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AS Ferrel annab teada!
Anname teada, et seoses suurenenud

töömahtudega

lõpetab AS Ferrel

alates 01.05.2017 teenustööde

(tükeldamine, puurimine jne) osutamise.

Edaspidi saab profiile ja lehtmetalli

osta ainult täisla� dena ja lehtedena

töötlemata kujul.

AS Ferrel juhtkond.

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Katrin Kivi, 322 5090
katrin.kivi@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Kujundus
Renee Koit
reklaam@kuulutaja.ee

Küljendus
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 
5093 või e-postiga kuulutus@
kuulutaja.ee. 

kuulutused.kuulutaja.ee

Sisesta oma kuulutus kuulutuste portaalist. 

Portaalist sisestatud kuulutused ilmuvad ka 
ajalehes.
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Tallinnas Laagna tee ää-
res avati järjekordne 
Grossi Toidukaupade 
kauplus. Kauplust kü-
lastas esimesel päeval 
ligi 2500 inimest. Kanali 
ääres on nüüd 4 kaup-
lust, Tallinnas 15, ühte-
kokku on aga 58 kaup-
lust üle Eesti.

Katrin Kivi

Kauplus asub aadressil Vi-
kerlase 23. Kuni selle aasta 
jaanuari lõpuni tegutses 
80ndatel ehitatud hoones 
Maxima. Kui nende leping 
lõppes, viis OG Elektra AS 
kahe kuuga hoones läbi põh-
jaliku värskenduskuuri ja 
Grossi Toidukaubad alustas 
kauplemist 5. aprillil.

Esimesel päeval külastas 
kauplust ligi 2500 inimest. 
„Ootasime kaupluse avamist 
väga,“ kinnitas üks Lasnamäe 
proua Kuulutajale. Tema sõ-
nul on just ettevõtte omatoo-
dang, eelkõige aga värske ees-
timaine liha, mille järgi kaup-
lusesse tullakse.

Ka jaekaubandusketi oma-
nik Oleg Gross märkis, et ta-
jus väga sooja vastuvõttu. 

„Eks Lasnamäe inimese jaoks 
läheb meie lisandumisega os-
tukorv soodsamaks. Lähistel 
on veel ka Rimi ja Maxima. 
Konkurentsi tihenedes muu-
tuvad alati hinnad ostjate ka-
suks.“

Asukoht
„Kaupluse puhul on alati 

tähtis selle asukoht,“ märkis 
Gross. „Ka kõnealune kauplus 
on väga hea koha peal – ümb-
ritsetuna üheksakordsetest 
kortermajadest.“

„Olen kindel, et Vikerlase 
kauplus saab olema meie 
kaupluste käibe-topis esirin-
nas,“ jätkas ta. „Juba avamise 
päeval oli käive võrreldav 
meie parimate turul sisse töö-
tatud kaupluste omaga. Oli-
me selleks ka valmis, tegemist 
on suure kauplusega, kus on 
laiendatud kaubasortiment.“

Vikerlase on sellel aastal 
OG Elektra jaoks juba teine 
kaupluse avamine. Märtsi al-
guses taasavati Kuusalus 
kauplus. Järgmisena saavad 
Ida-Viru elanikud juurde 
kaks uut Grossi Toidukaubad 
kauplust: Orus ja Vokas. Aas-
ta lõpuks valmib Jüri ja Loo 
kauplus.

OG Elektra hõlmab lisaks 
jaekaubandusketile ka toidu-
ainetööstust.  „Kontsernist 
on kujunenud unikaalne ette-

Lasnamägi sai uue Grossi Toidukaubad kaupluse

võte, mis hõlmab kogu ahelat 
tootjast tarbijani,“ ütles ette-
võtja. „Seda eeskätt tänu meie 
tootmisüksustele, logistika-
keskusele ja jaekaubanduske-

tile, lisaks on neli farmi 
10 000 seaga. Nimetatud ahel 
annabki firmale suuruse, ta-
gab paindlikkuse ja stabiilsu-
se.“

Vikerlase kaupluse käive oli juba esimesel päeval 
võrreldav keti edukaimate kaupluste omadega. 

Fotod: Üllar Lehesoo
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„Teisipäeval, 8. aprillil 
1997. aastal ilmus esi-
mene Kuulutaja,“ mee-
nutas Rita Uukkivi, kes 
kõik need 20 aastat on 
hoidnud korras Kuuluta-
ja finantsasjad. „Algu-
ses plaanisime alusta-
da aprilli esimesel teisi-
päeval, aga kuna see oli 
1. aprill, siis me ei taht-
nud anda võimalust ini-
mestel arvata, et tegu 
on aprillinaljaga.“

Katrin Kivi

„20 aastat, tõesti jah?,“ ker-
gitas kulmu Oleg Gross, kui 
palusin praeguse peatoimeta-
jana meenutada lehe saamise 
lugu. Gross on nädalalehte 
Kuulutaja väljaandja AveC 
Kirjastuse OÜ omanik.

Turg nõudis
„96. aasta lõpus tuli minu 

juurde Eha Neito ettepaneku-
ga teha reklaamilehte,“ mee-
nutas Gross. „Tal oli reklaa-
mialal varajasem kogemus ja 
Lääne-Virumaale oli sellist 
toodet väga vaja ka. Virumaa 
Teataja tegi küll head tööd, 
kuid polnud kedagi, kes neile 
oleks konkurentsi pakkunud.“

Gross rääkis, et sobiva nime 
otsimiseks korraldati kon-
kurss. „Selle kõige juures on 
väga huvitav fakt see, et ni-
mekonkursi võitis Virumaa 
Teataja toonane peatoimetaja 
Hannes Kuusma.“

Esimene Kuulutaja oli neljal 
küljel ja täidetud vaid reklaa-
miga. Lehte trükiti toona 

Nädalalehel Kuulutaja täitub 20 aastat

13000 eksemplari. 
„Selleks, et inimese pilk pü-

siks reklaamil kauem, hakka-
sime tasapisi looma ka sisu,“ 
selgitas Gross. „Niimoodi on 
leht läbi aegade kasvanud 
reklaamilehest nädalaleheks.“

Lehe omanikuna märkis 
Gross, et Kuulutajal pole jää-
nud selle ajaga vahele mitte 
ainsatki ilmumist. „Oleme il-
munud regulaarselt – algselt 
teisipäeviti ja nüüd pikki aas-
taid reedeti - ja pole teinud 
ühtegi suuremat prohmakat. 
Muidugi mõista on olnud pa-
remaid ja halvemaid aegu, 
kuid tervikpilti vaadates on 

Kuulutaja olnud stabiilne 
leht.“

Konkurentsieelis
„Püsima jäämise saladuseks 

ja konkurentsieeliseks on 
Kuulutaja puhul kojukandega 
seotud kulude puudumine,“ 
selgitas Gross. „Inimene tuleb 
ja võtab lehe oma käega 
kauplusest. Kui nüüd lehe 
väljaandmise kuludele lisan-
duks näiteks kojukanne, siis 
poleks enam majanduslikult 
mõtet lehte välja anda.“ 

Algselt oli leht vaid maa-
konnakeskne, kuid niivõrd 
kui on laienenud Grossi Toi-

dukaubad, on leviala suure-
nenud ka Kuulutajal. Leht 
ulatub nüüd pea kõikjale üle 
Eesti, vähem on lehte saada 
Lõuna-Eestis ja Pärnumaal. 
Läänemaal ja saartele leht ei 
levi.

Grossi sõnul on lehetiraaž 
püsinud võrdlemisi stabiilse-
na. Kuulutaja tiraaž on prae-
gu 16 000 eksemplari. Sama-
võrd populaarne on ka 
pdf-failina leht, mis on alla 
laetav meie kodulehelt.

96. aastal alustati kahe töö-
tajaga: pikki aastaid Kuulutaja 
peatoimetaja ametikohustusi 
täitnud Eha Neito ja kujunda-

jana Gunnar Viese.
Läbi aegade on Kuulutaja 

tegevtoimetajad olnud selli-
sed hinnatud ajakirjanikud 
nagu Illar Mõttus, Andres 
Pulver ja Aivar Ojaperv. 
Nende kingadesse on nüüd 
astunud meie praegune te-
gevtoimetaja Liisi Kanna.

Lisaks Liisile on Kuulutajas 
veel tööl neli inimest. Pool 
naljaga öelduna on kuulutus-
te osakonna juhataja Kairi 
Kreis, kelle ametinimetus on 
tegelikult müügikonsultant. 
Tegelikkuses on aga tema 
vastutusalas kõik kuulutuste-
ga seonduv, alates nende vas-

tuvõtmisest lõpetades ajalehe 
küljele sättimisega. Lisaks 
teeb ta reklaamitööd, assis-
teerib raamatupidamist ja 
abistab toimetust.

Praeguse seltskonna staaži-
kaim töötaja on kujundaja 
Renee Koit, kellele pakub 
mitmekülgset tuge Marimai 
Kesküla, kelle ülesanne on 
Kuulutaja neljapäeviti küljen-
dada.

Siinkirjutaja on Kuulutajas 
tegutsenud neli aastat, algselt 
reklaamijuhina, millele lisan-
dusid veidi hiljem ka peatoi-
metaja ametikohustused.

Sünnipäeva puhul anna-
me alla!

Otsustasime seda tähtsat 
sünnipäeva tähistada alla and-
misega. Kõikidele reklaami-
dele, mis ilmuvad järgmise 
reede Kuulutaja külgedel, an-
name täiendavalt hindades al-
la koguni 20 protsenti. Alla-
hindlused ei laiene kuulutus-
tele.

See pole veel kõik, sest soo-
vime ka meie väga väärikale 
lugejaskonnale midagi pakku-
da. Loosime välja kolm Gros-
si Toidukaupade toidukorvi 
väärtusega 20 eurot nende 
vahel, kes annavad meile kir-
jalikult teada, mis neile Kuu-
lutaja veergudel kõige roh-
kem meeldib ja mis mitte. Li-
saks ootame asjalikke mõtteid 
ning nõuandeid. Kirju oota-
me pealkirjaga „TAGASISI-
DE“ kuni kolmapäevani aad-
ressile katrin.kivi@kuulutaja.
ee. Tagasiside, mis jõuab 
meieni hiljem kui 12. aprill 
kell 17, arvesse ei lähe!

Palju õnne sünnipäevaks kõi-
gile praegustele ja endistele asja-
osalistele!

Esimesed Kuulutajad olid must-valged. 
Fotol Oleg Gross.

Foto: Katrin Kivi

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

7.-19. aprill

-59%
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Nutiseadmete kasuta-
mine autoroolis on 
laialt levinud – küsitlu-
suuringu kohaselt on 
lausa 71 protsenti Eesti 
autojuhte viimase 12 
kuu jooksul roolikeera-
mise ajal mobiiltelefoni 
kasutanud.

Kaius Mölder

Kolmapäeval lõppes kuu 
aega väldanud Maanteeameti 
kampaania „Kui juhid, siis ju-
hi“, mis oli suunatud autojuh-
tidele, kes kasutavad auto 
roolis olles mobiiltelefone ja 
muid tähelepanu hajutavaid 
nutiseadmeid.

Kampaania korraldamist 
tingisid Maanteeameti telli-
tud küsitlusuuringu tulemu-
sed, mille kohaselt on viimase 
12 kuu jooksul autot juhtides 
mobiiltelefoni kasutanud 71 
protsenti Eestis elavatest au-
tojuhtidest. Üle poole vasta-
nuist tunnistas, et ei tahaks 
tegelikult autojuhtimise ajal 
telefoni kasutada, kuid tunne-
vad selleks kohutust. 35 prot-
senti juhtidest tunnevad end 
halvasti, kui sõidu ajal telefo-
nile ei vasta.

