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Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068
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Skimmerimees sai karistuse Töökuulutusedlk 4 lk 7

TELLI INTERNETIST

või osta kohapealt epood24.eu laost
Niine tn 2, II korrus Rakvere

üle Eestiwww.epood24.eu

epood24.eu

13,99€

19,90€

15,99€

3,99€

15,99€

10,49€

19,99€

5,99€

7,50€

9,99€

34,90€

7,90€

10,90€

1,99€

Jalatsiriiul

Lady gaga Fame kinke-
komplekt
+ dushigeel
+ripsmepikendused

75ml EDP
75ml

Lavazza
Crema &
Aroma
kohvioad
1kg

Kookosõli rafineeritud
250g

Hugo Boss
Deostick
75ml DST

Lokkide keerutaja

Tigi Bed Head Recharge
sügavpuhastav
750ml+750ml

Ziaja Natural Olive
kinkekomplekt

Finish nõudepesumasina
tabletid
56tk

Elizabeth Arden
Green Tea Cream
Deodorant
40ml

Depend GelLack Start Kit
+2 geellakki TASUTA

Laste
sulepadjad
40X40cm

Placent Activ
shampoon
250ml

Kinoki Detox
jalaplaastrid
10tk

Rakveres Vaala Keskuses

Mööblisalong

Sami puidust voodid
(värvus valge ja pähkel)

Riidekapid
soodushinnaga PEHME MÖÖBEL EESTI TOOTJALT! PEHME MÖÖBEL EESTI TOOTJALT! PEHME MÖÖBEL EESTI TOOTJALT!

Lotta nariReimari voodi valge
160x200

Lotta pikendatav voodi Amanda nurgadiivan-voodi
260x160

Nurgalaud
(roheline, punane, must)

179€

108€

192€

Carmen kompl 3+2+1 Lisandra nurgadiivan Sally nurgadiivan-voodi 240x170

1039€ 1072€

alates 499€

alates 510€

Pocket Lux
vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

80*200, 90*200,
120*200, 140*200,
160*200, 180*200

alates 139€
alates 88€
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Kuulutuse eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses le-
hes, kui ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele hilje-
malt neljapäeval kella 11ks.

Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuse sisu eest.

Kui vaadata viimaseid aren-
guid Eesti haiglavõrgu „kor-
rastamisel“, joonistub selgelt 
välja suund, et Reformiera-
konna, IRLi ja sotside valitsus 
on võtnud eesmärgiks tulevi-
kus alles jätta vaid need haig-
lad, mis asuvad kahes Eesti 
suuremas linnas – Tallinnas ja 
Tartus.

Tervishoiu krooniline 
alarahastatus suurendab 
ravijärjekordi
Sellisele tõdemusele annab 
kinnitust asjaolu, et Rakvere 
haiglast suunatakse 2246 ra-
vijuhtu teistesse haiglatesse. 
See tähendab, et Rakvere 
haiglale antakse inimeste ra-
vimiseks riiklikult vähem ra-
ha. Selline tegevus ei ühtlusta 
kohe kindlasti ravi kättesaa-
davust, vaid pigem vastupidi 
– pikendab  niigi masenda-
vaid ravijärjekordi veelgi.
2015. aasta 1. oktoobri seisu-
ga oli eriarstiabi ravijärjekor-
da registreerinud 184 000 ini-
mest. See on müstiliselt suur 
arv rahvast! See tähendab, et 
osa erialaarstide vastuvõtule 
peab hädasolija ootama ko-
gunisti kolm kuni neli kuud. 
Kõige kurvem on, et aastate 
jooksul on ravijärjekorrad 
muudkui pikenenud, ja selle 
selgeks põhjuseks on läbi 
aastate riigipoolne tervishoiu 
krooniline alarahastamine.
Vabariigi Valitsus on hakanud 
tervishoiu pealt üha rohkem 
kokku hoidma. Kui 2009. aas-
tal oli tervishoiu rahastamise 
osatähtsus sisemajanduse 
kogutoodangust (SKT-st) 6,6 
protsenti, siis 2014. aastaks 
oli see vähenenud juba 6,2le 
protsendile SKT-st. Kui võr-

relda Eesti panust teiste 
OECD riikidega, oleme seal-
ses edetabelis selgelt viimas-
tel positsioonidel. Näiteks 
2013. aastal jäi meist maha 
üksnes Türgi. Kui kõik teised 
riigid peavad tähtsaks panus-
tada oma elanike tervise eest 
hoolitsemisse, siis Eesti valit-
sus paistab silma pigem vas-
tupidise suhtumisega.  
Seos ravijärjekordade pikene-
mise ja pideva tervishoiu ala-
rahastamise vahel on selge. 
Mida vähem tervishoidu pa-
nustatakse, seda pikemaks lä-
hevad ka ravijärjekorrad. Kui 
selline tendents jätkub, võib 
tulevikus muutuda peaaegu 
võimatuks  eriarsti vastuvõtu-
le pääsemine, sest juba prae-
gu on tükk tegemist, et sinna 
saada. 
Kui Vabariigi Valitsuse plaan 
saab teoks ja tulevikus saab 
haiglaravi põhimõtteliselt ai-
nult kahest suuremast linnast 
– Tallinnast ja Tartust -, siis 
piirab see kindlasti omakorda 
ravikättesaadavust veelgi. Ju-
ba täna on teada juhtumeid, 
kus Kagu-Eestist peab mõni 
memm või taat hommikul 
kell 8.15 olema Tallinnas või 
Tartus arsti vastuvõtul, kuid 
ühistransport ei võimalda tal 
selleks ajaks sinna mitte kui-
dagi jõuda. Täna on tavapära-
seks muutunud, et arsti aega 
ei saa ka muuta, sest siis võib 
arstilkäik taas kuudeks edasi 
lükkuda.  Kui arstile soovijal 
ei ole Tallinnas või Tartus su-
gulasi või häid sõpru, kellelt 
öömaja paludes tüli teha,  
muutubki küsitavaks, kuidas 
tal on füüsiliselt üldse võima-
lik kohale jõuda õigeks ajaks. 
Ei taha uskuda, et valitsus 

oleks ka valmis hakkama 
maapiirkondadest pärit rah-
va hotelliarveid kinni maks-
ma. Sellisele juhtumisele aga 
haiglavõrgu „korrastamis-
plaan“ ei mõtle, kuna valitsu-
se jaoks ei ole keskmes mitte 
inimeste huvid, vaid rahaline 
kokkuhoid ja efektiivsuse 
tõstmine. Tuleb kurvastusega 
taas nentida, et Reformiera-
konna valitsus ei taha või ei 
suuda numbrite taga näha 
inimesi.

Arstiabi kättesaadavus on 
maapiirkondades lange-
mas 19. sajandisse
Tegelikkuses ei ole siin ka mi-
dagi üllatavat, et Rõivase pa-
rempopulistlik valitsus hoiab 
kokku eesti rahva tervise 
pealt. Reformierakonna mõt-
teviis on läbi aegade lähtu-
nud ju põhimõttest, et igaüks 
on oma õnne sepp, hädasoli-
jad on oma hädades ise süüdi 
ja tugevamad jäävad ellu! Se-
da mentaliteeti on teadlikult 
ja pidevalt jälgitud ka Eesti 
riigi valitsemisel.  Oleme va-
litsuse juhtimisel suundumas 
olukorda, et kui inimesel on 
raha, siis ta saab ka enda ter-
vist parandada. Kui aga raha 
napib, siis tuleb oodata oma 
tervisehädaga kasvõi kuus 
kuud ravijärjekorras ja loota, 
et tervis nii kaua vastu peab.
Jutt sellest, et inimesed võik-
sid maale kolida ja maal ela-
da, muutub iga aastaga üha 
arulagedamaks, lähtudes sel-
lest, kuidas riik ise maalt välja 
kolib. 

Siret Kotka,
Riigikogu maaelukomisjoni 

aseesimees

Eesti tulevik – haiglad 
ainult Tallinnas ja Tartus?

Eestlane tahab muudkui valida
Kui eestlasele antaks vaba voli, siis ta muudkui valiks: Kesk-
erakonna esimeest, olümpiakomitee presidenti ja loomuli-
kult ka riigi presidenti. Vähemalt selline mulje on jäänud, kui 
uskuda meediakajastusi.
Paraku ühtki nimetatuist tavakodanik valida ei saa. Olgu Ees-
ti presidendiga kuidas on – see teema tahaks pikemat deba-
teerimist –, aga meediamöll Keskerakonna esimehe ja olüm-
piakomitee presidendi valimise ümber on pisut hämmastav. 
Tundub nagu, et sõna võtavad kõik, kel sõnad vähegi suus, ja 
seda vaatamata asjaolule, et Keskerakonna parteipiletit tas-
kus pole või teadmised spordist ja spordijuhtimisest piirdu-
vad tõdemusega „spordipoiss Rasmus Mägi on nii ilus mees“.
Ma hästi ei usu, et näiteks Delfi kommentaariumis tekitavad 
kirgede möllu EOK liikmed, kelle ainupädevusse EOK presi-
dendi valimine tegelikult kuulub. Samuti loeb kommentaari-
dest välja, et oma eelistusi pritsitakse ainult emotsioonide 
pealt skaalal meeldib-ei meeldi, aus-ebaaus, poliitik-mitte-
poliitik. Lisaks pole suuremal osal kommenteerijaist õrna ai-
mugi, millised on EOK presidendi tegelikud tööülesanded 
(sama mure paistab vaevavat muidugi ka kandidaate endid - 
nii mõnedki neist on oma propagandakõnedes rääkinud as-
jadest, mis EOK presidendi ametiga kohe kuidagi ei haaku).
Rahunege nüüd maha, gallupite pidajad ja „hääletajad“, las 
spordiorganisatsioonid valivad endale ikka ise juhi. Nemad 
teavad kindlasti paremini, millist sõnumit konkreetne kandi-
daat endas kannab, keda pidada pullivennaks ja keda tõsi-
seks pretendendiks. Anonüümne sõnavõtt on eestlase lem-
miktegevus. Kahjuks ei paista aktiivsust aga siis, kui muga-
vast kontorist peab püsti tõusma ja oma meelsust kuidagi 
füüsiliselt näitama. Kas kardetakse (miks?), ollakse laisad ja 
mugavad, või klähvitakse lihtsalt klähvimise pärast?
Nii näiteks jääb kõrvaltvaatajale mulje, et EKRE või Odini sõ-
dalaste teema on Eestis number üks. Vaadates aga rahvaarvu 
nimetatud organisatsioonide korraldatud üritustel, siis on 
osalejaid vaid käputäis. Ei pooldajaid, ei vastaseid.
Samas ei saanud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 
paraad ette mingit meedia-trianglit, aga kui palju rahvast oli 
n-ö raja ääres! Kui nüüd kaks teemat omavahel kokku viia, 
siis tahan öelda, et kisa on meedia kommentaariruumides 
alati rohkem kui villu. „Arvamusliidrid“ on tegelikult ühed ja 
samad inimesed ning isegi Eesti väikese rahvaarvuga võrrel-
des on neid tegelikult käputäis, kelle isiklikest eelistustest 
moodustub näiliselt terve Eesti rahva arvamus.
Härrased, kes te kandideerite EOK presidendiks: rääkige oma 
rahva, see on spordirahvaga. Ärge raisake oma energiat telee-
sinemistele ja odava populaarsuse võitmisele. Tehke nii, na-
gu tegi lugupeetud olümpiamedalist Jüri Tamm, kes teatas 
oma kandideerimisest viimasel hetkel ja pani lõualaksutami-
se asemel lauale 28leheküljelise programmi. On see nüüd 
hea või halb programm, selle üle otsustagu juba asjatundjad, 
aga vähemalt on, mille põhjal otsustada.

Aivar Ojaperv
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Päästeameti Ida päästekes-
kuse inspektorid kontrolli-
sid veebruari esimesel poo-
lel Virumaal 184 kodu tu-
leohutust. Ida-Virumaal 
käidi 106, Lääne-Virumaal 
78 kodus. Tuleohutusnõu-
ded olid täidetud 115 ma-
japidamises, päästeameti 
„sõelale“ jäi aga 69 kodu, 
mis ei ole tuleohutuse sei-
sukohast vaadates turvali-
sed. 

Marti Siim,

Päästeameti Ida päästekes-
kuse juhi asetäitja tuleohu-

tusjärelevalve alal

Alates 2009. aasta juulist on 
suitsuandur kohustuslik igas 
kodus. Eluruumide kontrolli-
misest teavitati üldsust mee-
dias ning sellega kaasnes sel-
ge sõnum: kellel suitsuandu-
rit ei ole, saab trahvi.
Reid näitas, et kontrollitud 
kodudes vaid neljas puudus 
suitsuandur. Väga tubli saa-
vutus!
Kõik justkui teavad, et suitsu-
andur peab kodus olema, 
kuid väga paljud ei ole endale 
teadvustanud, et suitsuandu-
rist on kasu ainult siis, kui see 
on õigesti paigaldatud ja töö-
korras. Reidi käigus tuvastasi-
me, et 39 juhul oli andur küll 

olemas, aga valesti paigalda-
tud, patarei oli tühi või esines 
mõni muu puudus. 
Ei saa öelda täpset arvu, kui 
palju elusid on suitsuandur 
suutnud päästa, küll aga saa-
me tõdeda, et ainuüksi sel 
aastal on Eestis tulesurma läi-
nud 12 inimest (neist Ida-Vi-
rus 2) ja neis õnnetustes puu-
dus 10 juhul ruumides suit-
suandur. 

Kütteseadmete ohutus
Päästeamet on korduvalt – 
seda ka meedia vahendusel - 
rääkinud küttesüsteemide 
ohutusest, seejuures ka nõu-
dest, mille järgi küttekoldeid, 
korstnaid ning lõõre peab igal 
aastal puhastama ning vähe-
malt kord viie aasta jooksul 
peab eramajades seda tege-
ma kutsetunnistusega korst-
napühkija. 
Ka selle nõude mittetäitmise 
eest võib isikule määrata 
trahvi, kuid Päästeamet ei 
pea õigeks trahviga hirmuta-
mist, vaid ikka mõtteviisi 
muutust. 
Viimase kontrollikäigu tule-
mused näitasid, et Virumaa 
41 kodus oli puudustega küt-
tesüsteem. Seejuures rohkem 
kui pooltel juhtudel olid küt-
tesüsteemid nõuetekohaselt 
puhastamata ehk teisiti öel-
des ei olnud nendes kodudes 
inspektorile esitada korstna-
pühkija akti. 

Kütteperioodil ei möödu päe-
vagi, kui päästjad ei peaks 
välja sõitma väljakutsetele, 
kus puhastamata küttesüs-
teemist või katkisest kütte-
koldest saab alguse tulekah-
ju.
Nimetatud näited juhivad ta-
hes-tahtmata mõtteni, kas 
trahvihirm on tõepoolest 
suurem kui surmahirm? 
Mõistagi on küsimus taotlus-
likult ülepaisutatud.
Millegipärast ei mõista ini-
mesed, et kartma peaks tule-
kahju, mille tulemusel võib 
kaotada enda või enda lähe-
dase elu, mitte trahvi. Mõtlev 
inimene peaks aduma, et tu-
lekahjuga tekitatud kahju on 
kordades suurem kui määra-
tud trahv. 

