NÄDALAVAHETUSEKS
ARSTIKITLIGA VILEMEES
TOOMAS KIIS

RINNAGA TOITMINE SUJUB,
KUI PERESUHTED ON KORRAS

–

Tänase loo peategelaseks on isa,

Virumaa Teataja

Last imetav ema, madonna lapsega, on
midagi väga tavalist, samas erakordset. See
võib sujuda loomulikult, aga tihtipeale tuleb
spetsialistidel inimlapse elu algust suunata.
LK 8-9

spordikohtunik ja hobijalgpallur
Toomas Kiis, Rakvere haigla
üldarst, vanust 25 aastat.
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Kool hakkab ilmajaamale
konkurentsi pakkuma
Kui kosmoses tiirutavalt satelliidilt Väike-Maarja kandile pilk heita, jääb kõigepealt silma
Pandivere kõrgustiku võlviosa. Ja selle kõrval uhkelt seisev Ebavere mägi, kus tuhanded selle
kandi koolilapsed on käärtõusu ja sahkpidurdamist õppinud.
antenn võimaldab muudki, mitte ainult

Andres Pulver
andres.pulver@virumaateataja.ee

Nüüd saavad õpilased ise satelliidipilte
vaatama hakata. Väike-Maarja gümnaa-

siumi vilistlane Madis Võõras kinkis
koolile sünnipäevaks keeruka riistapuu,
millega on võimalik kosmost kuulata.
Just nii ta väljendus.
EAS-i kosmosebüroo juht Võõras
rääkis oma kunagise kodukooli sünnipäevanädala lõpuaktusel, et kosmos on
muutunud kättesaadavaks kõigile, kuigi me seda tavaliselt tähelegi ei pane. Ta
oli mõelnud, et ka Väike-Maarja gümnaasium võiks kosmosevaldkonnaga veidi tihedamalt seotud olla. Nii, et seda ka
tähele pandaks.
Kurviline asjandus, mille Madis
Võõras koolile kinkis, on kvadrofiilne
heeliksantenn. “Kui näha veidi vaeva
tarkvara allalaadimise ja häälestamisega, saab näha pilte, mida Ameerika ilmasatelliidid Eestist üle lennates teevad,” kõneles Võõras.
Kool saab teha oma ilmajaama, kuid

Madis Võõras kinkis oma kunagisele koolile antenni, mis võimaldab Väike-Maarja
MEELIS MEILBAUM
gümnaasiumi rahval satelliitidelt tulevaidpilte vaadata.

ilma ennustada.
1973. aastal Väike-Maarjas keskkooli lõpetanud Madis Võõras oli kuueaastane, kui Juri Gagarin kosmosesse lendas, ja see päev on mehel meeles. Ajal,
mil Eesti pistab oma nina üha rohkem
kosmoseasjadesse, ei oleks üldse imekspandav, kui kunagi lendab kosmosesse
ka eesti soost kosmonaut. Ning miks
mitte näiteks Väike-Maarja poiss või
tüdruk. “Tõin selle teile, et tekiks huvi
kosmoseasjade vastu, ning miks ei võiks
Väike-Maarja koolist saada selle valdkonna kompetentsikeskus Eestis,” avaldas Madis Võõras lootust.
Väike-Maarja gümnaasiumi direktor
Marje Eelmaa ütles, et koolil on nüüd
hea võimalus ilmauudiste edastajatele
konkurentsi pakkuma hakata.
Kui Väike-Maarjasse kool rajati, aga
juhtus see 1723. aastal, võimaldas “tehnika” nähtu kirja panna või üles joonistada. Tänapäeval saab kõik hetkega üles
laadida või alla tõmmata. “Peame oskama kogu infotulva ära kasutada,” lisas
Eelmaa.
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KISTOMA

MARILNOETS

Avrislteikmtligae-s

Ema ja isa, mõlemad
noored arstid. Üks juba
diplomeeritud, teine
veel tudeng. Elukohaks
Tartu. Selline on ühe
pisikese Eesti poisi, kel
vanust pudinad üle
aasta, perekond. Aga
mitte tema ei ole selle
loo peategelane. Selleks
on isa Toomas Kiis,
Rakvere haigla üldarst,
vanust 25 aastat.
Eva Samolberg-Palmi
eva.samolberg-palmi@
virumaateataja.ee

Kui

Toomas pärast 24-tunnist

valvekorda Rakvere haiglas
oma pere juurde tagasi
jõuab, on laps just ärganud.
See on kuidagi nii sattunud,
et laps magab täpselt nii
kaua, kui kulub Toomasel Rakverest Tartusse sõitmiseks.
Siis ärkab pojake ning sirutab käed issi
poole, kes hoolimata pingelisest valvest haigla erakorralise meditsiini osakonnas, suudab
arvestada ka lapse vajadustega.
Toomas on täpne. Seda saab öelda ka selle järgi, et jutuajamiseks kokku lepitud kohas on ta sekundilise täpsusega. Tuleb, valge kitli hõlmad lehvimas, samm reibas. Võib
kindlalt väita, et selline vitaalsusest pakatav

VÕIB KINDLALT VÄITA,
ET SELLINE VITAALSUSEST PAKATAV TOHTER
MÕJUB JUBA ISEENESEST PATSIENTIDESSE
ELUTAHET SISENDAVALT.

VÄÄRTUSTAJA

14. oktoober 2017

tohter mõjub juba iseenesest patsientidesse
elutahet sisendavalt.
Toomas on pärit Aasperest, praegu kummipostipealinnana tuntud külakesest, kus kunagi oli isegi oma kool. Tema kord oli sündida kuuelapselise perekonna viienda lapsena.
Pärast ülikoolidiplomi ja üldarsti staatuse
kättesaamist oli valikuid noore mehe ees küll,
kuid ta peab ennast paikseks ja pigem koduhoidjaks tüübiks. Ka niinimetatud tugisüsteem
ehk vanavanemad, kes on väikese lapse kasvatamisel hädavajalikud, on Lääne-Virumaal,
seega vaatas Toomas Rakvere poole üsna
veendunult.
Septembris oli mehe esimene tööpäev
Rakveres ning sellest mäletab ta selgesti, et
kui varem polnud ta mõelnud vastutusele, mis
kaasneb päris arstina päris olukordades, siis
tol päeval jõudis see talle plaksti kohale. Pulsi lõi üles tohtril endalgi, sest üks asi on õppida koolis, kus vastutavad teised, teine asi aga
teha tööd ja ise vastutada.
Rakvere haiglal on noorte arstide toetusprogramm toiminud juba aastaid, samuti on
tohtrite vajadus siin pidev. Toomas teab rääkida, et paljud tema kursusekaaslasedki said
õpingute ajal abiarstina Rakvere haiglas praktiseerida, ja kui teised haiglad võtavad abiarste vastu vaid suvel, siis siin tehakse seda aasta ringi.
Noore inimesena staažikamate kolleegide
seas töötades pole Toomas täheldanud, et temasse suhtutaks kuidagi teisiti või et mõni
patsient näiteks tema pädevuses kahtleks. Ainuke asi: sinatamine. Toomas naerab ja ütleb,
et see on tõesti ainuke erinevus, et patsiendid
teda sinatavad, vanemaid arste aga mitte.
“Aga see on täiesti normaalne!” märgib ta.
Hoolimata sellest, et Toomas on noor, ei
olnud tal illusioone haiglatöö suhtes. Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonnas on
varem tööl olnud Toomase elukaaslane, nii
teadis mees üsna täpselt, mis teda ees ootab.
Ja et see saab olema raske. “See, mis kuskil
Facebookis kirjutatakse
Toomas jätab mõtte katki ja lisab pärast viivukest mõttepausi,
et müüte ei tasuks ikkagi uskuda.
Toomas ei tee probleemi sellest, et tema
esimeseks töökohaks on maakonnahaigla, mit...”

Valimispäev 15. oktoober

/

suurhaigla pealinnas või Tartus. Otse vastupidi tema hinnangul saab noor tohter
maakonnahaiglas suurepärase kogemuse ning
residentuur tuleb nii ehk naa suuremas haiglas läbida.
Kuigi tema asus Rakveresse tööle täiesti
omal initsiatiivil, ei ole väikehaiglad noorte
meditsiinitudengite seas siiski need kohad,
mille poole kõik püüdleksid. Toomase hinnangul on sellise olukorra muutmine kohalike
omavalitsuste kätes: tuleks luua ülikooli lõpetanule võimalikult soodsad tingimused, pakkudes näiteks elukohta või muid hüvesid.
“Maakonnahaiglal on palgaga meelitada raske,” ütleb mees ja lisab, et noorel peab tahtmist ka olema. Lihtsalt hüvede peale mängida ei saa.
Aga välismaale? Ei. Toomas raputab veendunult pead, tema piiri taha ei lähe. “Soome
keel võiks ju tagataskus olla,” nendib ta mõtlikult ja poetab, et tal on hoopis üks teine unistus: saada kaitseväearstiks. See omakorda
võib tähendada ka lühiajalisi välismaalkäike.
Põhjus, miks unistus siianireaalsuseks pole saanud, peitub ilmselt selles väikeses tegelases, kes Toomase kodus on kasvamas. Suure pere võsuna teab mees, et õrnas eas vajab
laps oma vanemaid, ning sel põhjusel ei luba
isa süda tema juurest kauaks ära minna. Rahulikult ja vaikselt, nii saab ka, avaldab Toote

–

mas arvamust.

Miks kaitseväkke? Toomas muigab ja ilmselt otsib sõnu. Koduarmastava inimesena
meeldib talle distsipliin ja muidugi kodumaa. Toomase vanim vend Madis on oma karjääri kaitseväega sidunud, nii et ühenduspunkte ei maksa kaugelt otsida. “See värk on
peres sees,” ütleb Toomas.
Maailma ärev poliitiline olukord võib kaitseväearstile tähendada hoopis teistsugust tööd
kui näiteks kümme või isegi vähem aastat tagasi. Toomas teab seda, jakuigi ta oma sõnul
loodab, et meil jätkub ilus elu rahulikus riigis,
on ta arvestanud, et aeg võib tuua igasuguseid
olukordi.
Toomasel ei olnud arstiks tööle asudes üllaid ja suuri eesmärke, teda ajendas puhas uudishimu. Ajapikku on muidugi tekkinud soov
inimesi aidata, aga kui küsida, kas arstiteadus–

3

konda astumise taga on mingi suur stoori, siis
selle peale naerab noor mees eestlasliku tagasihoidlikkusega ja raputab pead.
Läks nii, nagu tublidel õppuritel ikka juhtub: hinded on head, proovitakse astuda ülikooli ja saadakse sisse. Edasi tekib juba huvi
eriala vastu ja kui vahepeal ka võivad loobumismõtted peas tiirelda, siis kohusetunne ei
luba neil võidutseda. “Kui ma poleks läinud
arstiteaduskonda, oleksin ilmselt kehakultuuri õppima läinud,” lisab noor arst. Teda huvitavad bioloogia ja inimkeha ning sport ja arstiteadus võimaldavad nende huvidega süvitsi
minna, raku ja molekuli tasandini. “Pean ennast heasüdamlikuks ja tolerantseks, mulle
meeldivad inimesed.”
Toomase teine tasand avaldub siis, kui ta
valge kitli seljast võtab. Muidu tasakaalukas
ja pigem vaikne noor mees elavneb, kui jutt
sujuvalt spordile liigub. Et patsientide mured
ja stressirikas töö kodus võimust ei võtaks, laseb ta tunded valla jalgpallimurul ja teeb tööd
ka korvpallikohtunikuna. Muidugi, viimasel
juhul ei saa väga emotsionaalseks minna. Hiljaaegu läbis Toomas riigi juhtivate korvpallikohtunike seminari Käärikul ning on tunnistatud nüüd kõrgema taseme vilemeheks.
Ka kvaliteetaeg perega on see, mis lubab
töömõtted välja lülitada ning aitab üle saada
hetkedest, millega teinekord on raske leppida. Näiteks tuleb ette olukordi, kus arst peab
endale tunnistama, et tema võimuses ei olegi
enam teha muud, kui inimese elu lõpp võimalikult talutavaks muuta. Need juhtumid on
rasked. Mõnikord kulub mitu päeva, et arst
suudaks lõpuks ka sisimas leppida sellega, et
kõigil on astuda oma rada ja meditsiiniteadus
ei saa seda iga kord muuta.
Kui noore arsti pikk tööpäev on lõppenud,
pisikese pojaga mängud mängitud ning lapse
väikesed unised silmad padjal kinni vajunud,
võtab Toomas kätte raamatu. Nüüd, Rakvere
haiglas töötades, on tema öökapilt kadunud
ilukirjanduslikud teosed need on asendunud
teaduskirjanduslike raamatutega, sest päris
elus õige õppimine just algabki. “Kui kooliajal
tuli mõnd raamatut lugeda kohustusest, siis
nüüd loen ma vajadusest. Kogu aeg peab arenema,” lausub ta veendunult.
–

ELUST ENESEST
Näitlejannast saab sünnitoetaja

Rakvere

teatri näitlejanna Maarika Mesipuu-Veebel, kes on praegu oma väikese poja Jaen Joonataniga (pildil) lapsepuhkusel, on elus teinud
huvitava kannapöörde. Ta hakkas õppima põlistarkuste ja rahvaravi koolis doula’ks. See tähendab, et
temast saab sünnitoetaja.
“Minu sünnituse sünnitoetaja Karita Mikko inspireeris mind to-

hutult,

nii et ot-

sustasin hakata
beebiootajaid ise
ka samamoodi
aitama. See tä-

hendab, et võin
toetada naist raseduse ajal, sünnitusel ja peale
lapse sündi eel-

kõige emotsionaalselt japsühholoogiliselt
ning saan aidata
leida naisel kontakti sellega,
millist sünnitust
ta soovib,” jutustas Mesipuu-

Veebel.
Näitlejanna,
kes on oma lapse ilmale toonud
sünnitoetaja abi-

JAVEKBL

ga kodus, ütles, et läks õppima paljuski enda suurepärase sünnitoetuse kogemuse tõttu.
Sünnitoetaja kursus kestab ühe õppeaasta, 2018.
aasta varasuveni.
Näitlemistöödes on Maarika Mesipuu-Veebel lapsega kodus olemise kõrvalt kaasa teinud. “Astun aegajalt üles Improteater IMPEERIUMiga ja mängin seriaalis “Õnne 13”. Muidugi sellisel määral, et minu
põhitöö emana saaks piisavalt tähelepanu,” ütles Me-

sipuu-Veebel.

www.reform.ee

Vali oma kodukohta juhtima eestimeelne ja tugev meeskond, vali Reformierakond!

MARKO TORM
Rakvere linn

101

REIGO TAMM
Tapa vald
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INDREK KESKÜLA
Väike-Maarja vald
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LEO AADEL
Haljala vald
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28.10
kell 15.00
Moskva teater „Arkaadia“
Draakonite show
Etendus on eesti ja vene keeles

ainnna

kell 19.00
4. 11
Hingedepäeva kontsert

oiQume

Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Tallinna Kammerorkester
Dirigent Risto Joost
Tõnu Kõrvits „Lageda laulud“

<utsub!

9. 11
kell 19.00
Keelpillikvartett Prezioso:
Hanna-Liis Nahkur (viiul),
Mari-Katrina Suss (viiul),
Helena Altmanis (vioola),
Andreas Lend (tšello)
Kaastegev Henry-David
Varema (tšello)
Kavas: Eller, Ravel, Borodin

25.-27.10.2017

Info. 334 2000 concert.ee

Osaleb
200+
eksponenti

Programmis
10+ üritust

23

LEGO NINJAGO FILM (2D/3D)
Animafilm 1 t 41 min
K 18. okt 14.30 (2D)
L 21. okt 12.00 (3D)

aastat

years

Korraldaja:
?

PROFEXPO

4,50

/

ke

25 10
10 17

26 10
kell 10 17

27 10
kell 10 17

Viru instituut korraldavad teisi-

Põnevik 1t 36 min
K 18. okt 16.40
N 19. okt 16.40
R 20. okt 17.50
L 21. okt 16.00
P 22. okt 18.30

päeval, 17. oktoobril algusega
kell 13 Iisaku kihelkonna muuseumis pärimuspäeva “ERA tuleb külla”.
Pärimuspäeval esinevad ettekannetega Eesti rahvaluule arhiivi (ERA) teadurid. Anu Korb
kõneleb Virumaa rahvaluule kogumisest ja kogujatest, Risto
Järv Virumaa tõsiloolistest muinasjuttudest ja Mall Hiiemäe

4,50 / 4 €
4,50 / 4 €
/

4€

4,50 / 4 €
4,50 / 4 €

tallinnfoodfair.ee

BLADE RUNNER 2049 (2D/3D)
Ulme 2 t 43 min
K 18. okt 20.30 (2D)
N 19. okt 20.30 (3D)
L 21. okt 22.05 (3D)

MINU VÄIKE PONI. FILM
Animafilm 1 t 39 min
4,50 / 4 €
N 19. okt 14.30
P 22. okt 12.30 4,50 / 4 €

LUMEINIMESE POEG (3D)
ESILINASTUS Animafilm 1 t 32 min
20. okt 14.00
L 21. okt 14.10
P 22. okt 14.40

töödest, tegemistest ka,

ära muremõtteid kaua
enda kõrval hoia Sa.

5 / 4,50
5 / 4,50
5 / 4,50

€
€

Õnn ei olegi mägede taga,
kaugetel sinistel randadel.
Nüüd Morgan juba hällis
magab
ja varsti kõnnib teil
kandadel!

Meedi Toming
Õnnitlevad lapsed

Valmi, Einar, Hirja
peredega

80

Keskerakonna
Lääne-Virumaa piirkonna
juhatus ja seenioride kogu

€

Valge kepi päeva eesmärk on
teadvustada pimedate ja vaegnägevate inimeste ohutu ja iseseisva elu tähtsust. Valge kepp
on nägemispuudega inimeste
tavalisim liikumise abivahend.
Maailma Pimedate Liit juhib
seekord tähelepanu liikluses
ühiskasutuses olevate alade
ohutusele. Jalakäijate, autojuhtide ja jalgratturite ühiskasutusalad on peamiselt linnakeskustes. Kui need on valesti kujundatud, võivad need nägemispuudega inimestele kujutada
väga suurt ohtu. Maailma Pimedate Liit kutsub valitsusi, linnaplaneerijaid ja teisi asjaosalisi
üles kaasama linna planeerimisse ka nägemispuudega inimesi,
et tulemus sobiks kõigile. (VT)

SEPTEMBRI
VIDEOTOP

PARIIS VÕIB OODATA
Komöödia 1 t 32 min
20. okt 16.00
L 21. okt 17.55
P 22. okt 16.30
R

4,50 / 4
4,50 / 4
4,50

/

4

Eesti
Leivaliit
'

1. “Muumia” (põnevusfilm)
2. “Wonder Woman” (seiklusfilm)

€
€
€

Programmi partnerid:

VOLDEMAR
KUSLAP

3. “Tulnukas: Covenant”
(ulmefilm)
4. “Kuningas Arthur: Mõõga

legend” (põnevusfilm)

’’

EstonianAssoclatlon of Bakerles

KETI LÕPP (ESILINASTUS)
R 20. okt 19.50 4,50 4
/

€

m,

■

*(lIw!Tši.i

5. “Hing anumas” (märul)
6. “Boss beebi” (animafilm)
7. “Logan” (ulmefilm)

UH

ToiduainetööstuseLiit
ESTONIAN FOOD INDUSTRV ASSOCIATION

TOIKAKO KAUBANDUS

ECR

kui see läheb üle maa.

