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ARVAMUS

Sel nädalal annan ülevaate, 
mida toob uus korterioman-
di- ja korteriühistuseadus 
kaasa olemasolevate kort-
eriühistute jaoks ning mis 
muutub majades, kus ühistu 
puudub.

Olemasolevad korteriühis-
tud jätkavad seaduse 
jõustumisel oma tegevust ja 
väga palju sisulisi muudatusi 
selles osas ei toimu. Kort-
eriühistu nimi säilib ning 
põhikiri jääb kehtima selles 
ulatuses, mis ei lähe vastuollu 
uue seadusega.

Põhikiri
Kuigi seadus ei sätesta ko-

hustust olemasoleva kort-
eriühistu põhikirja muuta, 
võiks selle üle vaadata, sest 
paljudel ühistutel on põhikir-
jad vastu võetud aastaid ta-
gasi.

Korteriühistute kevadiste 
üldkoosolekute eel on küsi-
tud, kas muudatused tasuks 
sisse viia juba sel aastal? 
Soovitaksin põhikirja muut-
mise jätta järgmisse kev-
adesse, mil seadus juba 
jõustunud on.

 Nii saab täpselt üle vaadata, 
kas põhikirjas sisaldub 
sätteid, mis ei ole uue sea-
dusega kooskõlas ja teha vas-
tavad korrektuurid.

Põhikirjade kaasajastamisel 
tasub silmas pidada, et võrrel-
des varasemaga jätab uus sea-
dus võimaluse paljude ühistu 
elu korraldust puudutavate 
küsimuste reguleerimiseks 
just põhikirjas, arvestades 

konkreetse ühistu eripärasid.

Kui korteriühistu 
puudub

Majades, kus on üle kahe 
korteriomandi ja korterio-
manikud ei ole korteriühistut 
moodustanud, tekib au-
tomaatselt n-ö seadusjärgne 
korteriühistu. 

Riik, kui korteriühistute 
registri pidaja, avab loodavas 
riiklikus korteriühistute reg-
istris uue korteriühistu regis-
trikaardi, mis on kinnistus-
raamatus seotud vastava kin-
nisasja korteriomanditega.

Siinkohal tuleb märkida, et 
nö automaatkorteriühistu 
tekib vaid sel juhul, kui tegu 
on kinnistusraamatusse kan-
tud korteriomanditega. Uus 
seadus ei laiene juhtudele, kui 
kinnisasi ja ka seal paiknev 
ehitis on näiteks kaasoman-
dis. 

Kaasomandi puhul on ühel 
asjal mitu omanikku. Selline 
omand tekib pärimisel, mit-
mele isikule vara tagastamisel 
või ühe kinnistu ostmisel 
mitme isiku poolt. Siinkohal 
soovitan väiksemates korter-
majades välja selgitada, kas 
omandi puhul on tegu korte-
riomandiga või kinnisasja 
kaasomandiga.

Tulles tagasi korteriühis-
tute moodustumise juurde, 
automaatselt tekkinud ühistu 
nimeks pannakse kinnisasja 
aadress koos täiendiga „kort-
eriühistu“.

Kui korteriomanikud on 
seni tegutsenud ühisuse 

vormis ja nimetanud valitse-
ja, siis jätkab viimane esialgu 
tegevust. Sellega on loodud 
nii Eesti kui Euroopa õigus-
ruumis tavatu võimalus, kus 
korteriühistu valitsejaks võib 
olla ka juriidiline isik, kes 
hakkab tegutsema juhatuse 
asemel. Valitseja omakorda 
peab igale korteriühistule 
määrama füüsilisest isikust 
majahalduri, kellel peab ole-
ma pädevust tõendav kutse-
tunnistus.

Täiesti uus põhimõte õi-
guspraktikas on ka see, et sea-
duse järgi tekkivatel kort-
eriühistutel ei ole esialgu 
põhikirja. Seadus ei nõua ot-
seselt selle olemasolu ning 
seega on võimalik tegutseda 
põhikirjata.

Eesti Korteriühistute Liidu 
praktika põhjal soovitaksin 
siiski põhikiri vastu võtta, 
sest just sealt võib leida abi 
majas tekkivate olukordade 
lahendamiseks.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute 

Liidu juhatuse esimees

Korteriühistud 
muutuste tuules II

Sisesta oma kuulutus kuulutuste portaalist. 
Portaalist sisestatud kuulutused ilmuvad ka ajalehes.

kuulutused.kuulutaja.ee

Avalikustati täienda-
valt haiguspäevi hüvi-
tavad tööandjad

Eesti Ametiühingute 
Keskliit avalikustas äsja 30 
tööandjat, kes hüvitavad 
töötajatele täiendavalt hai-
guspäevi. Lääne-Virumaalt 
ainsana nimetati Vinni 
Vallavalitsust.

Keskliit seab need tublid 
tööandjad teistele eesku-
juks ning ühtlasi käivitab 
kampaania teise ringi, mil-
les kutsub töötajaid teada 
andma nendest tööandja-
test, kes haiguspäevi täien-
davalt ei hüvita.

Käesoleva aasta algusest 
kehtima hakanud seaduse-
muudatus annab tööandja-
le võimaluse maksta tööta-
jale teise ja kolmanda hai-
guspäeva eest sotsiaalmak-
suvabalt haigushüvitist, 
mis ei ületa töötaja kesk-
mist töötasu.

Keskliidu esimehe Peep 
Petersoni sõnul on väga 
meeldiv üllatus, et osad 
tööandjad on otsustanud 
hüvitada suisa teise kuni 
kaheksanda haiguspäeva 
100 protsendi ulatuses 
keskmisest palgast.

Kuulutaja
Rongide uus 
sõiduplaan muudab 
bussiaegu

Lääne-Viru Maavalitsus 
annab teada, et seoses rei-
sirongide sõiduplaani 
muudatustega alates 26. 
märtsist muutuvad ka 
maakonnaliinibusside sõi-
duplaanid liinidel nr 16, 
20, 32, 39, 49, 52, 59 ja 64.

Muudatuste kohta saab 
infot Lääne-Viru Maava-
litsuse kodulehelt http://
laane-viru.maavalitsus.ee/
uhistransport ja telefonil 
325 8011 ning AS GoBus 
infotelefonil 12012 (E-P).

Kuulutaja

Loomemajandus loob võimalusi
Loomemajandus on mõiste, mida just ülearu tihti ei kuule 

ja mis võib paljude jaoks jääda laialivalguvaks. Samas peitub 
selles majandusharus väga suur potentsiaal – võimalus aren-
dada nii maaelu, kogukondade suhtlust kui inimeste 
loomingulisust.

Ühe definitsiooni kohaselt on loomemajandus valdkond 
majanduses, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loo-
vusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu 
ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise 
kaudu.

Mis siis täpsemalt on loome? Väga paljude ametite puhul 
on töö tulemuseks teatav looming. Ja millal lisandub 
loomele majandus? Loominguliste tegevustega sisustatakse 
sageli ka hobikorras aega.

Küllap mängib suurt rolli, kas tegija ise peab tehtavat 
loomeks ja kas ta seda ka turustab. Tihti teevad inimesed 
oma kodudes uskumatult ägedaid loomingulisi asju, kuid ei 
oska selles näha rahateenimise võimalust. Või kui näevad, 
siis jääb puudu müügioskustest.

On hea meel tõdeda, et sellele järeldusele on jõutud ka 
Tamsalu vallas, kus on käimas aktiivne tegevus loomema-
janduskeskuse rajamiseks. Lisaks juba tegutsevatele ettevõt-
jatele otsitakse hakkajaid inimesi, kes koduseinte vahel juba 
on midagi loomas või sooviksid seda teha ning neist luuakse 
võrgustik. Seeläbi saab muuta sektori tegevuse sidusamaks 
ka väljaspool suuremaid linnu ning teadvustada inimesi ja 
ühiskonda, et tegu on reaalse majandusvaldkonnaga, mis 
väärib suuremat tähelepanu ja toetust.

Loomemajanduses peitub ka üks lahendus maaelu ela-
vdamiseks. See pakub võimalust põllumajanduse ja turismi 
– mis täna paljuski juba loomemajanduse valdkonda kuulu-
vaid tegevusi kaasab – kõrval veel üht valdkonda, millega 
saab tegeleda kodust lahkumata.

Kuulub ju loomemajanduse alla ameteid seinast seina – 
puitmööbli valmistamisest pitslinikute heegeldamise ja 
graafilise disainini välja. 

Neid tegevusi võiks rohkem seostada ka ettevõtlusega, 
mitte üksnes hobide või võimalike ametikohtadega suure-
mate firmade alluvuses. See aitaks pidurdada maapiirkon-
dade tööpuudusest tingitud linnastumist ja tuua juurde po-
tentsiaalseid linnakärast eemale kolijaid.

Loomemajanduse üheks väljundiks on ka oma oskuste 
edasi andmine – töötoad, koolitused. See omakorda on 
tänuväärne tegevus eestlaste loomingulisuse arendamiseks. 
Mida rohkem on võimalusi uusi asju katseta ja end mõnusa 
tegevuse kaudu välja elada, seda avatum ja rõõmsam on 
ühiskond.

Kuulutaja
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Tulevane loomemajan-
duse koostöö- ja kom-
petentsikeskus peaks 
täitma paljusid funkt-
sioone: olema sillaks 
Tallinna ja Tartu vahel, 
kandma kohtumispaiga 
rolli, ühendama loomei-
nimeste võrgustikku, tu-
rustama nende toodan-
gut ning pakkuma tugi-
teenuseid jne.

Liisi Kanna

Möödunud nädalal kohtu-
sid Tamsalu kultuurimajas 
kohaliku omavalitsuse juhid 
ja loomeinimesed, et tutvuda 
loomamajanduskeskuse idee-
kavandiga. Praegu on käimas 
nö pehme projekt, mis tege-
leb ettevalmistusega keskuse 
edasiseks käivitamiseks.

Projekti „Tamsalu Loome-
majanduse Koostöö- ja Kom-
petentsikeskuse käivitamine - 
Koostöösild Tallinn - 
Tamsalu- Tartu “ rahastatak-
se läbi Leader - programmi. 
Projekti kestvus on septemb-
rist 2016 kuni veebruarini 
2019 ning eeldatavaks mak-
sumuseks ligi 16 000 eurot.

Idee algus
Idee sai alguse eelmise aasta 

kevadel, mil kogukonnast 
kerkis paralleelselt esile mitu 
algatust. „Ühe alustava MTÜ 
esindaja tuli vallamajja nn 
„kohtumispaiga“ ideega. Paari 
päeva pärast tuli alustav ette-
võtja loomekohviku mõtte-
ga,“ rääkis Tamsalu abivalla-
vanem Annika Kapp.

„Meil tekkis just seoses ühe 
hoonega mõte luua midagi 

Tamsalusse luuakse loomemajanduskeskus

loomekeskuse sarnast. Käes-
oleva projektini viis ideede 
omavaheline sidumine.“

Esimesena jõudis omavalit-
susse Urmas Nõmmik, kes 
nägi vajadust mõnusa kohtu-
mispaiga järele. „Käin Tartus 
tööl ning sageli on vaja koh-
tuda üliõpilaste ja õppejõudu-
dega. Hakkasin mõtlema, et 
miks ei võiks nemad vahel 
siia tulla, eriti need inimesed, 
kes nagunii Tartu ja Tallinna 
vahet sõidavad,“ selgitas 
Nõmmik idee ajendit. „ 
Tamsalu on rongiliikluse sei-
sukohast ideaalse asukohaga. 
Aga kui inimene astub rongi 
pealt maha, siis pole kohta, 

kus istuda ja veidi juttu aja-
da.“

Miks loomemajandus?
Projekti elluviimisse kaasa-

tud koolituskonsultant Ülo 
Peets selgitas, et loomema-
jandus on Eestis üha enam 
kanda kinnitanud. „Paljudele 
turismitaludele on lisandu-
nud nüüd loomemajanduse 
osa. Enam ei pakuta üksnes 
ööbimist ja kõhutäit, vaid ka 
huvitavaid ajaviitmise võima-
lusi: maalimine, savitöö, klaa-
sipuhumine,“ selgitas Peets.

Selles valdkonnas ei ole 
asukoht oluline. „Tähtis ei 
ole, kus sa tegutsed, vaid et 

teed oma asja hästi. Ja inime-
sed sõidavad kohale,“ kinnitas 
konsultant.

Tänu sellele aitaks keskus 
ka elanikke lähiümbrusesse 
juurde meelitada. „Linnastu-
mine on väga suur, Eesti elab 
umbes 63 protsenti inimes-
test linnades. Põhjamaades on 
see arv 83-85 protsendi juu-
res. Me ei saa seda peatada, 
kuid võime leevendada,“ tõi 
Peets välja. „Loomemajandu-
sega saab inimene tegeleda 
oma kodus.“

Mida täpsemalt 
tehakse?

Esialgu püütakse luua koos-

töövõrgustik. „Otsime üles 
need ettevõtjad ja inimesed, 
kes meie piirkonnas loome-
majandussektori tegevustega 
hõivatud on. Siinkohal kut-
suks huvilisi üles ka endast 
märku andma,“ sõnas Kapp.

Ühiselt töötatakse välja 
veebikeskkond, kus loomei-
nimeste ja –ühenduste and-
med, plaanitud on ka e-poe 
võimalust.

