Mulle tundub, et see primitiivne vas-
tandus on oma aja ammu ära elanud ja vaja-
me teistsugust lähenemist. Ehk siis arvan, et 
on reaalne, et president teeb valitsuse moo-
dustamise ettepaneku Sven Mikserile kui va-
limiste võitjale.

Vaatasin teie üleriiklikku nimekirja ja avas-
tasin, et tugevad kandidaadid on nimekirja 
lõpus. Miks nii?
Otsustasime juba suvel, et need, kes on vali-
misringkondades esinumbrid, ei ole üldni-
mekirjas ees. See tähendab, et nad peavad 
Riigikokku saamiseks koguma oma ringkon-
nast nii palju hääli, et mandaat saada. Kelle-
legi topeltgarantiisid ei anta. See kehtib ka 
Lääne-Virumaa ja minu kohta. 

Mis on nende valimiste põhiteema?
Mulle tundub, et ühtset keskset teemat ei 
tekkinud. Kahtlemata on julgeolek tänases 
olukorras oluline, aga nagu veendusime ka 
Tapal korraldatud debatil, on erakondadel 
valdavalt sarnane arusaam turvalisuse taga-
mise osas. Keskerakond on vahest siin oma 
väljaütlemistega ainuke erand. Kindlasti on 
tulevikku silmas pidades üks olulisemaid 

Rannar Vassiljev: 
valimisvõidu pärast kon- 
kureerivad kolm erakonda
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Tõsi küll, Isamaa ja ResPublica ei taha meele-
heitlikult oma maksureformi astmeliseks ni-
metada, sest muidu peaks ju parempoolne 
erakond tunnistama tsentristide ammu korra-
tud tõde: astmeline tulumaks on mitte ainult 
rahaliselt õiglane, vaid loob ka mingi sidususe 
erinevaid sissetulekuid omavate inimeste va-
hel. 

Julgemalt maksude juurde
See on kodurahu kinnistamine riigis, sest kui 
jõukamad maksavad riigile tunduvalt rohkem 
oma sissetulekutest, siis oskavad vähem tee-
nivad inimesed neist rohkem lugu pidada. Ka 
jõukamad tunnevad ennast paremini: oma 
riigi ülalpidamiseks oma jõukusest korraliku 
summa loovutades võivad nad riigilt valju-
häälsemalt midagi nõuda.
Täpselt sama eesmärk on üldisel ettevõtluse 
tulumaksul, mida annab lisaks piirkondlikule 
eripärale või mahajäämusele erinevas suuru-
ses kehtestada. 
Siia võiks lisada mitmed meetmed tavalise ko-
daniku elu parandamiseks, kus Keskerakonna 
poolt pakutu on osalt tuttav juba meie varase-
matest ideedest, aga on ka uusi.
Kui meie väljaränne samas tempos jätkub, siis 
pole valitsustel, keda valitseda, ja parlamen-
dil, kelle jaoks seadusi luua! Nii on seda enda-
le tunnistanud pea kõik poliitilised jõud. Pole 
vahet, kas nimetatakse ennast vasak- või pa-
rempoolseks.
Tänaseks on ka valitsuses olnud parempool-
sete poliitikute suhtlusring ilmselt laienenud 
ja nad ei kuula ainult padufriedmanlikke ma-
janduskorüfeesid, nad on kuulda võtnud ka 
tavalise maamehe juttu, kes kurdab, et küla 
on kiiresti tühjaks jäänud, noored linnas või 
hoopis välismaal...
Tahetakse küll kindlalt edasi minna, kuid eks 
pea arvestama ka enda paika pandud presi-
dendi Toomas Hendrik Ilvese hoiatust, et sel-
lega, kuhu me oleme jõudnud, enam edasi 
minna ei saa.

Kõik pole valesti
Pärast taasiseseisvumist valitud kurss on üldi-
selt õige olnud. Eriti siis, kui riigi maksutulud 
olid veel väga väiksed. Lihtsalt teatud ajal 
muutus see inimestele võõraks. Kuidas on 
võimalik, et suured välisfirmad ja pangad oma 
kasumi siit välja kandivad, kuidas on võima-
lik, et riigile külainimese ja väikelinna kodani-
ku taskust võetav raha ei jõua kuidagi mõistli-
kus suurusjärgus sinna piirkonda tagasi?
Oma riik on kallis ülal pidada ja väikeriik nagu 
Eesti eriti. Aga seda enam peaks leidma koda-
nikel seda ühisosa, mis olenemata jõuku-
seastmest on meis kõigis. Seda meie erakond 
ju läbi aastate oma ettepanekutega teinud on-
gi.
Paraku hakatakse jälle enne valimisi püüdli-
kult vastandama eestlasi ja venelasi, jälle püü-
takse inimestele sisendada, et kui sa pole 
„edukas“, kui sa pole osanud „väljakutseid“ 
vastu võtta, siis kõik ebaõnnestumised elus 
on sinu enese süü, sa oledki luuser. Nii see 
„luuser“ läheb juba ühiskonnas üldiste valit-
sevate hoiakute pärast ära sinna, kus töö eest 
saab rohkem kui vaid miinimumpalga.

Nii edasi
minna ei saa

Siiski on näha ja kuulda, et inimesed on juba 
külalt kogenud kapitalismi „õitsva poole var-
jukülgi“ ja tunnetavad hästi, et ühiskonnas on 
kujunenud välja võrdsematest võrdsem klass. 
Need, kel on käsi sees nii kõrgema seltskonna 
suhetes kui ka näiteks suunatud riigihangetes.
Kuid see eliit ei tule maale väljasurevatesse 
küladesse ettevõtlust tooma, nad pigem pai-
gutavad oma raha piiri taha tulusatesse fondi-
desse.
Miks ma kandideerin Riigikokku? Sest ma 
olen siit maakonnast pärit ja tean kõikide ko-
halike inimeste – vaesemate kui jõukamate – 
muresid. Olen näinud kohalike väikeettevõt-
jate pingutusi, jaganud siinsete haritlaste mu-
ret piirkonna vaimse potentsiaali pärast ja 
elanud kaasa toimetuleku piiril kõikuvate pe-
rede saatusele. Ma olen kogu oma riigi taasta-
mise aja olnud kohalikus poliitikas ja riigi-
ametites. Mul on piisavalt kogemusi, et riigi 
tasandil teatada: „Teeme teisiti!

Keskerakonna valimisloosung „Teeme tei-
siti!“ on tegelikult sisulist järgimist leid-
nud IRLi ja SDE poolt. Vähemalt nende 
programmides ja alustades astmelisest tu-
lumaksust. 

Urmas Tamm,
Keskerakonna kandidaat Riigikogu valimistel



Kuulutaja reede, 27. veebruar 20158 Uudised

VARAS VÕTTIS
KANAD JA KALKUNID

Ööl vastu 25. veebruari va-
rastati Viru-Nigula vallast 
Linnuse külast talu laudast 
25 kana ja kaks kalkunit. 
Kahju on 350 eurot.

VARGUS VIHULA VALLAS

25. veebruaril avastati, et 
Vihula vallas Laoniidu külas 
on tallu tungitud ja varasta-
tud televiisor ning külm-
kapp.
Varguse ja pakettakna lõh-
kumisega tekitati 600eurone 
kahju.

JUHTIMISÕIGUSETA
NOORUK TEGI AVARII

21. veebruaril kella 21.30 
paiku toimus liiklusõnnetus 
Laekvere alevikus Kesk tn 8 
maja ees, kus juhtimisõigu-
seta 15aastase Toomase ju-
hitud sõiduauto Ford Escort 
sõitis vasakkurvis teelt välja 
vastu puud.
Sõidukis kaasreisijana viibi-
nud 14aastane Nikolas toi-
metati Rakvere Haiglasse.

VARGUS MAAMAJAST

22. veebruaril avastati, et 
Kadrina vallas Vandu külas 
on maamaja kõrvalhoone-
tesse sisse tungitud ja varas-
tatud alumiiniumist liigend-
redel, mootorsaag ning teisi 
asju. 
Varguse ja lõhkumisega teki-
tati kahju 630 eurot.

RAKVERES
RÜÜSTATI AUTOT

Ööl vastu 23. veebruari va-
rastati Rakveres Võidu täna-
val sõiduautolt Kia Sorento 
kolm rehvi koos velgedega. 
Esialgne kahju on 375 eurot.

LEITI GRANAAT

22. veebruaril kella 21.31 
ajal leiti Viru-Nigula vallas 
Malla külas käsigranaat, 
mille demineerijad tegid 
kahjutuks.

PÕLES KORSTEN

22. veebruaril kella 16.42 
ajal põles Laekvere vallas 
Paasvere külas elumaja 
korstnas nõgi.
Päästjad tuletavad meelde, 
et selliseid põlenguid on 
võimalik vältida küttesüs-
teemide regulaarse puhasta-
misega.
Eramaja omanik peab kut-
selise korstnapühkija kutsu-
ma kord viie aasta jooksul ja 
muul ajal puhastama ise 
küttesüsteeme nii sageli, et 
tahmapõlenguid ei tekiks.

Kuulutaja

Käesolevast nädalast saab 
Maanteeameti e-teeninduses 
vahetada ka esmast juhiluba. 
E-teeninduses on riigilõivud 
20 protsenti soodsamad kui 
liiklusregistri büroos, esmase 
juhiloa vahetus maksab 20 
eurot.
Esmast juhiluba saab vaheta-
da isik, kelle juhiloa kehtivuse 
lõpuni on jäänud mitte roh-
kem kui üks kuu ning kes on 
läbinud lõppastmekoolituse. 
E-teeninduses esmast juhilu-
ba vahetades ei tohi isikul olla 
viimase 12 kuu jooksul jõus-
tunud kehtivaid liiklusalaseid 
karistusi ning juhiloa kehti-
vuse lõppemisest ei tohi olla 
möödunud rohkem kui 12 
kuud. Juhul, kui isikul on  ole-
mas kehtiv karistus või esma-
se juhiloa kehtivuse lõppemi-
sest on möödas rohkem kui 
aasta, peab isik sooritama ek-
sami ning selleks pöörduma 
liiklusregistri büroosse. 
Lisaks sellele peavad esmase 
juhiloa vahetamiseks olema 
täidetud juhiloa vahetamise 
üldtingimused ehk isikul 
peab olema kehtiv tervise-
tõend, elektrooniline foto ja 
allkiri ning Rahvastikuregist-
ri-järgne alaline elukoht Ees-
tis. Tervisetõendi taotlemisel 
soovitame küsida perearstilt 
e-tervisetõendit, kuna arst 

Maavalitsuses tuleb omaalgatuse infopäev
Esmaspäeval, 9. märtsil algusega kell 13 toimub Lääne-Viru 
Maavalitsuses kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) info-
päev, kus SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindaja tut-
vustab KOPi 2015. aasta programmdokumenti ning program-
mi kevadvooru taotlus- ja aruandevormide nõudeid.
Päeva teises osas tutvustab Henri Laupmaa „Hooandja” plat-
vormi.
2015. aastal viiakse KOP ellu kahe meetme kaudu: 1. meede 
„Kogukonna areng” ja 2. meede „Elukeskkonna ja kogukon-
nateenuste arendamine”.
Infopäev on kõigile tasuta. Osalemiseks on vajalik registree-
rumine hiljemalt 5. märtsiks. Täiendav info ja registreerumi-
ne e-posti aadressil mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee 
või numbril 3258013. 

Politsei tabas metsamaterjali vargustes 
kahtlustatavad
Möödunud nädalal pidasid Ida prefektuuri kriminaalpolit-
seinikud kinni mehe ja naise, keda kahtlustatakse Virumaal 
küttepuude- ja metsavargustes.
Esimene info metsamaterjali kokkuostja ja varguste kohta tu-
li Ida prefektuuri möödunud aastal. Ajalehtedes ilmusid kuu-
lutused, milles teatati küttepuude kokkuostust. „Inimesed 
müüsid heas usus oma küttepuud maha, kuid mida ei saa-
nud, oli raha. Kelm jättis lihtsalt puude eest tasumata,“ ütles 
Rakvere politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Key 
Paju. 
Aasta alguses sagenesid kelmused ja hakkas tulema ka tea-
teid metsalankidelt metsamaterjalide varguste kohta. „Lisaks 
küttepuudele varastati kolmemeetriseid palke ja saematerja-
li. See andis alust kahtluseks, et varas ei tegutse Virumaal ük-
sinda,“ lisas Paju.
19. veebruaril tabasid Ida prefektuuri politseinikud 45aastase 
mehe ja 39aastase naise, kui nad parajasti Lääne-Virumaal 
ühest talust kuus ruumimeetrit küttepuid varastasid. Nad 
peeti kinni ja prokurör taotles järgmisel päeval kohtult mehe 
vahi alla võtmist. Kohus rahuldas taotluse.
Hetkel on mehele ja naisele kahtlustus esitatud 23 episoodis. 
Kriminaalmenetlus nimetatud episoodide kui ka võimalike 
seotud vargusjuhtumite osas jätkub. 
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MUST KROONIKAEsmase juhiloa vahetus 
nüüdsest e-teeninduses

saadab tervisekontrolli tule-
mused e-tervise infosüstee-
mi, kust andmed jõuavad ot-
se Maanteeameti liiklusre-
gistrisse. E-tervisetõendi 
taotlemiseks tuleb  eelnevalt 
täita tervisedeklaratsioon 
aadressil www.digilugu.ee 
ning seejärel pöörduda pere-
arsti poole.
Juhiloa kättesaamiseks soovi-
tame valida postiteenuse, 

mille puhul jõuab uus juhilu-
ba postkasti juba kolme päe-
va jooksul.
2014. aastal vahetas esmast 
juhiluba 12 500 inimest, käes-
oleval aastal tuleb toiming et-
te võtta ligikaudu 25 000 ini-
mesel. 
Maanteeameti e-teenindus 
asub aadressil eteenindus.
mnt.ee.
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Foto: Katrin Kivi

Vilde kirjandusauhinnale
jäi edasi kandideerima kolm teost 
18. veebruari õhtul kogunes Vinni vallamajja Eduard Vilde ni-
melise kirjandusauhinna zhürii vaagimaks, kellele anda tä-
navune E. Vilde nimeline kirjandusauhind.
Kirjandusauhinna zhürii esimehe Vinni vallavanema Toomas 
Väinaste sõnul jäid seitsmest kandideerinud raamatust esi-
mesel arutelul sõelale kolm: Toomas Vindi “Mõned kummali-
sed naised”, Jan Kausi “Ma olen elus” ja Ly Seppeli „Kunas ko-
du saab valmis?”. Nimetatud raamatud kandideerivad edasi 
teises voorus.
„Valiku tegemine toimub tulistes aruteludes ega sünni ühelgi 
korral kergelt. Nii ka seekord, kui valida tuli seitsme sõelale 
jäänud teose seast,“ ütles Väinaste.
Lisaks mainituile kandideerisid Andrus Kasemaa “Minu vii-
mane raamat”, Stepan Karja „Eelkoolid , Nasta Pino “Trepiko-
da” ja Urmas Vadi “Kuidas me kõik reas niimoodi läheme”.
Kirjandusauhinna zhürii koguneb oma otsust tegema tradit-
siooniliselt Eduard Vilde sünniaastapäeval, 4. märtsil. Järje-
korras 51. laureaadi nime teeb zhürii esimees Toomas Väi-
naste teatavaks 4. märtsi õhtul Kadriorus Eduard Vilde Muu-
seumis Vilde 150. sünniaastapäeva tähistataval pidulikul õh-
tul.
„Meie jaoks on suur au kuulutada Vilde nime kandva kirjan-
dusauhinna laureaat välja tema enda kodus,” ütles Väinaste, 
kelle sõnul on Vilde Muuseum palunud zhüriil kohale kutsu-
da ka värske laureaadi. Varasema traditsiooni kohaselt on 
zhürii esimees teinud kõne värskele laureaadile telefoni teel. 
Seekord avaneb tänu lahkele Vilde Muuseumile õnnitleda 
laureaati väärikas Vilde kodumajas. 
Vilde kirjandusauhind määratakse statuudi kohaselt möödu-
nud aasta parimale Eduard Vilde traditsioone järgivale ilukir-
janduslikule teosele. Kirjandusauhinda rahastab Vinni vald ja 
selle suurus on 640 eurot.
Auhinna 12liikmelisse zhüriisse kuulub raamatukogutööta-
jaid, õpetajaid, õpilasi ja kirjandushuvilisi. 
Vilde kirjandusauhind asutati aastal 1965 Eduard Vilde nime-
lise kolhoosi kirjandusklubi initsiatiivil kirjaniku 100. sün-
niaastapäeva tähistamiseks.