Samas kaasreisijad on aina 
kriitilisemad – 77 protsenti 
elanikest eeldas, et juht peab 
sõidu ajal keskenduma juhti-
misele ja mitte rääkima tele-
foniga.

Uuring tõi välja, et kõrva-
liste tegevuste tõttu juhtub 
Eestis iga päev keskmiselt 2,1 
liiklusõnnetust.

Politsei- ja Piirivalveameti 
ennetuse ja süüteomenetluse 

PPA sisekontroll menetleb 
politseinike rikkumisi

P olitsei- ja Piirivalveametis (PPA) töötab üle viie tu-
hande inimese, olles seega üks suuremaid tööandjaid 
Eestis. Kuna igas asutuses võivad töötajad toime 

panna rikkumisi, on PPAs selle ennetamiseks ja toimepan-
dud tegude menetlemiseks ellu kutsutus sisekontrollibüroo.

Sisekontrollibüroo töötajate tegevus algab politseisse töö-
le kandideerivate isikute taustakontrollist. Nad jälgivad ka 
tööle asunud ametnike võimekust tööülesannete täitmisel, 
samuti tegeletakse laekunud kaebuste lahendamisega.

Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrollibürood juhtiva 
Raido Vahtra sõnul on olukord aasta-aastalt muutunud pa-
remaks. Samuti on laekunud kaebuste arv langustendentsis. 
Samas on Eesti inimeste ootused politseinikele varasemate 
aastatega võrreldes tunduvalt kasvanud.

„Jälgitakse aktiivselt, kuidas politseiametnikud inimestega 
suhtlevad, mismoodi käituvad liikluses ja viivad läbi muid 
toiminguid. Tähelepanekutest antakse aktiivselt teada,“ rää-
kis Vahtra.

Kuid on ka pahatahtlikke kodanikke, kes esitavad sise-
kontrollibüroole valekaebusi. Menetlused tuvastasid eelmi-
sel aastal kaks sellist juhtumit, kus inimesed olid teadlikult 
fakte moonutanud. Mõlemal juhul anti valeavalduse tegijad 
kohtu alla.

Lisaks kodanikepoolse tagasiside analüüsimisele, jälgivad 
büroo töötajad ka ise ametnike sobivust ning menetlevad 
toime pandud süü- ja kuritegusid.

Viimase suurema töövõiduna tõi Vahtra välja operatsioo-
ni „Maarika“, mille käigus peeti kinni neli PPA töötajat, kes 
tegid koostööd kuritegeliku ühendusega ning said selle eest 
raha. Tagantjärgi tõdes Vahtra, et tänu väga heale konspi-
ratsioonile suutsid altkäemaksu võtnud ametnikud töötada 
organisatsioonis pikka aega ja nende tabamine oli väga kee-
ruline.

Samuti viib sisekontrollibüroo läbi plaanilisi kontrollme-
netlusi – vaatab politseipatrullide tegevust, piirivalvurite 
tööd ja aegajalt ka kriminaalpolitseinike menetlusi. Lisaks 
viib büroo läbi menetlusi, kui politseinik on sattunud sekel-
dustesse tööst vabal ajal. Tegeletakse ka juhtumitega, kus 
ametnik on istunud joobes peaga autorooli.

„Sisekontrollibüroo ülesandeks ongi objektiivse tõe välja-
selgitamine ja sõltumatu menetluse läbiviimine, sest kui üks 
ametnik uuriks oma kolleegi rikkumisi, kaotaks asi mõtte,“ 
lisas Vahtra.

Büroojuhi sõnul on asutuses teatud rikkumistega seoses 
nulltolerantsi reegel, mille puhul ametnik kindlasti enam 
teenistust ei jätka. „Joobes olles ametiülesannete täitmine ja 
sõiduki juhtimine, andmebaaside väärkasutamine ja olu-
kord, kui ametnik on toime pannud kuriteo,“ loetles Vahtra 
põhjuseid, mille korral politseinik vabastatakse töölt.

Kaius Mölder

KÄRSSAV LIHA 
HÄVITAS KÖÖGI

T eisipäeva õhtul sulge-
sid politseinikud 
Rakveres Kungla tä-

naval ühe teelõigu, sest 
päästjad asusid kustutama 
viiekorruselise maja köögis 
puhkenud tulekahju.

Tulekahjust andis häire-
keskusele teada pealtnägija, 
kes nägi korteriaknast tu-
lemas tossu ning kelle sõ-
nul paistis toast ka leeke. 
Sündmuskohale sõitsid 
välja Rakvere, Väi-
ke-Maarja ja Tapa pääste-
komandod ning vabataht-
likud Kadrinast, lisaks mit-
med politseiekipaažid ja 
meedikud.

Kolmanda korruse kor-
terist tõid päästjad välja 
mehe ja naise. Meedikud 
kontrollisid nende tervis-
likku seisukorda ning vin-
gumürgituse saanud 79aas-
tase naine saadeti haiglasse 
jälgimise alla, 82aastane 
mees lubati lähedaste juur-
de.

Pealtnägijate sõnul sai 
põleng alguse toidutegemi-
sest - mees unustas liha 
pannile ja uinus. Ida pääs-
tekeskuse pressiesindaja 
Jevgenia Parv kinnitas, et 
korteris oli olemas suitsu-
andur, kuid selle patarei oli 
tühi.

Tulekahjude statistikast 
tuleb välja, et eakate kodu-
des on üha rohkem suitsu-
andureid, mis pole töökor-
ras tühja või eemaldatud 
patarei tõttu. Sageli on pa-
tarei vahetamine neile en-
dile keeruline piiratud lii-
kumisvõime tõttu. Päästjad 
kutsuvad üles eakaid lähe-
dasi külastades kontrolli-
ma, et nende suitsuandurid 
oleks töökorras.

Mari Mölder

Autoroolis telefoni 
näppimine toob kaasa trahvi

büroo juhtivkorrakaitseamet-
niku Kalmer Tikerpe sõnul 
on nutitelefonide kasutamine 
tõusev trend ja seda kinnita-
vad ka sihtsuunitlusega läbi-
viidud liiklusreidid.

Tikerpe rääkis, et kuna po-
litseinikel lasub tõendamis-
kohustus, siis filmitakse vide-
oseadmetega autoroolis mo-
biiltelefoniga rääkijad üles. 
Nii ei ole juhil hiljem võima-
lik eitada, et ta sõidu ajal mil-
legi keelatuga tegeles. „Põhili-
ne, mida juhid hiljem enda 
õigustuseks ütlevad on, et 
nad vaid korraks võtsin kõne 
vastu“, nentis Tikerpe.

Palju on tabatud rikkumisi 
ametiauto roolist, mille juhid 
ajavad tööasju ning on pide-
vas ühenduses näiteks töö-
andjaga. Sellistel puhkudel 
soovitab Tikerpe soetada 
ametisõidukitesse „käed va-
bad“ süsteem või lahendada 
probleem mõnel teisel viisil, 
et juht ei peaks töökohustusi 

täites seadust rikkuma. Taba-
tud juhid peavad maksma ku-
ni 80 eurot trahvi.

Tikerpe tõi näite Inglis-
maalt, kus selle aasta alguses 
karmistati autoroolis nutite-
lefoni kasutamise eest saada-
vaid karistusi. Trahv on üsna 
soolane - 200 inglise naela. 
Kui tegemist on algaja juhiga, 
jääb viimane sõiduõigusest 
sootuks ilma. Samas kinnitas 
juhtivkorrakaitseametnik, et 
trahvimisest olulisem on siis-
ki juhtide teadvustamine, et 
mobiiltelefoni kasutamine 
autoroolis võib kaasa tuua 
rasked tagajärjed.

Sellest, et nutiseadme või 
mobiiltelefoni kasutamine 
roolis on väga laialt levinud, 
annavad tunnistust ka nädala 
jooksul läbi viidud politsei-
reidid, kus tabati üle neljasaja 
rikkuja. Tikerpe sõnul läheb 
veel kaua aega, enne kui juhid 
aduvad, et rooli taga ei tohi 
nutiseadmeid kasutada.

Foto: Kaius Mölder
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TASUB TEADA

H iljuti peatas mind 
Rakvere linnakodanik 
ja tundis huvi, kas ka 

vaid nelja korteriga korterela-
mus peab ühistu moodusta-
ma? Sellest küsimusest ajen-
datuna räägingi seekord lähe-
malt, millised reeglid hakka-
vad uue seaduse järgi kehtima 
väikestele, kuni kümne korte-
riomandiga majadele.

Kuidas seadus mõjutab 
väikeseid maju ?

Uus korteriomandi- ja kor-
teriühistuseadus sätestab, et 
kümne korteriomandiga ma-
jas on korteriühistu juhtimi-
ne võimalik ka juhatust vali-
mata. Sellisel juhul loetakse 
kõik korteriomanikud ühise 
esindusõigusega juhatuse liik-
meteks, mis tähendab, et kor-
teriühistu nimel tehingu te-
gemiseks või lepingu sõlmi-
miseks on vaja kõigi korterio-
manike nõusolekut.

Kuigi seadus sellise võima-
luse annab, siis Eesti Korteri-
ühistute Liit sellist mudelit ei 
soovitaks. Ka väikestes maja-
des võivad naabritevahelised 
suhted kujuneda keeruliseks 
ning üksmeelsete otsusteni 
jõudmine osutuda raskesti 
teostatavaks. Näiteks võib 
kasvõi lihtsa prügiveolepingu 
sõlmimine valmistada suuri 
keerukusi, kui üks korterio-
manik sellega nõus ei ole.

Selliste olukordade vältimi-
seks soovitan ka väikestes 
majades omavahelised suhted 
juba ühistu moodustamise 
ajal läbi rääkida ja valida ühis-
tule juhatus, kasvõi üheliik-
meline.

Praegu majandavad palju-
des väikestes kortermajades 
omanikud välja kujunenud ja 
mugavaks saanud tavade jär-
gi. Soovitaksin siiski ka nen-

Korteriühistud muutuste tuules IV

des majades ootamise asemel 
ise korteriühistu moodusta-
da, soovitavalt enne uue aasta 
algust.

Kui korteriühistu on ole-
mas, aga ükski korteriomanik 
ega muu füüsiline isik ei soo-
vi seda juhtida, saab ühistu 
valida valitseja, kes majanda-
mist korraldab.

Kassapõhine 
raamatupidamine

Kui väikeses majas teosta-
takse siiski korteriühistu juh-
timist korteriomanike ühise 
esindusõiguse kaudu, võib 
ühistu pidada tekkepõhise 
raamatupidamise asemel kas-
sapõhist raamatupidamist. 
Ühistule kohaldatakse raama-
tupidamise seaduse paragrah-
vis 43 lõikes 2 sätestatut ja 
Eesti hea raamatupidamistava 
nõudeid. Sellisel juhul ei pea 
esitama ka majandusaasta 
aruannet.

Muus osas ei näe uus sea-
dus ette suuremaid muudatu-
si korteriühistute raamatupi-
damises ega aruandluses. Sar-
naselt teiste mittetulundus-
ühingutega peab korteriühis-

tu tekkepõhist raamatupida-
mist ning on kohustatud esi-
tama mittetulundusühingute 
registrile majandusaasta aru-
ande.

Ära tasub märkida, et väike 
muudatus toimub seoses bi-
lansikirjetega – praegune osa-
kapital nimetatakse ümber 
reservkapitaliks. Muudatus 
tuleb sisse viia järgmisel aas-
tal aruannet esitades.