Leia rõõmu uuest päevast,

4,50 / 4 €
5 / 4,50 €
5 / 4,50 €

lindudest Alutaguse maastikel ja
uskumustes.
Veel on kavas ajakirja Mäetagused Virumaa erinumbrite
(66 ja 67) esitlus.
Kuulama on oodatud kõik
pärandkultuurihuvilised. Päev
on osalejatele tasuta. Vajadusel
korraldatakse ühine sõit Rakverest Iisakusse. Oma osavõtust
palutakse meilitsi teada anda
11. oktoobriks Viru instituuti või
Iisaku muuseumi. (VT)

Homme tähistatakse
üleilmset valge kepi
päeva

Kallis ema, vanaema
ja vanavanaema

R

ka Pandivere piirkonnast. Talv
on tulekul ja Muuga Maanaiste
Seltsi liikmete nobedate näppu-

■

Eesti Näituste messikeskus
Pirita tee 28, Tallinn
Pilet 18 €, Pääs messile alates 18 a.

JSS Liit

Rahvaluule
arhiiv tuleb
Iisakusse
külla

päeva päiksekiirte algust,

Kooli- ja lasteaiatoitlustajate teabepäev
Jõulutoode 2017 tootekonkurss

Kaupmeeste

Iisaku kihelkonna muuseum ja

PALJU ÕNNE SURMAPÄEVAKS

4,50

mis

hakkab umbes
kord kvartalis tooma põnevaid
artiste Lääne-Virumaale Pandivere kõrgustiku ja Alutaguse
metsade ja rabade piirimail asuvatesse kontserdipaikadesse.
Festivali avaõhtu algab pealinnas kell 19 kahe hästi valitud
bändi kontserdiga ning Pandivere piirkonna vaatamisväärsusi
tutvustava infoväljapaneku ja
kohaliku käsitöö müügiletiga.
Festival ennast žanriliselt ei
piira. Saab näha nii uuendusmeelseid kui ka maailma (alternatiiv) muusika ajaloos olulise

Otsi virmaliste valgust,
kanna hinges vikerkaart,

Koostöökonverents: Efektiivsus ja
jätkusuutlikkus tarneahelas.
Korraldavad Toiduliit,
Kaupmeeste Liit, ECR Baltic

m

kafestival,

tähtsusega artiste ja bände. Ja
Pandivere piirkond pakub lisaks
heale muusikale muudki vaatamisväärset.
Festivali peaesinejaks on
oma Euroopa tuuri Tallinnas lõpetav The Dirty Weather Project,
mis on kahe ikoonilise postpunkmuusiku Lucas Lanthieri
(Cinema Strange, The Deadfly
Ensemble) ja Frank Vollmanni
(Frank the Baptist, Telegram
Frank) ühine omanäolise teatraalse-kabareeliku akustilise folgi superprojekt. Neid soojendav
äsja uue albumi avaldanud Virgin in Veil on kiiresti rahvusvahelist populaarsust kogunud
oma põlvkonna üks kõige põnevamaid bände.
deathrockKohapealt saab osta üht-teist

4€

Komöödia 1 t 26 min
K 18. okt 18.40 4,50 / 4 €
N 19. okt 18.40 4,50 / 4 €

Aasta kokk 2017
Aasta kondiiter 2017
Jõulutoode 2017 tootekonkurss
Austrite teekond Eesti toidukultuuri.
Korraldab Kalakala & Pojad OÜ
Pagari-ja kondiitritooted
Austria firmalt Backaldrin.
Korraldab Toikako Kaubandus OÜ

LEIPURiN

Täna

saab Tallinna
rokiklubis Tapper
võimsa avalöögi
Pandivere muusi-

5 / 4,50 €

ELU ON VEEL EES
HoReCa seminar toitlustajatele
Aasta kokaraamat 2017
Noorkokk 2017
Aasta leivategija 2017
Jõulutoode 2017 tootekonkurss

Pandivere festival
mängu metsad ja

Toiduainetetööstuse partner
Eesti
injastuste
Liit

8. “Kõik, mis juhtub pärast”
(põnevusfilm)
9. “Stiilne lahkumine”

VÕÕRAMAALANE
Põnevik 1 t 54 min
R 20. okt 21.30 4,50 / 4
L 21. okt 19.45 4,50 / 4
P 22. okt 20.30 4,50 / 4

€

€

tel 5308 8644
FB Rakvere Teatrikino
KINO KASSA

(komöödia)

€

22.10 kell 17 VIHULA MÕIS
Piletid eelmüügis Piletimaailmasja Piletilevis ai 12€, kontserdipäeval pilet 15
Info tel 505 9625 www.kontsertkorraldus.ee

10. “Jackie” (draama)
€.

Allikas: Seminari tänava
videolaenutus

VABA AEG

14. oktoober 2017

Hõimupäevadel
esinevad tšipsanistid

toob
rabad
Festivali
peaesinejaks

on The

Dirty

Weather

Project.

2

XINTER

dega kootud villased sokid ja käpikud igati asjakohased. Nagu
ka mõni toreda mustriga vaip ja

purk mett siinsete rabade ja
metsade vahelt puhtast loodusest. (VT)

5

KUHU MINNA

Tedremari

ÜRITUS

Hõimupäevad toovad 18. ja 19.
oktoobril Lääne-Virumaale külla Komi ansambli Tšernõši Tšipsanistid.
Tšipsan on roost valmistatud traditsiooniline permikomi rahva vilepill, mille viled on
eri pikkusega. Vastavalt maailma põhjapoolseima rahva kombele mängivad väga arhailist
instrumenti tšipsani ainult naised.
Folklooriansambel Tšernõši
Tšipsanistid asutati Komimaa
lõunaosas üle 60 aasta tagasi.
Tšernõši küla on ainus küla
maailmas, kus selle pilli mängimise traditsioon on autentselt
säilinud ja nüüd toovad need
vahvad naised oma oskused
Eesti lavadele.
Tšernõši Tšipsaniste saab
18. oktoobril kuulata-vaadata
kell 10.05 kontsert-kohtumisel
Vaeküla koolis ja kell 12 Rakvere reaalgümnaasiumis. Rakvere
rahvamajas kell 19 algaval hõimuõhtul esinevad koos Tšernõši Tšipsanistidega folklooriansamblid Tedremari ja Tarvanpää. 19. oktoobril kell 9.40 leiab
kontsert-kohtumine aset Kadrina keskkoolis. (VT)

KATARIINA KELDRIS 14. okt tantsuõhtu, esineb Toomas Anni. Algus kell
21.
BUENA VISTA SOFA CLUBIS 14. okt
kell 21 Andrus Kivirähki monoetendus „Sinised kilesussid jalas“. Män-

gib Indrek Taalmaa.

RAKVERE RAHVAMAJA suures saa- kas teisipäeviti Rakvere Rohuaia 6
lis 18. okt kell 19 hõimuõhtu. Esine- kella 10–13 või telefonil 324 5013 (teivad ansambel Tšernõši Tšipsanistid, sipäeviti) ja telefonil 527 8162. Kõik

uued liikmed on oodatud ja teretulnud meie ühistesse ettevõtmistesse!

ja Tarvanpää.

TEADE

NÄITUS

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
teatab: klubi Kuukiir esimene klubi- ART CAFÉS Anneli Roopa linnuteeõhtu toimub 22. okt, järgmised 26. maliste joonistuste näitus.
nov ja 17 . dets. Mälumänguklubi tuleb
kokku 18. okt, 22. nov ja 13. dets. Mõ- RAKVERE GALERIIS Virumaa kunstlemale on vajalik eelregistreerimine nike sügisnäitus “7 värvi”.

KAUPO MEIEL

“LÜHISTU KOOSOLEK”
Meiel Kaupo

KOOSOLEK

LÜHISTU

Kolm
isamaakõnet
Esimene kõne Eestile
Tšau!
-Pakaa!
-

Teine kõne Eestile

KAEMUS

Aga siis. Kõige ilusam heli

Mihkel, palun hinga
“Kriipsud uksepiidal” D. Leesalu, K. Väljamäe/ D. Leesalu
Tallinna linnateater
–

Kui on teada, et lavale astuvad
vennad Piusid, arvatakse ilmselt kohemaid, et tuleb lõbus
õhtu. Oletasin seda minagi ja
jätsin kangekaelselt lugemata
rohked arvustused, tegelikult
oleks võinud läbi lugeda koguni terve näidendi, kui tahtnuks.
Aga ma ei tahtnud.
Niisiis, minu üllatuseks
hakkas esiotsa päris naljakaid
hetki pakkunud lugu aina kindlaminikurssi võtma Elu Tõsisele Teele. Ning sellestki oli vähe.
Aga kõigest ei saa ju rääkida.
Laval on Märt ja Priit Pius,
kehastades kaksikvendi. Nad
räägivad oma lihtsas, Freddy

Kruegeri, Rambo ja Rocky plakatiga ehitud seintega toas, kus
riiulil kõrgub uhke virn õllepurke, ENE-de rivi ja hulk kassette, oma loo. Markuse ja
Mihkli loo, mitte enda oma.
See lugu algab nõukogude
ajal ja lõpeb 18 aastat hiljem.
Ning selles on kõigile midagi
tuttavat. Ema tuleb ühel päeval
poest pika kurgiga ja poisid näsivad seda pöörase mõnuga.
Kertu toob lasteaeda tingud ja
täid. Vennad panevad raudteele kopikaid ja jooksevad enne
rongi tulekut peitu. Londid, mis
tekivad sukkpükste varbaossa.
Kirikust saadud Snickersid.

-

on venna hingamise heli. Rahu
hääl on kartulikoorimise hääl.
Ma ei õppinud meelega kingapaelu siduma, sest kui ema
mind aitas, pidi ta mind kaisus
hoidma. Te võite kõik minu vere ära võtta jaMihkli sisse panna. Mihkel, hinga, palun, kuuled või?

-

Tere!
Ne tuda papali.

Kolmas kõne Eestile
-Halloo!
Teie isamaa on välja
lülitatud või asub väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.
-

Esimese vaatuse sagedaste
naerupahvakutega lahedast atmosfäärist saab teiseks vaatuseks pingeline õhustik, kus
püütakse vendade huulilt iga
sõna ja kardetakse neid. Pisarate tõrjumiseks tuli neelatada,
kahtlaselt läikisid ka poiste silmad laval. Ja vennaarmu,
mõõtmatut kui taevas, võis selgelt näha igaüks, nii Markuse
kui ka Mihkli, nii Märdi kui ka
Priidu pilgus.
–

Müügil Virumaa Teataja

klienditeeninduses

ning raamatupoodides üle Eesti!

Marju Lina

esitlevad:

HOIDISTE-

KONKURSS

7
•

•

•

INDREK HARGLA

•

VARJUPROHVET

•

2 kategooriat: soolane ja magus, eriauhinna saab

parima hoidise tegija, kes on kasutanud pihlakaid
Osalemiseks too üks purk hoidist Virumaa Teataja
toimetusse (Laada 27, Rakvere)
Hoidiseid ootame kuni 20. novembri kella 17ni
Võistlustööle lisa leht osaleja nime, kontaktandmete
ja võimalusel retseptiga
Osaleda võib mõlemas kategoorias ja mitme

võistlustööga

KÕHEDUSDRAAMA

Lavastaja: Aare Toikka / Kunstnik: Kaspar Jancis / Valguskunstnik:

Sander Põllu / Osades: Liisa Pulk, Martin Kõiv jaMargo Teder

7.11 kell 19.00 Rakvere Teatris
Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides

Üritust toetavad:
II

l

/

NÄDALAVAHETUS
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Küljetoimetaja Eva Samolberg.Palmi, eva.samolberg-palmi@virumaateataja.ee,tel 322 9106

Saab läbi, et alata

NÄDALA KAJA

Olen

kuulnud, et mõned inimesed (eriti
eakamad) on vali-

mistele vastu minnes segaduses: kas

tuleb valida nii voli-

Aarne Mäe

kogu liige kui ka linnapea ja vallavanem? Kui vaadata otsa neile lõpututele debattidele ja enesereklaamidele, siis võib selline mulje tõepoolest
jääda. Või kuidas teisiti peaks suhtu-

peatoimetaja

Teat j

ma loosungisse stiilis: “Vali mind!
Olen Toreda Erakonna vahva linna-

peakandidaat!”.
Vähemasti Rakveres on seekord

tõepoolest mängitud rohkem valimisnimekirjade esinumbritele, kes
siis ühtlasi on selle või teise erakonna valikud linnapea kohale.
Tegelikkus on muidugi selline, et
rahvas valib volikogu liikmed, neist

Viruma

moodustub volikogu, kus omavahel
lepitakse kõigepealt kokku koalitsioon ehk see, kes kellega koos valitsema hakkab. Selleks peab kamba

peale kokku olema häälteenamus.
Koalitsioon paneb esmalt paika volikogu esimehe ja alles volikogu määrab linnapea või vallavanema.
Kusjuures pole sugugi kindel, et

KOLUMN

kui kohtuda inimesega näost näkku.
daadina välja hüütud, selleks ka osuJa seda on paljud ka rakendanud,
tub. Üleüldse ei pea linnapea või valkäies ise ukselt uksele või minnes
lavanem olema volikogu liikmete
oma voldikute ja õhupallidega rahvarohkesse kohta. Seega umbsed luhulgast, enamgi veel ta ei pea ka
kohalik olema.
badused ja õõnsad hüüded ei tööta
Siit siis igaühele veel kord meelvõi annavad pigem vastupidise efekdetuletus te ei lähe
ti. Sest kõik on juba
homme valima linnaära tüüdatud.
Jääb vaid üle rõõpead ega vallavanemat, vaid volikogu liimustada, et homsest
saab see läbi. Läbi
get.
Sellise küsimuse
saab see aeg, mil osa
Siit siis igaühele veel
esilekerkimine näitab
inimesi otsekui sõgedaks muutus. Nad
selgelt, kui vähe me
kord meeldetuletus

just see inimene, kes varem kandi-

Martin
Pent

–

–

Piisab vaid
ühest

–

tegelikult kohalikust

poliitikast

teame

te ei lähe homme
valima linnapead
ega vallavanemat, vaid
volikogu liiget.

või

huvitume.
Vaadates neid roh-

keid debatte, mis

maakeeles öelduna
on lihtsalt arutelud
või väitlused, näeme mõnikord, et
saalis on vähem rahvast kui esinejaid. Ja kui ongi rohkem, on need
enamasti ka ise kandideerijad ehk
kuuluvad ühe või teise esineja fänni-

läksid üksteise peale
tigedaks, lausa vaenulikuks, naeruväärseks ning väiklaseks-

ki. Solvuti, õiendati,
ironiseeriti, näriti ja
kaevati. See kõik

ununeb homme pärast häälte kokku-

lugemist, ja siis minnakse oma eluga
edasi.
Ning kui üks asi saab läbi, siis teine algab. Sest need, kes valituks osu-

tuvad, saavad nüüd tõestada, kui

klubisse.
Iga partei suhtekorraldaja
et kõige paremini

teab,

palju neis on tarkust ja energiat,

töötab reklaam,

et

kohalikku elu väärikalt arendada.

SELLES ON KÜSIMUS
1. Kas ilm on hukas?

2. Miks pea pooled inimesed
valimas ei käi?

3. Milline on teie suhe
hoidistamisega?

Me

teame nüüd vähemasti niipalju,

impulsse, mis ka ühe põhjamaise, D-vitamiini vaeguses kannatava ja aegamisi talverežiimile lülituva rahva
võtkem näiteks eestlased silmapilkselt
üles suudavad äratada, nagu oleks ämbritäis
jääkülma vett igale selle rahva liikmele krae
vahele heidetud. Tundub, et see miski peab
olema midagi ihulikku, midagi kehalist,
midagi sellist, mis “kõnetab inimesi nende
kõige ürgsemal rakutasandil”, nagu sõnastas
selle ERR-i arvamustoimetaja Rain Kooli.
Pole kahtlust, et üksjagu vett on juba
merre voolanud hetkest, mil kooseluseadust
puudutav debatt ning sellega kaasnev meediakära alguse said. Siis, peale mõningast aega varjusurmas viibimist, kulus vähemkui
poolteist tundi õhtust eetriaega, et massid
uuesti tüliõuna kallale ässitada. Kuid tõdegem, ka saade “Suud puhtaks” jättis palju
lahtiseid otsi alles.
Me ei kahtle vist enam, et ülimad hüved
on armastus ning õigus eraelulisele puutumatusele. Täiskasvanud terve mõistuse juures olevate inimeste kahepoolsed otsused on
pühad see on peamine argument, mis välistab homoabielude võrdluse pedo- või zoofiiliaga. Ometi ei kõlanud debatis kordagi, et
meie praeguste mängureeglite piiresse mahub sellegipoolest ära kummalisi inimesi ja
hunnik kummalist armastust.
Kim West (51) ning Ben Ford (32) on
kaks armunut Inglismaalt. Eelmisel aastal
The Independentis avaldatud loost võib lugeda, et paar on olnud koos juba kaks aastat
ning nad soovivad abielluda ning lapsi saada. Paarikese voodielu olevat fantastiline.
Mis siis sellest, küsite. Need inimesed on
ema ja tema lihane poeg. Kas tegemist oleks
potentsiaalse intsestiabieluga? “Loomulikult
mitte,” on asjaosaliste selgitus, see olevat
hoopis neile omane geneetiline seksuaalne
et on

–

–

–

Marina

Loštšina

1. jalaväebrigaadi
teavitusspetsialist

1. Minu arvates on küll kõik väga hästi. Mina võrdlen ilma alati eelmisega ja eile oli märksa kehvem ilm. Möödunud sügist ma aga
enam ei mäleta, nii et sellega võrrelda ei saa. Loomulikult loodan,
et järgmine sügis

tuleb tänavusest parem.

2. Käin alati õigel päeval jaoskonnas valimas. Panen pidulikud riided

selga ja lähen ise kohale ning lasen sedeli kasti. Väga paljud inimesed on poliitikas pettunud, päris mitmete suust olen kuulnud sedagi, et läheks küll, aga pole kedagi, kellele tahaks oma hääle anda.
3. Minuga on selline kurb lugu, et igal aastal luban endale hoidistama hakata, et talvel oleks hea võtta, aga kohe mitte kuidagi ei jõua
selleni. Õnneks mu 92-aastasel vanaemal on aega küll ja ta jaksab
veel moosi keeta. Soolaseid hoidiseid ostan poest.

Kalle Pentel
lõõtspilli-

huviline

1. Nooremana ei pannud väga tähelegi, milline ilm on, ja ega sellest eriti
ei räägitud ju ka. Tundub, et tuult ja vihma on rohkem praegu. Aga Eesti on õnneks vanajumala selja tagaja väga äärmuslikud ilmastikunähtused siia õnneks ei jõua.
2. Mina pole kunagi valimisi vahele jätnud. E-hääletuse magasin küll tänavu maha, nii et tuleb jaoskonda minna. Arvan, et neile, kes valimas ei

käi, on jäänud mulje, et neid poliitika ei puudutaja nad ei usu, et midagi on üldse võimalik muuta.

3. Kokkamisannet mul pole, õigemini pole ma viitsinud seda asja selgeks
õppida. Nii tulebki poest osta. Varem sai vanematelt, aga neid enam paraku pole. Kui keegi mõne purgi kingib, võtan alati hea meelega vastu,
eriti moosi olen suur maiasmokk.
–

tõmme.
“Ma tean, et inimesed peavad seda tülgastavaks /---/, kuid kui sind tabab sedavõrd
kõikehõlmav armastuse puhang, oled sa valmis kõigest loobuma, oled valmis ka selle
eest võitlema,” kõlab preili Westi kommen-

taar.

SÄHVATUS:

MESI

TEEREMONT
RAKVERE
MOODI

•

•

Beebibuum Rakvere haiglas kinkis
rõõmu paljudele peredele.
Ärimehed näevad Tsentrumi ostukeskusel uut tulevikku,

•

E-valimised püstitasid osalusrekordi.

TÕRV
•

•

•

Rakveres Tuleviku ja Seminari tänava ristis asub kortermajade vahel teejupp, mida igapäevaselt kasutab
suur hulk jalakäijaid. Pikka
aega on lompidesse uppuval

tänavajupil valitsenud kaos,
nüüd on töömehed visanud
mõnesse auku pisutfreespuru. Lipp lipi ja lapp lapi
peal, aga korda ikka ei saanud.
2 X LEA LEHTMETS

Vihula vallas käärib iga nurga peal.
Riik pärsib suurettevõtete arengut,
Virumaal kannatab Estonian Cell.
Kihutajad ohustavad teetööliste elu.