Hilje Pakkanen,
Vinni vallavalitsuse kultuuri- ja avalike suhete nõunik



Kuulutaja reede, 27. veebruar 2015 9

JURIST ANNAB NÕU

Töö ja koolitus

KOOLITUS
Lugeja küsib: Eelmise aasta suvel hakkasin 
saama töövõimetuspensioni, kuid puhkust 
sain 2014. aastal ainult 28 kalendripäeva. Kas 
nii on õige? Kas saan kasutamata päevad sel 
aastal ära kasutada või olengi neist ilma?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist 
Liis Valdmets.
Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 57 koha-
selt on töövõimetuspensioni või rahvapensio-
ni töövõimetuse alusel saava töötaja iga-aas-
tane põhipuhkus 35 kalendripäeva, kui tööta-
ja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas 
põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. 
Töövõimetuspensionäril on õigus saada ka-
lendriaastas 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 
seda sõltumata asjaolust, millal töövõimetus-
pension määrati.
Juhul, kui töövõimetuspensionäril on välja 

töötatud ja aegumata põhipuhkust, siis on tal 
seda õigus aegumistähtaja jooksul kasutada. 
Põhipuhkuse aegumist reguleerib TLS § 68 
lõige 6, mille kohaselt aegub põhipuhkuse 
nõue ühe aasta jooksul, arvates selle kalend-
riaasta lõppemisest, mille eest puhkust arves-
tatakse.
Kui töötaja ei kasutanud 2014. kalendriaastal 
ära talle seadusega ette nähtud seitset lisa-
puhkepäeva, siis on tal need õigus ära kasuta-
da enne selle kalendriaasta lõppu. Antud ju-
hul on töötajal sel aastal puhkamiseks 42 
(35+7) kalendripäeva.
TLS § 66 lõike 1 kohaselt hüvitatakse puhku-
setasu töövõimetuspensionäri põhipuhkuse 
28 kalendripäeva ületav osa ehk 7 kalendri-
päeva tööandjale riigieelarvest.
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• 3 väikese lapsega pere 
vajab kolmel tööpäeval nä-
dalas toreda lapsehoidja/
koduabilise abi. Koormus 
15h/nädalas, tasu 3 €/h. 
Asukoht Rakvere, eramu. Tel 
5544 347 Taavi

• AS Rakvere Farmid Ulvi 
farm (Ulvi küla) pakub ala-
list tööd operaatorile-teh-
nikule. Info 5620 3552

• Katela saekaater otsib kah-
veltõstukijuhti. Soovituslik 
ka autojuhiloa olemasolu. 
Info tel. 5048960 või katela-
puit@gmail.com

• Loomakasvatusega tegele-
vasse põllumajandusette-
võttesse võtame tööle asja 
armastava meesterahva. 
Tel 5242 139, 5670 6937

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

• 18 a mees otsib tood peale 
kooli ja L P. Kas transport-
tööliseks, abiliseks või 
kaubavälja panek. Valdan 
nii eesti kui ka vene ja inglise 
keelt suhtlustasandil. Vadim 
5556 3992

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

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

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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Kunda linna tänavuses 
eelarves on investeeringuteks 
ette nähtud 215 000 eurot. 
„Meil on „katuseaasta“, kuna 
suurem osa investeeringutest 
kulub katuste remondile,“ 
märkis Kunda linnapea Jüri 
Landberg.
Remonti vajab nii Kunda klu-
bi kui ka gümnaasiumi katus 

– neist esimesele kulub 
155 000 ja teisele 65 000 eu-
rot. „Need on hädavajalikud 
ettevõtmised: möödakäija 
ilmselt ei märkagi, aga pigem 
katust vahetada kui hiljem 
tervet maja remontida,“ ütles 
linnapea.
Kunda aasta teoks valiti Esto-
nian Celli investeering 

biogaasi tootmiskompleksi 
ning aasta tegijaks sportlane 
Marko Levtšenko, kes lisaks 
isiklikele saavutustele võit-
lusspordis tegeleb aktiivselt 
ka noorsportlastega.

Aivar Ojaperv

„Kui midagi ei muutu, siis 
saab suurimaks investeerin-
guks kergtee ehitus,“ kinnitas 
vallavanem Toomas Uude-
berg. 

Esimene kergtee
linnast maale
„Asi on selles, et ainult valla 
eelarvest ei kannata rajatist 
ehitada. Tegime taotluse ker-
geteede ehitamist toetavale 
fondile, aga vastuse saame 
märtsis. Loodame kõige pare-
mat.“
Tamsalu vallas kergliiklusteid 
praegu praktiliselt pole. „Küll 
on mitmed Tamsalu linna 
kõnniteed kohandatud kerg-

„Suurim objekt on meil Sõ-
meru lasteaia Uhtna maja 
põhjalik remont,“ lausus val-
lavanem Peep Vassiljev. „Plaa-
nis on uuendada pea kogu si-
sustus – kommunikatsioonid, 
põrand, ventilatsioon, val-
gustid jne.“

Põhjalik remont lasteaias
Projekti autoriks on arhitekt 
Maarja Valk-Falk, kelle koos-
tatud kavade põhjal renovee-
riti ka Sõmeru lasteaiahoone. 
„Maarja disainib Uhtna laste-
aiale ka originaalse mööbli,“ 
lisas vallavanem.
Renoveerimisega kavatsetak-
se alustada juba maikuus. 
„Loodame, et ehitushanget ei 
vaidlustata ja saame õigel ajal 
alustada,“ mainis Vassiljev. 
„Plaanis on lõpetada 14. au-
gustiks, et jõuaksime uue õp-
peaasta alguseks ka uue 
mööbli sisse seada. Muidugi 
toob remont kaasa ebamuga-
vusi ja laste ajutist ümber 
paigutamist, kuid suletud on 
lasteaed ainult juulis.“
Samas majas tegutseb ka raa-

matukogu, mille ruumid re-
noveeritakse samuti.
Lasteaiakohtadega Sõmeru 
vallas probleeme pole. „Kõik 
soovijad on koha saanud, nii 
Sõmerul kui ka Uhtnas,“ kin-
nitas vallavanem. „Kuna Sõ-
merul oli 2-3 kohta varuks, 
siis pakkusime neid Rakvere 
linna lastevanematele, loo-
mulikult kasutati see võima-
lus ära.“
Hasartmängumaksukomisjo-
nist loodab Sõmeru vald toe-
tust saada Uhtna hooldekodu 
teise korruse remondiks. 
„Kindlasti on seal vaja välja 
vahetada vooluvõrk, valgus-
tid, põrandad, uksed,“ loetles 
Peep Vassiljev. „Selle töö taha-
me ette võtta aasta teises 
pooles ja lõpetada aastavahe-
tuseks.“

Kergtee Sõmerult Näpile
„Suur projekt on veel Ubja 
aleviku vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ning biopuhasti 
ehitus,“ jätkas vallavanem. 
„Praegune olukord on seal 
kehvakene. Põhimõtteline lu-

Kundas tuleb „katuseaasta“

Tamsalu mõtleb
kergteele ja parklatele

Tamsalul on naaberlinnadega hea rongiühendus, kuid juurde on vaja parklakohti. 

Tamsalu vald võtab täna-
vuse eelarve vastu märtsis. 
Suurima investeeringuna 
avalikku ruumi planeeri-
takse kergteed Tamsalust 
Uudekülasse.

Aivar Ojaperv

liikluseks,“ täpsustas Uud-
berg. 
Tamsalu-Uudeküla umbes ki-
lomeetrine teelõik oleks esi-
mene n-ö linnast maale viiv 
kergliiklustee ja ühtlasi on see 
võrgustiku esimeseks etapiks. 
„Kaugema plaanina on kavas 
Porkuni ja Tamsalu vaheline 
kergtee,“ rääkis Uudeberg, 
„aga ainult valla rahaga seda 
ehitada ei suuda ning selle 
valmimine sõltub toetustest, 
mida õnnestub saada.“
Teise suurema investeeringu-
na alustatakse Assamalla küla 
vee- ja kanalisatsioonisüstee-
mi projekteerimist.

Parklad jaama juurde
Tamsalu vald loodab abi saa-
da ka Euroopa Liidu toetus-
fondidest, mille meetmete 
järjekordne voor on peagi 
avanemas.
„Proovime pääseda meet-
messe, mis toetab raudteet-
ranspordi ühenduste loomist 
ja parandamist,“ ütles valla-

vanem. „Tamsalul on hea rei-
sirongiühendus nii Tallinna 
kui ka Tartuga, kuid vajaka 
hakkab jääma parkimiskoh-
tadest raudteejaama ümbru-
ses. Samuti tuleb midagi ette 
võtta bussijaamaga, et reisi-
jail oleks ümberistumine mu-
gavam. Juba praegu kasuta-
takse reisironge aktiivselt: 
praktiliselt kõik jaamaümb-
ruse parklad on päeval auto-
sid täis, samas asuvate kaup-
luste külastajatel on juba 
probleeme parkimiskoha 
leidmisega. Ja ma usun, et 
rongiga kaugemale tööle käi-
mine muutub veelgi popu-
laarsemaks, nii et uusi parki-
miskohti on hädasti vaja.“
„Kindlasti osaleb Tamsalu ka 
kevadel avanemas hajaasus-
tuse toetamise programmis,“ 
lisas Toomas Uudeberg. 
„Sealt saadavate toetuste abil 
saavad kaugema kandi üksi-
kud majapidamised korrasta-
da-välja ehitada oma veevär-
ki.“

Foto: Aivar Ojaperv

Sõmeru vald 
investeeringutega ei 
koonerda
Sõmeru vald loodab tänavusel eelarveaastal investeerida 
muljet avaldavad 628 000 eurot. Raha on ette nähtud 
Uhtna lasteaiamaja ja hooldekodu renoveerimiseks, Ub-
ja vee- ja kanalisatsioonivärgile jne.

Aivar Ojaperv

Sõmeru lasteaia mööbli disainis Maarja Val-Falk. Valla juhtkonnale tema töö meeldis ja nii telliti 
talt uus disainmööbel ka Uhtna lasteaeda. 

badus KIKist toetuse andmi-
seks on olemas, omaosaluse-
na planeerime sellesse raja-
tisse 140 000 eurot. Ka selle 
objekti tahame aasta lõpuks 
valmis saada.“
Kergteede rajamiseks looda-
vad omavalitsused abi saada 
vastavast fondist, kuid kon-
kurents on suur – Vassiljevi 
teada on üle Eesti esitatud 
140 taotlust ja pole sugugi 
kindel, et kõik küsijad saavad 
positiivse vastuse. „Seepärast 
ei taha ära sõnada ja suuri lu-
badusi jagada,“ lausus valla-
vanem.
Sõmeru vald on esitanud 
taotluse Sõmeru-Näpi kerg-
tee rajamiseks koos valgustu-
sega. „Ma ise usun, et meie 
projekt on tugev, sest kõne-
alune kergtee on väga vajalik, 
ühendades kaks alevikku 
ning elamupiirkonnad töös-
tusettevõtetega. Samuti liigub 
selles piirkonnas palju Sõme-
ru Põhikoolis käivaid lapsi.“
Sõmeru vallas investeeritavad 
628 000 eurot on päris aukar-
tust äratav summa, eriti kui 
arvestada, et aasta alguses 
elas vallas 3700 inimest – Ees-
ti mõistes on tegemist kesk-
mise suurusega vallaga. „Tu-
leb tööd teha ja pingutada, 
muud retsepti siin polegi,“ jäi 
vallavanem Peep Vassiljev ta-
gasihoidlikuks.