Ka uue seaduse järgi võib 
ühistule soovi korra valida 
audiitori. Audiitori olemas-
olu tuleb sätestada ühistu põ-
hikirjas või otsustada auditi 
läbi viimine igakordselt üld-
koosolekul.

Eesti Korteriühistute Liidu 
kogemus näitab, et audiito-
reid laialdaselt siiski ei kasu-
tata. Lihtsam ja mugavam on 
moodustada korteriühistus 
revisjonikomisjon või valida 
revident. Ka see ei ole otseselt 
seaduse järgi kohustuslik, 
kuid praktikas levinud ja liidu 
hinnangul lausa soovituslik.

Paljudel ühistutel on revi-
dendi olemasolu nõue pan-
dud kirja ühistu põhikirja. 
Väiksematest ühistutest rää-

kides, võivad ka kõik korte-
riomanikud üheskoos majan-
dusaasta lõpus aasta raamatu-
pidamise üle vaadata ja eraldi 
revidenti ei pea selleks vali-
ma.

Uus arvestusalase 
revisjoni juhend

2016. aasta lõpus töötas 
Audiitorkogu koostöös Eesti 
Korteriühistute Liiduga välja 
arvestusalase revisjoni juhen-
di, toetamaks kõiki ühinguid, 
sealhulgas korteriühistuid, 
kellel on seadusest tulenev 
kohustus korraldada majan-
dusaasta aruande revisjoni. 

Juhend täpsustab revisjoni 
kohustuslikke elemente, kui 
kontrolli objektiks on majan-
dusaasta aruanne. Esitatud on 
ka majandusaasta aruande re-
visjoni kohustuslikud osad.

Lähtudes korteriühistutest, 
kui suurimast huvigrupist, on 
juhendi näidisprotseduuride 
loetelu kujundatud ennekõike 
korteriühistute revisjoni eri-
pära silmas pidades.

Juhendi kohta saate pike-
malt lugeda juba järgmisest 
Kuulutajast.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute 

Liidu juhatuse esimees

Lugeja küsib: Milliseid isikukaitsevahendeid tuleb 
palkmaja ehitusel eelkõige mootorsaega töötamisel ka-
sutada?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna 
konsultant.

Mootorsae valmistaja on kasutusjuhendis esitanud 
nõuded, mida tuleb sae ohutuks kasutamiseks rakenda-
da.

Üks tuntud saetootja on koostanud järgmise loetelu: 
kaitsekiiver, kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid või 
näokaitse, kaitsekihiga kindad, saekaitsega püksid, 
kaitsekihiga ja terasest varbakaitsega ning libisemis-
kindla alustallaga saapad.

Kasutusjuhendi nõuded on tööandjale järgimiseks 
ning töötajad tuleb isikukaitsevahenditega varustada. 
Tööandja peab hindama kaitsevajaduse suurust ning 
määrama kindlaks isikukaitsevahendi nõutavad kait-
seomadused.

Levinud on kombineeritud komplektid, mis võimal-
davad kasutada kaitsekiivri külge ühendatud kõrvak-
lappe ja näokaitseks visiiri. Kui võrkvisiirist tungib 
puidutolm silma, tuleb kasutada kaitseprille. Sõltuvalt 
olukorrast võib olla vajalik kasutada üheaegselt nii 
kõrvaklappe kui ka kõrvatroppe.

Mootorsae kasutajad peaksid saeketiga vigastuse väl-
timiseks valima standardile vastavad kaitsekindad (EN 
381-7), kaitsepüksid (EN 381-5) ning vajadusel kaitse-
kedrid (EN 381-9). Jalanõud peaksid olema saeketi lõi-
getele vastupidavad, sügavamustrilise tallaga, pahk-
luud toetavad, tugevdatud varvaste piirkonnaga ning 
vastama standardile ISO 17249.

Töös võib ette tulla ka ohutegureid, mis pole otseselt 
mootorsaega seotud ning mille mõju ei saa vältida või 
vähendada muul moel, kui isikukaitsevahendit kasuta-
des. Tööandja korraldatav töökeskkonna riskianalüüs 
peab ka need ohutegurid välja selgitama.

Liikuvate masinate läheduses või vähese valgustuse 
tingimustes töötades on oluline, et töötaja oleks näh-
tav. Töötaja märgatavaks tegemiseks ettenähtud kait-
seomadustele vastab riietuse standard EN 471. Kaitse-
kiiver võiks olla erksavärviline ning peab vastama EN 
397 või EN 14052 standardile.

Isikukaitsevahendeid valides ja nende kasutamise 
korda määrates tuleb arvestada töötajate ettepanekute-
ga, sest ebamugavat isikukaitsevahendit ei pruugi töö-
tajad kasutama hakatagi.
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•  Võ t a m e  o m a  m e e s k o n -
da müügikonsultandi,  kes 
valdab eesti ja vene keelt. 
S o b i b  k a  ( ü l i ) õ p i l a s e l e . 
kristo@k-kummid.ee

• RTR Teenused OÜ võtame 
tööle C-, E-kategooria autojuhi. 
Tel 506 1861

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

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
aiamajade pakkijat ja pui-
duseadme operaatorit, töö 
vahetustega. Asukoht Rakvere 
Tootmise tn 6. Tel 515 6342

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
akende, uste tootmistöölisi, 
töö päevases vahetuses. Asukoht 
Rakvere Tootmise tn 6. Tel 515 
6342

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

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
oskuste ja kogemustega täna-
vakivide paigaldajaid. Tööde 
teostamise piirkond on üle Eesti. 
Tel: +372 53 477 840

• ERN OÜ pakub tööd ül-
d e h i t a j a t e l e .  C V  s a a t a 
ern@online.ee. Tel 5382 3396

• Firma võtab tööle üldehitajaid. 
Tel 5668 5343

• Vajatakse metsa istutajaid. Tel 
5199 6563

• Vajatakse haljastustöölist 
Rakvere lähedale (niitmine ja 
trimmerdamine). Tel 5333 7410

•Turule vajatakse müüjat. Tel 
552 7586

• Võtame tööle juuksureid. 
Salong asub kesklinnas. Tel 508 
3997

• Art Cafe pakub tööd nõudepesija-
abikokale. hotell@artcafe.ee. Tel 
323 2060
• Art Hotell pakub tööd perenaine-
p u h a s t u s t e e n i n d a j a l e . 
hotell@artcafe.ee. Tel 323 2060

• Vajangu seafarm võtab tööle 
valvuri. Info E - R tel 5348 
9538

• Mullamäe Farm (lihaveised) 
pakub tööd farmitraktorist-kar-
jakule. Väljaõppe võimalus 
kohapeal. Tel 5900 0140

• Vajatakse farmitöölisi Rakvere 
lähedal. Soovitav perekond. Ela-
mine 2toalises k.m. korteris. Tel 
509 8324, 5333 4774

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Kutsume teid peagi algavatele 
hispaania keele kursustele. 
Tunnid toimuvad neljapäeviti 
R a kv e r e  Ku l t u u r i k e s k u s e 
r uumides (Kreutzwaldi  2 , 
Rakvere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

Ehituskauplus Rakveres
võtab tööle:

TÖÖMEHE
Töö nii kaupluses kui ka laoplatsil

Info: 502 1758

OTSIN TÖÖD

• Füüsilise erivajadusega ini-
mene ootab tööpakkumisi. Tel 
5801 5321

• Kogemustega ja kohusetundlik 
kojamees-majahoidja soovib 
leida tööd. Tel 5565 4047
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Seni on ühistranspordi 
korraldamisega tegele-
nud peamiselt maavalit-
sused. Viimaste sulge-
mise tõttu tuleb õige 
pea kohalikel omavalit-
sustel otsustada, kui-
das edasi?

Liisi Kanna

Viimatisel Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu (VIROL) 
üldkoosolekul tutvustasid 
Maanteeameti esindajad eda-
sisi samme seoses ühistrans-
pordi korraldamisega maa-
kondades.

Maavalitsused suletakse 
2018. aasta 1. jaanuarist. Tä-
navu 1. oktoobrist võtab 
ühistransporti puudutavad 
ülesanded üle Maanteeamet, 
kuid teatud aja jooksul peaks 
kohalikud omavalitsused ot-
sustama, kuidas konkreetses 
piirkonnas edasi minnakse.

Maanteeameti juhtiveks-
pert Mika Männik rõhutas, et 
eesmärk ei ole vastutust oma 
õlult ära anda, vaid vajaduste-
le vastavat liinivedu tagada. „ 
Ministeeriumi ees on Maan-
teeamet nagunii saba ja sarve-
dega ühistranspordi eest vas-
tutav,“ sõnas Männik.

„Algselt plaaniti kogu kor-
raldus Maanteeameti kätte 
anda, kuid meie seda ei soosi. 
Me ei tea ju nii täpselt, kuidas 
ühes või teises kohas vaja 
oleks,“ selgitas Maanteeameti 
ühistranspordi osakonna ju-
hataja Kirke Williamson ning 
lisas, et sedasi liiguksid otsu-

Ühistransport maakondades 
korraldatakse ümber

sed inimestest kaugemale.

Ühistranspordi-
keskused

Williamson rääkis, et esi-
algne plaan oli luua neli re-
gionaalset ühistranspordi 
keskust, kuid see võimalus ei 
ole nüüdseks enam aktuaalne. 
Praegu on laual neli varianti, 
mille vahel saab iga kohalik 
omavalitsus ise valida, lähtu-
valt oma inimeste huvidest ja 
liikumissuundadest. „Meil on 
harukordne võimalus liini-
võrgule teistmoodi otsa vaa-
data – ei pea lähtuma maa-
konna piiridest,“ nentis osa-
konna juhataja.

„KOVid saavad ühineda lä-
hima ühistranspordikeskuse-

ga,“ tõi Williamson välja esi-
mese variandi. Praegu on ole-
mas neli transpordikeskust: 
Harju, Pärnu, Jõgeva ja Järva. 
Osakonna juhataja rääkis, et 
näiteks Raplamaa ja osa Lää-
nemaast kaaluvad liituda 
Harju keskusega. Põlva ja 
Tartu maakonna puhul on 
aga võimalik, et liitutakse Jõ-
geva keskusega.

„Kui ei soovita liituda ole-
masoleva keskusega, võivad 
KOVid ise moodustada ühist-
ranspordikeskuse, mille pu-
hul on tegu riigiosalusega 
MTÜga. Selle võib asutada ka 
mitme maakonna peale,“ jät-
kas ta võimaluste tutvusta-
mist. „Üks mõte oli, et Ida- ja 
Lääne-Viru võiksid moodus-

tada ühe keskuse, sest keskus-
te ülalpidamine on suhteliselt 
kulukas. Kuid see on siiski 
omavalitsuste otsus.“

Teised variandid
Kolmanda võimalusena tõi 

Williamson välja, et ühist-
ransporti võivad korraldada 
ka ühinenud omavalitsused 
ise, ilma riigi osaluseta. Selli-
selt saaks ühistransporti kor-
raldada näiteks omavalitsus-
liit, luues enda alla vastava 
üksuse.

Neljandaks variandiks on, 
et kui mõne maakonna KO-
Videle ei sobi ükski ülalkirjel-
datud võimalus, jääb maa-
konnas liinivedu korraldama 
Maanteeamet. Willamson 
nentis, et seda võimalust ne-
mad pikemas plaanis ei soosi, 
ent kui 1. oktoobriks ei jõuta 
keskuseid moodustada, siis 
esialgu korraldab ühistrans-
porti Maanteeamet.

