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UUS NISSAN PULSAR 
– UUENDUSLIK, MUGAV JA TURVALINE 

Pakkumine kehtib kuni 31.12.2015. Pakkumine ei ole kombineeritav teiste pakkumiste ja soodustustega v.a. lojaalsuspakkumisega. Piltidel on illustreeriv 
tähendus. Nissan Pulsari keskmine kütusekulu on 3,6 – 5,9 l/100 km, CO2 emissioon 94 – 138 g/km. You+Nissan kliendipakkumine: kui te ostate uue 
Nissan Pulsari, saate lisaks kampaaniapakkumisele tasuta kaasa Nissani 5* pikendatud garantii 1 aasta / 100 000 km ulatuses (olenevalt, kumb esimesena 
täitub). Kliendipakkumine kehtib praegustele Nissani omanikele (eraisikud), kes on liitunud You+Nissan programmiga. Küsige pakkumiste kohta lisainfot 
Nissani edasimüüjalt.

NISSAN PULSAR 
ALATES 15 190 €

NÜÜD SAAD OMA VANA AUTO EEST 2 000 € ROHKEM, 
KUI VAHETAD SELLE UUE LUUKPÄRA – 
NISSAN PULSARI VASTU!

BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!

Wiru Auto OÜ
Kreutzwaldi 7, Rakvere
tel 329 5560
www.wiruauto.ee

31.03.2016.

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 11 (899) 18. märts 2016 tasuta

17227

Tervisekeskus tuleb ilma apteegita Töökuulutusedlk 3 lk 6-7

Rakvere Küttelaos hinnad sulavad!
130 €/alus

110 €/alus
1,40 €/pk

150 €/alus
2,80 €

1,40 €/pk
* KANDILINE, HELE

10kg
* TURBABRIKETT

pakk
* KÜTTEGRAANUL

0,960t 150,00 €/alus

1,60 €/pk

115,00 €/alus

165,00 €/alus

PUITBRIKETT

kott

0,940t

0,840t

15kg

1,60 €/pk

3,00 € TEL 32 51 101
www.algaveod.eeNB! Hinnad kehtivad kuni 31.03.16

Narva tn 17, Rakvere E-R 8.30-17.30, L 9-14

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786

e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee

•

•

Ei sisalda paigaldust

Kingituseks
õhuniisutaja

Õhksoojuspump

ARCTIC S09 555€

Järelmaksu

võimalus!
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Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 
5093 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuse eest on võima-
lik tasuda pangaülekan-
dega. Kuulutus ilmub ree-
deses lehes, kui ülekanne 
on jõudnud Kuulutaja 
pangaarvele hiljemalt 
neljapäeval kella 11ks.

Kuulutaja toimetus ei 
vastuta kuulutuse sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

Kui ma aastaid tagasi süvene-
sin rahvastikuministrina Ees-
ti elanikkonda puudutavates-
se arvudesse, avastasin nii 
mõndagi, mis meele mõruks 
tegi. Eriti jahmatama panev 
oli asjaolu, et alkoholi tõttu 
kaotame aastas üle tuhande 
inimelu. Jah, muidugi olin 
ma näinud, milliseid muresid 
põhjustab alkoholi liigtarbi-
mine nii inimestele endile 
kui ka nende perele. Ometi ei 
olnud ma teadvustanud ot-
seste alkoholisurmade nii 
suurt arvu. Asusin uurima, 
mida plaanib olukorra muut-
miseks teha Sotsiaalminis-
teerium, sest nii valusad 
numbrid pidanuks ju tegema 
ülimalt murelikuks ministri, 
kelle vastutada on inimeste 
tervis riigis, mille rahvastik 
püsivalt kahaneb.
Paraku avastasin, et plaanis 
pole suurt midagi. Veelgi hul-
lem, isegi ei soovitud midagi 
ette võtta. Selgus, et nii alko-
holi reklaamimise kui ka selle 
kättesaadavuse piiramine 
olevat vastuolus vaba turu-
majanduse põhimõtetega. 
Tühja sellest, et paljud noo-
red alustavad juba lapseeas 
siidri ja õlle joomisega, olles 
mõjutatud nii lahjade alko-
hoolsete jookide lõbusale 
elustiilile viitavatest reklaa-
midest kui ka sellest, et ala-
ealistel on võimalik alkoholi 
suurema vaevata soetada. 
Tulemuseks on, et noored 
inimesed ei käsitle siidrit ja 
õlut alkoholina, vaid pigem 
karastusjoogina. 

Kange alkoholi 
joomine on vähenenud
Läbi aastate on Reformiera-
konna sotsiaalministrite 
hoiak olnud, et piisab, kui 
tõstame võrdselt lahja ja kan-
ge alkoholi aktsiisi. Vaid see 
pidavat vähendama alkoholi 
tarbimist. Tõsi, kange alko-
holi puhul, kus aktsiisi osa-
kaal lõpptoote hinnas on kõr-
ge, avaldab see müüginumb-
ritele mõju.
Kahjuks ei kehti see aga lahja 
alkoholi puhul, kus aktsiisi 
osakaal pudeli hinnas on nii 
väike, et 10-15protsendiline 
aktsiisitõus kajastub 
lõpphinnas marginaalselt. 
Näiteks pooleliitrise õlle pu-
hul, millel kangust 4,6 prot-
senti, tuli kahe aasta eest 14 
senti aktsiisi maksta. Lihtne 
arvutus näitab, et kui korru-
tada see number 15ga (nii 
mitu protsenti tõusis aktsiis 
2015. aastal), on tulemuseks 
vaid 2,1 senti. Kuigi 2016. 
aastal sarnane aktsiisitõus 
jätkus, lisas see pooleliitrili-
sele õllepudelile vaid 2,4 sen-
ti.
Seda on naeruväärselt vähe. 
Kõik, kes väidavad, et sel 
moel saab vähendada lahja 
alkoholi kättesaadavust, pe-
tavad nii ennast kui ka teisi. 

Tervema ja 
õnnelikuma Eesti eest!

Jutud turvalisusest on tublisti liialdatud
Pärast kahetsusväärset lugu Tartus, kus pereisa sai oma väi-
kese lapse ja paljude linnakodanike silme all peksa, algas 
Eestis meediatrall: kas meil ikka on turvaline?, kas karistusi 
tuleks karmistada?, kuidas pätte ohjeldada? Ei midagi uut – 
Eestis ongi kombeks asjadest siis rääkida, kui pahandus on 
juba juhtunud.
Politsei ja muud end puudutatuna tundnud ametid üritavad 
meile sisendada, et Eestis on üldjuhul turvaline ja Tartu juh-
tum oli erand. Tõsi: 90ndate „Chigagot“, kus laetud tulirelv 
seljas sõideti liinibussiga ringi ja mil iga päev võis kuulda mõ-
nest mahalöödud „mahvikust“ või röövitud taksojuhist, meil 
enam pole. Aga et nüüd avalik kord ja avalik turvatunne olek-
sid parem kui toona, selles ma küll kahtlen.
Umbes kuu aega tagasi kirjutasime Kuulutajaski sellest, kui-
das Tapal sai mees päise päeva ajal poes peksa ja politsei ei 
tulnud isegi 20 minuti möödudes sündmuskohale. Teatud 
baaride juures, nii Rakveres kui ka üldiselt Eestis, võid alati 
peksa saada, kui ise oma olemisega sellele natukenegi kaasa 
aitad. Ja lootust, et politseipatrull sulle kibekiiresti appi kar-
gab, tegelikult pole.
Ma ei süüdista politseid. Kui neid on ööpäevaringselt terve 
Lääne-Virumaa peale vaid 4-5 patrulli, kes peavad tegelema 
nii liiklushuligaanide, kodutülide kui teab millega veel, siis 
nad lihtsalt ei saagi kõikjale jõuda.
Turvatunnet aitab suurendada ikka nö mundri näitamine. 
Kui kaklusohtlikust piirkonnast sõidaks kas või iga poole tun-
ni tagant patrullauto mööda, siis oleks ka lööminguid vähem. 
Kui samal kõnealusel Tartu tänaval oleks politseinikud teinud 
mõnegi ringkäigu, poleks noortekamp saanud lõhkuda prü-
gikaste, millest peksmine teadupärast alguse saigi.
Viimaste aastate jooksul on haiglaga lõppenud peksmisse 
sattunud üks minu hea tuttav ja üks pereliige. Ise olen must-
laste käest mitte millegi eest peksa saanud – „süü“ oli selles, 
et ma ei tahtnud narkojoobes tegelastele oma rahakotti loo-
vutada.
Kui sellist olukorda nimetatakse turvaliseks – kusjuures kõiki-
del nimetatud juhtudel oli kannatanu kaine ja peksmine toi-
mus päise päeva ajal - , siis milline veel ebaturvaline olukord 
peaks välja nägema?

Aivar Ojaperv

On ilmselge, et niikaua, kuni 
lahja alkoholi hind absoluut-
numbrites tõuseb kordades 
vähem kui inflatsioon, ei ole 
tegu kaalukate sammudega 
alkoholi liigtarvitamisevasta-
ses võitluses. 
Muuseas, kuigi kange alkoho-
li joomine on Eestis viimaste 
aastate jooksul tänu pidevale 
hinnatõusule oluliselt vähe-
nenud, seisab alkoholi kogu-
tarbimine paigal. Ja seda „tä-
nu“ sellele, et jõudsalt on kas-
vanud lahja alkoholi müük, 
mis moodustab üle poole ab-
soluutalkoholi kogutarbimi-
sest. Hõisata selle üle, et on ju 
tore, kuna kanget napsu 
juuakse lahjast vähem, pole 
väga mõistlik. Inimese tervise 
poole pealt vaadatuna jääb 
etanool etanooliks ja seda 
olenemata sellest, mis jooki 
parasjagu manustatakse. 
Rõõmustamiseks on põhjust 
ikka siis, kui saame rääkida 
alkoholi kogutarbimise vähe-
nemisest.

Toetan kahe
käega Ossinovski
Seetõttu on mul äraütlemata 
hea meel, et üle pika aja sei-
sab meil rahva tervise eest 
minister, kes ei püüa jaana-
lindu mängides väita, et riik 
on juba teinud kõik selleks, et 
Eestis vähem joodaks. Tervi-
se- ja tööminister Jevgeni Os-
sinovski, kel on süda ja mõis-
tus õige koha peal, on asunud 
võitlusse Eestis möllava vii-
nakuradi vastu. Ja seda mitte 
ainult paberil (teatavasti on 
riigil arvukalt suurepäraseid 
arengukavasid ja plaane, mi-
da keegi ei kavatsetagi täitma 
asuda), vaid kindla sooviga 
alkoholi rohelises raamatus 
toodud ettepanekud ka ellu 
viia. Ikka selleks, et meie ini-
mesed oleksid tervemad ja 
elaksid kauem, et uus põlv-
kond ei langeks alkoholismi 
küüsi. Ikka selleks, et päästa 
tuhandeid inimelusid, hoida 
koos perekondasid ja säästa 
raha. Olgu öeldud, et alkoholi 
„süül“ kaotatud eluaastad ja 
töötunnid ning vähenenud 
tootlikkus maksavad meile 
aastas kokku ligi 400 miljonit 
eurot. 
Toetan kahel käel Jevgeni Os-
sinovski ettepanekuid, mis 
seavad alkoholireklaamile 
märkimisväärsed piirangud, 
vähendavad alkoholi kätte-
saadavust alaealistele, kohus-
tavad alkoholi teistest kaupa-

dest eraldi panema ja keelus-
tavad joovastavate jookide 
müümise tanklates. Teiste rii-
kide kogemus on näidanud, 
et nende abinõude koosmõ-
jus on võimalik alkoholi tar-
bimist tuntavalt vähendada.
Siit ja sealt võib lugeda seisu-
kohti, justkui kahjustavat 
tanklamüügi keeld bensiini-
jaamade ärihuve sedavõrd, et 
paljud neist lõpetavad pank-
rotiga. Minu arvates on sol-
vav arvata, et maal elavad ini-
mesed ostavad alkoholi lausa 
nii palju, et sellest sõltub 
tanklapoodide saatus. Kui see 
aga peaks nii olema, siis on ju 
tegu viinapoe ja mitte tankla-
ga. Need kaks ei peaks kokku 
sobima.

Viin ja õlu 
ei ole esmatarbekaup
Samuti on eksitav väita, et 
maapoodidele käib üle jõu al-
koholi ülejäänud müügisaa-
list läbipaistmatu vaheseina-
ga eraldamine. Kui tegu on nii 
väikese poega, et vaheseina 
ehitus osutub võimatuks või 
liiga kalliks, siis võib pudelid 
lihtsalt müüja selja taha tõsta. 
Sellest piisab. Igatahes on 
oluline, et kõik kauplused an-
naksid tarbijale signaali, et 
viin ja õlu ei ole esmatarbe-
kaubad, mis paiknevad ühes 
rivis piima ja leivaga. 
Mis aga puudutab reklaami 
piiramist, siis mäletan hästi 
enam kui aastataguseid dis-
kussioone SMS-laenude rek-
laami keelamise üle. Seisin 
kindlalt selle eest, et riik peab 
oma inimesi kaitsma vohava-
te kiirlaenude eest. Muuhul-
gas soovisin oluliselt piirata 
tarbijakrediidi reklaame ja 
nende eksitavat mõju. Nii 
mõnigi tele- ja raadiokanal 
hoiatas tollal, et pärast 
SMS-laenude reklaami kee-
lustamist panevad nad pillid 
kotti, sest ei tule enam ots ot-
saga kokku. Eks hirmul on ik-
ka suured silmad ja harjumu-
sel tohutu jõud. Vaatamata 
jaanuari algusest kehtivatele 
reklaamipiirangutele tööta-
vad telekanalid rõõmsalt eda-
si ja vaevalt leidub inimesi, 
kes kiirlaenude reklaami taga 
igatseksid.

Urve Palo
Riigikogu liige, SDE
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MÕNE REAGA

Rakvere linnavolikogu 
arutas esmatasandi tervi-
sekeskuse (ETTK) arengu-
kava ja jõudis järeldusele, 
et Rakverre Vilde 2a raja-
tavasse kompleksi pole ots-
tarbekas välja ehitada 
ruume eraldi apteegi 
jaoks.

Aivar Ojaperv

Esmatasandi tervisekeskused 
hakkavad varsti kerkima üle 
Eesti: kasvupinnast soodus-
tab järjekordne Euroopa Lii-
du rahastusprojekt. Laias 
laastus on ühisrahast võima-
lik kinni maksta kuni 75 prot-
senti ettevalmistus- ja ehitus-
kuludest, omavalitsuse kanda 
jääb 25 protsenti.
Rakvere ETTK tarbeks on 
plaanis ehitada uus hoone 
aadressile Vilde 2a – praeguse 
sotsiaalabikeskuse ja poliklii-
niku vahelisele vabale krun-
dile. Keskusesse tuleb 8-10 
perearsti vastuvõtupunkti ja 
lisaks veel mitu tervishoiu-
teenust pakkuvat kabinet-
ti-vastuvõturuumi. Viimaste 
üle volikogu arutleski, et kõik 
vajalik saaks Rakevere ETTK 
arengukavasse kirja.