Tuleohutus kodus
Kontrollreid kodudesse kes-
kendus suitsuanduritele ja 
küttesüsteemidele. Kahjuks 
ei ole kodude tuleohutus sõl-
tuv ainult nimetatud kahest 
tingimusest. Tuleohutud elu-
ruumid tähendavad ka ter-
veid ja kontrollitud elektri-
süsteeme, kontrollitud gaa-
siseadmeid, kodus mittesuit-
setamist ja ka lihtsalt puhtust 
ning korda. Ilmselt kõige olu-
lisem on aga inimese teadlik-
kus tuleohutusest ja tahtmine 
muuta oma elu turvaliseks. 
See on valikute küsimus. 
Kõige eest trahvima ei peaks 

ega saagi. Iga inimene peab 
ise enda jaoks selgeks mõtle-
ma, kuidas ta saab oma kodu 
turvaliseks teha ning mida 
peab muutma oma elustiilis, 
et see ei oleks ohtlik. 
Siinkohal ei saa mainimata 
jätta, et meie seas elab inime-
si, kes ise ei ole võimelised 
enda turvalisuse eest seisma, 
vastutama ja midagi ette võt-
ma. 
Päästeamet teeb palju tööd 
selle nimel, et jõuda kõigi 
abivajajateni, et inimesed 
teadvustaksid ohte ning os-
kaksid neid ette näha ja välti-
da. Päästeameti ennetajad 
koolitavad igas vanuses ini-
mesi, päästjad teevad kodu-
külastusi, et individuaalselt 
nõustada inimesi, meedia va-
hendusel toimuvad ohutus-
kampaaniad. 
Inimestel tasuks neid sõnu-
meid kuulda ja kuulda võtta. 
Neile aga, kellele mõjub ai-
nult n-ö hirmutamistaktika, 
võin öelda, et ei tohiks kes-
kenduda teadmisele, et sel-
leks korraks on trahvioht 
möödas. 
Päästeamet jätkab kodude 
tuleohutusega tegelemist. 
Ükski määratud või määra-
mata trahv ei too inimelu ega 
kellegi kodu tagasi. Tuleohu-
tus ei ole ainult Päästeameti 
„asi“ , see on iga inimese teha 
ja tagada.

Hirm trahvi saada on surmahirmust suurem
LIIKLUSÕNNETUSED
1. märtsil kella 7.10 ajal toimus liiklusõnnetus Laekvere vallas 
Laekvere-Muuga tee 4,7. kilomeetril, kus 48aastane Terje kao-
tas kontrolli sõiduauto Toyota Avensis üle ja sõitis vasakule 
teelt välja. Sõiduk paiskus katusele. Sõiduki juht toimetati 
Rakvere Haiglasse.
28. veebruaril kella 19.30 paiku toimus liiklusõnnetus Rakve-
res Tartu ja Lilleoru tänava ristmikul, kus sõiduautot Audi A3 
juhtinud 90aastane Taimi eiras ristmikul liiklusmärgi ,,Anna 
teed“ nõudeid ja sõitis otsa paremalt lähenenud sõiduautole 
Toyota Corolla, mida juhtis 21aastane Martin. Audi juht toi-
metati Rakvere haigla EMOsse ning lubati hiljem kodusele 
ravile. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. 
Politsei palub õnnetuse pealtnägijatel helistada 112 või 
3222779.

VARGUSED
29. veebruaril teatati, et Tapal Kivi tänaval murti sisse era-
musse ja selle kõrvalhoonesse ning varastati isiklikku vara. 
Kahju on selgitamisel.
26. veebruaril teatati, et Vihula vallas Ilumäe külas murti sisse 
eramusse ja samal territooriumil asuvatesse kõrvalhoonetes-
se ning varastati televiisor, raadio, tööriistu ja muud vara. 
Kahju on 5248 eurot.

KALLALETUNG
1. märtsil tungiti Rakkes Oru tänaval asuvas korteris kallale 
28aastasele mehele.

PÕLES ELEKTRIKILP
27. veebruaril kell 21.25 teatati häirekeskusele tulekahjust 
Rakke alevikus Vahtra tänava elumajas. Kohale saabunud 
päästjad selgitasid välja, et kortermajas oli süttinud elektri-
kilp, millest oli tuli jõudnud levida ka seinale ja vahelaele. Tu-
lekahju kustutamiseks oli päästjatel vaja lammutada maja 
ehituskonstruktsioone. Maja tuulutati ning päästjad lahkusid 
sündmuskohalt kell 22.36. Kohale kutsuti ka elektrikud, kes 
pidid edasi tegelema maja elektrivarustuse taastamisega.

Kuulutaja
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Viru maakohtu Rakvere 
kohtumajas määrati karis-
tus mehele, kes paigaldas 
kopeerimisseadmeid pan-
gaautomaatidele ja valmis-
tas võltspasse.

Kaius Mölder

Möödunud reedel luges koh-
tunik Kristel Vedro kohtus et-
te 30aastase Sergei Missijuki-
le kohtuotsuse. Süüdistuses 
oli kirjas, et kohtualune han-
kis  2011. aasta augustis pan-
gakaardi võltsimiseks vajaliku 
kopeerimisseadeldise ehk 
skimmeri. Missijuk paigaldas 
seadeldise Rakveres, Pärnus 
ja Kohtla-Järvel asuvate sula-
rahaautomaatide külge ja ko-
peeris eeluurimisel tuvasta-
mata arvu sularahaautomaati 

kasutanud pangaklientide 
pangakaardi andmeid ja 
PIN-koode.
Veel tuvastati eeluurimise 
käigus, et skimmeri abil ko-
peeritud pangakaartide and-
meid ja paroole kasutasid tu-
vastamata isikud, kes valmis-
tasid võltsitud pangakaarte. 
Nende abil võeti Venemaal 
asuvates sularahaautomaati-
des raha välja.
Rakverre paigaldas Missijuk 
skimmeri 5. septembril 2011 
Tallinna tänaval asuva kaup-
luse Meie küljes asuvale 
Swedbanki automaadile. Sea-
deldis avastati alles 7. sep-
tembril.
Lisaks skimmerite paigalda-
misele valmistas mees ajava-
hemikul 2010-2012 Jõhvis 
kaks Soome Vabariigi passi. 
Veel süüdistati Missijuki selle 

eest, et 2011. aasta sügisel ka-
sutas ta Pokerstarsi mängu-
saidile oma mängijakontole 
raha sissemaksmiseks kre-
diitkaarte, milleks tal puudus 
õigus. Uurimine tuvastas, et 
sissemakseid oma kontole te-
gi ta võõraid krediitkaarte ka-
sutades vähemalt kolmeteist-
kümnel korral. Mees tekitas 
Pokerstarsile kahju ligemale 
5000 eurot, kuid selle summa 
hüvitas ta kannatanule juba 
eeluurimise käigus.
Kohus määras mehele kokku-
leppemenetluse käigus lõpli-
kuks karistuseks 11 kuud ja 
27 päeva vangistust ühe- aas-
tase katseajaga. Samuti tuleb 
mehel kanda riigi tuludesse 
poolteist tuhat eurot nii 
sundraha kui ka tasu eksper-
tiiside eest.

Haridusvaldkond 
sai riigilt toetust
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) sõlmis Haridus- 
ja Teadusministeeriumiga 
riigieelarvelise toetuse kasu-
tamise lepingu, millega VI-
ROL toetab ministeeriumi 
eraldatud vahenditest Lää-
ne-Viru maakonnas tegutse-
vate munitsipaal-, riigi- ja 
eraüldhariduskoolide õpe-
tajate aineühenduste ja koo-
lijuhtide ühistegevusi ning 
õpilaste aineolümpiaadide, 
võistluste ja õpilasürituste 
korraldamist ja nendest osa-
võtmist, samuti munitsi-
paal-ja erakoolieelsete laste-
asutuste õpetajate ja mees-
kondade täiendusõppe kor-
raldamist.
Lepinguga annab ministee-
rium VIROLile eelnimetatud 
tegevuste läbiviimiseks rii-
gieelarvelist toetust 70 581 
eurot, millest 17 571 eurot 
on koolieelsete lasteasutus-
te õpetajate ja meeskonda-
de täiendusõppeks. 
VIROLi tegevdirektori Sven 
Hõbemägi (pildil) sõnul 
teeb ettepaneku toetusva-
hendite kasutamiseks VIRO-
Li hariduskomisjon, kuhu 
kuuluvad haridusvaldkon-
dade spetsialistid, kellel on 
haridusprojektide menetle-
mise pikaajaline kogemus. 

Kuulutaja

Pangakaarte kopeerinud 
mees sai karistuse
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MÕNE REAGA

Kadrina rahvamajas toi-
mus kolmas väikestes pru-
ulikodades toodetud õllede 
degusteerimine ja hinda-
mine „Kadrina hää“. Suu-
re tõenäosusega on tege-
mist suurima sellelaadse 
ettevõtmisega Eestis. Sel 
korral oli hindajaid lige-
male 60, kes esindasid sei-
nast seina maitsemeelt: 
alates väikeõllede asja-
tundjatest ja lõpetades po-
liitikutega.

Aivar Ojaperv

Eestis on juba ligi 30 pruuli-
koda, kus toodetakse nn käsi-
tööõlut. Lisaks tegutsevad 
„mustlaspruulid“ ehk õlle-
tootjad, kel on küll oma os-
kusteave ja retseptid, kuid 
pruulimiseks renditakse mõ-
ne teise väikepruuli sead-
meid. Kõik nimetatud on tek-
kinud paari-kolme viimase 
aasta jooksul pärast seda, kui 
tehti seadusemuudatus ja 
väikeõlletootjate jaoks vähen-
dati aktsiisimäära poole võr-
ra.

Kõik ei mahtunudki 
võistlema
Kadrina Saunaklubi - nemad 
„Kadrina hääd“ korraldavadki 
- tabas üsna „õllerevolutsioo-
ni“ alguses ära, et väikepru-
ulikodade populaarsus hak-
kab järsult tõusma ja sarna-
sed degusteerimised-hinda-
mised on kasulikud nii tarbi-
jale kui ka tootjale. Kui esime-
sel „Kadrina hääl“ osales vaid 
kolm-neli tootjat kümmekon-
na õllega ja degusteerijaid oli 

Ilm soosis tänavust presidendimatka
13. presidendimatkal Aegviidust Jänedale osales tänavu um-
bes 1500 inimest. Matka avas president Arnold Rüütel.
„Osalejaid oli ligi 1500. Rekord on meil umbes 2000. Aga tä-
navune arv oli täpselt sobilik, jõudis ilusti toitlustada,“ rääkis 
presidendimatka projektijuht Kadri Toomingas. 
Osalejaid oli nii jalgsi kui suuskadel. Projektijuhi sõnul osales 
jalgsimatkal veidi rohkem inimesi.
Matk sujus probleemideta. „Kõik läks väga hästi,“ sõnas Too-
mingas. „Meil oli ilm, mis meid soosis. Imeilus talveilm! Eel-
misel päeval sadas veel värsket lund ja suusarajad olid täius-
likud,“ kirjeldas ta.
Matk algas Aegviidust ning lõppes Jänedal. Soovijatel oli või-
malik alustada ka poolelt teelt Nelijärvelt. Suusamatka täis-
pikkuseks oli 10 kilomeetrit, jalgsimatkajad läbisid 7 kilo-
meetrit. Finišis Musta Täku Tallis pakuti matkalistele sooja 
suppi ja teed. 
Matkaga paralleelselt oli Jäneda lossis avatud Papa Krimmi 
koogikohvik ning toimus Mart Krimmi nimeline koogivõist-
lus. 
Võidukoogi valmistas Anne Grave. Tema koogist saab Jäneda 
mõisa esinduskook 2016. aasta külastusmängul  „Unustatud 
mõisad“. 

Liisi Kanna

Suveaeg muudab reisirongide 
graafikut
Üleminek suveajale toob Eestis kohalikku reisirongiliiklust 
opereeriva Elroni sõiduplaanidesse muudatusi alates 27. 
märtsist. Muutuvad Tallinna-Narva-Tallinna liini kahe reisi 
sõiduplaanid, Tallinna-Pääsküla liinil muudetakse kahe reisi 
sõiduplaane ning lisatakse üks uus reis.
Alates pühapäevast, 27. märtsist kehtivad uued põhisõidu-
plaanid järgmistel Narva-suunalistel Elroni reisidel.
Reisi nr 220 väljumisaeg Tallinnast on jätkuvalt kell 8.51, saa-
bumine Narva kell 11.35 (minut varem kui enne).
Reisi nr 222 uus väljumine Tallinnast on kell 15.30 (se-
ni16.11), saabumine Narva kell 18.12 (seni 18.58). Rakveres 
on see rong uue graafiku kohaselt kell 16.50
Reisi nr 227 uus väljumine Narvast on kell 18.27 (seni 19.13), 
saabumine Tallinna kell 21.14 (seni 21.56). Rakverest uue 
graafiku kohaselt kell 19.27.
Muudatused on tingitud iga-aastasest suveajale ülemineku-
ga kaasnevast rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaanide 
muutumisest.
Täpsed muudetud väljumisajad on toodud http://elron.ee/
muudatused/.

Aivar Ojaperv

Kolmandal „Kadrina hääl“ võidutsesid 
Tankeri ja Õllenaudi pruulikoda

Karmo Tüür esitleb võitjat, Tankeri Sauna Sessionit. 
Fotod: Mihkel Lehtmets

paarikümne ringis, siis täna-
vu oli viimaseid juba ligemale 
60 ning kõik soovijad enam 
oma toodanguga degusteeri-
mislauale ei mahtunudki.
„Pidime tegema valiku, sest 
kui degusteeritav kraam oleks 
ületanud 20 sordi piiri, siis 
oleks asi mõtte kaotanud,“ 
märkis saunaklubi president, 
birofiil ja seesinase ürituse 
idee autor Ülo Kais. „Kahjuks 
ei saanud selle tõttu oma too-
dangut pakkuda „mustlased“. 
Samuti võis iga pruulikoda 
degusteerimisele saata vaid 
ühe õlle, kuigi võistlusklasse 
oli kaks –  „kerge“ ja „raske“. 
See viimane määratlus on pi-
sut meelevaldne ja piir nende 
vahel hägus. Iga tootja pidi 
ise otsustama, kummas klas-
sis võistleb: kas kergete nn 
saunaõllede hulgas või kan-
gete, tummiste ja eripäraste 

õllede „raskes“ klassis.“
„Kergesse“ klassi kogunes 
võistlejaid 10 ning võidu nap-
sas Harjumaal Vaidas tegutse-
vas Tankeri pruulikojas val-
mistatav Sauna Session. 
Võistlusele eelnenud ennus-
tusmängus panustatigi sellele 
õllele kõige rohkem, sest 
teadlikud õllesõbrad olid „ka-
sevihtadega õlle“ headusest 
teadlikud: tegemist on ühe 
enim müüdava väiketootjaõl-
lega Eestis. Õlle omapäraks 
on kergesti ära tuntav kase-
vihtade maitse, mida õlle kee-
duvees eelnevalt tõepoolest 
leotatakse, 40 vihta tonni vee 
kohta.
Teise koha sai kergete õllede 
seas Verneri Meeõlu (toode-
takse Raasiku pruulikojas) ja 
kolmanda Sagadi mõis (toot-
jaks firma nimega Veldi ja 
Tütred, pruulikoda tegutseb 

Juminda poolsaarel).
Kahjuks ei jõudnud esiviisi-
kusse äsja avatud Moe pruuli-
koja Muddis Golden Ale, aga 
siinkohal võis tegemist olla ka 
juhuste halva kokkulangemi-
sega: tegemist oli esimese 
Moel valminud partiiga ja 
kuulu järgi käis veel villimis-
liini häälestus, „Kadrina hää-
le“ toodud õlled said pudelis-
se sõna otseses mõttes viima-
sel tunnil. Seetõttu oli degus-
teerimisele jõudnud õlu kõi-
kuva kvaliteediga – mõnes 
lauas parem, mõnes mitte nii 
hea. Kaubandusvõrku jõudev 
toodang on juba loodetavasti 
stabiilselt hea.