Foto: Aivar Ojaperv
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Väike-Maarjas koguneti Eesti 
Vabariigi 97. aastapäeva tä-
histamiseks 24. veebruari 
keskpäeval vabadussamba 
juurde. 
Vabadussamba jalamile ase-
tati lilli ja küünlaid. Pidulik-
kust lisasid Kaitseliidu, Kodu-
tütarde ja naiskodukaitse 
esindajad, kes seisid vaba-
dussamba juures auvalves 
Eesti Vabariigi ja Väike-Maar-
ja valla lippudega. EELK Väi-
ke-Maarja ja Simuna kogudu-
se õpetaja Enn Salveste soovis 
oma tervituses jätku tegemis-
tele siinse elu korraldamisel 
meie oma riigi püsimiseks ja 
arenguks. 
Vabadussamba juures esines 
pidupäevakõnega vallava-
nem Indrek Kesküla. „Soovin, 
et meil, eestlastel, jätkuks sel-
liseid hetki, kus on mõni väl-
jakutse või kus kultuuriline 
elamus on nii köitev, et kar-
dad selle võlu kaotamise pä-
rast isegi oma silmi pilgutada 
või sügavalt hingata. Tähista-
gem vaba Eesti sünnipäeva, 
olgem rõõmsad, kuid mäleta-
gem kõiki neid väärt inimesi, 
kes selle rõõmu on meie jaoks 
kätte võidelnud, olgu siis la-
hinguväljal, maad harides või 
kultuuri- ja hariduselu hoi-
des. Jagagem kodumaatunnet 
oma perede ja sõpradega ja 
rõõmustagem koos vabariigi-
ga,“ kõlasid Indrek Kesküla 
mõtted ja soovid.
Vabadussamba juurest siirdu-
ti Väike-Maarja seltsimajja 
aastapäeva kontsertaktusele, 
kus anti üle valla aasta tegija 
tunnistus ja auhind ning tun-

Tapa vald 
tunnustas aasta 
tegijaid 
Tapa vallavanem Alari Kirt 
jagas valla aasta tegijate tiit-
lid välja 21. veebruaril Tapa 
Kultuurikojas toimunud tse-
remoonial, kirjutab Tapa 
valla kodulehekülg.
Tunnustamisüritusel sai tä-
nukirja 19 inimest, kes 2014. 
aastal oma tegudega silma 
paistsid. Tänukirja said Pee-
ter ja Anne-Lii Kald, Eveley 
Traublum, Svetlana ja Aivar 
Kuusik, Tõnu Männik, Ants 
Kruus, Arvi Kukk, Hannes 
Reinomägi, Imbi Puusepp, 
Heli Viltrop, Valeri Susi, Priit 
Meos, Lii Jairus, Jelena Sam-
sonova, Kaisa Rooba, Keity 
Meier, Tiit Alte ja AS Hagar.
Ainuke teenetemärk omista-
ti tänavu Tapa kultuurikoja 
kauaaegsele juhile ja hetkel 
majandusjuhina tegutsevale 
ning kinovaldkonna eestve-
dajale Tapa vallas Arvo Silla-
le.
Aasta tegija kategoorias tun-
nustati tänavu Koit Kuuske 
ja Sirje Salurat.
Koit Kuusk ehk vabal ajal 
Vorstikunn on elurõõmus ja 
entusiastlik hobikokk, üks 
Tapa Vorstifestivali initsiaa-
toritest.
Sirje Salura töötab Tapa val-
las igapäevaselt Jäneda, 
Lehtse ja Moe ning Karkuse 
piirkonna sotsiaaltöötajana. 
Kategoorias organisatsiooni 
tegu tunnustati tänavu 
MTÜd Tapa Gümnaasiumi 
Lapsevanemad ja MTÜd 
Ühendus R.A.A.A.M.
Elutöö preemia pälvis pere-
arst Katrin Kallas.
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Maavanem otsib 
sotsiaalvaldkonna aasta 
tegu ja aasta tegijat
Lääne-Viru maavanem Marko Torm kuulutab välja maa-
kondliku konkursi „Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas 2014“ ja 
„Aasta tegija sotsiaalvaldkonnas 2014“.
Konkursi eesmärgiks on tunnustada maakonna sotsiaalvald-
konna töötajaid ja organisatsioone, kes oma tegevuse ja uud-
sete lahendustega on kaasa aidanud abivajajate heaolu pa-
randamisele.
„Tublide ja pühendunud inimeste märkamine on meie kõigi 
võimalus anda ühiskonnale midagi tagasi. Hoolimise ja tun-
nustamise kaudu anname omalt pool tõuke uute algatuste 
heaks. Tean, et meie maakonnas on sadu ja sadu sotsiaal-
valdkonnas igapäevaselt südamega panustavaid inimesi – 
andkem nendest teada,“ julgustas Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm.
Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas on tegevus, mis on aidanud 
kaasa sotsiaalse suutlikkuse kasvule maakonna kohalikes 
omavalitsustes, hoolekandeasutustes või vabatahtlike tööta-
jate ettevõtmistes. Selleks võib olla tegu või algatus, mis on 
oluline sotsiaalvaldkonnas ja silma paistnud kohalikul, maa-
kondlikul või üleriigilisel tasandil, sealhulgas uuenduslike 
ideedega.
Aasta tegija sotsiaalvaldkonnas on panustanud klientide hea-
olu tagamisse sotsiaalteenuste efektiivsemal osutamisel. 
Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja vaba-
ühendused.
Tunnustamisele võib olla esitatud tegija või algatuse eest nii 
üksikisik (sotsiaal- või lastekaitsetöötaja, hooldusasutuse 
töötaja, vabatahtlik jt) kui organisatsioon (hooldusasutus, 
vabaühendus, projektimeeskond jt).
Oma põhjendatud kirjalikud taotlused palume saata 10. 
märtsiks Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosa-
konda märgusõnaga „Konkurss” (Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 
Rakvere) või e-posti aadressil tiiu.kuus@laane-viru.maavalit-
sus.ee.
Taotluse vorm on kättesaadav Lääne-Viru maavalitsuse ko-
dulehelt. 
Iga aasta märtsis tähistatakse sotsiaaltöötajate päeva. Sot-
siaalvaldkonna aasta teo ja aasta tegija tunnustamine Lää-
ne-Viru maavalitsuse, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja 
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koostöös leiab aset 18. märt-
sil Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.

Kuulutaja

Väike-Maarjas tunnustati 
vabariigi aastapäeval valla 
eelmise aasta tublimaid

nustati 2014. spordiaasta pa-
remaid ja teenekaid vallatöö-
tajaid.
Seltsimajas pidas pidupäeva-
kõne vallavolikogu esimees 
Ene Preem. „Nii nagu igal aas-
tal, avaldame tänagi vabariigi 
aastapäeval tänu ja tunnus-
tust oma valla tublidele ini-
mestele. Inimestele, kelle te-
gude ja saavutuste üle saame 
uhkust ja rõõmu tunda. Nen-
de inimeste seas on väga eri-
nevate elualade esindajaid, 
aga kõiki neid ühendab pü-
hendumus. Pühendumus 
oma tööle, spordile, vaba-
tahtlikule tegevusele, oma ko-
dukohale. Kõik need inime-
sed aitavad kujundada meie 
valla tänast nägu. Eesti Vaba-
riigi kodanikuks olemine ei 
ole üksnes eelis elada vaba 
rahvana vabal maal, see tä-

hendab ka võimalust ja ko-
hustust osaleda oma riigi 
arengus,“ rääkis Ene Preem.
Valla aasta tegija 2014 tunnis-
tus anti üle Eesti sümbolehi-
tiste arhitekti Alar Kotli loo-
mingu taastutvustajale Kadri 
Kopsole. Tunnistusega kaas-
nes kunstnik Riho Hüti ku-
jundatud kristallkauss, millel 
kiri: Kadri Kopsole – arhitekt 
Alar Kotli loo jutustajale.
Kadri Kopso korraldatud sisu-
kad Kotli teemapäevad Väi-
ke-Maarjas, Rakveres ja Tal-
linnas ning näitus „Sümbolite 
arhitekt Kotli“ tõid tema loo-
mingu rahvale taas lähemale 
ja avasid Alar Kotli 110. sün-
niaastapäeva tähistamiseks 
tema uskumatult rikka isiksu-
se erinevaid tahke.

Ilve Tobreluts

Väike-Maarja valla aasta tegija Kadri Kopso.

MÕNE REAGA
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EESTLASTE NIMELISI ROOSE

Roosil on imetlusväärne aja-
lugu. On kindlaks tehtud, et 
lillede kuningannaks nimeta-
tud taim kasvas meie planee-
dil juba 70 miljonit aastat ta-
gasi. Roosivanikuid on avas-
tatud Egiptuse hauakambri-
test. Antiikajal kuulusid roo-
sid roomlaste paganlike ri-
tuaalide hulka. Moslemite 
jaoks on roos puhtuse süm-
boliks ja kristlastele neitsi 
Maarja võrdkujuks.

Kasvatamine pole
nii keeruline midagi
„Tihti võib kuulda, et aiaoma-
nikele roosid väga meeldivad, 
aga oma aeda ei julgeta neid 
soetada, kuna rooside kasva-
tamine olevat keeruline, erili-
si teadmisi ja oskusi nõudev 
kunst,“ rääkis Põltsamaa 
Roosiaia perenaine Annela 
Orasi. Naine julgustas roose 
kasvatama ja lisas, et kui teha 
selgeks põhitõed, pole selles 
midagi keerulist.
Möödunud aastal ilmus An-
nela Orasi sulest „Maalehe 
roosiraamat“, milles naine 
õpetab, kuidas roosikasvatu-
sega algust teha ja lillede eest 
hoolitseda.
„Istikud on kallid, selleks ongi 
vaja juba talvel eeltööd teha, 
milliseid sorte aeda valida,“ 
ütles Annela Orasi. Ta lisas, et 
üheks võimaluseks on mui-
dugi internet ja kataloogid. 
„Roose võib istutada suve läbi 
ja et tulemus ilus jääks, tasub 
käia ka erinevates roosiaeda-
des.“
Moodsad roosid jagunevad 
pargiroosideks, põõsas- ja 
peenraroosideks, roni- ja 
väänroosideks, pinnakatte- ja 
miniroosideks.
„Pargiroosid, mida ka kibu-
vitsadeks kutsutakse, on vä-
henõudlikud,“ kõneles Anne-
la Orasi. „Väga vanu sorte 

võib kohata kiriku- ja lossiae-
dades. Näiteks „Tuscany“ pä-
rineb aastast 1700. Uus sort 
on õrnroosade õitega „Tarja 
Halonen“, Soome presidendi 
nimeline roos.“
„Põõsasroosid kasvavad 
meetrikõrguseks ja enamik 
on korduvõitsejad,“ selgitas 
roosiaia perenaine. Nende 
hulka kuulub ka nn Renes-
sance’i sari: „Alexandra“, 
„Amalia“, „Clair“, „Helena“ ja 
„Sofia Renessance“.
„Ja muidugi kuulsa aretaja 
David Austini inglise roosid,“ 
jätkas Orasi. „Meie aias on 
müüginimekirjas 30 täidi-
sõielist lõhnavat sorti ja neid 
saab ka postiga tellida.“ Nai-
ne tõstis esile roosat värvi 
„Christopher Marlowe“, 
oranzhi „Lady Emma Hamil-
toni“ ja mustjaspunase 
„Munsteed Woodi“.
Peenraroose tutvustades rää-
kis Annela Orasi, et 2014. aas-
ta lemmiksordiks valiti tuli-
punaste õitega „Love Story“. 
Rooside roosiks nimetas ta 
sordi „Gloria Dei“ - kollaste, 
roosaka varjundiga suurte õi-
tega jumaliku roosi, mis are-
tati 1939. aastal ja registreeriti 
alles peale sõda.
Kuulsate kunstnike nimedega 
kirjud roosid on nõndanime-
tatud käsitsi maalitud roosid. 
Valge-puna-lilla- roosakirju 
„Edgar Degas“ või „Henri Ma-
tisse“ meenutavad mitmevär-
vilisi pintslilööke.

Roosimoos
„Järjest rohkem küsitakse ja 
soovitakse, et roos lõhnaks,“ 
ütles Annela Orasi. Ta tõi näi-
teks tugevalt lõhnavaid sorte 
nagu lillat värvi „Heidi Klumi“ 
või parfüümiroosid „Parfume 
de Grasse“ ja „Fragant 
Alizee“.
Pinnakatte- ja minirooside 

Roosipeenrasse valitakse uusi sorte talvel
Põltsamaa Roosiaia perenaine Annela Orasi tutvustas 
möödunud nädala kolmapäeval Sõmeru klubihoones ho-
biaednikele uusi sorte, mida peatselt saabuval aiandus-
hooajal tasuks roosipeenart rajama hakates oma koduae-
da istutada.

Ülle Kask

Annela Orasi (esiplaanil) rääkis Sõmeru keskusehoones roosidest. 

uuematest sortidest rääkides 
tõstis Annela Orasi esile 
oranzhivärvilise „Coco“ ja 
„Baby Fay Raxi“, mida kodu-
aeda istutada võiks.
Roosiaia perenaine oli kaasa 
võtnud ka roosidest valmista-
tud tooteid - küll Bulgaaria 
päritolu, aga teatavasti on 
Bulgaaria Inglismaa kõrval 
üks maailma kuulsamaid roo-
sikasvatusmaid. Osta oli või-
malik roosivett ja roosiseepi, 
kortsudevastast näokreemi ja 
kätele roosikreemi. 
Põnev toode oli ka roosi-
moos, mis ärgitas küsima, 
kuidas Eesti oludes moosi 
valmistada. Annela Orasi sel-

1939. aastal pühendati esi-
mene eestlasele aretatud roos 
president Konstantin Pätsile. 
Selle kreemikaskollaste õitega 
roosi nimeks pandi „Staatsp-
räsident Päts“ ja tema areta-
jaks oli Christoph Weigand 
Saksamaalt.

1968. aastal aretas tollane 
Teaduste Akadeemia presi-
dent Johan Eichfeld geraa-
niumpunaste õitega teehüb-
riidroosi nimega „Friedebert 
Tuglas“. Kahjuks ei ole seda 
enam võimalik meie aedadest 
leida.

Roosikasvataja Mart Ojasalu 
on aretanud neli tuntud eest-
lase nime kandvat roosi.

1990. aastate lõpust pärineb 
kuldkollane „Mati“ ehk „Mati 
Nuude“, 1992. aastast mere-
vaigukollane „Peaminister 
Savisaar“, 2007. aastast poe-
tessile pühendatud veripu-
naste rosettõitega põõsasroos 
„Marie Under“, 2008. aastast 
kunstnikust kirjanikule pü-
hendatud tumeroosade õite-
ga roos „Ilon“ ehk „Ilon Wik-
land“.

gitas, et kõigepealt tuleks val-
mistada vaarikatest tummine 
siirup ja sellesse panna roosi 
õielehti nii palju kui mahub, 
keeta pehmeks, kurnata ning 
suurepärane maius ongi val-
mis.
Roosiarmastajad said kaasa 
osta ka valget, roosat või 
oran�i värvi potiroosi, et talvi-
sel ajal lille ilu nautida ning 
kevadel see siis oma aeda ma-
ha istutada.
„Armastus aianduse vastu on 
seeme, mis üks kord külva-
takse ja mis kunagi ei sure,“ 
ütles Põltsamaa Roosiaia pe-
renaine Annela Orasi.

Foto: Ülle Kask
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Palmse mõisas algasid 23. 
veebruaril allee rekonstruee-
rimise esimese etapi tööd, 
kirjutab Vihula valla kodule-
hekülg.
Puuhooldustööd OÜ teostab 
töid Palmse ja Muike külas 

2300 m pikkusel lõigul. Pro-
jekti kohaselt raiutakse maha 
ette märgitud vanad, ohtlikud 
ja haigestunud puud (200 tk), 
hooldatakse allesjäävaid al-
leepuid (250 tk) ja paigalda-
takse spetsiaalsed tugivööd 

(25 tk). 
Pärast raiet teostatakse 
taasistutused (332 puud). 
Kõik tööd on kavas lõpetada 
hiljemalt 15. oktoobriks.
Tööde tellija on Keskkonnaa-
met, aluseks “Palmse mõisa 

alleede rekonstrueerimise 
projekt”. Töid rahastab SA 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. 

toimetas
Aivar Ojaperv

Võsu-Käsmu jalg- ja jalgratta-
tee teema detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 9. 
märtsist 7. aprillini Vihula 
vallamajas (asub Võsu alevi-
kus).
Planeering näeb ette ehitus-
õiguse määramise Võsu 
ühendamiseks Käsmuga jalg- 
ja jalgrattateega. Planeeritava 
ala suurus on 3,6 ha.
Mere 6 kinnistust kuni Eha tä-
navani säilib jalgtee ilma kõ-
vakatteta (laudtee, tihenda-
tud pinnastee), Eha tänavast 
kuni Käsmu külani nähakse 
ette kõvakate.
Planeeringu realiseerimine 
parandab liiklusohutust ja ja-
lakäijate ning jalgratturite lii-
kumisvõimalusi.
Detailplaneeringu koostami-
se alus puudub kehtestatud 
üldplaneeringus.
Planeeringu avaliku väljapan-

Palmse mõisas algasid allee hooldus- ja taastamistööd

Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee 
detailplaneeringu avalik väljapanek

ku ajal esitatud ettepanekute 
ja vastuväidete avalik arutelu 

toimub 24. aprillil algusega 
kell 16 Vihula vallamaja II 

korruse saalis, Mere tn 6, Võ-
su.
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iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

Raimo Koppel
) 510 8511
raimo@marbergkinnisvara.eu

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

Hind 17 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 16 000 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 7500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 10 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 6000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 9500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

 

RAKVERE PAGUSOO 7 4-toaline, II 
kr, 75,2 m2, keskküte, rõdu, sisukord 
hea, madalad kommunaalkulud, 
hoone renoveeritud, tegus KÜ

Hind 49 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LENNUKI 2 3-toaline, 
I kr, 48,9 m2, keskküte, sisukord 
hea, madalad kom-munaalkulud, 
hoone renoveeritud, tegus KÜ

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 14 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 13 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 14 499 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , KALEVIP OJA 10 , 
1-toal. I k, 33,2 m2, keskküte, 
seisukord hea, trepikoda lu-kus.