Rakvere linnapea Mihkel 
Juhkami kommenteeris, et 1. 
oktoobriks meie maakonnas 
otsuste langetamine ei ole 
tõenäoline. „Lääne-Virumaal 
on sisuliselt seitse KOVi, kes 
ei tea, mis haldusreformi raa-
mes saama hakkab. Maantee-
amet peab siin piirkonnas ar-
vestama, et ühistransporti tu-
leb korraldada ka 2018. aas-
tal,“ sõnas Juhkami.

Männik rõhutas, et otsuse 
tegemisega ei peagi kiirusta-
ma. „Oleme sellega arvesta-
nud, et ühinemistega on 
praegu palju jooksmist. Kui 
kohalikud omavalitsused on 
hea lahenduse välja töötanud, 
siis anname korraldamise 
üle.“

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kir-
ke Williamson ja Maanteeameti juhtivekspert Mika 
Männik tutvustasid VIROLi koosolekul edasisi samme 
seoses ühistranspordi korraldamisega maakondades. 

Foto: Liisi Kanna

Tänavu toimub
sinilillejooks ka Tapal

E ile algas neljan-
dat korda toi-
muv heatege-

vuslik Sinilillekampaa-
nia, mida juhib MTÜ 
Eesti Vigastatud Võit-
lejate Ühing koostöös 
Naiskodukaitsega.

„Kampaania eesmärk 
on sinilillemärki kan-
des näidata, et märka-
me ja väärtustame 
Eesti Kaitseväe ja 
Kaitseliidu veteranide 
panust,“ ütles Eesti Vi-
gastatud Võitlejate 
Ühingu esimees staa-
biveebel Enn Adoson. „Kõigile, kes igapäevaselt meie kait-
sevõime tagamise eest seisavad, on see suur tunnustus.“

Sinilillesümboolika müügiga kogutava tulu suunab Eesti 
Vigastatud Võitlejate Ühing lisaks vigastatud veteranide 
toetamisele Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega 
inimestele välitrenažööride ala rajamiseks. Lisaks soetatakse 
Ida-Viru Keskhaigla taastusravi osakonnale invalift basseini 
pääsuks ja toetatakse MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse 
tervise edendamisel. Kolmel eelneval kevadel on sinilille-
sümboolika ostuga tehtud annetusi kokku ligi 250 000 euro 
ulatuses.

Kampaania ajal toimuvad ka mitmesugused üritused. 23. 
aprillil tähistatakse veteranipäeva ning neljal aprillikuu päe-
val saab osa võtta sinilillejooksudest, andmaks au Eesti jul-
geoleku eest seisnutele.

„Lisaks Tallinnale, Tartule ja Brüsselile on tänavu esma-
kordselt võimalik Sinilillejooksust osa võtta ka Tapal.“ tea-
tas Naiskodukaitse Viru ringkonna avalike suhete juht Seidi 
Lamus-Tšistotin. „Osalema peaks tulema umbes 800 liitlas-
väelast, meie enda ajateenijad ja Tapa Gümnaasiumi kooli-
pere,“ loetles ta ning lisas, et loomulikult on osalema ooda-
tud kõik huvilised.

Tapa sinilillejooks toimub 27. aprillil kell 11.30 Tapa lin-
na staadionil. Jooksu pikkus on 3,2 km ning iga osaleja saab 
hiljem endale Kaitseväe juhataja signatuuriga interaktiivse 
sinilillejooksu diplomi. Diplomit on võimalik hiljem kodus 
välja printida. Kõiki võitjaid autasustatakse unikaalse sinilil-
lemedaliga.

Jooksul osalemine eeldab vähemalt 2 euro suuruse anne-
tuse tegemist, mille eest saab iga jooksja rinda veteranide 
toetussümboli – sinilille.

Liisi Kanna

Iga sinilillemärk, mille on 
valmistanud SA Hea Hoog 
vahendusel vaimsete ja 
psüühiliste erivajadustega 
inimesed üle Eesti, on uni-
kaalne käsitöö. 

Foto: Liis Ambos
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Rakveres C. R. Jakobso-
ni tänaval asub vaiba-
pood nimega Valley. 
Hoone fassaadi ilmes-
tab lõbus tekst: „Ainult 
üle minu vaiba“.

Katrin Kivi

Osaühing Valley on Vänd-
rast alguse saanud ettevõte, 
mis tegeleb naturaalsetest 
materjalidest vaipade tootmi-
sega. Ettevõttele pani 25 aas-
tat tagasi aluse Aadu Juhken-
taal. Tootmine ja esindus-
kauplus tegutseb Vändras tä-
naseni.

„Rakvere kauplus avati 15 
aastat tagasi 13. aprillil,“ rää-
kis kaupluse juhataja Viivika 
Liivaste, kes töötab Valley 
heaks juba 10 aastat.

Liivaste sõnul on firmal 6 
kauplust: Rakveres, Jõhvis, 
Narvas, Valgas, Vändras ja 
Haapsalus.

„Meil läheb hästi,“ vastas 
kaupluse juhataja „kuidas lä-
heb“ küsimuse peale ja rääkis, 
et ettevõtte siseselt on Rakve-
re kauplus ikka ja jälle müügi-
tulemuste poolest esirinnas.

Vaibad igale maitsele
Valley OÜ Rakvere esindus 

laiub ligikaudu 300 ruutmeet-
ril. Siit leiab vaipu igale mait-
sele. Li-
saks on 
müügil 
muud 
kodu-
tekstiili: 
voodi-
katted, 
voodipesud, kardinad, aga ka 
padjad ja tekid. Koguni villast 
lõnga, mis kaupluse juhataja 

Kui vaipu õigesti hooldada võivad need vastu pida-
da 20-30 aastat. „Palju sõltub sellest, kui käidava 
koha peal vaip asub,“ märkis kaupluse juhataja Viivi-
ka Liivaste. „Väga tähtis on vaipa hooldada. Suureks 
abiks on tolmuimeja, kuid meil on ka juba aastaid 
müügil spetsiaalne vaibakaitse vahend, mida piser-
datakse vaibale. See annab tolmu- ja niiskusekaitse 
ning teeb hooldamise oluliselt lihtsamaks.“

Valley vaipadel täitub Rakveres 15 aastat

sõnul on see sama lõng, mil-
lest vaipu kootakse. „Meil ei 
lähe midagi raisku, ka vaiba-
jäägid saavad uue elu, kas siis 
susside, dekoratiivpatjade või 
mõne muu toote kujul.“

Liivaste leiab, et nende suu-
rimaks trumbiks on mitme-
külgne kaubavalik. „Meie juu-
rest saab meelepärase vaiba 
iga inimene. Valida saab vär-

vi, suuruse, 
tekstuuri, 
hinna jär-
gi.“

Juhataja 
selgitas, et 
kaupluses 
on lisaks 

Valley vaipadele ka teiste 
tootjate toodangut – vastavalt 
rahakoti suurusele.

„Kuna meil on vaibaääris-
tusmasin, siis väga palju 
müüme just erimõõtudega 
vaipu,“ avas Liivaste võima-
luste tagamaid. „Oleme ääris-
tanud isegi mujalt ostetud 
vaipasid ja teinud väiksemaks 
vanu vaipu. Näiteks siis, kui 
inimene tahab oma vaipa mu-
jale paigutada.“

„Samal ajal saame pakkuda 
kvaliteeti hindavale kliendile 
eksklusiivseid vaipu,“ jätkas 
ta. „Õnneks on meil ka siin 
Lääne-Virumaal inimesi, kes 
sellist kvaliteeti hinnata oska-
vad.“

Kui inimene ei leia kauplu-
sest meelepärast põrandaka-
tet, siis Liivaste sõnul saab ta 
selle kerge vaevaga tellida 
Vändrast. „Meil töötavad seal 

suurepärased kunstnikud, kes 
soovi korral kliente nõusta-
vad ja lahendusi välja paku-
vad.“

Rakvere kaupluse teeninda-
da on valdavalt eraklient, 
kuid tuleb ette ka ettevõtteid: 
koolid, lasteaiad jm. Kui aga 
vaadata ettevõtte kogutoo-
dangut, siis lõviosa vaipadest 

leiab kliendi siiski mujalt 
maailmast. Ettevõtte omani-
ku ja tegevjuhi Aadu Juhken-
taali sõnul müüb Valley ko-
dumaale vaid viis protsenti 
toodangust. Kõige rohkem 
ekspordib Valley Prantsus-
maale, Itaaliasse, Rootsi – 
vaipu müüakse stabiilselt 14 
riiki, nende seast leiab üllata-
valt ka vaibakunsti sünni-
maad Abu Dhabi ja Iraani.

Ka teostatud eriprojektid 
on muljetavaldavad. Näiteks 
Eesti Vabariigi presidendi re-
sidentsi põrandaid katavad 
just Valley vaibad, aga ka Por-
tugali saatkonda Leedus ja 
erinevatesse Hyatt keti hotel-
lidesse Euroopas on ettevõtte 
omi vaipu müünud.

Sünnipäevaloos
Sünnipäeva tähistatakse 

Valley Rakvere kaupluses 
10.-15. aprillini. Sellel puhul 
soovib ettevõte aga hoopis ise 
teha kingituse klientidele. Ni-
melt sünnipäeva nädalal osa-
levad kõik ostjad õnneloosis, 
mille auhinnaks on vaip mõõ-
duga 120x170 cm. Auhindu 
loositakse välja kolm.

Lisaks rõõmustab Valley 
Rakvere kauplus kliente 20 
protsendilise allahindlusega, 
mis kehtib nelja meetri laius-
tele vaipkatetele.

NAISKODUKAITSE VÄIKE-
MAARJA JAOSKOND 
OTSIB AASTA EMA

N aiskodukaitse Väi-
ke-Maarja jaos-
kond ootab ettepa-

nekuid Väike-Maarja valla 
aasta ema tiitli omistami-
seks.

Aasta ema tiitel antakse 
emale, kes on kasvatanud 
üles tublid lapsed, on neile 
eeskujuks, väärtustab pere 
ja kodu ning on aktiivne ja 
tegus ka ühiskondlikult. 
Kandidaat peab olema Ees-
ti Vabariigi kodanik ja Väi-
ke-Maarja valla elanik.

Naiskodukaitse Väi-
ke-Maarja jaoskonna esi-
naise Anneli Mikiveri sõ-
nul on aunimetuse ees-
märk tõsta esile emadust ja 
ema rolli. „Usun, et väärili-
si kandidaate leidub Väi-
ke-Maarja valla igas külas. 
Innustan kodukandi ini-
mesi märkama neid ema-
sid, kelle kiitmiseks ning 
panuse hindamiseks jääb 
sõnadestki puudu,“ julgus-
tas Mikiver.

Ettepanekuid saab esita-
da 25. aprillini, veebilingi 
kandidaati esitamiseks leia-
te Väike-Maarja valla ko-
dulehelt.

Otsuse tiitli andmiseks 
teeb selleks moodustatud 
komisjon, kuhu kuuluvad 
Väike-Maarja naiskodu-
kaitsjad ja valla esindajad.

Anneli Mikiver ja Väi-
ke-Maarja vallavanem Ind-
rek Kesküla tunnustavad 
valla aasta ema 12. mail 
Väike-Maarja seltsimajas.

Tänavu annab Väi-
ke-Maarja jaoskond aasta 
ema tiitlit välja esimest 
korda, kuid sellest algatu-
sest soovitakse välja aren-
dada järjepidev traditsioon.

Kuulutaja

Vasakult Viivika Liivaste, Uko 
Saun ja Oksana Harjus.

Foto: Katrin Kivi

Lisaks vaipadele pakutakse ka 
Valley poes kardinaid, kardina-
kangaid ning kardinate õmble-
misteenust.