Tootjate seas populaarne
Raskete õllede võistlusklassis 
pälvis esikoha Tume Pool, 
mille edu oskasid samuti pä-
ris mitmed degusteerijad ette 
ära arvata. Seda õlut pruuli-
takse Eesti ühes vanimas väi-
kepruulikojas Keilas, poeletti-
delt leidmiseks on ehk abiks 
teadmine, et Keila õlled kan-
navad kaubamärki Õllenaut. 
Teise koha sai mullu sama 
võistluse võitnud Tammine 
Õlu (Vormsi pruulikoda) ja 
kolmanda Jää Vabaks! (tootja 
Õllevõlur asukohaga Muras-
tes).
Degusteerimist juhendanud 
ja õllesid tutvustanud Eesti 
tuntuim õlleblogija Karmo 
Tüür märkis, et „Kadrina hää“ 
on tootjate hulgas omanda-
nud juba sellise populaarsu-
se, et pea kõik räägivad sel-
lest. „Lisaks olin huvitava tõ-
siasja ees: mõni võistlusele 
jõudnud õlu oli nii uus, et mi-
nagi nägin seda esimest kor-
da, rääkimata maitsmisest.“
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Peeter Pärtel tõi 12 aastat 
tagasi Eestisse finantshari-
duse propageerija ja kirja-
niku Robert Kiyosaki 
lauamängu Cashflow. Sealt 
saadud ideed kannustasid 
teda ostma üürikinnisvara 
ja püüdlema finantsilise 
vabaduse poole. Õppides ja 
praktiseerides süttis temas 
ka kirg oma teadmisi ja 
kogemusi teistega jagada – 
temast sai koolitaja.

Katrin Kivi

Milline on olnud teie tee in-
vestorina?
Kinnisvarainvestorina alusta-
sin Tallinnas 2004. aastal 
2toalise korteriga, mille müü-
sin maha aastal 2007 ja uue 
ostsin alles 2010.a. Siis oli sel-
ge, et kinnisvarahinnad enam 
ei lange. Omandasin koos 
abikaasaga paari aasta jook-
sul 4 kahetoalist korterit. 
2015.a alguses müüsime need 
ning omandasime suuremad 
korterid, mida üürime välja 
tubadena. Kokku on meil 25 
tuba ja laekuv üürisumma on 
piisav, et tasuda kulud, laenu-
maksed, maksed kaasinves-
toritele, ning alles jääv osa 
katab veidi enam kui meie 
elamiskulud. 
Esimene ahaa-moment oli 
see, et üürnikud reaalselt te-
gidki iga kuu üürimakseid ja 
peale laenumakseid jäi iga 
kuu üle 65 eurot (1000 kroo-
ni). Enne seda polnud ma su-
gugi kindel, et kogu see asi 
toimib. Eks mu kõrval oli ka 
inimesi, kes hoiatasid, et see 
ei hakka kunagi toimima - 
üürnikud jätavad maksmata, 
lõhuvad korteri ära ja mida 
kõike veel.
Tähtis moment oli ka 2015. 
aasta mais, kui mõistsin, et 
olemegi „oravarattast“ väljas. 
Alguses mõtlesin töötegemise 
lõpetada, aga tundsin iga-
vust. Mulle meeldib see, mida 

ma teen. Seega otsustasin 
korrigeerida oma tegevusi. 
Vähendasin koolituste hulka 
kahele koolitusele aastas - 
üks kevadel ja üks sügisel. Sa-
mas olen rohkem avatud esi-
nemistele teiste inimeste 
koolitustel, nagu näiteks 19. 
märtsil Rakvere kogemusse-
minaril.

Miks just kinnisvara?
Üürikinnisvara puhul on 
kontroll minu käes: kontroll 
tulude ehk üürikulude ja vara 
enda üle; kontroll laenukoor-
muse ning laenumaksete üle. 
See loob mulle kindluse. Kin-
nisvara suur eelis on laenura-
ha kasutamise võimalus – 
vaid kinnis-
vara tagatisel 
saab nii ma-
dala intressi-
ga laenu. Li-
saks ei pea 
investoreid 
pikalt veen-
ma, et äri 
toimib - ini-
mesed vaja-
vad elukoh-
ta. Need kaks 

- laen ja investorite kaasami-
ne - võimaldavad kinnisva-
rasse investeerida ka väga vä-
he enda raha mängu pannes. 
See sobis mulle ideaalselt, 
sest nii alguses (2004) kui  
uuesti alustades (2010) ei ol-
nud mul eriti enda raha. 
2007. aastal korteri müügist 
teenitud raha kaotasin väärt-
paberitehingutega.

Milliseid investeeringuid 
veel teete?
Teine minu lemmikvaraklass 
on ettevõtlus. Põhjused on 
osaliselt sarnased - kontroll 
on minu käes. Kuid ettevõtlu-
se eeliseks on ka see, et sisuli-
selt saab mitte millestki mi-

dagi luua ehk alustamiseks 
pole taas kord kapitali eriti 
vaja. Piisab enam-vähem 
mõistlikust mõttest ja klienti-
de kuulamisest. Lisada on va-
ja kõvasti enda tööd ning aru-
kat teiste inimeste kaasamist.

Olete öelnud, et juba käes-
oleval aastal võib kinnisvara-
turg taas langeda. Miks nii 
arvate?
Eesti suurimates linnades 
näeme üha enam, et korte-
reid - kuulduste kohaselt ka 
äripindu - valmib rohkem, 
kui jooksvalt ostetakse. Seega 
tekib “laoseis” ja on vaid aja 
küsimus, mil arendajad on 
sunnitud hindu langetama, et 

“ülejäägist” 
vabaneda. 
Siin saab kin-
nisvara suu-
rim eelis ehk 
laenu kasuta-
mine suuri-
maks miinu-
seks, sest 
mingil hetkel 
tuleb arenda-
jatel laenud 
tagastada.

Suures pildis ma ei usu, et 
just see sündmuste ahel järg-
mise majanduslanguse käima 
lükkaks, kuigi aitab kaasa. Pi-
gem oleme mõjutatud välis-
test teguritest ja minu jaoks 
autoriteetsed allikad on veen-
valt põhjendanud, miks just 
see aasta on uue majandus-
languse alguseks. Aasta algas 
suure börsilangusega, paljud 
suurriigid on üha enam hä-
das laenude teenindamisega 
seoses madala naftahinnaga. 
Elame-näeme, kust seekord 
midagi käriseb ja doomino 
liikuma hakkab.
Tegelikult isegi ootan uut ma-
janduslangust, et soetada 
kinnisvara mõistliku hinnaga. 
Samas naudin ka praegust 
majandusbuumi - üürihin-
nad on kõrgemad kui kunagi 
varem ja saan uueks langu-
seks kapitali koguda.

Olete Robert Kiyosaki väljen-
dit kasutades väljunud 
„oravrattast“ ehk teie pas-
siivne tulu võimaldab elada 
tööd teed tegemata. Miks pa-
nustate veel inimeste õpeta-
misesse?
Minu missioon on tõsta eest-
laste majanduslikku heaolu. 
Usun, et inimene peab tege-
ma seda, mis tal hästi välja 
tuleb ja millega suudab ühis-
konnale enim väärtust pak-
kuda. Minul on selleks tege-
vuseks koolitamine.
Vihkasin üldhariduskoolis 
õppimist. Olin pidevalt õpe-
tajate toa kõrval tahvlil koos 
parimate õpilastega, kuid mi-
na olin halvimate õpilaste ni-
mekirjas. See negatiivne ko-
gemus on jäänud meelde ko-
gu eluks. Hiljem koolitustel ja 
seminaridel käies avastasin, 
et mulle meeldib õppida, kui 
teema mind huvitab. Seetõttu 
asusin omandama Kiyosaki 
kasutatud kiirõppe meeto-
deid ja inimeste kaasamise 
oskust. Õpetan nii, nagu mul-
le endale meeldib õppida, 
kaasates osalejaid, lastes neil 

omavahel teemasid arutada 
ja esitada hulgaliselt küsimu-
si.

Mis on kõige suurem prob-
leemkoht Eesti ühiskonnas?
Eestil on vaja rohkem ettevõt-
jaid ja tööandjaid, mitte vaid 
ettevõtlikke töötajaid. Samuti 
on vaja suuremaid ambit-
sioone ettevõtjate hulgas, mis 
sunniks ettevõtteid ja inves-
teeringuid kasvatama ning 
kaasama investoreid ning 
laenuraha. Tundub, et selle 
asemel tahavad paljud inime-
sed endiselt kiiresti rikkaks 
saada ja pikaajaliselt õiges 
suunas liikumine ei ole neile 
oluline. 
Palju on rahmimist, püra-
miid- ja võrkturundusskee-
midesse raha matmist õigus-
tusega, et nende abil saab kii-
resti rikkaks. Võib-olla mõni 
saab, kuid kelle arvelt? Palju-
de elu jooksul kogutud sääs-
tud mängu pannud eestlaste 
arvelt!
Lahendusena näen tõelise fi-
nantskirjaoskuse laiemat 
õpetamist, sest ükski inimene 
ei ole tõeliselt vaba enne, kui 
ta on finantsiliselt vaba. Vaid 
finantsiliselt vaba inimene 
saab teha sõltumatuid otsu-
seid, isegi siis, kui need on 
ebapopulaarsed. Tõelise fi-
nantskirjaoskuse all pean sil-
mas oskust teha vahet vara-
del ja kohustustel, headel ja 
halbadel laenudel, aktiivsel ja 
passiivsel tulul. Samuti peab 
inimene teadma, kuidas ja 
millal kasutada juriidilisi isi-
kuid. Kahjuks on sõna “fi-
nantskirjaoskus” paljuski 
kaaperdatud kommertspan-
kade poolt, kes õpetavad seda 
sõna pealkirjaks pannes ini-
mesi ostma nende teenuseid.

Rakveres on võimalik Peeter 
Pärteli mõtteid kinnisvarast 
ja finantsvabadusest kuulata 
19. märtsil kogemussemina-
ril. 
Lisainfo: www.skillclub.info

PEETER PÄRTEL: 
kinnisvara toob finantsvabaduse

FINANTSHARIJA KIYOSAKI

Robert Kiyosaki on Jaapanist pärit maailmakuulus 
USA finantsiline harija, investor, ettevõtja ja bestsel-
lerite autor. Ta on kirjutanud enam kui 30 raamatut 
ning teinud lugematul hulgal DVD- ja CDprogram-
me. Robert Kiyosaki raamatuid on müüdud üle 35 
miljoni. Tema kõige tuntum teos on “Rikas isa, vaene 
isa”, mis on hinnatuim finantsraamat läbi aegade. 
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KOOLITUS
• Rakvere JK Tarvas ootab trenni 
2007. – 2010. a sündinud poisse ja 
tüdrukuid. Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee
• Inglise keele kiirkursus algajatele 
20 tundi al. 9.03.2016. Tel 5566 1419

OTSIN TÖÖD
• Aitan matemaatikas. Tel 5340 6536

PAKUN TÖÖD
• 9. klassi õpilane vajab abiõpetajat vene 
keeles ja matemaatikas. Tel 5332 8728

•  Va j a t a k s e  s u v e p e r i o o d i k s 
1.06 – 1.09. 2016 Käsmu kokka 
ja klienditeenindajat.  Öömaja 
võimalus. Info: tel. 50 40 320  või 
e-post kelder@katariina.ee

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

• Restoran BabyBack asukohaga Rakvere, 
Põhjakeskus otsib oma meeskonda 
koristajat. Töö kirjeldus: saali koristus. 
Tööpäeva kestus kl. 9 - 11. Info tel 5650 

6115

• Otsin  abitöölist, vajalik autojuhiluba. 
Töö sobib noorele pensionärile. Info 
5634 7360
• Erimööbel pakub tööd kohusetundlikule 
mööblitislerile. Vajalik on töötahe, 
kiirus, korrektsus, tehniline taip, avatud 
ja loogiline mõtlemine. Info: tel 5563 9622 
või marko@erimoobel.ee
• Tallinnas autopesula pakub tööd. 
Maksame rongi kuukaardi kinni. Küsi 
infot mob 5072 262
• Põllumajandusettevõte Lääne-Virumaal 
Vinnis võtab tööle lüpsja. Elamiseks 
2- või 3toaline korter. Info tel 5304 1060
• Pakkuda tööd halumasina operaatorile 
ja ladujale. Tel 5549 113
•  P a k u m e  t ö ö d  T a l l i n n a s 
a u t o r e m o n d i l u k k s e p p a l e -
r e h v i t e h n i ku l e .  Va j a l i k  e e l n e v 
töökogemus. Kompenseerime kuukaardi. 
Tel 5220 661
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ABILINNAPEA 
RAINER MILTROPI 

KOMMENTAAR

Märtsist alates Rakvere 
linnaliinibussides varem 
sõiduõiguse andnud doku-
mendid enam ei kehti. Kõi-
gil, kes bussist üksikpiletit 
osta ei soovi, peab nüüd-
sest olema sõidukaart. 
Kuulutaja käis seepärast 
bussiga sõitmas, et uurida, 
kas ja kuidas sõidukaart 
toimib ja mida arvavad 
sellest rakverlased.