Hind 7 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 89 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA VALD, JÕETAGUSE 
KÜLA, elamumaa, krunt  m2, 
olemas elekter, vee-ja kanali-
satsiooniliitumine.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 8 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

OTSID UUT KODU?
PAKUD TEENUST?

MÜÜD AUTOT?
Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused 
nähtavad ka interne  s kuulutaja.ee

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee
TULE

toimetusse
E-R 9-17

Vilde 6a Rakvere
HELISTA

32 25 091

UUS HIND! Müüa Vana-Vinnis endine 
t a l u k o h t  l o o d u s k a u n i s  k o h a s , 
maatulundusmaa, sobib elamu ehituseks. 
Krundil elektri liitumine, kü  epuid umbes 
500m3. Krundi suurus 6,1 ha. HIND 13800 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Rakverest 26km kaugusel Tudu suunas 
Anguse külas talukompleks, kuhu kuuluvad 
elamu, kuur, laut, ait, saun ja kaev. Elamu 
on rehielamu, kuhu on sisse ehitatud väike 
saun. Elamu on mansardkorrusega, kuid 
toad on teisel korrusel väljaehitamata. 
Kõik ehitised on palkehitused. Krundi 
suurus 12000 m2. HIND 19000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa üksildases kohas, Vinni vallas, Veadlas 
rahulikus piirkonnas, talukoha hoonestus, 
millel renoveerimist vajav palkmaja, 
saun, laut, kelder ja salvkaev. maja ümber 
hooldamata viljapuud ja marjapõõsad. 
Kinnistu on lah   mõõtmisel ja hoonestuse 
juurde jääb ca 1 ha maad. Krundi pindala 
10000 m². HIND 9000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere vahel 
privaatses kohas metsa ääres talu. 
Kõrvalhooneteks on saun, kelder, ait, laut 
ja pumbamaja. Maja on endine rehielamu, 
säilinud reheahi, rehelaune, 3 suurt tuba ja 
1 väiksem tuba, avar köök. Maja taha jääb 
mets ja looduslik rohumaa. HIND 29900 EUR. 
Helista 53331805 Olev

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

MÜÜA ELAMUMAA

MÜÜA MAJAD

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

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

Müüa mugav 4 toaline korter Haljalas, 
Tallinna mnt 20 kolmandal korrusel. 
L ä h e d u s e s  b u s s i p e a t u s ,  ko o l  j a 
lasteaed. Korteris keskküte, parkett, 
pakettaknad, köögimööbel, TV, internet. 
Soovi korral jääb mööbel sisse. HIND 
26 000 EUR. Hel ista 5063921 Gal l i
Müüa Tamsalus,  Sääse 8,  2-toal ine 
renoveeritud rõduga korter neljandal 
korrusel. Korteris tehtud värske remont 
umbes kuuaega  tagasi, korter asub keskuses. 
HIND 4700 EUR. Helista 5063921 Galli

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

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

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

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

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

ÄRIPIND

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Soodsad kü  ekulud!
Kunda, Koidu 71
Hind 8500 €
Korrus 5/4, 2- tuba
48,5m2
Eve Kalm 56231534

Renoveeritud ridamaja, lisaks garaaz!
Aaspere, Trahteri tee 
Hind 35 990 € 
kivimaja 92,5 m², 4 tuba, rõdu, terrass, 
oma keskküte.  
Margus Punane: 504 9998

Ilus aed, oma  ik ja jõepiir.
Päide, Niidu  
Hind 45 990 € 
Krunt 4000 m², suvemaja 119 m², 
kamin, saun. 
Margus Punane: 504 9998

Korter Kunda kesklinnas!
Kunda, Kasemäe 15
Hind 9500 €
Korrus 5/4, 2- tuba
45,9m2
Eve Kalm 56231534

Eluks vajalik on vahetus läheduses!
Veski 5, Rakvere
Hind 73 000 €
krunt 710 m², kivimaja 168 m², 5 tuba, 
paekivikelder
Taivi Kask 5567 1233

Majakene oja kaldal!
Muru, Ve  ku, Vinni vald
Hind 59 000 €
krunt 4300 m², kivimaja 172 m², 4 tuba, 
garaaž, saun
Taivi Kask 5567 1233

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

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

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

Väike maja mere ääres!
Vihula vald, Vergi
Hind 59 900 €
krunt 1398 m², maja netopind 38 m², 
kiviaed,  ik. Meri ca 80 m.
Triinu Heinluht  5391 0678

Renoveeritud maja Rakvere lähedal!
Rakvere vald, Levala
Hind 79 900 €
Krunt 4 050 m², elamu 193,1 m². 
Avarad toad, lokaalne keskküte.
Triinu Heinluht 5391 0678
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•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

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

• Müüa otse omanikult ren. 
1toaline k.m. korter Rakveres 
Võidu 42 koos mööbli ja muu 
sisustusega. V korrus, madalad 
kom.maksed, hästi  tegutsev 
korteriühistu. Hind 22 000 €, tingi! 
Tel 5664 8311

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

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

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

• Müüa või vahetada 2toaline 
ahiküttega korter Rakveres. Otse 
omanikult. Tel 5808 4148 

• Müüa avatud planeeringuga  
2toaline korter Rakvere äärelinnas 
Nortsu teel. Korterisse jääb sisse 
köögimööbel koos tehnikaga, 
madalad kom.kulud. Hind 31 000 
€. Tel 5841 4962

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

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

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

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

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

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

• Müüa 3toaline korter (IV korrus, 
Kungla 5), vajab remonti. Hind 30 
000 €. Tel 5111 458, Viktor

• Müüa Tapa kesklinnas 3toaline 
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 7300 €. Kii-re! Tel 
5363 9060

• Müüa 3toaline korter Jänedal. 
K a p. r e m o n t i  v a j a v.  A k n a d 
vahetatud. Esimene korrus. Hind 
13900 €. Tel 5262 267

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

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

• Müüa Lääne-Virumaal Vinni 

KINNISVARA

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

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

• Ostan Rakveres  1-2toalise 
korteri.

Tel 5515 789

• Soovin osta maja Rakvere 
l innas (ca 170-250 m2 ja 
renoveeritud). Pakkumisest 
a n n a  t e a d a  a a d r e s s i l 
riinukas13@gmail.com või 
telefonil 5278 096

• Ostan maatüki looduskaunis 
kohas, mis võiks osaliselt kaetud 
olla metsaga. Pindala 2-5 ha. 
Ko m m u n i k a t s i o o n i v õ rku d e 
olemasolu ei ole vajalik. Tel 5094 
725

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Perekond soovib üürida 3toalist 
ahiküttega korterit Rakveres 
(pesemisvõimalusega). Tel 5557 
1071

• Anda üürile Veltsis 1toaline 
keskküttega möbleeritud korter 
otse omanikult. Rakverest 7 km. 
Tel 5624 4605

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

• Anda üürile 1toaline suur korter 
Uhtnas otse omanikult. Ahi- ja 
õhksoojuspumba küte. Tel 5122 
025

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

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

ÄRIPINNAD

vallas maja. Tel 5559 2284

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

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

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

• Müüa 2 elamukrunti Koeravere 
külas koos elamute projektiga 
„ N u r m e n u k u “  ( 0 , 3 4  h a , 
90001:003:0203) ja „Piibelehe“ 
(0,31 ha, 90001:003:0202). Tel 
5533 066

ÜHETOALISED KORTERID

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

KAHETOALISED KORTERID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline korter (50 m2). Tel 5595 
2813

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

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

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

• Anda üürile 2toaline korter 
Tamsalus. Tel 5110 478

• Üürile anda 3toaline korter 
(ümber ehitatud 2toalisest), 
R a kv e re  ää re l i n na s,  4 8  m 2 
ja täisrenoveeritud, 90ndate a 
ehitatud majas. Kommunaalkulud 
mõistlikud (oma katlamaja). Tel   
56973 465

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

• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

• Müüa Opel Astra N-Joy 2,0DTI 
2002.  a  74 kW, turbodiisel , 
hõbedane metallik, luukpära, 5 
ust, konditsioneer, kesklukk+sign. 
p u l d i s t ,  p ü s i k i i r u s e h o i d ja, 
naastrehvidel, kehtiv ülevaatus, 
h e a s  t e h n i l i s e s  k o r r a s , 
ökonoomne, soodsalt 1970 €. 
Rakvere. Tel 5157 747

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

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

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

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

• Võsatööd, hooldusraided. Tel 
5377 2571

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

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

TEENUSED

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

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

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

• Kevad  tulekul - vahetame, 
parandame teie  katus e, 
aknad, uksed. Teeme teie kodu 
korda. Kolimine, eramute 
e h i t u s ,  r e n o v e e r i m i n e . 
Helistage 5278 191 ja töö 
saab tehtud. Veebruaris ja 
märtsis fassaadi või katuse 
re n ov e e r i m i s e  t e l l i jate l e 
vihmaveesüsteemid kauba 
peale!

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

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

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

• Korterite ja vannitubade remot, 
torutööd. Tel 5565 6744

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

• 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

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

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

•  Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised- ja torutööd. Tel 
5157 386  

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

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

• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 5047 459

• Pottsepatööd, plaatimine ja 
muud ehitusremonditööd. Tel 
5606 9271

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Salvkaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. Tel 
5574 792

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

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

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

• Kolimine ja transportteenus. 
Suur kaubik. Tel 5552 8487

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

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

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

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

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

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

• Transport-kiirkullerteenus 
Volkswagen Transporteriga 
(kandevõime 980 kg ja hind 
0 , 3 2  e u r o t  k i l o m e e t e r ) . 
P o o l h a a g i s  S c a n i a  R 4 2 0 
platvorm (kandevõime 24 000 
kg ja hind 0,89 kilomeeter). Tel 
5133 744

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

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

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

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-
130, TD-75), kopplaaduritööd. 

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

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
3686

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

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

• Ostan UAZ-469 dok.d, T-25, 
Jawa varuosi. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel, 
universaal, kuldne metallik, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
kesklukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, tume salong, veokonks, 
heas tehnilises korras, roosteta, 
mõkideta, ökonoomne, soodsalt 
2970 €. Rakvere. Tel 5157 747

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

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

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

• Müüa Škoda Octavia 1,6 2000. a, 
luukpära, t.punane.  Tel 5163 491

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

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

OÜ TENITO PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Treimis-, keevitustööd (gaas, 
elekter,  CO,  metal l i lõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise 
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

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

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
A s u m e  Ko i d u l a  1 ,  R a kv e re 
Tsentrumi II korrus. Helista juba 
täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

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

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

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

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

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885
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OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Soovin osta väikese koera 
väikeseid kutsikaid. Tel 5211 235

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa taksikutsikad. Hind 
100 € €. Asukoht Rakvere. Tel 
5636 4032

• Müüa väike ilus terjer. Vet.pass. 
Tel 5685 8009

• Müüa tuhkrupojad. Tel 5305 
3227

• Müüa küülikuid. Täiskasvanuna 
6 kg. 2 liini. Tel 5892 7966

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS

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

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

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

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

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

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

•  M ü ü a  v ä h e k a s u t a t u d 
el.lambapügamiskäärid koos 
tarvikutega. Tel 5804 6605

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

EHITUS

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

KÜTTEPUUD

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

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

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

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

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

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

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Tel 5192 4320

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

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

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

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

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%

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 
3504

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

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

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

• Müüa korralik lahtikäidav 
elutoadiivan (2-kohaline). Hästi 
hoitud. Hind supersoodne. Tel 
5079 984

• Müüa lahtikäiv pesukastiga 
diivan. Tel 5178 181

• Müüa korras kušett. Tel 5833 
0153

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

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

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

• Müüa omavalmistatud uus 
lintlihvija, lindi kiirus 23,3 m/s 
ja tugeva konstruktsiooniga 
puidutrei-pink. Lisaks käi 
t re i p e i t l i t e  t e r i t a m i s e k s, 
lihvketas puidu lihvimiseks. 
Tel 5359 1916

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

• Ostan vanu vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

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

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

•  O s t a n  Ve n e - a e g s e i d 
ehteid: merevaigust kaelakee 
( h u v i t a v a d  k a  m u u d 
merevaigutooted) ja vanu 
ehteid (sõled, prossid, mansetid 
jne), käekellasid, kuld- ja hõbe 
ehteid, vanu söögiriistu ja palju 
muud. Maksan teie soovitud 
hinna. Alati aus asjaajamine ja 
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

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

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

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

• Ostan Pioneer-pliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

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

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

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

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

•  O s t a n  i g a s u g u s t  k a t k i s t 
kodutehnikat ja vanametalli, 
vanu raamatuid, toidunõusid, 
mööblit. Tel 5673 8790

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

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

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

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres 
Sireli tee 6

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

 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

28.02 punase sildiga 
tooted 0,60 € ja kõik 

ülejäänud -50%

28.02 punase sildiga 
tooted 0,60 € ja kõik 

ülejäänud -50%
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• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja 
raieõigust. Tel 5365 3504

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

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

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

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

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

VANAVARA

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

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

• Noor mees tutvub kuni 38a 
naisega. Tel 5356 0677

•  4 0 a  m e e s  k i n d l a  e l u  j a 
sissetulekuga tutvub naisega. 
Sobivad kõik suhted ning kooselu 
võimalus, võib olla lastega. Palun 
SMS 5356 0064

• 40a naine  tutvub lihtsa ja 
korraliku mehega püsisuhteks. 
Hel. peale 16 tel 5356 1099

• Tähelepanu pikemat kasvu 
Härra Õige aastates 65+. Ootan 
sind, et kevad ja suvi huvitavalt 
sisustada, sobivusel kauemakski. 
Olen 65+ 162/58 Lääne-Virumaa 
keskjoonest põhjapool elav naine. 
KOOD 02

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 (vana 
turuhoone)

•  N A I S T E PÄ E VA  L A AT 
Rakvere Spordihallis 7.03 kell 
9-16. Pakume tasuta kooki 
(pakkumine kehtib, kuni kooki 
jätkub). Tule kogu perega. 
Lisainfo ja registreerimine: 
tulelaadale@gmail.com või tel 
5608 5196

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

•  N a i s t e p ä e v a  l a a d a l 
Rakvere spordihallis 7.03 
kell 9-16 müügil kevadised 
käekotid hinnaga vaid 10 € 
ja koolilõpukleidid Itaaliast 
hinnaga kuni 45 €

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 4. märtsil. Tel 
5395 2575

TEATED

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa kanapüügivarustus. Tel 
5199 7910

• Müüa kuuldeaparaadid. Hind 
17 €. Tel 5013 393

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Päike kullaku su kalmu,
kuu ja tähed valvaku

JAAN TAMM
25.12 1936 - 18.02.2015

Avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Mälestame ühingu liiget

LAINE VILU

Avaldame kaastunnet omastele. 