NII TA ÜTLES
Kui ma ise poleks aega maha
võtnud, oleks seda mõne aja
pärast teinud infarkt.
ÜLLAR SAAREMÄE
Rakvere teatri peanäitejuhi kohast loobumisest ja
vabakutseliseks hakkamisest

Kas

nad täisealised on? On. Kas mõlemad on nõus? Nõus. Kas terve mõistuse juures ka? Küllap vist. Mille poolest on nende armastus võltsim kui tavalise
homo- või heteroseksuaalse paari oma?Kui
me nüüd notar Priidu Pärna selgitusest
teame, et ilmalikus Eesti vabariigis on abielu-ja kooseluseadus tegelikult sama sisu ja
tähendusega, siis mis takistaks meid siin sellist paarikest ka seaduse silmis tunnustamast? Arvate tõesti, et sellised ei tule mitte
kunagi?
Nagu ütles Sven Mikser: “Isegi kui [seadusest] saab kasu ka üksainus inimene, kelle
õigusi on varem piiratud, siis on see vajalik
seadus.”
Kui termin “abielu” ei tähenda enam
klassikalist ühe mehe ja ühe naise kooselu,
siis miks tirida vaid homoseksuaalsed paarid
sama vihmavarju alla ning ülejäänud välja
lõdisema jätta? Miks peaks abielu olema vaid
kahe inimese vaheline liit? Ei maksa üldse
kaheldagi, et me leiame täisealisi inimesi,
kes täiesti vabast tahtest, isegi rõõmuga sõlmiksid polügaamseid abielusid. Ja lõppkokkuvõttes kas kõik need moodustised on siis
ka inimeste seaduste alusel võrdsed? Mis
muud, kui et arutleme edasi.
–

UUDISED
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Küljetoimetaja Andres Pulver, andres.pulver@virumaateataja.ee,tel 322 9103

Eva Klaas
eva.klaas@virumaateataja.ee

Juba

enne päevakorra
kinnitamist võeti eelarvekomisjoni esimehe
Kalju Tamme ettepanekul istungi kavast välja
üks kohaliku rahva
seas diskussiooni ja negatiivset
hoiakut tekitanud punkt, mis
puudutas vallavanem Andrus
Blokile preemia maksmist hea
töö eest ametis oldud aastatel.
Tamm leidis, et eelnõu on põhjalikult läbi töötamata ning selle vastuvõtmine sellisel kujul
võib tekitada kogukonnas liigseid pingeid.
Otsus vallajuhile preemia
määramata jätta oli üks väheseid küsimusi, milles volikogu
liikmed olid üsna ühel meelel.
See aga emotsioonidest tuliseks
köetud saali ei jahutanud.
Rakke põhikoolis õpetaja ja
õppealajuhataja ametit pidav
vallavolinik Kati Kirsipuu märkis, et teda häirib, et külalised
filmivad. Istungit oli kavas üle
kanda sotsiaalmeedias.
Saadikud hakkasid võtma
järjest viieminutilisi vaheaegu,
et nõu pidada. Mitmelkorral istuti volikogu laua taha tagasi, et
hääletada küsimuse üle uuesti.
Kuigi volikogu istung on avalik,
ütleb Rakke valla põhimäärus,
et istungil võib foto-, video- ja
fonosalvestusi teha nii, et see ei
sega vallavolikogu istungi korraldamist või vallavolikogu liikmete tööd.
Volikogul kulus otsuse tegemiseks, kas filmimine avalikul
istungil on lubatav või häirib
liigselt vallavolinikke, peaaegu

Rakke volikogu viimane
istung kujunes tuliseks
Rakke vallavolikogu kitsavõitu saal oli neljapäevase, valla ajaloo viimase
istungi alguseks puupüsti rahvast täis, mitmel korral tuli toole juurde tuua.

Osa vallavolinikke on filmimise küsimuse vaagimiseks võetudpausi ajaks koosolekuruumist lahkunud, teisedpüüavad arutelulekeskenduda
seina ääres istuvate külaliste valvsa pilgu all.
EVA KLAAS
kolmveerand tundi. Võimalik, et
lahenduseni jõudmisega oleks
läinud veelgi rohkem aega, kui
istungile poleks saabunud sealt
seni puudunud volikogu liige.
Enne seda oli filmimise poolt ja
vastu võrdselt viis vallavolinik-

ku ning kompromissi leida ei
õnnestunud. Otsustati, et videosalvestist teha ei tohi, kuid helisalvestada ning muul viisil jäädvustada võib.
Kui jõuti sisulise istungini,
tekitas pingeid eelnõu, mille jär-

gi sooviti Lahu kooli kinnistu
anda kuni 2021. aastani rendile piirkonna külade elanikke
ühendavale mittetulundusühingule Kodukülad rendihinnaga
sada eurot aastas. Vallavanem
Andrus Blok põhjendas vallava-

Politsei toob
valimispäeval välja
neli lisapatrulli

Kadrina
vallavalitsus
kaotas ka
ringkonnakohtus
Tallinna ringkonnakohtu
otsusega on Kadrina vallavolikogu otsus muuta osa
Tehnika tänavast Sauna
tänavaks jätkuvalt õigustühine.
Ringkonnakohus jättis
jõusse Tallinna halduskohtu otsuse, mis omakorda
jättis jõusse kohanimenõukogu otsuse. Viimane Kadrina vallavolikogu tänavanime muutmise otsuse õi-

gustühiseks tunnistaski.
Samas jättis ringkonnakohus rahuldamata Marko
Teiva ja Harald Rahupõllu
taotluse jätta Kadrina vallavalitsuse apellatsioonkaebus läbi vaatamata.
Ringkonnakohtu otsusega tuleb Kadrina vallal
tasuda Marko Teivale apellatsiooniastmes kantud
menetluskulu 802 eurot.
Teiste menetlusosaliste
apellatsiooniastme menetluskulud jäävad nende endi kanda.
Teise astme kohtu otsust on võimalik edasi kaevata riigikohtusse 30 pärva jooksul. (VT)

litsuse ettepanekut sellega, et
hoone seisab pärast kooli sulgemist eelmisel õppeaastal enamvähem tühjana, seal tegutseb
vaid Rakke valla raamatukogu
laenutuspunkt. Initsiatiiv hoone
rendile võtta tuli külaseltsilt,

kellel on samas lähedal ka külamaja, koolimaja kasutuselevõtt
võimaldaks tegevust laiendada.
Opositsiooni kuuluv volikogu liige ning majandus- ja arengukomisjoni esimees Kaur Salus
teatas seepeale, et küsimust
arutanud komisjon jõudis järeldusele, et eelnõu tuleks suunata teisele lugemisele. Saluse sõnul ei olnud komisjon rendile
andmise vastu, kuid tekkis mitu
küsimust, mis vajaksid rohkem
analüüsi, kui on võimalik teha
volikogu istungil. Näiteks ei ole
paika pandud MTÜ Kodukülad
kohustused, hinnatud võimekust hoonet majandada ning
renti tasuda, samuti pole teada
rendilepingu täpsed tingimused.
Kaur Salus juhtis tähelepanu punktile Rakke valla põhimääruses, mis sätestab, et enam
kui ühel lugemisel arutatakse lisaks seadusest tulenevatele juhtumitele küsimust juhul, kui seda nõuab vähemalt üks alaline
komisjon või üle poole vallavolikogu koosseisust. Kuna komisjon nõudis eelnõu teisele lugemisele saatmist, jäi see vastu
võtmata. Sarnasel põhjusel ei
jõudnud volikogu ka hääletamiseni, kas anda viiekümneks aastaks rendile Rakkes aadressil
Tehase 1 asuv lubjatööstusega
seotud ajalooline, kuid lagunev
ja kasutuskõlbmatu hoone. Selleks et korraldada erakorraline
istung, kus endiste rendilepingute sõlmimist uuesti arutada,
on aga juba liiga hilja.
Volikogu ei määranud esimees Enno Eilole ning sekretär
Aimi Vaimelile tehtud töö eest
hüvitist nende kuue kuu töötasu ulatuses, kuna mõlemad sellest loobusid.

KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS
Toetuse väejuhatus on kaitseväe struktuuriüksus, mille missioon on tagada Eesti kaitseväe võitlusvalmidus ja jätkusuutlikkus.Toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe varustamisega, teenindab kogu kaitseväge raamatupidamises ja viib läbi
ajateenijate väljaõpet. Toetuse väejuhatuse ülesanne on kaitseväe varustuse ja tehnika hooldus. Muuhulgas korraldab
toetuse väejuhatus meditsiiniteenuse pakkumist kaitseväes ja teeb meditsiinialastväljaõpet sõduritele.
Otsime oma meeskonda

KOKKA
Tööülesanded
Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafkus ettenähtud ajaks, toidu väljastamine ja säilitamine
Nõudmised kandidaadile
Vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus)
Eesti keele oskus kesktasemel (B2)
Kehtiv tervisetõend
Eelise annab suurköögis töötamise kogemus
Kandidaadilt ootame:
Algatusvõimet ja kohusetunnet
Otsustus-ja vastutusvõimet
Võimet reageerida kiiresti muutustele
Meeskonnatööle orienteeritust
Miks tulla meile tööle?
Saad ennast pidevalt erialaselt täiendada
Väärikas, stabiilne palk ja paindlikud tingimused
Sinu kõrval töötavadka liitlasvägede kokad
Töötades meie meeskonnas saad väga hea juhtimiskogemuse
Sinu kasutuses uued, kaasaegsed töövahendid
Mõistlikud vahetused, palju vaba aega
Vajadusel tööandjapoolne transport tööle sõiduks Rakvere-Tapa-Rakvere, Aravete-Tapa-Aravete suunal
Põhipuhkus 35 päeva aastas
Töötasu 810 eurot bruto
Tööaeg
Täistööaeg, vahetustega. Pikk nädal ETRLP, lühike nädal KN.
Tööajad vastavalt graafkule kella 5–17 või kella 9–21.
Tööle asumise aeg ja töö asukoht
Esimesel võimalusel,Tapa (Lääne-Virumaa)
Kandideerimise tähtaeg 22.10.2017, edasta oma soov värbaja Igor Novitskile e-postil igor.novitski@kra.ee või
kandideeri www.elukutse.ee.
Lisainformatsioon
Tapa toitlustuskompleks, Galina Sults, tel 717 4624, e-post: galina.sults@mil.ee
•

•

•

•

•

•

Valimispäeval toob politsei
maakonnas välja neli lisapatrulli, et ära hoida ja tuvastada
võimalikke valimistega seotud
rikkumisi.
Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et septembri algusest on
politseile laekunud ligikaudu
30 teadet valimisteemaliste
rikkumiste kohta. Neist lõviosa
on seotud keelatud välireklaamiga. “Ent mitmedki teated on
seotud häälte ostmisega,” sõnas Kruup, kelle kinnitusel
kontrollib politsei kõiki teateid
põhjalikult.
“Äärmiselt positiivne on, et

inimesed märkavad kõrvalekaldeid ühiskondlikest kokkulepetest ja sellest meid ka teavitavad,” jätkas Kruup.
“On täiesti vastuvõetamatu
ja seadusega keelatud kasutada ära valija sõltuvust kandi-

Sel pühapäeval jälgi
veebi
uuenevate,
ja ole kursis
Virumaa Teataja

kõige

põletavamate

ja põnevamate

valimisuudistega!

deerijast, rääkimata tema mõjutamisest kas siis ähvardamise
või materiaalsete hüvedega.
Igaühel on õigus ise otsustada,
kellele oma hääl valimistel anda. Sunniviisiliselt antud ja
ebaausal teel saadud hääl
ohustab ausaid valimisi ja demokraatiat,” lisas prefekt Tarvo Kruup. (VT)

•

•

PÄEVAPILT

•

•

•

•

•

•

•

•

Viitnal varastati
tööriistu
Neljapäeval teatati politseile, et Viitnal asuva eramaja kõrvalhoonest on varastatud kolm mootorsaagi, kompressor ja ketaslõikur Makita. Kahju 500 eurot. (VT)

•

PULVER
Eile pärastlõunal põrutas Rakvere–Haljala maanteel Päides sõiduauto
teisele tagant sisse. Politsei teatel keegi märkimisväärselt vigastada ei
saanud, meedikud kontrollisid kolme inimese tervist. Küll oli aga tiheda
liiklusega maanteel liiklus tükk aega häiritud. (VT)
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Küljetoimetaja Eva Samolberg-Palmi, eva.samolberg-palmi@virumaateataja.ee, tel 322 9106

Eva

Tõusvas joones

Samolberg-Palmi

eva.samolberg-palmi@
virumaateataja.ee
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kui

sujub,

•

haigla ämmaemandad Janika Peep ja
Lende Liivaste töötavad
lisaks igapäevasele ametile haigla sünnitus- ja
günekoloogiaosakonnas
imetamisnõustajatena kolm aastat tegutsenud imetamiskabinetis. Kuigi
nõustaja pädevus on olemas igal ämmaemandal, võtavad nemad korra nädalas Virumaa naisi vastu spetsiaalselt
selleks, et aidata neil leida õige tee lapse rinnaga toitmisel.

SHUTEROCK

Kuue kuu vanustest lastest sai endiselt rinnapiima 71 protsenti, mis on
samuti kuue protsendi võrra enam kui aasta varem. Seevastu esimesel
elunädalal oli mullu ainult rinnapiimatoidul vaid 86 protsenti vastsündinutest (2015. aastal 87,9%).
Rinnapiim on esimesel poolaastal imiku kõige väärtuslikumaks toiduks,

sedakinnitavad nii Põhjamaade kui ka WHOtoitumissoovitused. Rinna-

piimaga toitmine kaitseb ülekaalulisuse ja mitme infektsiooni (kõrvapõletik, hingamisteede ja seedetrakti infektsioonid) eest imikueas ja varases
lapsepõlves. (VT)

Milliste probleemidega imetamisnõustajad tegelevad?
Janika: Spekter on väga lai. Rinnaga
toitmine on imiku ainuõige füsioloogiline toitmisviis, kuid see, mis näib väga loomulik, ei pruugigi ühel hetkel sujuda ning sellisel juhul tuleb nõustada
kogu perekonda. Protsessi peab lisaks
emale olemakaasatud ka isa, sest emal
peab olema turvatunne, tugivõrgustik,
mis soodustab imetamist.

len, et Eesti naistel

on

Kas inimesed hakkavad ennast

juba varem sel teemal harima,
enne, kui otsustav hetk käes
on?

Lende: Nii ja naa. On mõnikord Et
tullakse ikka puudulike teadmistega,
aga siis on ema näiteks naisele rääkinud, kuidas temal oli. Seda enamasti
teatakse. Meie nõustame emasid ja toetame peresid.
...

Oskate mõne näite tuua?
Lende: Hiljaaegu tuli üks 20-aastane
vastuvõtule jutuga, et tema enam ei taha imetada. Aga ise tuli imetamisnõustaja juurde (Muigab.) Rääkisime. Siis
tuligi välja, et sõbranna ei imetanud ja
sealt oli tulnud arvamine, et pudeliga
on kergem. Kaalusime variandid läbi
ning ta otsustas siiski jätkata. Läks väga hästi.
Janika: Perekooli raames on meil
toimunud ka imetamisloengud.

Kuidas te aitate? Mida teete?
Janika: Imetamine on
ikkagi omaette teadus,
see ei ole selline, millisena näiteks filmides
paistab. Korra punnib,
laps on käes ja kõik on
ilus. Pärast sünnitust
paneme lapse naisele

rinnale,

üthirm eksida ja nad püüavad olla parimad ning kõike ise teha?
Lende: Ei liialda, nii on küll.
Janika: Täpselt nii ongi. Ja sellega on otseses seoses sünnitusjärgne
depressioon. Kui naine selle küüsi langeb, siis on see märk, et ka peresuhtes
on midagi käest ära, et naine on jäänud
üksi.
Lende: Mees on tööl, naine on lapsega, aga õhtuks peab olema söök valmis ja kodu korras.
Kas ma üldistan liialt, kui

Kas teie pädevuses on ka hingeabi anda?
Lende: Siis me saadame naise kriisinõustaja juurde.
Janika: Julgustame naist abi küsima, sest näeme kohe, et tegelikult ei
ole naisel imetamisega probleeme.
Püüame siis ka mehega rääkida, sest
mehe ülesanne on naisele turvatunne
tagada.

Kui üldine pilt rinnaga toitmise kohta on Eestis üha paranemas, siis mida saate öelda Lääne-Viruma kohta?
Janika: Meie teeme loomulikult kõik selleks, et ema toidaks oma last rinnaga, kuid
näeme ikkagi igasugust pilti. Naised tulevad meie
juurde abi saama ja iga
kord, kui saame kedagi
aidata, teeb see meeletult rõõmu.

...

Kogemus: imetamine
on nabanööri jätk
Eva Samolberg-Palmi
eva.samolberg-palmi@virumaateataja.ee

Kahe

poja (4-aastane ja 8-kuune) ema Mirjam Pooland ter-

vitab külalisi noorele emale
kohaselt: magamatusest veidi punaste silmadega, aga muidu rõõmsana.
Kuigi rinnaga toitmine on väga isiklik teema, ei pelga Mirjam sellest rääkida. Vastupidi: ta on rõõmus, et küsitakse, sest tavaliselt ei küsita. Tegeled millegagi päevast päeva, aga kogemusi jagada saab vaid piiratud
seltskonnaga.
Lasteaiaõpetaja ja aeroobikatreenerina töötav Mirjam on laste saamisesse suhtunud nagu elu loomulikku
osasse. Mida see ju õigupoolest ongi.
Aga selle vahega, et talle on ka rasedus olnud midagi, mis lihtsalt on, ega
sega elamist: Mirjam pole jäänud koju lamama, vaid on jätkanud aktiivset eluviisi.
Juba lootena on uus inimene Mirjami sõnul üks osa emast, ning kui
nabanöör läbi lõigatakse, kaob füüsiline side ema ja lapse vahel. Selle
sideme aitab Mirjamil taastada lapse
imetamine.
Tuleb siiski tunnistada, et esimese lapsega kõik kohe ideaalselt ei sujunud. Mirjam meenutab, et ta ei
teadnud toona rinnaga toitmisest midagi.
Kolm päeva pärast lapse ilmaletulekut kaotas maimuke meeletult
kaalu, kippus juba kollaseks minema
ja olukord tundus nutune. “Ta lihtsalt ei saanud piima kätte,” ütleb
Mirjam nüüd.
Mirjam vaatas oma lapse pisikest
suud ning lutipudeli hiiglaslikuna
näivat silikoonlutti ja tõrkus usku-

mast, et kui laps loomulikul teel söödud ei saa, siis see kunstlutt ongi tema ainuke lahendus. Mirjam otsustas ise piima lapse tarvis välja pigis-

tada ja tasapisi hakkas olukord stabiliseeruma. Neljandal päeval kaalulangus peatus.
Aga kõigil nii hästi ei lähe. Pärast
Mirjami edulugu söandasid haiglatöötajad talle öelda, et tegelikult kannatavad vähesed emad oma vastsündinud imiku nuttu ning üsna kiiresti
sirutatakse käsi rinnapiima asendaja
poole.
Teise lapsega oli Mirjamil juba
lihtne, sest ta teadis, mida oodata.
Esimestel päevadel võtab naise keha
aega endaga tegeleda, pärast keskendub lapsele. Nii ka läks. Kui Mirjam
nüüd oma rinnapiimavoldilise rõõmurulliga arsti juurde läheb, ei usu
keegi, et esimestel elupäevadel laps
väga palju piima ei saanud ning pärast on olnud vaid rinnatoidul.
Kuna Mirjamil on laste toitmine
sujunud loomulikult, on ta eneselegi
märkamatult sattunud tutvusringkonnas väikestviisi nõustaja rolli.
Naised tulevad ja küsivad, kui ise
enam ei oska. “Olen näiteks imetamisasendeid näidanud, inimesed ei
tule ise nende pealegi.”
Täiesti vabalt toidab Mirjam beebit rinnaga kodunt väljaski. Kuigi
näiteks kaubanduskeskustesse satub
ta harva, on sedagi ette tulnud, et
laps nõuab seal süüa, ja teadupärast
peab ta seda siis kohe saama. Kogemust, et keegi midagi halvasti ütleks,
Mirjamil pole, samas ei arva ta, et
imetama peaks väga avalikult või siis
selleks hoopiski tualettruumi varjuma. “Kõike saab teha nii, et mugav
on endal, lapsel ja teistel inimestel,”
ütleb ta.
Mirjami igapäevasekspäikesekiireks

toitmine alati ei suju.
Võib öelda, et need juhtumid ei ole harvad, kui
naine tuleb end rasedusega arvele võtma, samal
ajal toidab rinnaga veel eelmist last. See on muidugi ka soositud.