EL apteeki ei rahasta
Kõige rohkem poleemikat te-
kitasid võimalikud ruumid 

Arhitektide liit tunnustas Rakveret
10. märtsil toimus Tallinnas KUMU suures auditooriumis 
Eesti Arhitektide Liidu (EAL) üldkogu, kus anti üle ka sell-
eaastased neli EALi teenetemedalit. 
Parima tellija teenetemedaliga tunnustati Rakvere linna kui 
eeskujuliku arhitektuuri edendajat ning tulevikku vaatavat, 
innovaatilist ja inspireerivat tellijat, kes suudab üha uuesti 
tõestada, et oskab teha asju teistmoodi ja paremini kui teised.
Linnapea Mihkel Juhkami: „Meie inimesed - linnaarhitektid 
Raul Kull, Indrek Olli, Oliver Alver, Raul Järg ja viimastel aas-
tatel Angeelika Pärna - on teinud hingega ja tublit tööd!“

Lääne-Virumaad 
külastab Türgi suursaadik
Reedel, 18. märtsil külastab Lääne-Virumaad Türgi Vabariigi 
suursaadik Hayriye Kumascioglu.
Pr Hayriye Kumascioglu kohtub maavanema Marko Tormi ja 
Rakvere linnapea Mihkel Juhkamiga. Koos asetatakse pärg 
Türgi sõdurite hauale Tõrma kalmistul ja külastatakse Rakve-
re Politseimuuseumit.
Suursaadik Hayriye Kuma�cıo�lu viibib Rakveres esimest kor-
da.

Ida prefektuur 
leevendas jääle mineku piiranguid
Alates 16. märtsist on lubatud väljumine jalgsi ning maasti-
kusõidukitega Peipsi järve jääle kogu Ida-Viru maakonna pii-
res kuni viie kilomeetrini kaldast. Jätkuvalt on keelatud lähe-
neda ojade ja jõgede suudmetele lähemale kui 500 meetrit ja 
Narva jõe lähtele lähemale kui 2 kilomeetrit.
Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Püvi sõnul on het-
kel jääolud head, ent muutlike ilmastikuolude tõttu võivad 
need kiiresti muutuda. Seetõttu tuleb järvel liikudes olla äär-
miselt tähelepanelik, eriti ojade ja jõgede suudmetes. „Välju-
miseks lubatud alal leitud lahtise veega ohtlikest kohtadest ja 
jääpragudest palume kohe teavitada lähimat kordonit,“ lau-
sus Püvi.

Kuulutaja

Rakvere tervisekeskus tuleb ilma apteegita

apteegile. Üht pidi on apteek 
tervishoiuasutuses just kui 
loomulik; teist pidi, arvesta-
des siinjuures nimetatud asu-
tuste arvu Rakvere kesklinna-
piirkonnas, aga majandusli-
kult ebaotstarbekas. Nimelt ei 
saa Euroopa Liidu raha kulu-
tada hiljem tulu toovatele et-
tevõtmistele – kui apteegi-
ruumid tahetaks Rakvere ET-
TKsse siiski ehitada, peab ko-
gu kulu kinni maksma linn. 
Edaspidine võimalik rendi-

summa vähendaks samuti 
EList saadava raha hulka.
Abilinnapea Kairit Pihlak lei-
dis, et apteek peaks tervise-
keskuses siiski olema, kuid 
volikogu liikmed vaidlesid 
pärast teemaga süvitsi tutvu-
mist sellise soovi maha. „Ma 
pole küll kindel, et linn peaks 
tegelema eraettevõttest ap-
teegile ruumide ehitamise-
ga,“ märkis volikogu sotsiaal-
demokraadist liige Rannar 
Vassiljev.

„Me lihtsalt kingiks ühele äri-
mehele suure eelise, andes 
tema käsutusse suure osa lin-
na medikamentide turust,“ li-
sas Tõnis Pruler valimislii-
dust Südameasi. Pruler ise on 
ametilt teatavasti arst. „(ELi) 
abikõlbulikud vahendid vä-
henevad ja linnal tekiks suu-
rem koormus. Tänu sellisele 
otsusele võib ka juhtuda, et 
mõni teine apteek pannakse 
kinni.“

Apteeke on kesklinnas 
palju
Ilmselt tulnuks apteegi raja-
mine tervisekeskusesse roh-
kem jutuks, kui Rakvere kesk-
linnas poleks nimetatuid asu-
tusi paarisajameetrises raa-
diuses tõesti palju: vähemalt 
7. Lähim neist uuele tervise-
keskusele asub polikliiniku-
majas, mis tulevikus ehitatak-
se tervisekeskusega sisuliselt 
kokku. „Muidugi on mugav 
tulla arstikabinetist välja ja 
osta kõrvalletist vajalik medi-
kament, kuid olgem ausad: 
lähed koju, ükskõik millises 
suunas, ja hiljemalt saja 
meetri pärast jääb apteek tee 
peale,“ märkis volikogu liige 
Martti Marksoo.
Rakvere ETTK ehituse aeg po-
le veel täpselt määratud, kuid 
igal juhul ei toimu see mitte 
kauges tulevikus, vaid ikka 
loetud aastate jooksul

Rakvere tervisekeskus ehitatakse sotsiaalabikeskuse kõrvale 
vabale krundile. 

Foto: Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA MUST KROONIKA

VARGUSED
16. märtsil teatati, et Vinni 
vallas Suigu külas murti 
sisse vagunelamusse ja va-
rastati keevitusagregaat, 
kütusepump ning muud 
vara. Lisaks varastati samal 
territooriumil asuva treile-
ri kütusepaagist 300 liitrit 
diislikütust. Kahju on 940 
eurot.
16. märtsil teatati, et Vihula 
vallas Tepelvälja külas 
murti eramusse ja varastati 
külmkapp, kolm akent, uks 
ning muud vara. Kahju on 
2200 eurot.

RASKE TERVISEKAH-
JUSTUS
14. märtsil rünnati Rakve-
res Pikal tänaval asuvas 
korteris 52aastast meest. 
Politseile on teo võimalik 
toimepanija teada.

KORSTNAS PÕLES NÕ-
GI
13. märtsil kell 17.37 käisid 
päästjad väljakutsel Rakve-
res Vahtra tänaval, kus sau-
na korstnas oli süttinud 
nõgi. Põleng sumbus ise-
enesest. Päästjad kontrolli-
sid olukorra üle ning tegid 
omanikule selgitustööd. 

SÜÜDATI KORTERI UKS
12. märtsil kell 0.28 said 
päästjad väljakutse Rakke 
alevikus Oru tänaval asu-
vasse kortermajja, kus oli 
põlema pandud korteri 
uks. Päästjad kustutasid 
põlengu ning tuulutasid 
ülerõhuventilaatoriga tre-
pikoja. Inimesed kannata-
da ei saanud. Sündmuste 
asjaolusid selgitama kut-
suti politsei. 

Kuulutaja

Rakvere linnavolikogu pidas 
oma sellekuise istungi esma-
kordselt Targa Maja suures 
saalis, kuhu oli kohale jõud-
nud ka volikogu tööks vajalik 
mööbel. Kaasaegseid ja Tar-
gale Majale kohaseid tehnika-
vidinaid sel istungil siiski veel 
ei kasutatud, sest need vaja-
vad häälestamist ning voliko-
gu liikmed nendega harju-
mist.
Mööbel – suur ümara põ-
hiplaaniga valge laud ning 
toolid – valmisid Rakvere fir-
mas OÜ Supra Mööbel. „Mitu 
hanget ebaõnnestus liiga kõr-
ge hinna tõttu, samuti pol-
nud tootjad võimelised täit-
ma meie soove,“ lausus lin-
napea Mihkel Juhkami. „Lõ-

puks saime kaubale Rakvere 
oma firmaga ja oleme rahul.“
Midagi väga erilist mööbli 
juures tegelikult polegi. Kõige 
olulisem on, et seda saab va-
jadusel kiiresti kokku pakkida 
ja väikestel ratastel ruumist 
välja sõidutada, et sama saali 
oleks võimalik kasutada ka 
muudeks üritusteks. Mööbel 
maksis suurusjärgus 35 000 
eurot.
Lisaks saavad linnavolinikud 
alates järgmistest istungitest 
kasutada elektroonilisi abi-
seadmeid. Iga saadik saab 
oma puldi, mille kaudu on 
võimalik hääletada, registree-
rida sõnavõttu jne. Sõnavõtu 
ajaks avaneb puldi küljes olev 
mikrofon ja saali laes rippuv 

kaamera pöörab oma objek-
tiivi automaatselt sõnavõtja-
le, et projitseerida tema lähi-
vaade suurele ekraanile. Või 
miks mitte ka volikogu istun-
gilt tehtavasse otseülekan-
desse.
„Selline võimalus on meil 
tõepoolest olemas ja ilmselt 
hakkame seda ka kasutama – 
istungitest näeb iga soovija 
edaspidi otsepilti,“ märkis 
volikogu esimees Toomas Va-
rek. „Natukene kulub veel sis-
seelamisele ja õppimisele 
ning aprillikuu istungilt üle-
kannet veel kindlasti ei tule, 
kuid järgmiselt –miks ka mit-
te?“

Aivar Ojaperv

Haljala valla kaasava eelarvega 
korrastatakse Aaspere keskus
Haljala valla kaasa-
va eelarve hääletu-
sel sai enim hääli 
projekt „Heakorra-
tööd Aaspere kesku-
ses, teha korda en-
dise ait-kuivati ter-
ritoorium“.
Haljala vallas ei ole 
varem kaasava eel-
arve hääletust toi-
munud. Meelepära-
sele ettepanekule 
sai oma hääle anda 
ajavahemikus 15.-25. veebruarini ning võimalust kasutas 96 
inimest. Arvesse läks aga 95 häält, kuna üks osalenu ei olnud 
Haljala valla kodanik.
Halajala vallavanem Leo Aadel (pildil) lootis, et tulevikus osa-
lejate arv kasvab. „Hääletajaid oleks võinud veel olla, aga see 
oli meil esimene kord,“ sõnas vallavanem. „Loodame, et järg-
mistel kordadel on osalejaid ka rohkem.“
Võitjaks valitud ettepanek sai valijatelt 37 häält. Selle idee 
raames korrastatakse väike park keset Aaspere asulat. Hetkel 
on tegemist jäätmaaga, mis kipub muutuma prügimäeks.
Esikoha saanud ettepaneku ellu viimise maksumus on aga 
tunduvalt väiksem kui kaasavasse eelarvesse kavandatud 
7500 eurot. Seetõttu realiseeritakse tõenäoliselt mitu ettepa-
nekut. „Me võtsime 30. märtsini aja maha. Räägime võitjaga 
lahendused läbi. Olenevalt sellest, kui palju jääb rahalist res-
surssi, saab võib-olla ka teise ja kolmanda koha teha,“ tõi Aa-
del välja.
Juhul, kui siiski nii teist kui ka kolmandat ettepanekut teosta-
da võimalik ei ole, otsustatakse inimeste soovi põhjal. „Vali-
kul lähtume ikka prioriteedist häälte järgi.“
Teise koha saavutanud ettepanek „Spordivõimalused võimlas 
paremaks“ kogus 16 häält ning kolmanda koha „Tatruse ter-
visepargi kavandi koostamine“ poolt hääletas 11 kodanikku. 
Kokku laekus üksteist ettepanekut, millest valla ametnikest 
koosnev komisjon otsustas lõpphääletusele välja panna 
kümme. Ühegi inimese poolehoiuta jäi idee osta ATV, millega 
saaks lihtsamaks muuta valla vabaaja- ja spordisündmuste 
korraldamise.
Leo Aadel ei osanud võitjat ette prognoosida. „Mõnes mõttes 
oli see meeldiv üllatus. See näitab, kuidas kodanikud saavad 
kaasa aidata. Hääletusel oli kindel eestvedaja, kes käis ja ko-
gus hääli,“ rääkis ta. „Meie jaoks oli see ilus ja positiivne ko-
gemus. Kindlasti jätkame ka järgmistel aastatel,“ lisas valla-
vanem.

Liisi Kanna

Volikogu kolis 
kaasaegsesse töökeskkonda

Istungisaali mööbli saab kergesti lahti võtta. 
Foto: Aivar Ojaperv
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Maslenitsa pidustustega 
tähistati kevade tulekut
Tapa Kultuuri-
kojas peetud õi-
geusu kommete 
kohasel vastla-
peol  toimus 
kontsert ning 
maitsta sai sooja 
hernesuppi ja 
pliine.
Üritus algas 
kontserdiga, ku-
hu olid kokku 
tulnud slaavi 
kultuuri viljele-
vad ühingud. 
„Alati on kohal 
meie oma kollektiivid. Aga ikka on toodud esinejaid ka kau-
gemalt. Esinejad vahetuvad,“ rääkis Tapa Kultuurikoja direk-
tor Heili Pihlak. Seekord tulid esmakordselt Tapale külla ka 
udmurdi rahvalauljad. 
Traditsiooni kohaselt kostitati külastajaid pliinidega, toimus 
ka maslenitsa koogikeste konkurss. Pärast kontserti pakkusid 
ajateenijad 1. jalaväebrigaadi kokkade valmistatud herne-
suppi.
Pidustuste tipphetkeks oli õlgedest elusuuruse nuku põleta-
mine. Esialgu toodi nukk saali, kus huvilised esinejaid jälgi-
sid. Pärast kontserdi lõppu viidi nukk üheskoos laulude saa-
tel välja parkimisplatsile ja süüdati põlema. 
Nuku põletamine sümboliseerib puhastumist. Maslenitsa pi-
damine tähistab hüvastijättu talvega ning kevade tuleku al-
gust. Õigeusu tavade järgi tähistatakse seda terve nädala 
jooksul ning pühepäeval peetakse viimased peod enne pikka 
paastuaega.
Maslenitsa tähistamiseks kogunes tänavu kultuurikoja saali 
umbes 150 inimest. „Rahvast oli palju, saal oli suhteliselt täis. 
Aga tegelikult on ikka kõigil aastatel palju huvilisi olnud,“ tõ-
des kultuurikoja direktor.
Slaavi vastlaid on Tapal sellisel viisil peetud 2011. aastast. 
„Idee algatajaks oli MTÜ Loominguline Ühendus Koit. Ne-
mad tõid meile selle kombe,“ sõnas Pihlak. „Alustasime selle-
ga kohe samal aastal, kui mõte pakuti.“
Kultuurikoja direktori sõnul kavatseti esialgu maslenitsa 
ühendada eestlaste vastlapäevaga, kuid see plaan ebaõnnes-
tus. „See komme on eestlaste traditsioonilisest vastlapäevast 
ikka väga erinev. Eestlased tahavad rohkem liugu lasta, ei tul-
da siis kontserdile. Ja aeg on ju ka erinev,“ kirjeldas Pihlak. 
„Aga maslenitsa iseenesest on tore ettevõtmine,“ lisas ta.
Niisiis peetakse Tapal kahte vastlapäeva ning kohalikel on 
meelelahutust kahekordselt.