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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11. aprillil tuleb VAT Tea-
ter Rakveresse külla 
menulavastusega 
„Faust“. Mefisto rollis 
üles astuv Tapalt pärit 
näitleja Tanel Saar avas 
etenduse tagamaid ning 
rääkis oma teekonnast 
näitlejaameti juurde.

Tõnu Lilleorg

Tanel, õppisime Tapa 
Keskkooli samas lennus, 
vast sobib, kui sinatame. 
„Faustis“ on näitlejate män-
gulaad hästi väljendusrikas, 
miks?

Lavastuse algtõuge pärineb 
saksa filmirežissöör Murnau 
tummfilmist, selles žanris on-
gi tähenduslikud näoilmed ja 
hoitud pilgud. Kasutame pal-
ju kehakeelset väljendust, mis 
meenutab pisut pantomiimi. 
Kasutame ka vahetekste nagu 
tummfilmis ja kui näitlejad 
räägivad, siis teise näitleja 
häälega, kes seisab samas kõr-
val.

Lugu ise on ikka Goethe 
„Faust“, teose 1. osa. Tüki väl-
jendusvahendid on napid, la-
val on neli platvormi, tuule-
masin, põlev raamat, kõik 
muu on kujuteldav. See on 

black box-i tüüpi teatrisaali 
tükk - kõik algab neutraalsest 
ruumist, kuhu näitleja loob 
oma maailma.

Mängid Mefistot ehk ku-
radit. Mis on tüki keskne 
küsimus?

Nagu lavastuse reklaamlau-
se ütleb: mis on su tuum, 
maailm ja elu, aeg ja ruum? 
Faust on vana tark mees, kes 
otsib elu mõtet, mingisugu-
seid võimeid, näiteks kuidas 
rauda kullaks muuta, ja iga-
vest noorust. Mefisto pakub-
ki talle noorust. Mefisto arva-
tes on inimene nõrk, kuid ju-
malikud jõud usuvad inimes-
se ning nii veavad jumal ja 
kurat Fausti peale kihla. Võib 
küll kuradiga lepingu teha ja 
muutuda 30 aastat noore-
maks, kuid väga kaugele sel-
lega ei jõua, inimene jääb ik-
kagi selliseks, nagu ta on. Ar-
mastus on see, mida kõik ot-
sivad. Faust kohtab Gretche-
nit ja nad armuvad.

Oled edukas näitleja, kui-
das selle elukutse valisid?

Keskkooli ajal ma väga tub-
li õpilane polnud. Tehtud sai 
kooliraadiot ja iga aasta jõu-
ludeks tegime ise jõulunäi-
dendi, näiteringi meil ei ol-
nud. Suvel enne lõpuklassi 
sattusin malevasse ja seal sain 

Tanel Saar: oluline on teha, mitte lihtsalt olla

tuttavaks peda tudengite Se-
po Seemani, Madis Millingu 
ja teistega, nad meeldisid 
mulle. Sealt see otsus tuli, 
tahtsin olla nende moodi. 
Viisin paberid peda näitejuh-
timisse, alustasin vabakuula-
jana ja hiljem, kui paar ini-
mest loobusid, sain täiskoha-

le.

Kuidas VAT Teatrisse sat-
tusid? 

VAT-i inimesed käisid 
meie koolitöid vaatamas ning 
meid Margo Tederiga kutsuti 
ühte etendusse mängima. 
Peatselt tuli teine etendus ja 

nii see läks, paari aasta pärast 
saab sellest juba 20 aastat.

Tunned, et teed tööelus õi-
get asja?

Jaa, ma olen väga tänulik 
selle eest, mis elu on ette lü-
kanud. Võin öelda, et kõik on 
minu juurde justkui tulnud, 
üks juhus on viinud teiseni. 
VAT-i seltskond on hästi üh-
tehoidev, nagu teine pere-
kond. Kõik otsused räägitakse 
läbi ja vastutus jaguneb ühi-
selt.

Oled ka lapsevanem. Kui-
das suunata noori, et nad 
teeksid õnnestunud elukut-
sevaliku?

Kardan selliseid vastuseid 
anda, mul pole raamatut, mis 
paneks paika, kuidas on õige. 
Minu enda elus on paljud as-
jad, mida olen soovinud, kät-
te tulnud. Võibolla mõni tei-
ne on palju rohkem soovi-
nud, õppinud, tahtnud, aga 
seda pole juhtunud. Ehk on 
siin teatud osa õnnel. Näen 
noori, kes tegutsevad eesmär-
gipäraselt, mõned jällegi oo-
tavad, et mis päev toob. Tões-
ti, päev võib tuua, aga see ei 
pruugi nii olla. Arvan, et õn-
nestumise protsent on suu-
rem neil, kel on eesmärk, 
teistel võib teismeliseiga väga 
pikaks venida.

Nii et sa soovitaksid noor-
tele eelkõige tegutseda?

Jah, oluline on teha, mitte 
lihtsat olla ja mõelda, et ah, 
ma ei viitsi. Mina kogu aeg 
tegin: rahvatants, kooliraa-
dio, käsipall. Millegi tegemi-
ne viibki edasi, käi kasvõi 
jooksmas. Tegutsemine võib 
olla lahmimine, või toimuda 
kindlamas suunas, eks see siht 
selgineb seal seebivees ise-
enesest.

Meie kooliajal ei olnud in-
terneti ja nutiseadmete ime-
list maailma. Kuidas see tä-
naseid noori mõjutab?

See tõmbab teatud osa tä-
helepanu endale, sest nuti-
seadmete sees on nii palju as-
ju, see maailm on piiritu. Sa-
muti vähendab see tegutse-
misaktiivsust, sinna sisse võib 
ära kaduda.

Kui oled inimesena pigem 
introvert ja seltsimisega on 
raskusi, siis võib internet olla 
väga hea koht, kus suhelda. 
Aga üksnes internetis ei saa 
ka olla, sest elu pole ainult 
seal. Lõpuks välja minnes 
võib juhtuda, et reaalne maa-
ilm paneb sulle veel topelt li-
taka. Nii võib teatud mõttes 
killustuda ja mitmeid prob-
leeme kogeda.

Tanel Saar lavastuses 
„Andromeda saar.“

Foto: VAT Teater

Rõõmuga aiatöödele -
kõik vajalik selleks meilt!

www.magaziin.ee

Tule poodi!

◆ Ringtee 4, Rakvere ◆ E-R 9-19 L 9-16 P 10-15 ◆
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Rakvere Galeriis saab 
kaeda humoorikat näi-
tust „Seinast seina ehk 
hämarast valgeni“. Au-
tor Paul Pajos on mees 
nagu orkester – maalib 
pilte, meisterdab skulp-
tuure ja kirjutab raama-
tuid.

Ülle Kask

Galerii kuraator, klaa-
sikunstnik Riho Hütt rääkis 
näituse avamisel, et Rakvere 
juurtega Paul Pajos elab Tal-
linnas, aga toob alati mõne 
oma taiese Virumaa kunstni-
ke ühisnäitusele. „Kord sai 
palutud tuua töid rohkem,” 
sõnas Hütt. „Kui kunstnik 
saab indu, võib tulla ka perso-
naalnäitus.”

Uusneoromantism
Hütt väitis, et Paul ei ütle 

enda kohta mitte naivist ega 
kriminalist, vaid uusneoro-
mantist.

Kuulutajale antud interv-
juus selgitas Pajos, et uusneo-

romantism on stiil, milles te-
ma suundumus kõige paremi-
ni kokku võetud. „Uus on see 
sellepärast, et neoromantism 
on juba kunagi olnud. Selle 
suuna esindajad eitavad rea-
lismi, võitlevad argisuse, pii-
ride ja reeglite vastu. Tähtsai-
mad on enda subjektiivsed 
hinnangud ja tundmused,” 
selgitas kunstnik. „Minagi 
suudan pintseldada ainult hea 
tuju lainel. Teine tähtis tegur 
töödes on väike koomiline 
element, sellest ka „koomiksi-
maitseline“ stiil.”

Piltide sünniloost kõneles 
Pajos, et tavaliselt kujuneb 
see peas, vähemalt tähtsamad 
visuaalid. Seejärel ta ootab, 
kuni tekib vajadus kogum 
lõuendile kanda. Töö käigus 
võib esialgne pilt täieneda, 
kuid tuleb osata või vähemalt 
proovida lõpetada õigeaegselt 
ja mitte üleliia viimistleda, et 
värskus säiliks. „Kuigi minu 
puhul pole seda eriti karta,” 
ütles ta.

Maalil „Okastraadiaed peab 
ümber olema, muidu lehm 
kukub auku” lösutab punase-
kirju lehm kraatri serval. 
„Lehmakesega seoses tuleb 

Paul Pajose personaalnäitusel 
võlub „koomiksimaitseline” stiil

Näitusel on üleval Pajose koostatud isemoodi tutvustus:
ELULUGU ÜHEL LEHEL
PAUL PAJOS
Väljalase: eelmine sajand, kuuekümnendad
Mõtted: erinevad
Värvid: viimasel ajal õlised, varem akrüül, sprei jm
Elukoht: Harjumaa
Haridus: Rakvere keskkool nr 1, Tallinna Tehnikakool nr 2, 
Pedagoogikaülikool (Tallinn), Noordelijk Avond College 
(Holland), EuroAkadeemia (Tallinn)
Töökoht: raamatukogubuss Katarina Jee
Amet varem: laadija, õpetaja, ajakirjanik, mööbli-vabriku 
direktor, tõlkija, marsruuttakso juht (Helsinki)
Enda meelest töökoht: kirjanik, kunstnik, innovaator, 
ghostwriter (variautor).
Perekondlik seis: lahutatud
Nägemus: UusNeoRomantism, koomiksimaitseline maal

meelde, et üks hoolitsev kol-
leeg käskis lehmale aia ette 
joonistada, et sõraline auku ei 
kukuks,” meenutas Pajos üht 
inspiratsioonihetke.

Riho Hüti meelest iseloo-
mustab Pauli kui isiksust kõi-
ge rohkem maal „Lennuk - 
ahoi!”, mis on ka kuraatori 
lemmiktöö. Maalil istub nal-
jaka näoga mees lahtises va-
nas lennukis, hõljudes taeva 

ja maa vahel. Laotust ilmesta-
vad pintslitõmbed on kui 
Hollandi maalikunstniku 
Vincent van Gogh’i punkti-
löökide tehnika.

Kuraatori sõnul on Pajose 
piltidel tegelased ja põnev lu-
gu, mida ta jutustab kujundi 
kaudu. „Teinekord on üks pilt 
rohkem kui sada sõna.”

Klaasikunstnik Riho Hütt 
soovitas iga pildi ja skulptuuri 

juures natuke rohkem seista 
ja süveneda, hoomamaks, kui 
rikas on kunstimaailm ja kui 
palju on selles avastamisruu-
mi.

Perioodi-inimene
Personaalnäitusel on üleval 

ka kenake hulk Pajose krimi-
naalromaane, mida külastajad 
lehitseda saavad. 

Küsimuse peale, kas mit-
mekülgsele multitalendile 

meeldib rohkem raamatuid 
kirjutada või maalida ja kuju-
tava kunstiga tegeleda, vastas 
Paul Pajos, et iga tegevuse 
jaoks on oma õige aeg. „Olen 
perioodi-usku inimene. Enne 
meeldis mulle rohkem kirju-
tada, praegu joonistada; aga 
mida tulevik toob, ei tea.”

Paul Pajose näitus „Seinast 
seina ehk hämarast valgeni” 
on Rakvere Galeriis avatud 
22. aprillini.