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing

Las küünlavalgus mälestust paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab

Avaldame kaastunnet Elvele ja Jaanile 
isa ja äia 

kaotuse puhul. 
Ene, Lemme, Merike ja Koit

Rakveres, Pikk 6

avab 2.03 

kell 10 uksed

ANDERI ÄRI

(kasutatud mööbel 

ja sisustus)

Olete oodatud!

 Südamlik kaastunne Airale kalli

EMA
 kaotuse puhul.

 
  Margit, Sveta, Küllike,  

Ave ja Marta

Siiras kaastunne Andrusele 

EMA 

surma puhul.
Heile ja Vändrik

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE. 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

Mälestame muhedat 
autospordihuvilist ning avaldame 
kaastunnet poegadele Indrekule ja 
Antile ning elukaaslasele Astridile

VELLO VIIBURI

surma puhul
Aivar, Mart ja kõik Eesti
veoka- ning bagimehed        

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

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

Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda 
pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui 
ülekanne on jõud-
nud Kuulutaja 
pangaarvele nelja-
päeva kella 11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest 
vastutab 

kuulutuse andja.
• Kuulutaja ei avalda võlanõude 

ja 
lehe mainet kahjustavaid

kuulutusi.

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee
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Silvia Rannamaa sündis 3. 
märtsil 1918 Tallinnas. Varane 
lapsepõlv möödus Kalamajas. 
Hariduse omandas ta Tallin-
na Tütarlaste Kommertsgüm-
naasiumis, kus tulevane kirja-
nik hakkas huvi tundma eesti 
algupärase noorsookirjandu-
se vastu.
Edasi jätkas ta haridusteed 
Tartu Ülikooli filosoofiatea-
duskonnas, huvitudes eriti 
Põhjamaade filosoofiast. Pa-
raku jäi ülikool rahapuuduse 
tõttu lõpetamata. 
1944. aastast tegutses Ranna-
maa laste- ja noorsookirjani-
kuna. Esimesed kirjandusli-
kud katsetused olid lühikesed 
proosapalad ja põhinesid 
peamiselt lapsepõlves koge-
tud mälestustel ja seikadel. 
Edaspidi külastas ta üsna tihti 
Virumaad, sest armus ja abi-
ellus Kundast pärit esseisti ja 
kirjaniku Harald Suislepaga.

Rannamaa ja
aegumatu „Kasuema“
Kirjanikuna sai Rannamaa 
tuntuks eelkõige noorsoole 
mõeldud jutustuse „Kadri“ ja 
selle järje, lühiromaani „Ka-
suema“ väljaandmisega. Pea-
miselt päevikustiilis kirjuta-
tud „Kadri“ ilmumine 1959 ja 
selle järellugu „Kasuema“, 
mis nägi trükivalgust 1963. 
aastal, pakkusid nii kõneainet 
kui ägedat arutelu aastateks.
Hämmastava siiruse, kaas-
tunde ja avameelsusega kir-
jeldas autor teostes noore ja 
tagasihoidliku Kadri elukäiku 
tütarlapsena ja tema kujune-
mist endast lugupidavaks 
täiskasvanuks internaatkoo-
lis. Veelgi enam: peategelase 
lugu samastati Rannamaa en-
da noorpõlve läbielamistega 
ja nii võitsid mõlemad raa-
matud kiiresti nii noorte luge-
jate kui kriitikute südamed. 
Erakordselt hea toimetajatöö 
eest pälvis kiituse ka kirjanik 
Aino Pervik.
Pärast nende teoste ilmumist 
hakati Rannamaad nimetama 
parimaks kriitilise realismi 
esindajaks eesti noorsoole 
suunatud kirjanduses. 
Lühiromaani „Kasuema“ ai-
netel valmis 1985. aastal ka 
Leida Laiuse ja Arvo Iho koos-
töös mängufilm „Naerata 

Otsides sabaga tähte
Lugu laste- ja noorsookirjanikust Silvia Rannamaast
Tänases artiklisarjas tuleb 
juttu ühest minu lemmi-
kautorist Virumaa rikkali-
kul kirjandusmaastikul: 
prosaistist, kelle väga suu-
re populaarsuse saavuta-
nud lühiromaanil „Kasue-
ma“ põhineb Leida Laiuse 
ja Arvo Iho koostöös loo-
dud ja palju kõneainet te-
kitanud tõsieluline mängu-
film „Naerata ometi“. Lu-
gu on Silvia Rannamaast.

Karin Hansson

ometi“. Varemalt ei olnud 
ükski eesti autoritest ja filmi-
tegijatest nii ehedalt, ava-
meelselt ja äärmise taktitun-
dega kasvuraskuste proble-
maatikat puudutanud. See-
tõttu pälvisid mõlemad raa-
matud ja film elavat tähelepa-
nu just murdeealiste tütarlas-
te ja haridustöötajate hulgas.
Tekkis hulgaliselt küsimusi, 
kas sellisel kujul ja vormis, 
nagu film seda teemat kajas-
tas, tohtis lastekodudes toi-
muvat käsitleda. Vaatamata 
elavatele aruteludele sai „Ka-
suema“ siiski paljude lem-
mikraamatuks, mida armas-
tati lugeda ikka ja jälle.

Legendilaadsetest
loomamuinasjuttudest
Siiras kirjanduslik joon saatis 
Rannamaa loomingut ka 
edaspidi. 1977. aastal ilmu-
nud lüürilises muinasjutuko-
gumikus „Nösperi Nönni Na-
tuke“ leidus nii haldjalikke te-
gelasi kui juba lastele tutta-
vaks saanud metsloomi, kes 
oma igapäevaste toimetamis-
tega andsid noortele lugejate-
le kindlustunde, et kellel süda 
õiges kohas, sellel ei olegi 
ükski olukord elus nii keeruli-
ne, et seda ei oleks võimalik 
kuidagi lahendada. 
Et autori enese suurimaks ho-
biks ja rõõmuks oli lugemine, 
uuris Rannamaa hea meelega 
ka teiste tolleaegsete lastele 
kirjutavate autorite töid, kuid 
kõige enam paelusid Ranna-
maad August Jakobsoni le-
gendilaadsed loomamuinas-
jutud. „See, kuidas Jakobson 
oskas oma muinasjuttudes 
loomadele inimhinge väärtu-
sed juurde mõelda, oli kunst 
omaette ja väärinuks ilmtin-
gimata eripreemiat,“ tõdes 
Rannamaa oma mälestuste-
raamatus pealkirjaga „Maast 
madalast“. 
Ta leidis, et muinaslood mitte 
üksnes ei avarda laste fantaa-
siamaailma, vaid kujundavad 
ka nende arusaamu heast ja 
halvast ning seda läbi kogu 

elu.
Just realistlik lähenemine las-
tekirjandusele tegi Ranna-
maast ühe tõsiselt võetavama 
autori eesti kirjandus- ja kul-
tuuriloos. 
1985. aastal ilmus Rannamaal 
lühijuttude kogumik „Väikese 
käpa jälg“. Samuti tõlkis ta 
eestipäraseks saksa imemui-
nasjutte, mis ilmusid valikko-
gumikuna pealkirjaga „Isade 
noorusmailt“.
Kui Rannamaa 1998. aasta al-
guses oma teise mälestuste-
raamatu „Ja vaimuvara ka“ 
avaldas, pidas ta väga täht-
saks järjepidevust lastekirjan-
duse maastikul, öeldes järg-
mist: „Me unustame liiga ker-
gesti, et “igavikust” meie 
jaoks jäetud jupike on täiesti 
juhusliku pikkusega ning et 
me võime üksteist kaotada 
igal viisil, ka nii, et enam mi-
dagi hüvitada ei saa. Eriti vä-
he mõtlevad sellele tänapäe-
va noored. Kuid ka nemad 
pole kaitstud ja ka neil tuleb 
elus vahel raskeid kaotusi läbi 
elada.“
Seega tundis Rannamaa elu 
lõpuni muret lastekirjanduse 
jätkusuutlikkuse pärast ja 
soovis väga, et noorsoole 
mõeldud raamatuid ilmuks 
rohkem. 

Looming elu lõpul
Silvia Rannamaa töötas hoo-
lega oma kirjandusliku stiili 
kallal, seda pidevalt paranda-
des ja täiustades. Muinasjut-
tude töötlemine ja eestista-
mine oli üheks osaks selles 
aega nõudvas protsessis. 
Tähelepanuväärne on seegi, 
et paljuski oma abikaasa Ha-
raldi õhutusel ja tema mäles-
tuseks avaldas Rannamaa 
oma elu lõpuperioodil esik-
luulekogu „Sinule, ema!“, mis 
ilmus 2005. aastal. Järgmisel 
aastal autasustati teda Valge-
tähe IV klassi teenetemärgiga 
panuse eest eesti noorsookir-
jandusse.
Silvia Rannamaa suri 19. ap-
rillil 2007. aastal.

Silvia Rannamaa jutustus “Kadri” ja selle järg, lühiromaan 
“Kasuema” on kaheldamatult kirjaniku tuntuimad teosed.

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Bim - Väike Maarja vallast Pikeve-
re külast leitud isane koer. Iseloo-
mult on Bim sõbralik, ent veidi 
umbusklik, seega vajab inimest 
kellel oleks aega ja tahtmist tema-
ga tegeleda, temaga jalutamas 
käia ja talle näidata et inimesi ei 
ole vaja karta. Bim sobib ka teiste 
loomadega, nii et võib minna ko-
ju, kus teda uued sõbrad juba ees 
ootavad. Ka on ta saanud kõik va-
jalikud vaktsineerimised, mikro-
kiibi ning lemmiklooma passi.

Liselle on 17.12.14a. leitud Son-
dast emane koer. Iseloomult on 
Liselle väga sõbralik, kuna on al-
les noor siis armastab väga män-
gida ja ringi joosta, ning sobib 
hästi nii lastega kui ka teiste loo-
madega, ja sobib koju kus palju 
ruumi sest ta on väga energiline. 
Liselle on saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi ning 
omab lemmiklooma passi.

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510

5162 473

Metto on umbes 5 aastane maja 
maha põlemise tagajärjel kodutuks 
jäänud isane sõbralik koer, saanud 
vaktsineerimised, mikrokiibi ja 
lemmiklooma passi. 

Joorep - Tamsalu vallast Tamsalu 
alevikust aia külge seotuna maha 
jäetud noorem isane koer. Iseloo-
mult on ta väga sõbralik, armastab 
mängida ja joosta ning saab kõigiga 
läbi. Meile tulles oli Joorep kõhna-
võitu, paistis et ei olnud pikemat 
aega korralikult süüa saanud, ent 
siin meie tubli meeskonna käe all 
on hakanud kenasti kosuma ning 
ka karv on ilusaks siledaks muutu-
nud. Ka sai kutsa kõik vajalikud 
vaktsineerimised ning mikrokiibi, 
seega ootab nüüd kannatamatult 
uut kodu kus saaks oma eluga edasi 
minna.

Herbert - Rakvere linnast Kunderi 
tänavalt leitud isane sõbralik 
kass. Herbert on umbes 2aastane 
sõbralik rahuliku iseloomuga 
kass, sobib hästi sülekiisuks, ning 
on saanud kõik vajalikud protse-
duurid ning kastreeritud. 

Taadu on 4 aastane isane kass, 
kes saabus meie juurde tervislike 
probleemidega- nimelt tulid tal 
karvad maha ja kiisu ei tundnud 
ennast eriti hästi. Selgus et tal on 
allergia tolmu, kirpude ja lestalis-
te vastu, ning seega sobib koju 
kus ta saaks käia õues värske õhu 
käes. Iseloomult on Taadu väga 
sõbralik, sobib ideaalselt sülekas-
siks ning sõbraks, ning talle meel-
dib ka mängida, eriti just palide-
ga. Sobib ka teiste loomadega, 
eriti väikeste koertega. Saanud 
parasiiditõrjed, ussirohu, vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud ning 
kastreeritud. 
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Alexela Korvpalli Meistriliigas 
kohtusid möödunud reedel 
teist korda järjest TLÜ/Kalev 
ning Rakvere Tarvas. Kalev 
võttis eelmise mängu eest re-
vanši, võites lisajale läinud 
kohtumise 82:80, vahendas 
korvpalliliidu pressiteenistus.
Võrreldes eelmise omavaheli-
se kohtumisega oli see kui öö 
ja päev. Kui eelmises kohtu-
mises pani Tarvas oma pare-
muse maksma juba esimese 
poolajaga, siis sel korral oli 
aktiivsemaks pooleks TLÜ/
Kalev. Tasavägiselt möödu-
nud esimese veerandi järel oli 
siiski mõnepunktiline edu-
seis Rakverel 22:20. Teist vee-
randit alustas paremini Kalev, 

kes tegi 11:3 vahespurdi, haa-
rates liidripositsiooni enda 
kätte. Kuigi Rakvere jõudis 
viigini, oli esimese poolaja 
lõppedes peal taas kodu-
meeskond 46:38.
Teisel poolajal jätkus huvitav 
kohtumine. Kolmandal vee-
randajal olid juhtohjad TLÜ/
Kalevi valduses. Alla ei and-
nud ka Rakvere, kes jõudis 
hetkeks punkti kaugusele, 
kuid enne otsustavat kümmet 
minutit oli Kalev oma edusei-
su taastanud juhtides 64:58. 
Viimasel veerandajal peeti 
maha haarav lahing. Lõpumi-
nutitel mängiti punkt punkti 
mängu, mis lõpuks päädis li-
saajaga. Lisaaeg möödus väga 

punktidevaene. Meeskonnad 
tegid palju praaki ning visked 
ei tahtnud leida teed korvini. 
Kohtumise saatus otsustatigi 
alles lõpuminutitel, mil kind-
lam oli TLÜ/Kalev, kes võttis 
eelmise kaotuse eest revanši 
tulemusega 82:80.
„Kahetised tunded on peal,“ 
ütles Tarva peatreener Andres 
Sõber korvpalliliidu pressi-
teenistusele. „Meil kõige pa-
rem mäng täna ei olnud ja 
vastane juhtis pidevalt. Aga 
meil õnnestus kuidagi järgi 
võtta. Võiduvõimalused olid 
meil täitsa olemas. See viima-
ne korv, mis meile visati tun-
dus meile kõigile, et oli kahel-
dav ja sireen käis enne. Lisa-

aeg oli juba nagu ta oli. Täna 
nad väärisid seda võitu,“ kii-
tis Sõber vastast.
TLÜ/Kalevi vedajaks oli Ro-
bertas Grabauskas, kes viskas 
27 punkti ja korjas lauast 17 
palli. Teda toetasid Erik Luts 
ja Reimo Tamm 11 punktiga. 
Rakvere Tarva poolelt tõid 
Brandis Raley-Ross 21, Juris 
Umbrashko 19, Reinar Hallik 
13 ning Martin Jurtom 10 sil-
ma.
Meistriliigas 24 kohtumist pi-
danud Tarvas on võitnud 
neist 14. reedel, 27. veebruaril 
kell 19 ollakse kodusaalis vas-
tamisi Pärnu meeskonnaga.