Miks naised ei taha lapsele rinda anda?
Janika: Alati ei olegi kindlat veendumust, on kõhklused, sest naisel on
teadmatus ja hirm. Siis mul on aeg temaga tegeleda ja ehk ka pisut teda mõjutada, sest mul on kogemus ja ma
saan seda edasi anda.
On olnud ka paar väga konkreetset
juhtumit, kus naine ütleb, et ta soovib
säilitada rinna ilusat kuju, ja meie aktsepteerime seda. Me ei suru oma seisukohta peale, see tekitaks naisele halva
enesetunde. Mõnikord ei saa ema rinnaga toita ravimite tõttu. Juba väga
noorelt on paljudel probleeme ja tarvitatakse depressiooniravimeid.
Lende: Tõrkeid on väga erinevaid,
aga põhilised on valu ja väsimus, sest
naine ei saa puhata. Siis ongi meie
ülesanne kaasata protsessi isa. Hea on,
kui isa visiidilekaasa tuleb. Või näiteks
vanaema. Emad kardavad mõnikord
last isaga jätta.
Tõesti?
Lende: See kõlab uskumatult, aga nii

Lende Liivaste

on. Naine

(vasakul) ja Janika Peep vaatavad heldimusega beebit, kes

kurdab,

et

laps

on isaga tei-

ses toas ja tema juba muretseb. Aga see

peaks nii olema, isa on täpselt samamoodi lapse jaoks olemas. Perel peab
tekkima energiavahetus: ema hoiab
lapsel ümbert kinni, isa hoiab emal ümbert kinni.
ei

Aga kes isal hoiab?
Lende: Isa saab oma energia lapselt,
kes on tuum. See ongi energiaring.

hilja egilumaletulnud njaü demag haiglaksosumas on. MARI N E LO RENTS

oleme selle lahendanud nii, et võtame
isad alati keisrite juurde, et pere oleks
koos. Kui ema ärkab narkoosist, on uimane, siis ongi isa see, kes olukorda
jälgib.
Janika: Jakui vastsündinut ei õnnestu panna ema

rinnale,

siis tõstame

isal särgi üles ja paneme lapse isale
põue. See on hästi oluline, et nahakontakt tekiks kohe.

koos nauditakse hetki,
mismõeldud
emale ja

geneetika ja pärilikkus ka
mingit rolli mängivad?
Janika: Seda võib olla, näiteks piima
koguse osas, aga ka nende probleemide lahendamiseks on oma võtted. Me
näitame naistele õigeid võtteid, kontakti loomist.

mehed, isad on selleks valmis?
Janika: Iga aastaga läheb olukord paremaks.
Lende: Meil oli hiljaaegu seitse
sünnitust ja superisad, tänu neile saimegi nii hästi hakkama. Nagu meie kolleegid, koolitasime nad kiiresti välja,
tegutsesime ühel lainel.
Janika: See oli imeline kogemus,
saime kõik üheskoos hästi hakkama.
Sattus kohe nii.

Kas

Nõukaajal peeti ema lapsele
ohtlikuks. Me oleme ilmselt
kõik selle aja lapsed, kui ema
ja vastsündinu kohe teineteisest eraldati. Nüüd on lood
ilmselt teised.
Janika: Nii paraku on ja eks see on
jätnud ka oma jälje.
Lende: Sünnitusjärgne kontakt on
väga oluline, ka keisrilõigete puhul. Me

Tänapäeval on suur valik
kunstpiimasegusid. Miks peaks
naine 21. sajandil üldse imeta-

vaid

lapsele. Kuigi

Simonsaab

ma?

juba maitsmiseks jaharjumiseks ka

Janika: (Mõtleb pisut.) Meil oli hiljuti üleeestiline rinnaga toitmise konverents “Mida lapsed sooviksid?” ja seal
räägiti sellest kõigest palju. Väga paljud emad näiteks küsivad, kas nad
peaksid andma lapsele lisaks mingeid
probiootikume, aga rinnapiimas on
kõik mikro- ja makroelemendid olemas. See on lapsele söögi ja ka joogi

päristoitu,

Millal see kõik muutus?
Janika: Pöörde tegi lastearst Adik Levik, kes juba ligikaudu veerand sajandit tagasi rajas uue suuna vastsündinu
ravimises, lubades emadel haiglas ravi
vajavate vastsündinute juures viibida.
See oli tol ajal harukordne kogu maailmas. Tema on öelnud, et kui muus
osas on Eesti õppinud teistelt, siis sünnitusjärgse ema-lapse kontakti tähtsuse avastamisel ja rõhutamisel oleme
esirinnas.
Lende: Rinnaga toitmine on lapse
bioloogilise, füüsilise ja vaimse tervise
alus. Uuringud näitavad, et rinnaga toidetud lastel on näiteks väiksem I tüüpi
diabeedi tekkimise risk.

tema esmaseks

valikuks ikkagi rinnapiim.

eest.

Mitte ükski kunstlik segu selles osas
palju allergilisi lapsi ja see tendents on ka meil,
sest lapsed saavad kunsttoitu. Enamik
neist on lehmapiima baasil valmistatud
ning Adik Levin on rääkinud, et ka hüperaktiivsuse ja mitme vastsündinute
haiguse tagamaid võib otsida sealt, et
lapsed saavad esimese eluaasta jooksul
liiga palju valku. Teine asi muidugi on
ka see, mida ema imetamise ajal ja raseduse jooksul ise sööb. Oma loengutes räägime ka sellest.
Haiglas töötades käime palatites ja
näeme, mis kappide peal on. Värvilised
joogid ja muu selline. Siis saame selle
teema üles võtta.
Aga kui keegi ikkagi ütleb, et
tema on kindel, et imetada ei
soovi, sest tissid lähevad kole-

daks, siis teie ümber ei veena?

Janika: Sellist juttu on üldjuhul väga
harva, aga eks me proovime ikka naisega rääkida. Selgitame, miks on rinnapiim hea, miks laps vajab lähedust.
Tegelikult on ju nii kes on kõige tähtsam? Kõige tähtsam on laps.

MARILNOETS
Nüüd tead, et...
...

...

–

...

Kas rinnast võõrutada ka aitate?
Janika: Ikka, räägime sellest küll.

n-ö

on

ei konkureeri. Soomes on väga

Kas

Kas müütide murdmisega ka
tegelema peate?
Janika: Jah. Ei ole olemas halbu rindu ega liiga lahjat piima. Kui rinnapiima võrrelda lehmapiimaga, siis need
ongi erinevad. Inimesed vaatavad, et issand, see on täielik jama, see ei kõlba.
Ja siis tuleb ämm ja ütleb, et tema poja lapsele selline piim ei kõlba. Kõlbab
küll! Oma ema piim on lapsele parim.

on

8-kuune Simon, kellega

aga rinnaga

Mingi üldpilt on teil siiski kujunenud.
Janika: Statistikat me teinud ei ole,
aga Rakveres on see pluss, et ämmaemand jälgib naist raseduse ajal ja siis
tuleb naine siia ka sünnitama. Meil on
tekkinud usaldus ja ma näen ära, kui
võivad ette tulla probleemid. Usaldus
on väga oluline.

Last imetav ema, madonna lapsega, on midagi väga tavalist, samas erakordset.
Kui statistikaamet edastab kuivi andmeid selle kohta, kui suur protsent lapsi saab esimesel
eluaastal rinnapiima, siis on see mündi üks pool. Teine pool on märksa elulisem:
mõnikord tähendab see lihtsust, mõnikord raskusi. Suisa valu. Rinnaga toitmine võib sujuda
loomulikult, aga tihtipeale tuleb spetsialistidel hapra inimlapse elu algust suunata.

•

Kolmandik (32%) ühe aasta vanustest lastest sai eelmisel aastal toiduks
osaliselt rinnapiima, selgus tervise arengu instituudi (TAI) avaldatud statistikast. Seda on 6% võrra enam kui 2015. aastal.

Janika: See on looduse poolt nii
seatud, emadus on ka tegelikult kõikides naistes olemas, aga naised kardavad eksida ja sealt saavad paljud hirmud ja probleemid alguse. See, mis
ema oma lapsega teeb, on kõik õige.

...

Londoni kesklinnas asuv jäätisebaar hakkas 2011. aastal pakkuma oma klientidele rinnapiimast valmistatud jäätist. Piim on pärit internetifoorumisse üles
pandud reklaamile vastanud noortelt emadelt.
imetamine taastab raseduseelse kaalu kiiremini ja kergemalt, kuna rinda andev ema kulutab päevas imetamise läbi tervelt 500 kalorit. Ja seda diivanil
lamades või tugitoolis istudes!

rinnapiim on hambaid remineraliseeriva toimega.
rinnapiima kogus on otseselt seotud ema meeleolu ja emotsionaalse seisundiga.
Allikas: Internet

TOTAALNE MUUTUMINE
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Kas kujutate ette meest, kes on valmis oma hobi nimel tuulama läbi mitte
ainult interneti, vaid ka Venemaa avarused? Selline on tõepoolest olemas.
Siinsamas. Rakveres. Ta jumaldab vanu Volgasid.
Tartu Näituste messihallis püüdis
uueleelule

aidatud

kiirabiauto
rohkem pilke,
kui kõrval

seisnud

nõukogude
ajast pärit

rahavedajate

soomustatud
RAF.

X3

KAIRT ESÜLA

VOLGA GAZ 22 E
•

•

•

•

1 lamamiskoht

4 istekohta
kaal 1550 kg

Lähen valima

pikkus-laius-kõrgus
4810x1800x1800

•

•

mm
•

mootor GAZ 21 A

REKLAAM

Mulle meeldib:
elada Kadrina vallas
Eesti Vabariik ja laul „Hoia, Jumal, Eestit”
Kadrina edumeelne ja ettevõtlik rahvas
Kadrinas, mitte kaugemal, oma valla asjade üle otsutamine
jõudumööda koduvalla asjadele kaasa aidata
valimisliiduTerve Vald valimisprogramm
•

•

•

•

•

•

Ma ei soovi:
et valla asju ajades oleks otsustajatel muu lähtepunkt kui
Kadrina kogukonna huvid
et kulutataks aega ja raha algatuste peale, mis ei ole edasiviivad ja põhjustavad kogukonna liikmete vahel hilisemat vaenu
et otsustajate töömeetodites oleks kasutusel vastandumine või halvustamine
et annaksime Kadrina vallas käest mistahes väärtust, lisamata kogukonnale pikas perspektiivis majanduslikku jõukust või sõltumatust
•

•

•

•

Ma soovin:
et Kadrina vald püsiks jätkusuutliku ja sõltumatuna
et Kadrina Keskkool püsiks tugeva keskkoolina
et Kadrina elanikkond kasvaks
et Kadrina ettevõtlus areneks
et valda juhiksid kogukonna huve teenivad pühendunud
inimesed
et oluliste otsuste ettevalmistamisel peetaks nõu kogukonna liikmetega
et head otsused suurendaksid Kadrina kogukonna jõudu
ja sõltumatust
et Kadrina inimeste elukvaliteet paraneks ja jõukus suureneks
et valituks osutunud rahvaesindajad oma valimislubadused täidaksid

•

sidur ühekettaline
käigukast mehaaniline,
3 käiku
rehvid 7,0–15

•

•

•

Vanast kiirabi-Volgast
ehitati rahvalemmik

Enda

juhitavas firbussirooli keerav 48-aastane Kaido Ambus on vanade Volgade fänn.
mas

Ta

meenutab,

et

sõiduauto Volga GAZ 21 oli juba tema vanaisal, kes ostis masina 1972. aastal.
Margus

Martin

margus martin@

virumaateataja.ee

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ma usun:
et Kadrina valla edenemisele aitab kaasa valimisliidu Terve
Vald programmi elluviimine ja selle valimisliidu liikmete
pühendumus Kadrina asja ajamisel
Mina valin valimisliidu Terve vald
http://tervevald.ee/
Juhan Viise

tippkiirus 120 km/h
pidurdusmaa
(80 km/h) 49 m
kütusekulu (100 km) 9 l

Tavatult vara, vaid kuue- või
seitsmeaastasena õppis sellega
sõitma ka väike Kaido. “Vanaisal oli küll juhiluba olemas,
aga tavaliselt sõitsid tema masinaga pojad. Eks isa andis mullegi salaja rooli näppida,” räägib Ambus.
Vanade autode taastamise
alal end suhteliselt algajaks nimetav mees märgib, et seesama
vanaisale kuulunud Volga on
väga heas töökorras tänini,
kuid seisab praegu garaažis
pukkide peal. “Käivitub ja pidurdab kenasti,” lisab ta.
Armastus Volgade vastu viis
Kaido Ambuse kolm aastat tagasi pealinna eesmärgiga osta
ajalehekuulutuse peale Volga
GAZ 22. Kui ta aga kohapeale
autoga tutvuma jõudis, osutus
“tavaline” Volga hoopis omal
ajal Nõukogude Liidust ekspor-

ditud kiirabiautoks GAZ 22 E
ehk pikap-Volgaks. Selle väljalaskeaastaks Gorki autotehases
oli märgitud 1967 ning kunagi
rühmas neljarattaline kiirabiautona tööd teha põhjanaabrite
juures.
“Auto eelmine omanik hakkas seda taastama, aga lõi ühel
hetkel käega. Eks see asi tahab
pühendumist. Masin ise oli suhteliselt heas komplekteerituses,
kuid seest täitsa puhtaks löödud,” jutustab Ambus ja lisab,
et tegemist on teadaolevalt ainukese sellise eksemplariga
Eestis ja Baltikumis, mille detailid on viimseni taastatud ning
mis süütelukust paugupealt käivitub. “Moskvas olen ühte samasugust näinud tehnikamuuseumis, aga see oli taastamata,”
lisab ta.
Kodulinnas tegutseva kahe
ettevõtte AK Auto Klassika,
mida juhib Aivo Kossal, ja Rakiste Tehase, mis kuulub Tauno
Supperile abiga hakati koos
vaikselt masina kallal kõpitsema. Restaureerimist alustati
sõiduvahendi keretöödest. Samal ajal tuulas Ambus tunde internetis ja kuulas võõraste ning
tuttavate käest maad. Ikka selleks, et tulemus saaks originaalile võimalikult sarnane.
Restaureerimise käigus võttis rakverlane ette mitmeid reise Venemaale. Kõige kaugemast kandist, miljonilinnast Vo–

–

ronežist tõi ta väikebussi taga
treileril ära veel ühe Volga, mille sisu leidis tänuväärset kasutust nüüdseks ideaalsesse korda taastatud kiirabimasinas.
“Selle käiguga oli omamoodi
palju põnevust. Kulgesime muu
hulgas ka Moskva–Sotši kiirteel
ja kõik, kes seal meist mööda
sõitsid, vaatasid ning tegid treileril slepis olnud Volgast pilte,”
jutustab Kaido Ambus. “Et Voronežis politseiga sekeldusi väl-

tida,

sõitis automüüja meie jä-

rel senikaua, kuni linnast välja
saime. Ütles veel, et kui kinni
peetakse, siis tema räägib politseinikega.“

KOMMENTAAR
Aivo Kossal
vanade autode taastaja:

“Vanade autode taastamine on suhteliselt karm
ala, mis nõuab järjepidevust ja sitkust. Ainuüksi
selle Volga kere ehitustööde ja värvimise peale
kulus aega ligi 1700 töötundi, mis on kokku rehkendades puhtalt kümme
kuud tegevust.
Seda tööd saab teha
ainult siis, kui on meeskonna valmisolek, töövahendid, hea tahe ja kogemus.”

Huvitaval kombel ei kogunud Ambus lapsepõlves erilise
innuga mudelautosid, mis olid
olemas pea igal poisijõmmil.
Esimese tõeliselt meele järgi
mudeli ostis ta alles nüüd, küpses meheeas, mil kiirabiauto
taastatud. Selleks mudeliks oli
mõistagi GAZ 22 E.
Rakvere mehe kiirabi-Volga
sai pärast värvimistöid Riias viimase lihvi ja pandi lõplikult
jupphaaval kokku Tartu firmas
ESTunic. Taaralinnas oli võimalik iludust vaadata septembris
toimunud riigi suurimal automessil, kus masin pälvis suurema osa näitusekülastajate poolehoiu ning teenis uhke võidukarika.
Nüüd on enam kui kahe ja
poole aastaga taastatud Volga
sellises toonuses, et võiks kodulinnas isegi kohaliku haigla patsiente sõidutada. Otse loomulikult ei puudu selle põhivarustusest korralikud nõukaaegsed
meditsiinitarvikud: uhiuus arstikohver koos kraadiklaaside,
pintsettide, kääride ja muu vajalikuga ning hapnikuaparaat.
Siiski leidub autol ka üks
miinus, kui seda väga otsida ja
natuke norida nimelt mahub
ainsale lamamiskohale umbes
180 sentimeetri pikkune ehk
keskmine nõukogude inimene.
“Kahemeetrine mahub ka hädaga ära kui vaja,” lisab Kaido
Ambus.
–
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Noortebänd 2017 omad joped
–

WAXXERS TEEB
KARVUTUKS ROKIGA

ARG PART MÖLLUTAB EESTIKEELSET
FUNK’I NAUDINGU JA LUSTIGA

Risti-, poti- ja

Naudinguga

ruutukaardid
katavad kuulsust koguva
rokk-punkbändi Waxxers
Kadrinas asuva prooviruumi seinu. Kaardid
keerlevad silme ees, kui
enda arvates maailmakuulsaks saavad
noormehed mussi keevitavad. Silt
“Juhtmeid ei söö” noomivalt virguta-

tegemine, lõbu koos
nädalavanune Arg Part
soovib bändi mõtteviisi jagada

sisuga

vanade ja noortega.
Sellega tehti algust juba eelmisel
nädalal. Suurele hulgale sinise ekraani
ees istujatele tulistati “Kolmeraudsest”
ansambli omalaadset muusikat. Kes on
need kutid, kelle energia on nii märgatav? “Rokime ja fungime nii, et annab
olla,” lubab soolokitarri mängiv Rakvere päritolu Johannes Pihlak ka nüüd,
kui on teada, et noortebändidekonkursist välja kukuti.
Sellest pole ansambli poistele midagi. Aras Pardis mängib veel üks meie
kandi poiss, kes praegu ülikoolilinnas.
Pihlaku sõnul mängib bassi üdini andekas japühendunud vend Felix Verlin.
Omanäolisus, mis bändimaailmas
loeb, on poiste endi arvates nende
vanus. “Trummar on meil 14, ta on paljudele silma jäänud oma nooruse ja andekusega,” märgib Pihlak. Kuid kollektiivi on märgatud veel nende endi eestikeelsete lugude tõttu, mis tutvustavad
Ara Pardi mõtteviisi. “See on selline lõ-

mas.