Maal „Härra Kits – minister”
Foto: Ülle Kask

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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• Kogenud maakler võtab 
müüki teie kinnisvara: majad, 
korterid, krundid. Tel 5664 2161

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

• Müüa 1toaline korter 
Kungla tn 4 Rakveres. Korrus 
3/5, 32 m2, paneelmaja. 
H i l i s s u v e l  a l g a b  m a j a 
renoveerimine. Hind 27 000€. 
Vaatamiseks saab aja kokku 
leppida tel 5818 2437, Niina

•  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 või 
5383 8814

• 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

• Tamsalus müüa 1toaline 
keskküttega korter. Tel 5680 
1956

• Müüa möbleeritud 2toaline (58 
m2) ahiküttega avar remonditud 
korter  Rakvere kesklinnas, 
madalad kulud. Tule vaatama! 
Hind 44 000 €. Tel 5596 8282

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

• Müüa Väike-Maarjas Ehitajate 
tee 3-10 2toaline ahiküttega 
korter (42,80 m2). Hind 11 000 
€. Tel 5343 1978

• Müüa 3toaline keskküttega 
korter Kadrinas Nooruse tn 
otse omanikult. Koos garaaži ja 
aiamaa kasutus võimalusega. 
Tel 5556 9683

• 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

•  S o ov i n  o s t a  2 - 3 t o a l i s e 
korteri Rakvere linnas või selle 
lähiümbruses.  Eelistatud on 
väiksemad kivi- ja puumajad 
ning puuküttega korterid. 
Pa k k u m i s e d  p a l u n  s a a t a 
r a u n o p r @ g m a i l . c o m  v õ i 
telefonil 5309 8829

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele erama-
jas. 120 €. Tel 5662 1987

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

• Anda üürile 1toaline k.m. kor-
ter Rakveres. Tel 5308 2275

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul, II korrusel, möbleeri-
tud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
möbleeritud korter . Tel 5624 
4605

• Üürile anda 1toaline puukütte-
ga korter (38 m2) Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Üür 180 €/kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tn 6 2toaline möbleeritud kor-
ter. III korrus, otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Anda rendile 2toaline ahiküt-
tega möbleeritud korter Rakve-
res Tööstuse tn. Üüri hind 120 € 
+ elekter. Info tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline k.m. 
korter Rakvere kesklinnas (II k., 
osal. möbl., külmik). Üür 180 € + 
kom.maksud, tagatisraha nõue. 
Hel. peale 16 tel 5884 1029

• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
korter. Tel 5557 1484, 5330 6254

• Anda rendile möbleeritud 
ahiküttega 2toaline korter 
Laekveres. 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 väga heas  kor ras 
Puurmani akulaadijad Start, 
Start-2, Start-M. Tel 5801 9086

• Müüa Audi A4 1998. a diisel, 
universaal, valge, kärukonks, 
kehtiv üv ja  kindlustus,  2 
komplekti rehve valuvelgedel. 
Hind 1 490 €. Tel 5301 0818

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad,  väga korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Fusion 1,4 bens. 
2006. a sinine, läbisõit 112 000 
km. Auto heas sõidukorras, 
ülevaatus kehtiv. Hind 2 600 €. 
Tel 523 2215

• Müüa Ford Mondeo 2006. a 
2,0TD (2 600 €), Ford Focus 
2005. a 1,6TD (2 400 €). Autod 
heas korras. Tel 502 4288

• Müüa Ford Mondeo 1995. a 
1,6 bensiin, luukpära, kehtiv üv. 
Soodsalt. Tel 5803 6124

• 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 Vectra Comfort 1,6i 
07/2000. a 74 kW tumeroheline 
metallik, bensiin, laugpära, 
2xel.aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, tume salong, kehtiv 
ülevaatus, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• 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 Renault Dacia Logan 
2005. a 64 kW 1,6, üv 9.2017. a. 
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 Suzuki Grand Vitara 
2004. a 2,0 bensiin, sinine, 
konditsioneer. Auto heas korras, 
istu ja sõida! Hind 2 300 €, tingi! 
Tel 5807 8928 (vene keeles)

• Müüa Škoda Octavia 1,9TDi 
2003. a luukpära. Tel 5851 7350

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233kuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Noor lasteta pere üürib Rakvere 
äärde 1-2toalise korteri. 80 € + 
kom. Tel 5645 1242

• Soovin üürida korralikku 
3toalist korterit või maja Väike-
Maarjas. Kontakt +372 5566 
6811, +372 5552 2557

OST

• 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. Eriti 
pakuvad huvi järgmised autod: 
Mazda 626 1988. – 1991. a / 
Mitsubishi Galant 1988. – 1995. 
a / Mitsubishi Space Wagon 
1991. – 1998. a / Toyota Carina 
/ Toyota Camry / Opel Vectra 
1993. – 1995. a / Nissan Maxima 
1995. – 2000. a / Mercedes 190 
/ Toyota Picnic 1996. – 2000. a 
/ Honda Prelude 1991. – 1992. 
a / Mercedes 230 1989. – 1994. 
a / Audi A6 C4  2.3/2.6/2.8 
mootoriga

• Ostan kaks plekkvelge Audi 
80 15 tolli. Tel 5629 2464, Urmas

• OSTAN:  Helista 5612 3431 
ja saate teada palju me teie 
auto eest pakume. Audi A6 C4 
2.3/2.6/2.8 mootoriga, Toyota 
Carina,  Toyota Camr y, 
Mercedes 190, Mercedes 
B e n z  2 3 0 ,  M i t s u b i s h i 
Space Wagon 1991. -1998. 
a, Mitsubishi Galant 1988. 
– 1995. a, Nissan Maxima 
1995. – 2000. a, Toyota Picnic 
1996. – 2000. a, Mazda 626 
1988. – 1991. a, Mazda 626 
Combi 1997. a, Opel Vectra 
1993. – 1995. a

• Ostan auto. Hind 100 – 1500 €, 
pakkuge julgelt. Tel 5809 6086

• Ostan teie sõitva või seisma 
jäänud auto. Tel 5614 7177

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

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

• Vahetada 2toaline korter 
Vi n n i s  Ti i g i  7  1 - 2 t o a l i s e 
k o r t e r i  v a s t u  R a k v e r e s . 
Kompensatsioon minu poolt. 
Kõik variandid. Tel 508 3997

• Vahetan 2toalise korteri 
(Lennukis) 3-4toalise vastu. 
Tel 5332 6207

• Vahetada 2toaline korter 
Haljalas maja vastu Haljalas või 
lähiümbruses. Tel 5349 5518

MÜÜA MAJA
VAHTRA PST RAKVERE

• Soojustatud, uus katus

• Viljapuud, marjapõõsad

• 4 tuba, saun, garaaž

527 1011

527 1011

527 1011

76 000 €

71 000 €

• Kinnistu 1440 m², 3 tuba

• Saun, kuur, garaaž

• Ilus päikseline koht

MÜÜA MAJA
METSAVEERE TN PIIRA

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
TULEVIKU TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Hea asukoht

• RENOVEERITUD KORTER

49,9 m², I k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SEMINARI TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Korter on maja keskel

• Klaasidega rõdu

31 000 €

36 000 €

 32 m², V k 527 1011

527 1011

527 1011

527 1011

 43,7 m², III k

99 m²

527 1011

98 m²

69 000 €

• Kinistu 723 m²

• Ehitusluba, projekt

• Hea asukoht

MÜÜA KINNISTU
VILDE TN RAKVERE

330 m²

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 2toaline ja 3toaline 
korter. Küsi lisa 5353 7711

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  k o r t e r 
Tapa linnast 5 km 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 
10 000 €. Tel 5383 8315

• Müüa 4toaline keskküttega 
katusekorter Rakveres. Soodsad 
kommunaalid, 96 m2, 2 kaminat. 
Lisainfo 5342 6012

• Müüa 4toaline korter Näpil. 
Tel 5563 3924

• Müüa Uhtnas 4toaline korter 
(94 m2). Hind 17 000 €. Tel 5562 
8767

•  M ü ü a  r i d a e l a m u b o k s 
L-Virumaal V-Maarja v. Kaarma 
k. Kaks korrust, 3 tuba, kelder, 
vannituba, 2kohaline garaaž, 
aed, aiamaja, kasvuhoone. Tel 
5661 2039

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus  (ahiküte, 
aiamaa). Tel 5358 6829

• 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

•  M ü ü a  M ä n n i m ä e 
sihtotstarbeline elamumaa 5166 
m2 Kadrina vallas. Tel 5698 2788

• Müüa elamukrunt  7  km 
Rakverest. 2000 m2, vesi ja 
elekter olemas. Tel 5660 3585

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

• 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 VW Golf IV 1,6 74 kW 
universaal tumeroheline, heas 
korras, üv 10.2017. a. Tel 5377 
1504

• Müüa Riga võrr (tagapaagiga). 
Tel 5192 8284

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa uued kvaliteetsed 
s u v e r e h v i d  P I R E L L I  P 7 
mõõduga 205/55/R16. Hind 
220 €. Tel 5354 4969

• 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

• Müüa sõiduautohaagis Tiki-
Treiler 2000. a 1,3x3m. Tel 5558 
3686
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Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

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

TEENUSED

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

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

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 

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• 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

• Kolimisteenus. Mugav ja kiire. 
Tel 5646 7038, Siim

• 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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE
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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

• 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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teostame lamekatuste ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee. Tel 5845 5717

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks korstnad 
ja muud müüritööd. Tel 5907 
4912

•  Si nu  Põ ra n d  O Ü  p a ku b 
kiiret ja kvaliteetset parketi/
laminaadi paigaldust sinu koju 
või kontorisse (soovi korral 
ka liistutamine). Küsi julgelt 
lisainfot ja lepime hinnas kokku. 
Tel 5663 9208. Harjumaa, Lääne 
Virumaa. Päikest!

• 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

• 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

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

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

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

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:  

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• 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

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise-ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteem-
sete mahutite paigaldus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
soodsad. Tel 5373 4876

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

       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

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

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

* 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

• Ehitus-remonditööd nii 
eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
voodrivahetus, terrasside 
ehitus ja san.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info 5373 
4876

• 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

• 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

• 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 hindamise 
teenus. Tel 5555 3737

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

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

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

•  S o o d a - ,  l i i v a -  j a 
klaaskuulpritsi teenus. Tel 
5373 3408
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• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
teenust. Tel 5568 6385

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

• Pakun mõistliku hinnaga 
r a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t 
v ä i k e f i r m a d e l e .  K l i e n d i 
nõustamine, raamatupidamise 
s i s s e s e a d m i n e  n i n g 
aastaar uanded on tasuta. 
K ü s i  p a k k u m i s t :  b a s .
raamatupidamine@gmail.com

• Kogemustega raamatupidaja 
o t s i b  t ö ö d .  K o o s t a n  k a 
majandusaasta aruandeid. Tel 
5660 3539

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

• 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

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel. 

elgom@hot.ee

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

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

• 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

• Õunapuude lõikus. Hekkide 
lõikus. Aedade korrashoid. Tel 
5802 9561

• Võsalõikamine. Tel 5670 9080

•  A e d n i k  t e e b  k e v a d i s t 
õunapuude lõikust. Tel 5559 
1678

• Saen küttepuid. Tel 5196 8566

* 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

• Õhtujuht  sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

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

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

Teostame:

• EHITUS JA 
LAMMUTUSTÖID

• HALJASTUST

• VÕSALÕIKUST

• NIITMIST

Info: 5629 1114 või

Sa3teenused@gmail.com

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

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

•  T e r i t a n  k r e i s s a a g e 
automaatpingil ja teisi terariiste. 
Tel 5391 1667

• Klassikaline massaaž  20 
min./5 € (30 min./7 €), kupud 3 
€. Tel 5567 7800

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

• 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

• 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 jalgrattad Classic Zero 
(24”) ja Classic Comfort (26”). 
Tel 529 0811

KODU

• 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

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

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

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

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

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

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

•  O s t a n  r a a m a t u t e s t 
vanarauani, vanarauast kila-
kolani. Samas ka kolimis- ja 
jäätmeveoteenus. Tel 5808 1220

• Ostan töölaua, kruustangid, 
saunaahju, alasi, sauna vee-
boileri (nii roostevabast kui ka 
metallist), mootorratta/võrri 
osi ja muud kila-kola. Tel 503 
1849

• Ostan sepaalasi, ääsi. Tel 5844 
7898

• Ostan kasutamata Pioneer 
pliidi. Tel 5374 1646

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

• Ostan raamatuid (tehniline 
kirjandus). Tel 503 9650

OST

•  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 kaseluuad ja luuavarred 
kohale toomisega 75 senti/tk. Tel 
5357 6378

•  Müüa uus kušett (90x200), hind 
100 €, uus madrats (90x200), 
hind 80 €. Tel 5837 8903

MÖÖBLIKAUPLUS 

Tallinna 49B 

saabus müügile 

uusi ja kasutatud 

nurgadiivaneid, 

uusi- ja kasutatud 

voodeid, kušette 
(soodsalt), 

igas mõõdus 

puit- ja nahkmööblit,

elektripliidid, 

külmikud ja igasugu 
huvitavaid asju 

koju ja kontorisse. 