Kuulutaja

Eesti korvpallimeistrivõist-
luste esiliigas pidi Tamsalu 
Los Toros vastu võtma kaks 
kaotust: eelmise nädala kol-
mapäeval kaotati tugevama 
vahegrupi liidrile Betooni-
meister/Tskk/Nord meeskon-
nale 45:76 ja reedel Ambla 
Spordiklubile 65:69.
Esimesena nimetatud män-
gus ei suutnud keegi Tamsalu 

korvpallureist visata kaheko-
halist punktisummat: 8 punk-
ti panustasid võistkonna 
heaks Tõnis Uueküla, Livar 
Liblik, Mihkel Magar ja Joo-
nas Vaino, viimane hankis ka 
12 lauapalli.
Kohtumiseks naabrimeeste 
Ambla vastu sai Los Toros 
kokku vaid seitse mängijat, 
kellest üks väljakul ei käinud, 

ja sinna ilmselt võit ka kadus 
– viimase veerandi kaotas 
Tamsalu meeskond 14:22. 
Uueküla viskas 18 ja Mager 14 
punkti. Vaino hankis 15 laua-
palli ning viskas 11 punkti.
Kaotused langetasid Los To-
rose tugevamas vahegrupis 
seitsmendaks. 
Neljapäeval, 5. märtsil koh-
tub Los Toros koduväljakul 

vahegrupi viimase BC Kalev II 
meeskonnaga. See ja turniiri 
viimane mäng, kus vastaseks 
taas Ambla, otsustavad koh-
tade jaotuse 6.-8. ning lõpliku 
asetuse esiliiga veerandfinaa-
lideks.

Aivar Ojaperv

Schenkeri võrkpalliliigas lõp-
pes põhiturniir ja käesoleval 
nädalal algasid mängud play-
off ringis.
Põhiturniiril kaheksanda ko-
ha saanud Rakvere VK kohtub 

põhiturniiri võitja ja seega 
esimese asetuse saanud TTÜ-
ga.
Avamäng selles paaris toimus 
juba neljapäeval, 26. veeb-
ruaril Rakveres, kuid tulemus 

polnud Kuulutaja trükkimi-
neku ajaks teada.
Seeria teine mäng peetakse 
28. veebruaril Tallinnas ja 
kolmas (vajadusel) 1. märtsil 
taas Tallinnas.

Poolfinaalid ja finaal toimu-
vad Tallinnas 7.-8. märtsil. 

Kuulutaja

Rakvere VK kohtub veerandfinaalis TTÜga

Tamsalule esiliigas kaks kaotust

Tarvas jätkab Alexela 
meistriliigas neljandana

SK Tapa noormaadlejad tõid Rootsi 
maadlusturniirilt neli medalit 
Rootsis Umeas toimunud Põhjamaa seeriavõistlusel kree-
ka-rooma ja naistemaadluses osalesid ka SK Tapa kadetid ja 
täiskasvanud maadlejad ning võitsid kaks kuld- ja kaks hõbe-
medalit, kirjutab Tapa vallavalitsuse kodulehekülg.
Kreeka-Rooma maadluses saavutasid kehakaalus kuni 60 kg 
Tapa noormehed Jegor Jakovlev ja Denis Rudenas kaksikvõi-
du. Kehakaalus kuni 74 kg oli parim Georg Jakimainen (Ta-
pa). Hõbemedali võitis Jegor Jakovlev (kuni 58 kg, Tapa). 

Käsipallurid jätkavad kuuendana
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel kaotas SK tapa eelmi-
se nädala lõpus HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võistkonnale 
suurelt 18:37. 
Kaotajate parimateks osutusid Siimo Tänavots 5 ning Gert 
Trofimov ja Martin Adamson 3 tabamusega, vastastest pom-
mitasid Tapa väravat kõige edukamalt võõrleegionär Dmõtro 
Jankovski (7) ning Kaspar Lees ja Kaimar Lees (6 väravat). 
Kaks viimasena nimetatut on teatavasti Tapalt sirgunud 
mängumehed.
Tapa juhendaja Elmu Koppelmann: „Seekord polnud meie 
poolt midagi ilusat. Meeskond tegutses tujutult ja väljakul 
puudus liider. Lisaks sellele keegi ei üritanudki enda kehvas 
mängus vigu leida ning esitasime teise kehva partii järjest. 
Tegemist võib olla vormi langusega, aga peame meeskonna-
ga koos maha istuma, et olukorda analüüsida.“ 
Tabeliseis: Põlva Serviti 28 (16-st mängust), HC Kehra/Ho-
rizon Pulp&Paper 28 (16), Viljandi HC 26 (16), HC Viimsi/
Tööriistamarket 20 (15), Valga Käval 9 (15), SK Tapa 6 (16), 
Audentes 5 (16), Aruküla SK 4 (16) punkti. 
Kohamängudele pääseb kuus paremat võistkonda. Neljapäe-
va, 26. veebruari õhtul pidas SK Tapa üliolulise kohtumise 
Valgaga – kui sellest mängust (tulemus polnud Kuulutaja 
trükkimineku ajaks teada – toim.) kaks võidupunkti saadi, as-
tuti ka pikk samm kohamängude suunas.
3. märtsil mängitakse sama tähtsas kohtumises võõrsil Au-
dentesega ja lõplikult selgub edasipääs ilmselt 12. märtsil, 
mil kodus võõrustatakse Aruküla meeskonda. Kahes viima-
ses voorus on SK Tapa vastaseks Viimsi ja Viljandi, kellest 
edasipääsu korral üks tuleb vastaseks veerandfinaalis.

Lääne-Viru klubid keskmike huilgas
Eesti korvpallimeistrivõistluste teises liigas sai Virumaa PK 
ootamatu 50:55 kaotuse Narva meeskonnalt, kellele see oli 
üldse esimene võit sel hooajal. Seejärel alistati oma põhikon-
kurent alagrupiturniiri neljandale kohale Sillamäe 66:54.
Samas alagrupis hoiab enne kaht viimast kohtumist kolman-
dat kohta BC Tarvas/Rakvere Spordikool, kes edu korral võib 
veel ka koha võrra tõusta. Virumaa PK jääb kas neljandaks või 
viiendaks, aga suurt vahet pole, sest enne järgmisele etapile 
pääsemist peavad alagrupi 4.-5. koht pidama nagunii ühe 
väljalangemisseeria.

Marko Tiinas asus juhtima
Eesti veoautokrossimeistrivõistlused algasid Võrumaal Matsi 
krossirajal.
Talvel võisteldakse vaid veoautodel ja nõnda oli avaetapil 
stardis ainult üks läänevirulane: mullune Eesti meister klassis 
GAZ 51/52 Marko Tiinas. Uhtnast pärit krossimees alustas 
tiitlile väärikalt, olles kiireim nii poolfinaalides kui ka otsus-
tavas finaalsõidus.
Võrumaal peetud talverallil oli aga läänevirulastel tõeliselt 
must nädalavahetus. 
Roland Poom – Martti Halling (2 WD 2000) katkestasid 
kuuendal kiiruskatsel väljasõidu tõttu. Janek Jelle – Andres 
Lichtfeldi Ladal (E9) läks kaheksandal lisakatsel mootor laia-
li. Maila Vaher – Inger Tuur (Nissan Sunny; E9) sõitsid rajalt 
välja kolmandal lisakatsel ning Birger Rasmussen – Lauri Lu-
miste ei saanud oma veoautol GAZ 52 tehniliste probleemide 
tõttu üldse rajale.

Marko Tiinas (nr 1) edestas avaetapil kõiki konkurente, 
sealhulgas kiiret lätlast Bruno Leimanist (31) ja tunamullust 
Eesti meistrit Olari saarniitu (5).  Foto: Kalle Allik
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Mida Pariisis teed? 
Olen siin mõneks kuuks 
Prantsuse Instituudi stipen-
diaadina loomingulises resi-
dentuuris. Kirjutan uut raa-
matut, otsin kontakte kohali-
kul raamatuturul ja loodan, et 
ühel päeval ilmuvad mu lood 
ka prantsuse keeles.

Oled sa Eesti kirjanik?
Ikka Eesti. Kodu ja pere on 
mul Eestis ja et ma mõned 
aastad siit eemal olen veet-
nud, ei muuda ses osas mida-
gi.

Kirjelda oma loomeprotses-
si?
Kirjutamise osas olen ma tõe-
line eestlane ja tegutsen tõus-
vas tempos. Alguses on mul 
tavaliselt ainult üks pisike 
laisk idee, aga mida edasi, se-
da kiiremini tegelased toime-
tavad ja lõpuks trükin jälle 
palavikuliselt, et lugu päris 
eest ära ei plagaks. Mu raa-
matud on sündinud kolme 
kuuga ja tähtajad on ses osas 
muidugi hirmsasti abiks. Kaks 
reeglit on mul veel: kui saab, 
siis kirjutan hommikuti ja kui 
peatükk valmis saab, premee-
rin end alati millegi maitsva-
ga.
Komm põses aitab loometöö-
le jube hästi kaasa!

Kas kirjutamine on hobi või 
töö?
Minu jaoks on kirjutamine 
maailma kõige toredam hobi, 
millest on vahepeal saanud 
kogemata ka töö. Üldiselt 
saab neid kahte omavahel pä-
ris kenasti ühendada, eriti kui 
vahepeal natuke laiselda ja 
mõtteid koguda saab.

Mis Sind teistest lastekirjani-
kest eristab?
Esialgu ehk see, et keegi pole 
julgenud veel lutikatest kan-
gelasi teha. Ma siis nüüd na-
tuke proovisin. Vabandan 
igaks juhuks kõigi täiskasva-
nute eest, kellel on lutikatega 
kurbi kogemusi!

Sinu raamatute tegelased ei 
ole just tavapärased loomad?
Mulle meeldivad tegelased, 
keda ei ole kirjanduses palju 
kasutatud, ja sellepärast vist 
ongi  juhtunud, et tegelen siin 
igasuguse kahtlase kontin-
gendiga.
Mulle lihtsalt meeldivad värs-
ked tegelased, kel pole tuge-
vat märki küljes ja kellest mil-
legipärast eriti ei hoolita.
Sest kes ütles, et lutikad ja kir-

Eesti lastekirjanik,
kes kirjutab Prantsusmaal loomadest
Kairi Look on eesti lastekirjanik, kes elab hetkel Parii-
sis. Tema humoorikad lasteraamatud “Leemuripoeg Vil-
le teeb sääred”, “Peeter, sõpradele Peetrike” ja “Lennu-
jaama lutikad ei anna alla” on väikese lugeja pannud 
vaimustuma, rändama, unistama. Kairi endagi!

Anu Viita-Neuhaus

bud pole heasüdamlikud?
Ma proovin teha ikka nii, et 
mu kangelased poleks selli-
sed igavad, täiuslikud ja val-
getel hobustel, vaid ikka poo-
le kohaga marakratid. Natuke 
inimlikkust ja vempe kuulub 
igaühele marjaks ära. Lisaks 
saavad lapsed nendega hästi 
samastuda.
Lihtsalt ilus, tark, andekas ja 
roosa printsess olla oleks ju 
kohutavalt igav.
Julgustan lapsi alati oma pea-
ga mõtlema ja lahtiste silma-
dega ringi vaatama. Uudishi-
mu on üks suurepärane asi. Ja 
natuke mässata pole ka kuna-
gi paha. Kõik ei ole alati nii, 
nagu tundub, ja psst... reeglid 
tegid inimesed, kes pissisid 
ka ükskord püksi ja hammus-
tasid venda!

Milline on hea lasteraamat?
Ma arvan, et heas lasteraama-
tus on ilus eesti keel ja para-
jalt seiklusi, nalja ja möllu. Ja 
midagi, mis paneb järele 
mõtlema ja arutlema. Mulle 
meeldib väga, kui raamatus 
pole kõik päris lõplik ja saab 
ikka juurelda ka, et mis nüüd 
edasi saab.
Heas lasteraamatus peaks 
olema ka lahedad illustrat-
sioonid, mis ei pea sugugi 
olema tingimata värvilised ja 
nunnud. Rohkem põnevust ja 
mürtsu! Lasteraamatute maa-
ilmas on kõik võimalik ja see 
on ju imeline!

Mida lapsed kohtumistel kü-
sivad?
Lastega kohtumised on alati 
väga toredad! Mulle meeldib 
kõige rohkem see koht, kui 
õpetaja palvel ettevalmista-
tud küsimused otsa saavad ja 
tekib ebamugav vaikus. Siis 
tuleb alati mõni tore laps ja 
küsib, et mitu kotletti mu 
koer eile õhtuks sõi või kust 
saaks neid rotte, kes viimases 
raamatus lendasid, sest tal 
oleks neid ka hädasti tarvis. 
Ma ei jaksa kunagi ära ooda-
ta, et saaks juba neid tõeliseid 
ja ausaid küsimusi! Lisaks an-
navad need tihti tõuke mõne 
uue jutu sünniks.

Mida praegu kirjutad?
Praegu on mul käsil unejutu-
mõõtu lood uudishimulikust 
Piiast ja ta hullumeelsest pe-
rekonnast, kus tegutsevad 
näiteks kaval onu Rasmus 
(hobiks punk ja preilid), laisa-
võitu isa (hobiks viinerid) ja 
kass Nuustik (hobiks lenda-
mine). Kirjutan ka üht lugu 

Erakordsete Kasside Vennas-
konnast - õudselt erilistest 
tüüpidest.

Oled Eestist mõnda aega ee-
mal olnud? Mida näed ja tun-
netad?
Olen Eesti patrioot, pisteline 
elu mujal ja sage reisimine on 
muutnud koduarmastust ai-
nult suuremaks. Välismaa 
peikade suhtes pole mul ka 
üldse halastust – kõik peavad 
õppima eesti keelt ja ei mingit 
jonnimist!
Minu jaoks on Eesti väike ja 
armas pesa, kus hoitakse ühte 
ja armastatakse sarnaseid as-
ju.
Kohta, kus vanaemad oska-
vad veel sokke kududa ja re-
diseid kasvatada, isad oska-
vad maju ehitada ja emale 

külla minnes on lootust maa-
ilma parimale õunakoogile.