Majanduslikust vaatevink-
list peaks keskus hakkama 
toimima nn klastri põhimõt-
tel, kooslusena, mille liikmed 
teevad ühtaegu koostööd ja 
konkureerivad. Ettevalmista-
va projekti raames töötatakse 

välja kompetentsikeskuse 
tootearendus ja ühisturun-
dus. „Esmalt vaatame, milli-
sed teemad hakkavad domi-
neerima. Kui meil on küm-
mekond käsitöölist, siis see 
juba toimibki,“ sedastas 
Peets.

Keskusehoone ise peaks 
toimima inkubaatorina, kus 
pakutakse loomemajanduse 
alustamiseks vajalikke tugi-
teenuseid: ateljee, turundus, 
juhtimine, raamatupidami-
ne, logistika, väliskauban-
dustehingud, reklaam jne.

Plaanide kohaselt võiks 
seal paikneda kohvik, tegut-
seda töötoad, toimuda semi-
narid jne.

Hoone olemas
Tamsalu raudteejaama va-

hetus läheduses on olemas 
ka keskuseks sobilik ning 
ühtlasi hädasti korrastamist 
vajav hoone. „Praeguse pro-
jekti käigus tahame koosta-
da võimaliku ruumilahen-
duse Tamsalus Kesk tn 2 
asuvale ajaloolisele hoonele. 
Määrata soovitusliku ma-
terjalide valiku, leida lahen-
duse hoone võimalikult ots-
tarbekaks ja soodsaks ma-
jandamiseks. Hädavajalike 
tingimuste loomiseks - küte, 
kanalisatsioon, elekter - ot-
sime investeerimisvõimalu-
si erinevatest programmi-
dest,“ selgitas Kapp.

„Edasi võiks maja hakata 
arenema ja valmima selle 
kasutajate vajadustest lähtu-
valt. Nn euroremonditud 
kontorihoonet meil kindlas-
ti ei tule. Tahame, et säiliks 
loominguline keskkond.“

Loomemajanduskeskuse ideekavandi tut-
vustusel tegi ettekande projekti elluviimisse 
kaasatud koolituskonsultant Ülo Peets 
(seisab). 

Foto: Liisi Kanna
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Maksu- ja Tolliameti 
(MTA) andmetel ei ole ligi 20 
000 inimest, kellel võib olla 
õigus taotleda madalapalgali-
se tagasimakset, veel tuludek-
laratsiooni ega tagasimakse 
taotlust esitanud. Lääne-Viru 
maakonnas on need esitamata 
828 inimesel.

Tulud tuleb deklareerida ja 
taotlust saab esitada kuni 31. 
märtsini. MTA maksude osa-
konna juhataja Evelyn Liiva-
mägi sõnul on taotluse mitte-
täitnute seas palju neid, kes 
eelmistel aastatel ei ole pida-
nudki tuludeklaratsiooni esi-
tama ja seetõttu on see ka tä-
navu tegemata jäänud. „Alates 
järgmisest nädalast saadame 
nendele inimestele ka otse-
postituse, et nad oma tulu-
deklaratsiooni sel aastal ära 
täidaksid,“ märkis Liivamägi.

„Kui täisealine inimene on 
eelmise aasta jooksul tööta-
nud täiskohaga vähemalt 
kuus kuud terve kalendrikuu 
vältel ja saanud brutotulu 
kokku alla 7817 euro, siis 
soovitame kindlasti enne 31. 
märtsi e-MTAs oma tuludek-
laratsioon kinnitada. Kui pea-
le seda avaneb võimalus esita-
da ka madalapalgalise tagasi-
makse taotlus, siis kinnitada 
ka see,“ rääkis Liivamägi. 
„Kinnitatud taotluseta ei saa 
me inimesele madalapalgalise 
tagasimakset teha.“

Toetuse taotluse saab esita-
da pärast seda, kui olete tulu-
deklaratsiooni e-maksuame-
tis/e-tollis ära kinnitanud. 
Kui olete Maksu- ja Tol-
liameti andmetel tulu kritee-
riumi täitnud (aastane tulu jäi 
alla 7817 euro), siis kuvatakse 
tuludeklaratsiooni viimasel 

Teade tossavast aknast 
osutus valeväljakutseks

Möödunud neljapäeval sai Ida päästekeskus väljakutse 
Lääne-Virumaale Sõmeru alevikku, kus teate kohaselt tuli 
kolmekordsest kortermajast suitsu. Kohapeal selgus aga, et 
tegu oli valeinfoga.

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Jevgenia Parve 
sõnul anti kell 12.49 teada, et majast tuleb suitsu ja sees või-
vad olla purjus inimesed, kuid leeke näha pole. Päästjad saa-
deti välja nii Kundast, Kadrinast kui Rakverest, lisaks sõitis 
kohale korvtõstuk ja kiirabibrigaad.

Esimesena kohale jõudnud Rakvere päästemeeskonna 
liikmed hindasid olukorda ja sisenesid seejärel trepikotta. 
„Sündmuskohal selgus, et tulekahju välised tundemärgid 
puudusid, suitsu ei olnud näha ega tunda ka selle lõhna,“ 
kinnitas Parv.

Päästjad võtsid ühendust päästekorraldajaga, kes oli teate 
sündmusest vastu võtnud ning palusid infot kontrollida. Pa-
raku enam helistajaga ühendust ei saadud, sest telefon oli 
välja lülitatud. Kuna ohtu ei olnud, sõitsid päästjad ko-
mandodesse tagasi.

Päästjad kinnitavad, et valeväljakutsed on probleemiks, 
sest samal ajal võib keegi kusagil tõsiselt hädas olla ning tü-
hikõne tõttu õigeaegsest abist ilma jääda.

Päästeüksuse põhjuseta väljakutsumine võib kaasa tuua 
kuni 1200eurose trahvi.

Tekst ja foto Kaius Mölder

Pea meeles!
Ära helista numbrile 112, kui sul ei ole vaja kii-

resti appi kiirabi, päästjaid või politseid.
Ära helista:
-info saamiseks või jagamiseks teemadel, milleks on 

valdkondlikud infotelefonid
-nõuannete küsimiseks teemadel, milleks on spet-

siaalsed nõuandetelefonid
-niisama suhtlemiseks ja mõtete jagamiseks
-valeväljakutse tegemiseks

Allikas: Häirekeskus

Veel saab esitada madala-
palgalise tagasimakse taotlust

lehel info madalapalgalise 
töötaja toetuse kohta ja teksti 
juures on link, millele vajuta-
des saate edasi liikuda taotlu-
se esitamise juurde.

Seejärel kontrollib süsteem 
veel üle, kas olete ka kõik tei-
sed kriteeriumid täitnud ja 
siis saate taotluse kinnitada. 
Näete kohe ekraanil ka taga-
simakse suurust.

Kui juhtub, et taotlus jääb 
sellisel viisil esitamata – ei 
pannud teksti tähele vms -, 
siis on võimalus logida pärast 
tuludeklaratsiooni esitamist 

uuesti 
e-maksuametisse/e-tolli sisse. 
Menüüst tuleks valida „Töö-
tamine ja väljamaksed“ ja see-
järel „Madalapalgaliste toe-
tus“. Sealt edasi saate vaadata, 
kas täidate toetuse saamise 
tingimused ja seejärel sealsa-
mas taotluse esitada.

Taotluse saavad esitada 
vaid need inimesed, kes täida-
vad Maksu- ja Tolliameti 
andmetel toetuse saamise tin-
gimused, teistel ei ole võima-
lik seda esitada.

Madalapalgalise tagasimak-

se taotluse on esitanud 67 000 
inimest, kellele kuulub hetke-
seisuga tagastamisele 24,7 
miljonit eurot. Lõplik tagasi-
makstav summa selgub mais, 
kui Maksu- ja Tolliamet ar-
vutab kontrollitud tuludekla-
ratsioonide andmete põhjal 
välja toetuse suuruse ning 
alustab väljamaksete tege-
mist. Küsimuste korral on 
abiks Maksu- ja Tolliameti 
infotelefon 880 0811.

Kuulutaja

Lääne-Virumaal on tuludeklaratsioon 
ja taotlus esitamata 828 inimesel.

Illustratsioon: MTA

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17



Kuulutaja reede, 24. märts 2017 5UUDISED

Maa-amet alustas käesole-
val nädalal aeropildistamise 
ettevalmistustöödega, asudes 
Eesti lõunapoolsel alal ja suu-
remates linnades maastikku 
märgistama valgete kilest 
ruudukestega. Markeeritakse 
ka Rakvere ja selle lähiümb-
rus.

Tänavu markeeritakse ja 
pildistatakse Lihula-Vänd-
ra-Põltsamaa-Kallaste joo-
nest riigi lõunapiirini jääv ala 
koos Saaremaa, Muhu, Ruh-
nu ja Kihnu saarega. Sellest 
läänepoolne osa pildistatakse 
enne puude lehtimist ja ida-
poolne juba lehes puudega.

Lisaks pildistatakse varake-
vadel sobivate ilmastikutingi-
muste kestmisel ka nimetatud 
joonest põhjapoole jäävaid 
linnu ja asulaid, nendest mar-
keeritakse Tallinn, Koht-
la-Järve, Jõhvi, Narva ja Rak-
vere ning nende lähiümbrus.

Märgisteks on 60 korda 60 
sentimeetri suurused valged 
kileruudud, mis paigaldatakse 
maastikule. Märgised on va-
rustatud sildiga ”Aeropildis-
tuse maamärk”. Markeerimi-
ne on vajalik aerotriangulat-
siooni jaoks. See tähendab, et 
märgis jääb pildile ja seda ka-
sutatakse aerofotode plaanili-
seks ja kõrguslikuks sidumi-
seks maapinnaga.

„Maastikule asetatud ruutu-
del on tähtis roll selles, et 
kaardid ja ortofotod oleksid 
võimalikult täpsed, sest nen-
de alusel tehakse mitmesugu-
seid kaalukaid otsuseid,“ sel-
gitas Maa-ameti peadirektor 
Tambet Tiits.

Maa-amet palub mõistvat 
suhtumist ja markeeringuid 
mitte puutuda ega rikkuda. 
Tähised paigaldatakse maas-
tikul kohtadesse, kus need ei 
tohiks maaomanike tegemisi 

häirida. Maa-amet eemaldab 
märgised pärast aeropildista-
mise hooaja lõppemist alates 
sügisest.

Eelmisel aastal pildistati 
uue aerokaameraga ADS100 
Eesti põhjapoolne osa. Kui 
tänavu saab lennukilt pildis-
tatud ka lõunaosa, on kogu 
Eesti kohta olemas uued 20-
25 sentimeetrise piksli suuru-
sega pildid. Sealjuures tihe-
asustusalade ortofotod val-
mistatakse veelgi parema 
kvaliteediga, kus piksli suurus 
on 10-16 sentimeetrit. Enne 
uue kaamera soetamist kulus 
kogu Eesti katmiseks neli aas-
tat nüüdse kahe asemel.

Aerofotodest saadakse 
maapealse järeltöötlemise tu-
lemusel ortofotod, millele on 
kõigil ligipääs Maa-ameti 
kaardirakenduse abil.

Kuulutaja

Tapale jõudsid Prantsuse 
kaitseväelased ja 
Ühendkuningriigi tehnika

Esmaspäeval saabusid Eestisse 50 Prantsuse kaitseväelast. 
Kokku panustab Prantsusmaa Tapal paiknema hakkavasse 
NATO lahingugruppi 300 kaitseväelasega. Prantslased vii-
bivad Eestis järgneva kaheksa kuu vältel, andes seejärel vas-
tutuse üle taanlastele.

„Me oleme siin näitamaks, et Prantsusmaa panustab NA-
TO liitlaste omavahelisse koostöösse ja et teenida koos oma 
liitlastega,“ ütles Prantsuse kontingendi ülemkolonel Michel 
de Mesmay. Ta lisas, et Prantsuse sõduritel on varasemast 
hea koostöökogemus eestlastega nii Kesk-Aafrika Vabarii-
gist kui ka piraatlusvastaselt operatsioonilt Adeni lahel.

Lahingugruppi kuulub kokku ligi 1200 liitlassõdurit. 
Ühendkuningriigist saabub 800 kaitseväelast, kellest üle 200 
on juba kohal.

„Kogu isikkoosseis jõuab kohale 7. aprilliks,“ nentis 1. ja-
laväebrigaadi teabeohvitser, reamees Sander Mändoja. 
„Mingi aeg kulub kindlasti sisseelamiseks. Aga juba esimes-
tel nädalatel hakkavad nad osalema meie õppustel. Kevad-
tormil, mis on kaitseväe üks suuremaid ja tähtsamaid õppu-
seid, osaleb juba kogu lahingugrupp 1. jalaväebrigaadi koos-
seisus.

Kolmapäeval jõudis Paldiski sadamasse ka ligi 130 ühikut 
NATO lahingugruppi kuuluvat Ühendkuningriikide maa-
väe tehnikat. Masinad pandi teele teisipäeva hommikul Sak-
samaalt ning Paldiskist toimetati need kahe päeva jooksul 
treileritel Tapale.

„Neist märkimisväärsemad on lahingutankid Challenger 
2, jalaväe lahingumasinad Warrior ja liikursuurtükid AS90,“ 
märkis teabeohvitser.

„See on esimene osa tehnikast, ülejäänu tuleb järgnevate 
nädalate jooksul ning jõuab täies mahus kohale samuti ap-
rilli esimese nädala lõpuks,“ selgitas Mändoja.

Prantslaste relvastusse kuuluvad tankid Leclerc, jalaväe 
lahingumasinad VBCI ja soomukid VAB.