Liisi Kanna

Ajal, mil kogu progressiivne 
Vinni valla rahvas Roelas pi-
dulikult Vinni valla ja Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähistas 
ja šampanjaklaase kokku kõ-
listas, müttas neli hullu oma 
üle 40 aasta vanuse uu-
nik-Volvoga Põhja- ja Lää-
ne-Eesti lumiseid ja jäätunud 
külavaheteid künda. 
20. veebruaril toimus järje-
kordne - seekord viieteist-
kümnes ehk juubelisõit - Uu-
nikute talveralli. Reid algas 
varahommikul Laitse rallira-
jal ja finišeeris peale 350 kilo-
meetrit jääl ning lumel „kel-
gutamist“ Roosta kämpingus. 
Selle vabatahtliku katsumuse 
võttis tänavu ette 180 vana-
tehnikahuvilist rooli taga 
pluss kaardilugejad ja tagaist-
mel kulgejad - krutsiverbalis-

tid ehk ristsõnalahendajad. 
Kui kaardilugejate põhiüles-
andeks oli ekipaazhi legendi 
abil ettenähtud trajektooril 
hoidmine, siis krutsiverbalis-
tid pidid teeäärseid sihtmär-
ke otsima ja nende abil rist-
sõna lahendama.
Sarnaselt kõigi teiste võistu-
kihutajatega oli ka MTÜ Vinni 
Punn ekipaazhil kogu päev 
käed-jalad tööd ja ajud pulki 
täis. Ehkki tagapingimehed 
ehk ristsõnalahendajad jäid 
sel aastal juhtivtöötajatele al-
la, st kontrollajad ajavõtu-
punktides olid ideaaliläheda-
sed, kuid eelmise suve saavu-
tused (3. koht suvesõidul) 
jäid terendama kaugele sil-
mapiirile, oli päev täis adre-
naliini ja põnevust. Ja lohutu-
seks auhinnaline koht õhtu-

sel teadmameeste proovil 
mälumängus, kus tunnustu-
seks anti üle komplekt eht 
nõukaaegseid mutrivõtmeid.
Meie „Vallatute kurvide“ ni-
me kandev 1978. aasta Volvo 
244 pidas end superhästi üle-
val ja erinevalt nii mõnegi va-
rasema aasta mosse- ja volga-
aegadest, kus võisime tõdeda, 
et “autod jäätuvad aeglaselt“, 
olime sel talvel soojas nagu 
karud koopas. Ja kuigi kand-
sime katusel päästepaadina 
kaasas külgkorviga võrri, ei 
olnud seda vaja kasutada 
mujal kui õppusel, kus proo-
visime, kas Muhu rahvariietes 
neiu ka tsikli peal püsib. Eri-
nevalt legendaarsest Eesti 
mängufilmist see tal eriti ei 
õnnestunud...
Nalja ja naeru said aga kõik. 

„Vallatute kurvide“ legen-
daarsesse meeskonda kuulu-
sid VPG õpetajad Rein Leich-
ter, Margo Müller ja Mart 
Pitsner. Kvaliteetse tüürime-
he, kes meid ohjes ja muidu 
õigel kursil hoidis, värbasime 
Tallinna-Tartu-Kuressaare 
(Bermuuda) kolmnurgast - 
seda tööd tegi Peep Pitsner.
Ja nagu alati: kui varahommi-
kul startides ja kiilasjääl libe-
daga võideldes ei suutnud 
end ära kiruda (millised lollid 
küll oma nädalavahetust nii-
moodi sisustavad?), siis fi-
nišisse jõudes andsime endile 
tõotuse olla järgmisel sõidul 
jälle rajal.

Noor Pensionär,
Vinni valla kihutaja

350 kilomeetrit jääd läks 
uunikum-Volvoga nagu lennates

Maslenitsa nädala lõpus toimub sümbool-
ne nuku põletamine, millele järgneb 
paastuaeg. 

Foto: Ljubov Laur
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Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) kutsub üles esi-
tama kandidaate üleriigilise 
tunnustussüsteemi ”Eesti-
maa õpib ja tänab” konkursi-
le, mille eesmärk on tunnus-
tada ja tutvustada üldsusele 
Lääne-Viru maakonna hari-
dustöötajate tegevust, selgita-
da tehtud töö tulemuste põh-
jal välja maakonna haridus-
töötajaid, kes on oma töös 
saavutanud väljapaistvaid tu-
lemusi ja pälvinud kolleegide, 
õpilaste ja lastevanemate lu-
gupidamise. 
VIROLi tegevdirektori Sven 
Hõbemägi sõnul on maa-
kondlik konkurss seotud üle-
riigilisega. Laureaadid vali-
takse 11 üleriigilises ja 3 maa-
kondlikus kategoorias.
Kandidaate üleriigiliselt tun-
nustatud kategooriate auhin-
dadele saab esitada 17. april-
lini Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi veebilehel aadressil 
www.hm.ee/gala, kust leiab 
ka tunnustamisstatuudid.
Üleriigiliselt tunnustatud ka-
tegooriad on aasta lasteaia-
õpetaja, aasta klassijuhataja, 
aasta klassiõpetaja, aasta põ-
hikooliõpetaja, aasta güm-
naasiumiõpetaja, aasta kutse-
õppeasutuse õpetaja, haridu-
se sõber, aasta õppejõud, aas-
ta suunaja, aasta õppeasutu-
se juht, aasta tegu hariduses.
„VIROLi moodustatud maa-
kondlik komisjon valib igasse 
kategooriasse (välja arvatud 
kategooria aasta õppejõud) 
esitatud kandidaatide seast 
ühe esitamiseks üleriigilisele 
komisjonile. Komisjoni esita-
tud kandidaat on ka laureaat 
vastavas kategoorias Lää-
ne-Virumaal,“ rääkis Hõbe-

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama 
parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

iseseisvuse ja kodanikutunde 
arendamisse, arvestab õpeta-
misel õpilase individuaalsu-
sega, on saavutanud positiiv-
seid  tulemusi õppija arenda-
misel, tegeleb pidevalt enese-

täiendamisega, toetab oma 
tegevuse ja eeskujuga õigete 
väärtushinnangute kujune-
mist õpilastel, on pälvinud 
kolleegide, õpilaste ja lasteva-
nemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa aasta õppeasutuse juht 2015 Vasta kooli direktor Ülle Viller. 
Foto: erakogu

mägi.
Kandidaate maakondlikele 
täiendavatele kategooriatele 
saab esitada samuti 17. april-
lini VIROLi veebilehel aadres-
sil http://www.virumaa.info/
eestimaa_opib_ja_tanab_laa-
neviru_maakondliku_kon-
kurss. 
Maakondlikke täiendavaid 
kategooriaid on kolm.
Lääne-Virumaa noor õpetaja 
2016. Õpetaja või klassijuha-
taja, kes on koolis töötanud 
vähem kui kolm aastat ja kelle 
vanus on alla 30 aasta ning 
kes panustab õpilase loovuse, 

Lääne-Virumaa hariduspere 
2016. 
Perekond (õed, vennad, lap-
sed, vanemad), kus kaks või 
enam liiget on töötanud pik-
ka aega Lääne-Virumaa hari-
dusasutustes pedagoogilistel 
ametikohtadel ning kus pere 
kaks või enam liiget on maa-
konnas panustanud märki-
misväärselt õpetamise ja õp-
pimise arendamisse, on tähe-
lepanuväärselt aidanud kaasa 
õppeasutus(t)e arengul, on 
teinud tulemuslikku tööd ha-
riduse väärtustamiseks ühis-
konnas. 
Elutöö auhind. Haridustööta-
ja, kes on rohkem kui vee-
randsada aastat töötanud ha-
ridussüsteemis ja sellest suu-
rema osa Lääne-Virumaal 
ning kes on panustanud maa-
konnas märkimisväärselt 
õpetamise ja õppimise aren-
damisse, teinud tulemuslikku 
tööd hariduse väärtustami-
seks ühiskonnas, tähelepanu-
väärselt aidanud kaasa õppija 
arengule, olnud oma tegevu-
sega ja eeskujuga kolleegide 
ja õpilaste innustajaks ning 
toetajaks.
Konkursi laureaatide tunnus-
tamine toimub oktoobrikuus.

Kuulutaja

PAKUN TÖÖD
• Võtan tööle võsalõikaja 
(valgustusraie). Tel 5199 
6563

• OÜ Villa Takso vajab 
taksojuhti. Nõutav tak-
sojuhikoolitus. Tel 5349 
8764

• Voyage OÜ võtab tööle 
bussijuhi (soovitav Rakvere 
ümbrusest). Info 5092 583

• Pakun tööd metsaväljaveo 
traktoristile (võib osalise 
tööajaga). Traktor on MTZ-
82. Info: 51 46 788

• Ettevõte pakub tööd koge-
mustega katusekattepai-
galdajatele. Info tel 5565 
3842

• Tallinnas autopesula pa-
kub tööd. Maksame rongi 
kuukaardi kinni. Küsi infot 
mob 5072 262

• KÜ Rakvere Laada 6 otsib 
trepikoja sisekoristamise 
teenuse pakkujat. Kontakt 
laada6@gmail.com, tel 5698 
0680

Rakvere Mööblivabrik võtab 
tööle mööblidetailide vär-
vija (kõrgsurvepüstoliga). 
Info: 50 376 32 või tulla Näi-
tuse tn 10 Rakveres

• Otsin inimest Kundast, kes 
müüks Poola kaupa Kun-
das. Tel 5634 7360

• Otsin korralikku abitöölist 
Rakveres. Tel 5456 5668

• Sämmi Grill Haljalas pa-
kub tööd klienditeeninda-
jatele. Väljaõpe kohapeal. 
Töö graafikuga. CV saata 
palun meilile: haljala@sam-
migrill.ee

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega kohuse-
tundlik majahoidja-koja-
mees soovib leida tööd. Tel 
5742 0668

• Tulen hooldama vanemat 
naisterahvast, kes vajab abi. 
Hind soodne. Tel 5676 1585

KOOLITUS

• Rakvere JK Tarvas ootab 
trenni 2007. – 2010. a sün-
dinud poisse ja tüdrukuid. 
Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Soodne inglise keele 

kiirkursus algajatele 

alates 23.03

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.00 – 19.30         

Reg 5566 1419



Kuulutaja reede, 18. märts 2016 Töö 7

AS Lasila Betoon komplekteerib täiendavat asf.bet.katte paigaldajate

meeskonda

• PROJEKTIJUHT
• TÖÖDEJUHT
• EESTÖÖLINE-BRIGADIR
• ASF.BET.LAOTURI OPERAATOR
• KOPPLAADURI JUHT
• TEETÖÖLISED

Vajalik eelnev töökogemus. Teetöölistele väljaõpe kohapeal.

Info: 5043661,5228986,3226949 e-mail info@lasilabetoon.ee

CV koos soovide ja soovitustega saata e-mail: info@lasilabetoon.ee

hiljemalt 31.märts 2016

CV ja sooviavaldus:

personal@ogelektra.ee

Tobia küla,

Rakvere vald

Toivo Murakas

personalijuht, tel: 5334 0040

Töökoht:

Kontaktisik:

SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA

VÕTAME TÖÖLE:

ANDMESISESTAJA

JAHELAO KOMPLEKTEERIJA

VEOAUTOREMONDILUKKSEPA

•

•

•

Kelle tööülesanneteks on: erinevate dokumentide

andmebaasidesse sisestamine.

Tööaeg: töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi.

Kelle tööülesanneteks on: jahelaos kaupade komplekteerimine.

Tööaeg: töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi.

Vajalik erialane haridus või töökogemust.

Tööaeg: E-R 08:00-17:00.

Kelle tööülesanneteks on: sõidu- ja veoautode remont ja hooldus.

• väljaõpet

kindlat ja konkurentsivõimelist palka

kaasaegseid töövahendeid

toetavat ja sõbralikku meeskonda

tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

•

•

•

•

Pakume Sulle:

Otsime TEGEVTOIMETAJAT
Eeldame:

Tööülesanded:

Pakume:

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 28. märts, tööle asumine alates 1. maist 2016

• Kõrgharidust või selle omandamist
• Ajakirjandusliku töö kogemust
• Vähemalt ühe võõrkeele oskust; väga head eesti keele oskust
• Laia silmaringi ja arusaamist maailma asjadest
• Tasakaalukust ja erapooletust;

kuulumine poliitilistesse ühendustesse ei tule kasuks
• Pingetaluvust
• Võimekust koostada kiiresti uus tegevusplaan, kui eelmisega midagi juhtub
• Valmisolekut töötada kellaajast ning nädalapäevast sõltumatult
• Kompromissioskust

• Kuulutaja tekstilise sisu planeerimine ja elluviimine
• Artiklite kirjutamine
• Kaasautoritega suhtlemine ja vajadusel neile tööülesannete jagamine
• Kaastööde toimetamine, sh neis sisalduvate faktide õigsuse kontrollimine

ja artiklite kooskõlla viimine hea ajakirjandustavaga

• Pingelist ja huvitatavat tööd
• Meeldivaid kolleege
• Kaasaegseid töötingimusi
• Põhipalka + lisatasu artiklite eest

saada motivatsioonikiri, CV ja loetelu senistest töödest
e-posti aadressile: katrin.kivi@kuulutaja.ee, lisainfo telefonil: 5625 6596

Võtame ühendust vaid sobilike kandidaatidega.

Kandideerimiseks palun

NB!

TeTT gusama
elu kodud

AS Hoolekandeteenused pakub tööd

TEGEVUSJUHENDAJALE ja KOKA ABILE
Imastu Kool-kodus ning

TEGEVUSJUHENDAJALE Tapa Kodus
Imastu Kool-kodu

Tapa Kodu

asub Lääne-Virumaal Tapa vallas Imastu külas, kus osutame
erihoolekandeteenust ligi 80-le psüühilise erivajadusega täisealisele kliendile ja
ööpäevaringse tugevdatud järelvalvega erihooldusteenust 6-le alaealisele.

asub Lääne-Virumaal Tapa linnas, kus osutame erihoolekandeteenust
60-le psüühilise erivajadusega täisealisele kliendile.