Liisi Kanna

1. märtsi ennelõunal Rakvere 
bussijaamast linnaliinibussile 
piletit ostes tavapärasest suu-
remat tunglemist sõidukaar-
tide järele näha ei olnud. Na-
gu hiljem selgus, on paljud 
sõitjad ühiskaardi muretse-
nud juba aegsasti.
Küsimusele, mida nüüd siis 
õieti tegema peab, et linnalii-
ni bussiga sõita, oli klaasbok-
sis istuv piletimüüja vastama 
varmas. Sõidukaartide pakki 
käes hoides seletas müüjanna 
kiiresti lahti, palju maksab 
kaart ise ning millised on ühe 
sõidu ja kuupileti hinnad.
Ühiskaart maksab kaks eurot 
ning minimaalne peale laetav 
summa on kolm eurot. Ühe 
pileti täishinnaks on Rakveres 
65 senti ning kuupileti mak-
sumuseks 16 eurot.

Hind esialgu ei tõusnud
Täpsustades piletimüüjale 
olukorda, et viibin linnas kü-
lalisena ning soovin teha täp-
selt neli sõitu, sain napisõna-
lise vastuse: kaart tulevat ik-
kagi osta ning kolme euro 
pealelaadimisest peaks piisa-
ma. Seejuures unustas müüja 
tutvustada tunnipileti hinda 
ja kasutamise juhist ning bus-
sijuhilt pileti soetamise või-
malust.
Tunnipileti hinnaks on tegeli-
kult 80 senti ning kaarti ühe 
tunni jooksul korduvalt mit-
me sõidu tarbeks valideerides 
võtab süsteem ise õige sum-
ma maha.
Kungla peatuses bussi num-
ber 5 sisenedes palusin juhil 
endale õpetada, kus ning kui-
das kaart valideerida. Bussi-
juht Viktor oli väga abivalmis 
ning teostas minu kaardiga 
valideerimise, ise seejuures 
tegevust kommenteerides.
Bussisõidu ajal märkasin, et 
mõned inimesed ostsid siiski 
pileti alles sõidukisse sisene-
des. Juhilt pileti soetamist tuli 
ette küll üsna harva, kuid siis-
ki.
Sõbralikelt bussijuhtidelt – 
sõitsin mitme bussiga - kuul-

sin, et sõidukist on endiselt 
võimalik piletit soetada, nii 
üksik- kui ka tunnipiletit. 
Bussist ostetava pileti hind 
pidanuks märtsi algusest kal-
linema, kuid kuu esimesel 
päeval ei olnud see veel juh-
tunud. „Täna pidi pileti hind 
tõusma ühe euro peale, aga ei 
ole veel tõusnud,“ rääkis Vik-
tor õlgu kehitades.
„Pileti hind ei ole veel tõus-
nud. Ja selle kohta ei ole keegi 
mitte midagi ütelnud,“ sõnas 
ka liinil 3 sõitnud bussijuht 
Jaanus.

Vähem sentide lugemist
Valdaval osal sõitjatest oli 
ühiskaart olemas ning vali-
deeriminegi selge. „Mina ost-
sin kaardi samal päeval, kui 
selle kohta uudis tuli. Kasuta-
misega hädas küll ei ole,“ rää-
kis pensionär Linda.
„Ostsin ammu endale selle 
kaardi. Suhtumine on ikka 
positiivne,“ sõnas ka 72 aastat 
Rakveres elanud Erika. „Prae-
gu selles peatuses, kus ma 
peale tulin, ostis osa inimesi 
veel bussijuhilt. Ei olnudki 
soetanud seda kaarti endale 
veel,“ lisas ta pisut imestu-
nud häälel.
Nende hulka, kes sõidukaarti 
soetada jõudnud ei olnud, 
kuulus ka Liina Kasemets: 
„Ma ei ole veel jõudnud, aga 
kindlasti plaanin osta.“ Ta tõi 
esile kaardi kasutamise mu-

gavuse: „On ju lihtsam ka, kui 
külma ilmaga ei pea hakkama 
rahakotist sente välja otsi-
ma.“
Ehkki kaardisüsteemi üle vä-
ga nurinat ei kostnud, võttis 
valideerimine nii mõnelgi 
sõitjal aega. Kotis kohmitse-
mine ja kaardi üles otsimine 
tõi paarile vanaprouale näk-
ku pahura ilme. 
Siinkohal järgnev soovitus. 
Tallinnas, kus valideerimine 
juba mõnda aega on toimu-
nud, on inimesed oma kaar-
did paigutanud käepärastes-
se kohtadesse. Näiteks jope 
varrukataskusse või koti vä-
lissahtlisse - kaart „teeb piuk-
su ära“ ka läbi riide või koti-
materjali.
Mõned teadsid seda nippi ju-
ba ka meil: näiteks noorema 
generatsiooni esindaja Eliisa 
ei hakanud sõidukaarti raha-
kotist välja õngitsema, sest 
tema oli nutikalt paigutanud 
oma kaardi rahakoti välis-
sahtlisse.
Paljud sõitjad pidasid kaardi 
kasutamist siiski mugavaks. 
Suureks plussiks peeti senti-
dega arveldamise ärajäämist 
- kannad sobiliku summa 
kaardile ja tükiks ajaks rahu 
majas. 
Välja toodi ka asjaolu, et tänu 
uuele süsteemile laabub 
hommikuti bussis kõik kär-
memalt. Enam ei ole pile-
tiostjad bussijuhi juures järje-

korras ning sõit saab kiiremi-
ni alata.
„Mugav see on, ei pea kopi-
kaid otsima. Siiamaani töötab 
küll hästi. Kiidan!“ oli Kun-
dast tulnud Karolina Roopa 
positiivsel seisukohal. Ta lei-
dis, et eriti mugavaks teeb as-
ja kaardisüsteemide ühildu-
vus. 
„Ma käin siin autokoolis ja 
tööga seoses palju Tallinnas. 
Tallinnas ja Rakveres saab 
ühe kaardiga sõita,“ rääkis 
Karolina . „Kui inimene mõt-
leb, kas kasutada või mitte, 
siis mina küll soovitan,“ rõ-
hutas ta.
Uue süsteemi mugavust tõid 
välja ka bussijuhid. Nende 
käest ostetakse nüüd pileteid 
vähem ning ka neil kulub vä-
hem aega sentide lugemisele.
Ka uus aparatuur ise on käe-
pärane. „Esimene nädal oli 
küll tükk tegemist. Aga nüüd, 
kui asi selge on, siis on ikka 
lihtsam,“ kirjeldas 1994. aas-
tast bussijuhina töötanud Ar-
ne Jõeots.

Ühiskaart ja pensionärid
Suuremat kaebamist kaardi 
kasutamise üle niisiis polnud. 
Ka tavaliselt uuendustesse 
kriitilisemalt suhtuvad pen-
sionärid suhtusid uude süs-
teemi pigem positiivselt .
Samas muutus uue piletisüs-
teemiga sõitmine osa inimes-
te jaoks tegelikult mõnevõrra 

tülikamaks. „Kuidas võtta. Ma 
olen pensionär. Enne oli ai-
nult IDkaart kaasas ja kui 
kontroll tuli, siis pidi näita-
ma,“ sõnas proua Linda. 
„Nüüd peavad olema nii sõi-
du- kui ka IDkaart.“
83aastane Asta Saar oli samal 
arvamusel: „Minusugusele oli 
enne lihtsam, oli vaja ainult 
IDd.“ Asta kasutas ühiskaarti 
sel päeval esmakordselt: „Kü-
sisin bussijuhilt enne üle, kui-
das see käib.“
Bussijuhtide kogemused ja 
hinnangud valideerimisos-
kustele olid erinevad. Üks lei-
dis, et väga hästi hakkama 
veel ei saada, teine aga väitis, 
et abivajajaid on üsna vähe. 
Ühes oldi üksmeelel: suuri-
mat segadust tekitavad vali-
deerimismasina peal vilku-
vad tuled. „Tahetakse kaart 
ikka selle tule juurde panna, 
mitte sinna, kus on pilt. Klee-
bi või tuled kinni,“ ütles Arne 
Jõeots naljatledes.
Sellist liigutust võis ka sõidu 
ajal mõnel korral märgata. 
Inimesed ei teadnud, kus või 
kui kaua kaarti hoidma peab. 
Viibutati masina ees, kuni lõ-
puks käis piuks. Ühele vana-
prouale tekitas segadust tulu-
keste värv. Nii ei saanudki ta 
esialgu aru, et punase tule 
süttimise korral on midagi 
viltu. 
Tegelikult näitavad puna-
sed-rohelised tulukesed seda, 

kas valideerimine õnnestus ja 
kas pilet kehtib. Sõidukaart 
ise tuleb õige poolega asetada 
tulukestest pisut allapoole 
vastava märgise juurde. Paari 
korraga peaks asi selgeks saa-
ma, see ei ole keeruline.
Punane tuluke hakkas vilku-
ma küll harvadel kordadel, 
ent sellegipoolest. Üheks 
probleemiks võis olla asjaolu, 
et tasuta sõiduõigust omavad 
inimesed ei olnud oma kaarti 
isikustanud. Näiteks üle 70 
aastased inimesed omavad 
Rakveres küll tasuta sõidu õi-
gust, kuid ühiskaarti kasuta-
des peab see olema seotud 
soodustust saava isikuga. Isi-
kustamist saab teha nii müü-
gipunktis kui ka internetis, 
kuid mõistlik oleks selleks 
toiminguks paluda kellegi 
noorema või siis sõidukaardi 
müüja abi.
Märksa suurema murekoha-
na tuleb aga nentida, et ühel 
osal soodustuse omajatest 
sõidukaart lihtsalt ei toimi 
veel õigesti.
Iga uus asi võib tekitada veidi 
segadust. Üldmulje kaardi 
kasutamise oskuse ning sel-
lesse suhtumise osas näis 
siiski pigem positiivne. Jääb 
vaid loota, et abivalmis klien-
diteenindajate, bussijuhtide 
ja kaasreisijate toel saavad 
ühiskaardi kasutamise sel-
geks kõik linnaliinibussidega 
liiklejad.

Kuulutaja käis valideerimas 
ja suurt nurinat ei kuulnud

Rakvere abilinnapea Rai-
ner Miltopi sõnul on tõe-
poolest praegu veel ühe ka-
tegooria inimesed elektroo-
niliste piletitega tegeleva 
ettevõtte poolt süsteemi si-
sestamata. „Kolm soodus-
tusgruppi on sisse kantud, 
aga neljas ei ole,“ sõnas 
Miltop.
Probleemiks ei näi olevat 
aga mitte ettevõttepoolne 
lohakus, vaid isikuandme-
te kaitse. „Me ei ole saanud 
isikukoode. Sotsiaalkind-
lustusameti sõnul on väi-
detavalt tegemist delikaat-
se teemaga,“ rääkis aselin-
napea. „Meil oleks vaja ai-
nult isikukoode ja soodus-
tuse kehtivuse aega,“ lisas 
ta.
Probleemide tõttu töötavad 
praegu jätkuvalt kaks süs-
teemi paralleelselt. Miltop 
tõi ka välja, et bussist saab 
tõepoolest jätkuvalt pile-
teid osta sama hinnaga, 
millega varem. Ülemineku 
aega pikendati teadlikult.Noorema generatsiooni esindaja Eliisa valideeris kaardi mugavalt seda rahakotist välja võtmata. 

Foto: Liisi Kanna
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Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus toimus kohtu-
misõhtu sõjaajaloolaste 
Mati Õuna ja Hanno Oja-
loga. Raamatute hulk, mis 
mehed kahasse kirjutanud, 
on muljet avaldav. Rahva 
Raamatust on praegu või-
malik osta mõlema autori 
nimega 12 teost.

Ülle Kask

„Olen sündinud 1942. aastal 
Tallinnas,” tutvustas end sõ-
jaajaloolane Mati Õun. „Kui 
toimus 9. märtsi pommitami-
ne, ei teadnud ma veel sõjast 
midagi, aga mäletan tulesid,” 
rääkis ta. „Taevas oli kuusid 
täis.”
„Kui mingi sigadus kuskil toi-
mub, otsi naist, nagu ütlevad 
prantslased,” naljatas vana-
härra. „Olen teenekas isa, mul 
on viis last nelja naisega. Raa-
matuid hakkasin kirjutama 
1979. aastal. Tollal ütles üks 
kena naine antikvariaadist 
mulle, et sa tead nii palju len-
nukitest ja laevadest, hakka 
kirjutama. Marssisin siis kir-
jastusse Valgus mõttega, et 
teeks raamatu „100 Eesti sõja-
masinat”. Seltsimees polkov-
nik Heino Ernits ütles, et meil 
see nii lihtsalt ei lähe. Aga kui 
seletasin, et Nõukogudemaal 
peaks ju patriootlik kasvatus 
olema, oli ta nõus.”

Esimene raamat valmis 
üle kivide ja kändude
Loodavale raamatule tegi 
Õun prospekti ja viis selle 
NSV Liidu sõjaväelasele Vello 
Varele. Vare torkas näpuga 
siia ja sinna ja küsis, mis see 
on. „Nad mõtlesid seltsimees 
Ernitsaga mitu kuud ning tea-
tasid siis, et võiks teha kolm 

raamatut, sõjalaevadest ja 
soomusmasinatest ka,” mee-
nutas ajaloolane. „No kurat, 
see oli ikka kõva sõna tollal.” 
Esimene Mati Õuna raamat 
oligi sõjalaevadest, pildid joo-
nistas Väino Tõnisson. Siis 
kutsus Ernits Õuna uuesti 
„kohvile”, öeldes, et tekstis on 
sõjalaevad, mis lähevad põle-
ma, ja et nii ikka ei lähe. Õun 
vastas, et tal on nõukogude 
allikad, ja küsis, miks venela-
sed sellest kirjutada võivad. 
Kahe nädala pärast öeldi tal-
le, et kirjutate Lääne liitlas-
test, meil neid ei olnud. Aja-
loolane selgitas, et inglased, 
ameeriklased ja venelased 
olid Teises maailmasõjas liit-
lased. Ametnikele ei meeldi-
nud ka ühel pildil olev kunsti-
line ruudustik, mida ei tohti-
vat olla, kuna see viitavat trel-
lidele.
„Lõpuks oli sellest paras kast-
raat tehtud,” ütles Õun. „Aga 
siis tuli perestroika ja selles 
segaduses läksid „100 veduri” 
pildid kaduma. Mõtlesin siis, 
et tont teab, millal see vanka 
meid jälle mättasse lööb ja 
kolladi-kolladi Siberi poole 
läheme.”

Banaanikaupmees laenas 
kirjastamiseks raha 
„Võitlused Läänemerel” pidi 
Mati Õun andma välja oma 
kulu ja kirjadega, kuna kirjas-
tused tema ideega kaasa ei 
läinud. Mehele öeldi, et trük-
kida võib, aga kaheldi, kas ka 
loetakse, ja soovitati endal 
välja anda.
„Nõmmel tuli mulle kord ba-
naanikaupmees Vadim Kiril-
lov vastu, kes venku polnud - 
ema poolatar, isa ukrainlane,” 
pajatas Mati Õun. „Tahtis Ki-
vimäe sauna minna, aga see 
oli kinni. Kirillov märkas mu 
kurba pilku. Kurtsin, et oleks 

Mati Õun ja Hanno Ojalo kirjutavad sõjast ja relvadest

Mati Õun (vasakul) ja Hanno Ojalo Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. 
Foto: Ülle Kask

vaja raamatu jaoks 40 tuhat 
krooni, aga niisugust raha 
minul pole. Kirillov ütles, et 
tal on 200 tuhat välja laena-
tud ja et laenab ka mulle. Kui 
raamat ilmus, maksin Kirillo-
vile tagasi ja andsin veel teise 
trüki ka välja. Aga Toivo Nin-
nas, merendustegelane ja po-
liitik, kes toetas tollal miss Es-
tonia valimist miljoni krooni-
ga, ütles mulle raha küsimise 
peale nagu Oskar Lutsu Tõ-
nisson, et polegi teist õieti.”