Liisi Kanna

Brittide lahingtehnika saabumine Eestisse.
Foto: Ardi Hallismaa

Maa-amet alustas 
maastiku märgistamisega

2017. aasta kevadel ja suvel 
pildistatavad alad jäävad 
Eesti lõunaossa (märgitud 
rohelisega). Lisaks pildista-
takse suuremaid linnu ja 
asulaid (märgitud punasega).

Skeem: Maa-amet

Kodulindude väljas-
pidamisele hakkavad 
kehtima piirangud

Euroopas leviva lindude 
gripi tõttu kehtestab Vete-
rinaar- ja Toiduamet väli-
tingimustes kodulindude 
pidajatele piirangud. Ko-
dulinde tuleb alates 1. ap-
rillist pidada sisetingimus-
tes ning kui see ei ole lin-
dude heaolu ja tervist sil-
mas pidades võimalik, tu-
leb neid hoida aia ja võrgu-
ga piiratud alal. Piirangud 
puudutavad kõiki kodus 
peetavaid linde – lisaks ka-
nadele ka hanesid, parte, 
kalkuneid, vutte ja faasa-
neid.

Kodulindude söötmine 
ja jootmine peaksid võima-
lusel toimuma sisetingi-
mustes. Juhul, kui linde 
söödetakse ja joodetakse 
väljas, peab see ala olema 
kaetud ka veekindla katu-
sega. Võrk ja katus on vaja-
likud selleks, et metslinnud 
ei levitaks viirust kodulin-
nufarmidesse.

Lindude gripp on diag-
noositud meie naabrite 
juures Soomes ja Rootsis, 
veebruari lõpus lisandusid 
nimekirja Leedu ja ka Ve-
nemaa Kaliningradi oblast. 
Rändlindude kui potent-
siaalsete nakkusekandjate 
saabumisega jõuab viirus 
suure tõenäosusega ka Ees-
tisse.

Lindude gripp on väga 
nakkav ägedalt kulgev 
mets- ja kodulindude vii-
rushaigus, mida ei ravita. 
Kui haigus jõuab farmi, siis 
hukatakse kõik kodulin-
nud. Praegu Euroopas le-
viv viirusetüvi H5N8 ini-
mestele ohtlik ei ole.

Kuulutaja
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Lugeja küsib: Minuga juhtus tööõnne-
tus, mistõttu olin kaks nädalat haigusle-
hel. Olen juba ammu tööl tagasi, aga hai-
gusraha ei ole üle kantud. Haigekassast 
öeldi, et puudub raport. Tööandja ütles, 
et tema ei saa raportit koostada, sest arsti 
teatist ei ole. Mida pean tegema, et hai-
gusraha kätte saada?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspekt-
siooni töökeskkonna konsultant.

Kui töötajaga juhtus tööõnnetus, peab 
ta sellest esimesel võimalusel tööandjale 
teada andma. 

Pöördudes tööl saadud traumaga arsti 
poole, tuleb talle öelda, et saite viga tööd 
tehes. Kui tegemist oli raske tööõnnetu-
sega või kui arst määras tööõnnetuse ta-
gajärjel ajutise töövõimetuse, esitab ta 
Tööinspektsioonile teatise. Tööinspekt-
sioon omakorda informeerib tööandjat.

Kerge tööõnnetuse korral, mille taga-
järjel töövõimetust ei määrata, arst tea-
tist esitama ei pea. Kuid ka sel juhul peab 
töötaja ise juhtunust tööandjale teada 
andma. Tööandja alustab juhtunud töö-
õnnetuse uurimist. Siinjuures ei oma 
tähtsust see, kas info tööõnnetuse toimu-
misest jõudis tööandjani kannatanult, 
pealtnägijalt või Tööinspektsioonist. 
Sõltumata arsti teatise olemasolust peab 
tööandja viima läbi uurimise, koostama 
tööõnnetuse raporti või akti ja saatma 

see Tööinspektsioonile.
Kui tööandja ei ole juhtunud tööõnne-

tuse kohta uurimist läbi viinud ja rapor-
tit koostanud, saatke tööandjale esmalt 
teade, et teiega juhtus tööõnnetus. Soo-
vitame seda teha kirjalikult, näiteks 
e-posti või smsiga, siis on hilisemalt või-
malik tõendada, et olete info edastanud. 
Samuti pöörduge arsti poole, kes töövõi-
metuslehe väljastas ja paluge tal saata 
Tööinspektsioonile teatis tööõnnetuse 
toimumisest.

Mida rohkem on õnnetuse juhtumisest 
aega mööda läinud, seda keerulisem ehk 
isegi võimatum on kannatanul tööandja-
le tõestada, et õnnetus juhtus töökohal - 
eriti kui tegemist oli näiteks kukkumise-
ga, mis võib juhtuda igal pool.

Kui tööandja leiab, et tegemist ei olnud 
tööõnnetusega, koostab ta vabas vormis 
akti. Aktile kirjutavad alla tööandja esin-
daja ja töökeskkonnavolinik. Akt tuleb 
saata Tööinspektsioonile, kust info lii-
gub edasi Haigekassasse. Haigekassa 
maksab haigushüvitist samamoodi nagu 
näiteks olmetrauma korral.

Kui töötaja pole aktiga nõus, siis esmalt 
tuleks pöörduda tööandja poole. Jällegi 
soovitatavalt viisil, et märk maha jääb. 
Kui erimeelsus tööandja ja töötaja vahel 
jätkub, võib töötaja vaidlustada akti koh-
tus.

Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit (VIROL) kutsub üles esi-
tama kandidaate üleriigilise 
tunnustussüsteemi „Eestimaa 
õpib ja tänab” konkursile. 
Eesmärgiks on tunnustada ja 
tutvustada üldsusele Lää-
ne-Viru maakonna haridus-
töötajate tegevust ja selgitada 
välja maakonna haridustööta-
jaid, kes on oma töös saavuta-
nud väljapaistvaid tulemusi 
ning pälvinud kolleegide, 
õpilaste ja lastevanemate lu-
gupidamise.

Laureaadid valitakse 11 üle-
riigilises ja 3 maakondlikus 
kategoorias. VIROLi tegevdi-
rektori Sven Hõbemägi sõnul 
on maakondlik ja üleriigiline 
konkurss omavahel seotud.

„VIROLi moodustatud 
maakondlik komisjon valib 
igasse kategooriasse esitatud 
kandidaatide seast ühe, kes 
esitatakse üleriigilisele ko-
misjonile, väljaarvatud aasta 
õppejõu kategooria puhul,“ 
rääkis Hõbemägi. „Komisjo-
nile esitatud kandidaat on 
ühtlasi Lääne-Virumaal vas-
tavas kategoorias laureaat.“

Kandidaatide konkursile 
esitamise tähtaeg on kõigis 
kategooriates 16. aprill.

Kandidaate üleriigiliselt 
tunnustatud kategooriate au-
hindadele saab esitada Hari-
dus- ja Teadusministeeriumi 
veebilehel aadressil www.
hm.ee/gala, kust leiab ka tun-
nustamisstatuudid.

Üleriigiliselt tunnustatud 
kategooriad on aasta lasteaia-
õpetaja, aasta klassijuhataja, 
aasta klassiõpetaja, aasta põ-
hikooliõpetaja, aasta gümnaa-
siumiõpetaja, aasta kutseõp-
peasutuse õpetaja, hariduse 
sõber, aasta õppejõud, aasta 
suunaja, õppeasutuse juht ja 
aasta tegu hariduses.

Täiendavates maakondlikes 
kategooriates saab kandidaate 
esitada VIROLi veebilehel 
aadressil http://www.viru-
maa.info/eestimaa_opib_ja_
tanab_laaneviru_maakondli-
ku_konkurss.

Lääne-Virumaa noor õpe-
taja kandidaadiks sobib õpe-
taja, klassijuhataja, kes on 
koolis töötanud vähem kui 
kolm aastat ja kes on alla 30 
aasta vana. Ta panustab õpi-
lase loovuse, iseseisvuse ja 
kodanikutunde arendamisse, 
arvestab õpetamisel õpilase 
individuaalsusega, on saavu-
tanud positiivseid  tulemusi 

VIROL kutsub tunnustama 
parimaid haridusinimesi

Vasakult Lää-
ne-Virumaa 2016. 
aasta suunaja 
Merike Trumm, 
põhikooliõpetaja 
nominent Riina 
Orgus, õppeasu-
tuse juht Virge 
Ong ja VIROLi 
tegevdirektor 
Sven Hõbemägi 
möödunud aasta 
maakondlikul 
aasta õpetaja 
galal. 

Foto: erakogu

õppija arendamisel. Kandi-
daat tegeleb pidevalt enese-
täiendamisega, toetab oma 
tegevuse ja eeskujuga õpilas-
tel õigete väärtushinnangute 
kujunemist.

Lääne-Virumaa hariduspe-
re kategooriasse esitamiseks 
sobib perekond - õed, ven-
nad, lapsed, vanemad -, kus 
kaks või enam liiget on tööta-
nud pikka aega Lääne-Viru-
maa haridusasutustes peda-
googilistel ametikohtadel. Pe-

reliikmed on maakonnas 
märkimisväärselt panustanud 
õpetamise ja õppimise aren-
damisse, aidanud kaasa õppe-
asutus(t)e arengule ning tei-
nud tulemuslikku tööd hari-
duse väärtustamiseks ühis-
konnas.

Elutöö auhinna kandidaa-
diks sobib haridustöötaja, kes 
on rohkem kui veerandsada 
aastat töötanud haridussüs-
teemis ja sellest suurema osa 
Lääne-Virumaal ning panus-

tanud maakonnas märkimis-
väärselt õpetamise ja õppimi-
se arendamisse. Ta on teinud 
tulemuslikku tööd hariduse 
väärtustamiseks ühiskonnas, 
aidanud tähelepanuväärselt 
kaasa õppija arengule, olnud 
oma tegevusega ja eeskujuga 
kolleegide ja õpilaste innusta-
jaks ning toetajaks.

Kuulutaja

•  V õ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Tapal ehituskauplus otsib kogemus-
tega müüjat. Info veikoryy@gmail.com

• Vajame lillemüüjat Rakvere Vaal 
keskusesse ja Loksale. Nõudmised 
kandidaadile - eelnev kogemus flo-
ristina, lillemüüjana, loominguline 
mõtteviis, teeninduskogemus. Lisainfo 
telefonil 5666 6332

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle C-, 
E-kategooria autojuhi poolhaagisele 
Eesti sisetöödele. Bru-topalk alates 
850 €, peristein@hot.ee, tel 517 0260

• Võtan tööle roomikekskavaatori 
juhi. Vajalik veoauto juhitunnistus. 
Tel 514 3783

• Otsitakse B-kategooria autojuhti. 
Sobib ka noorele pensionärile. Kiire! 
Tel 5897 5526

• C-, E-kat. veoautojuht. KUNDA-
AUTO AS pakub tööd C-, E-kat. 
veoautojuhile Soome-Vene-Eesti 
ringile. Töö aastaringne. Auto MAN 
TGX,automaat. Vajalik vene keele 
oskus. Kontakt: arvo@kundaauto.ee, 
tel 514 4969 

• KÜ Lasila Mäe 1 otsib maalrit. Vaja 
värvida 3 trepikoda. Peaks olema 
suuteline krobeda pinna mustusest 
ära puhastama ja pihustiga üle värvima 
(on ka kõrgeid kohti). Meie poolt oleks 
ainult värv. Tel5305 2950

•  Ku n i n g a k i v i  O Ü  o o t a b  o m a 
meeskonda tänavakivipaigaldajat ja 
abitöölist. Firma on tegutsenud 10 
aastat. Objektid asuvad Tapal, Lehtses, 
Tallinnas, Tamsalus. Tel 5620 3150

• Soome fi rma pakub tööd kogenud 
katuseehitajatele. Töökoht on 
Soomes Uusimaa piirkonnas. Tegija 
mehe palk on korralik ja vastab 
Soome ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil  +372 5816 
9972 või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

• KÜ Mäe 1 Lasila otsib tuulekasti 
ehitajat. Otsime oma tõstukiga ehitajat 
tuulekasti paranduseks (vana laud 
maha ja uus peale), materjal meie 
poolt. Kahe korrusega korterelamu. 
Tel 5305 2950

• Kogemustega ehituspuusepad ja 
katuste ehitajad saavad koheselt 
tööd. Sobib ka 2-3meheline bri-
gaad. Info 527 8191

• Näpi Puit OÜ vajab seoses töömahu 
suurenemisega kogemustega tislerit. 
Tel 502 1919

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
puidus eadme operaatorit ,  töö 
v a h e t u s t e ga.  A s u k o ht  R a kve re 
Tootmise tn 6. Tel 515 6342

• Vajangu seafarm võtab tööle 
farmitöölise. Transpordi võimalus 
Rakverest. Väljaõpe kohapeal. CV 
saata markilo@markilo.ee. Info E-R 
tel 5348 9538

•  R a k v e r e  P i i m a ü h i s t u  o t s i b 
veterinaararsti. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

•  Ko g e mu s t e ga  k o hu s e t u n d l i k 
majahoidja-kojamees soovib leida 
tööd. Tel 5565 4047

• Otsin ajutist  tööd  kuni juuli 
alguseni, sobivad ka juhutööd. Oman 
B-kategooria juhiluba. Olen lõpetanud 
autotehniku eriala. Arvutioskus 
keskmisel tasemel. Tel 5839 7188

Mullamäe Farm (lihaveised) 
pakub tööd 

FARMITRAKTORIST

KARJAKULE. 