Peamised ülesanded:
• kliendi hooldamine, järelevalve ja jälgimine;
• kliendi igapäevaelu juhendamine;
• klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus

Tegevusjuhendaja töötab öistes ja päevastes vahetustes graafiku alusel,
vahetuse pikkus on 12 tundi.
Töö eeldab kõrget pingetaluvust ja head füüsilist tervist ning
arvuti kasutamise oskust.
Nõudmised kandidaadile: peab olema vähemalt keskharidus.
Täpsemad kandideerimistingimused CV Keskuses ja Töötukassas.
Lisainfo: www.hoolekandeteenused.ee või tel 5340 4704 tööpäeviti E-R.
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MÕNE REAGA

Reklaam

Kuigi kevad on vaikselt tule-
mas ja soojemad ilmad koos 
sellega, on arukas mõelda ka 
järgmise talve peale ning krii-
tilise pilguga üle vaadata oma 
tänavuse suhteliselt sooja tal-
ve üle elanud elamu.
Eemalt vaadates ei pruugi aru 
saada, et nii üks kui teine asi 
vajaks kõpitsemist või hoopis 
väljavahetamist. Tihtilugu võ-
tab aga majaomaniku kukalt 
sügama ehitusmaterjalide 
hind. Teeks ja ehitaks küll, 
aga need materjalid - igal 
pool hirmkallid! Iga pereme-
he julgustuseks võib öelda, et 
olukord pole sugugi lootuse-
tu, sest Rakveres, Nortsu tee 2 
on firma, kust materjali ja 
töid tellides on võimalik 
kindlasti kulusid kokku hoi-
da.
AM3 Baltic OÜ on paljude 
ehitusmaterjalide tootjate ja 
tehaste esindaja, pakkudes 
terviklahendusi, nö soklist 
vintskapini. 
Mida siis murelik peremees 
Nortsu teelt leida võib? Öel-
dakse, et maja tervis sõltub 
katusest, sest kui katus ei pea, 
siis pole uhkel sisekujundusel 
pikka pidu. Seega on kindlasti 
vajalik, et katus oleks kindel 
ja ei läheks tugeva tuulega 

lendu nagu seda nii mõnegi 
majaga juhtunud on.
Sageli ehitataksegi uus katus, 
mis ei vasta meie kliimaolu-
dele ja on talviti enam-vähem 
ohutu vaid ühekordsete ma-
jade puhul. Suur osa uuest 
katustest tehakse küll korda, 
kuid turvatarvikuid ja lume-
tõkkeid ei paigaldata.
Eriti ohtlik on olukord juhul, 
kui otse katuseräästa all asub 
kõnnitee. Katuselt libisev jää 
ja lumi võivad tekitada all lii-
kuvale inimesele väga raskeid 
vigastusi.
Selleks, et ebameeldivusi väl-
tida, tuleks tööde teostami-
seks kindlasti leida usaldus-
väärne firma, kes toodab, 
müüb ja ka paigaldab lisa- ja 
turvatarvikuid. Am3 Baltic 
OÜ saab ka siin lahenduse 
välja pakkuda, kuna firma pa-
kub Skandinaaviamaadele 
väljatöötatud vihmavee ja lu-
metõkke süsteeme ning ka 
ventilatsioonimaterjale, mis 
vastavad igati tänapäeva eu-
ronõuetele.
Kindlasti on vaja silmas pida-
da katuse soojustamist. Sooja 
õhu omadus üles kerkida tä-
hendab seda, et soojustamata 
katuse korral kütab omanik 
või ühistu suure osa oma küt-

tekuludest lihtsalt õhku, rää-
kimata veel asjaolust, et üle-
miste korterite elanikud on 
sunnitud külmetama ka siis, 
kui mujal majas on soe.
Tänapäeva tingimustes on 
võimalik teha katused kvali-
teetselt ning soojapidavalt, 
mis tööde teostamise hetkel 
võib tunduda küll suurema 
kulutusena, kuid tasub en-
nast vägagi lühikese aja jook-
sul ära.
Lääne-Virumaal tegutsev 
Weckman`i esindus on juba 
pikemat aega pakkunud oma 
klientidele vastupidavaid 
ning kvaliteetseid katusere-
mondi terviklahendusi. Telli-
jal on seejuures võimalus va-
lida erinevate materjalide va-
hel: katuseplekk, eterniit, ka-
tusekivid, ruberoid, sindel 
jne.
Kõik materjalid on välja töö-
tatud põhjamaa ilmastikku 
arvestades.
Pikemas perspektiivis on aru-
kas mõelda ka järgmise talve 
peale ning kriitilise pilguga 
üle vaadata elamu fassaad. 
Soojustatud fassaadiga maja-
des on mõõtmistulemuste 
põhjal küttekulu vähenenud 
ligi 40 protsenti.
AM3 Baltic OÜ tegeleb ka fas-

saadide ehituse ning reno-
veerimisega. Tegemist on pi-
kaajalist kogemust omavate 
meestega ning kvaliteetsete 
materjalidega. Nii katuse kui 
ka seinaprofiilplekke ning ka 
vihmaveesüsteeme ja liist-
profiile toodetakse kohapeal 
ning vastavalt tellija soovide-
le. Soodsa hinnaga saab Nort-
su tee 2 asuvast firmast ka 
korteri välisukse ning soojus-
tusmaterjale ja fassaadiplaa-
te.
Tegelikult võiks kontakti võtta 
iga majaomanik, isegi siis, kui 
hetkel veel renoveerimisplaa-
ni polegi. Head nõu ja soovi-
tusi saab AM 3 Baltic OÜst 
kindlasti. Kohapeal on või-
malik tellida ka ehitustehnili-
si jooniseid ning ehituspro-
jekte.
Kõikidele toodetele ja teenus-
tele on võimalik järelmaks, 
mida pakuvad nii Liisi kui ka 
LHV.
AM 3 Baltic OÜst saab ka tel-
lida vundamendi-, katuse-, 
fassaadi- ning üldehitustööd, 
samuti vihmaveesüsteemide 
paigaldust.
Ehitada on soodne - tule ja 
veendu selles ise. Asjalikud ja 
kogemustega spetsialistid oo-
tavad sind Nortsu tee 2! 

Kokkuhoid ei vähenda kvaliteeti

Ragn-Sells jätkab 
jäätmevedu neljas vallas
Roheline Paik MTÜ viis läbi korraldatud jäätmeveo riigihan-
ke, mille tulemusena jätkub Ragn-Sells ASi ainuõigus vedada 
Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke ja Laekvere vallas segaolme-
jäätmeid, kirjutab Tamsalu valla kodulehekülg.
Segaolmejäätmete äravedu toimub tiheasustusalal vähemalt 
kord nelja nädala jooksul ja hajaasustuses vähemalt kord 12 
nädala jooksul. 
Teenust osutatakse klientidele lepingus toodud sagedusel 
ning välja saadetud graafikute alusel. Teenindamise nädala-
päev võib osadel klientidel muutuda.
Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid ko-
gumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja 
korralikult suletavad. 
Minimaalseks jäätmemahutiks on jäätmehoolduseeskirja 
järgi 80liitrine konteiner. Konteinerid peavad olema tühjen-
duspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, 
millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs. Vedajal on õigus tee-
nust osutada ajavahemikus kella 7-23ni. Selleks palutakse 
mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommiku kella 
seitsmeks.
Kui kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse 
hooajaliselt, siis on võimalus taotleda kohalikult omavalitsu-
selt korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku va-
bastamist. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus, mille 
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalit-
sus ühe kuu jooksul. 
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme 
naaberkinnistu peale ka ühiseid jäätmekonteinereid. Ühis-
konteineri kasutamise soovi korral tuleb selle kasutajatel sõl-
mida kokkulepe, ning selle õiguse annab kohalik omavalit-
sus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätme-
veost.
Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga lii-
tumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba 
või kompleksluba.

Rakveres toimus töömess
Lääne-Virumaa töömess leidis aset Rakvere Spordikeskuses.
Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kai Pu-
hasmetsa sõnul olid messile oodatud kõik, kelle jaoks tööot-
singud päevakorras. 
„Messile tuli ka selliseid tööandjaid, kes varasematel aastatel 
osalenud ei ole,“ ütles Puhasmets. „Töötukassa selleaastased 
ettekanded olid aga suunatud vähenenud töövõimega ini-
mestele ja noortele.“
Ettekandeid pidasid ka Töötukassa koostööpartnerid. Mak-
sa-ja Tolliameti esindaja kõneles töötamise registri teemal. 
Tööinspektsiooni ettekanne oli teemal „Mida tasub teada 
töösuhetest?“ Eesti Haigekassa ettekandepidaja tutvustas ra-
vikindlustuse saamise võimalusi.
Töötajaid otsisid lisaks Lääne-Virumaa tööandjaile ka naa-
bermaakondade omad. Messile osales ka tööandja, kes vär-
bab töötajaid Soome.
Tasemeõppes õppimise võimalusi tutvustasid Lääne-Viru 
Rakenduskõrgkool, Väike-Maarja Õppekeskus ning Rakvere 
Ametikool. Noortele jagasid karjäärinõu Rajaleidja keskuse 
karjäärispetsialistid.

toimetas
Liisi Kanna
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SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!  SOODUSTUST!

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

suurus: 160*200 * 35 (h)

suurus: 160*200 * 32 (h)

382.-

419.-

472.-

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

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

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

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

*P
ilt

 o
n 

ill
us

tr
at

iiv
se

 tä
he

nd
us

eg
a

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

199.- 169.- 189.-

nurgadiivanvoodi

66*66*100

200*90*87

230*145, vedruplokk250*175, vedruplokk

120*190, vedruplokk vedruplokk

vedruplokk

vedruplokk

 212*90, vedruplokk 90*200

VEDRUMADRATSID: 
BONNELL 

POCKET  

699.- 1149.-

nurgadiivan diivanvoodi
3 + 1 + 1
komplekt

329.- 439.-545.-

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

115*185
vedruplokk139.-

komplekt  3+1+1

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

nurgadiivanvoodi
al. 

69.-
al. 

123.-

UUDIS! UUDIS!
komplekt
3+1+1

499.-

Tasub teada

Maaturismi ühing kutsub kõi-
ki maaturismiettevõtteid üle 
Eesti liituma avatud uste päe-
vaga, mis toimub 1. mail.
Kaasa on oodatud lööma 
maapiirkondades tegutsevad 
majutusettevõtted, seiklus-
pargid, muuseumid, teema-
pargid, aktiivse puhkuse pak-
kujad ja teised turismiette-
võtted ning ka maal tegutse-
vad organisatsioonid, kes pa-
kuvad maapiirkonna külasta-
jatele elamusi põnevate tege-
vuste kaudu.
Avatud uste päeva eesmärk 
on tutvustada maapuhkuse 
võimalusi ning maaturismiet-
tevõtetesse üle Eesti on külla 
oodatud kõik sektori tegemis-
te vastu huvi tundvad inime-
sed.
Ettevõtmisega liituda soovi-
jail palutakse hiljemalt 20. 
märtsil saata e-postile eesti@
maaturism.ee oma pakkumi-
ne. Soovituslik avatud uste 
aeg on kella 11-16 (17).
Aprilli algusest, kui on teada 
kõigi liitunud ettevõtete pak-
kumised, algab laiem teavi-
tustöö. Poole aprilli pealt 
hakkab ühist sündmust tu-
rundama EASi turismiaren-
duskeskus.
Ühise ettevõtmise eestveda-
jaks on MTÜ Eesti Maatu-

Tulekul on maaturismi 
ettevõtete avatud uste päev

rism, mis on suurim maapiir-
konna turismiettevõtjaid 
ühendav katusorganisatsioon 
Eestis. Ühingu liikmeteks on 
ligi 300 maaturismiettevõtet, 

koostöövõrgustikud ja turis-
miteadmisi õpetavad õppe-
asutused.

Kuulutaja
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14. märtsil, emakeelepäe-
val toimus Tallinna Üli-
kooli Rakvere Kolledzhis 
A. H. Tammsaare „Tõe ja 
õiguse” II osa avalik ette-
lugemine. Vargamäe muu-
seumi teadur Siiri Kvell 
kõneles 90 aastat tagasi il-
munud romaani saamis-
loost.

Ülle Kask

Samal ajal, kui Rakvere Kol-
ledzhi esimesel korrusel raa-
matukogus toimus Anton 
Hansen Tammsaare „Tõe ja 
õiguse” II osa avalik etteluge-
mine, kuulasid gümnaasiu-
miõpilased teise korruse saa-
lis „Tõe ja õiguse” sünnilugu.
„Miks me täna räägime 
Tammsaarest?” küsis kolledz-
hi õppejõud Lehte Tuuling. 
„Sellepärast, et 2016. aasta on 
kuulutatud „Tõe ja õiguse” 
aastaks. Tänavu möödub 90 
aastat „Tõe ja õiguse” I osa il-
mumisest.”

90 aastat tagasi
„Miks aga loetakse täna teist 
osa,” jätkas Tuuling, „ ega 
alustatud esimesega? Sellepä-
rast, et ka kolledzhil on 
Tammsaarega seos. Siin Pika 
tänava ajaloolises haridus-
templis on 200 aastat hari-
dust antud. Kui koolidirektor 
härra Maurus ütles Indrekule, 
et ta võtab raha vastu kasvõi 
öösel, siis tänapäeva Eestis 
on kõigil võimalus omandada 
kõrgharidus tasuta,” ütles 
Lehte Tuuling.
Siiri Kvell, Vargamäe muuseu-

mi teadur tutvustas noortele 
Tammsaare suurromaani 
saamislugu. „Enne, kui 
Tammsaare hakkas romaani 
kirjutama, üüris ta Tallinnas-
se Toomkuninga tänavale 
ühetoalise korteri, kuna ko-
dus ei saanud ta väikeste laste 
pärast kirjutada,” rääkis Kvell. 
„Ta oli väga usin kirjutaja, 
töötas 15 tundi päevas.”
Pikad tööpäevad olid aga kir-
janikule väga kurnavad ja ühe 
kuu möödudes jäi Tammsaa-
re haigeks. Abikaasa kudus 
talle jalgade jaoks sooja koti, 
et need ei külmetaks. 
Peale tervenemist kirjaniku-
härra enam nii pikki tööpäevi 
ei teinud.
Kvell kõneles, et Tammsaare 
muuseumis on säilinud ai-
nult kaks mustandit, kuhu on 
kirjutatud tegelaste nimed ja 
joonistatud talude plaan. „Kui 
esimene osa ilmus, siis seal 
kaane peal oli lihtsalt „Tõde 
ja õigus”, mitte esimene osa. 
Tammsaarel polnud arvutit 
ega kirjutusmasinat. Ta kirju-
tas kõik käsitsi paberile, väga 
selge loetava käekirjaga ää-
rest ääreni täis,” rääkis Kvell. 
„Parandused kleepis peale ja 
saatis nõnda käsikirjad trük-
ki.”
Siiri Kvelli sõnul tuli Tamm-
saarel idee kirjutada lapse-
põlvemaast romaan küllaltki 
varajases nooruses. Hugo 
Treffneri gümnaasiumis õp-
pides, romaanis härra Ma-
uruse koolis, rääkis Anton 
Hansen koolivendadele, et ta-
hab raamatut kirjutada.
Teoks sai see plaan 1926. aas-
tal. „Tõe ja õiguse” I osa trüki-
ti Tartus Noor-Eesti kirjastu-

TLÜ Rakvere Kolledzh pühendas 
emakeelepäeva Tammsaarele

Kolledzhi sekretär Kerstin Vissor ja Klaasikunstnik Riho Hütt „Tõe ja õiguse” II osa ettelugemist ootamas. 
Foto: Ülle Kask

ses, ilmus 3600 eksemplari.

Kes olid prototüübid?
Tammsaare ema Ann on ro-
maanis nii Krõõda kui ka Ma-
ri prototüüp, kirjaniku isa 
Peeter Hansen aga Andrese 
prototüüp.
Nende peres oli üheksa 
õde-venda. Õde Mariet on 
peetud Liisiks ja Tammsaaret 
ennast Indrekuks. Naabrid Ja-
kob ja Mari Sikenberg olid 
aga vastavalt Oru Pearu ja te-
ma naine, keda Pearu tegeli-
kus elus kutsuski lambasihv-
riks. Vallakohtus Albu valla-
majas käisid Jakob Sikenberg 
ja Peeter Hansen tihti maid 
jagamas. „Kirjandusteadlased 
on arvanud, et tegelikus elus 
käisid naabrid rohkem koh-
tus kui romaanis,” sedastas 
Tammsaare muusemi teadur.
Vargamäe mail kõrgub täna-
seni Tammsaare-aegne Jär-
va-Madise kirik ja Albu valla-

maja. Küll aga pole enam Jär-
va-Madise kõrtsi, kus mehed 
joomas käisid ja naised neid 
ukse taga ootasid ning maail-
maasju arutasid.
„Tõde ja õigus” sai ruttu tun-
tuks ja üldrahvaliku tunnus-
tuse osaliseks. „1936. aastal 
püstitas Albu vald oma kuul-
sale pojale vallamaja ette au-
samba,” kõneles Vargamäe 
muuseumi teadur Siiri Kvell. 
„Tammsaare oli väga tagasi-
hoidlik inimene, ei tahtnud 
tähelepanu ja ausamba ava-
misele ei läinud. Küll olid seal 
aga tema perekond ja naabrid 
Sikenbergid. Samba avas 
kindral Johan Laidoner. 1938. 
aastal sai Tammsaarest Albu 
valla aukodanik.”
Rakvere Kolledzhis algasid 
emakeelepäeval akadeemili-
sed märtsipäevad, et väärtus-
tada emakeelt, ajalugu, hari-
dust ja elukestvat õpet.