Anu Viita-Neuhaus
anu.viita-neuhaus@
virumaateataja.ee

Võib kindel olla, et juhtmed jäävad
vahvatest noormeestest puutumata.
Laul viineritest üks nende tuntumatest näitab, millest hoolitakse. Aga.
Üliandekatele poistele see ei istu, et
Viini vorstide kaudu nende muusikat
ja eelistusi vaadeldakse. “See on meie
naljalugu,” ütleb laulja ja basskitarrist
Rudolf Kopti. Tema sõnutsi on neil veel
üks palju vingem lugu lambast. “Alguses oli viineri lugu toredam, aga
meid hakati viineripoisteks kutsuma.
See tüütas ära. Nii et seega on toredam
lugu lambast,” räägib Kopti.
Ahah, sellised vinged lood tekivad
natuke vist isegi taevast. Hetkestki.
Soolokitarrist Kristjan Laugesaar räägib, et mõte tuleb lambist. “Me ei üritagi loomisel ilusti mängida, hakkame
vaikselt lugu üles ehitama, ajame lolli
juttu juurde. See on äge ja lõbus.”
Inspiratsioon tekib koos jämmides,
kuid kõigepealt tuleb kodus tinistada
ja siis prooviruumis tekkibki säde. “Midagi jääb ikka kõrvadesse, nii tulebki
vägev ja äge asi. Tuleb ikka midagi
head,” ütleb Kristjan Laugesaar.
Nad on kõik päri, et neil on head
lood. Kindla peale.
Praegu julgevad nad öelda, et on
rokk-punkbänd, aga kõik on muutumises. Nii ütleb Waxxersi laulja, rütmikitarrist ja eestvedaja Georg Eessaar.
“Seepärast ei teagi, mis stiili me teeme. See, mis on praegu, ei pruugi tulevikus nii olla.”
Edu toob noormeeste sõnul see, et
nad ei võrdle end kellegagi. Soolokitarrist Kristjan Laugesaar ütleb, et tema ei ürita lihtsalt hästi mängida.
“Olen rokk-punkar. Püüan omamoodi,”
lausub noormees.
Klaar. Selge see, et neile toob edu
eri liiki muusika tegemine, stiilide miksimine. 12. klassi poisid keevitavad
igatahes ägedalt. Lavalgi. Nende tugevuseks nimetatakse just energiat. Lavanärv neis poistes puuduvat.
Seda, et nad on kihvtid stiilitusest

Reiko Keir (ülal,
vasakult), Georg

–

Eessaar, Rudolf
Kopti, Kristjan Laugesaar(all).

–

–

...

–

–

Karl Vilhelm Valter (pikali), Ingmar Nõm an , Johan esPihlak,

hoolimata, on

peale nende
endi märganud
ka teised. “Osale
läheb meie muusika
peale. Öeldakse, et oleme oma joped,” sõnab Lau-

FelVerlin,
ix Aleksander Ott Maripuu, Harmo-Ron Kallaste.

finaali
inaali
seti
pääseti

ainsaLääne-LääneVirumaakollek-kollektiivina, päris lõppvooru see vahva nimega punt
siiski ei jõudnud. “Maailm ei kukkunud
kokku,” märgib Laugesaar.
Georg Eessaar lisab, et igatahes
teevad nad oma asja edasi. “Süda ütleb nii. Bänd peab salvestama, see viib
meid edasi, on eesmärk.”
Neil ongi juba uued ideed. Seotud
on need “Eesti laulu”, Onu Bella ja
Sõpruse Puiesteega. Nimelt kahte viimast soojendavad nad juba varsti Rakveres. “Äge,” ütleb Rudolf Kopti. Trummar Reiko Keir noogutab.
Küllap võib seekordsel “Eesti laulul” juba Kadrina-Rakvere bändi hitti
kuulda. Poisid ütlevad ettevaatlikult,
et see on juba valmis. Esmatähtis on
Georg Eessaare sõnutsi see, et laul neile endile meeldiks.
“Tuleb mis tuleb. Kui sead eesmärgid, siis tekib pinge ja lõpuks pole laul
see. Kõik peaks tulema loomulikult,”
väljendub laulja keset kaardimängu
enam kui kindlalt.

gesaar.

Luurele minekuks on Kadrina keskkooli ja Rakvere gümnaasiumi kuttidest koosnev ansambel koondanud enda ümber fänniklubi, kellel tehtud juba ka bändisärgid. Neil olev logo on
üsna pöörane
jõulise mehe karvast
jalga hakkavad kohe puudutama vaharibad, mis tõmbavad röögatuse saatel sääre karvutuks. Georg Eessaar ütleb, et oma särki nad laval ei kanna.
“Püüame seda viga mitte teha. See on
kirjutamata reegel. Me sunnime teisi
seda kandma,” räägib laulja.
Vahatamine on ju seotud nende nimega. Lugu ilmub kohe. Poisid räägivad, et nad käisid peale bändiproovi
Grossi poes. Küünalde leti juures tekkinud neil küsimus, et ei tea, kas keegi on kunagi hammustanud lõhnaküünlast tüki välja. “Sellest tuli nimi
Waxxers, kõlab ägedalt,” sõnab Lauge–

TULIOTNUHA L ON TUHA ALL
Lääne-Virumaa
-Virunmaao rtbännoortebändidekonkur2013.si akonkursi
as2013. aasipannud
nniüjale espannud ja üleeestal kinni
tilises
efineraaliauhindu finaalis eriauhindu
ud
Tuli
okustuud. Tuli on kustunud.
võitnud
ini,
ütleb
ansab- ütleb ansambÕigemini,
aPihJohannes
li üks edajvedaja
Johannes Pihatkäshepaujhtkutähtajatul puhkulak, ollakse
sel. “Kaks aastat pole sellega teinud
midagi erilist.”
inmiudridagilist.”
pole
Kaks
aastat
selle-
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Pihlakpeabsedanormapeab
lseda normaalsjde
käikoossei
guks: seks asjade
käiguks: koosseiulesud juikkavahetuvad,tikka
vahetuvad, tulejaldavad uued
ed
bändivanad
bändid ja vanad latähenda,
ad.
“Mis
ei
et “Mis ei tähenda, et
gunevad.
tegi
Tuli ühtegi
live’i ei tee, Kära Kantsis
tsisäitemõtks,is”knäiteks,” mõtiskleb Pihlak.
lak.
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–

bus värk, aga sisu peab jääma. Part on
selline karakter, bändi sümbol mõnus
fungiline tegelane, kes naudib elu,” iseloomustab Pihlak. Ta on kindel, et erilise trikitamisega nad kuulajat ei püüa,
pealegi on neil nišibänd, selline vana
kooli funk, nagu Pihlak ütleb.
“Mis ei välista, et kasutame moodsamat nüanssi,” märgib noormees. Eesti keeles laulva ansambli liider ütleb, et
talle tundub, et ei ole vaja inglise keeles laulda. Ikka eesti keeles.
Seda, et nende erilaadne muusika
võiks mõne teise artisti muusika moodi olla, Pihlak ei usu. “Raske on end
kellegagi võrrelda. Vulfpeck on karakteri ja iseloomuga bänd, kes pani mind
Arga Parti kokku kutsuma,” lausub ta.
Inspiratsiooni püüavad noored mehed
ka teistelt bändidelt.
Kuigi mõned noortebändid on hiljem kurtnud, et see tiitel jääb neile
kanda kogu elu, ei karda Pihlak seda
mitte üks teps. “Ma ei usu, et see on
asi, mida karta. Noortebändist sirguvad
artistid, kes on hiljem kuulsad.”
Ara Pardiga Pihlak just maailmaplasaada,
anisuur plaani saada, kuid suur likuulsaks iei
kuid
ve võiks olla
ae“sMmapäuiär-tkr.ies eesmärk. “Mitte päris lauisut
k,”
nimetab ta pisut tagasinimpt
ettgsib
luväljak,”
hoidlikumalt.
idlik“Hea
uküll,
malmit. nu
“Hea küll, minu
eesmärk on, et varsti müüks
me väiksema kontserdipaiga
välja. Kus anda korralik
kontsert.”

saar.

Konkursi “Noortebänd 2017” pool-

Valimisi jälgiva Eleriin Miilmani valvamine on olnud igav
tema tööpiirkonnas Rakvere linnas on
“praegu kõik kontrolli all”.
Miilman tunnistab, et tal on olnud
lihtne. “Minu töö on olnud igav. Näi-

Anu Viita-Neuhaus
anu.viita-neuhaus@virumaateataja.ee

Number.

See on kirjutatud inimepeopesale. Ei, ta pole unustanud, keda valida, ta lihtsalt ei
tea, kes on see isik, kes ennast numbri
taga peidab. Valimisjaoskonnast lahkudes ootab teda preemia võõra valimise eest.
See on üks paljudest näidetest, mis
toodi Rakvere gümnaasiumi abituriendile Eleriin Miilmanile, kui ta soovis
saada valimisvalvuriks. Inimeseks, kes
hoiab tähelepanelikult silma peal, et
hääletajat valimisvirvarris ei eksitataks.
Neiu on oma tööd võtnud südamega ja
se

–

MARLIONETS

teid pole tuua,” ütleb valimisvalvur.
Neil päevil Rakvere rahvamajas valimisi vaadelnud Miilman mõtleb korra.
Üks juhtum on talle siiski meelde jäänud. Armas ja pisut naljakas. “Vanem
meesterahvas küsis prille, ta oli valima
tulles omad maha unustanud. Ta sai valitud,” ütleb Miilman.
Endale sobiliku kandidaadi on ta
jubavälja sõelunud ja tema numbri sedelile kirjutanud. Tubli tüdruk ei läinud
lihtsalt valima, vaid tal oli eesmärk.
Sest ta tegi seda esimest korda. “Lilli ei saanud. Tunne oli ometi teistsugu...

ne, kui läksin valimiskabiini. Tundsin,

nüüd on see hetk käes. Elus esimest
korda valida.”
Ettevalmistus tähendas ka seda, et
ta harjutas allkirja kirjutamist see on
piigal hoogne ja lai. “Mul on suurem
allkiri, katsetasin, et see sinna kasti ära
mahuks.”
Valimisvalvuri amet annab talle enda sõnutsi oskust rohkem tähele panna poliitikute taunitavat käitumist, niiöelda halli ala. Siin Rakveres pole ta seda küll märganud.
Ta ütleb, et tema arvates on noored
valimislubaduste suhtes pigem kriitilised ja demagoogiavõtetega endal pead
sassi ajada juba ei lase. “Asjade jagamine näiteks mind ei mõjuta, aga inimeet

–

sed on erinevad. Mõni läheb selle õnge kindlasti.”
Küll aga on ta märganud ja julgeb
öelda, et noored on siiski infosulus,
ning tõstatab küsimuse, kuidas võiks
noorem põlvkond rohkem infot saada.
“Kuna õpilased veedavad suure osa
päevast koolis, võiks sealt tulla teadmine. Klassijuhatajatunniski võiks rääkida, millised erakonnad kandideerivad,
milline on süsteem. Arutelusid pole
kahjuks olnud,” räägib Miilman.
Ehkki valimisvalvurid üle Eesti pelgavad, et viimane kampaanianädal
võib kaasa tuua suurema rikkumiste
laine, loodab Eleriin Miilman, et valimispäeval nagu eelnevatel kulgeb kõik
rahulikult. Näideteta.

REKLAAM
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B-kat 24.10 ja 17.11
B-kat e-õpe 26.10 ja 16.11
Kõiki kategooriaid saab õppida
Lõppastmekoolitus
ka VENE KEELES!
iga nädal.
Esmaabikoolitus 20.10
A-, A1-, A2-, AM-, BE-, C-, CEkoolitusega võib alustada igal ajal
nii Rakveres kui ka Jõhvis.
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AS RAKISTE TEHAS
pakub tööd

Eeliseks on töökogemus antud erialal.
Tulla: AS Rakiste Tehas, Arkna tee 1, 44317 Rakvere
või helistada telefonil 525 0846, e-post rakteh@rakteh.ee

Info ja registreerimine
tel 5345 1061
www.autosoit.ee

AS Farmi Piimatööstus on 100% kodumaisele kapitalile kuuluv värskest

kvaliteetsest kodumaisest toorainest Farmi piimatooteid valmistav ettevõte.
Meie tooteportfellis on Eesti esimene hapukoorega kodujuust ja koorene
jogurt, esimene kodumaine Kreeka tüüpi jogurt Eesti Parim Piimatoode
2014 ja Eesti Parim Toiduaine 2014 ning pudelijoogid, Farmi Köögi toorjuust
–

–

Eesti Parim Piimatoode 2011, hapendatud täispiim Eesti Parim Piimatoode
2016 ja Farmi skyr Eesti Parim Toit Tervisele 2017. Farmi soovib ka edaspidi
–

AS Vireen on Maaeluministeeriumi haldusalas
olev riigi äriühing, mille põhitegevusalaks on
loomsete kõrvalsaaduste kogumine ja kahjutustamine. Oma tegevuses lähtume tänapäevastest
ideedest ning rakendame moodsaid tehnoloogiaid, mis täidavad kõiki vajalikke sotsiaalseid,
keskkonnaalaseid ja majanduslikke kriteeriume.

–

olla uuenduslik
Järva Tarbijate Ühistu kuulub Coop Eesti Keskühistusse.Meie
tegevused ulatuvad aastasse 1911.
Järva Tarbijate Ühistu on jaekaubandusettevõte, kellele kuulub42
kauplust üle Eesti. Me anname tööd 750 inimesele.

VASTUVÕTJA-KÄITLEJAT

Töö sisu

Transpordivahendite

tühjaks

korraldamine,
vajadusel transpordivahendite pesu ja deso ning dokumentatsiooni täitmine, masinate ja seadmete nõuetekohase töö
jälgimine ja tagamine ning tehnoloogilise protsessi nõuetest
laadimise

kinnipidamine.

Kandidaadilt eeldame:
•

vähemalt kutseharidust põhihariduse baasil

•

tehnilist taipu

•

arvutioskust algtasemel

•

valmidust meeskonnatööks

•

töötahet ja hoolsust

•

head pingetaluvust

•

toiduvalmistamise tehnoloogiale;
•

•

toodangu väljastamine;
juhataja antud tööülesanded.

•

tõstukiga ja tööstusseadmetega töötamise kogemus

•

vene keele oskus suhtlustasandil

•

C-kat juhiluba

Lisainfo:
tööleasumine kokkuleppel
tähtajatu tööleping

•

•

•

•

•

•

täistööaeg
töötamine töögraafiku alusel vahetustes
vajalik nõuetekohane tervisetõend

kandideeri 20. oktoobrini
Omalt poolt pakume:
meeldivat töökeskkonda;
kindlat töötasu;
•

•

•

stabiilset töökohta

•

meeldivat kollektiivi

•

huvitavat ja mitmekülgset tööd;

tööalaseid koolitusi;
töötamist graafiku alusel vahetustes.

Kui tunned, et Sina sobiksid sellele ametikohale, siis
saada CV 25. oktoobriks e-postile info@vireen.ee.

Soovitav: piimandusalane haridus või töökogemus
piimanduses
Omalt poolt pakume:
mitmekesist ja vastutusrikast tööd ajakohases pidevalt
arenevas piimatööstuses
nüüdisaegseid töötingimusi ja töövahendeid
omatöötaja soodustusi

•

•

Põhiülesanne: Juustude valmistamisel piima kuumtöötlemine vastavalt kinnitatud juhenditele ja retseptidele

•

•

Pakume:
•

SEPAREERIJALE
Nõudmised kandidaadile:
ausus, täpsus, kohusetundlikkus
valmisolek meeskonnatööks
kehtiv tervisetõend

•

Kasuks tuleb:

pakub tööd

KOKALE
Sinu töö:
toodangu valmistamine vastavalt retseptidele ja

tule ja muuda koos meiega Eesti piimatoodete turgu!

AS Farmi Piimatööstus (Annikvere tootmine)

Rakvere Maksimarket pakub tööd

VIREEN AS Väike-Maarja vallas Ebaveres
otsib oma kollektiivi

–

•

•

Kandideerimiseks saada CV aadressil personal@jarvaty.ee
märgusõnaga „Rakvere Maksimarketi kokk“.
Küsimuste korral helista 323 1945 kaupluse juhataja
Tiia Steinbergile või personaliosakonda 385 0395.

Ühendust võetakse väljavalitud kandidaatidega.

Lisainfo:
vahetustega töö
töökoht: Annikvere küla
•

•

Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 14. oktoobriks
aadressile mare.raja@farmi.ee

Lisainfo tel 5347 1372, Raul Joosing või e-postil

info@vireen.ee

V
II.

•

*

•

..
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FLEXA® on loodud Taanis 1972. aastal ja spetsialiseerunud lastele
mõeldud Skandinaavia sisustuslahenduste disainile, tootmisele ja müügile.
Me arendame terviklikku kaasaegset Skandinaavia interjööri beebidele ja lastele.
Kõik FLEXA tooted on disainitud, et luua turvaline ja stimuleeriv keskkond, mis kohandub,
kasvab ja areneb, et vastata laste pideva arengu vajadustele. Meil töötab üle 200 pühendunud
ja oskusliku töötaja, kes tagavad laste mööbli kõrgeima kvaliteedi. Meie 2 tehast (Kadrinas,
Viru-Nigulas) toodavad lastemööblit männist, kasest ja MDF-ist.

Vajame Viru-Nigula tehasesse
•

OPERAATOREID (CNC, höövel)

•

TOOTMISTÖÖTAJAID

•

TÕSTUKIJUHTI

AS Imprest on metsatööstusgruppi Lemeks kuuluv Baltimaade juhtiv
ümarfreesitud ja süvaimmutatud puidust aiatoodete tootja ja turustaja.
Müüme 93% oma toodangust 24 Euroopa turul enam kui 250 ärikliendile,
kohalikul turul varustame kõiki suuremaid aia- ja ehituskaupluseid.

Otsime oma meeskonda
•

•

PUIDUTÖÖSTUSE
OPERAATOREID

TÖÖTAJAID

Põhilised tööülesanded:
tootmise tööülesanded seadmetega
erinevad tööoperatsioonid (korrashoid, materjali ladustamine jms)

•

•

Vajame Kadrina tehasesse

Sobiv kandidaat:
on täpne, kiire ning hea pingetaluvusega
on valmis meeskonnatööks
•

•

•

•

•

OPERAATOREID
TOOTMISTÖÖTAJAID
TÕSTUKIJUHTI
PÕRANDAPINDADE HOOLDAJAT

Anna oma soovist teada meilil personal@flexa.ee
või kandideeri CV keskuse kaudu.
Tel 5307 8815.

Flexa Eesti AS, Vasta küla, Viru-Nigula, 44034 Lääne-Virumaa

•

Pakume Sulle:
püsivat tööd stabiilses ettevõttes
toetavat meeskonda ja väljaõpet
ausat töötasu, mis laekub korrapäraselt
sooja toitu ning teisi omatöötaja soodustusi

•

•

•

•

Lisainfo:

Töö toimub kahes vahetuses E-R

(6:00-14:30 ja 14:30-23:00). Töökoht

asub Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas, Ojakülas.

CV palun saata hiljemalt 20.10.2017 e-posti teel Tairi.Tambik@imprest.ee.
Lisainfo mob 372 5301 0098. Võimalus kandideerida ka tööportaali
CV-Keskus kaudu.