V ä l j a õ p p e  v õ i m a l u s 
kohapeal. 

Tel 5900 0140
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TeTT gusama
elu kodud

Tegusam elu – sellest mõtteviisist juhindume

iga päev, kui loome klientidele võimalusi aktiivseks

ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

Kiviõli kauplusesse „Kevade“
KLIENDITEENINDAJA

• LIHALÕIKAJA
•

•
•

(kulinaariatsehh)

EHITAJA • SANTEHNIKU
LAOTÖÖSPETSIALISTI

AUTOJUHT-EKSPEDIITORI

Pakume Sulle: konkurentsivõimelist palka,

tööd uuendusmeelses ja arenevas kollektiivis.

Töökoht: Keskpuiestee 33, Kiviõli.

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald (tasuta buss Rakverest).

Aaspere Agro OÜ Lääne-Virumaal otsib oma meeskonda

Töötajalt eeldame algtasemel arvutioskust ja head
töötahet. Pakume konkurentsivõimelist palka, korteri

võimalust, tänapäevaseid töötingimusi.
Aaspere Agro OÜ on kiirelt arenev innovatiivne ettevõte.

uude robotiseeritud farmi OPERAATORIT

Info tel 5757 0088

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

BUSSIJUHT - 
KLIENDITEENINDAJAT

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke bussijuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat. juhiluba ja 
   kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

Kas Sulle
meeldib

kirjutada?

Sind huvitab,
mis maailmas

toimub?
Tahad lisaraha

teenida?

Kui jah, siis kirjuta
artikkel ja saada see

toimetusse.
E-post:

toimetus@kuulutaja.ee
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Lihas- ehk jõutreeningu roll 
       eesmärkideni jõudmisel

III osa
Täna selgitan hingami-
se ja tempo valiku põhi-
mõtteid jõutreeningul 
ning loo lõpuosas kes-
kendun edasijõudnute 
treeningu ülesehituse-
le.

Kuidas hingata?
Sageli hoitakse harjutuse 

sooritamise ajal hinge kinni, 
mida tegelikult teha ei tohiks. 

Põhireegel on, et pingutuse 
ajal ehk vastupanu ületavas 
faasis tuleks hingata välja 
ning vastupanu langetavas 
ehk järelfaasis sisse. Hingami-
ne peab olema sujuv. 

Algajatel on sageli raske 
üheaegselt nii harjutuse soo-
ritamisele kui hingamisele 

keskenduda, sellisel juhul 
soovitan lihtsalt sujuvalt hin-
gata. Erilist tähelepanu peaks 
hingamisele pöörama need, 
kellel on kõrge vererõhk.

Amplituud ja tempo
Harjutuste sooritamisel ei 

tohiks amplituudi liiga lühi-
keseks jätta. Kõik kordused 
seerias tuleks sooritada mak-
simaalse amplituudiga ja su-
juvalt, vältides pause soori-
tuste ajal. See tagab maksi-
maalse koorumuse lihasele.

Teatud harjutuste ja meeto-
dite puhul esinevad siin eri-
nevused, kuid tavaharrasta-
jaid need ei puuduta.

Harjutuse sooritamise tem-
po all mõeldakse eelkõige 
korduste sooritamise kiirust 
seerias. Tavaharrastajal on 

soovituslik teha pingutus ehk 
harjutuse kontsentriline faas 
kiiresti ja ekstsentriline faas 
ehk lihase venitusse viimine 
aeglaselt, sujuva pidurdusega.

Kiire pingutusega kaasame 
töösse rohkem lihaseid. Pin-
gutuse faas võiks kesta umbes 
sekundi ja langetav faas um-
bes kaks sekundit.

Samas võib mõne harjutuse 
puhul väga kiiresti raskuse 
surumisega kaasneda vigastu-
seoht. Seetõttu soovitan soo-
ritada harjutusi pigem aegla-
semalt, kui väga kiiresti.

Pause liigutuse alg- ja 
lõppfaasis üldjuhul ei tehta.

Edasijõudnute treening
Kui algaja aeg treeningsaa-

lis on läbi saanud, tuleks ha-
kata koormust tõstma. Tree-

ningpäevi võiks siis nädalas 
olla juba kolm-neli.

Kolm korda nädalas treeni-
des võib jaotada lihasgrupid 
kas kahele või kolmele päeva-
le. Esimese variandi puhul tu-
leks alakeha ja ülakeha liha-
seid treenida üle päeva.

Sellisel juhul võiks suure-
matele lihasgruppidele nagu 
rind, selja lailihas, reie eesosa 
ja delta ehk õlg, teha 6-9 see-
riat ühes treeningus. Triit-
sepsile, biitsepsile ja säärele 
võiks teha umbes 5-7 seeriat 
ning selja alaosale, trapetsile, 
reie tagaosale ning kõhule 
3-4 seeriat ühes treeningus.

Jagades lihasgrupid kolmele 
päevale, võib neid natuke 
rohkem koormata. Rinnale, 
selja lailihasele, reie eesosale 
ja deltale võiks teha 8-12 see-

riat ühes treeningus. Triit-
sepsile, biitsepsile ja säärele 
tuleks teha 6-9 seeriat; selja 
alaosale, trapetsile ja reie ta-
gaosale 5-6 seeriat. Kõhuli-
haste treeningu maht võiks 
olla samuti 3-4 seeriat ühes 
treeningus, kuid kõhtu võiks 
treenida kahel päeval nädalas.

Kolmel korral nädalas tree-
nijatel oleks mõistlik jätta 
jõutreeningute vahele puhke-
päev.

Neljal päeval nädalas tree-
nides võib lihasgrupid jaotada 
kahele, kolmele või neljale 
päevale.

Kava koostamisel soovitan 
igal juhul pidada nõu treene-
riga.

Taastusfaasi olulisus
Mida intensiivsemad on 

treeningud ja mida sagedami-
ni neid tehakse, seda olulisem 
on ühe kergema treeningnä-
dala lülitamine treeningplaa-
ni.

Kõige lihtsam on iga kolme 
nädala tagant teha üks ker-
gem nädal, jättes lihasgruppi-
de jaotuse, harjutused ja tree-
ningkordade arvu nädalas sa-
maks, kuid vähendades tun-
tavalt seeriate arvu lihasgru-
pile. Seeriate arv võiks olla 
tava treeningpäevast umbes 
60 protsenti väiksem ja ras-
kus umbes 70 protsenti mak-
simumraskusest.

Taastusfaas annab puhkust 
lihastele käsklusi jagavale 
närvisüsteemile ning aitab 
seeläbi saavutada parema 
treenituse taseme.

Kava tehakse 3 korda nädalas ülepäeviti, raskused vali 
ise. Tee kindlasti eelsoojendus, näiteks veloergomeetril 
10-15 min. Peale harjutuste sooritamist venita, 10-15 
sekundit lihase kohta. Puhka seeriate vahel umbes 1-2 
minutit.

NÄIDISKAVA: ÜLA- JA ALAKEHA JAOTUS
Esimene päev - jalad, kõht
Harjutus 1 Kükk hantlitega 
3x 12-15

Harjutus 2 Sääresirutus trenažööril 
3x 12-15

Harjutus 3 Säärepainutus tre-
nažööril 3x 12-15

Harjutus 4 Reite eemaldamine trenažöö-
ril 3x 12-15

Harjutus 5 Reite lähendamine tre-
nažööril 3x 12-15

Harjutus 6 Päkkadele tõus istudes 
3x 12-15

Harjutus 7 Keretõsted fi tnesspallil 
3x 15-20 Harjutus 8 Puusatõsted maas 3x 15-20

Teine päev - ülakeha

Harjutus 1 Surumine lamades kangiga 
3x 12-15

Harjutus 2 Lendamine trenažööril, nn. 
liblikas 3x 12-15

Harjutus 3 Tõmbed ülalt rinnale 
3x 12-15

Harjutus 4 Tõmme hantliga küljele 
3x 12-15

Harjutus 5 Hantlite tõsted kõrvale istu-
des 3x 12-15

Harjutus 6 Taganttoengus kätekõverdu-
sed 3x 12-15

Harjutus 7 Biitsepsitõsted hantlitega 
3x 12-15

Harjutus 8 Seljasirutus pingil 3x 12-15
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8. aprillil toimub teist 
kevadet järjest Eesti Ka-
lastajate Seltsi korral-
datav talgute päev „Kal-
dad puhtaks“. Talgute 
päeva jooksul korista-
takse Eesti veekogude 
kallastelt sinna sattu-
nud prügi.

Katrin Kivi

„Eelmine aasta oli pigem 
selline proovimise aasta,“ sel-
gitas sündmuse algataja ja 
Eesti Kalastajate Liidu juha-
tuse liige Timo Tintse. „Taht-
sime näha, kas inimesed tule-
vad ideega kaasa. Meile enda-
legi ootamatult osales ligikau-
du 500 inimest üle Eesti. 
Esindatud olid kõik maakon-
nad.“

„Kuna saime palju positiiv-
set tagasisidet, siis otsustasi-
me tänavu suuremalt ette 
võtta,“ rääkis Tintse. „Oleme 
koostöös AS Eesti Keskkon-
nateenuste ja MTÜ Eesti 

„Veganlus ei ole ainult söö-
misharjumus, nagu üldiselt 
arvatakse“ rõhutab Marimai. 
„Lisaks toitumisele ehk tervi-
se aspektidele on veganlusel 
ka esteetilised väärtused ja 
keskkonnategurid. Kui neid 
mõista, siis on veganlus loo-
mulik valik.“

„Leian, et igal loomal on õi-
gus elule,“ on ta veendunud. 
„Pole eetiline kasvatada loomi 
selleks, et inimene saaks neid 
tarbida omakasu saamise ees-
märgil. Olgu selleks siis 
kõhutäis või hoopis meelela-
hutus.“

Marimai räägib, et rahvus-
vahelise organisatsiooni A 
Well Fed World andmetel ta-
petakse aastas 70 miljardit 
looma. „Minu meelest on ka 
see liiast, et 30 protsenti kogu 
maismaast ja umbes 70 prot-
senti põllumaast on kasutuses 
põllumajandusloomade kas-
vatamiseks: kas karjamaa või 
sööda tootmiseks. Uuringute 
põhjal võib öelda, et üks hek-
tar toidab aastas 30 veganit, 

aga vaid 5-10 segatoidulist.“ 

Ajakiri Vegan
Miks just ajakiri? „Kui ini-

mene on oma arengus jõud-
nud nii kaugele, et on üle vaa-
danud selle, mida sööb ja mi-
da selga paneb, siis jõuab ta 
eneseteostuse etapini,“ selgi-
tab Marimai.

„Olen erialalt disainer,“ vii-
tab Marimai, kelle teeneks 
võib pidada ka nädalalehe 
Kuulutaja küljendamist. „Ot-
sisin võimalust, kuidas saak-
sin maailmale anda oma pa-
nust. Kuidas saaksin muuta 
maailma paremaks? Mulle 
sattus küljendada kolleegi Ai-
var Ojaperve ajakiri Pruul. 
Vaatasin, et ajakirja tegemine 
on nii lihtne. Kuna minule on 
veganlus südamelähedane 
teema, siis nii panin eelmise 
aasta teises pooles aluse aja-
kirjale Vegan.“

Marimai tunnistab muiates, 
et ajakirja tegemine polnud 
siiski nii lihtne, kui esialgu 
kõrvalt vaadatuna näis, kuid 

Aprillis toimub talgupäev „Kaldad puhtaks ’17“
Palve on sorteerida jäätmed kolme eraldi 
kategooriasse, et jäätmekäitlus saaks toimida 
efektiivselt:
• PAKEND - kõik millesse on midagi pakitud, 

pudelid, purgid, joogitaara jms
• SEGAOLME - kõik mis ei ole pakend, ühe-

kordsed grillid, vanad saapad, riided jms
• OHTLIKUD JÄÄTMED - akud, värvipurgid, 

makrofl eksi balloonid, õlikanistrid jms

Keskkonnateenustega. lahen-
danud ka mulluse suurima 
murekoha ehk kogutud jäät-
mete ära andmine.“

„Jäätmete sorteerimine on 
väga oluline, et neid saaks 
jäätmejaamades uuesti kasu-
tusele võtta,“ jätkas ta. „ Tä-
navu saavad talgulised üle 
Eesti talgupäeval sorteeritud 

jäätmed tasuta ära anda. Olu-
line on, et talguline oleks re-
gistreeritud ja see info jõuab 
ka jäätmejaama.“

Titse rääkis, et lisaks vee-
piiril koristajatele on oma sü-
gavast huvist tänaseks märku 
andnud juba ka sukeldu-
misklubid Maremark, Me-
rehunt ja Eesti Sukeldujate 

Klubi, kes on lubanud korda 
luua nii mõnelgi veealusel 
probleemsel objektil.

Tintse sõnul puhastati eel-
misel aastal toimunud talgute 
käigus lisaks rannajoonele 
Hiiumaal ja Saaremaal ka 
paar väiksemat kinnikasva-
nud oja, et kala saaks kudema 
tulla. „Ka sel aastal on sarna-

sed tegevused oodatud, kuid 
kindlasti peab sellist tegevust 
eelnevalt kooskõlastama 
Keskkonnaametiga,“ märkis 
ta ja kinnitas, et aitab meelel-
di nõu ja jõuga asjaajamises.