TÕE JA ÕIGUSE ETTELUGEMINE

A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse” II osa lugemist alus-
tasid emakeelepäeval kell 6.33 näitleja Tarvo Sõmer 
ja dramaturg Urmas Lennuk.
Urmas Lennuk on kaasaja üks produktiivsemaid 
Tammsaare teoste dramatiseerijaid ja lavastajaid 
teatris. Lennuki eestvedamisel kanti 2003. aastal 
Kreutzwaldi 200. sünniaastapäeval Rakvere Valli-
mäel ette “Kalevipoja” 19 032 regivärssi. 
Ettelugemise alguse tegi toona Tarvo Sõmer, kes jät-
kas ajaloolist järjepidevust ja oli avalugeja 14. märt-
si päikesetõusul “Tõe ja õiguse” II osale, mis käsitleb 
Indreku õpinguid linnas Mauruse koolis.
TLÜ Rakvere Kolledzhi direktor Silver Praman lõpe-
tas romaani viimaste lausete lugemise päikeseloo-
jangul kell 18.16.

Mesikäpad ärkavad talveunest
Pika talve maganud pruunkarud on ärgates näljased ning 
võivad toiduotsinguil kahjustada mesitarusid, mida tuleks 
rünnakute eest kaitsta. Keskkonnaamet hüvitab karu tekita-
tud kahjustused mesinikele ja karjakasvatajatele. Samuti hü-
vitatakse asjakohased kulutused, mis on tehtud rünnakute 
vältimiseks, edastas Keskkonnaameti pressiteenistus.
Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialisti Tõnu Talvi sõ-
nul on esimeste ärganud ja ringiliikuvate karude jälgi nähtud 
juba mitmel pool Eestis. Karu on kõigesööja, toitudes varake-
vadel sageli raibetest, kuid nad võivad kahjustada ka mesi-
tarusid ja murda kariloomi. „Kuna karu on väga hea haistmi-
sega, järjekindel ja tugev loom, võivad kord juba karu poolt 
avastatud mesitaru rünnakud hakata korduma ning kahjus-
tused võivad olla väga suured,“ ütles Talvi. „ Karu iseloomus-
tab hästi eesti vanasõna „Üheksa mehe ramm, ühe mehe 
mõistus“,“ lisas ta.
Keskkonnaamet soovitab mesinikel võtta kasutusele abinõud 
karude tekitatavate kahjustuste ennetamiseks. Parim viis on 
ümbritseda mesitarud korralikult paigaldatud ja töötava 
elektrikarjusega. 
Lisaks võib mesitarude kaitseks elektrikarjust kombineerida 
tugeva ja vähemalt 1,5 meetri kõrguse võrkaiaga. Kasutada 
võib ka visuaalseid, akustilisi ja karude jaoks ebameeldivat 
lõhna eritavaid peleteid.
Taliuinakust ärganud karud on näljased ja pahurad, poega-
dega emakaru võib inimese läheduses olla otseselt eluohtlik. 
Seega ei tohi metsas karuga kokku juhtudes mingil juhul asu-
da looma jälitama või karupoegade olekut ümber korralda-
ma. Ootamatu kohtumise puhul on ainuõige teguviis kohe-
selt rahulikult taanduda. 

Väike-Maarja raamatukogu kutsub 
näitusele
Väike-Maarja raa-
matukogus on ava-
tud Annika Sulki-
noja ja Peeter Ispa-
jevi taieste näitus. 
Näitus koosneb 
kolmes tehnikas 
piltidest: paberlõi-
kustehnika, puidu-
põletus ja String art 
tehnika, kirjutab 
Väike-Maarja valla 
koduleht.
„Lõpetasin Viljandi 
Õppekeskuse kodu-
majanduskooli kä-
sitöömeistri ja õmbleja erialal ning tegelen vabakutselisena 
käsitööga,“ tõi Annika Sulkinoja välja. „Südamelähedaseks 
teemaks on saanud materjali taaskasutus.“
Puidupõletusega alustas ta paar kuud tagasi. „See on tehnika, 
millel on sadu võimalusi ja ei vaja suurt investeeringut, oma 
puidupõletuspildid teen vanadele vineeridele,“ tõdes kunst-
nik.
„Paberlõikustehnika avastasin enda jaoks aasta tagasi, esi-
mesed katsetused olid kaardid ja veidi hiljem proovisin teha 
pilte. Kõik pildid on käsitsi lõigatud, töövahenditeks skalpell 
ja lõikematt. Töövahendid on odavad ja kättesaadavad kõigi-
le,“ lisas ta.
Sulkinoja peabki enda eesmärgiks näidata, et väga odavate 
vahenditega saab teha midagi ilusat ning kui sellega piken-
dada materjalide eluiga, siis teeb ta midagi ka keskkonna 
säästmiseks.
Peeter Ispajev on palkmajade ehitaja. Tema hobiks on String 
art piltide tegemine.
„Me mõlemad oleme iseõppijad. Nähes midagi huvitavat, 
uurime selle tehnika võimalusi ning katsetame. Asjade võlu 
seisneb nende lihtsuses!. Ei ole vaja palju raha, keerulisi töö-
vahendeid ega erilisi koolitusi. Piisab tahtmisest, kannatlik-
kusest ja fantaasiast ning soovist arendada käelist tegevust,“ 
nentis kunstnik.
Sulkinoja ja Ispajevi näitusega on Väike-Maarja raamatuko-
gus võimalik tutvuda märtsikuu lõpuni.

toimetas
Liisi Kanna

Vahetus muusikakooli hoolekogu liige
Rakvere muusikakooli hoolekogu liige Diana Kuntor avaldas 
soovi ametikohalt tagasi astuda ja Rakvere linnavolikogu kin-
nitas tema asemele uueks liikmeks Jane Rätsepa.

Aivar Ojaperv

Annika Sulkinoja stiilinäide. 
Foto: http://annikasul.blogspot.com.ee









• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, 
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157 
395
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•  Mü ü a  R a kve re  k e s k l i n na s 
remonditud 1toaline ahiküttega 
korter. Tel 5271 011

• Müüa Kundas 1toaline k.m. 
remonditud korter Koidu tn 81. 
Tel +358 4070 21378

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

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Tel 5306 
4994 

• Müüa 2toaline korter Kungla tn 
9 (II korrus). Hind 28 500 €, tingi! 
Tel 5841 6697

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

• Müüa soodsalt kaks 2toalist rem.
vaj. ahiküttega korterit Koeru 
vallas. Tel 5568 1818

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Info telefonil 5828 0350

• Müüa Kundas 3toaline korter 
(61,9  m2,  1/5,  toad eraldi , 
rõdu) või vahetada 1toalise 
vastu + kompensatsioon. Hind 
kokkuleppel. Tel 5333 1033

•  Mü ü a  Ku n d a  ä ä r e l i n n a s 
looduskaunis kohas 3toaline 
mugavustega korter (66 m2). 
Kaasa kelder, garaaž, aiamaa. 
Otse omanikult. Hind 8000 €. Tel 
5615 9556

KINNISVARA

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

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

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

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

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

• Ostan 1toalise k.m  korteri 
Rakveres. Võib vajada remonti. 
Telefon: 5556 1223

• Soovin osta maja,  suv ila 
või talumaja Lääne-Virumaa 
lähiümbruses otse omanikult, 
järelmaksu võimalusega. Makse, 
mida suudaksin kuus maksta 
oleks 500 eurot. Maja ei pea olema 
ideaalses seisukorras. Kindlad 
notariaalsed lepingud. Selle 
hulka kuuluvad ka minu poolt 
makstud maja kindlustus ja muud 
lisanduvad kulud, kuni Teile maja 
lõpliku tasumiseni. Tel 5197 7480, 
Marko

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Otsin üksikut pensionäri linnast 
(võib ka maalt), kes tahaks tulla 
Rakvere kesklinna elama. Hoolit-
sema peab korteri ja taksikoerte eest. 
Info 5634 7360

• Anda üürile Pikk 17a renoveeri-
tud majas 1toaline kõigi mugavus-
tega korter (42 m2) mööbel, 225 € 
+ kom.maksud. Tel 5029 052

• Anda üürile k.m. 1toaline korter 
Rakveres. Tel 5864 3512

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul pikemaks ajaks. Tel 5264 
233, 5591 3036

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

• Anda üürile k.m. 2toaline korter 
Laada tn 10 III korrus. 200 € + kom.
maks. Tel +358 4070 21378

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

• Üürile anda renoveeritud majas 
3toaline korter õhksoojuspumba 
ja kamina küttega (Raja poe lähe-
duses). Ühe kuu üürihind 300 €. 
Tel 5676 8285

• Anda üürile mugavustega 3- ja 
4toaline korter Tapal. Tel 5196 
4657

• Anda rendile 6,1 ha põllumaad. 
Tel 5076 864

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Chrysler Voyager 2,5D 07. 
1998. a, 7 kohta. Heas korras, üv 
08.2016. Hind 900 €. Tel 5593 1834

• Müüa Honda CR-V bensiin, 
kaasa valuveljed suverehvidega. 
Tel 5300 1751

• Müüa Mitsubishi Galant EAO 
2001. a 2,4 ben., 106 kW, automaat, 
sedaan, üv 06.2017.a, hõbeda-ne. 
Hind 1900 €. Tel 5841 6697

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

• Müüa Opel Astra 1,6 bensiin 
1999. A universal. Kehtiv ülevaatus 
ja kindlustus. Auto väga heas 
koras, lisainvesteeringuid ei vaja, 
istu sisse ja sõida. Hind soodne. 
Tel 5028 156

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

• Müüa Opel Vectra Caravan 
Comfort 1,8i 11/2001. a 92 kW 
must metallik, bensiin, universaal, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
2xel.aknad, kesklukk puldist, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
läbinud tehnilise ülevaatuse, 
kehtib 11/2016, soodsalt! Rakvere, 
tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafi ra 2,0TD 2003. a 
74 kW, hõbedane, mahtuniversaal, 
turbodiisel, veokonks, kehtiv 
ülevaatus 10/2016, Rakvere. Tel 
5330 4052

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, pl.soojendus, veokonks, 
roosteta, korralik, kehtiv ülevaatus 
04/2016, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

SÕIDUKID

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Kutseline maakler
5697 5217

AVARA PLANEERINGUGA KORTER
KUNDAS KASEMÄE 13

2 tuba, 40,6 m², korrus 5/5, renoveeritud
5 500 €

Teele Kams, 5623 2977

KORTER STIILSES MAJAS
KUNDAS TAMMIKU PÕIK 2

2 tuba, 44 m², korrus 3/3, uued aknad
3 990 € UUS HIND!

AHIKÜTTEGA SOODNE KODU 
SÕMERU ALEVIKUS JÕE 8

2 tuba, 37,2 m², korrus 2/2
15 000 €

Nele Lauk, 5697 5217

AVARA PLENEERINGUGA PEREKORTER 
RAKVERES MULLA 7

73,2 m², korrus 4/4, uued aknad, ren. dushiruum

53 900 € UUS!

HUBANE JA SOE KODU 
RAKVERES MÕISAVÄLJA 10

2 tuba, 51,8 m², korrus 2/3, rõdu, köögimööbel
Triinu Heinluht, 5391 0678

PALKMAJA LINNA PIIRIL
TAPAL PIKK TN 95

Kinnistu 2847 m², elamu 76 m², 2 tuba, uus katus
42 000 €

PEREGA MAALE ELAMA
VÄIKE-MAARJA ALEVIKKU JAAMA 2

4 tuba, 71,8 m², seestpoolt soojustatud otsaseinad

SUURE KRUNDIGA KINNISTU 
RAKVERES PÕHJA 5

Kinnistu 1198 m², elamu 133,1 m², 4 tuba

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

11 900 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

43 900 €

Taivi Kask, 5567 1233

85 000 €

Taivi Kask, 5567 1233

MAJA MÕISAPARGI LÄHEDUSES
VIHULA VALLAS SAGADI KÜLA

Kinnistu 2,56 ha, elamu 90 m², uus katus, wc, dušš
35 500 € UUS HIND!

Margus Punane, 504 9998

80 000 €

4 KORTERIGA MAJAOSA 
RAKVERES TALLINNA 66

2 korrust, kõrvalhoone, oma hoov
Nele Lauk, 5697 5217

AVARA PLANEERINGUGA KORTER
RAKVERES KUNGLA 5

2 tuba, korrus 5/5, 48,9 m²
31 500 €

Nele Lauk,  5697 5217

31 000 €

AVARA PLANEERINGUGA KORTER 
SÕMERU ALEVIKUS PUIESTEE 13

4 tuba, 73 m², korrus 3/3, avatud köök
Nele Lauk, 5697 5217

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida soodsalt 1- või 
2toalise korteri pikemaks ajaks 
Rakveresse. Tel 5804 4436

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

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

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

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

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

• Müüa garaažiboks Pagusool. 
Hind 500 €. Tel 58600346

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

• Müüa VW Bora 1,9TDI 05/2005. 
a 74 kW tumesisinine metallik, 
turbodiesel, kliima, kesklukk 
puldist, 4xel.aknad, valuvelgedel, 
veokonks, ilus tume salong, kehtiv 
ülevaatus, väga ökonoomne, heas 
tehnilises koras, ilus auto soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa VW Golf 6 variant 2010. 
a, must, heas korras, rikkalik 
lisavarustus, kahed rehvid (müügis 
ka auto24.ee, kus ka pildid). Hind 
6900 €. Tel 5663 7200

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

• Müüa sõiduauto kasutatud 
talverehvid (4 tk, 15 tolli). Tel 
5330 4052

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

OTSID UUT KODU? OTSID UUT KODU? 