TELEKAVA

14. oktoober 2017

Esmaspäev 16. oktoober
06.55 Terevisioon
08.55 Kutsuge ämmaemand!
09.50 Terevisioon*

11.50 Maahommik*

12.35 Reisile minuga*
13.00 Unustatud maitsed: Obinitsa*

13.30 Punane sekund*

14.00 Meie maailm: India teel tippu
14.55 11 000 aastat hiljem*
15.40 LIVEstonia*
16.10 Paks boss
–

17.00 Aktuaalne kaamera

17.05 ENSV

17.35 Kutsuge ämmaemand!*

18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade

20.00 Osoon

20.30 Iseolemine

21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Välisilm

22.15 Dok Dožd Venemaa viimane
–

sõltumatu meediakanal
23.05 Quando, Quando
23.50 Ringvaade*

06.15 Küladetektiivid*
07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Minu kodu on parim*
10.05 Purunenud elud*
11.05 Kodus ja võõrsil
11.35 Nädalalõpp Kanal 2ga*
13.05 Roaldi nädal: Kulisside
taga*

14.00 Tüdruk nimega Elif
15.00 Armastuse maitse

16.00 Küladetektiivid

17.00 Minu kodu on parim
18.00 Purunenud elud
19.00 Reporter
20.00 Köök

20.30 Kodutunne
21.30
22.30
01.00
03.10

Nukumaja
Mf Kiired ja vihased 5*
Mf 44. laps*
Reporter*

04.00 Ameerika talent*
05.25 Kalevipojad

06.15 Animasarjad
08.25 Minu köök on parim*
09.25 Krista lood
09.55 Kirgede torm*
11.00 Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Su nägu kõlab tuttavalt*
15.00 Saatuslikvalik
16.00 Vaprad ja ilusad
16.30 Kirgede torm
17.40 Minu köök on parim

18.45 Seitsmesed: Uudised

19.25 Seitsmesed
20.00 Kuuuurija
21.05 Hüpnotisöör
21.30 Merivälja

22.30 Mf Parker

01.00 SherlockNew Yorgis
01.50 Moodne perekond
02.15 Merivälja*
03.05 Kuuuurija*

03.50

Hüpnotisöör*

04.20 Seitsmesed: Uudised
05.25 Üheotsapilet

07.00 Animasarjad 08.15

Lastetuba: Meisterdame Mariga 08.25 Animasarjad 09.00
Ringvaade* 10.00 Paks boss* 10.50
Mf Elutahe 12.39 ERR.ee uudised
15.30 Uus Tase* 15.50 Animasarjad
16.00 Lastetuba: Meisterdame Mariga 16.15 Animasarjad 18.30 Lastetuba: Moodsad lõiked 18.45 Animasarjad 18.55 Uus Tase 19.20 AK (viipek) 19.30 Pärimuzoon: Torupilli jõud
20.00 Maahommik* 20.45 Elu allpool
nulli 21.30 Kultuuriuudised 21.35
Plekktrumm 22.20 Kinoklassika: Rooma lahtine linn 00.05 Eesti TOP 7*
–

09.30 Kodu keset linna* 10.00
Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf
Kuum tibi* 13.10 Top Shop
13.25 Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 NCIS Kriminalistid 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00
A-Rühm 18.00 South Park 18.30
Simpsonid* 19.00 Moodne pere-

kond 20.00 Perepea 20.30 Simpso-

nid 21.00 Peaaegu geniaalne 21.30
Mf Kiskja 23.40 Moodne perekond*
00.35 A-Rühm* 01.35 NCIS Kriminalistid* 02.25 Kodu keset linna*

07.00 Trennispikker 07.55
Kodus ja võõrsil* 08.20 Armastuse saar* 09.15 Tipp-

kokk 10.15Tüdruk nimega Elif*

11.10 Vana silla saladus* 12.10 Top

Shop 12.25 Armastuse nimel 14.25

Mf Madisoni maakonna sillad* 17.05
Tüdruk nimega Elif 18.00 Vana silla

saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35

Roaldi nädal 20.35 Mf Südamelt ära
22.45 Armastuse saar 23.45 Aadam
otsib Eevat 00.40 Sõbrad 01.10 Reporter 02.05 Valede võrgustik 02.50

Surmavad naised
08.00 Viini võmmid* 08.50
Autosaade Grip* 09.40 Hu-

bert & Staller* 10.40 Mentalist

11.25 Jututuba 12.55 Spordireporter (SR) 13.00 Lollid ja teadus* 13.30
Inimvõimete piiril* 14.25 SR* 14.30
Ekstreemne sõit* 15.00 SR* 15.05
Autosaade Grip 15.55 SR* 16.00Viini võmmid 16.50 SR* 16.55 Ekstreemne sõit 17.25 Inimvõimete piiril
18.25 Brooklyni jaoskond 19.20 Lollid ja teadus 19.50 Mentalist* 20.45
Chicago tuletõrje 21.35 Kriminaalne
Venemaa 22.35 Jaht Beriale

Teisipäev 17. oktoober

Kolmapäev 18. oktoober

06.55 Terevisioon

06.55 Terevisioon

08.55 Kutsuge ämmaemand!
09.50 Terevisioon*
11.50 Hommik Anuga*
13.05 Osoon (sub)*

08.55 Kutsuge ämmaemand!
09.50 Terevisioon*
11.50 Prillitoos (sub)*
12.45 Tähendamisi*
12.50 Hetk ajaloos: Albion*
12.55 Leiutades Eestit*
13.00 Riigikogu infotund
14.05 Iseolemine*
14.35 Minuscule: Kaks ussikest

13.35 Välisilm

14.10 Dok Maisihullus
14.55 Mf Kes on kes Eestis? Telereporter Urmas Ott
15.05 Hetk ajaloos: Albion*
15.10 Ajavaod. Riigi mehed*
15.40 Setod*

14.40 Kinnunen*

16.10 Paks boss

06.55 Terevisioon

08.55 Kutsuge ämmaemand!
09.50 Terevisioon*
11.55 Pealtnägija*
12.45 Foorum (sub)*

13.45 OP*

14.15 Töörööbikud*
14.40 Ajalik ja ajatu: Reformatsioon
15.10 Minuscule: Hea haridus
15.20 Loomaarst doktorMertens

16.10 Paks boss

16.10 Paks boss

17.00 Aktuaalne kaamera

17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV
17.35 Kutsuge ämmaemand!*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Foorum
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 OP
22.10 Armastus Berliinis
23.00 Plekktrumm*
23.45 Ringvaade*

Neljapäev 19. oktoober

17.05 ENSV
17.35 Kutsuge ämmaemand!*

18.30 Aktuaalne kaamera

19.00 Ringvaade
20.00 Pealtnägija
20.45 Suud puhtaks
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Suud puhtaks
23.00 Ajavaod. Riigi mehed*
23.30 Minu pere
00.00 Ringvaade*

18.00 Purunenud elud

19.00 Reporter

21.00 Oled jätnudjälje
21.30 Pilvede all
22.30 Naistevangla
23.35 Vahelevõtja: Rängad kuriteod
00.30 Pärapõrgu perekond
01.00 Nukumaja*
01.55 Siberi võmm*

06.15 Animasarjad

06.15 Animasarjad
08.25 Minu köök on parim*
09.25 Hüpnotisöör*
09.55 Kirgede torm*
11.00 Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Kuuuurija*
12.55 Merivälja*
13.55 Maitse
15.00 Saatuslikvalik
16.00 Vaprad ja ilusad
16.30 Kirgede torm
17.40 Minu köök on parim

08.25 Minu köök on parim*
09.25 Lillepood*
09.55 Kirgede torm*
11.00 Vaprad ja ilusad*
11.35Top Shop
11.50 Suletud uste taga*
12.55 Padjaklubi*

13.55 Maitse

15.00 Saatuslik valik
16.00 Vaprad ja ilusad
16.30 Kirgede torm
17.40 Minu köök on parim

18.45 Seitsmesed: Uudised

18.45 Seitsmesed: Uudised

19.25 Seitsmesed
20.00 Lillepood
20.30 Suletud uste taga
21.30 Padjaklubi
22.30 Mf Riskikuller 3
00.35 Kutsuge Cobra 11
01.35 Lillepood*
02.05 Padjaklubi*
02.55 Suletud uste taga*
03.50 Lillepood*

19.25 Seitsmesed
20.00 Minu imeline muutumine
21.00 Võimalik vaid Venemaal
22.00 Reis Venemaa lõppu

18.30 Aktuaalne kaamera

19.00 Reporter
20.00 Suur komöödiaõhtu
21.30 Kiired ja ilusad Gruusias
22.30 Mf Põrgulikud pulmad
00.35 Mf Unustus*
02.40 Naistevangla, 29*
03.35 Vahelevõtja: Rängad kuriteod*
04.20 Pärapõrgu perekond*
04.45 Reporter*

19.55 Kuldvillak
20.30 Roaldi nädal
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga
23.00 Köök*
23.30 Mf Võitlus Sevastoopoli eest
02.00 Mf Põrgulikud pulmad*
03.35 Reporter*
04.25 Pilvede all*
05.15 Eetriapsud 2015

06.15 Animasarjad
08.25 Minu köök on parim*
09.25 Võimalik vaid

06.15 Animasarjad
08.25 Minu köök on parim*
09.25 Tule mulle naiseks
09.55 Kirgede torm*
11.00 Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Kättemaksukontor*
12.55 Papad mammad*
13.55 Maitse
15.00 Saatuslik valik
16.00 Vaprad ja ilusad
16.30 Kirgede torm
17.40 Minu köök on parim

Venemaal*

09.55 Kirgede torm*
11.00Vaprad ja ilusad*
11.35 Top Shop
11.50 Minu imeline muutumine*

12.55Võimalik vaid Venemaal*

13.55 Maitse

15.00 Saatuslik valik

16.00 Vaprad ja ilusad
16.30 Kirgede torm
17.40 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed: Uudised

18.45Seitsmesed: Uudised

02.30 Võimalik vaid Venemaal*
03.25 Kättemaksukontor*

19.25 Seitsmesed
20.00 Papad mammad
21.00 Tähtede hõbelusikas
22.00 Briti talent
23.30 Mf Tere tulemast džunglisse
01.30 Hawaii 5-0
02.25 Ameerika õudukas: Hotell:
Rennid ja redelid
03.45 Papad mammad

03.20 Top Gear: täiuslik autoretk*

04.20 Seitsmesed: Uudised

04.35 Seitsmesed: Uudised

07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba* 08.25 Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.00 Paks
boss* 10.50 Plekktrumm* 11.35 Eesti muusikavideod 12.05 ERR.ee uudised 15.30 Uus Tase* 15.50 Animasarjad 16.00 Lastetuba* 16.15 Animasarjad 18.30 Lastetuba 18.50 Animasarjad 18.55 Uus Tase 19.20 AK (viipek) 19.30 Lotte lood 20.00 Mussoonimaad 20.55 Hetk ajaloos: Albion*
21.00 Meie Aja Kunst: Denes Farkas
21.30 Kultuuriuudised 21.35 Teel Leninile 22.05 Dok Inimõiguste kuu: Ma
ei ole teie neeger 23.35 Eesti TOP 7

07.00 Animasarjad
08.15 Lastetuba* 08.25
Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.00
Paks boss* 10.50 Pärimuzoon* 11.20
Meie Aja Kunst* 11.50 Eesti muusikavideod 12.18 ERR.ee uudised 15.30
Uus Tase* 15.50 Animasarjad 16.00
Lastetuba* 16.15 Animasarjad 18.30
Lastetuba 18.45 Animasarjad 18.55
Uus Tase 19.20 AK (viipek) 19.30 8
mm ELU 20.00 Meie maailm 20.55
Leiutades Eestit* 21.00 Kapist välja 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Maailma kino: Tundmatu tüdruk 23.20
Ohtlik lend 00.20 Kaardimaja*

07.00 Animasarjad
08.15 Lastetuba 08.30
Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.00
Paks boss* 10.50 Teel Leninile* 11.20
Eesti muusikavideod 11.51 ERR.ee
uudised 15.30 Uus Tase* 15.50 Animasarjad 16.00 Lastetuba: Loomaaialood 16.15Animasarjad 18.30 Lastetuba 18.45 Animasarjad 18.55 Uus
Tase 19.20 AK (viipek) 19.30Õhinapõhised Peruus 20.00 AegRuum. Biomimikri 20.50 Vaba tahe 21.20 Tasub

07.00 Animasarjad
09.00 Ringvaade* 10.00
Paks boss* 10.50 Kapist välja: Moodsad mikrobrändid* 11.20 Eesti TOP 7*
12.12 ERR.ee uudised 15.30 Uus Tase* 15.50 Animasarjad 16.00 Lastetuba* 16.10 Animasarjad 18.30 Las-

Kaardimaja 22.20 Kaks paari ja üksin-

09.30 Kodu keset linna* 10.00

09.30 Kodu keset linna* 10.00

22.30 Juurdlust viivad läbi sensitiivid
23.35 NCIS Kriminalistid
00.35 Top Gear: täiuslikautoretk
01.40 Minu imeline muutumine*
02.30 Võimalik vaid Venemaal*

Kutsuge Cobra 11* 11.00 Mf
Kiskja* 13.10 Top Shop 13.25
Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 NCIS Kriminalistid 16.00
Kutsuge Cobra 11 17.00 A-Rühm
18.00 South Park 18.30 Simpsonid*
19.00 Moodne perekond 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid 21.00 Peaaegu geniaalne 21.30 OTSE: Euroopa jalgpalli Meistrite liiga. Maribor
Liverpool 23.35 Moodne perekond*
00.30 A-Rühm*
–

07.00 Trennispikker 07.55

Kodus ja võõrsil* 08.20 Armastuse saar* 09.15 Tippkokk 10.15 Tüdruk nimega Elif*
11.10 Vana silla saladus* 12.10 Top
Shop 12.25 Armastuse nimel 14.20
Mf Bandiiditarid 16.10 Roaldi nädal*
17.05 Tüdruk nimega Elif 18.00 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35 Kodutunne 20.35 Armastus
22.40 Armastuse saar 23.40 Aadam
otsib Eevat 00.40 Sõbrad 01.10 Reporter 02.05 Valede võrgustik 02.27
Surmavad naised

08.00 Viini võmmid* 08.50
Autosaade Grip* 09.40 Hubert & Staller* 10.40 Mentalist
11.25 Jututuba 12.55 Spor-

direporter (SR) 13.00 Lollid ja teadus* 13.30 Inimvõimete piiril* 14.25
SR* 14.30 Ekstreemne sõit* 15.00
SR* 15.05 Autosaade Grip 15.55 SR*
16.00 Viini võmmid 16.50 SR* 16.55

Ekstreemne sõit 17.25 Inimvõimete

piiril 18.25 Brooklyni jaoskond 19.20

Lollid ja teadus 19.50 Mentalist*

20.45 Chicago tuletõrje 21.35 Mf Valevorst 23.40 Hubert & Staller

19.25 Seitsmesed

20.00 Eesti selgeltnägijate tuleproov
21.30 Kättemaksukontor
22.35 Mf 22 Jump Street
00.55 Kondid

01.45 Saatanlikud koduabilised

18.30 Aktuaalne kaamera

21.00 Aktuaalne kaamera

21.20 Sport
21.35 Koduigatsus
22.25 Eesti film: Kertu
00.00 Muinaslugu sinilinnust

–

Ölandi kohal
17.00 Sajandi valitsejanna

19.00 Reporter+

19.35 Galileo
21.05 Heeringas Veenuse õlal

21.35 Ameerika talent

00.15 Mf Kuninga kõne
02.25 Mf Võitlus Sevastoopoli eest*
04.25 Nädalalõpp Kanal 2ga*
05.45 Reporter+*

06.30 Südameasi

07.25 Littlest Pet Shopi
väikesed lemmikud
07.50 Kung fu panda
08.15 Galaktika valvurid
08.35 Littlest Pet Shopi väikesed
lemmikud*
09.00 Simpsonid

10.00 Hommiku maitsed

10.30 Tule mulle naiseks*
11.00 Nurgakivi
11.30 Naistesaade
12.00 Merivälja*
13.05 Kuuuurija*
14.10 Eesti selgeltnägijate tuleproov*

15.45 Midsomeri mõrvad

17.55 Kättemaksukontor*
19.00 Seitsmesed: Uudised
19.30 Mf Rio 2
21.30 Padjaklubi*
22.30 Mf Hectori õnneotsingud
01.00 Mf Ulakad lapsehoidjad
02.45 Midsomeri mõrvad*
04.40 Nurgakivi*

11.45 Iseolemine*

12.15 Ilus maa: Vibusangarid
12.25 Tallinna Mõõk: Naiskonna-

võistlus

14.50 3 hitti 7: Laulud spordist
15.00 Koduigatsus*
15.55 Tallinna Mõõk: Naiskonnavõistlus

18.30 Aktuaalne kaamera

18.40 Ajavaod
19.15 Foyle’i sõda
20.50 Leiutades Eestit
21.00 Aktuaalne kaamera
21.40 Sport
22.00 Hetk ajaloos: Eesti lipp
22.05 Lõksus tapja meie seas
22.55 Langus
23.55 Võltsitud, varastatud, müüdud
–

06.15 Eveliniga Balil
07.05 Radar*
08.00 Galileo*

09.25 Kuldvillak*

10.00 Pilvede all*
11.00 Oled jätnud jälje*
11.30 Nädalalõpp Kanal 2ga*
13.00 Suur komöödiaõhtu*
14.30 Heeringas Veenuse õlal
15.00 Kiired ja ilusad Gruusias*
16.00 Siberi võmm:
Mesilastaru*
17.00 Mf Katie Fforde: Tants
Broadwayl
19.00 Reporter+
19.35 Mf Kiired ja vihased 6
22.00 Mf Pohmakas 3
00.05 Mf Ohmukaitse
01.50 Mf Kuninga kõne*
03.40 Galileo, 275*
04.55 Roaldi nädal: Truu ühele
ametile*
05.45 Reporter+*
06.30 Südameasi
07.25 Littlest Pet Shopi
väikesed lemmikud
07.50 Kung fu panda
08.15 Galaktika valvurid
08.35 Littlest Pet Shopi väikesed
lemmikud*
09.00 Simpsonid
10.00 Mf Rio 2*
12.00 Võimalikvaid Venemaal*
13.05 Me armastame Eestit
14.40 Lillepood*
15.15 Stop!*

15.50 Midsomeri mõrvad

18.00 Papad mammad*
19.00 Seitsmesed: Uudised
19.30 Su nägu kõlab tuttavalt
22.15 Mf BOND: 007: Spectre

01.15 Rosewood

02.10 Politseipere
02.55 Midsomeri mõrvad*
04.30 Stop!*
04.55 Seitsmesed: Uudised

05.25 Südameasi

dus 23.30 Dok Inimõiguste kuu*

09.30 Kodu keset linna* 10.00

09.00 Kodu keset linna* 09.30

08.10 Kuidas ma kohtasin teie

08.10 Kuidas ma kohtasin teie

Kutsuge Cobra 11* 11.00 Kalamehejutud 13.10Top Shop

07.00 Trennispikker 07.55

–

Kodus ja võõrsil* 08.20 Armastuse saar* 09.15 Tippkokk 10.15 Tüdruk nimega Elif*
11.10 Vana silla saladus* 12.10 Top
Shop 12.25 Armastuse nimel 14.15
Mf Salsa-äss* 16.10 Nukumaja*
17.05 Tüdruk nimega Elif 18.00 Vana silla saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35 Pilvede all 20.35 Veresugu-

lased 21.35 Surmavad suhted 22.35

Armastuse saar 23.35 Aadam otsib
Eevat 00.30 Mu alasti saladus 01.00
Reporter 01.55 Valede võrgustik

08.00 Viini võmmid* 08.50
Autosaade Grip* 09.40 Hubert & Staller* 10.40 Mentalist 11.25 Jututuba 12.55 Spordireporter (SR) 13.00 Lollid ja teadus* 13.30 Inimvõimete piiril* 14.25
SR* 14.30 Ekstreemne sõit* 15.00
SR* 15.05 Autosaade Grip 15.55 SR*
16.00Viini võmmid 16.50 SR* 16.55
Ekstreemne sõit 17.25 Inimvõimete
piiril 18.25 Brooklyni jaoskond 19.20
Lollid ja teadus 19.50 Mentalist*
20.45 Chicago tuletõrje 21.35 Mf
Tappev lask 23.40 Hubert & Staller

tetuba: Meisterdame Mariga 18.45

Animasarjad 18.55 Uus Tase 19.20
AK (viipek) 19.25 Jalgpalli Premium
liiga: JK Narva Trans Tallinna FC Flora 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Teat–

riõhtu: Hamlet 23.20 Plekktrumm*

Kutsuge Cobra 11* 10.30 Mf

07.30 Animasarjad 11.00
Mussoonimaad: Küllu-

10.00 Hommik Anuga

11.15 Wend Weis: Vormsi*

00.05 Hakkab jälle pihta 00.30 R2 Live: Elephants from Neptune

teada 21.30 Kultuuriuudised 21.35

07.00 Trennispikker 07.55

08.00 Viini võmmid* 08.50
Autosaade Grip* 09.40 Hubert & Staller* 10.40 Mentalist
11.25 Jututuba 12.55 Spordireporter (SR) 13.00 Lollid ja teadus* 13.30
Inimvõimete piiril* 14.25 SR* 14.30
Ekstreemne sõit* 15.00 SR* 15.05
Autosaade Grip 15.55 SR* 16.00Viini
võmmid 16.50 SR* 16.55 Ekstreemne sõit 17.25 Inimvõimete piiril 18.25
Brooklyni jaoskond 19.20 Lollid ja
teadus 19.50 Mentalist* 20.45 Chicago tuletõrje 21.35 Kurikuulsad mafioosod 22.35 Natside hiigelrajatised