Riigi- ja linnaametnik 
hakkas sõjast kirjutama
„Jumal on mind aidanud hea-
de inimestega,” kõneles Õun. 
„Mul on Eesti ajaloost õnnes-
tunud pahmakas raamatuid 
kirjutada ja välja anda. Prae-
gugi on lademes käsikirju. Kui 
neli aastat tagasi insuldi sain, 
mis mul pea segi lõi - õigemi-
ni paika lõi -, hakkasin kirju-
tama „Idarinde relvasid”. Üks 
inimene, kes luges, ütles, et 
pea on nüüd paika läinud,” 

naljatas Mati Õun.
Hanno Ojalo rääkis, et töötas 
pikalt riigi- ja linnaametites 
ja ajalugu pole õppinud. „Aga 
peale TPI lõpetamist saadeti 
mind Nõukogude armeesse 
ja seal nägin, mis sõjavägi 
on,” kõneles mees. „Lapsena 
lugesin väga palju, ka Stalini 
ajal ilmunud sõjaraamatuid.”
Ojalo rääkis, et hakkas kirju-
tama 21. sajandil, kui oli juba 
elu näinud. 2007. aastal ilmus 
„Korpuse poisid”, millel on 7 
autorit.
„Mõtlesin, et neid kirjutajaid 
on palju: Mati Õun, Mart Laar 
ja teised,” kõneles Ojalo. „Siis 
mõtlesin, et see peaks olema 
teema, millest veel ei ole kir-
jutatud. Hakkasin kirjutama 
Eesti Laskurkorpusest, see 
nišš oli täitmata.” 
Raamatus kirjeldab ta tohu-
tuid kaotusi Velikije Luki ja 
Kuramaa all ning laskurkor-
puse kojutulekut. Saaremaal 
toimunud lahingute kohta 
leidis ta materjali Saksa alli-

katest. Teoses on ka korpuse-
meeste ehedaid mälestusi.
„Leidsin, et inimesel, ka noo-
remal, oleks seda põnev luge-
da,” rääkis Ojalo. „ Võtsin ees-
kujuks Hannes Valteri, kes 
kirjutas üldist juttu,  oma raa-
matusse panin sisse mäles-
tuskatkendeid, kus sõdur kir-
jeldas möllu enda ümber, aga 
ka lolle ohvitsere ning ülemu-
si. 
Mati Õunalt õppisin, et traa-
gilistest hetkedest on võima-
lik ka huumoriga kirjutada. 
Mitte nii, et kogu aeg on nu-
tumaik suus.”
„Üritasin süveneda ka 1939. 
aasta teemasse, millest mui-
dugi Mart Laar on kirjutanud. 
Hüpoteetiline juhtum, mis 
oleks võinud juhtuda, kui 
oleks käitutud teistmoodi. Al-
ternatiivajalooline versioon,” 
selgitas Ojalo. 

Mehed teevad koostööd
„Kui mind riigiametist koon-
dati, hakkasingi põhitööna 

kirjutama ja ka kirjastama,” 
märkis Ojalo.
Meeste omavahelise koostöö 
kohta ütles Mati Õun: „ Öel-
dakse, et sa ei tea pooli asju 
siin maailmas. Meie teeme 
neid asju mõnuga, pooled 
teemad võtab Hanno.” 
Hanno Ojalo lisas, et kui leia-
vad teema, mis neid huvitab, 
jagavad nad selle pooleks. 
„Mati hakkab kirjutama oma 
osa, mina oma. Näiteks „Võit-
lused Läänemerel” koosnes 
seitsmest osast. Loeme ka 
kaasautori kirjutatu läbi ja kui 
vaja, parandame vead. Mati 
kirjutab oma kodus, mina 
omas. 
Hea, kui on keeletoimetaja 
ega pea ise mõtlema, kus 
peab olema sidekriips, kus 
koma, ja ei taha ka, et kriiti-
kud leiaksid ebaühtlast stiili. 
Üle kümne raamatu oleme 
koos kirjutanud.”
Mati Õuna sõnul on praegu 
kaks kirjastust tellinud neilt 
10 raamatut. 
„See on kahe aasta töö. Kui 
Vene ajal öeldi, et ilmnevad 
paranähtused, siis meie Han-
noga olemegi need. Niisugu-
seid koguseid polegi teised 
kokku kirjutanud kui meie 
kaks. Käisin ühel päeval Rah-
va Raamatus. Sain 14 oma ja 
12 Ojalo nimega raamatut. 
Siis oli tükk tühja maad, nagu 
Luts kunagi ütles. Mart Laaril 
oli neli. 
Tema sai ka oma mataka kät-
te, las nüüd kirjutab pakse 
raamatuid,” naljatas sõjaaja-
loolane Mati Õun.
Hanno Ojalo kirjastus Am-
mukaar annab aastas 
kolm-neli raamatut välja. 
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus oli ajaloohuvilistel 
võimalus osta soodsa hinna-
ga kirjaniketandemi raama-
tuid.
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Soodsamad on märtsi kuni mai piletid täiskasvanute etendustele üle Eesti! Sooduspileteid saab osta Piletimaailma müügikohtadest ja internetist 
piletimaailm.com. Soodustus ei kehti lavastusele „Üks pealuu Connemaras” ning eelnevalt broneeritud piletitele. Sooduskampaania ajal broneeritud piletid 
palume välja osta hiljemalt 11. märtsiks.

Teater

RAKVERE TEATER TEATRIARVUSTUS

„Ausammas“ on kibeda 
maiguga komöödia Rakve-
re Teatri repertuaaris. 
Täiesti tavalise inimese elu 
pööratakse pea peale ja 
publikul on võimalus jälgi-
da, kuidas inimene sellega 
toime tuleb.

Maris Marko

Lavastus töötab suuresti ära-
tundmise fenomenil. Väikese 
inimese argimured juhatatak-
se sisse joodikust kojamehe ja 
tema pragajast naise koduse 
„idülliga“. Valdav enamik te-
gelasi tekitab tunde, et neid 
on juba nähtud. Olgu see siis 
suurest kombinaatorist väi-
keettevõtja, oma õiguste eest 
võitlev pensionär/veteran, 
innukas koolinoor (teadagi 
pioneer), meeldida püüdev 
militsionäär, vanatüdrukust 
üliluuleline arst või ohvitseri 
hoiakuga korrumpeerunud 
linnaametnik. 
Üsna ootuspärane on ka rolli-
jaotus. Linnakest juhib Liisa 
Aibel, kojamehe riiakas kaasa 
on Ülle Lichtfeldt ja jõustruk-
tuure esindab Tarvo Sõmer. 
Ka kojamehe roll on justkui 

Eduard Salmistu jaoks loo-
dud.
Kojamees Muhhin Ivan Pav-
lovitš on selle lavastuse kesk-
ne kuju. Väike inimene, nagu 
öeldud. Vehib luuaga, kui va-
ja. Kui vaja pole, võtab viina. 
Kui viina ei võta, uurib taeva-
tähti. 
Tal on töökas ja armastav abi-
kaasa Marina Semjonovna 
ning hea sõber Gorovoi Zahar 
Jegorovitš (Tarmo Tagamets).
Kõik on täiesti tavaline, kuni 
ühel õnnetul ööl püstitatakse 
linnakese väljakule Muhhini 
ausammas. Tegemist on eksi-
matult temaga, seda kinnita-
vad nii luud, nägu kui ka kir-
jutis. Ainus, mida ausammas 
sugugi ei kinnita, on see, mil-
le eest tühisele kojamehele 
selline au. Ei tea seda ka 
Muhhin ise.
Kas ausambas on midagi 
kahtlast? Kas Muhhinis on 
midagi kahtlast? Kas Muhhin 
on kangelane? Ja - mis kõige 
olulisem – kes on selle kõige 
taga?
Pärast eitamist, tõrjumist, 
kõhklusi, kahtlusi ja sise-
kaemusi otsustab Muhhin, et 
ausammas võib olla avanss. 
See teadmine tekitab kojame-
hes märkimisväärse kvalita-

Ausambaid püstitatakse kangelastele

AUSAMMAS

Vladimir Zherebtsov „Ausammas“
Lavastaja Filipp Los (Venemaa)
Tõlkija Tiit Alte, kunstnikud Maret Kukkur ja Filipp 
Los, kostüümikunstnik Kristi Leppik
Osades Liisa Aibel, Helgi Annast, Marin Mägi-Efert, 
Ülle Lichtfeldt, Natali Lohk või Saara Kadak, Eduard 
Salmistu, Tarmo Tagamets ja Tarvo Sõmer
Esietendus 6. veebruaril 2016

Päikeseküllases päevas on Ülle Lichtfeldt, Marin Mägi-Efert ja peaosatäitja Eduard Salmistu, taga aknal Tarmo Tagamets. 
Foto: Siim Vahur

tiivse muutuse. Lihtsast 
mehikesest saab ühtäkki suur 
ja mõjukas inimene.
Mingis mõttes on terve see 
lugu ennast täide viivatest et-
tekuulutustest ja ootustele 
vastamisest. Ikka on Muhhin 
viimane, kes oludega koha-
neb, aga kui kohaneb, siis ik-
ka täie lauluga. See, mis on 
linnarahva kahtlus, muutub 
kojamehe peas kergesti usuks 
ja kinnisideeks.
Paraku on sellistel asjadel 
komme inimest muserdama 
hakata ja koormaks muutu-
da. Üsna piinatud on kohati 
ka kojamees Muhhin.
Jättes kõrvale kojamehe pii-
nad ja loo teatava kriminaal-
suse (sest pole ju õige asi, kui 
salaja kojamehele ausammas 
püstitatakse), tuleb siiski tõ-

deda, et tegemist on komöö-
diaga. Nalja tehakse nii sõna 
kui teoga ning koomilised on 
need tegelaskujud, kes on 
justkui sots-realismi käsiraa-
matust (mitte et selline teos 
tingimata peaks olemas ole-
ma) välja astunud.
Kui etendus on lahenduse 
saanud ja otsad kokku tõm-
matud, kostab taustaks vene 
ansambli Nautilus Pompiliu-
se lugu „Jalutuskäik vee peal“, 
mis põhineb Piiblist pärit le-
gendil. Selle loo sõnum võiks 
olla, et sa võid olla kes iganes, 
kui sa usud. Usud sellesse, et 
sa suudad vee peal käia. „Mi-
ne ripu ristil ja kui ära tüdi-
ned, tule tagasi ning jaluta 
koos minuga mööda vett,“ üt-
leb Päästja ses laulus.
Kangelane olla pole lihtne.

4.03. kl 19 Armastus tööpostil s. maja (lav. Peeter Tammea-
ru)
4.03. kl 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)
5.03. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Gordemets)
5.03. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud s. maja (lav. Mati 
Unt)
5.03. kl 22 RT Jazz Trading fives
9.03. kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
10.03. kl 12 Buratino s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
10.03. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Gordemets)

Orav ja Ilves
See Andrus Kivirähki näidend on kindlasti sama vaimukas 
kui legendaarne „Orav ja Meri“ ja selle populaarsusest an-
nab tunnistust esikoht Piletilevi müügitabelis. Endise rii-
gipea asemel astub nüüd lavale president Ilves, kaaslaseks 
muidugi vana sepp Ivan Orav. 
Aastaid tagasi kirjutatud lugu on osutunud lausa prohvet-
likuks ja räägib ajast, mil Ärma talus küpsetati veel leiba ja 
Toomase suhted Eveliniga olid peaaegu korras… Presi-
dent kutsub külla Ivan Orava, kes ilmubki otse põrgust. Il-
vesele teeb muret, et tema naine on korduvalt rääkinud 
kahest võõrast mehest.
Mängivad Andrus Vaarik ja Kaspar Velberg (Tallinna Lin-
nateater). „Orav ja Ilves“ viimane etendus Virumaal toi-
mub Haljala Rahvamajas 20. märtsil (tel. 32 50444) kell 19.
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Ansambel Kaunimate Aastate 
Vennaskond kuulutab keva-
det kontserdituuriga “Kauni-
mad lõunamaised laulud”, 
tuues publikuni kirglikud rüt-
mid ja romantilised meloo-
diad. 
Selle aasta märtsis-aprillis tä-
histab tuntud meesansambel, 
mille praeguses koosseisus 
on Hannes Kaljujärv, Indrek 
Kalda, Andres Dvinjaninov, 
Jüri Lumiste ja Toomas Lun-
ge, juba oma 23. sünnipäeva. 
Ansambli traditsiooniline 
naistepäeva- ja kevadkontser-
dituur leiab aset üheksandat 
korda. Kui varem on mehed 
laulnud näiteks kaunitest 
kuuekümnendatest või esita-
nud filmimuusika pärle, siis 
sel kevadel astutakse üles do-
nide ja senjooridena. 
Ansambli liikme Andres 
Dvinjaninovi sõnul laulavad 
nad oma kevadkontserdil ala-
ti naistest, meestest, armas-
tusest ja kevadest. “Ühele on 
kevadekuulutajateks lõuna-
maalt saabunud linnud, tei-
sele esimesed tänaval möir-
gavad tsiklid ja kolmandale 
meie,” naljatleb Dvinjaninov. 
Mehe sõnul on neil kõigil 
nende kahekümne kolme te-

Tallinna uusimas black box´is 
Kultuurikatlas etendub 7., 8. 
ja 9. märtsil Siim Maateni la-
vastus „Arm“, mida mängiti 
mullusui Viljandimaal. Põh-
juse tüki taasesitamiseks an-
dis publikumenu ja asjaolu, 
et palju teatrisõbrad ei jõud-
nud toona juunis Mulgimaale 
näitemängu oma silmaga 
kaema.
Tüki autor ja lavastaja Siim 
Maateni sõnul vajab „Arm“ 
mängukohta, mis ei sea min-
geid märkimisväärseid ko-
haspetsiifilisi piiranguid. “Ke-
set Kultuurikatla saali seistes 
tekkis mul tunne, et meil on 
siin täielik vabadus,“ selgitas 
ta mängukoha valikut pealin-
nas.
Lavaloo pingekõver on üles 
ehitatud kahe venna jutuaja-
mistele, mis leiavad aset nen-
de lapsepõlvekodus, mille uk-
sed aga ootamatult sulguvad, 
nii et vendadel hakkab isegi 
toidukraam otsa lõppema. 
Vanem vend Mihkel ja noo-
rem vend Riho on üsna vas-
tandliku eluteega. Vanem on 
kunstnik ja rännanud palju 
välismaal, noorem proovis 
kätt äris ja on nüüd talupida-
ja. „Mihkli valik elada välis-
maal on nendevahelist tühi-
mikku suurendanud ning en-
dale teadvustamata täidavad 
vennad selle eelarvamustega, 
mis konflikti veelgi võimen-
davad,“ selgitas Maaten, 
„kuid kõigest hoolimata hoo-
livad ja armastavad nad tei-
neteist.“