Mida Eesti puhul kõige roh-
kem igatsed?
Hetki ja emotsioone. Jaani-
päevase vihma lõhna, hom-
mikupäikest suvekodu terras-
sil, suviselt sooja liiva kinga-
nina sees, laulupidu ja püha-
päevahommikusi Lembitu 
Kuuse reportaazhe, perega 
otse põõsast sõstraid süüa, 
vanaema etteheitvaid silmi, 
kui ta leiab tühjalt tagasitoo-
dud moosipurgilt poe-etike-
ti...
Ääretult tore on ka see, kui 
Eesti millegi toredaga hakka-
ma saab ja kõik eestlased sel-
lest vaimustusega räägivad. 
Need hetked on palju väärt.

RAEPRESS

Lasnamäe Gümnaasium
avas oma uuenenud maja uksed
Neljapäeval avati pidulikult Tallinna Lasnamäe Gümnaasiu-
mi vastrenoveeritud koolihoone. 
Tallinna linnapea Edgar Savisaar märkis avakõnes, et tallinla-
sed võivad rõõmu tunda selle üle, et enamik linna koolimaju 
on juba korda tehtud. „Mis veel vajaka, saab korda paari lähi-
ma aasta jooksul,“ tõdes Savisaar. „Täna on aga põhjust rõõ-
mustada meil teiega – 1100 last saab taas alustada õppetööd 
mugavas ja kaasaegses majas. See on tähtis eelkõige Lasna-
mäe lastele, kuid oodatud on ka vene kodukeelega lapsed 
meie lähivaldadest, kus venekeelse hariduse võimalused 
puuduvad. Juba praegu käib siin nii Rae kui ka Viimsi valla 
lapsi.“
Lasnamäe Gümnaasiumi uuenenud majas on arvesse võetud 
moodsa aja vajadusi. Kool sai keemia- ja füüsikalaborid ning 
auditooriumi, vähem tähtsad pole võimalused sportimiseks 
ja vaba aja veetmiseks. Kuna vahetunni ajal on koridoris ligi-
kaudu 250 last, väärivad märkimist ka õpilastele mõeldud 
puhkenurgad.
1979. aastal rajatud hoone läbis kaheksa kuuga põhjaliku 
uuenduskuuri. Nii sai maja sai juurde kaks korrust: B-korpu-
sele kolmanda ning C-korpusele viienda korruse, mis tähen-
dab 1330 m2 täiendavat põrandapinda. 1. ja 2. korrus kohan-
dati spetsiaalselt algklassidele.
Kaasajastatud said kõik tehnosüsteemid, soojustatud fassaad 
ja vahetatud aknad. Rekonstrueeriti staadion, laiendati söök-
lat, rajati jalgrattahoidla 50 ratta jaoks jne. Mõeldud on ka 
erivajadustega lastele – koolil on nüüd invalift ja sobivad sis-
sepääsud. Kogu rekonstrueerimine läks maksma 4,2 miljonit 
eurot. 
Ehitus-projekteerimistöid teostas Bauschmidt OÜ, ehitus-
juhtimise ja omanikujärelevalve teenust osutas AS Telora E ja 
sisustuse tarnis Kitman Thulema AS. 

Pealinna korteriühistud
saavad haljastustoetust
Tallinna korteriühistud saavad projekti „Roheline õu“ raames 
hoovide korrastamiseks toetust taotleda.
Projekt „Roheline õu“ käivitati 2013. aastal, esimesel aastal 
sai haljastustoetusteks 85 korteriühistut kogusummas 31 317 
eurot. Mullu kasutas õueala korrastamiseks linna toetust 87 
korteriühistut kogusummas 33 622 eurot.
„Korteriühistute huvi haljastustoetuse vastu on väga suur,“ 
tõdes abilinnapea Tallinna Eha Võrk. 
Taotluste vastuvõtt avatakse 16. märtsil, taotlusi võetakse 
vastu 30. aprillini. Taotlusi võivad esitada Tallinna linnas te-
gutsevad korteriühistud. Maksimaalne toetussumma on 600 
eurot korteriühistu kohta, toetus peab moodustama kuni 60 
protsenti tegevusele kulutatud summast, seega ühistu oma-
osalus olema vähemalt 40 protsenti kogukuludest.
Toetust võib taotleda puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lille-
taimede soetamiseks ja istutamiseks; lillevaaside, -amplite ja 
muude mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmater-
jali soetamiseks ja istutamiseks; muru rajamiseks ja sambla 
tõrjeks; puude raieks ja hoolduslõikuseks ning loetletud tege-
vuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmiseks.
Toetuse saamiseks tuleb esitada korteriühistu juhatuse esi-
mehe või volitatud isiku allkirjastatud taotlus ja lisada sellele 
muud nõtavad dokumendid, sh haljastusprojekt või asendis-
keem koos seletuskirjaga, haljastuse eelarve jm.
Taotlus tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile elektroonili-
selt aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee või paberil aadressil 
Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn.
Projekti lõppedes määratakse ühele projektis osalenud korte-
riühistule auhind tunnustuseks huvitava lahenduse või sil-
mapaistvalt hea teostuse eest õueala parendamisel.

Transpordiametis esitleti 
foorjuhtimiskeskuse võimalusi
„Foorijuhtimiskeskusesse edastatakse andmed liiklusvoogu-
dest, mis võimaldab vastavalt vajadusele operatiivselt foori-
de rezhiimi muuta. Samuti saab jälgida ristmike videokaa-
merate pilte, juhtida liiklust tunnelites, kuvada infotabloode-
le juhtidele olulist informatsiooni jpm,“ ütles abilinnapea 
Taavi Aas.  Tänaseks on Tallinna 325st fooriobjektist uue kes-
kusega ühendatud 145 fooriobjekti. „Praegu jätkub vanast 
foorijuhtimiskeskusest fooriobjektide ületoomine uude kes-
kusesse, mis on küllaltki aeganõudev protsess, kuna fooride 
ümberlülitamist saab teha ajal, mil liiklustihedus on mini-
maalne,“ selgitas Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse 
osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa. „Kui kõik fooriobjektid 
on uue keskusega ühendatud järgneb süsteemi häälestamine 
ja siis saame rääkida Tallinna liikluskorralduse uuest tase-
mest,“ lisas Rüütelmaa. 

Raepress
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TURGUTUST KEVADVÄSIMUSE KORRAL

Tervis
MÕNE REAGA

Aroomteraapia kasutab eeter-
likke õlisid, mida sisaldavad 
taimed. Eeterlikes õlides lei-
duvad orgaanilised ühendid, 
mida taimed toodavad kait-
seks haigustekitajate, kahjuri-
te ja ärasöömise vastu, aga ka 
tolmeldavate putukate ligi-
meelitamiseks.
Need ühendid omavad ravi-
vat mõju, mida aroomi teraa-
pia kasutabki.

Helen, kas nohu, kurguvalu 
ja köha tekivad külmetusest 
või viirusest?
Paljude külmetushaiguste te-
kitajateks on ikka viirused ja 
bakterid, lihtsalt alati ei pääse 
nad mõjule ja haigust ei teki. 
Kui keha saab külma, siis te-
ma vastupanuvõime väheneb 
ja me jäämegi haigeks. Bakte-
rioloogilised “külmetushaigu-
sed” on aga sageli juba viirus-
haiguse tagajärg, kui saavad 
hakata paljunema ka bakte-
rid.
Näiteks kõrvapõletik, kopsu-
põletik. Kuigi peab meeles pi-
dama, et kopsupõletikku või-
vad põhjustada nii bakterid 
kui ka viirused. 
Nohust ja köhast on võimalik 
hoiduda, kui tegutseda kohe 
haigusnähtude ilmnedes. Kui 
näiteks kasutada nohu algfaa-
sis piparmündist, ingverist, 
rosmariinist või tüümianist 
valmistatud salvi, siis võib 
nohu mööduda poole päeva-
ga. 

Nii et tark on ennetada hai-
geks jäämist?
Täiesti kindlasti!
Näiteks kui viirushaiguste pe-
rioodil põletada lõhnalambis 
sidruni-, ravensaara-, pipar-
mündi-, frankinsenseõli, saab 
puhastada õhku haigustteki-
tavatest viirustest ja bakteri-
test. Ennetamiseks sobivad 
väga hästi ka eeterlikke õlisid 
sisaldavad taimed toiduna, 
näiteks rosmariin, tüümian, 
piparmünt, greip, ingver, sid-
run, piparmünt, küüslauk, 
basiilik, kadakas. Kuivatatud 
või värsketest taimedest on 
võimalik teha teed või neid 
toidule lisada.

Kuidas ravida nohu poole päevaga 
ehk sissejuhatus aroomteraapiasse
Helen Orav on merebioloo-
gi haridusega aroomtera-
peut ja looduspoe Roheline 
Vihmavari perenaine. Pa-
lusime tal jagada soovitusi, 
kuidas viirushaiguste pe-
rioodil terve püsida.

Tõnu Lilleorg

Toidus on eeterlike õlide 
kontsentratsioon siiski väga 
väike.

Millised vahendid kuuluvad 
aroomteraapia alla? Leidsin 
internetist viiteid ka aroomi-
vahadele ja lõhnaanumatele 
(mida soojendab teeküünal). 
Kas ka viirukid? 
Kõik need on aroomteraapia, 
kui nende lõhn ja toimeained 
on pärit looduslikest taime-
dest saadud eeterlikest õli-
dest. Kõige klassikalisemad 
on eeterlikud õlid, mida 
müüakse väikestes pudelites 
vedelal kujul. Kvaliteetseid 
eeterlikke õlisid enne müü-
mist ei lahjendata ja seetõttu 
on ka kogused väga väiksed, 
5-10 milliliitrit. Kallimaid 
õlisid lahjendatakse ka baa-
sõlisse. Baasõlid on sisuliselt 
toiduõlid. Näiteks roosi, jas-
miini ja kummeliga toimitak-
se sageli nii. Aga ka sellisel ju-
hul peab tootele olema peale 
kirjutatud, et kõik koostisai-
ned on looduslikud ja peab 
olema näidatud eeterliku õli 
kontsentratsioon. 
Viiruk oma algses olekus on 
tegelikult viirukipuu ehk fran-
kinsensevaik. Seda siis põle-
tati, et aroomi tekitada.  Aroo-
mivahad, lõhnaanumad ja 
viirukid on tegelikkuses sageli 
lõhnastatud sünteetiliste, te-
hases toodetud lõhnadega. 
Looduslikuga ei ole siin kah-
juks midagi pistmist peale 
sarnase lõhna. Meie keha 
need sünteetilised lõhnad 
tervendada ei suuda. Vastupi-
di, sealt eralduvad põlemisel 

mürgised ühendid, mis keha 
kahjustavad. Kui ei ole eeltäi-
detud lõhnaanum, siis lõh-
nalampi saab panna ka natu-
raalse eeterliku õli. 
Külmetushaiguste ennetami-
sel on kõik lõhnana kasutata-
vad eeterlikud õlid väga tere-
tulnud. Kõikide tsitrustega, 
eriti greibiga, on võimalik õh-
ku desinfitseerida. Kui keegi 
nohune on külas käinud, siis 
on täitsa asjakohane lõh-
nalamp põlema panna. 
Tsitrused on oma olemuselt 
ühed leebemad õlid. Koduka-
sutuses väldiksin kangeid ee-
terlikke õlisid, näiteks tee-
puud ja enamikku eukalüpti.

Kuidas on soolalampidega?
Soolalambid puhtal kujul ei 
ole aroomteraapia, aga soola-
osakesed kergendavad kül-
metuse puhul hingamist, nad 
puhastavad õhku. Osale soo-
lalampidele on võimalik spet-
siaalselt eeterlikke õlisid ka 
sisse tilgutada. 

Mida peaks eeterlikest õli-
dest teadma ohutuse mõttes? 
Ka siis, kui me eeterlikke 
õlisid hingame sisse läbi nina 
või määrime lahjendatult na-
hale, jõuavad nad meie vere-
ringesse, närvisüsteemi ja 
võivad negatiivselt mõjutada. 
Eeterlikel õlidel on palju posi-
tiivseid omadusi, aga nagu 
iga toimiva klassikalise ravi-
miga – kui on olemas terven-
dav mõju, siis on olemas ka 
negatiivne mõju või vastunäi-
dustused. 
Kui inimesel on madal vere-

rõhk, siis lavendli eeterlikku 
õli ei tohi kasutada, sest see 
alandab vererõhku veelgi. Õr-
nanahalistel võib eeterlike 
õlidega kokkupuutel tekkis 
allergia. Tsitrustega lõhnasta-
tud kreemi ei tohi panna ke-
hale, kui minnakse päikese 
kätte. Mitte ühtegi eeterlikku 
õli ei tohi kasutada siis, kui 
ollakse lapseootel või imeta-
takse, tita keha ei suuda neis 
olevaid mürke kahjutuks te-
ha. Samuti on eeterlikud õlid 
välistatud kasvajate korral. 
Paljudel eeterlikel õlidel on 
vastunäidustused, millal iga 
konkreetset õli ei tohi kasuta-
da. Paljud teavad, et teepuuõ-
li on mürgine, samamoodi on 
seda kõik teised eeterlikud 
õlid. 

Kust otsida põhjalikumat in-
fot aroomteraapia kohta?
Soovitaksin lugeda neid raa-
matuid, mis on mahukamad 
kui 30 lehekülge ja kus lisaks 
eeterlike õlide headele oma-
dustele räägitakse ka sellest, 
mille puhul tuleb tähelepane-
lik olla. Siis on ilmselt raama-
tu autorid rohkem vaeva näi-
nud. Tegelikult leiab soovi 
korral väga mitmekesist infot 
ka internetist. Seal on see ee-
lis, et kui erinevad leheküljed 
annavad sama infot, siis võib 
seda ilmselt usaldada. 

Eeterlikest õlidest saab abi meeleolu-
probleemide korral. Näiteks kui ei ole 
töötahet, siis greibisöömine võib aidata. 
Kui kevadel on väsimustunne või tegemi-
sed ei edene, siis näiteks greip või basiilik 

leevendavad seda. Kui enesekindlust jääb 
väheks, siis ravensaara- või jasmiiniõli 
võib aidata. Kõik tsitrused sobivad meele-
olu parandamiseks, neid saab kasutada 
nii lõhnalambis kui vannivees.

LIHTNE SALV
NOHU JA KÖHA

PUHUL

Võib teha salvi või õlila-
huse, kus 2 spl rasva koh-
ta lisada 3 tilka järgmis-
test õlidest – piparmünt, 
loorber, lavendel, raven-
saara, tüümian. Saadud 
salv sobib nii nohu kui ka 
köha puhul. Mitte kasu-
tada kauem kui nädal ae-
ga järjest.