10.00 Maahommik

10.45 Õnne 13 (sub)*
11.15 Pealtnägija (sub)*
12.00 Punane sekund*
12.30 LIVEstonia
13.00 Armastus Berliinis*
13.50 Tallinna Mõõk: Individuaal
15.20 3 hitti: Tantsuvideod 2012
15.30 Suud puhtaks*
17.00 Tallinna Mõõk: Individuaal

07.45 Põhjamaade kokakunst*
08.15 11 000 aastat hiljem
09.00 Tähendamisi
09.05 Prillitoos

ma lahtine linn* 13.35 Hakkab jälle pihta* 14.05 Õhinapõhised Peruus* 14.35 Meie maailm* 15.25 Mf
Viis sõpra 3* 17.00 Mf Kuldne ratsu
18.20 Piip ja Tuut hoiavad Eesti lippu
kõrgel 18.25 Animasarjad 19.20 AK
(viipek) 19.30 Elu allpool nulli* 20.15
AegRuum. Biomimikri: Biogeomeetria* 21.05 Teel Leninile* 21.35 Pärimuzoon: Torupilli jõud* 22.00 Kirjad
Islandilt 23.00 Maailma kino: Tundmatu tüdruk*

13.25 Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00 NCIS Kriminalistid 11 16.00 Kutsuge Cobra 11 17.00
A-Rühm 18.00 South Park 18.30
Simpsonid* 19.00 Moodne perekond
20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Peaaegu geniaalne 21.30 Mf
Walk the Line nagu noateral 00.15
Moodne perekond* 01.10 A-Rühm*
02.05 NCIS Kriminalistid*

Kodus ja võõrsil* 08.20 Armastuse saar* 09.15 Tippkokk 10.15 Tüdruk nimega Elif*
11.10 Vana silla saladus* 12.10 Top
Shop 12.25 Armastuse nimel 14.15
Armastus* 16.10 Kodutunne* 17.05
Tüdruk nimega Elif 18.00 Vana silla
saladus 19.05 Kodus ja võõrsil 19.35
Nukumaja 20.35 Mf Salsa-äss 22.40
Armastuse saar 23.40 Aadam otsib
Eevat 00.35 Sõbrad 01.05 Reporter
02.00 Valede võrgustik 02.45 Surmavad naised 03.35 Nad tulid tagasi

Üks koorilaul
Töörööbikud*
Uudishimu tippkeskus*

07.30 Animasarjad 09.00
Mf Rölli ja kuldne võti 10.20 Animasarjad 11.00 Ohtlik
lend* 12.00 Mf Kaks paari ja üksindus* 13.15 Kirjad Islandilt* 14.10 Vaba tahe* 14.40 Dok Ära pilguta! Robert Frank* 16.00 Dok Pildipüüdjad* 17.00 Kosmo* 17.25 Leiutades
Eestit 17.30 Buratino tegutseb jälle
18.00 Animasarjad 19.20 AK (viipek)
19.30 Teemaõhtu: Meenutades Silvia Laidlat. Mf Tädi Rose 19.55 Tähelaev 21.10 Kleit 21.45 Siin ja praegu
22.35 Mf Hamlet 23.50 Luuleteater
00.10 Teater laulab: Salong Teater

Kutsuge Cobra 11* 11.00 Kalamehejutud 13.10 Top Shop
13.25 Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11 5, 10: Suur kiirus* 15.00
NCIS Kriminalistid 16.00 Kutsuge
Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00 South
Park 18.30 Simpsonid* 19.00 Moodne perekond 20.00 Perepea 20.30
Simpsonid 21.00 Peaaegu geniaalne
21.30 OTSE: Euroopa jalgpalli Meistrite liiga. Chelsea AS Roma 23.35
Moodne perekond* 00.30 A-Rühm*
–

Pühapäev 22. oktoober
07.30 Iloline inemine

Ringvaade*

19.00 Reporter

18.00 Purunenud elud

20.00 Suur lotokolmapäev

07.55
08.55
09.00
09.30

06.15 Eveliniga Balil
07.05 Kiired ja ilusad Gruusias*
08.00 Top Shop
08.15 Alvin ja koopaoravad
08.45 Aedniku aabits
09.15 Kodutunne*
10.10 Hommik lemmikutega
10.40 Hooaeg
11.30 Rooli võim
12.00 Roaldi nädal*
13.00 Radar*
14.00 Nukumaja*
15.00 Mf Inga Lindström Tähed

18.00 Purunenud elud

19.00 Reporter
20.00 Radar
21.00 Krimi
21.30 Siberi võmm
22.30 Mf Unustus
00.55 Mf Pohmakas 2*
02.45 Nuuskija
03.40 Reporter*
04.30 Kodutunne*

15.20 Doktor Martin*

16.10 Paks boss
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV
17.35 Kutsuge ämmaemand!*

07.25 Säärased mulgid

06.15 Küladetektiivid*
07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Minu kodu on parim*
10.00 Purunenud elud*
11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Suur komöödiaõhtu*
13.00 Kiired ja ilusad Gruusias*
14.00Tüdruk nimega Elif
15.00 Armastuse maitse
16.00 Küladetektiivid
17.00 Minu kodu on parim
18.00 Purunenud elud

14.00 Tüdruk nimega Elif
15.00 Armastuse maitse
16.00 Küladetektiivid
17.00 Minu kodu on parim

13.30 Köök*

08.55 Kutsuge ämmaemand!
09.50 Terevisioon*
11.50 Suud puhtaks*
13.20 Uudishimu tippkeskus*
13.50 MI: Karjala saade*
14.15 Muusikadokk: David Bowie.
Viimasedviisaastat*
15.15 Üks koorilaul: Hällilaul*

18.40 Dok Gepardipere keskel
19.40 Põhjamaade kokakunst
20.05 Reisile minuga
20.30 Õnne 13

06.15 Küladetektiivid*
07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Minu kodu on parim*
10.05 Purunenud elud*
11.05 Kodus ja võõrsil
11.35 Pilvede all*
12.30 Oled jätnudjälje*
13.00 Suur lotokolmapäev*
14.00 Tüdruk nimega Elif
15.00 Armastuse maitse
16.00 Küladetektiivid
17.00 Minu kodu on parim

11.35 Siberi võmm*
12.30 Radar*

06.55 Terevisioon

Laupäev 21. oktoober

19.00 Ringvaade
20.00 Töörööbikud
20.30 Wend Weis: Vormsi
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Krimireede: Midsomeri
mõrvad: Viimane mees väljakul
23.10 Pealtnägija*
00.00 Minu pere*

06.15 Küladetektiivid*

11.05 Kodus ja võõrsil

Reede 20. oktoober

17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV
17.35 Kutsuge ämmaemand!*
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade
20.00 Arktikast Antarktikasse
20.30 Punane sekund
21.00 Aktuaalne kaamera
21.30 Sport
21.40 Uudishimu tippkeskus
22.10 MI: Karjala saade
22.40 Muusikadokk: David Bowie
23.35 Üks koorilaul: Hällilaul*
23.45 Ringvaade*

06.15 Küladetektiivid*
07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Minu kodu on parim*
10.05 Purunenud elud*
11.05 Kodus ja võõrsil
11.35 Nukumaja*
12.30 Kodutunne*
13.30 Oled jätnud jälje*
14.00 Tüdruk nimega Elif
15.00 Armastuse maitse
16.00 Küladetektiivid
17.00 Minu kodu on parim

07.05 Animasarjad
08.00 Reporter*
09.00 Minu kodu on parim*
10.05 Purunenud elud*

13

sesaared* 11.55 Kinoklassika: Roo–

Cobra 11 17.00 A-Rühm 18.00 South
Park 18.30 Simpsonid* 19.00 Moodne perekond 20.00 Perepea 20.30
Simpsonid 21.00 Peaaegu geniaalne
21.30 Mf Ekstrakt 23.30 Moodne perekond* 00.25 A-Rühm* 01.20 NCIS
Kriminalistid*

ema 10.00 Totaalne muutumine: kodu-eri 11.00 Stop! 11.30
Mf Ekstrakt* 13.30 Wilfred 14.00 Politseipere 15.00 Kodumaa 16.00Viikingid 17.00 OTSE: Alexela Korvpalli Meistriliiga. TTÜ KK Pärnu Sadam
19.00 Ninjasõdalased 19.30 Eestimaa Rammumees 2017 20.30 Simpsonid 21.00 Top Gear 22.05 Mf Paranormaalne aktiivsus 4 23.55 Vaimude väljaajaja: Üheksas peatükk 00.50
Eestimaa Rammumees 2017*

ema 10.00 Totaalne muutumine: kodu-eri 11.00 Naudime
elu 11.30 Peaaegu geniaalne* 12.00
Vabad mehed 13.00 Wilfred 13.30
Peaaegu geniaalne 14.00 Politseipere 15.00 Kodumaa 16.00 Uus tüdruk
16.30 Viikingid 17.30 Jääraja rekkavennad 18.30 Simpsonid* 19.00 Ninjasõdalased 19.30 Totaalne muutumine: kodu-eri 20.30 Simpsonid 21.00
Tartu Rally 2017 21.35 Peaaegu geniaalne 21.50 OTSE: Vormel 1: USA GP

07.00 Trennispikker 07.55

05.25 Piinlikud küsimu-

05.25 Piinlikud küsimu-

Walk the Line nagu noateral*
13.10 Top Shop 13.25 Kodu keset linna 14.00 Kutsuge Cobra 11* 15.00
–

NCIS Kriminalistid 16.00 Kutsuge

Kodus ja võõrsil* 08.20 Armastuse saar* 09.15 Tippkokk 10.15 Tüdruk nimega Elif*
11.10 Vana silla saladus* 12.10 Top
Shop 12.25 Armastuse nimel 14.20
Veresugulased* 15.15 Surmavad suh-

ted* 16.10 Pilvede all* 17.05Tüdruk

nimega Elif 18.00 Vana silla saladus
19.05 Kodus ja võõrsil 19.35 Aedniku
aabits 20.05 Saage tuttavaks 20.35
Mf Sulle on sõnum 23.05 Armastuse
saar 00.05 Aadam otsib Eevat 01.00
Reporter 01.55 Valede võrgustik
08.00 Viini võmmid* 08.50
Autosaade Grip* 09.40 Hubert & Staller* 10.40 Mentalist
11.25 Jututuba 12.55 Spordireporter (SR) 13.00 Lollid ja teadus* 13.30 Inimvõimete piiril* 14.25
SR* 14.30 Ekstreemne sõit* 15.00
SR* 15.05 Autosaade Grip 15.55 SR*
16.00Viini võmmid 16.50 SR 16.55
Ekstreemne sõit 17.25 Inimvõimete
piiril 18.25 Brooklyni jaoskond 19.20

Lollid ja teadus 19.50 Mentalist*

20.45 Chicago tuletõrje 21.35 Mf
Jaht Salazarile 23.40 Hubert & Staller

–

sed 05.50 Mf Igatsuse õied
07.30 Meie Charly 08.25 Top
Shop 08.40 Trennispikker 09.05 Jamie 15 minuti road 09.35 Jamie 30
minuti road 10.05 Mf Sulle on sõnum* 12.20 Miss Marple 16.20 Eetriapsud 2015 16.30 Saage tuttavaks*
17.00 Mf Šokolaadist unelm 19.00
Suur komöödiaõhtu 20.30 Müstili-

na 23.35 10 aastat nooremaks 00.30
Reporter+ 01.00 Müstilised lood*
01.50 Miss Marple*

sed 05.50 Mf Šokolaadist
unelm* 07.30 Meie Charly 08.25 Top Shop 08.40 Trennispikker 09.05 Jamie 15 minuti road 09.35
Jamie 30 minuti road 10.05 Hooaeg
10.50 Aedniku aabits* 11.20 Dzhuna 12.25 Velveti moemaja: Olla või
mitte olla 15.25 Sajandi valitsejanna*
17.30 Rizzoli ja Isles 18.25 Isetegemise nipid 18.35 Rizzoli ja Isles 19.30
Radar 20.30 Müstilised lood 21.30
Mf Kiri pudelis 00.10 10 aastat nooremaks 00.40 Reporter+

07.00 Reporter 08.00
Maailma ohtlikumad teed
09.00 Galileo. Vaata ja
imesta! 10.00 Roaldi nädal: Truu ühe-

07.00 Radar* 08.00 Kiired ja
ilusad Gruusias* 09.00 Roaldi nädal* 10.00 Galileo. Vaata
ja imesta! 10.30 Rooli võim*

le ametile 11.00 Impeeriumi sünd:
Hitler kohtu ees 12.10 Otepää püss

11.00 Ameerika talent 12.45 Kurikuulsad mafioosod* 13.40 Natside
hiigelrajatised* 14.35 Urbex: linnade
katustel* 15.30 Loodusesõdalased*
16.27 Mf Tappev lask 18.30 Talenti-

sed lood 21.30 Sajandi valitsejan-

12.45 Subboteja 13.45 Radar 14.40
Mf Valevorst* 16.35 Ränk sööst
17.05 Urbex: linnade katustel 18.05
Rooli võim 18.35 Maailma ohtlikumad teed* 19.30 Loodusesõdalased
20.30 Kiired ja ilusad Gruusias 21.30
Mf Faktor 8 see päev on käes 23.30
Mf Sunnitud tapma
–

de planeet 19.00 Tehnikahull 19.30

Kuldvillak 20.00 Politseisaade Krimi 20.30 Autosaade Grip otse Saksamaalt 21.30 Mf Metslased 00.00
–

Subboteja*
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RISTSÕNA

14. oktoober 2017

50 aastat tagasi
Nukker sügis spordibaasides

VALIMISENNUSTUS
1. Kes Lääne-Virumaal kandideerijatest kogub enim hääli?

2. Milline erakond/valimisliit võidab valimised Rakveres?

Millises maakonna omavalitsuses on valimisaktiivsus
3. suurim?

4. Mitu protsenti valijaist osaleb valimistel?

Spordiliidu rajooninõukogu korraldas sügisese kontrollretke
rajooni koolide spordibaaside olukorraga tutvumiseks.
Porkunis tegi rõõmu see, et seal on asfaltkattega tenniseväljak. Tänu sellele saab väljakut hakata kevadel kasutama palju varem ja mängimishooaeg pikeneb tublisti ka sügisel. Talvel rajatakse sellele väljakule aga liuväli. Porkuni Kurtide Laste Internaatkoolis on iga õpilase tarvis uisud ja suusad. Kahkuks asub spordiväljak koolist kaugel. Hüppe- ja heitepaigad
on korras, aga puudub ringrada, on vaid sirge 100 meetri
jooksmiseks. Tamsalu Keskkool sai valmis juba mitu aastat tagasi, kuid staadioni ehitamine käib tänase päevani. On kaunikesti küsitav, kas selle tööga tulevalgi aastal lõpule jõutakse.
Teiseks suureks murelapseks on Tamsalu Keskkooli juures asuv
lasketiir. Aastate eest ehitatud tiir hakkab lagunema. Laskerada kasutatakse koli panipaigana.
Tol päeval käisime kümmekonnas koolis. Kõige rohkem oli
küll hooletusse jäetud Laekvere 8-klassilise Kooli spordiväljak.
Jooksurada rohtunud, kuulitõukering ja väravpalliväravad lagunenud. Kõrgushüppekastil pole enam ammu labidaga juures käidud.

10 aastat tagasi
Millises Lääne-Virumaa omavalitsuses võidetakse vali5. mised kõige väiksema vahega konkurentide ees?

Saada vastused hiljemalt 14. oktoobril

aadressil andres.pulver@virumaateataja.ee
või Virumaa Teataja valimisennustus,
Laada 27, 44310 Rakvere

Nimi, kontakttelefon:

525 9788

Tanel Joamets
esitab Rahmaninovi
Lääne-Virumaa keskraamatukogus kõlab 19. oktoobrilkell
18 Tanel Joametsa klaverikontsert. Kavas Sergei Rahmaninovi 13 prelüüdi op 32
ja teine sonaat op 36.
Joamets on lisaks klassikalisele repertuaarile tuntud
ka improviseerijana. (VT)

OSTAME PÕLLUMAAD
5340 4975
polluvara@vestman.ee

www.vestman.ee

Majahoidjail hüplevad kuradikesed silmis
Teatrireliikvia staatusse hiiliva Mati Undi lavastuse “Majahoidja” tippvorm püsib kolmel vaalal: tekstil, lavastajal ja partnerlusel. Ning kuradikestel meeste silmis.
Üks mees tuleb mööda tänavat ja leiab maja, mida tahaks
väga hoida. Üks teater mängib “Majahoidja” lugu viiendat aastat. Ja tahab seda hoida. Mis on see vedru, mis hoiab lavastust
aastaid pinges? Kuidas Mati Unt Harold Pinteri selliseks
(l)avastas? Mis on “Majahoidja” väärtus ja fenomen?
“Arvan, et hoidmisväärne on lavastus iseenesest. Põhimõtteliselt on tegemist selle suure kultuuriinimese väga õnnestunud lavastusega,” arvab Rakvere teatri peanäitejuht ja Astonit
kehastav Üllar Saaremäe.
“Kuigi oleme vahetanud ühe osalise ja vahetanud mängukohta, aga see süsteem või sõnum, mille Mati seda tehes sinna lukku on pannud, on minu meelest säilinud. Seda ei olegi
üksüheselt võimalik välja öelda. On see lugu üksikutest inimestest või sellest, et nad kokku ei saa,” arutleb Saaremäe. Ja tõdeb, et talle on Astoni roll olnud äärmiselt oluline, etappi loov.

Eakate liikluskohvikus antakse
praktilist nõu ja näidatakse filme
Kolmapäeval, 1. novembril kell
12 oodatakse aktiivseid eakaid
linnakodanikke Tarka Majja liikluskohvikusse.
Ainult ühel päeval avatud
kohvikus vesteldakse liikluse
üldisest olukorrast, liikluskorraldusest ja -ohutusest ning antakse eakatele praktilisi nõuandeid.
Lisaks näidatakse filme Eesti filmiarhiivist, jagatakse infomaterjali ning kaetud on kohvilaud.
Korraldatakse liiklusteema-

line viktoriin, vastajad osalevad
auhinnaloteriis.
Eakate liikluskohvikuid on
maanteeamet korraldanud Eesti linnades juba kaks aastat,
kuid Rakveres on see esimest
korda. Tagasiside on olnud alati positiivne.
Osavõtjad on saanud jagada
oma liiklusega seotud muresid,
suhelda, nad on saanud uusi
ideid kuidas tänaval teistega arvestada.
Üritus on eelregistreerimisega. (VT)

UUS AJAKIRI MÜÜGIL!!

KUULUTUSED

14. oktoober 2017
Kuulutuste vastuvõtt E–R 9–17 (lõuna 13–13.30) Laada 27, Rakvere (III korrus)

|

Tel 322 9110, e-post: kuulutused@virumaateataja.ee | Kuulutuste tellimine internetist: kuulutus.ajaleht.ee

OÜ Multi Varius müüb 3 m ja lõhutud küttepuid (kõik puuliigid).

KINNISVARA

501 3862.

Anda üürile 2-toal möbleeritud
ahiküttega korter Laekveres kahepereelamus.
527 0058.