Rakvere Teater jagas kolleegipreemiaid
Rakvere Teater tähistas oma 76. sünnipäeva ja nagu tavaks 
saanud, jagati kolleegipreemiaid möödunud aasta silma-
paistvamate tegude, rollide ja saavutuste eest. 
Kolleegide hinnangul on 2015. aasta tööde põhjal parim nais-
näitleja Natali Lohk. Siin valik tema rolle: “Maailma parimas 
külas” Tuirevi Hillikaineni, „Põhjas” Nataša ning „Hansukeses 
ja Gretekeses“ nii Nõid, Võõrasema kui Haldjas.
Parim meesnäitleja on Toomas Suuman, keda hinnati eten-
dusest „Sina maga, mina pesen nõud“ John Andressoni, „Ro-
maanist” osaleja, „Maailma parimast külast” Talumehe ja Ju-
liuse ning viimaks etendusest „Põhjas” Kostõljovi rolli meis-
terlikkuse eest.
Parim lavastaja on „Buratino” ning „Hansukese ja Gretekese” 
etenduseks seadnud  Üllar Saaremäe. 
Parima kunstniku preemia võitis lastelavastustele „Buratino” 
ja „Hansuke ja Greteke” kujunduse loonud Kristi Leppik. Pa-
rimaks etendust teenindavaks kolleegiks tunnistati inspit-
sient-rekvisiitor Aune Kuul, parimaks teenindajaks Külliki 
Koulen, parimaks lavastust ettevalmistavaks töötajaks lavas-
tusala juht Tiit Kalm ning parimaks korraldajaks projektijuht 
Mari Rohtla.
Juba mitu aastat antakse preemia ka kategoorias “Lihtsalt 
imeline”, millega tunnustatakse laulu- ja tantsujuhte, heli- ja 
videokujundajaid. Seekord pälvis selle Tarmo Kesküll lavas-
tuse „Romaan” muusikalise juhtimise eest.
Tublimad töötajad selgitati välja teatrisisese küsitlusega ja 
nagu ikka, kaasnes aunimetusega sepistatud raudnael.

Tõnu Lilleog

Kahte venda lahutab võõrdumise 
kuristik ja seob vennaarm

Vanemat venda mängiv Madis Mäeorg vaatab tõtt nooremaga, kel laubal side. 
Foto: Kris Süld

Lavastaja sõnul pani ta ven-
nad suhtlema suletud majja 
selleks, et nad tajuksid sel-
gelt, mis seisus nende suhe 
on.„Pakun lugejale väikest 
mõttemängu. Mõtle ühe lä-
hedase inimese peale, keda 
armastad, aga kellega igapäe-
vaselt ei lävi ning teie vahel 
on teatavaid lahkarvamusi. 
Kui sellist ei leidu, siis mõtle 

heale tuttavale, kes on Eestist 
ära kolinud ning elab teises 
riigis,“ rääkis lavastaja. 
„Nüüd kujuta ette, et teda ja 
sind pannakse ühte ruumi 
määramata ajaks kinni. Kui-
das teie omavaheline suhe 
areneks? Kaua läheks, et te 
omavahel asjad päriselt sir-
geks räägiksite, ja kas oled 
kindel, et tead, mis see sir-

geksrääkimine endaga kaasa 
toob?“ viitas lavastaja tüki 
intriigile. „Seda, miks vennad 
ikkagi hoiavad teineteise 
poole, proovimegi lavastuses 
teada saada,“ ütles Siim Maa-
ten.

Tõnu Lilleorg

Kevadekuulutajad toovad külakostiks lõunamaiseid viise

7. märtsist kuni 7. maini annavad üle Eesti kontserte Toomas Lunge, Indrek Kalda, Andres 
Dvinjaninov, Hannes Kaljujärv ja Jüri Lumiste. 

Foto: Karlova Teater

gutsemisaasta jooksul kogu-
nenud reisides hulganisti lõu-
namaiseid laule, mida nad 
publikuga nüüd jagada taha-
vad. 
Dvinjaninov, kes on teadupä-
rast ka reisisaadete juht, toob 
eraldi välja oma India- ja 
Tai-reisid: “Nende maade 
muusika ja eriti meloodiad 
on lihtsalt hämmastavad.” 
Dvinjaninovi hinnangul on 

lõunamaade rahvalaulud to-
hutult põnevad ja kirglikud ja 
nende kontserdil on kavas 
laule Hispaania, Mehhiko, Ar-
gentiina, Uruguay, Hawaii, 
Kreeka, Iisraeli, Tšiili, Ungari 
ja Horvaatia laulikutelt. “Lun-
ge on käinud näiteks Jamaical 
ja Kuubal ning oskab neist 
maadest lähemalt rääkida”, li-
sab ta. 
Mehe arvates peitubki nende 

ansambli võlu ilmselt selles, 
et nad on pea kõik laulvad 
näitlejad ja et lisaks musit-
seerimisele räägivad nad 
publikule laulude vahele ka 
humoorikaid lugusid. “Meie 
kontsertidel saab alati palju 
nalja, sest meile kõigile meel-
dib esineda,” arvab Andres 
Dvinjaninov.  

Eva-Lotta Kivi

Mullusuvises 
menutükis 
„Maailma parim 
küla“ mängisid 
aasta parim 
meesnäitleja 
Toomas Suuman, 
parima lavastaja 
nimetuse saanud 
Üllar Saaremäe 
ja parim naisnäit-
leja Natali Lohk. 

Foto: Alan Proosa
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• Parendame teie kinnisvara. 
Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

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

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

• Müüa 2toaline ahiküttega 
renoveeritud korter Rakveres 
otse omanikult. Tel 5373 3385

• Müüa Rakveres Lennuki tn 6 
2toaline korter. 3/4, ilus rahulik 
koht, san.remont tehtud. Võtmed 
kätte notaripäeval. Hind 16 900 €. 
Tel 5551 8067

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

• Müüa Laekveres 2toaline 
keskküttega korter otse omanikult. 
Dušinurk, rõdu, uued aknad, uus 
katus. Tel 5341 7544

• Soodsalt müüa 3toaline kõigi 
mugavustega korter  Lääne-
Virumaal Tapal Üleviste tn 7. 
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Plastikaknad, suur rõdu, 
köök, toad eraldi. Otse omanikult. 
Hind soodne - 3700 €. Tel 5840 
9350

• Müüa 3toaline korter Kohtla-
Järvel otse omanikult – odavalt. 
Tel 5517 614

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

• Müüa väike maja Lüganusel otse 
omanikult. Tel 5517 614

• Müüa soodsalt talumaja Väike-
Maarja vallas. Info 55575340

KINNISVARA

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

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

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

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

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

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

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621

aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

VÄIKEMAARJA, LÕUNA 9, 3-toal. 
I k, 65 m2, keskküte, kaks rõdu, 
majal katus vahetatud, ühistu.

Hind 14 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA V. TRIIGI, 3-toal. 
I k, üp.75m2, suur köök, toad eraldi, 
rõdu, aknad vahetatud.

Hind 5000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, PÕHJA 13A, 
4-toal. I k, 74m2, avatud kook-elu-
tuba, kolm magamistuba, aknad 
vahetatud, õhksoojuspump.

Hind 19 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE PAGUSOO 7 4-toal. üp 
78m2, II k, keskküte,  toad eraldi, 
köögimööbel, 2 rõdu, heas seisus, 
maja soojustatud, KÜ

Hind 48 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE, TARTU 53 1-toal, I 
k, üp 28m2, vesi ja kanal korteris 
olemas, majas ühistu.

Müügiga kiire!

Hind 9000 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE LENNUKI 2 3-toaline, I 
k, 48,9 m2, keskküte, sisukord hea, 
madalad kommunaalkulud, hoone 
renoveeritud, tegus KÜ

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LAADA  47 4-toal. üp 
44m2, V k, keskküte,  toad eraldi, 
köögimööbel, rõdu, heas seisus, 
maja soojustatud, KÜ

Hind 27 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 60,1 m2, keskküte, 
remonti vajav, trepikoda lukus.

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 63,2 m2, keskküte, heas 
seisukorras, trepikoda lukus, KÜ.

Hind 21 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NOORUSE 2, 4-toal. 
III  k,  62 m2, keskküte,  heas 
seisukorras, trepikoda lukus.

Hind 20 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI TEE 18, 
4-toal. I k, 162 m2,vesipõrandaküte, 
hea seisukord, kivimaja ehitatud 
2010, tsentraalne vee- ja kanalisat-
sioonivarustus.

Hind 82 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, PIKK  kinnistu 7048 m2, 
3-toal, 73,2 m2,  ahiküte, remonti 
vajav palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
kinnistu piiril tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

SÕMERU, AASA kinnistu 1560 m2, 
3-toal, 140 m2, õhkküte, valmis 
2015, kivimaja, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 46 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VIHULA V. VILA KÜLA,  
KARUMÄE kinnistu 6500 m2, 
3-toal, 120 m2, ahiküte, palkmaja, 
lokaalne vee- ja kanalisatsiooni-
varustus.

Hind 44 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. KIHLEVERE,  
KADAKA kinnistu 3490 m2, 3-toal, 
104 m2, ahiküte, palkmaja, lokaal-
ne vee- ja kanalisatsioonivarustus.

Hind 32 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

LAEKVERE V.  PAASVERE KÜLA, 
5-tuba, üp.120 m2, ahiküte, krunt 
9100m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 19 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, LÕUNA TN. 
5-tuba, üp 220m2, krunt 1600m2, 
heas seisus, garaaz, kõrvalhoone, 
alevi keskuses.

Hind 79 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA VALD, ÄRINA 
2-tuba, üp 90m2, krunt 18600m2, 
suur aed, kõrghaljastus.

Hind 24 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA, LUIGE 10  
e l a m u m a a  k i n n i s t u  1 0 8 4 
m 2 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x16A, ehitusprojekt.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. NEERUTI KÜLA, 
maatulundusmaa, kinnistu 17 000 
m2, kinnitul vare ja vundament.

Hind 6500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. TIRBIKU KÜLA, 
elamumaa, kinnistu 2 527 m2.

Hind 4 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A  A L E V I K ,  V I R U 
TN 3A   tootmismaa, kinnistu 
1  1 8 4  m 2 ,  l o k aa l n e  v e e -  ja 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x32A, endine katlamaja, vajav 
renoveerimist.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3B   
tootmismaa, kinnistu 5 180 m2, 
elekter 3x80A, kaarhall 458 m2, 
asfaltplats 1000 m2.

Hind 34 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3  
tootmismaa, kinnistu 3 080 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus,2korru-
seline tootmishoone 1347,0 m2, 
asfaltplats 500 m2.

Hind 44 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KIHLEVERE KÜLA   
tootmismaa, kinnistu 3 440 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus, hoone 
342,0 m2, asfaltplats 500 m2.

Hind 59 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KADAPIKU KÜLA  
sigalakompleks, kinnistu 14 600 
m2, elekter 3x200A,  lokaalne vee- 
ja kanalisatsioonivarustus, hoone 
2 442 m2.

Hind 140 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TOOTMISHOONED

KADRINA, TAPA TEE 9, 
2-toal. I k, 43,5 m2, ahiküte, remonti 
vajav, pesemisvõimalus puudub.

Hind 4 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34, 3-toal. 
II k, 59,5 m2, ahiküte, remonti vajav.
Hind 8 250 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VÄIKEMAARJA, SIMUNA mnt. 
3-tuba, üp 50m2, krunt 1800m2, 
hooldatud aed, alevikeskuses, vesi-
kanal krundi piiril.

Hind 39 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus Kuulutajas!

Edasta kuulutus telefonil 32 25 093 
või saada kuulutuse tekst e-pos   aadressile kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutaja  raaž on 15 500 
ning kõik kuulutused on nähtavad ka interne  s

www.kuulutaja.ee

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 
26 000 eurot. Lisainfo tel 5689 
1017, Elve

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 
2948

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

• Müüa elamumaa. Detailpla-
neering tehtud. Elektri-, vee- ja 
kanalisatsiooniliitumine olemas. 
Info 5800 4857



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

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

• Soovin osta soodsalt sõidukorras 
ülevaatusega sõiduauto. Võib 
olla  probleem käigukastiga. Tel 
5614 2951

• Ostan heas korras Nissan 
Qashqai (bensiin, manuaal). Tel 
5803 6124
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter (34,5 m2),  WC- ja duši-
ruumiga, internet, osaliselt möb-
leeritud. Parkimine maja hoovis. 
Tel 5160 906

• Üürile anda kesklinnas 1toaline 
k.m. möbleeritud korter. 170 €+ 
kom.maksed. Tel 5219 328

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda rendile mugavustega 2toa-
line  möbleeritud korter Rakveres 
Küti tn. Info tel 5154 870

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37. Hind 200 
€. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
keskküttega korter otse omani-
kult. Osaliselt möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 2toaline möbleeri-
tud korralik korter Sõmerul. Tel 
5332 2987

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

• www.toonklaas.ee

• Autodiagnostika Järvamaal. Tel 
5636 5465

• Müüa Ford Transit 2,0D 12.05. 
a, pikk, poolkõrge, 9 kohta, heas 
korras, ülevaatus kuni 2017 dets. 
Tel 5559 8726

• Müüa MB töökorras Xenon 
tuleplokk (kood A168 820 9026 
XALWA). Hind 100 €. Tel 5236 447

• Müüa Nissan Patrol ja 
Mitsubishi Pajero varuosad. 
Tel 5152 340 või leiunurk.net

• Müüa Nissan Almera 2001. a 
2,2D sedaan (1000 €), Ford Focus 
2005. a 1,6TD universaal (3000 €), 
võim. vahetada odavama autoga. 
Tel 5024 288

• Müüa Opel Astra 1,6i 55 kW 
2000. a hõbemetallik, 5 ust, 
luukpära, ls 150 000 km, omab 
ülevaatust 07.2016. Sõidukil 
rikkalik lisavarustus, väga heas 
korras. Hoitud heaperemehelikult, 
puhta ajalooga auto. Hind soodne. 
Tel 5616 5761

SÕIDUKID

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

• Müüa Opel Astra Comfort 
1,6i 62 kW 2001. a must metallik 
universaal, 5 ust, omab ülevaatust 
0 3 . 2 0 1 7 .  S õ i d u k i l  r i k k a l i k 
lisavarustus, väga heas korras, 
hoitud heaperemehelikult, puhta 
ajalooga auto. Hind soodne. Tel 
5116 5761