Tintse sõnul on sündmuse 
korraldamise eesmärk kalas-
tusringkondades tõsta ini-
meste keskkonnateadlikust. 
„Palju on küsitud, et miks me 
seda koos talgupäevaga „Tee-
me Ära“ ei tee,“ tunnistas 
korraldaja. „Seal me ei eris-
tuks ja lahustuksime suurde 
massi. Oma talgupäevaga saa-
me kaasata väga palju kala-
mehi ja teisi looduses liiku-
vaid inimesi, kes teavad, kus 

on probleemsed kohad. Just 
sinna nad lähevadki korda 
looma ja Eestit paremaks 
muutma. Lisaks on lume alt 
juba varem see sodi välja sula-
nud ja kevad on kalameeste 
seas hinnatud püügiaeg - pa-
rim viis on seda teha puhtas 
kohas.“

Operatiivset infot ja küsi-
mustele vastuseid saab, kui 
liituda Facebooki lehega „Kal-
dad Puhtaks ’17“. Ühendust 
võib võtta ka Kaldad Puhtaks 
peaorganisaatori Timo Tint-
sega telefoninumbril 5666 
1161 või e-postiga talgud@
kalastajateselts.ee

Vegan: iga elu loeb ja kõigil on õigus elule
Mitte ainult maailm, vaid ka Rakvere on täis huvi-
tavaid teisitimõtlejaid. Siin elav Marimai Kesküla, 
on läbi ja lõhki vegan, kelle eetiline veendumus ei 
luba tarbida tooteid, mille valmistamise käigus on 
kasutatud loomi. Et laiema üldsuse tähelepanu 
pöörata massilise lihasöömise globaalsetele ka-
tastroofilistele tagajärgedele, annab Marimai välja 
ajakirja Vegan.

Katrin Kivi

kahetsema pole ta ka pida-
nud. „Veganite kogukond on 
väike, Rakveres seda praktili-
selt polegi. Ajakirja kaudu 
sain võimaluse suhelda ja 
luua suhtlusvõrgustiku, mis 
toetab minu arengut ja mis-
siooni. Olen selle ajaga palju 
õppinud ja uut teada saanud – 
nii disaineri ja peatoimetaja 
tööülesannetes olles, kuid ka 

veganluse kui elustiili kohta. 
Olen tutvunud väga lahedate 
inimestega. Näiteks meie aja-
kirjanikud, kes teevad kaas-
tööd nii suure pühendumuse-
ga. Olen neile lõputult tänu-
lik.“

Kasvav trend
Kui palju Eestis veganeid 

on, seda Marimai täpselt öel-

da ei oska, sest uuringuid pole 
tehtud. „Meiesuguseid võib 
olla kaheksa kuni kümne tu-
hande ringis. Facebookis on 
selline leht nagu „Jah, see on 
vegan“, millel on liikmeid 16 
000. Möödunud aasta lõpus 
oli aga 12 000. „Eesti veganid“ 
grupis on aga asjaosalisi 
6700.“

Ajakirja Vegan asutaja on 

kindel, et trend on pöördu-
matu kasvuga. „Noorte seas 
on see väga kiiresti leviv viis 
elada.“

Paraku pole ka veganluse 
taevas pilvitu. Marimai väl-
jendab pahameelt märtsis väl-
ja tulnud Tervise Arengu Ins-
tituudi toitumissoovituse üle. 
„Seal on kirjas, et taimetoit on 
enesepiiratud toitumine. Sa-
mal ajal aga koostatakse Soo-
mes lasteaedadele veganme-
nüüsid. Veganlus pole maail-
mas ju midagi uut. Liha 
süüakse rohkem Euroopas ja 
Ameerikas, kuid näiteks In-
dias on loomse toidu osakaal 
palju väikesem. Ma ei taha 
väita, et veganlus on mingi 
imeravim kõigi maailma hä-
dade vastu. Kindlasti on ve-
ganitel omad probleemid, ja 
nendest ajakirja vahendusel 
ka räägime. Meie eesmärk ei 
ole veganlust ilustada, vaid 
rääkida täpselt nii, nagu on. 
Saame seda teha, sest ajakiri 
on veganitelt veganitele. Meil 
on tekkinud fantastiline 
meeskond, kes kõik on vega-
nid ja teavad veganite prob-
leeme.“

Veganilt veganile? „See tä-
hendab seda, et me ei suru 
oma vaateid peale neile, kes 
selleks valmis pole,“ kom-
menteerib Marimai ja kinni-
tas, et tunneb rõõmu iga lu-
geja ja uudishimuliku üle, kes 
ajakirja lugema satuvad. „Ka 
see, kui inimene hakkab tead-
likult loomseid tooteid vähem 
tarbima, on meie jaoks suur 
võit. Iga elu loeb.“

Jaanek Budrikas pole 
tänavu veel end talgu-
tele registeerinud, kuid 
plaanib seda kindlasti 
teha. Möödunud aastal 
osales ta talgutel Rutjal 
koos oma perega. 

Foto: erakogu

Marimaid toetab tema 
ettevõtmistes veganist 
elukaaslane Kristjan. Koos 
käisid nad ka Taimetoidu 
messil ajakirja esitlemas.

Foto: Kerly Ilves
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•  Mü ü a  3 t o a l i n e  k o r t e r 
Tapa linnast 5km kaugusel 
Va h a k u l m u s .  K o r t e r  7 7 
m2, rõdu, 2 ruumi panipaik, 
suured toad, vannituba, WC 
ja köök, koos mööbliga, uus 
õhksoojuspump Mitsubishi -25c, 
elektriradiaatorid, külmkapp, 
elektripliit, televiisor, digiboks, 
keldr iboks,  parkimiskoht. 
Maja juures grillimiskoht maja 
elanikele, kõrvalmajas lasteaed, 
bussiühendus Tapa linnaga. 
Majas toimiv korteriühistu. Hind 
12 900 €. Tel 5383 8315

• Müüa 4toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5566 7166

• Müüa 4toaline keskküttega 
korter  Rakvere l innapiir i l 
Ussimäel Pagusoo 9. 84 m2, I 
korrus, 2 rõdu. Hind 59 800 €. 
Lisainfo tel 5800 5601

• Müüa ridaelamu Pajustis koos 
garaaži ja saunaga. Hind 35 000 
€. Info tel 5838 8787

• Müüa vanem maja L-Virumaal 
Haljala alevikus, suur krunt. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 17 km Rakverest. 
Tel 5566 5275

• Müüa heas seisukorras 
möbleeritud maja  Tapa 
linnas, 3 tuba, kesklinna 
lähedal, lähim pood 100 
m, soodushind 39 900 €. 
Võimalik vahetada Tallinna 
korteriga. Tihe rongiliiklus, 
Tapalt saab 13 korda päevas 
alla tunnise rongisõiduga 
Tallinnasse. Täpsem info tel 
511 0478

• Müüa suvila Kalikülas. Krunt 
1600 m2, suvemaja 25 m2, elekter 
10A. Tel 5557 5312

• Müüa kinnistu 1 ha Avispeal. 
Hind 4 500 €. Vana talukoht. Tule 
vaata ja osta ära! Tel 502 0614

• Müüa soodsa hinnaga aiamaa 
Tõrmas. Territooriumile on 
ehitatud aiamaja (pooleli) ja on 
olemas vesi. Mõnus puhkepaik. 
Tel 511 5596

• Ära anda 2toaline ahiküttega 
korter Koeru vallas Kuusnas. Tel 
5669 3339

• Müüa Rakvere kesklinnas 
1toaline korter, III korrus. Hind 
24 000 €. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa soodsalt 1toaline korter 
alevis. Tel 523 0428

• Müüa 1toaline ahiküttega 
korter Sõmeru vallas Vaekülas 
koos aiamaaga. Renoveeritud 
vannituba ja köök, vahetatud 
aknad, aktiivne korteriühistu. 
Hind 2 900 €. Tel 55 685 956, esta.
botvin@mail.ee

•  Mü ü a  1 t o a l i n e  k o r t e r 
Kundas Mäe tn 12, II korrus. 
Korter remonditud, osaliselt 
möbleeritud. Hind 3 600 €. 
Kontakt telefonil 551 9536

• Müüa 2toaline k.m. korter 
kesklinnas. III k., aknad-uksed ja 
rõduuks vahetatud, heas korras. 
Otse omanikult. Info 5839 4340

• Müüa Rakveres Lennuki tn 
2toaline täiesti renoveeritud 
korter. Osaliselt sisustatud, köök 
koos tehnikaga, II korrus, soe 
korter ja väikesed maksud. Hind 
25 000 €. Info tel 518 8770

• Müüa 2toaline korter Vinnis 
Tiigi tn 7. Remont on tehtud. 
Korter III korrusel ja maja keskel. 
Otse omanikult. Tel 508 3997

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Kadrinas. Tel 5395 4530

• Müüa Kadrina alevis 2toaline 
keskkütega korter. Hindamisakt 
olemas. Hind 13 000 €. Tel 5803 
3332

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
48 m2, V korrus. Tel 5564 5376

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus Ääsi tn 6. Toad eraldi, 
WC ja vannituba eraldi. Köök ja 
magamistuba rõduga. Parkimine 
maja ees. Korter on koheselt 
vaba ja elamiskõlbulik, lihtsalt 
koli sisse! Hind 5 999 €. Hinna 
osas võimalik läbi rääkida. Tel 
5348 5128

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Tapa linnas, paigaldatud 
uus turvauks. Võimalik aidata 
remonditöödel. Tihe rongiliiklus 
Tallinnaga. Hind 6 600 €. Tel 511 
0478

• Müüa Haljalas  Põl lu 17 
3toaline mugavustega korter. 
66,9 m2, rõdu. III korrus. Hind 
24 000 €. Tel +372 503 5851 või 
+372 509 1581

• Müüa Kundas Kasemäe tn 15 
3toaline korter. Hind 9 000 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa võlgadeta  3toaline 
korter telliskivist majas Kohtla-
Järvel Olevi tn 38 viiendal 
korrusel. Vajab remonti. Hind 
3 000 €. Hel. peale kl. 18 tel 526 
3168

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

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Ostan kiiresti otse omanikult 
1-2toalise korteri Rakvere lin-
nas. Korter võib vajada remonti. 
Tel 518 7979

• Soovin osta Rakveres või Hal-
jalas remontivajava korteri. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 
5188 770

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile Tapa linnas erine-
vad 1-3toalised korterid. Info 
tel 5110 478

• Üürile anda 1toaline puukütte-
ga korter (38 m2) Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Üür 190 €/kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline ahikütte-
ga möbleeritud korter Laekveres 
(vesi sees). Info tel 527 0058

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

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Audi A4 sedaan, punane, 
01.1998. a 1,6 74 kW bensiin, 
manuaal, punane. Tel 528 6739

• Müüa Audi A4 2005. a. Heas 
korras automaat, tumesinine, 
uued 17’’  valuveljed koos 
rehvidega, talverehvid, tehtud 
just suur hooldus. Hind 4 500 €, 
järelmaksu võimalus. Rohkem 
infot tel 5188 770

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Tel 5164 685
rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3
CAROLA ÖÖKLUBI/

SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

OST

• Korralik noormees soovib 
alates maikuust üürida vähemalt 
kaheks aastaks  1-2toalist 
korterit Kadrina alevikus. Teada 
anda tel 5551 4348 või 5566 3132

• Üürin era kivimajasse omaette 
tühja toa. Tel 523 0428

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5363 6917

• Soovin üürida 3-4toalise 
korteri Kundas. Kiire! Tel 505 
6147

• Võtan üürile puuküttega 
korteri pikemaks ajaks. Tel 
5377 9963

• Vahetada 2toaline ja 1toaline 
keskküttega korter Kundas ühe 
elamispinna vastu või korterid 
müüa. Tel 518 9064

• Vahetada 2017. a renoveeritud 
ja täielikult möbleeritud 2toaline 
korter Kundas kinnisvara vastu 
Rakveres või lähiümbruses. 
www.kv.ee/2890337. Tel 5550 
0588

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 Aart
Kutseline maakler
5697 5217

UNISTUSTE KODU SÕMERU ALEVIKUS PAPLI 5

Kinnistu 1568m², elamu 96 m², 3 tuba, saun, garaaž

120 000 € Nele Aart,  5697 5217

ROHEVAATEGA KORTER 
RAKVERES LENNUKI 1

3 tuba, 53,7 m², 4/5, uued aknad, rõdu

25 990 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

HUBANE KODU VAIKSEL TÄNAVAL
TAPA PIIRI 4

Kinnistu 600 m², elamu 85,1 m², 4 tuba, abihoone

39 990 € UUS!

RENOVEERIMIST VAJAV PEREKORTER
RAKVERES KUNGLA 7

Korrus 4/5, 78 m², 4 tuba

37 000 €

Taivi Kask, 5567 1233

JÕEÄÄRNE SUVILAKOMPLEKS
SÕMERU VALLAS SÄMI KÜLAS

Kinnistu 1,93 ha, suvila 35,7 m², 3 tuba

28 500 € UUS HIND!

AVAR RÕDUDEGA KORTER
KADRINAS KALEVIPOJA 

4 tuba, 80,5 m², 3/3, seisukord hea
Margus Punane,  504 9998

PRIVAATNE TALU, SUUR KINNISTU
VIHULA KÜLAS LALLOMETSA

Kinnistu 9,1ha, elamu 80m², uued aknad ja fassaad

44 990 € UUS HIND!

MÕNUSA PLANEERINGUGA KORTER PERELE
VÄIKE-MAARJAS JAAMA 2

Korrus 1/3, 71,8 m², 4 tuba, elektriküte

SUURE KRUNDIGA KINNISTU
RAKVERES PÕHJA 5

Kinnistu 3,23 ha, elamu 120,10 m², 5 tuba

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998

10 900 € UUS HIND!