MÜÜD AUTOT? MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraazh 15 500 ning kõik 

kuulutused nähtavad 
ka interne  s

www.kuulutaja.ee

TEENUSED

Sõidukite puhastus

Sise- ja välispesu

Puhastame ka diivaneid ja vaipu

Vajadusel tuleme kohale

MKV AUTO OÜ

Nortsu Tee 2a

Telefon: 5336 3598

 

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

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

OÜ TENITO

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Kõik san. tehnilised tööd 
valamust keskkütteni. Tel 5103 
295

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Teostame korterites ja eramutes  
remondi- ja ehitustöid. Lisaks 
igasuguseid kivitöid. Tel 5907 4912

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

• Üldehitus ja torutööd. Tel 5069 
683

• Teostame eramutes ja korterites 
ehitus- ja remonttöid. Samuti san.
tehnilised tööd. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

•  Ehitus,  sis ev iimistlus  ja 
remonttööd. Majade, korterite, 
saunade,  terrasside ehitus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
plaatimised. Tel 5045 560

• www.seinamaalingud.webs.com

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

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
l i u g v ä r av a t e l e .  Tõ s t u ks e d , 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldusega.  Teenuseid on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192

Raudhaamer OÜ, sepagild@gmail.com, 5806 4002

VALMISTAME 

ERITELLIMUSEL 

PLIIDI

KUBUSID

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com



Jääpurikate       
eemaldamine ja 

lumekoristus     
katustelt!

Paigaldame ja müüme: 
KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

PAE- JA PÕLLUKIVIST 
MÜÜRID, 

VÄLIKAMINAD. 
Tel 5129 689
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

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

• Kolimine ja veoteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

www.prtgrupp.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste * Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

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

FEKAALIVEDU

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

KEVADSULA HINNAD!

• Lamekatuste katmine 
polükarbamiidikattega. Hind 27 €/m2 

• Kortermajade koridoride treppide 
katmine pestavate, libisemis- ning 

kulumiskindla polükarbamiidkattega. 
Hind 35 €/m2

• Toiduainetööstusele 
mõeldud happekindel, pestav 

polükarbamiidkate. Hind 10 €/m2

• Betoonvannide, selitite, silohoidjate 
või basseinide katmine polükarbamiid 

kattega. Hind 27 €/m2

• Terasmahutite polükarbamiidkate. 
Hind 15 €/m2

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

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

kate. Hind 27 €/m2

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

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

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

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

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



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

• Saen ja lõhun küttepuid . 
Kuulutus ei aegu! Tel 5343 6875

• Aednik teeb kevadist õunapuude 
lõikust. Tel 5559 1678

•  V i l j a p u u d e  k e v a d i n e 
noorendus, hoolduslõikus. Tel 
5143 787, Heino

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 5073 463, 
Hallan

• Viljapuude lõikus. Tel 5802 9561

•  T e o s t a n  v i l j a p u u d e 
hoolduslõikust, hinnad 5 - 25 
eur. Aiahooldusteenus. Olemas 
kutsetunnistus. Tel 528 4435

• Viljapuude lõikus  Lääne-
Virumaal. Tel 5373 7933
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Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

facebook.com/teks  ilipuhastus

• Soodsalt müügil uued ja kasuta-
tud kodu- ja tööstusõmblusmasi-
nad. Hooldus, remont, tarvikud 
kõikidele masinatele. Rohuaia 
20-2, 5588 429, 32 450 85, Priit

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

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

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

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

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

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

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

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

Hea manööverdusvõime.  

Info 555 60 240

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

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

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

• Müüa nahast diivanvoodikomp-
lekt (3+2, must), vana 3 poolega 
riidekapp, 2 diivanilauda. Tel 
5699 6594

• Soodsalt kaarkasvuhooned 
e r i n e v a t e  m õ õ t u d e g a  j a 
tugevusklassidega. Hind koos 
transpordiga alates 360 € 
(3x4m). Info ja tellimine tel 
5673 0411

• Müüa vähe kasutatud kušett 
(140x200 cm) Rakvere linnas. Info 
tel 5805 3468

• Müüa uus ühe inimese kušett. 
Tel 5833 0153

KODU

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

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

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

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

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

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• Ostan töökorras Profi  gaasipliidi 
ja kubu. Tel 5853 1664

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

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

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

MÖÖBLIKAUPLUSES
Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

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

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

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

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega. 
Pikkused al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

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

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

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

• Müüa kuivad küttepuud Rakveres. 
40L võrgus (lepp) 2€/kott. Tel 
5567 5755. Kvaliteetne puu ja kiire 
teenindus! 

• Müüa lepavoodrilauda ning 
kütteklotse ja –pindusid (lepp, 
haab, kuusk). Transpordivõimalus. 
Tel 5646 0543

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

KÜTTEPUUD

•  M ü ü a  n u r g a d i i v a n  j a 
t u m b a ,  d i i v a n i l a u d  ( k i r s s ) , 
sektsioonmoodulkapp (kirss), 
s ö ö g i l a u d  j a  t o o l i d  ( k i r s s ) , 
elektriradiaatorid, suusasaapad. Tel 
5104 147

Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee
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KUIVAD JA ODAVAD KUIVAD JA ODAVAD 

KÜTTEPUUDKÜTTEPUUD

Tel 5674 6029Tel 5674 6029

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

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

        Puukuur

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

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

Tel. 5150 268

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

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

EHITUS
KADUNUD

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

LOOMAD

• Ära anda saksalambakoer (1,5a). 
Tel 5552 2856

• Odavalt müüa mitu tõugu ja 
mitut värvi merisigu. Tel 5685 
8009

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

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

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

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

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

• Müüa soodsa hinnaga taluseali-
ha.  Vajadusel tükeldamine.  Info 
tel. 53 54 3002 või 50 59 151 

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

• Müüa piimajahuti (remonti 
vajav). Info 5800 4857

• Müüa 2realine kartulikom-
bain koos komplekti uute varu-
osadega, 900L mürgiprits, 0,5t 
väetisekülvik, 5t kütusemahuti, 
keskmised äkked, 3; 4 ja 6 kW 
elektrimootorid ja TD75H koos 
4korpuselise adraga. Tel 5194 
9384

• Müüa kaseluuad kohale toomi-
sega 75 senti/tk. Tel 5612 8427

PÕLLUMAJANDUS

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

• Ostaks kaks  40-60cm kahepoolse 
töökäiguga 50-80mm läbimõõdu-
ga hüdrosilindrit. Tel 5210 513

• Ostan Belarusi või mõne teise 
traktori. Tel 5884 1935

• Ostan T-25 töökorras kõrgsur-
vepumba. Tel 5236 447

MÜÜA 

SAETUDLÕHUTUD 

KÜTTEPUUD. 

Vedu tasuta! 

5399 1810

MÜÜA

• saetud-lõhutud 
küttepuid 
(30-50cm, lepp) 
• 3m küttepuud (lepp)

Transport tasuta.
Tel 5567 5755

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 28 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

• Müüa 3kuune isane taksikutsikas. 
Tel 5285 416

•  A r m a s t a v a t  k o d u  o t s i b 
haruldaselt ilus ja erakordset värvi 
kassipoeg. Tel 5608 4289

• Müüa hiidküülikud. Tel 5833 
0153

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

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

Läbimõõt 24....32 sm

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

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali

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

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

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME:



Kuulutaja reede, 18. märts 2016 19Kuulutused

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutu-reakuulutu-
si saab anda si saab anda 

nüüd kanüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

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

 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t

TEATED

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

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

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

VANAVARA

• Pohla pood Rakveres lõpetas 
tegevuse ja jäi alles veel uusi 
VAZi ja Moskvitši varuosi. Et 
mitte vanarauda viia, tule vaata 
ja osta kõik ära. Hind siis väga 
soodne! Rakvere vald, Lepna 
tee 3. Tel 5210 534

TUTVUS JURIST 
ANNAB NÕU

• M. (41) tutvub naisega (37-42) 
kooselu eesmärgil. Tel 5385 5205

MUUD
• www.toonklaas.ee

• Ostan hobuseraudu. Info 5800 
4857

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

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

• Müügil soojak, võimsa raami peal, 
metalliga kaetud. Kolmnurkne 
metallkatus. Veoauto ratastel, 
järelveetav.  Asukoht Lääne-
Virumaal Veneveres. Ühel küljel 3 
akent, teisel 2 akent, sees 2 tuba 
(köök ja magamistuba). Mõõdud: 
pikkus 8,3 m + 1,3 m, katusel 
ülekate. Laius 2,9 m + 1,3 m, katuse 
ülekate kõrgus katuseharjani on 4 
m + plekk-korsten (mahavõetav). 
Veodiisel 1,7 m. Maksumus 3000 
€ (võimalik muuta). Info 5041 
609, Jaan

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

• Müüa 60-70 tühja õllepurki 
aastatest 1988-1991. Tel 5346 3502

• Oled kalamees,  jahimees, 
maamees – osta mootorkelk 
Buraan koos saaniga. Hind 1550 
€. tel 5189 518

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

KUI SIND VAEVAVAD 
VEENILAIENDID VÕI ON 

JALAD VÄSINUD, TURSES, 
SIIS KÜLASTA 

SUKAKABINETTI 
PROFÜLAKTILISED JA 

RAVISUKAD 
(SUKKPÜKSID, PÕLVIKUD) 

MEESTELE, NAISTELE, 
RASEDATELE

KONSULTATSIOON, 
MÕÕTMINE, MÜÜK. 

VASTUVÕTT ILMA 
SAATEKIRJATA.

NÜÜD MÜÜGIL KA 
SPORDIPÕLVIKUD.

RAKVERE POLIKLIINIK 
TULEVIKU 1. KAB. 29.

INFO JA 
REGISTREERIMINE 

555 60784

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

VILMA NÕMM
5.04.1953 – 7.03.2016

Leinavad ema, Voldemar ja 
lapsed peredega.

Ärasaatmine Rakvere 
Tavandimajast Kunderi 6

19. märtsil kell 13

Kõik hea ja ilus Sinust alles jääb,
kui helkiv täht Sa tõused kõrgele

ja muudad heledamaks taeva

VALVE KOOVITS 
17.03.1926 – 9.10.2012

Kallist tädi ja vanatädi mälestab 

90. sünniaastapäeval 

Riina perega

ELLEN KESKÜLA 
9.03.1921 – 6.12. 1967

Mälestan armast ema ja vanaema 95. 
sünniaastapäeval.

Tütar Riina perega 

Avaldame kaastunnet 
Helvi Kivinurmele kalli 

abikaasa ja isa 

ENDEL KIVINURME 

kaotuse puhul. 
KÜ Pikk 6a 

10. surma-aastapäev
VLADIMIR VLADIMIROV

19.11.1962 - 21.03.2006

1. surma-aastapäev
KAJA VLADIMIROVA
30.05.1965 - 16.03.2015

Mälestavad lapsed peredega

Südamlik kaastunne Asta Mõegale 
venna 

ENDEL LEPPIKU 
surma puhul. 

Mäe 15 
IV trepikoja naabrid

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 17. märts 2016

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 5,00

Hapukapsas kg 1,50

Kapsas kg 0,45

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Põlduba kg 2,50

Hapukurk kg 3,00

Jõhvikad liiter 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00

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

10tk 1,50

Päevalilleseem-
ned lindudele

kg 1,00 1,20

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

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

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Laupäeval, 19. märtsil turul 

Saaremaa lambavillast, 

meriinovillast ja koerakarvast 

lõngamüük!

Lugeja küsib: Mida teha, kui 
tööandja keeldub kirjaliku töö-
lepingu sõlmimisest?

Vastab Tööinspektsiooni nõus-
tamisjurist Anne Simmul-
mann.
Enne tööle asumist tuleb enda 
jaoks olulised teemad läbi aru-
tada ja üle küsida ehk pidada 
läbirääkimisi ning eriti kasulik 
on, kui kõik kokkulepped ka 
kirja saavad. Välistatud pole ka 
olukord, kus töötaja esitab töö-
andjale oma ettekujutuse töö-
lepingust ning asutakse selle 
pinnalt läbirääkimisi pidama. 
Kindlasti ei tohiks allkirjastada 
ühtegi lepingut, mille sisust ja 
tagajärgedest lõpuni aru ei saa. 
Meeles tuleb pidada ka seda, et 
töötegemisega alustamine on 
võrdne lepingu sõlmimisega 
ning toob endaga mõlemale 
poolele kaasa ka õiguslikud ta-
gajärjed. Kirjaliku lepingu puu-
dumine ei tähenda, et tööd ei 
ole tehtud või kokkulepet ei ole. 
Loevad siiski ka suulised kok-
kulepped, kuid vaidluse korral 
on neid sageli raske tõendada.
Kui töölepingut ei ole sõlmitud 
enne tööle asumist, võib tööta-
ja seda igal ajal nõuda. Tööand-
jal on kohustus esitada andmed 
kahe nädala jooksul, arvates 
nõude saamisest. Kui tööandja 
pole esitanud kirjalikku lepin-
gut, tasuks üle kontrollida ka 
töötamise registri andmed – on 
võimalik, et olete jäänud regist-
risse kandmata.
Oma rikutud õiguste kaitseks 
saab töötaja pöörduda töövaid-
luskomisjoni või kohtusse - 
nõudeks töösuhte tuvastamine 
ja töösuhtega kaasnevate ko-
hustuste täitmine. Töötamist 
saab tõendada, esitades töö-
vaidlusorganile dokumente (nt 
kirjavahetus tööandjaga); kasu-
tada saab ka tunnistajate ütlusi. 
Olukorras, kus kirjalik leping 
puudub ning tööandja ei pea 
kinni ka suulistest kokkulepe-
test, võib kõne alla tulla tööta-
japoolne töösuhte erakorraline 
ülesütlemine.

Kuulutaja
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MÕNE REAGA

Ehkki kolme mänguvooru 
järel seisab Eesti jalgpalli-
meistrivõistlustel Rakvere 
JK Tarva tabelireal ikka 
veel 0 punkti, õnnestus Vi-
rumaa meeskonnal eelmi-
ses voorus avada lõpuks 
ometi väravaarve. Ja seda 
Nõmme Kalju vastu, kelle-
ga mängus õnnestus JK 
Tarval ka 5 minutit 1:0 
eduseisu nautida.

Aivar Ojaperv

Rakvere JK Tarva esimese vä-
rava meistriliigas lõi pool-
kaitsja Stanislav Goldberg 
kohtumise 20. minutil. Para-
ku ei õnnestunud tarvastel 
positiivset skoori pikalt nau-
tida, sest viis minutit hiljem 
Kalju viigistas (värava autor 
Karl Mööl) ja veel kümme-
kond minutit hiljem oli seis 
juba 2:1 (Jorge Manuel Ferrei-
ra Rodrigues) Nõmme ka-
suks. Kohtumise lõpuveeran-
dil löödi rakverlaste võrku 
veel kolmaski pall (taas 
Mööl), nii et tabelisse kirjuta-
ti Nõmme 3:1 võit.