•  M ü ü a  O p e l  A s t r a  C l u b 
2.0DTI 2000. a 74 kW hõbedane 
metallik, turbodiisel, sedaan, 
kesklukk puldist, naastrehvidel, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
superökonoomne, väga soodsalt, 
Rakvere, tel 5903 7780

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

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2 , 2 D T I  0 4 / 2 0 0 3 .  a  9 2  k W 
hõbedane, turbodiisel, 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
4xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, talverehvidel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
k e h t i v  ü l e v a a t u s  0 4 / 2 0 1 6 , 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere, 
tel 5903 7780

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

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

• Odavalt müüa VW Passat 92. a, 
kindlustus ja ülevaatus olemas. 
Tel 5559 8726

Sõidukite puhastus

Sise- ja välispesu

Puhastame ka diivaneid ja vaipu

Vajadusel tuleme kohale

MKV AUTO OÜ

Nortsu Tee 2a

Telefon: 5336 3598

 

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

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

OÜ TENITO

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

TEENUSED

* 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

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

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

• Arvutite hooldus ja remont 
väga soodsa hinnaga. Ekraanide 
vahetus, viiruste eemaldamine 
jne. Tel: 56 454 853

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

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

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

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

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga



- VEO JA TÕSTETEENUS 

multiliftiga (kast 20 m3)

- TREILERVEOD (kuni 18 t)

- BOBCAT TEENUS

Telefon: 57876500

metra.teenused@gmail.com
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www.prtgrupp.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

FEKAALIVEDU

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

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

• Kolimine ja veoteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Katuste puhastus lumest. Tel 
5695 4670

•  P u u d e  l õ h k u m i n e 
h a l u m a s i n a g a .  Tö ö t a b  k a 
elektrita. Hind kokkuleppel. Tel 
5150 342

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

• Valmistan sise-välisuksi, aknaid, 
pinke teile sobivas mõõdus. Tel 
5349 6065

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

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

•  Te ostame kor ter i tes  ja 
e r a m u t e s   r e m o n d i -  j a 
ehitustöid. Lisaks igasuguseid 
kivitöid. Tel 5907 4912

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

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

• Üldehitus ja torutööd. Tel 5069 
683

•  T e o s t a m e  e r a m u t e s 
j a  k o r t e r i t e s  e h i t u s -  j a 
remonttöid.  Samuti  san.
tehnilis e d tö ö d .  Hinnad 
soodsad. Tel 5373 3385

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel: 
58 889 999

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

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

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• www.seinamaalingud.webs.
com

• Naine teeb siseviimistlustöid. 
Tel 5695 2240
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

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

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

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

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

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

* SOOJUSPUMBAD ** SOOJUSPUMBAD *
Firma paigaldab, remondib, 

hooldab ja müüb

SOOJUSPUMPASID, 

KLIIMASEADMEID, 

KÜLMASEADMEID. 

Hinnad soodsad.

Inverter õhksoojuspump 

kuni 60 m², ainult 330 eurot. 

Garantii 24kuud.

Tel. 56 243 687

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

KEVADSULA HINNAD!

• Lamekatuste katmine 
polükarbamiidikattega. Hind 27 €/m2 

• Kortermajade koridoride treppide 
katmine pestavate, libisemis- ning 

kulumiskindla polükarbamiidkattega. 
Hind 35 €/m2

• Toiduainetööstusele 
mõeldud happekindel, pestav 

polükarbamiidkate. Hind 10 €/m2

• Betoonvannide, selitite, silohoidjate 
või basseinide katmine polükarbamiid 

kattega. Hind 27 €/m2

• Terasmahutite polükarbamiidkate. 
Hind 15 €/m2

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

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

kate. Hind 27 €/m2

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

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

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

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

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

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

• Osutan raamatupidamis e 
teenust väikeettevõttele. Täpsem 
info telefonil 5373 9145 või meili 
teel anne.sihver@gmail.com

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküpse-
taja, revers lüliti, jalgratta ning 
võrri juppe ja osi jne kila-kola. 
Tel 5031 849

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

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

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
l i kv i d e e r i m i s e l  v õ i  ke v a d 
koristamisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Vajadusel prügivedu. 
Tel  5031 849

• Ostan Makita akutrelli 14,4-
18V või akud koos laadijaga, ka 
kasutatud. Tel 5031 849

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

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Pakkuda kaarkasvuhooneid 
e r i n e v a t e s  m õ õ t u d e s  j a 
tugevusklassides. Hind koos 
transpordiga alates 360 € 
(3x4m). Info ja tellimine 5673 
0411

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

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

• Müüa hästi hoitud voodimadrats 
(1,60x2m). Tel 5566 9310

•  M ü ü a  n u r g a d i i v a n  j a 
tumba, diivanilaud  (kirss), 
sektsioonmoodulkapp (kirss), 
s öögilaud ja toolid (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad. 
Tel 5104 147

• Müüa köögikapid, laud. Tel 
5594 7776

KODU
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• Ostan vanu Vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

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

•  A n t i i g i ä r i  o s t a b  k u l d a 
igasugusel kujul. Hind alates 18 
€/gr. Tel 5067 819. Kokkuleppel 
ettehelistamisega

• Antiigiäri ostab lauahõbedat 
ja hõbeehteid proovidega 84; 
800; 875; 916 ja 925. tel 5067 819 
kokkuleppel ettehelistamisega

• Ostan Vene makke, raadioid, 
v õ i m e n d e i d ,  k õ l a r e i d , 
trükiplaate, skeeme, dioole, 
arvuteid, vanu rahasid, medaleid 
ja toidunõusid. Tel 5633 1491

MÖÖBLIKAUPLUSES
Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

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%

LAOJÄÄKIDE 
MÜÜK

RIIDED JA 
JALANÕUD

T - R  10-13
Rägavere tee 35a

K a u p a  o n  p i i r a t u d 
koguses.

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 29 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

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

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

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

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Hi n d  a l .  3 0  € / r m .  Ko o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

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

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

• Müüa kuivi küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 eurot kott. 
Rakvere piires transport tasuta. 
Tel 5843 4388

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013862

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

KÜTTEPUUD

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

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

• Müüa kasutatud väiksem 
kreissaag-höövel. Tööpinge 
3f x 380 volti, võimsus 1,0 kW. 
Seade on töökorras. Sae kõrgus 
reguleeritav, höövlitera laius 
135 mm., sae läbimõõt 200 
mm. Asub Võrumaal Väimela 
kandis. Hind kokkuleppel (ca. 
149 €). Info tel 5666 1069

EHITUS

KADUNUD

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

LOOMAD
• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

•  Müüa saks a lambako era 
kutsikad. Tel 5866 3155

• Müüa toidukartulit „Laura“. 
Asume kolme kilomeetri kaugusel 
Rakverest. Mob 5334 5348

• Müüa toidu- ja seemne 
suurust kartulit  „Gala“ ja 
„Laura“. Vedu. Tel 5141 338

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

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

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

• Müüa mett otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. 6.25 €/
kg. Tel 5551 6456

• Müüa hästi säilitatud heinarulle 
Sonda lähedal. Tel 5383 6181

PÕLLUMAJANDUS

TEATED

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

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

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

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

VANAVARA

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

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 9. märtsil. Tel 
5395 2575

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m saematerjal 170eur/tm.
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²
• pelletigraanul 2,95 eur/kott

Tel 53 953 953, 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

• Müüa piimajahuti (remonti 
vajav). Info 5800 4857

• Müüa traktor T-25  ( i lma 
kabi inita)  ja  haakeriistad, 
kartulipanemismasin, rootor, 
r a n d a a l  k e t a s t e g a ,  a d e r, 
kultivaator, äkked. Tel 5209 952

• Ostan väikese koera kutsikaid. 
Helistada peale 17 tel 5122 502
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 3. märts 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 5,00

Vä r s k e  k u r k 
(p.pikk salati)

kg 3,00

Tomat (kirss) kg 3,50

Hapukapsas kg 1,50

Kapsas kg 0,45

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Põlduba kg 2,50

Hapukurk kg 3,00

Kreeka pähklid kg 4,00

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

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,00 1,20

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Turul veel müügil:
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

PEIPSI KALA müük reedel ja laupäeval, 

s.o. 4. ja 5. märtsil!

Naistepäeval turul müügil eestimaised 
TULBID!

MUUD
• www.toonklaas.ee

• Ostan hobuseraudu. Info 5800 
4857

• Müüa saan. Heas sõidukorras, 
originaal. Tel 5349 6065

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

TUTVUS

METS

• Tutvun härrasmehega (50+), kes 
soovib minuga tantsukursustele 
tulla. Tel 5678 5024

• Üksik mees vajab üksikut 50a 
naist koduabiliseks. Tel 5378 5127

• Ostan metsakinnistuid (sobib ka 
looduskaitseala) ja võib pakkuda 
ka läbi raiutud. Tel 5534 023, e-post 
arvo.suurmaa@gmail.com

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! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali

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

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

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME:

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....32 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

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

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

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Avaldame kaastunnet Aare Arumäele isa 

MATI ARUMÄE 

kaotuse puhul.
OG Elektra jahelao 

kollektiiv 

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

 (liiv, kruus, muld, oksad, 
alusel kaup jm)  

- kallur + HMF kraana, kv 3,5t, 
greifer, puiduhaarats. 

Hea manööverdusvõime.  

Info 555 60 240

TRANSPORDITEENUS

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

(OG Elektra peahoone)

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õigsuse 

eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe mainet 
kahjustavaid kuulutusi.
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SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!

ESIMEST KORDA EESTIS!
suurus: 160*200 * 28 (h)

suurus: 160*200 * 35 (h)

suurus: 160*200 * 32 (h)

382.-

419.-

472.-

- kahe tooniga eksklusiiv 
   tepitud kangas
- 6 sm latex
- 20 sm pocket vedru
- vedru läbimõõt 1,8 mm
- 1 sm puuvilla
- 2 sm latex
- kahe tooniga eksklusiiv kangas

-pambuskiust kangas + 
   siidine kangas
- 6 sm latex
- 26 sm topelt 
   pocket vedru
- convex pocket
- 2 sm poroloni
- 1 sm puuvilla
-pambuskiust kangas + siidine kangas

- eksklusiivne trikookangast
- 4 sm latex
- 5 sm memory foam
- 2 sm poroloon
- 20 sm pocket vedru
- vedru läbimõõt 2,0 mm
- 2 sm latex
- eksklusiivne trikookangast

SOODUSTUST!   SOODUSTUST!   SOODUSTUST!   SOODUSTUST!   SOODUSTUST!   SOODUSTUST!

*P
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 tä
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Rakvere • Niine 4A  • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

199.- 169.- 189.-

nurgadiivanvoodi

66*66*100

200*90*87

230*145, vedruplokk250*175, vedruplokk

120*190, vedruplokk vedruplokk

vedruplokk

vedruplokk

 212*90, vedruplokk 90*200

VEDRUMADRATSID: 
BONNELL 

POCKET  

699.- 1149.-

nurgadiivan diivanvoodi
3 + 1 + 1
komplekt

329.- 439.-545.-

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

115*185
vedruplokk139.-

komplekt  3+1+1

DIIVANVOODID IGALE MAITSELE!  OSTA OTSE TOOTJALT!210*95
75*80

nurgadiivanvoodi
al. 

69.-
al. 

123.-

UUDIS! UUDIS!
komplekt
3+1+1

499.-

Eesti 2016. aasta jalgpalli-
meistrivõistluste avamäng 
peetakse juba täna ehk 
reedel, 4. märtsil. Laupäe-
val, 5. märtsil saab tule-
ristsed liiga debütant Rak-
vere JK Tarvas, kes koh-
tub võõrsil Pärnu Linna-
meeskonnaga.

Aivar Ojaperv

Viimasel nädalal on Tarva 
jalgpallimeeskond tegelenud 
muuhulgas ka avalike esine-
miste, esitluste ning viima-
se-hetke lepingute sõlmimi-
sega. Nii näiteks löödi alles 
neljapäeval lõplikult käed 
poolkaitsja Stanislav Gold-
bergi ja väravavaht Mihhail 
Kolesnikoviga. Veidi varem 
õnnestus laenuleping sõlmi-
da kaitsja Märten Kuusega.
Goldberg ja Kuusk mahuvad 
kindlasti JK Tarva algkoosei-
su. Mõlemad mehed on nö 
Nõmme Kalju taustaga, Gold-
berg on laenulepingu alusel 
mänginud ka Paide Linna-
meeskonnas. Mullu Nõmme 
Kalju duubelrivistuse eest esi-
liigas mänginud Kuusk on 
aga, nagu mainitud, Rakveres 
esialgu laenul, tema mängija-
õigused kuuluvad jätkuvalt 
pealinna klubile.
Mihhail Kolesnikov peab en-

Meistriliigas pannakse pall mängu

Põhjakeskuse Sportlandis on 
Rakvere JK Tarval oma isiklik 
post, kus ripuvad ka mängu-
meeste autogrammidega 
varustatud fotod. 

Foto: Ain Liiva

nast veel peatreenerile tões-
tama ja suure tõenäosusega 
seisab esialgu postide vahel 
Sander Susi. Kolesnikov tuleb 
Sillamäe Kalevist, kuid mullu 
oli ta laenul Paide Linna-
meeskonnas.
Meeskonna eeldatava alg-
koosseisu esimestes vooru-
des, samuti koosseisu kuulu-
vad ülejäänud mängijad leiad 
kõrvalleheküljelt.
Möödunud laupäeval esitles 
meeskond end Põhjakeskuse 
Sportlandis kohalikele fänni-
dele. Kui mõni üksik puuduja 
välja arvata, oli kohal pea ko-
gu põhikoosseis, sealhulgas 
ka näiteks toona veel lepingu-
ta olnud Goldberg, ning loo-
mulikult meeskonna peatree-
ner Valeri Bondarenko.
Fännid küsisid muidugi prog-
noosi: millise eesmärgi on 
meeskond endale algavaks 
hooajaks seadnud? Klubi 
eestvedaja ning esindaja Rei-
jo Kuusik vastas, et saab raske 
olema ja asjatuid lubadusi 
loopida ei taheta, kuid samas 
ei või endale seada madala-
mat eesmärki kui liigasse pü-
sima jäämine (ehk siis vähe-
malt 8. koht).
Treener Bondarenko kinnitas, 
et meeskond on hooajaks val-
mis. Ettevalmistus on suju-
nud hästi, vaim on kõrge. 
„See võib kõlada võltsilt, aga 
nende poistega siin meeldib 

mulle kõige rohkem töötada, 
kuigi kogemusi mujalt on mul 
ikka üksjagu,“ lausus ta.