Taivi Kask, 5567 1233

37 990 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

85 000 € 

Taivi Kask, 5567 1233

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SEMINARI TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Korter maja keskel

• Klaasidega rõdu

527 1011

527 1011

527 1011

36 000 €

139 000 €

• Kinnistu 12,16 ha

• 2 magamistuba

• Mereni 7 km

MÜÜA ILUS MAAKODU
KIVA KÜLA VIHULA VALD

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KALDA TN KUNDA

• Renoveeritud, hea maja

• Hea asukoht kesklinnas

• Merevaade aknast

49,9 m², I k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERE

• Läbi maja planeering

• WC ja vannituba eraldi

• Suurepärane asukoht

15 500 €

37 000 €

 48 m², III k 527 1011

527 1011

527 1011

527 1011

 148 m², III k

43,7 m², III k

527 1011

138 m²

SOOVITAKSE 

OSTA MAJA 

TAPA LINNAS. 

527 1011
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

OST

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

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.rake  .ee

* 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/qua  ro                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

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan uusi VAZi, Moskvichi 
plekke, uksi, tulesid, stangesid, 
uusi Veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid, hea pakkumise 
korral kiire tehing. Helista 5612 
3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-
Virumaal tuleme kohale 1H 
jooksul!

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005.a. uuem keremudel, 
74KW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad,  väga korralik, 
ökonoomne, kehtiv ülevaatus, 
soodsalt! Rakvere. Tel 59037780

• Müüa Ford Fusion 1,4 bens. 
2006. a sinine, läbisõit 112 000 
km. Auto heas sõidukorras, 
ü l e v a a t u s  k e h t i b .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 523 2215

• Müüa kaubik Ford Transit 
1998. a. Sõidukorras, ülevaatus 
olemas, valget värvi, diisel. Hind 
500 €. Tel 5333 2105

•  M ü ü a  H y u n d a i  G e t z 
(esisillavedu), manuaal 2007. 
a. Üks omanik (pensionär). 
T a l v e r e h v i d  v e l g e d e l . 
Vähesõitnud (37 000 km). Tel 
5831 4775

• Müüa Lada-12 2004. a. Kiire! 
Tel 5395 8952

• Müüa Mitsubishi L200 kastiga 
maastur. Nelivedu aeglustiga, 
diisel 2,5, manuaal, 2007. a, 
kõrge kasti kate, sp näit 250 000 
km, valuveljed, talverehvid, 
suverehvid orig. valuvelgedel. 
Iga aasta hooldatud. Tel +372 
5615 7301, Mait

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra 05/2008. 
a 1.9 74 kW diisel, manuaal, 
univeraal, kliimaautomatik, 
püsikiirusehoidja, veokonks, 
toonitud klaasid, vihmasensor, 
n a v i g a t s o o n i s e a d e , 
multifunksionaalne rool, auto 
väga heas korras, rohkem infot 
telefoni teel. Rakvere. Hind 3 800 
€. Tel 510 6763

• Müüa Opel Astra 1,6 74 kW 
sinine met. Auto on heas korras, 
rooste puudub. Saksamaalt. 
Hind 1 490 €. Tel 5377 1504

• Müüa Opel Meriva 1,4b 2006. 
a. üks omanik. Eestist uuena 
ostetud, läbisõit 135 000 km. 
Palju lisasid. Hind kokkuleppel. 
Tel 502 8156

• Müüa Opel Vectra Comfort 
1,8i 03/2002. a 92 kW bensiin, 
hõbedane, sedaan, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
el.aknad, stereo, veokonks, 
täiesti roosteta, mõlkideta, 
kehtiv ülevaatus, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2005. a. ÜV 09.2017. Soodsalt. 
Hind kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa Seat L eon  1,9TDI 
09/2005. a 81 kW, turbodiisel, 
t u m e s i n i n e  m e t a l l i k , 
luukpära, 5 ust, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, tume salong, 
ilusad orig.valuveljed, kehtiv 
ülevaatus 09/2017, parima 
ning kestva VW mootoriga, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Carina E 1997. 
a. Sõidukorras, üv oktoobrini. 
Tel 5830 0070

• Müüa VAZ 2101 1973. a. Heas 
korras. Tel 5330 1620

• Müüa Volkswagen B ora 
1 ,9TDI 11/2001.  a  66 kW, 
turbodiisel, hõbedane, sedaan, 
4xel.aknad, kesklukk puldist, 
p ü s i k i i r u s e h o i d j a ,  t u m e 
salong,  roosteta,  korralik, 
kehtiv  ülevaatus 11/2017, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant Basis 1,6i 10/2004. a 
77 kW bensiin, kuldne metallik, 
t ä i u s l i k  h o o l d u s r a a m a t , 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
püsikiirusehoidja, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, kehtiv 
ülevaatus 10/2017, väga korralik, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswag en Polo 
luukpära 2006. a bensiin. Müüa 
Ford Focus universaal 2004. a 
bensiin. Autod Hollandist. Tel 
502 3559

•  M ü ü a  1 4 - 1 6 t o l l i s e d 
suverehvid. tel 5552 7229

• Müüa kasutatud suverehvid 
Continental 4 tk, 175/65 R14C 
(sobivad ka väikekaubikule). 
Mustrit 6 mm. Hind 80 €. Tel 
514 3751

•  Mü ü a  u u e d  suv e rehv id 
195/65R15 ja 205/70R15. Tel 
5330 1620

Müüa VW Golf III kasutatud 
plekkveljed. Tel 5383 9410

•  Mü ü a  v a l u v e l j e d  k o o s 
rehvidega Audile. Ühe suve 
kasutatud valuveljed ja rehvid . 
Veljed 16”, rehvid 205x55. Mustri 
sügavust 5-6mm. Velgedel kehtiv 
garantii. Hind 290 €. Tel 5335 
8305

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve (13-, 14- ja 15tollised). 
Tel 529 1004

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

•  M ü ü a  F o r d  M o n d e o 
varuosasid 2000. – 2007. a. Tel 
5646 6933

• Müüa Moskvitš 412-2140 
uued allesjäänud varuosad, 
väikese tasu eest (ruum vaja 
vabastada). Kiire! Rakvere. 
Info tel 529 6093

• Müüa VW Golf 4 suverehvid 
velgedel 195/65R15. Hind kok-
kuleppel. Tel 5340 5722

Sisesta kuulutuse tekst 
kuulutused.kuulutaja.ee

Saada   kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista  32 25 093

Tule  toimetusse 
Tobia küla, 

Rakvere vald E - R 9-17 

Eraisikute reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 6a 

asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee
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• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
tapeetimine, värvimine, parke-
tipaigaldus. Tel 518 7979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Teostan lammutustöid  ja 
ehitusprügi äravedu. Samuti 
p a ku m e  k o r t e r i ü h i s t u t e l e 
keldrite puhastustööd. Tel 518 
7979

•  Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult ja boilerite remont, 
puhastus. Tel 5890 2983    

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Kõrvalhoonete ehitus. 
Märtsi lõpuni soodushinnad! 
Tel 5685 6320

• Cold-Constructions OÜ tu-
leb ja aitab. Kui sul on vaja 
abi sise- või välistöödel, soovid 
ilusat terrassi, kus oma soojad 
suvepäevad veeta, siis helista või 
kirjuta meile. Me tuleme ja aita-
me, teeme erinevaid plekitöid, 
puutööd, sisetööd, vahetame 
ka katuse ja valame põranda. 
Helistage ja kirjutage julgelt, 
5681 2496

• Ehitustööd, remont ja reno-
veerimine. Tel 5646 0674

• Elamusisesed ehitus- ja re-
monditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e -  j a 
r e s t a u r e e r i m i s t ö ö d . 
V a j a d u s e l  a i t a m e 
p r o j e k t e e r i m i s e l  j a 
sisekujundamisel. Tel 5685 
6320

* 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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

TAPA BUSS OÜ

• Reisijate vedu 
19- ja 48kohaliste bussidega.

• Ekskursioonide korralda-
mine atesteeritud giididega, 
koostöö paljude turismifi r-
madega

• Teatrite, kontserdite 
külastuste korraldamine

• Tellimussõidud

Info: tel 5650 9619
tapabuss@hot.ee
info@tapabuss.ee

Info ja pildid reisidest ka 
Tapa Bussi Facebooki lehel

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

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

• Teostan veoteenuseid (kaubik 
mõõtudega 4,5/2,1/2,0) üle 
Eesti. Tel 522 7916

• Scandic Houses OÜ annab 
väikemehhanismide ja kauba 
veoks  koos juhiga  rendile 
kaubiku Citroen Jumper. 16 
€/h või hind kokkuleppeline. Tel 
5628 3528

• Teostame remondi- ja ül-
dehitustöid. Lisaks korstnad ja 
muud müüritööd. Tel 5907 4912

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

• Ehitus- ja remonditööd. Maja-
de, kuuride, rõdude, terrasside, 
pesuruumide, saunade ehi-
tus, siseviimistlus, plaatimine, 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
koos värskeõhuklappide pai-
galdusega. Teenuseid on või-
malik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 
517 4192

• Plaatimistööd, vannitoa re-
mont, saunade ehitus, sisevii-
mistlustööd, boiler puhastus. 
Tel 5670 9080

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, küttesüstee-
mid. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Pakume ka pottsepa teenust 
ning korrastame teie küttesüs-
teemi dokumentatsiooni, han-
gime vajalikud kooskõlastused. 
Kodu tuleohutuse kaardistamise 
teenus. Tel 5555 3737

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Lääne-Virumaal, aastaring-
selt. Lisainfo telefonil 5608 
0592

• Kõik lammutustööd koos 
jäätme ärave o ga .  Eesti 
parimad hinnad. Tel 5685 
6320

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970
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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

kuulutused.kuulutaja.ee

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

• Teen korda ja hoian korras teie 
ettevõtte raamatupidamise. Tel 
505 1176

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)

Kontakt 
  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

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

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

Tel. 560 20 860   

 www.seesamava.ee 

Liug- ja tiibväravaid,  
Marantec’i  

Väravaautomaatikat 
Sulgureid, lukusüsteeme, 

käepidemeid 
Koostame ja paigaldame  

välis- ja siseuksi,  
 mööblit ja sisustust  

Müüme, paigaldame,  
hooldame:  

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel. 

elgom@hot.ee

• Müün, paigaldan  ja re-
mondin õhksoojuspump-
asid ja konditsioneere. Tel 
5024 944

• Õhukonditsioneeride ja 
soojuspumpade siseosa 
keemiline pesu. Siseseadme 
soojusvaheti ja ventilaatori 
läbipesu, iga 4 -5 aasta tagant, 
annab 15 - 20% kokkuhoidu. 
Hind 50 €. Tel 5343 5668, 
www.rmati.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• San.tehnilised tööd, kae-
vetööd väikeekskavaatoriga. 
Tel 511 9972

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• San.tehnilised tööd. Tel 5332 
4749

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  ja  r e m o n t . 
Rõngaste vahetamine. Tel 557 
4792

       Teostab järgmisi töid:

• üldehituslikud tööd, 
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd 
jne.

• kivi- ja puitfassaadid

• viil- ja lamekatused

• akende ja uste müük ning 
paigaldus

• san.tehnilised tööd

• elektritööd

Paide mnt. 7c, Tapa

Tel 5598 3983
e-mail 

rambuilder.leht@gmail.com

TORUTÖÖD

- vesi
- keskkü  esüsteemide 
  ehitus ja remont, ka KÜ
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Kevadine viljapuude hooldus 
ja noorenduslõikus. Tel 514 
3787, Heino

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463, 
Hallan

• Viljapuude lõikus. Hekkide 
lõikus. Aedade hooldus. Tel 
5802 9561

• Kohusetundlik aednik 
l õ i k a b  v i l j a p u i d , 
marjapõõsaid ja hooldab 
teie aeda. Pritsimisteenus 
puudele. Tel 5695 5582

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

• Võsalõikamine. Tel 5670 9080

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 
5343 6875

• Teen kodukoristust Rakveres 
ja selle lähiümbruses. Tel 5564 
1837

• KÜ keldrite puhastustööd. 
Odav, kiire töö Lääne-Virumaal. 
Tunnitasu kokkuleppel. Tel 5450 
5198

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik, veo võimalus. tel 322 7822, 
506 1547

• Naiskingsepp Rägavere tee 20 
E, T, N 8-15, K 11-18. Info 5559 
3019. Töö kiire ja korralik

• Pakun laavakivi massaaži, 
Ta i  r e f l e k s o l o o g i l i s t 
j a l a m a s s a a ž i , 
r e f l e k s o l o o g i a t , 
a u r a d i a g n o s t i k a t  j a 
kristallireikit Solar Plexus 
teraapiatoas Laada 5 III 
korrusel. Lisainfo tel 55 949 
880, www.spteraapia.info

• Klassikaline massaaž  20 
min./5 € (30 min./7 €), kupud 3 
€. Tel 5567 7800
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• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa põrandalaud (28x120, 
kuusk, 3m). Tel 5670 9080

EHITUS

OST

• Ostan saematerjali kiirmüü-
gihinnaga. Turuhinnaga mitte 
pakkuda ja ostan asbest torusid. 
Tel 526 4115

• Müüme 3m leppa 16 €/
ruum. Tel 5608 8887

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

• Müüa küttepuid kuivi ja märgi, 
võrgus ja lahtiselt. Tel 504 6111

• 30cm kuivad küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. Tel 
517 1522