Goldbergi värav oli mõneti 
sümboolne – mullu kandis 
nimetatud mängija veel 
Nõmme Kalju särki ja oma 
eelmise koduklubi vastu on 
tõestamisvajadus alati suur. 
Ka kaitseliinis kaitses JK Tarva 
värve endine nõmmelane 
Märten Kuusk, kusjuures te-
mal väravates süüd polnud.
Kõik kolm Kalju väravat sün-
disid standardolukorrast nur-
galöökide järel.
Rakvere JK Tarva eest oli kõik 
90 minutit platsil noor (sün-
dinud 1999) poolkaitsja Ma-
rio Kuokkanen. Noormees 
pääses meistriliigas esma-
kordselt põhikoosseisu ja tõe-
näoliselt on ta tänavu selles 
liigas üldse kõige noorem 
mängija, kes platsil käinud.
Esmakordselt said meistrilii-
garistsed ka Rakvere oma 
kasvandikud Toomas Kiis ja 
Madis Reimal.
Kohtumise viimased 15 mi-
nutit oli JK Tarvas sunnitud 
mängima vähemuses. Nimelt 
olid selleks ajaks kõik vahetu-
sed tehtud, kui ründaja Siim 
Rannamäe tegi oma põlvele 
haiget. Esialgne ehmatus oli 
päris suur, sest Rannamäe on 

sama põlve juba kaks korda 
varem päris rängalt vigasta-
nud, lisaks on kerge vigastu-
sega väljas ka Tarva põhirün-
dajaks palgatud Juhan Jograf 
Siim, kuid hiljem selgus, et 
pigem oli siiski tegemist väi-
kese kõksuga, mille tagajärjed 
peaksid järgmiseks mänguks 
olema kadunud.
Üks liidrikoht on Rakvere JK 
Tarval siiski juba käes: nimelt 
juhitakse meistriliigat fair 
play arvestuses. See üsna kee-
rulise reglemendiga kategoo-
ria arvestab muuhulgas hoia-
tusi, mängijate suhtumist, 
aga fänlust ja muudki. Otsus-
tajateks ning punktijagaja-
teks on mängu inspektor ja 
peakohtunik.
Järgmise vooru mäng toimub 
laupäeval, 19. märtsil, kui JK 
Tarvas sõidab külla Tartu 
Tammekale. Kohtumine al-
gab kell 13, otseülekande 
teeb Postimehe portaal.
Kuigi Tartu meeskond on 
hooaega südilt alustanud, on 
ta Rakvere JK Tarvale kindlas-
ti jõukohasemaks vastaseks 
kui eelmiste voorude Nõmme 
Kalju ja Tallinna Flora.

JK Tarvas avas 
meistriliigas väravaarve

Koht Meeskond M V V K VV P

1 Tallinna FC Infonet 3 3 0 0 8:1 9

2 Tallinna FC Flora 3 2 1 0 9:0 7

3 Tallinna FC Levadia 3 2 1 0 2:0 7

4 Nõmme Kalju 3 2 0 1 6:3 6

5  JK Sillamäe Kalev 3 1 1 1 7:6 4

6 Tartu JK Tammeka 3 1 1 1 4:6 4

7 Pärnu Linnameeskond 3 1 0 2 4:5 3

8 JK Narva Trans 3 0 2 1 5:8 2

9  Paide Linnameeskond 3 0 0 3 0:5 0

10 Rakvere JK Tarvas 3 0 0 3 1:12 0

Rakvere JK poolkaitsjad Taavi Trasberg (seljaga) ja Erkki Kubber. 
Foto: Ain Liiva

Poola sumokoondis osales Lääne-Viru 
meistrivõistlustel
Möödunud nädalavahetusel Vinnis peetud Lääne-Virumaa 
lahtistel meistrivõistlustel sumos (West-Viru Open) pakkus 
konkurentsi Poola sumokoondis, kes oli kohal oma eliitkoos-
seisus. Kõige tituleeritum mees poolakate seas oli möödunud 
aasta MMi pronks absoluutkategoorias Jacek Piersiak, kes 
MMi pronksimatšis alistas meie Meelis Höövelsoni.
Järgmine sumomaadlejate jõukatsumine on 2. aprillil Tallin-
nas. Sisekaitseakadeemia dojos selgitatakse 2016. aasta Eesti 
meistrid. Võistlus on ühtlasi valikturniiriks 21-24. aprillil Poo-
las Krotoszynis toimuva EMi koondise komplekteerimisel.
Kuldmedalivõitjad. 
Mehed: -70 kg Agris Tamjärv (SK Sakura); -85 kg Jan Czubak 
(Poola); -100 kg Aron Rozum (Poola); -115 kg Joonas Viljak 
(Eesti Karud); +115 kg Jacek Piersiak (Poola); open Jacek Pier-
siak (Poola). 
Naised: -55 kg Karol PikhofI (Eesti Karud); -65 kg Magdalena 
Macios (Poola); -73 kg Magda Skrajnowska (Poola); -80 kg 
Olimpia Robakowska (Poola); +80 kg Kai Pähkel (SK Nipi); 
open Olimpia Robakowska (Poola)

Kuulutaja

Naiste kuni 55 kg medalivõitjad. 
Foto: erakogu

Valmis Vinni spordielu kajastav 
raamat
Valminud on Vinni spordielu kajastav kogumik „Vinni Spor-
dihoonest Vinni Spordikompleksini“, mille esitlus toimus 
neljapäeval. 
130leheküljeline raamat sisaldab ligi 200 fotot enam kui 15 
spordialalt, mida aegade jooksul on spordikompleksis har-
rastatud. Sõna saavad spordikompleksi arengut mõjutanud 
inimesed.
Vanad fotod toovad palju äratundmisrõõmu nii paljudele 
praegustele Vinni inimestele kui ka teistele Vinnis harjuta-
mas-võistlemas käinutele. 
Raamatu koostas Juhan Ratnik, toimetas Hilje Pakkanen, ku-
jundas Avo Seidelberg. Raamatu andis välja Vinni Vallavalit-
sus, väljaandmist toetasid AS Vinni Spordikompleks ja Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liit. 
Raamatu tiraazh on 500 eksemplari.

Hilje Pakkanen 

Tamsalu pudenes 
konkurentsist
Tamsalu Los Toros/C-Tower 
korvpallimeeskond pudenes 
Eesti esiliigas konkurentsist, 
kui sai play off`i esimeses 
ringis kaks nappi kaotust 
Tartu Rocki teiselt meeskon-
nalt.
Avamängus Tartus saadi mä-
letatavasti napp lisaajakao-
tus 81:83 ja mõru pill tuli al-
la neelata ka esmaspäeval 
kodus toimunud kordus-
kohtumises – 61:63.
Poolajavileks pääsesid võõ-
rustajad juhtima 36:29 ja 
viiepunktine edu oli sees ka 
enne viimast veerandit, kuid 
sellest ei piisanud. Läänevi-
rulaste kahjuks rääkis ka as-
jaolu, et meeskonna üks re-
sultatiivsemaid ja parimaid 
lauavõitlejaid Andrew Ar-
nold kaasa ei mänginud.
Tamsalu meeskonna resul-
tatiivseim oli selles kohtu-
mises Tõnis Uueküla 14 
punktiga. Tartu poolelt hiil-
gas mestri- ja muude tuge-
vamate liigade kogemusega 
Kristen Meister 25 punktiga. 

Rakvere VKle 
üllatuskaotus
Äsja võrkpalli saja Liigas 
neljanda kohaga ennastki 
üllatanud Rakvere Võrkpalli-
klubi alustas Eesti meistri-
võistluste veerandfinaali 
taas üllatusega, sel korral 
negatiivsega: koduväljakul 
jäädi 2:3 (21:25; 21:25; 25:12; 
30:28; 9:15) alla endast nõr-
gema asetusega Järvamaa 
Võrkpalliklubile.
Rakvere jäi koduväljakul ko-
he kaotusseisu, ent kolman-
da geimi kindla võidu järel 
tundus, et Lääne-Virumaa 
meeskond kallutab kohtu-
mise siiski enda kasuks, kir-
jutab võrkpalliliidu kodule-
hekülg. Veelgi rohkem oleks 
pidanud meeskond indu 
saama sellest, et neljandas 
geimis neutraliseeriti Järva-
maa 24:20 eduseis. Ometigi 
oli Kesk-Eesti meeskond 
see, kes viiendas geimis oh-
jad haaras ja 5:2 ette rebis. 
Ohtlikuks Rakvere enam ei 
saanudki ja matšile pani 
punkti resultatiivseimana 23 
punkti toonud varem ka 
Rakvere klubi eest mängi-
nud Ilmar Mõttuse rün-
delöök.
Mõttus oligi võitjate parim 
mees platsil: ta realiseeris 
matši jooksul 19 tõstet 40st 
ja jäi 17ga plussi. Kristjan 
Õuekallas lisas võitjate kon-
tosse 22 punkti. Rakvere pa-
rimad olid 19 punktiga And-
ris Õunpuu ja Tanel Uuskü-
la, Kaupo Kivisild ja Kevin 
Saar lisasid 17. Neist viima-
ne lõi punktiks aga vaid 16 
tõstet 45st.
Kahe võiduni peetavate vee-
randfinaalide teised matšid 
toimuvad teisipäeval, 22. 
märtsil. Juhul kui poolfina-
listi selgitamiseks läheb vaja 
ka kolmandat mängu, toi-
mub see kaks päeva hiljem.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 18. märts 2016 21Tervis

Rakvere spordikeskuses 
toimus personaaltreeneri 
Mirko Miilitsa toitumis-
loeng „Kuidas end kõhu-
rasvast vabaks süüa?”. Ko-
rea päritolu imemasinaga 
oli võimalik mõõta keha-
koostist, rasvade ja lihaste 
osakaalu ning bioloogilist 
vanust.

Ülle Kask

Personaaltreener Mirko Mii-
lits, kes mööda Eestit loen-
guid pidamas käib, kõneles, 
et tudengina oli ta laisk, tren-
nis ei käinud, kehatüübilt kõ-
rend, aga kõhurasv ladestus 
ka tema ihule.
„Õnneks on meie keha ja 
vaim niimoodi loodud, et kui 
käib plõks, siis hakkad enda-
ga tegelema,” ütles ta. „Ins-
tinktiivselt lähed õue liikuma 
ja trenni.”
Ka Miilits läks algul jõusaali, 
aga ei osanud seal midagi te-
ha. Õnneks nägi tema pon-
nistusi üks valvetreener, kes 
mõõtis ja vaatas, et mehel li-
hast polegi. 
Treener küsis Miilitsalt, kas 
too käib vormi saamas või 
tüdrukuid vaatamas.
Tookord ostis Mirko endale 
250 krooni eest toitumiskava, 
aga suutis seda jälgida kaks 
päeva ja siis lendas paber 
prügikasti. „Sest see, mis on 
su külmkapis, on ka su suus,” 

selgitas ta. Ja unustas toitu-
miskava ära.

Ikkagi ürgahvid
„Tahame kõik kaalulangetust, 
et rannahooajaks vormi saa-
da,” kõneles nüüdseks ise toi-
tumisnõustamisega ja perso-
naaltreeningutega tegelev 
Mirko Miilits. „Aga milline on 
parim dieet?” küsis ta. „Parim 
dieet on see, mida sa tähelegi 
ei pane. Kõige tervislikum 
kaalulangus on pool kilo nä-
dalas. Kui liiga ruttu alla võt-
ta, läheb tervis tuksi, silmad 
vajuvad auku ja nahk hakkab 
lotendama.”
Mees tõi näite lasteaiakasva-
tajast, kes kõik magustoidud, 
mis lapsed söömata jätsid, ise 
ära sõi. Lõpuks pöördus nai-
ne tema poole, kuna polnud 
enam oma välimusega rahul 
ja riided ei mahtunud selga. 
Naine kaalus 101 kilo, aga 
kolme kuu pärast 87.
„Tahame või mitte, aga me 
oleme ikkagi ürgahvid. Õhtul 
sööme suppi, praadi ja ma-
gustoitu, sest päev läbi on ju 
kõht tühi olnud. Ja kui hom-
mikul ärgates käime duši all 
ära, vaatame peeglisse, et 
johhaidii, selline püha ilu, 
midagi pole puudu! Kuid kel-
lel siis selline välimus peale 
suuri õhtuseid söömaaegu 
on?” kõneles emotsionaalne 
treener. „Meie keha tahab 
saada naudingut. Võtad ko-
dus koogitüki, viskad diivani-
le pikali, vaatad seebikaid ja 

Personaaltreener jagas 
nõuandeid salenemiseks

Personaaltreener Mirko Miilits (vasakul) jagab nõuandeid. 
Foto: Ülle Kask

ei liiguta lillegi. Täielik para-
diis. Keha ei taha valu, mis 
trenni minnes tekkida võib.”
Ekraanile ilmus slaid priskest 
prussakast ja suurest torditü-
kist. „Kumba sa sööksid?” esi-
tas Miilits auditooriumile kü-
simuse. „Kui öeldakse, et sa 
sured, kui sööd torti, kas siis 
sööksid prussakat?” 
Allegooriat prussakast ja tor-
dist selgitas mees nii, et kui 
tekivad takistused, pole raha 

või ei viitsi ega julge näiteks 
spaasse minna, ollaksegi 
omadega ummikus. „Igal as-
jal on hind, aga endaga tege-
lemine on kvaliteetaeg. Tren-
ni point on selles, et trenni te-
gema hakates tuleb endale 
enne asjad selgeks teha. Ter-
visega ei tasu mängida ega 
riskida.”
„Kui sa internetis ringi tuh-
nid, leiad palju kasulikku,” 
õpetas Miilits. „Eesti riigi raha 

eest on tehtud toitumisprog-
rammid, mida on võimalik 
tasuta ja anonüümselt kasu-
tada. Näiteks tap.nutridata.ee 
kodulehelt leiab toitumispäe-
vikuid. Samuti saab kirjutada 
toitumisnõustajatele, kes kõi-
kidele küsimustele vastavad.”

Imemasin Koreast
Korealased on leiutanud ma-
sina, millega saab mõõta li-
hasmassi, keha rasvaprotsen-

ti, sisemiste rasvade taset, 
bioloogilist vanust, mitu kilo-
kalorit peaksid päevas sööma 
ja milline oleks tervislik keha-
kaal. „Sisemine rasv hoiab or-
ganid paigal, aga kui sööd lii-
ga tihti torti, mitte prussa-
kaid,” naljatas Mirko Miilits, 
„siis koguneb rasv siseorgani-
tesse ja see on juba tervisele 
ohtlik.”
Mirko Miilits rõhutas, et toi-
tumisharjumusi on raskem 
muuta kui trenni teha. Kui 
kõhupiirkonna analüüsi näi-
dud on nõndanimetatud pu-
nases tsoonis, siis on neid 
näitajaid maha joosta väga 
raske. 
„Toitumisest oleneb kõik, aga 
alustada tuleks väikestest 
muudatustest ilma liigse 
stressita: süüa aeglaselt, va-
hetada suur taldrik väiksema 
vastu, teha ise süüa, teha os-
tunimekiri, mida siis ikkagi 
külmkappi ostetakse. Ja käia 
algul kasvõi kord nädalas 30 
minutit kõndimas ning proo-
vida rohkem magada.”
Kõige olulisem on Mirko Mii-
litsa meelest julge tegutsemi-
ne ja oma eesmärkide poole 
liikumine samm-sammult.
Kõik soovijad, kes Rakvere 
Spordikeskusesse perso-
naaltreeneri loengut kuulama 
tulid, said mõõta oma keha-
näitajaid ning kaasa paberi 
juhtnööridega, kuidas tervis-
likult ja step by step ranna-
hooajaks bikiinivormi jõuda.

Sooletegevuse kergema häire ja kõhupuhituse 
korral võtke 3...4 tabletti päevas:

Kõhukinnisuse korral võtke 6 tabletti päevas: 

HOMMIK LÕUNA ÕHTU

HOMMIK LÕUNA ÕHTU

VÕTTA 
KLAASI 
VEEGA!

Looduslik
kergendus
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Tapa Linnaraamatukogus 
on üleval näitus „Arbujate 
aabits“, väljapanek „Heinz 
Valk 80“ ning Tapa Muusi-
ka- ja Kunstikooli kuns-
tiosakonna õpilastööde 
näitus.