Esimesed voorud võõrsil
Kuna Rakvere kunstmuruväl-
jak on amortiseerunud ja ei 
sobi meistriliiga mängudeks, 
tuleb JK Tarval esimesed viis 
vooru mängida võõrsil. Kodu-
väljakule, siis juba loodeta-
vasti murule või vähemalt 
„murule“, jõutakse 5. aprillil, 
mil kuuendas voorus on vas-
taseks Tallinna FC Levadia. 
Võõrsilmängud ei tähenda 
seda, et JK Tarvas nüüd kon-
kurentidest halvemasse seisu 
satuks – suvel on kodumänge 
selle võrra rohkem.
Tänavu toodetakse pea kõi-
gist meistriliiga kohtumistest 
liikuvat pilti ja näha on need 
kas ETV kanalites (erandkor-
ras ka ERRi spordiportaalis), 
Postimehe portaalis või jalg-
palliliidu omal kodulehekül-
jel jalgpall.ee. Nii näiteks 
näebki Tarva teise vooru 
mängu 8. märtsil algusega 
kell 20 FC Flora vastu ERRi 
spordiportaalist.
Loomulikult jõuab Rakvere JK 
Tarvas ka nö päristeleviisoris-
se. 23. aprillil näitab ETV koh-
tumist Sillamäe Kalev-Tarvas; 
7. mail pannakse kaamerad 
püsti aga Rakvere staadionile, 
et teha ülekanne kohtumisest 
JK Tarvas-Tallinna Infonet.
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Martin Bastig, 
VV
25.08.1998, Rak-
vere
Vaatamata nooru-
sele ja nappidele kogemustele on 
tõenäoliselt tegu Rägavere valla 
parima kindamehega

25

Kaarel Saar, KA
19.03.1990, Rak-
vere
Tõeline kapten, 
Tarva parim 2015. 
Kindel keskkaitsja, kuid vigastuse 
tõttu ei tule enne platsile kui maikuus

4

Elar Tovstik, KA
31.10.1981, Rak-
vere
Vanim Tarva män-
gija, aga pole kao-
tanud kiirust, ei anna alla

26

Toomas Kiis, PK
11.08.1992, Aas-
pere
Tahtejõuline, tubli 
tööloom

11

Stanislav Goldberg, PK
30.10.1992, Tallinn
Ründava suunitlusega loov poolkaitsja. 
Hooajaeelsetes mängudes näidanud, et 
suudab anda nii väravasööte kui lüüa ka 
ise väravaid.

Alari Tovstik, PK
31.07.1984, Rak-
vere
Kõva võhm, töö-
rabaja, võitleja, 
varasemalt pikalt olnud Tarva kapten

17

Madis Reimal, 
PK
23.02.1993, Rak-
vere
Elav tõestus, et 
kõva tahtmisega on võimalik mõne 
aastaga end Rahvaliigast Premium 
liigasse töötada

23

Alari Aunapuu, 
PK
23.12.1989, Rak-
vere
263 mängu Rakve-
re esindusmeeskonnas (hetkeseisuga 
kõige enam!). Töökohustuste kõrvalt 
jääb järjest vähem aega, et pühenduda 
jalgpallile. Saab näha, kui kõrgele tal 
tänavu õnnestub latt seada

2

Henri Hang, RÜ
28.08.1991, Rak-
vere
Mees kes suudab 
tulla ei kuskilt ja 
päästa päeva

91

Rainer Võsaste, 
RÜ
12.06.1990, Rak-
vere
Karistuslöökide 
spetsialist

7

Sten Tammik, RÜ
15.03.1995, Rak-
vere
Tarva pikim män-
gumees (2 meetrit 
kindlalt täis!)

50

Tarmo Rebane, 
RÜ
09.06.1985, Rak-
vere
Loodame, et Tar-
mol jääb noorte treenimise kõrvalt 
aega ka ise veel platsile tulla

19

Juhan Jograf 
Siim, RÜ
22.04.1996, Tal-
linn
Mulluse esiliiga 
meisterklubi FC Flora II resultatiiv-
seim mängija on end tõestanud tubli 
väravalööja, kes saab nüüd võimaluse 
näidata end ka Premium meistriliigas. 
Hetkel vaevab teda väike hüppeliige-
sevigastus - on teada, et vähemalt esi-
mesed kaks vooru tuleb vahele jätta

47

Yao Silven 
Kuassi, PK
0 8 . 0 7 . 1 9 8 8 , 
Bondoukou (CIV)
Möödunud suvel 
Tarvaga liitunud Elevandiluuranni-
kult pärit Armeenia passiga poolkaits-
ja. Mängijanimega Silvio. Jõuline 
mängija, kelle kõik oskused pole veel 
ehk avaldanud

10

Mihkel Gull, KA
16.03.1988, Rakke
Tõenäoliselt on 
tegu parima Lää-
ne-Viru lõunaosa-
riikidest (Rakke) pärit mängijaga, 
kes suudab mängida nii äärekaitses 
kui ka –poolikus.

69

Rain Ööpik, KA
15.07.1992, Rak-
vere
Duubelmeeskonna 
uus peatreener ja 
taktik

3

Mihkel Saar, KA
30.09.1982, Väi-
ke-Maarja
Kogenud ja tasa-
kaalukas kaitse-
mängija. On aastatega tõestanud, et 
tema peale võib kindel olla. 

18

14

Sport

30
Sander Susi, VV
24.04.1992, Rakvere
Mullu 10 nullimängu esiliigas – parim näi-
taja terve liiga peale kokku. Hea reaktsioo-
nitõrje ja juhendamisoskusega. Viimase jär-
gi saad aru, et Susi on mängus – kaitsjatele 
annab juhiseid selge ja kõlav hääl.

16

Jaanus Kaasik, KA
22.06.1990, Rakvere
Roelast pärit kompromissitu 

võitleja

Märten Kuusk, KA
05.04.1996, Tallinn
Eesti U-21 noortekoondise 
keskkaitsja, keda ootab koos 
meiega ees debüüt Premium 
meistriliigas

21

Mario Kuokkanen, PK
17.06.1999, Rakvere
Hea platsinägemise ja täpse sööduga noor 
keskväljamaestro

27

Taavi Trasberg, PK
17.07.1993, Rakvere
Võitleja, tahtejõuline, oskuslik

22
Joonas Ljaš, PK
03.09.1990, Rakvere
Tõsine punktimasin - väravaid, sööte igale 
maitsele

13
Erkki Kubber, PK
30.04.1994, Tallinn
Tehniline FC Flora kasvandik. Mängis 
ka mullu kõrgliigas Viljandi JK Tuleviku 
rivistuses

15
Siim Rannamäe, RÜ
16.03.1990, Rakvere
Bondarenko tulekuga on naasnud tagasi 
ründemängijaks – kohale, kus ta mängis 
ka noorteklassides. Varasematel esiliiga 
hooaegadel mängis pikalt äärekaitsjana. 
Saab hakkama mõlemas rollis. Kaks korda 
raskelt vigastatud põlv paneb iga Rakvere 
fänni hinge kinni hoidma, et see põlv kol-
mandat korda katki ei läheks

Aleksei Larin, KA
29.03.1992, Valga
Õigustab oma esimese koduklubi nime 
– WARRIOR. Valgast Soo tänavalt pärit 
sõdalane. Varasemalt Premium liigas 
mänginud Tallinna Kalevi ja Jõhvi Loko-
motivi ridades

8
Taavi Münter, KA
22.12.1992, Rakvere
Suurepärase tsenderdusega äärekaitsja, 
kes vajadusel võib lahendada ka stan-
dardolukordi.

VAHETUSED

Valeri 
Bondarenko
Treenerikarjäär: Eesti koondise 
abitreener (1993-94), Eesti U-18 
abi- ja peatreener (1998-99). Norma 
Tallinn, Tallinna Sadam, Narva Trans, 
Tallinna FC Levadia, FC Lokomotiv 
Nizhni Novgorod (RUS), Rovaniemi 
PS (FIN), Syrianska FC (SWE), Sil-
lamäe Kalev. Tarva peatreener alates 
2014. aasta suvest.

PEATREENER

R e i j o  K u u s i k
Rakvere JK Tarva 
mängiv abitree-
ner  2011-2014
Klubi eestvedaja, 
esindaja, abitreener 
ja vajadusel ka mängija

ABITREENER

45

5. märtsil kell 13 Pärnu Linnameeskond – Rakvere JK Tarvas
8. märtsil kell 20 Tallinna FC Flora - Rakvere JK Tarvas
12. märtsil kell 13 Nõmme Kalju - Rakvere JK Tarvas
19. märtsil kell 13 Tartu JK Tammeka - Rakvere JK Tarvas
2. aprillil kell 13 Narva Trans - Rakvere JK Tarvas

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

Kontaktläätsed ja muud 
abivahendid
Kontaktläätsed määrab opto-
metrist. Läätsedega käib kaa-
sas palju väärarusaamu ja lin-
nalegende.
Mis väga oluline: kontaktläät-
sed ei kahjusta silmi, kui op-

Silmaarstil või optometristi 
juures tasub käia kord aastas

Uus nuhtlus - 
peatäid
Gripipuhangu järel on Eestis 
aktiivselt levima hakanud 
kooli- ja lasteaialaste 
iga-aastane nuhtlus peatäid, 
kirjutab terviseuudised.ee. 
Täidega nakatumiseks on 
vaja otsest peakontakti ini-
mesega, kellel on täid, või 
kasutada tema kammi, 
juukseharja, mütsi või salli. 
Bussiga või rongiga sõites 
on oht nakatuda peatugede 
kaudu.
Täidega nakatunu tunneb 
oma peanahal kerget kõdi ja 
mõningast liikumist. Tundli-
kuma peanahaga inimesed 
tunnevad ka sügelust, mis 
on tingitud täi süljest. Sü-
gelust esineb eriti kuklas, 
juuksepiiril ja kõrvade taga. 
Kui lasteaias või koolis esi-
neb täisid, on soovitav kont-
rollida laste päid kord näda-
las. Kammimiseks võib ka-
sutada tihedat kammi, kõige 
paremini sobib täikamm. 
Kui leiate elustäisid, tuleb 
üle kontrollida kogu pere-
kond. Tühjad täimuna kes-
tad ehk tingud võivad püsi-
da juustekarvade küljes pi-
kemat aega, neid saab ee-
maldada tiheda täikammi-
ga. Apteekides on müügil ka 
elektroonilised täikammid.
Peatäide raviks on apteeki-
des müügil erinevad dimeti-
kooni sisaldavad preparaa-
did – õli, lahus ja šampoon. 
Dimetikoon poeb sügavale 
täide ja tingude hingamis-
süsteemi, põhjustades nen-
de lämbumise. Kuna toime-
mehhanism on füüsikaline, 
ei ole täide resistentsuse ku-
junemine võimalik. Mõned 
tooted on lubatud lastele ju-
ba alates 6. elukuust.

Kuulutaja

tometrist ja ka klient ise on 
teinud kõik õigesti ning reeg-
lite ja nõuete kohaselt.
Enamlevinud on ühepäeva-
sed ehk ühekordsed läätsed ja 
ühekuuse kasutusajaga kon-
taktläätsed. Valik tehakse 
koos kliendiga just selline, 
mis on parim kliendi heaolu-
le ja kasutustingimustele.
„Läätsede esmakordsel pai-
galdamisel on teatud aja 
möödudes vajalik, keskmiselt 
10 päeva pärast, tulla järel-
kontrolli,“ lausus Gerli Tedre. 
„See ei ole klientide kiusami-
ne – vaja on veenduda, kui-
das lääts n-ö töötab, kas on 
komplikatsioone jne. Selle aja 
jooksul on tekkinud kliendil 
juba mingisugune kogemus 
ja arusaam ning harjumus 
läätsedest.“

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

„Kuiv silm“
Ilmselgelt on tegemist täna-
päeva kontoriinimese vaevu-
sega – tekib tunne, et silma-
des on liivaterad, kuid muid 
vaevusi samal ajal pole või 
neid ei osata tunnetada.
„See on meie kliimas elavate 

ja siseruumides töötavate ini-
meste probleem,“ selgitas 
Gerli Tedre. „Põhjuseks võib 
olla konditsioneeritud õhk ja/
või kestev arvuti vaatamine 
puhkepausideta. Arvutiga 
töötades ja ka muud lähitööd 
tehes pilgutab inimene silmi 
3-4 korda vähem, kui oleks 
normaalne, selle tõttu silmad 
kuivavad.“
Abi saab silmatilkadest, kuid 
need on vaid osaliseks lee-
venduseks – tegeleda tuleb 
probleemi tekitajatega. „Mi-
dagi ei muutu, kui keskkond 
ei muutu,“ kinnitas Tedre. 
„Olude parandamisele aitab 
kaasa, kui avada aknaid, et te-
kiks õhuvahetus. On olemas 
teatud toataimed, mis suu-
rendavad niiskuse sisaldust 
ruumis. Iga 45 minuti järel tu-

leb teha veerandtunnine 
puhkepaus, mille ajal soovi-
tan vaadata kaugusesse või 
sulgeda silmad ja puhata. Sa-
muti aitavad erinevad silma-
harjutused. Nii nagu keha va-
jab trenni, vajavad treeningut 
ka silmalihased. Mineraalide-
ga vee joomine suurendab or-
ganismis vedelikuhulka. Ning 
kindlasti tuleb ka liikuda – see 
ajab vere käima ka silmali-
hastes.“

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

Aivar Ojaperv

MÕNE REAGA
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6. ja 7. märts kell 18 ja 20
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

30 KOHTINGUT

6. märts kell 14 ja 16
7. märts kell kell 16

Komöödia
(Perefilm!)

APPI, MA KAHANDASIN
ÕPETAJA!

KUHU MINNA

O kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta! 
5. märtsil retrodisko DJ Margus Teetsov
12. märtsil Girls’ Night Out DJ Marko Pille

Lääne-Virumaa Keskerakonna seeniorid
Lääne-Virumaa Keskerakonna seenioride 
üldkoosolek toimub pühapäeval, 6. märtsil 
kell 13 Rohuaia tn Noraxi majas. Võtke osa! 
Tel 5144 549
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HINNAÜLLATUS!

10-21

Laupäeval, 05.03 Rakvere Kroonikeskuses

Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK

Pikk 28, Rakvere

Kaupluses

Kaunis, kevadine kangavalik

-20%Selle kupongiga
kuni 8.03 kõik kangad

Juveeliäris Candra

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere,
Tsentrumi l korrus, E-R 9-18, L 9-15.
Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Kõik vääriskividega
eheted 5.-8. märts

-20%
Head

naistepäeva!

Nüüd meil remondi ja hoolduse ajal

kasutamise võimalus!ASENDUSAUTO

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

SALONG
ValgeLille

LÕIKE- JA POTILILLED
KIMBUD, SEADED

KINGITUSED, TARVIKUD
SÄDELEVAD VAHUVEINID

PÄRJAD, KORVID
Perioodil 04.03 - 08.03.16

kõik tooted vähemalt 10€ 
ostul Rakvere Salongis -5%.

Tallinna 16 / Lai 1, Rakvere

E - R 07:30 - 19:30 
L - P 09:00 - 17:00

www.valgelille.ee

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee

Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

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

SOOJUSPUMBAD

Õhksoojuspump Mitsubishi Electric
MSZ-FH25VEHZ
1290 €

Õhk-vesi soojuspump
High Power

WSYK160DC9/WOYK112LCT 10,8kw
Fujitsu

4490 €
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