Avatud:
E - R 10-18
L 10-15

Tel 506 9814

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%

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!
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OST

TEATED

kuulutused.kuulutaja.ee

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

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
kvaliteetset umbrohuvaba 
k o m p o s t m u l d a . 
Veovõimalus. Tel 505 3340, 
525 9239

•  M ü ü a  p a l j a s j u u r s e i d 
v a a r i k a i s t i k u i d  P o l k a , 
Novokitaivska ja Tomo. Hind 1 
€/ tükk. Helistada 510 8155

• Müüa männitaimi, asume 
Rakvere lähedal. Tel 529 7182, 
5334 5348

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

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

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

• Müüa 2,5kuune taksitüdruk 
ning 10kuune taksipoiss. Tel 
528 5146

• 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

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
s a e m a t e r j a l i ,  v o o d r i - , 
põranda-, terrassilauda ja 
servamata lauda. Pikkused 3,0 - 
6,0 m. Laudade värvimine. Vedu 
üle Eesti tasuta. Tel 528 2268

EHITUS

OST

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

• Ostan veneaegset puidukaitse 
vahendit Ligno, roostevaba 
plekki, Terrazzo plaate. Tel 
515 7395

• 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 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

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ 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

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

Müüa tervist kosutavat  
KASEMAHLA 

Rakveres! 
1 €/liiter! Koju toomine 

al. 5 liitrist!  
5300 3606

VÄRSKE 
KASEMAHL

 Rakvere turul 08.04

Tulge maitsma ja ostma!

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

Müügil uus kevad-suve kaup

www.virurent.ee 

renditünn  

tel 528 7979

RATASTEL 

KÜMBLUSTÜNNI 

RENT

• Müüa küttepuid (sanglepp 32€/m3, kask 36€/m3). Koormad laotud, 
transport tasuta. Info tel 528 4160

• Müüa Bosch 1400 Ace ülefrees 
(vähe kasutatud). Hind 125 €, 
kaasa otsikud. Tel 5837 8903

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

•  Mü ü a  h o b u s e s õ n n i ku t . 
Peenestatud ja pakendatud 
(60L). Kohale toomisega. Tel 
520 1570

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

• Müüa traktor DT-20 ja võrr. 
Tel 5665 7343
•Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa broiler, muskusparte ja 
suuri kukkesid. Tel 5691 67471

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 
53 54 3002 või 50 59 151
• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. 
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 kohale toomisega. 
Info tel 53 517 414

• Küttepuude ostukampaania 
märtsikuu loosimise võitjaks 
osutus Linda Pütsepp. Palju 
õnne võitjale! Viru Halud OÜ

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

• Spordisaal HC GYM Rakvere 
-  L aa d a  2 0 ,  k o l ma n d a l 
korrusel. Tasuta parkimine 
maja ees  ja  s isehoovis. 
Jõusaal on pindalaga 400 m2. 
Lahtiolekuajad: E-R 7 – 22, 
L-P 10 – 21. KUUKAART 35 €. 
Hinnad: E-R 7 - 15 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 3 
€; E-R 15.01 - 22 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 
3 €; E-R 7 - 15 lastele 14-
16 aastat 2,50 €, E-R 15.01 
- 22 lastele 14-16 aastat 2,50 
€; 10 - 21 nädalavahetustel 
lastele 14-16 aastat 2.50 € ja 
täiskasvanutele 3 €. Tel 5661 
2403

• 4. aprilli öösel varastati 
R a kve re  e h i t u s o b j e kt i l t 
p i n n a s e t i h e n d a j a . 
K e s  t e a b  v a r a s t a t u d 
pinnasetihendajast, helistada 
514 3783. Vaevatasu!

•  S e n s i t i i v  A n t s  P i h l a p 
(haigused, alkoholism, needus, 
sõltuvused) Rakveres teisipäeval, 
11. aprillil. Tel 5395 2575
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TUTVUS

Kuuluta Kuulutajas!
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee
või helista 32 25 093
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu ka
Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)
iga päev 10-22

• 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

• Müüa kreissaag. Tel 5333 9079

• Müüa omavalmistatud uus 
tugeva konstruktsiooniga 
lintlihvija-grinder. Tel 5341 
3861

Müüa uus velg 22,5 koos uue 
Prot. Michelin rehviga 295/80 
(hind 180 €), Rootsi metalli 
gaasilõikur koos voolikute 
j a  2  h a p n i ku b a l l o o n i g a 
ratastel kärul (hind 180 €), 
MAZ Kamaz uued tagumised 
piduri puustrid (sobib ka Lääne 
autole), ZIL kardaaniristid, uus 
kompressor. Tel 528 7784

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

MUUD

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

• 55a sale mees (ei suitseta) 
tutvub noorema naisega. Elan 
eramajas. Tel 5348 9906

• Disainisahver OÜ soovib 
o s t a  h o b u v a n k r i  ra tta i d , 
hobuadra, vana niidumasina, 
hobuäkkeid, range, padasid 
jne. Kui sul on midagi neist 
esemetest pakkuda või leidub 
veel midagi huvitavat, mida 
ülaltoodud loetelus pole, siis 
hel. tel 501 2326 või jäta teade 
disainisahver@gmail.com

OST

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Kaastunne Marele 

TEA SOMINA 

surma puhul. 

Mälestavad Rakvere Eakate 
Päevakeskuse kunstiring

Aeg kaob, mälestus jääb…

Unustamatut treenerit 

ELVI KULEV’T

jäävad mäletama tema truud 
võimlejad ja avaldavad 

kaastunnet õdedele

MAIMO NIIN 
Mälestame head ja südamlikku 

inimest. 
Leinavad omaksed.

Ärasaatmine laupäeval, 8. aprillil 
kell 14 Rakvere tavandimajast 

Kunderi 6a. 
Palume pärgi ja kimpe mitte tuua. Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 6.04.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,60

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 10,00

Tippsibul kg 2,50

Roheline sibul kg 5,00

Hapuoblikas kg 8,00

Küüslauk, värske 
(Poola)

kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

Värske kurk 
(Poola)

kg 3,00 3,50

Värske kapsas kg 1,30

Maasikad 
(Kreeka)

kg 6,00

Tomat (Poola) kg 3,80 4,50

Porgand kg 0,80

Õunad kg 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 3,00 5,00

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

K

SarSSSSS a

KreKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK e

Reedel, 7. aprillil 
TURUL PEIPSI KALA MÜÜK!

(

9 5
5 9 3 1 2

1 2 4 8
9 5 6 7
6 9 4 3

3 5
4 2 1 6

9 7 8 2
7 2 9

5 4 6
3 1 4 8

4 2 9
8 7 6 3 4

1 3 6
7 5 2

9 5 7 2
6 7 8 1

3 1

20 aastat
kuulutamist!

Loosime välja kolm 

GROSSI TOIDUKAUPADE TOIDUKORVI

 väärtusega 20 eurot nende vahel, 

kes annavad meile kirjalikult teada, 

mis neile Kuulutaja veergudel kõige rohkem meeldib 

ja mis mitte. 

Lisaks ootame asjalikke mõtteid ning nõuandeid. 

Kirju ootame pealkirjaga „TAGASISIDE“ 

kuni kolmapäevani aadressile katrin.kivi@kuulutaja.ee. 

Tagasiside, mis jõuab meieni hiljem kui 

12. aprill kell 17, arvesse ei lähe!

Palju õnne sünnipäevaks kõigile praegustele
 ja  endistele asjaosalistele!
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T reeningu ajal on oluline 
tarbida vedelikku, see-
juures peab aga teadma, 

mida ja millal juua ning milli-
sed joogid tuleks välistada. 
Seekord annangi ülevaate, 
kuidas treeningul vedelikku 
õigesti tarbida. Lisaks selgitan 
artikli lõpuosas, milline on is-
tuva töö mõju kehale ning 
millised harjutused võivad 
abiks olla.

Vee roll organismis
Inimese keha koosneb suu-

res osas veest. Vee hulk kehas 
sõltub vanusest, mida vane-
maks saame, seda väiksemaks 
muutub vee osakaal keha-
massist. Imikutel on see um-
bes 75 protsenti ja eakamatel 
inimestel 55 protsenti keha-
massist.

Piisav vee osakaal on elus 

olemise aluseks. Teoreetiline 
veevajadus on 30-35 ml/kg 
kohta ööpäevas ehk umbes 
1,5-2l. Seejuures ei tohi unus-
tada, et vett saab ka toiduga.

Iga inimese täpne veevaja-
dus on individuaale, sõltudes 
kliimast, organismi eripära-
dest, kehalisest aktiivsusest jt 
teguritest. Kui füüsiline ak-
tiivsus kasvab, siis suureneb 
ka energiataseme ja töövõime 
säilitamiseks vajalik vee ko-
gus.

Joogivalik treeninguks
Milline jook on parim valik 

treeningu ajal? Sobilik jook ja 
õige manustamine sõltuvad 
treeningu koormusest ja ise-
loomust ning treeningpaiga 
kliimakeskkonnast.

Kui treening ei kesta üle 
ühe tun-
ni, siis ei 
ole soo-
vitatav 
vahetult 
enne 
trenni 
juua väga magusaid jooke 
(kanged sprodijoogid, energi-
ajoogid), sest see kutsub peagi 
esile kiire veresuhkrutaseme 
languse ja koos sellega ener-
giataseme languse.

Umbes tunnipikkuse tree-
ningu ajal on parimaks va-
riandiks juua vett, mida võib 
soovi korral maitsestada näi-
teks laimi, apelsini või sidru-

niga. Vett peaks joo-
ma iga 10-15 minuti 
tagant umbes 100 mil-
liliitrit ehk 3-4 lonk-
su. Rohkem vett ei ta-
su korraga juua, sest 
muidu viib keha suu-
rema osa neerude 
kaudu lihtsalt uriinina 

välja.
Kui koormus kestab üle 60 

minuti, võiks jook sisaldada 
vajalikus koguses mineraalai-
neid, eriti aga süsivesikuid. 
Pikemal ja mõõduka inten-
siivsusega treeningul aitavad 
vees lahustunud süsivesikud 
tööd jätkata ja toetavad ka 
treeningu lõpus taastumist.