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud (sanglepp, kask, lepp). Tel 
5192 4320

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

• Müüa kuivi pakitud küttek-
lotse ja kaminapuid, pelleteid 
ning puidu- ja turbabriketti 
alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130, 
523 8503

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 
50cm). Kuulutus ei aegu! Tel 
5695 1163

• Kuivad küttepuud: kask 40 eu-
rot ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda 
ka kaminapuid 40L võrkudes: 
lepp 2 eurot, kask 3 eurot. Tel 
5087430

KÜTTEPUUD

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

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

OST

• Kevadine tasuta vanametalli 
koristus. Pakkuda võib kõike, 
meeldiv teenindus! Info 5616 
5761

• Müüa odavalt tumba, diivani-
laud (kirss), sektsioonmoodul-
kapp (kirss), söögilaud ja 6 tooli 
(kirss),  televiisorilaud (kirss), 
kirjutuslaud (kirss), elektrira-
diaatorid, suusasaapad, rullui-
sud, jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

• Müüa roostevabast 200liitrine 
boiler. Hind 220 €. Tel 522 6515

• Müüa uus saunakeris (sügavus 
50cm, laius 40cm, kõrgus 70cm). 
Hind 210 €. Tel 5904 0151

•  S o o d s a l t  t u g e v a d 
kaarkasvuhooned (3x4; 3x6; 
3x8m). Transpordi võimalus, 
kiire tarne. Info ja tellimine tel 
5673 0411

• Müüa väike riidekapp (l. 80, 
s. 50, k. 210) Rakveres. Hind 
kokkuleppel. Tel 5554 0472

•  S u u r  v a l i k  k a s u t a t u d 
m u r u n i i d u k e i d , 
murutrimmereid. Jaama pst 
11, Rakvere. Tel 32 55 332

• Müüa töökorras arvuti Tigma 
Offi  ce (Estobuntu). Hind 60 €. 
Tel 5656 5866

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Avatud E-R 10-17.30, L 10–14, 
P suletud. Laada 37, II korrus

Müügil uus kevad-suve kaup

JALGRATTAD 

Naistele laias värvi ja suuruse 
valikus - 1 käik (165 €), 3 käiku 
(225 €).
Lastele lai mudelivalik, hind 
alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont.

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 4T, 4 
käiku. Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID 
mopeed 795 € (järelmaksuga 
26,30€/kuus)

OSTAME tuhandeid erinevaid va-

naaegseid esemeid! Mööbel (kum-

mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 

jm), toidunõud, kohviveskid, mili-

taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 

aumärgid, mürsukastid, varustus jm), 

kunst (maalid, graafika jm), ehted, 

fotod-postkaardid, märgid-meda-

lid-ordenid, raamatud, lambid-lühtrid, 

pudelid, väärismetallist esemed, jalg-, 

mootorrattad jm, tehnika, vanaraha 

(mündid ja paber), kellad (tasku-, 

seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle Eesti tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 

likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 

Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)16 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.

Tel 5608 8887

M
ÜÜA

KÜTTEPUUD

Kasutatud riidedUUS KAUP!

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS, HEKKIDE 
PÜGAMINE. 
Tel 5300 2883

MURUTRAKTORITE 

JA NIIDUKITE 

REMONT 
Jaama pst 11 Rakvere 

32 55 332 Forestplus OÜ

Mootorsaag STIHL MS 170

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

• Töömaht 30,1 cm³
• Võimsus 1,2 kW
• Juhtplaat 30 cm
• Kaal 4,1 kg

179 €

Ideaalne mootorsaag 
koduseks kasutuseks nii 
küttepuude saagimisel 

kui ehitustöödel

• Ostan soodsalt kasutatud köö-
gimööblit, pakkuda võib ka 
muud sisustust. Tel 511 0478

• Ostan parima hinnaga üm-
marguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee ja suuri 
hõbesõlgesid. Tel 5871 0351

• Ostan mullafreesi, motoploki 
või väiksema aiatraktori. Tel 
503 9650

• Ostan saunaboileri, ahju ja 
õlleankru. Tel 5808 1220

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

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

• Ostan raamatutest vanarau-
ani, vanarauast kila-kolani. 
Samas ka kolimis- ja jäätmeveo-
teenus. Tel 5808 1220

• Ostan kullast või hõbedast 
käekella, uuri, uurikette, port-
sigari. Vanu postkaarte ja fo-
toalbumeid. Tel 5665 5551

• Ostan raamatuid (tehniline 
kirjandus). Tel 503 9650

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

• Ostan vanu 1970.-1990. a val-
mistatud Vene 1/43 mudelau-
tosid ja Norma mänguautosid. 
Tel 529 1288

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Kuivad pliidipuud. OÜ Disain-
isahver pakub piiratud koguses 
võrkkottidesse pakitud kuivi 
pliidipuid. Segapuit, 30cm. 40L 
1,80 €. Alates 10 kotist transport 
Rakvere ja lähiümbruses tasuta. 
Tel 501 2326, www.facebook.
com/disainisahver. OÜ Disai-
nisahver pakub piiratud koguses 
võrkkottidesse pakitud kuivi 
pliidipuid. Segapuit, 30cm. 40L 
1,80 €. Alates 10 kotist transport 
Rakvere ja lähiümbruses tasuta. 
Tel 501 2326, www.facebook.
com/disainisahver

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

• Aastaringselt halupuud 30-
55cm. Halupuud autol laotult 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti. Helistage ja 
küsige milline kogus ja halupuu 
teid huvitab. Tel 503 0311

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 
3326
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OST

Nädalalehte 

saab tellida 
Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 

16 000!

TEATED

• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 520 
2036

• Müüa Kungla talu kartulit 
“Laura” ja “Gala”. Tel 514 1338, 
517 7422

•Müüa puhtatõuline nudi 
sokk, sõbralik, tõstab järglaste 
piimakust. Tel 339 8304

Müüa MTZ 80, kartulirootor, 
kallutaja haage, Zubrjonok. Tel 
5558 5956

• Müüa traktor T-25 1990. a. 
Heas korras. Tel 5330 1620

•  Mü ü a  ku u s e t a i m e d  j a 
männiseemned. Tel 5398 1891

• Müüa ader  (3 hõlmaga), 
saputaja, kartuli mutt, 2teljega 
käru,  äkke d,  v il jakülv ik, 
eterniit (110x175). Tel 325 7415, 
5563 8169

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

•  Ta p a m a j a  m ü ü b  e m i s e 
lihakehasid kojutoomisega. 
Info tel 53 517 414

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

PÕLLUMAJANDUS

METS

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

•  Ostan vanu 1970.-1990. 
a  v a l m i s t at u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan vanavarast kila-kolani. 
Kojukutsed, meeldiv teenindus! 
Tel 5031 849

• Kollektsionäär ostab ENSV 
ko olilõpume daleid .  Hind 
sõltuvalt tüübist kuni 1 500 
eurot. Tel 550 2073

• Ostan haakeriistad traktorile 
T-25, T-40, RS-09. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa taksikutsikad (lüh.
karv). Info 528 5416

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid (taksi mitte pakkuda). 
Tel 5560 9715

• Pakun tuhkrupoegi. Tel 5833 
0153

• Müüa saksa hiidküülikuid. Tel 
5394 0240

• Kodu otsivad 2 armast siiamit. 
Tel 5390 6545

• Juuksurid Alli 5620 3174 ja 
Ingrid 518 3110 ootavad teid 
Rakveres Laada 14

• www.toonklaas.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. 

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

• Ära anda tasuta pinnast. Tel 
514 3783

• Mehitamata õhusõidukite 
ehitus ja remont. Eriefektid 
õhus. Viru FPV. Tel 5550 0588

MUUDOÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 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. 

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Sind mäletavad metsalaaned,
Su töökaid käsi igatseb veel koduõu
ja valu südamest ei suuda matta mullapõu

FELIKS VALGAM
1922 – 1987

30. surma-aastapäeval ja 95. 
sünniaastapäeval süütame küünla 

kalli isa mälestuseks. 
Tütar LY, lapselapsed 

Ave-Triin ja Erki

Rein Aas! 

Sügav kaastunne Sulle onu 

ENDLI 

surma puhul. 

Lääne-Viru Pimedate Ühing

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet
 Karinile ja Harrile ema 

URVE KEHKLA 

surma puhul. 
Inga ja Kalle 

Sügav kaastunne lähedastele kalli 

ERNA VILU 

kaotuse puhul. 

Elle

Kallid Ene, Mare ja Ülo!
Sügav kaastunne teile onu 

ENDLI 

surma puhul. 
Mare Kadrinast

9 8 6
8 7 2 3

4 1
4 9 3

3 4
2 7 5 6
4 5

6 1 7 2
9 5 8 777777

3 6 5 7
2

5 1 8 6
5 3

9 7 2 4 1
1 8 7

6 8 9 5 1
1 5 8

9 2 4
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Aastate jooksul käis „Vi-
tamiinist“ läbi paarküm-
mend muusikut. Oma 
koostööd rahvale arm-
saks saanud ansambli-
ga meenutasid Teatri- ja 
Muusikamuuseumi üri-
tustesarja „Kuulsuste 
Koda“ kohtumisõhtul 
Peeter Vähi, Aivar Mäe 
ja Marju Länik.

Kaire Kenk

Ansambel „Vitamiin“ tuli 
kokku 1978. aastal. Asutajaks 
oli tollase Nõmme kultuuri-
maja ansambli „Halloo“ löök-
pillimängija Jüri Mitt.

Ansamblis hakkasid lisaks 
mängima „Halloost“ Priit 
Nettan basskitarril ja Rein 
Laaneorg kitarril, Joel Stein-
feldt laulis.

„Jaan Rello oli ka. Nime 
leidsin meditsiini ABCd lehit-
sedes,“ on Mitt meenutanud. 
„Mõtlesime ju ka Venemaa 
avarustele esinema sõita. Lää-
ne poole minekust ei tasunud 
tol ajal unistadagi. Lihtne ni-
mi „vitamiin“ sobis.“

Noorte muusikute 
teekond

Peeter Vähi rääkis kohtu-
misel, et teda sundis isa 
muudkui akordioni harjuta-
ma. „Pikapeale hakkas pilli-
mäng meeldima. Astusin Hei-
no Elleri nimelisse muusika-
kooli ja sealt edasi konserva-
tooriumi,“ meenutas Vähi. 
1977. aastal kutsus Eino Bas-
kin noore mehe tollasesse 
ENSV Riiklikku Filharmoo-
nia estraadiansamblisse, sealt 
edasi jõudiski Vähi „Vitamii-
ni“.

Marju Länik sai ENSV 
Riikliku Filharmoonia an-
samblisse „Vana Toomas“ so-
listiks juba 17aastaselt. „Vita-
miini“ kutsuti ta ansamblist 
„Muusik Self“. „Kaks aastat oli 
„Vitamiinis“ laulnud Anne 
Veski. Bänd oli end tuntuks 
mänginud. Nii tuntuks, et 
Anne Veski otsustas soolo-
karjääri kasuks. Meil oli vaja 
uut noort blondi, kes oleks 
atraktiivne ja suudaks Annet 
asendada,“ muigas Vähi.

„Aga ma ei tahtnud olla pel-
galt Anne asendajaks, värvi-
sin isegi juuksed tumepruu-
niks,” hüüatas Länik. „Otsus-
tasin sarnaneda hoopis too-
nase poptähe Sheena Eastoni-
ga ja olla üks rokitšikk.“

Aivar Mäe alustas aga hoo-
pis kõrtsimuusikuna. „Mängi-
sin Viitna kõrtsis. 1980. aasta 
oli märgiline aeg ja  ja Viitna 
oli märgilise tähendusega 
kõrts. Tallinnas valitses toona 
kord, et kõik restoranid pidi 
uksed kell 23 sulgema. Viitna 
tegi aga alles kell 23 uksed 

„Vitamiin“ andis tippajal 
280 kontserti aastas

lahti. „Vitamiini“ lugusid te-
gin ammu enne, kui ise bändi 
liikmeks sain,” meenutas 
Mäe. „Kord sõitis „Vitamiin“ 
mingilt haltuuralt tagasi Tal-
linna ja Viitnal tehti vahepea-
tus. Toona oli ju nii, et üks 
kontsert anti ametlikult, kaks 
tehti samal päeval kõrvalt,“ 
jätkas Mäe. „Mait Maltis oli 
just „Vitamiinist“ lahkumas. 
Selsamal õhtul tegigi Peeter 
Vähi mulle ettepaneku: mida 
sa seal Viitnal koltud, tule 
suurele lavale.”

Mäe sõnul võttis ta pakku-
mise kohe vastu. „Olin tollal 
23aastane, konservatooriu-
mis veel kaks aastat käia, aga 
jäin akadeemilisele puhkuse-
le.“

Mäe nentis, et „Vitamiini“ 
kogemus on aidanud tal elus 
läbi lüüa. „Esinesime ju tava-
liselt tuhande või paarituhan-
de kohaga saalides ning iga 
kord oli uus publik, keda pi-
did võitma — see on üks suur 
kunst, kuidas publikut enda 
näpuotsa saada. Neid osku-
seid saab kasutada ka oma et-
tevõttes tegutsedes.“

Retroülikonnad 
1960ndatest aastatest

Noorte muusikute jaoks al-
gas „Vitamiinis“ uus ja põnev 
eluetapp. Mitt oli suurepära-
seks mänedžeriks. Sõitis, Va-
na Tallinna liköörid kohvris, 
Moskva vahet ning sai „Vita-
miinile“ plaadilepingu, mille 
kohaselt anti Nõukogude Lii-
dus välja kaks Vitamiini LPd 
koos korduspartiidega viie-
miljonilises tiraažis.