Liisi Kanna

Tapa Linnaraamatukogus va-
hetuvad näitused sageli. 
„Keskmiselt on üks näitus 
kuu aega üleval, vahel 
kauem,“ nentis raamatukogu 
juhataja Kersti Burk. Ideedest 
ja pakkumistest tema sõnul 
seni puudust tulnud ei ole. 
„Praegu on terve aasta jagu 
väljapanekuid graafikus .“
Tapal kunstigaleriid ei ole 
ning peamiseks näituste eks-
poneerimise paigaks raama-
tukogu. Seal saab näha nii ko-
dukandi inimeste tehtud töid 
kui kaugemalt pärit tipptegi-
jate teoseid. 
„Valimisel lähtume mitme-
test asjadest. Oma kandi ini-
meste töid paneme kindlas-
ti,“ kirjeldas Burk. „Meil on 
väga hea koostöö ka Eesti 
Lastekirjanduse Keskuse 
kunstieksperdi Viive Noorega. 
Tema vahendusel jõuavad 
Eesti tipptegijad meieni. Aga 
samas on töid ka välismaalt.“ 
Juhataja sõnul mängib näi-
tuste valikult olulist rolli ka 
see, millised sündmused vas-

taval aastal aset leiavad.

„Arbujate aabits“
Märtsi alguses avati koostöös 
Eesti Rahvusringhäälinguga 
näitus „Arbujate aabits“, mil-
le koostajaks on Vallo Kepp. 
Näituse kujundas Kertu Sil-
laste. 
Näitus hõlmab arbujateks ni-
metatava sõpruskonnaga 
seotud tsitaate, raamatuid, 
pühendusi ning fotosid. Ar-
bujad on Betti Alver, Bernard 
Kangro, Uku Masing, Kersti 
Merilaas, Mart Raud, August 
Sang, Heiti Talvik, Paul Vii-
ding ning Ants Oras. Viimane 
koostas luuleantoloogia „Ar-
bujad: valimik uusimat eesti 
lüürikat“, mille järgi arbujad 
oma nime said.
Vallo Kepp on kümmekonna 
kirjandusliku isikuloolise do-
kumentaalfilmi autor ning 
nelja temaatilise luuleanto-
loogia koostaja. Emakeele-
päeval käis ta Tapa raamatu-
kogus huvilistega kohtumas 
ning rääkimas teemal „Arbu-
jate aeg“.
„Vallo Kepp kõneles meile ar-
bujatest. Tema arvates on ar-
bujad tohutult huvitavad,“ 
sõnas Tapa Linnaraamatuko-
gu juhataja asetäitja Ere Käär-
maa.
Arbujate-kohast informat-
siooni on Vallo Kepil tegeli-
kult tunduvalt rohkem ning 
tulevikus peaks see leidma 
kasutust kinolinal. „See näi-

tus, nagu ta ise väitis, on osa 
materjali kogumise perioo-
dist,“ ütles Käärmaa.
Kohtumisel Vello Kepiga osa-
les üle neljakümne kuulaja. 
„Suure osa moodustasid Tapa 
Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi 
õpilased, arbujad on ju ka osa 
kirjandusprogrammist. Pub-
lik oli tema jutust väga huvi-
tatud,“ kirjeldas juhataja ase-
täitja.
Märtsi jooksul on huvilistel 
võimalik teenindusosakon-
nas tutvuda ka väljapanekuga 
„Heinz Valk 80“. Eksposit-
sioon koosneb kolmest Heinz 
Valku käsitlevast alajaotusest: 
karikaturist ja kunstnik, polii-
tik, vanaisa. 
„Me peame ikka juubilare 
meeles. Tahame inimestele 
ka teada anda. Sellised välja-
panekud on igakuised,“ rää-
kis ekspositsiooni koostaja 
Aime Kirsipuu.

Lasteosakonna näitused
Üldjuhul on eraldi väljapanek 
ka raamatukogu lasteosakon-
nas, üksnes väga mahukate 
näituste ajal seatakse sinnagi 
üles osa põhinäitusest.
Hetkel saab lasteosakonnas 
kaeda Tapa Muusika- ja Kuns-
tikooli kunstiosakonna õpi-
lastööde näitust. Õpilaste 
loometööde juhendajaks oli 
Liina Kald.
Lasteosakonna näituste ka-
vandamist ja edukust peab 
juhataja suures osas raama-

tukoguhoidja Margit Lätte-
mägi teeneks. „Margit Lätte-
mägi ühendab raamatud ja 
raamatukunsti. Nõnda saa-
vad lapsed osa nii sõnast kui 
kunstist,“ rääkis ta.
Lättemägi usub, et uute välja-
panekute ideede tekkimisel 
on palju mõjutajaid. „Laste-
raamatud annavad väga häid 
ideid. Aga ka see, mis kuul-
dud ja nähtud, koolitused ja 
kogemused. Kui see kõik kok-
ku panna, siis tekkibki mõte,“ 
mõtiskles ta.
Huvitava idee peale on tul-
nud ka Tapa Gümnaasiumi 
kunstiõpetuse õpetaja Eve Al-
lsoo. 
„Kunstiõpetaja seob tunnid 
meie näitustega. Lapsed kü-
lastavad neid ja teevad oma 
kodutöö siin,“ kirjeldas raa-
matukogu juhataja.
Raamatukogu toimuvad ka 
teematunnid, mille käigus 
paljud õpilased ühtlasi näi-
tustest osa saavad. Juhtaja 
leiab, et nii lapsed kui täiskas-
vanud jäävad väljapanekuid 
sageli vaatama. On ka neid, 
kes spetsiaalselt kohale tule-
vad.
„Kui näitus koju kätte tuuak-
se, siis on ikka lihtsam, ei pea 
selleks kuskile teise linna 
sõitma,“ sõnas Burk. „Meil on 
põnev neid üles panna ja kü-
lastajal küllap põnev vaada-
ta.“

Tapalasi kostitatakse 
vaheldusrikaste näitustega

Tapa raamatukogus toimus üritus nimega „Arbujate aeg“, kus käis kõnelemas näituse „Arbujate aabits“ koostaja Vallo Kepp. 
Foto: Tiit Kimmel

Reede, 1. aprill kl 19.00 Rakvere Teater

Lavastaja Taago Tubin Kunstnik Liisa Soolepp

Osades Adeele Sepp, Luule Komissarov, Martin Mill, Peeter Jürgens

Ugala kassa tel 433 0777 / kassa@ugala.ee

Tallinnas tervitatakse kevadet
Tallinnas tähistatakse pühapäeva, 20. märtsi varahommikul 
kevade saabumist traditsioonilise üritustesarjaga „Kevad 
kõnnib mööda linna“.
Pealinnas võetakse kevad traditsiooniliselt vastu Musumäel 
astronoomilisel saabumishetkel, sedapuhku kell 6.30. Musu-
mäele kogunevad kevade saabumist tervitama Tallinna Teh-
nikaülikooli koorid, segakoor Noorus, Politsei- ja Piirival-
veorkester ning Toivo ja Toomas Luhats. Tallinna linnavalit-
suse poolt ütleb tervitussõnad abilinnapea Arvo Sarapuu.
Kell 10.30 jõuab kevad Tallinna loomaaeda, kus Aleksei Tu-
rovski viib kõiki huvilisi ringkäigule. Tund aega hiljem, kell 
11.30 kõneleb Tallinna Botaanikaaias Urmas Laansoo keva-
dekuulutustest taimeriigis ja kell 12.30 tutvustab Eesti Loo-
dusmuuseumis metssea kevadisi tegemisi muuseumipeda-
goog Tiiu Liimets. Kell 13.30 esineb Kullo Lastegaleriis (Ku-
ninga tn. 6) huvikeskuse Kullo tantsuansambel „Sõleke“.
Kodulinna Majas (Gümnaasiumi 3) etendub kell 14.30 Haab-
neeme kooli etendus „Pipi ja sõbrad“, tund aega hiljem õpe-
tatakse Asuurkeraamika ateljees (Loewenchede tornis) tege-
ma ruumilisi kaarte. Kell 16.30 tutvustatakse tulevast puuho-
buse muuseumi Grusbecke-taguses tornis Laboratooriumi 
tänaval ja kell 17.30 räägib Eduard Wiiralti sünniaastapäeval 
Mai Levin Salongis Allee (Pikk tn. 34, sissepääs Roheliselt tu-
rult). Esimese kevadpäeva lõpetab kell 18.30 ansambel „Igi-
haljas Seitse“ ja tuleetendus Flameous tulegrupilt Piiskopi 
aias, Toomkiriku taga. 
Pikaajalise traditsioonina korraldab kevade saabumise tähis-
tamist Kodulinna Maja. 

Raepress

MÕNE REAGA
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20. märts kell 18
21. märts kell 17:45

Draama
(Alla 12-aastastele keelatud!)

KOMMUUN

19. märts kell 20
20. ja 21. märts kell 20:15

Komöödia
(Alla 14-aastastele keelatud!)

KLASSIKOKKUTULEK

20. märts kell 14:30 ja 16:15
21. märts kell 16

Animafilm
(Perefilm!)

VÄIKE TOM JA
VÕLUPEEGEL

Vaba aeg
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O Kõrts 
Jõe 3a, Võsu 
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta! 
19. märtsil videodisko DJ Margus Roots
26. märtsil valib parimaid tantsuhitte 90ndatest tänapäe-
vani DJ Ailan Kytt

Gustavi Maja
31. märtsil kell 18 Liis Orava loeng “Hormonaalse tasakaa-
luni teadliku toitumise ja loodusravi abil”.
9. aprillil kell 11 Irje Karjus. Auravälja tutvustav loeng ja 
individuaalsed mõõtmised. Loengutele vajalik eelnev re-
gistreerimine tel 5535 871, www.gustavimaja.eu.

Rakvere Teater
18.03. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Gordemets)
18.03. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale v. ma-
ja (lav. Üllar Saaremäe)
19.03. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
19.03. kl 15 Majahoidja v. maja (lav. Mati Unt), järgneb 
vestlus ca kl 18
22.03. kl 19 Kaasavaratu v. maja (lav. Eili Neuhaus)
24.03. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)

Rakvere Teatri vestlussari on jõudnud viienda kohtumise-
ni. Seekordne vestlusõhtu toimub laupäeval, 19. märtsil 
peale etendust „Majahoidja”. 
Teatris 15. aastat mängukavas hoitud lavastuse on lavale 
seadnud meie hulgast varalahkunud Mati Unt. Ühtlasi on 
see “Majahoidja” viimane ja järjekorras 100. etendus. Erni 
Kase külaliseks on teatrikriitik Pille-Riin Purje ja trupiliik-
med Üllar Saaremäe ning Toomas Suuman. 
Vestluses keskendutakse lavastaja Mati Undile, kelle poolt 
loodu on tänases teatripildis erandlik oma tervikliku ku-
jundisüsteemiga. Arutletakse, kas Undi lavastajakäekirja 
ja näitlejate improvisatsioone neis raamides on üldse või-
malik või mõttekas fikseerida.
Vestlusring koguneb 19. märtsil kell 17.50 Rakvere Teatri 
väikese maja kohvikus ja osalemine on tasuta.

Lääne-Viru Pensionäride Liit
Alustame 22. märtsist registreerimist suvistele reisidele:
19-20. mai Duntes mõis ja Münchauseni muuseum, Riia 
vanalinn, loomaaed, turg jne. Hind 44 eurot.
9. juuni Vormsi saar. Hind 47 eurot.
6. juuli Aegna saar. Hind 51 eurot.
21. juuli Raplamaa Vesiroosi tervisepark, sepikoda Valtus, 
Terje Luige iluaed, Atla mõis jt. Hind 38 eurot.
8. juuli Soomaa, Tori, Hüpassaare raba, M. Saare maja-
muuseum jt. Hind 46 eurot.
11. juuli Võrumaa Antsla, nõiariik, Metsa perepark jt. Hind 
45 eurot.
4. august Võrtsjärve, järvemuuseum, mustikakasvandus, 
sõit purjekaga jt. Hind 48 eurot.
28. juuni Tallinna vanalinn, tervishoiumuuseum, vaba-
õhumuuseum, Kolu kõrts. Hind 41 eurot.
Palume tuua täpne raha. Ootame tasuma liikmemaksu. 
Büroo avatud teisipäeviti 10-14 Veski 4, Rakvere.

Reedel, 1. aprillil kell 19 näeb 
Rakveres Ugala külaliseten-
dust “Lovesong. Ühe armas-
tuse lugu”, mis jälgib üht abi-
elupaari nende armuloo al-
gus- ja lõpufaasis. „Lovesong“ 
on võitnud paljude vaatajate 
südamed ning on üks Ugala 
teatri menukamaid lavastusi. 
Loo keskmes on äsja abiellu-
nud noorpaar ja sama paar 
viiskümmend aastat hiljem. 
Lavalt vaatab vastu noorte 
varjamatu rõõm teineteisest, 
lootusrikas pilk tulevikku 
ning nendega samas lavalises 
aegruumis kulgev vanapaar, 
kes hakkab jõudma oma elu-
õhtusse, kus oluliseks muu-
tub teineteise toetamine, 
rõõm pisiasjadest ja ühised 
mälestused. 
Lisaks näitlejatele on lavastu-
ses oluliseks tegelaseks aeg, 
mida võib ühel hetkel olla lõ-
putult palju ja siis ühtäkki 
vaid kõigest viiv. 

Ugala teatri lavastus jälgib 
ühe paari armastuse muutumist ajas

Abi Morgani näidendi on la-
vastanud Taago Tubin, kes 
pälvis selle töö eest ka Ugala 
publikupreemia. Kui noorte 
näitlejate Martin Milli ja 
Adeele Sepa kaasakiskuv esi-
tus pakatab elurõõmust ja 
mängulustist, siis Peeter Jür-
gens ja Luule Komissarov 

mõjuvad mõtlike, tasakaalu-
kate ja elukogenenutena. 
Kirjanik Abi Morgan on näi-
dendi pühendanud oma isa-
le, nõnda ka  Ugala trupp oma 
lavastuse oma vanematele.

Kuulutaja

Foto: Jaanus Laagriküll.
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Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,75
1,85

1,95

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Veerand siga
Hakkliha
Kampaania erinevad
tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

Tähemäe OÜ Põhja 34 Rakvere Tel 534 73231
info@tahemae.ee www.tahemae.ee

• • •

•

LAMEKATUSTE
EHITUS JA RENOVEERIMINE

ANNAME TEHTUD TÖÖDELE
GARANTII KUNI 10 AASTAT

Mööblisalong Rakvere Vaala Keskuses

Vio
nurgadiivan

Sally
nurgadiivan-voodi

Amanda
nurgadiivan-voodi

Sami voodid

Polo tugitoolid
(erinevad toonid)

TV-komplekt Lotta nari
Pocket Lux madratsid al 129€

647€ 538€ 578€

alates 88€

156€

525€

179€
Soodushind!

Kõiki tooteid võimalik soetada
JÄRELMAKSUGA

Kaunis, kevadine
kardinakangaste valik
Suur valik
mööbliriideid ja
rõivakangaid

KAUPLUSES

Kevadele vastu!
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