Tsitrusviljad, neist valmistatud eeterlik õli ja lõhnalamp. Foto: Bio4You ökopood

Võileiva dieet –
kas kasulik või mitte?
Võileib on levinud hommikusöök ja ka kiire vahepala, mida 
päeva jooksul süüa, kirjutab meediaportaal. Kuid kas võileib 
on täisväärtuslik toit, mis aitab tervist hoida ja kaalu alanda-
da või klassifitseerub võileib kiirtoidu kategooriasse?
Võileibasid süüakse nii igapäevase tava- kui ka dieettoiduna. 
Kuigi võileivakultuuri juured ulatuvad mõnede allikate põh-
jal juba muinasaega, siis populaarsemaks muutusid võilei-
vad alles 18. sajandi alguses. Praeguseks populaarseks muu-
tunud võileiva dieet sai alguse 1998. aastal, mil 22-aastane 
ameeriklane Jared Fogel otsustas, et soovib mugavalt, kuid ka 
võimalikult tervislikult kehakaalu aladada, asudes sööma 
valdavalt vaid kodukoha lähedal asunud Subway võileibu. 
Tema lõuna- ja õhtusöögi menüüsse kuulus üks võileib seits-
mest erinevast võileiva variandist, mis sisaldasid ainult kuni 
6 grammi rasva. 
Aastaga kaotas algselt üle 190 kg kaalunud Jared enam kui 
100 kg oma kehakaalust. Mehe vööümbermõõt vähenes või-
leibade ja mõõduka liikumise abil 152 sentimeetrilt 86,4 sen-
timeetrini.
Võileiva dieeti pidanud ameeriklase võileivad sisaldasid olu-
lisel määral köögivilju: rohelist salatit, paprikat, oliive, mari-
neeritud aedvilju, tomatit jne. Lisaks kas väherasvast liha na-
gu kalkuni- või kanafileed, sinki vms. Samas ei lisanud Jared 
enda võileibadele õli ega majoneesi, asendades need kas ää-
dika või sinepiga. 
Jared Fogeli poolt 1998. aastal alguse saanud võileiva dieet 
annab päevas ligikaudu 1000 kilokalorit energiat. Oluline on 
aga rõhutada, et lisaks erinevate katetega võileibadele sõi 
mees lisaks vahel ka hommikuhelbeid ning igapäevase vahe-
paladena puuvilju. 
Võileiva dieet vastab suuresti toidupüramiidi reeglitele. Toi-
dupüramiid näitab, kui palju ja mida süüa, et toitumine oleks 
tervislik ja tasakaalustatud. Püramiidi alumises osas ehk esi-
mesel tasandil on esile toodud need toiduained, mis peavad 
moodustama suurema osa meie menüüst – mida kõrgemal 
püramiidi korrusel toiduaine asub, seda vähem peaks seda 
igapäevaselt tarbima. 
I korrus: leib, terasai, kartul, puder, makaronid, riis. 
II korrus: köögiviljad, puuviljad, marjad. 
III korrus: liha, kana, kala, muna, piimatooted. 
IV korrus: lisatavad toidurasvad. 
Püramiidi tipp: suhkur, maiustused, magusad ja soolased 
näksid. 
Võrreldes võileibade komponente toidupüramiidis esitatud 
toiduainetega, näeme, et toidupüramiidi kõige alumine osa 
sisaldab just võileiva põhikomponenti: leiba või saia. Soovi-
tuslikult võiks tegemist olla täisterajahust valmistatud saiaga. 
Kui lisada võileibadele piisavalt juur- ja köögivilju ning täien-
davalt liha, kala, muna ning loobuda täiendavast toiduras-
vast, võib öelda, et võileib on enamasti tervislik toit, mille 
valmistamiseks on võimalik kasutada väga laias ulatuses ter-
vislikke ja maitsvaid komponente. 
Samas peab silmas pidama, et ainult võileibadest toitumine 
ei ole samuti kasulik, sest inimeste toiduvalik peab olema 
mitmekülgne ja andma piisavalt erinevaid toitaineid ning 
energiat. 
Jared Fogeli Subway dieedi nõrgaks kohaks on see, et kui piir-
duda päevas kahe väherasvase võileivaga, siis on päevane 
tarbitav energia hulk kõigest ca 980 kcal – samas minimaalne 
energiavajadus täiskasvanud inimesel on 1200 kcal. 

Hingamisteede viirusnakkustesse 
haigestumine hakkas stabiliseeruma
Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haiges-
tumine Eestis on hakanud stabiliseeruma, kuid püsib veel 
suhteliselt kõrgel tasemel. 16.-22. veebruarini pöördus arsti-
de poole ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 6513 
haigestunut, neist 49 protsendi olid lapsed, teatas Tervisea-
met. Haigestunute arv kasvas kaks protsenti, grippi haigestu-
nute arv suurenes 5 protsenti. 
Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 495,0. Eesti 
keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Harju-
maal, Ida-Virumaal, Narvas, Lääne-Virumaal ja Tartumaal.
Gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase uuringu (senti-
nel-seire) kaudu registreeritud andmete põhjal langes gripi-
taoliste haigestumiste arv eelmisel nädalal 12 protsendi võr-
ra. Laboratoorse kinnituse said129 gripiviirust, neist 106 olid 
A- ja 23 B- gripiviirused.

Kuulutaja
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1. ja 2. märts kell 18 ja 20:15
Põnevuskomöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

VÄÄRAMATU JÕUD

1. ja 2. märts kell 16
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

1944

Vaba aeg

Rakvere Galeriis avati vabarii-
gi aastapäeva eel portreenäi-
tus „Meie, virulased!“, kus 
kuu aja jooksul on võimalik 
näha virulastest kunstnike ja 
harrastajate maale virulas-
test.
Rakvere Galerii juhataja Rai-
vo Riimi ütlusel korraldatakse 
Eesti Vabariigi aastapäevaks 

„Meie, virulased!“ näitus oma 
tublidest inimestest juba ka-
heksandat korda. „See on ala-
ti huvitav olnud. Galerii oli 
näituse avamispäeval rahvast 
väga paksult täis,“ kommen-
teeris Austraaliast portreenäi-
tuse idee kaheksa aastat taga-
si Rakveresse toonud Riim. 
Sel aastal käisid portreteeri-

mas kunstnikud Riho Hütt, 
Teet Suur, Signe Kivi, Urmas 
Uustal, Ain Seeblum. Harras-
tajatest tõi Riim esile Maila 
Merilo ja ka Riho Mäe õpila-
sed.
Näitus „Meie, virulased!“ jääb 
Rakvere Galeriisse avatuks 
kuuks ajaks.

Kuulutaja

8. märtsil kell 17 tasub viru-
maalastel taas Jõhvi kontser-
dimaja külastada. Laval on 
flamenkoetendus „Kellasüit“. 
Jose Torrese Trio Hispaaniast 
esitab värsket ja erilist, kuid 
traditsioonidele tuginevat fla-
menkomuusikat ning an-
sambli mängust kiirgab muu-
sikaliste avastuste rõõmu. La-

val on trio koosseisus Jose 
Torres (kitarr), kes on mitme-
te flamenkokonkursside lau-
reaat, Jacio Velasco vioolal, 
Karo Sampela löökpillidel 
ning Cristian de Moret (vo-
kaal).
Lisaks kahele hispaania pärit-
olu flamenkotantsijale teeb 
kaasa ka eesti tantsija Maria 

Rääk, kes 1997. aastal Lõpetas 
TLÜ Kultuuriteaduskonna 
koreograafiaeriala professor 
Mait Agu käe all. 
Pileteid müügil Piletimaail-
mas, Piletilevis ning Jõhvi 
Kontserdimaja kassas. 

Kuulutaja

Eeloleval laupäeval, 7. märtsil 
pidutsetakse härrastemajas 
muretus 20ndate svingistiilis. 
„See on suurepärane võima-
lus tulla kaaslasega tantsu 
keerutama, ega kõik ju presi-
dendi vastuvõtule kutset saa,” 
lausus mõisa müügijuht Mo-
nika Sooneste. Peol laulab 
šarmantne Airi Allvee koos 
New Murphy Bandiga. Et 
20ndate ajastusse paremini 

sisse elada, näidatakse peo-
listele ette mõningaid svingi-
vaid tantsusamme, lisaks 
ajastuhõngulistele tantsulu-
gudele tulevad esitusele ka 
kaasaegsemad lood. Kokku 
mahutab Rakverest 30 kilo-
meetri kaugusel asuv härras-
temaja kuni sadakond peo-
list. Piletihinna ees saab süüa 
sooja toitu ning valida hõrgu-
tisi külmast lauast. Lisaks ter-

vitusnaps ja võimalus saada 
endast foto, mille teeb profes-
sionaalne piltnik. Erilise pildi 
saamiseks on kohapeal valida 
retrolikke peakatteid. Muidu-
gi on kõik pidulised oodatud 
20ndatele iseloomulikus riie-
tuses või siis lihtsalt pidulikus 
rõivastuses. Piletid peopaika 
saab broneerida mõisa kodu-
lehel sagadi.ee.

Tõnu Lilleorg

Sagadi mõisas
saab tantsida naistepäeva stiilipeol

 Galeriis
avati näitus virulastest

Jose Torrese Trio. 

Jõhvi Kontserdimaja soovitab: 
Flamenkoetendus 
„Kellasüit“

Foto: erakogu
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Vaba aeg

10 trummi
Reedel, 27. veebruaril The Rising Murphy + afterparty. Tasu-
ta
Laupäeval, 28. veebruaril kell 21.30 Jaak Johanson & Krista 
Citra Joonas +afterparty. Pääse 5 eurot 

O kõrts
Jõe 3a, Võsu
28. veebruaril videodisko DJ Margus Roots, sissepääs tasuta
7. märtsil reserveeritud

Rakvere Teater
27.02. kl 19 Leping v. maja (lav. Indrek Apinis)
27.02. kl 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla s. maja (lav. Ül-
lar Saaremäe)
28.02. kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
28.02. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
  5.03  kl 19 Leenane’i kaunitar v. maja (lav. Üllar Saaremäe)
  6.03 kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe) ESIETEN-
DUS
  6.03 kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale v. maja 
(lav. Üllar Saaremäe)

Noorte muusikute
sari jõuab kümnenda kontserdini
Kontserdisarja „Noored muusikud” 10. juubeli kontserdil esi-
nevad solistid Maria Listra, Koit Toome ja Reigo Tamm koos 
sümfooniaorkestriga.
Sarja juubelikontsert toimub Tapa Kultuurikojas laupäeval, 7. 
märtsil kell 19. Esitamisele tulevad parimad palad ooperitest, 
operettidest ja muusikalidest. Esinevad Eesti Sümfooniaor-
kestrite Liidu 2014. aasta kollektiiviks valitud Tallinna Ülikooli 
Sümfooniaorkester Martin Sildose juhatamisel ja solistid Ma-
ria Listra, Koit Toome ning kontserdisarja korraldaja Reigo 
Tamm, kes töötab praegu Vanemuise teatris ooperisolistina. 
Kontserdi lõpetab juubelivääriline ilutulestik.
Pilet maksab 8 eurot, sooduspilet 6. Piletid on müügil ainult 
Tapa Kultuurikojas ja need on soovitatav varakult välja osta. 
Kümnendal kontserdil on kümme toetajat: Tapa vald, AS Ku-
ma, Tarekese pubi, Tapa valla noortekogu, Paul-Eerik Rummo, 
Gurud OÜ, Meie Toidukaubad, Tatjana Tamm, Tapa Autobussi-
park ja Eesti Kultuurkapital. 
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Angelic Alternatiivravi
KIROPRAKTIKU VASTUVÕTUD T ja R. Konsultatsioonid 
märtsis TASUTA! Rakvere, Lõuna põik 1a. Info ja eelregistree-
rimine: 56 992 458 Facebook Angelic www.angelicalternatiiv-
ravi.ee

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
märtsikuu üritused
02.03 kell 13 Südamehaigete Ühingu teabepäev: loeng: “Sü-
dame ja veresoonkonna toetamine toidu ja loodusraviga“, 
lektor Liis Orav
10.03 kell 12 Pimedate Ühingu teabepäev: lektor Agu Kiviloo 
Pimedate liidu esimees
12.03 kell 10 projekt: „Märka meid“ - Lasteaed Triin, Krõlli-
rühm
13.03 kell 13 võrdse kohtlemise loeng, nõustamine
14.03 kell 12 Kurtide Ühing: tervisepäev veekeskuses
17.03 kell 9 maniküür, vajalik etteregistreerimine
18.03 kell 10 käeline tegevus: tuniisheegeldamine
18.03 kell 13 kiika-kööki: toorsalat, juustu ürdiskoonid – küp-
setus
18.03 kell 13 Afaasia Ühingu teabepäev Sotsiaalabikeskuses
19.03 kell 10 projekt: „Märka meid“ Hulja lasteaed
19.03 kell 12 juristi nõustamine (vajalik etteregistreerimine)
23.03 kell 10 projekt: „Märka Meid“ Tudu lasteaed
25.03 kell 10 projekt: „Märka meid“ Tamsalu lasteaed Krõll
30.03 kell 13 Vaegkuuljate Ühingu teabepäev
31.03 kell 9 maniküür (vajalik ette registreerida)
Tapa LIÜ: teisipäeviti, reedeti kell 9-15 (nõustamine, tegevu-
sed)
Taidlusringid: kolmapäeviti kell 10 võimlemine; neljapäeviti 
kell 10 tantsuring, kell 13.30 lauluring
NB! alates 1. märtsist pesupesemine - 5 kg 2 eurot
Info: 32 42 023

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu 
loeng
“Südame ja veresoonkonna toetamine toidu ja loodusravi 
abil” toimub 2. märtsil kell 13 Puuetega Inimeste Kojas, Lille 
tn. 8. Lektor Liis Orav. Oodatud on ka diabeetikud ja parkin-
soni diagnoosiga inimesed. Info telef. 32 42 023.

KUHU MINNA
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Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

SEALIHA

SEAHAKKLIHA

SEAPRAAD

(veerand siga)

Vajangu farmist

al /kg

/kg

/kg

2,20

2,30

2,95

€

€

€

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

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

Abielusõrmuste valmistamine

Koolilõpusõrmuste valmistamine

•

•

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

Avatud täiesti uus Husqvarna
remonditöökoda Rakveres, Tallinna tn 47

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

NARVA, Hariduse 13

JÕHVI, Rakvere 35

PAIDE, Suur-Aia 45

AIA- JA
METSATEHNIKA
• MÜÜK

HOOLDUS
REMONT

•
•

HINNASULA
KÕIK KAUBAD 33% SOODSAMAD

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel
Tel 5568 4683

Fix-Weld Tyres OÜ

Talverehvide suur soodusmüük

-50%
Tallinn-Narva mnt 95. km

(Põhjala kinnistu, Põdruse küla, Haljala vald)

* alates 2. märtsist

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Soodsad hinnad
alates -20%st

terve märtsikuu

TÜHJENDUSMÜÜK
Tel 324 3838 www.myntmoobel.ee|

E-R 9.00-18.00, L 9.00-15.00

Rägavere tee 46, Rakvere

•
•
•
•
•

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD
SEINA- JA KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD
NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ
www.rennlux.eu
e-post: info@rennlux.eu
Tel: 5344 8787
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