Mitt ise ongi pidanud aas-
taid 1978 - 1982 „Vitamiini“ 
kuldajaks. „Tuuritamist oli 
palju ja 1980. aastal valisid 
kuulajad Tõnis Erilaiu ülipo-
pulaarses saates „Soovid, soo-
vid, soovid...“ „Vitamiini“ 
Eesti kõige populaarsemaks 
ansambliks. Aastas on 365 
päeva ja meie andsime tollal 
näiteks ühel aastal 280 kont-

serti,” on Mitt meenutanud.
Artistid rääkisid, et an-

sambli algusaegadel kanti 
poole meetri laiuse säärega 
atlasspükse. Kord juhtuti aga 
Eesti Televisiooni kostüümi-
lattu ning sealt leiti ühesugu-
sed hallid ülikonnad.

„Tollase moe kontekstis 
tõeline retro! Ja kui veel luge-
sime pintsakute etikettidelt, 
kellele need kunagi kuulunud 
olid - Abi Zeiderile, Kalju Te-
rasmaale, Emil Laansoole - 
olime tehtud mehed,“ rääkis 
Vähi.

„Üürisime need ülikonnad 
sümboolse summa eest paa-
riks aastaks ja tuuritasime 
nendega läbi terve tollase 
Nõukogude Liidu. NVSL ter-
ritooriumil mõjusid 1960nda-
test pärit ülikonnad ääretult 
stiilsetena. Kõik teised 
popbändid eelistasid ju sit-
se-satse. Oleme neis ülikon-
dades isegi ühe meie heliplaa-
di kaanefotol,“ lisas ta.

Vähi nentis, et nad ei ela-
nud ka nö rokkmuusiku elu-
stiili. „Me ei joonud ega laa-
berdanud. Tänu sellele, et me 
napsu ei võtnud, suutsimegi 
päevas kaks-kolm kontserti 
anda,” nentis Vähi. „Aga 
täiesti kaine peaga ei suutnud 
me ka kuude kaupa mööda 
Venemaad ringi sõita. Kui 
olid nn ülesõidupäevad - pi-
kad bussi- või lennureisid 
ühest kontserdipaigast teise - 
võeti elu veidi kergemalt.“

Vähi sõnul oli neil rublaajal 
bändisiseselt lausa range 
trahvisüsteem: „Iga proovi 
hilinenud minuti eest tuli 
maksta üks rubla, kui jäid 
pool tundi hiljaks, oli trahv 
30 rulba. Kui keegi tuli mär-
gatavate lõhnadega proovi, 
siis oli trahv 500 rubla, mis 
oli umbes viis keskmist kuu-
palka,“ selgitas ta.

Lennupilet Tallinna 
kui loteriivõit

1980ndate aastate Nõuko-

gude Liidus oli „Vitamiin“ nii 
populaarne, et kutseid kont-
serte andma tuli viis korda 
rohkem, kui anda jaksati.

„Olime valivad: Moskva, 
Minsk, Vilnius, Kiiev, Le-
ningrad. Mõnda paika tahtsi-
me minna kui turistid. Nii 
näiteks käisime peamiselt sel-
lest maadeavastaja huvist läh-
tudes Petropavlovks-Kam-
tšatkal, Ulan-Udes, Norilskis, 
Kesk-Aasias,“ rääkis Vähi.

„Kord veetsime Sotšis kaks 
nädalat, andes kontserte 2500 
inimest mahutanud Festival-
naja saalis,“ lisas ta.

Viimane eredaim kontser-
dikogemus oli „Vitamiini“ 
liikmetel Nõukogude Liidu 
kultuuripäevade ajal 1987. 
aastal Iraagis, kus veedeti ter-
ve novembrikuu. Kontserte 
anti kahes linnas – Bagdadis 
ja Mosulis. Läbi sõideti kuus 
provintsi, kus eestlasi kui 
Nõukogude Liidu esindajaid 
võeti vastu luksuslikult. Sõi-
deti politseieskordi saatel – 
kolm autot ees, kolm taga.

„Venemaal tuuritamise juu-
res oli kõige tüütum asjaolu, 
et saime valdavalt üheotsapi-
letid. Tagasi koju saamine oli 
üks lõputu õnnemäng. Len-
dasid siis, kui piletid õnnestus 
saada,“ kurtis Mäe. „Nii saigi 
ühel hetkel seal käimisest sii-
ber.“

„Vitamiin“ läks laiali 1989. 
aastal. „Olime ennast selleks 
ajaks muusikalises mõttes 
ammendanud,“ analüüsis Vä-
hi laialimineku põhjusi. 
„Ühest küljest olime saavuta-
nud soft-rock- või popbändi 
kuulsuse ja publik ootas meilt 
just sellist muusikat. Teisalt 
viljelesid „Vitamiini“ liikmed 
džässrokki bändis Uus Gene-
ratsioon. Lood, mis pakkusid 
muusikutele huvi, ei läinud 
publikule peale, ja vastupidi.“

Vasakult Aivar Mäe, Peeter Vähi ja 
Marju Länik kohtumisõhtul. 

Foto: erakogu

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turu köögivilja kioskis 23.03.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,60

Petersell kg 10,00

Till kg 15,00

Tippsibul kg 2,50

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Küüslauk kg 10,00

Redis punt 1,00

Värske kurk kg 3,50

Porgand kg 0,80

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Hapukapsas kg 1,50

Põlduba kg 3,00

Marin. kõrvits 0,5L 0,50

Marin. peet 0,5L 0,50

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 3,00 5,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Suir 200g 7,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, N, L 

kella 10st

liiter 0,67

NÜÜD TURUL MÜÜGIL:

Kasvuturvas 50L (Eesti)
külvi- ja pikeerimismuld 12L (Biolan)

päikesemuld 12L (Eesti)

HINNAD RAKVERE TURUL

SarSSSSSSSSS

KKKKreKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ek
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Baritonihäälne Lauri Vasar 
on tipplaulja Euroopas, kelle 
igapäevatööks on esitada 
kandvaid rolle A-klassi oope-
riteatrites ja kontserdisaali-
des.

Vokaali õppis ta Austrias, 
Saltzburgis. Nüüdseks on 
Lauri Vasar juba kümneid 
aastaid Saksamaal elanud. Ta 
on töötanud koos maailmas 
nimekate dirigentide, lavasta-
jate ja lavapartneritega.

2015. aasta novembris esi-
etendus Berliini Riigiooperis 
Schilleri teatris Wolfgang 
Amadeus Mozarti „Figaro 
pulm”, kus Lauri Vasar tegi 
debüüdi Figarona.

Lavastaja-dirigent, Berliini 
Riigiooperi üldjuht Jürgen 
Flimm jagas pärast etendust 
oma arvamust: „Lauri Vasar 
on laulja, kelle lavaline liiku-
mine on väga nooruslik ja 
värske, kusjuures samal ajal 
on ta ka humoorikas ja era-
kordselt elegantne. Mul on 
väga hea meel, et tema just 
Figarot mängib. Tema dü-
naamika laval annab hoo ka 
ansamblile.”

Kunagise Estonia tuntud 
operetitenori Harri Vasara 
noorem poeg Lauri Vasar on 
isale väga sarnane. Poolõde 
Kati Saara Vatmann ütles „Fi-
garo pulma” videot vaadates, 
et Lauri meenutas talle oma 
isa käte liigutuste ja kuklajoo-
ne poolest. Kohati aga isegi 
siis, kui tõstis ühte kulmu.

Isa ei kasvatanud Laurit, 
kuid andis talle oma nime 
-Vasar. Isa-poja side muutus 
tugevamaks siis, kui Lauri 
hakkas muusikat õppima. 

„Esialgu isa isegi vist pelgas, 
et tahan lauljaks saada. Ta 
teadis ju, et raske elukutse. 

Lauri Vasar esines külalisena 
Rahvusooperis Estonia

Lauri Vasar Estonia laval 
laulmas Richard Wagneri 
ooperis „Tannhäuser”

Foto: Liina Viru / Rahvusooper Estonia arhiiv

Aga kui isa nägi, et mul hästi 
läks, oli ta tõesti rõõmus,“ on 
Lauri meenutanud.

Figaro rolliga alanud hoo-
aeg oli 45aastasele lauljale 
märgilise tähendusega - Lauri 
Vasar vahetas Hamburgi Rii-
giooperi koosseisulise laulja 
staatuse vabakutselise vastu. 

See annab lauljale võimaluse 
suuremateks valikuteks ja nii 
astuski Vasar märtsi keskel 
külalisena üles Rahvusoope-
ris Estonia, lauldes Richard 
Wagneri ooperis „Tannhäu-
ser”.

Marvi Taggo

Rakvere Teater
24.03. kl 19 Astuge edasi! s. maja (lav. Erki Aule)
24.03. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
30.03. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neuhaus)
30.03. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)

Gustavi Maja
28. märtsil kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Suhtlemine 

loojaga“. Info tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Biore Tervisestuudios
Rakveres Laada 5 toimuvad:
24. märtsil kaaniravi, V.Kudrjavtsev
Seljaabi-kiropraktiku Artur Grigorjani vastuvõtt igal es-

maspäeval ja kolmapäeval
Homöopaadi Mirjam Heinloo vastuvõtt - kokkuleppel
Reg. vastuvõttudele 501 7960, info@biore.ee, 
www.biore.ee

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
30. märtsil kell 12 - juristi tasuta nõustamine, vajalik ette-

registreerimine
31. märtsil kell 13 - Eesti Nägemistervisekeskuse infopäev 

(Laada 29), vajalik etteregistreerimine, on veel mõned va-
bad kohad

PS! Leedu ja Kaliningradi ringreis (Kuldiga-Liepaja-Pa-
langa-Klaipeda-Kura säär-Nida –Kaliningrad) toimub 26.05 
- 01.06.

On vabu kohti.
Info 5342 9043

Lääne-Viru Pimedate Ühing
Koosolek toimub Kadrina Rahvamajas 30. märtsil kell 11. 

Külla tulevad hr Ago Kivilo ja Mari Sepp.

RMK Sagadi metsakeskus

Sagadi küla, Vihula vald

Tantsuks mängivad ansambli Melody Mix

lõbusad poisid, kaetud on heas vanas stiilis 

süldilaud, toimub õnneloos ja avatud on baar.

Pileti hind koos etenduse ja toiduga 39 € / in
Broneeri pilet kohe ja naudi naljapäeva Sagadis!

Lisainfo www.sagadi.ee

telefon 676 7888

1. aprillil kell 20.00

Naerupidu Sagadi mõisas
Piret Krummi stand-up etendusega!

Rakveres saab 
näha soomlaste 
fotokunsti

Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus saab 
kaeda näitust „Identitee-
di olemus”, mis esitleb 
viie noore ja andeka soo-
me fotokunstniku loo-
mingut.

 Fotograafid käsitlevad 
oma töödes identiteedi ja 
mäluga seotud küsimusi, 
kasutades selleks mitme-
suguseid tehnikaid, ala-
tes mustvalgest filmist 
kollaažideni.

Mis kujundab inimese 
identiteeti? Mis asjaolud 
ja sündmused mõjutavad 
meid kui üksikisikuid? 
Need küsimused pole 
inimkonna jaoks midagi 
uut, aga nende tähtsus 
on tänapäeva ühiskon-
nas taas teravalt esile 
kerkinud. Elame maail-
mas, mida iseloomusta-
vad muutuv poliitmaas-
tik ja teised globaliseeru-
mise tagajärjed.

Kunstnikud on erineva 
taustaga. Mõned neist 
kasvasid üles Helsingis, 
teised maal. Osad on 
soomlased, teised soo-
merootslased.

Teosed pakuvad vaate-
nurka sellest, kuidas 
noored täiskasvanud en-
nast määratlevad ning 
identiteedi mõistet taju-
vad. Käsitlus on lai: mi-
napilt, bränding, kaotu-
sekogemus jpm.

Näitus on avatud raa-
matukogu esimesel kor-
rusel märtsi lõpuni.

Kuulutaja
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast
värske sealiha, kotletid, snitslid

uus lihapood

Klassikaline seapraad
2,50 /kg€

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

kuni 30%
•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

UU
S

KA
UP
LU
S

SUURUSED 44 - 60
Rakvere Kroonikeskuses 1. korrusel

UU
S

KA
UP
LU
S

VOLÜÜMIKATELE

Kia cee’d hinnatud varustuspaketid ja lai mudelivalik, annavad
võimaluse praktiliseks otsuseks kõigile, kes hindavad muretud
ja kvaliteetset igapäevaelu. Kevad on uue elu algus!

Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril). Vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele. 
Kütusekulu (l/100 km)/CO2 (g/km): linnas alates 5,1/113, maanteel alates 3,7/102, keskmine alates 4,2/109.

Proovisõidus on kevadet:

TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu, Turu 47. 

PÄRNU: United Motors, Tallinna mnt 82. HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors, Järveküla tee 22. 

RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5. VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn 97. 

KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Valga, Pihlaka 2.

Kia cee’d kevadkollektsioon

salongides kuni -5000 €

www.kia.ee

mööbliriideid

Uus suur valik
kauneid

kardinakangaid ja

KAUPLUSES

Koidula tn 2, Rakvere

Oleme avatud

E-R 9.00-18.00

L 9.00-15.00

Tel 55515607
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