Internet:

Kuulutused ja ajalehe tellimuste
vastuvõtt toimetuses E-R kl 9-17
maret.sepp@virumaateataja.

Tellimiskeskus

ee

322 9110

666 2525

Aarne Mäe

322 9101

Toimetajad:

Andres Pulver
504 2186, 322 9103
andres.pulver@virumaateataja.
Katrin Uuspõld
322 9105

ee

Kristi

ee

uuspold@virumaateataja.

kristi.ehrlich@virumaateataja.ee

Anu Viita-Neuhaus

3229114

anu.viita-neuhaus@virumaateataja.ee
Reporterid:
Toomas Herm
525 0277, 322 9104
toomas.herm@virumaateataja.ee
Merly Raudla
322 9118
merly. raudla@virumaateataja.
Inna

ee

Grünfeldt

322

Eva

Mu st kunstnik/ õhtu j uht/DJ.
5344 9894.

Klaas

A-Toru. Santehnilised
5332 4749.

Müüa kartulit “Laura” ja “Gala”.
Kojuvedu. Tel 506 0354.
Müüa toidukartulit “Agria”, “Laura”, “Leila”. Asukoht Aasperes.
Transpordivõimalus. Tel 55651553.

Kungla talu kartulit “Laura”

ma koguse puhul kojuvedu. Tel

TÖÖ

5141338.

Raamatupidaja-sekretär
tööd. 5743 4508.

otsib

Müüme elupuude “Smaragd” ja
“Brabant” potitaimi. Tel 5194 3567
Vene
5609 6431.

ratastraktori.

Ostan

Ostan maad. Tel 520 7616,
maaost@mail.ee.

Aru Grupp AS võtab tööle tootmistöölise akende-uste montaažitsehhi. Info telefonil 329 5640,
CV saata info@arugrupp.ee.

Ostan sanremonti vajava korteri
Rakveres. Tel 5550 0588.

VMV Hulgi pakub tööd CE-kat
autojuhile. Tel 510 8820.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. 553 3060.
Müüa kuulsusele kuulunud VAZ2107. Hind 12 000 ¤. Tel
5364 6888.
Müü oma
5823 2707.

METSAMATERJAL

322 9113

tud ja pakendatud (60 l). Kohaletoomisega. 520 1570.

Müüa

auto

meile.

41-aastane mees otsib püsikliente,
kes vajavad transporditeenust kaubikuga Renault Trafic. Tel 510 9258.
Acro Kivi OÜ hauakivid ja -plaadid. 516 7181, www.acrokivi.ee.

Müüa hobusesõnnikut. Peenesta-

kelt renoveeritud avara pinnaga
ruumikas 1-toaline korter (39,3
m2). Hind 12 000 Tel 5665 5234.

9128

inna.grynfeldt@virumaateataja.ee

gmail.com.

ja “Gala”. Sõmeru vald. Suure-

Ostan maad. 529 3609.

322 9117

Ehrlich

Maksame kohe. Tel
5562 6000, e-post agromilltartu@

Müüa Sõmeru vallas Uhtnas värs-

Noor pere soovib osta mõistliku
hinnaga garaaži. Soovime, et tulevases panipaigas oleks kindlasti
elekter. Võib vajada remonti. Võib
ka pakkuda topeltgaraaži või kõrvuti olevaid bokse. 5807 6228.

aarne.mae@virumaateataja.ee
Peatoimetaja asetäitja:
322 9106
Eva Samolberg-Palmi
eva.samolberg-palmi@virumaateataja.ee

katrin.

MUUD

¤.

Peatoimetaja:

ra, rukist.

–

Müüa mug 3-toal renoveeritud
korter Arkna külas. Tel 5345 9869.

www.virumaateataja.postimees.ee

Maret Sepp

PÕMM 3 m ja lõhutud odavad
küttepuud. 5646 0921.

Müüa taluhooned. Tel 515 7741.

reklaam@virumaateataja.ee

a:

Pidevalt müüa saetud lõhutud küttepuid. Veovõimalus. Asume Kunda lähedal. 523 4142.

Agro Mill OÜ ostab nisu, otra, kae-

.

toimetus@virumaateataja.ee

Klienditeenindaj

kokkuleppel.

OÜ Estest PR ostab
põllu-ja metsamaad.
Tel 504 5215, 514 5215.

Laada 27, 44310 Rakvere
E-post:

Hind

15

Tel

tööd.

Ahjud, kaminad, pliidid, müürid,
korstnad. Tel 504 7459.
Akumulatsioonipaakide tootmine, katlad. Tel 5553 9162, www.
soojapood.ee.

Elektritööd pädevusega elektrikult,
boilerite puhastus ja remont. Tel
5890 2983.

322 9107

margus.martin@virumaateataja.ee
Peep Linno
322 9102

Küttepuud
5303 2066.

Fotograafid:

Küttepuud Tapalt, ka 3 m. Tel

peep. linno @virumaateataja. ee

Meelis Meilbaum 5301 7746, 322 9124
Marianne Loorents 5912 4080, 322 9124

Haljalas müüa 40 l võrkudes kuiva
lepapuud 2 ja kaske 2,3 tk. Tel
5051528.

marianne.loorents@virumaateataja.ee
322

korrektor: Merike Parve

322 9122

Küljendus:
Toomas Erapart

322

Tel

504 3246.

meelis.meilbaum@virumaateataja.ee

Keeletoimetus:
toimetajad: Eno Noorväli

Tamsalust.

¤

9125

eno. noorvali@virumaateataja. ee
Marju Lina
322 9123
marju. lina@virumaateataja. ee

¤

Firma pakub tööd eritööde spetsialistile (vahatamine, akende,
vaipkatete pesu jne) ja puhastusteenindajale Tapa ning Rakvere
toidukaupluses. Info 503 4219.

a

reklaamitoimetaj
Kairi Piip
5326 7950, 322 9126
kairi.piip@eestimeedia.ee

halupuid 5 rm alustel, kõik
puuliigid eraldi. 5399 3702.
Müüa

reklaamikonsultant

502 3845, 322 9108
Airi Bachmann
airi. bachmann@eestimeedia.ee
reklaamikonsultant
Ester Salamets
5307 3622, 322 9112

Müüa halutransportöör.
5691 5810.

Tel

küttepuid.

Tel

ester.salamets@eestimeedia.ee

Müüa kuivi
507 4553.

Väljaandja: AS Eesti Meedia
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid toimetada ning lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Välisautorite honorarid kantakse autori pangaarvele kord kuus järgmise kuu 5. kuupäeval. Kõik ajalehes Virumaa Teataja
avaldatud artiklid ja fotod on autoriõigusega kaitstud, nende reprodutseerimine, levitamine ning edastamine mis
tahes kujul on ilma ASi Eesti Meedia
kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Sisuliste kaebustega võib pöörduda
pressinõukogusse pn@eall.ee või tel
646 3363. Virumaa Teataja ilmub viis
korda nädalas. Trükk: AS Kroonpress,
Tähe 133, Tartu. Trükiarv 5876.

Müüa küttepuid, koorem 4 ruumi.
Tel 504 3246.
Müüa lõhutud küttepuid,
ka 3 m. Info 5695 5572.

saetud lõhutud korralik
metsakuiv küttepuu (kuusk). Tel
Müüa

5192 4320.

Müüa soodsalt 25–60 cm lõhutud
küttepuid (lepp, sanglepp, kask,
okaspuu), hind al 28 ¤, vedu tasuta. Tel 505 2239.

Neljapäeval ei sündinud
Rakvere haiglas
ühtegi last.

Müüa soodsalt 3 m küttepuid.
507 4553.
Müüa soodsalt küttepuid koos
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel
5199 4895.

OST

Müüa soodsalt kuivi kütteklotse
40 l võrkudes. 504 5632.

Ostan K-701 hüdrosilindrid. Tel

502 3148.

Müüa soodsalt lõhutud küttepuid
(lepp, sanglepp, kask), ka kuivi. Tel
504 5632.

Ostan kasutatud raamatuid,
ka nõukogude perioodist. Tel
734 1901.

Haljalas kuivi ja tooreid
lehtpuuküttepuid, koorem 5–10
ruumi. Info 505 1528.
Müüme

KOOLITUS

Ostame palki ja paberipuud. Vedu
meie poolt ja tasu kohe. Ostame
ka kasvavat metsa, teeme metsaraiet ja veame puud välja. Info tel
502 6468.

18.10 algab Rakveres kursus tõstukijuhtidele (aku, auto, teleskoop, hüdro, frontaal). 4445 866,
523 1883, kit.cut.oy@gmail.com.

J&T PROJEKT OY Soomes otsib
oma kollektiivi varasema töökogemusega betoonelementide valmistajat. Pakume pikaajalist tööd ja
häid töötingimusi. Võta ühendust.
Tel 5824 1908 või jtprojekt@hot.ee.
Ettevõte pakub tööd kohusetundlikele betoonelemendiviimistlejatele. Väljaõpe kohapeal. Objektid Eestis ja Rootsis.
Kasuks tuleb inglise keele oskus
ja juhiloa olemasolu.
Lisainfo tunnilehed1@gmail.com
või +372 529 7198.
Seoses töömahu suurenemisega
otsime enda meeskonda uusi üldehitustöölisi. Töö nii Eestis kui ka
Soomes. Töö ametlik ja püsiv.
info@keki.ee, 504 9995.

Sõiduautode avariiremondiga tegelev ettevõte Heimarus OÜ otsib
Kadrina töökotta automaalrit. Lisainfo tel 552 1733.
Firma otsib enda meeskonda
survepesuauto C-kat autojuhtoperaatorit. Tel 5194 4298.

Võtame tööle ausa

ja

tööka CE-kat

veoautojuhi. (Külmik ja täispära.)

Sõidud Soome–Rootsi vahel. Peab
oskama eesti keelt ja kasuks tuleb
töökogemus. Töö graafiku alusel,
vahetuse pikkus 2 nädalat, kodus 1
nädal. Info 5661 0996.

PÕLLUNDUS
Ostan MTZ-82 ja sõnnikulaoti.

toimetulekul nende omas kodus.
Täpsem info 5371 2433 või
seeniortugi@gmail.com.

(pakendatud

läbipaistvasse kotti,
10–25 kg, palju eriliike,
erineva kvaliteediga).

Kilo hind alates
1,20–3,60 €.

Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade
paigaldus. Maaküttesüsteemide
rajamine. Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu
tasuta. Tel 5383 9215.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. 557 4792.

Müüa õuna-toormahla Rakveres
80 senti l. Transpordivõimalus. Tel
5668 5386.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5638 1774.

Müüa katuse-, seina- ja
sileplekki. Hind al 3,5 m2 .
Saadaval harja- ja viiluplekid
(3 ¤) jm. Tel 508 6435.

Müüa soodsalt sauna-ja suitsuahjud, kaminad, pliidid, boilerid. Tel

505 4355.
Müüa soodsalt korralik vähekasutatud lehepuhur/-imur Partner. Info 5563 0177.

Restaureerin vanaaegset mööblit.
Tel 5668 3582.

Salvkaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 5679 3951.
21.–22. okt Tartus Vanemuise 48
südame tarkuse päevad. Esinevad
Adik Levin, Mai-Agate Väljataga,
Einar Laigna, Olga Nefedova, Lea
Dali Lion jt. Nõustamised, tervisetooted, käsitööd, aurapildid jm.
Info www.helisevsonum.ee, tel
503 5599.
25.10 tervendaja Volli vastuvõtt.
Reg 501 7960 Biore tervisestuudios Laada 5 Rakveres.

Septikute paigaldus ja müük. Tel
5757 0202.

Firma teeb kõiki ehitustöid.
Info tel 5806 8378.

kalluriga,

Veoteenus

6

TEENUS
Metsa väljavedu traktoriga MTZ
vedav käru. Raietööd. Tel 520 9687

+

Müüa põranda-, voodri- ja
ehituslaudu. Eri laiused.
Vedu tasuta. Tel 506 4651.
Otse tootjalt pakitud puit- ja turbabrikett, 6–8 mm pellet, kuivad
klotsid pakitult, kivisüsi 25 kg kotis. Vedu. Tel 506 8501.

KASUTATUD ASJAD

Survepesuauto teenus, kanalisatsioonitorude survepesu, ummistuste likvideerimine, pesu survepüstoliga. Feka-Ekspress OÜ. Tel
5194 4298, 5381 9930.

t.

5390 4549.

RAKVERE MATUSEBÜROO
Tallinna 15, tel 324 4473.
Juhataja Aare Rohumets.
Matuseabi 24 h, 516 4699.

Müüa 1, 2 ja 3 hõlmaga täisvintadrad, pealsepurusti, hooldustasandusniiduk, rootorniiduk, kartulisaputi, viljatigu, sõnnikulaoti, heinakorjekäru, silohammusti, tõstukkühvel, põllurullid, autotõstuk. Tel

516 3405.
Ostan vanavara mündist mööblini.
Paku julgelt! 5808 1220.

Õunapuulõikus. 5359 5256.

VIRU MATUSETEENUSED
Rakveres Kunderi 6.
Tel 322 3046, külmik.
Matuseabi 24 h, 516 1480.

torutööd, küte,
ummistused. Tel 324 4103,
5662 1147, enki.erel@gmail.com.

Enki RL OÜ

Rakvere Küttesalong Jaama pst 5
küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus (pottsepp, korst-

–

napühkija, keskküttespetsialist,
soojuspumbaspetsialist).
Tel
558 6786, kyttesalong@gmail.
com, www.küttesalong.ee.
TÜ ESTUKR paigaldab õhksoojuspumpasid Airwell, mis on Soomes enim müüdavad, hinnaga
590 ¤. Info 502 9325.

Valmistan õunamahla nii tellija kui
ka oma õuntest Rakveres. Tulen
üleliigsetele õuntele järele. Tel
5668 5386.

kolimisteenus.

Kantküla puuhoov müüb prusse,
laudu, höövelmaterjali ja võrkudes
30 cm kütteklotse. Tel 515 7603.

5664 4006.

Katuste müük ja paigaldus
(plekk, eterniit), fassaadi-,
ehitus-ja plekksepatööd. Vihmaveesüsteemid, turvatarvikud.
Soojustamine PUR-vahuga.
Järelmaks. Tarmo 5565 3842,
Kusti 5559 6270,
www.teraskatus.ee.

–

Veo- ja

sauna-

ja
Müüa sise-, välis-,
põrandalauda.
Voodrilaudade värvimine.
Vedu. Tel 528 8224, 516 5192.

¤

SeeniorTugi OÜ eakate abi-ja
tugiteenused igapäevaeluga

506 1547.

522 2777.

Kutsala

saekaatrist. Info 512 3666.

Katused, vihmaveerennid. Majaplekkide valmistamine. Helista

TEADE

MasCara Coats OÜ võtab tööle
õmblustsehhi meistri/töödejuhataja ja tootmistöölise (juurdelõikus, õmblus, viimistlus).

9121
322 9121

Andres Ott
Reklaamitoimetus:

Aru Grupp AS võtab tööle tootmistöölise elementmajatehasesse. Info telefonil 329 5640,
CV saata info@arugrupp.ee.

.

Martin

Sae- ja höövelmaterjal

Ennustusliin. 900 3014 (95 s/m).

eva.klaas@virumaateataja.ee
Margus

Aasta läbi soodne ehituslik saematerjal, sauna voodrilauad ja
lavalauad. Vaata hinnakirja www.
uhtnasaeveski.com. Transpordivõimalus kraanaga. Tel 5682 7009.

Tel

–

Kui soovite peolauda või muul
moel toitlustust ja peotelke, siis
helistage 5550 5817.

Veame ära kasutatud mööblit ja
kodutehnikat, vanametalli jm kolu
ning oksarisu. Prügimäele vedu.
Küttepuud. Tel 507 4958.
Vee-ja kanalisatsioonitorustikud,
biopuhastid, septikute müük ja
paigaldus. Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 503 2026.

kogumiseks veneaegse
märgivaiba, mündialbumi. Eraldi
vanu münte, märke, fotosid ja postkaartidega albumeid, Saksa, Eesti
ja tsaariaja paberraha või nende
kollektsioone. Hindamine tasuta.
Maksan hästi! Tel 5590 6683.
Ostan

Ostan nõukogudeaegse vahvliküpsetaja, Vana Toomase lambi,
kummiratastega aiakäru ja muud
kila-kola. Tel 503 1849.

MÜÜK
Müüa vanaaegne riidekirst. Tel
5668 3582.

Ostan väga hea hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega merevaigust kaelakee. Eriti hea hind
kollase-pruunikirju kee eest. Enne
müümist küsige minu hinnapakku-

mist. Tel 5871 0351.

RIHO ROONET
15. X 1912

–

18. X 2005

Mälestame 105. sünniaastapäeval
kallist isa, vanaisa ja vanavanaisa.

Lapsed peredega

Ei ole sõnu,
mis emakese tagasi tooks,
ei ole sõnu,
et võtta kaotusvalu...

Teatame kurbusega, et on
lahkunud meie armas

RAIMO PÄRTELSOHN

MARIA ROSALIE NASKA
Mälestame kauaaegset ja
rõõmsameelset naabrit. Meie
siiras kaastunne Ene perele
ja omastele.
Perekond Tärn, Haja ja Valja

6. V 1941

–

11. X 2017

Ärasaatmine laupäeval,

21. oktoobril kell 12 Rakvere

leinamajast Kunderi 6a.
Palume pärgi ja kimpe mitte
tuua.

TÄNUAVALDUS
Mälestame head naabrit

VAIME REIMETSA
Avaldame kaastunnet
omastele.
KÜ Kunda Eha 4 elanikud

Täname südamest kõiki sugulasi, sõpru, naabreid, endisi õpi-

lasi

ja kolleege,

kõiki abilisi, kes

meie kaotusvalu jagasid, meid
toetasid kalli Rein Inno mäles-

tamisel

ja ärasaatmisel.
Lesk ja poeg perega.

REKLAAM

16

14. oktoober 2017

LUMESAHA KAMPAANIA
Ostes CFMOTO ATV,
saate kaasa TASUTA
lumesaha!

CFORCE 450-L ATR
~~Välisseintele

~~Soklitele

~~Rõdupiiretele

Hind alates

~~Lagedele

4790
Tsementkiudplaadid

~~

€

Tuuletõkkeplaadid
Krohvialusplaadid
~~Tuletõkkeplaadid

~~

~~

Veekindlad plaadid

~~

Narva 29, Rakvere, tel 325 5461

•

www.varsta.ee

Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,

OÜ Landeker ostab
metsa ja maad,
sobib ka läbiraiutud ja
hüpoteegiga maa,

palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid
Tel 557 9936,514 8238

ettemaksu võimalus!

www.metsaforest.com/ee

Info tel 5593 3899,kaido@reinpaul.ee

info@landeker.ee

www.reinpaul.ee

TEHNOÜLEVAATUS
ÜLE EESTI

e-post eesti@metsagroup.com

RAKVERE ÜLEVAATUS

Päikese 3, tel 322 3290, E–R 9–19, L 9–14
A-Ülevaatuse punktid mujal Eestis:
Tallinn, Rae vald, Maardu, Tartu, Räpina
/

A-Ülevaatus

www.a-ulevaatus.ee

OSTAME:
kasvava metsa

z

-

-

iipif*L

ET KODU
OLEKS HOITUD
Pakume
vahendeid, mis
EEMALDAVAD
•

•

•

•

•

•

•

•

hallituse
ebameeldivad
lõhnad
rasvad
ummistused
katlakivi
niiskuse
plekid

raieõigust,
metsamaterjali,
metsa- ja
põllumaad

PAKUME:
head hinda,
kvaliteetset

metsa
ülestöötamise-

ja veoteenust
Tiit Reitel

tiit@a rtiston.ee
tel 5O6 O288
Taavi Saar

taavi@artiston.
tel 5O8 9955

ee

www.later.ee/koolituskeskus

32 €

22,40 €
-30%

23,90 €
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20,30 €
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KÜSI LISA!

Laada 5, Rakvere | E-R 9-17
Tel 508 1351 | www.zep.ee
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