Tähtis on spordijoogi õige 
kontsentratsioon. Maos 
imenduvad hästi just 5–8 
protsendise süsivesikute si-
saldusega joogid, nn isotoo-
nilised spordijoogid. Spordi-
joogi eesmärk on anda ener-

giat ja taastada higiga kaota-
tud vett ja mineraale (naat-
riumit). Siinkohal peaks mai-
nima, et naatriumi puuduse 
tekkeks on vaja väga suurt 
treenitust ja pikaajalist, mit-

metunnisest pingutust. 
Ühekordne umbes tun-
niajane trenn, mis võib 
olla ka suure higieritu-
sega, ei ole piisav naat-
riumipuuduse tekkeks.

Tähelepanu peaks 
juhtima ka sellele, et energi-
ajook ei ole spordijook, mida 
sageli ekslikult arvatakse. 
Treeningule joogi valimisel 
tuleb kindlasti arvestada ka, 
et kui jood näiteks mahla või 
piima, siis läheb see kirja toi-
dukorrana.

Vee joomine ja
kaalukaotus

„Kulutulena“ levib info, et 
suurte veekoguste tarbimine 
päeva jooksul aitab kaalu kao-
tada. Vastab see tõele?

Kuna organism suudab ve-
delikku vaid piiratud koguses 
varudeks säilitada, siis ei to-
hiks vee 
joomi-
sega 
liialda-
da. Sa-
mas tu-
leb 
märki-
da, et kuigi ainuüksi 
vee joomisega oleks 
väga keeruline kaalu 
kaotada, aitab see 
kaalulangetamisele 
kaasa. Näiteks juues 
üks-kaks klaasi vett 
enne toidukorda või 
toidukorra vahele, 
täidab see toiduga 
koos paremini magu 

ja selle tulemusel sööme veidi 
vähem.

Oluline roll on kaalu kaota-
mise juures siiski üleüldisel 
toitumisel, mis peab olema 
mitmekülgne, täisväärtuslik 
ja naturaalne (vähe töödel-
dud) ning arvestama inimese 
päevast energiavajadust. Sin-
na juurde kuulub loomulikult 
ka piisav vedeliku tarbimine, 
mis on osa tervislikust kaa-
lulangetussüsteemist. Lisaks 
toitumisele peaksid olema ka 
füüsiliselt aktiivne, kombi-
neerima lihastreeninguid ja 
aeroobseid treeninguid. Olu-
line on, et kulutaksid roh-
kem, kui toiduga sisse sööd.

Kaalukaotus vahetult peale 
treeningut on aga näiline, se-
da just arvatava rasvapõletuse 
efekti osas. Kahanenud kaalu-
numbrid tulenevad higista-
misega kaasnevast vedeliku 
kaotusest. Kuna organismis 
on oluline optimaalne vedeli-
kukogus, siis jood kaotatud 
kaalu hiljem tagasi. Eesmärk 
peaks aga olema pikaajalisem 
ja järjekindel tuleb olla nii 

toitu-
mise 
kui 
tree-
ningu-
te osas.

20 Sven Hõbemägi tervisenurk

P alju räägitakse, et pi-
dev istuvas asendis 
töötamine on kehale 

kahjulik. Miks ja mis juhtub 
kehaga istumise ajal? Istu-
misel laseme kõhu-ja seljali-
hased lõdvaks ning koormus 
lülisamba vaheketastele suu-
reneb umbes kaks korda, 
mille tulemusel on aineva-
hetus neis häiritud.

Mida pikemad on tööpäe-
vad, seda enam tunneme, et 
alaselg muutub jäigemaks 
ning esineb ebamugavus-
tunne nii kõndides kui seis-
tes. Sageli istume seetõttu 
taas ja tekib nö surnud ring.

Lihased ei ole aktiivsed ja 
seoses ainevahetuse aeglus-
tumisega on häiritud ka ras-
vade oksüdatsioon, mille tu-
lemusena on ka kehakaal 
kiire tõusma. Seda eriti ju-
hul, kui me ennast regulaar-
selt ei liiguta.

Sage viga on aga ka see, et 
pika istudes veedetud töö-
päeva järel tehakse raske ja 
pikk trenn. Arvatava kasu 
asemel võib see hoopis kah-
ju tuua, kuna suured põru-
tused ja koormus suruvad 
veelgi rohkem lülivaheke-
tastele ja kui lihased on pi-
kast istumisest nõrgad, kah-
justab see lülivahekettaid 
veelgi enam.

Järgnevalt toon välja mõ-
ned venitusharjutused, mida 
pika istumise järel teha ning 
harjutuste kava istudes tööd 
tegevale inimesele, kellel 
pole aega tihti spordiklubi 
külastada.

Vedeliku tarbimise roll treeningul

Juua tuleb teadli-
kult, mitte oodata 
janutunnet ega üle 
tarbida.

Kofeiini sisaldavad kohv, tee ja 
koolajoogid, samuti alkohoolsed 
joogid suurendavad vedeliku välju-
tamist organismist - kiireneb neeru-
de tegevus ja suureneb higieritus.

Janutunne tekib inimesel reeglina 
siis, kui organism ei saa piisavalt 
vett, vedelikukadu on suur või kui 
toiduga on organism saanud liiga 
palju mineraalsooli, eriti kee-
dusoola.

Pea meeles:
-2protsendine veekadu toob esi-
le janutunde, peavalu ja alandab 
töövõimet.
-6protsendine vedelikukaotus on 
juba tõsine takistus sportimisel – 
tekib nõrkus ja agressiivsus.
-Üle 18protsendine vedelikukao-
tus on eluohtlik.

KÄITUMISTAVADE MÕ
Istuva töö mõju 

VENITUSHARJUTUSED
Harjutusi 
võiks 
sooritada 
paar korda 
päevas, 
peale pikka 
istumist. Hoia 
asendit 15-20 
sekundit ja 
soorita 2-3 
korda.

Harjutus 3Harjutus 2

Harjutus 4
(soorita mõle-
male poolele)

Harjutus 5
(soorita mõle-
male poolele)

Harjutus 1
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ÕJU KEHALE
kehale

Harjutus 1

Harjutus 3

Harjutus 2

Harjutus 4
Harjutus 5

Harjutus 6
Harjutus 7

HARJUTUSTE KAVA Kontoris tehtavad harjutused on esi-
algu piisava koormusega, aga mõne 
aja möödudes võiks siiski otsustada 
mõne spordiklubi kasuks, kuna tree-
ning peaks koosnema ka soojendu-
sest ning peale harjutuste sooritamist 
tehtavatest venitustest. Samuti jäävad 
antud harjutused arengu mõistes va-
rem või hiljem liiga kergeks. 
Harjutusi tuleks sooritada 2-3 korda 
nädalas ülepäeviti. Tee 2-3 seeriat ja 
15-20 kordust.

T ervise Arengu Instituu-
di eestvedamisel on taas 
alanud südamekuu. Ap-

rilli jooksul toimuvad üle Ees-
ti liikumisüritused, et meelde 
tuletada, kui oluline on süda-
metervise hoidmiseks regu-
laarselt liikuda ning et süda-
me-veresoonkonnahaigusi 
saab tervisliku elustiiliga en-
netada. Sel aastal juhitakse tä-
helepanu ka lisatud suhkru 
liigsele tarvitamisele.

Südamekuu on välja kasva-
nud südamenädala traditsioo-
nist, mis sai alguse juba 24 
aastat tagasi.

Kardioloog Margus Viigi-
maa sõnul on lisatud suhkrute 
liigne tarbimine muutunud 
üheks oluliseks terviseriskiks, 
võttes arvesse erinevaid sü-
dant kahjustavaid aspekte na-
gu ülekaalulisus, kõrgvererõ-
hutõbi, metaboolne sünd-
room ja 2. tüüpi diabeet.

„Liigne saadud energia, ol-
gu see siis liigselt tarbitud li-
satud suhkrutest, rasvadest 
või valkudest, ja vähene liiku-
mine, viivad varem või hiljem 
kehakaalu tõusuni,“ rääkis 
Viigimaa. „Arvukad uuringud 
on näidanud, et kehakaalu 
tõus tõstab vererõhu väärtusi, 
suurendab nn halva koleste-
rooli ja vähendab hea koleste-
rooli sisaldust veres. Kui 
suhkru ainevahetus on mingil 
põhjusel häiritud, näiteks or-
ganism ei suuda enam toota 
piisavalt insuliini, ja glükoosi 

A lates tänavusest hoo-
ajast esmakordselt JK 
Tarva duubeltiimiks 

olev Ambla Vallameeskond 
alustas Eesti meistrivõistluste 
liigahooajaga 1. aprillil. Aasta 
esimeses võistlusmängus 
mindi Keila kunstmurul vas-
tamisi Tallinna JK Auguriga, 
kes alistatu 4:0.

Kolmanda liiga idapiirkon-
nas palliv Ambla peab järgmi-
se kohtumise juba sel nädala-
vahetusel, kui sõidetakse kül-

la FCI Tallinn III võistkonna-
le.

Mullu kolmandast liigast 
aste madalamale ehk neljan-
dasse liigasse langenud Rak-
vere JK Tarvas II meeskonna 
hooaeg algab 23. aprillil. 
Meistrivõistluste avavoorus 
kohtutakse Rakvere kunst-
murustaadionil Tallinna FC 
Zapoosiga. Võistlushooaja 
eelset perioodi sõprusmängu-
dega sisustav JK Tarvas II 
alistas ülemöödunud nädala-

vahetusel madalamate liigade 
klubidele mõeldud Väikestel 
karikavõistlustel Rumori 
Calcio duubelrivistuse 4:1.

JK Tarva naiskond alustab 
aastat 16. aprillil, mil Eesti 
naiste jalgpallimeistrivõist-
luste teise liiga raames kohtu-
takse Lasnamäel sealse FCI 
Tallinna naiskonnaga.

Andres Rattassep

Madalamad liigad alustavad

Südamekuu kutsub liikuma 
ja suhkruga piiri pidama

tase veres on ka söögi vahe-
aegadel soovitusest kõrgem, 
siis hakkab see omakorda 
kahjustama veresoonte seinu 
ja mitmeid elutähtsaid elun-
deid.“

Lisatud suhkrutest saadav 
energia ei tohiks ületada 10 
protsenti kogu päevasest soo-
vituslikust toiduenergiast. 
Näiteks keskmine täiskasva-
nud naine, kelle energiavaja-
dus on 2000 kcal, ei tohiks li-
satud suhkruid tarbida roh-
kem kui 50 grammi päevas. 
Kuid täiskasvanud söövad 
päevas keskmiselt 2 ning lap-
sed ja teismelised 3-4 korda 
rohkem magusat kui soovi-
tuslik.

Kuigi südame-veresoon-
konnahaigused on Eestis es-
mane suremuse ning üks pea-
mine haigestumise põhjusta-
ja, on suremus südamehai-
gustesse, eriti südame ishee-
miatõvesse, pidevalt vähene-
nud. Tervise Arengu Insti-
tuudi surma põhjuste registri 

andmetel oli 2015. aastal üle 
poole kõikidest surmadest 
ehk 8055 surma, põhjustatud 
vereringeelundite haigustest, 
mis viisid meie seast 3190 
meest ja 4865 naist. See teeb 
100 000 elaniku kohta 323 
juhtu. Võrdluseks, 2000. aas-
tal oli see 559 juhtu.

Südamekuul korraldatakse 
igas maakonnas erinevaid lii-
kumisüritusi. Näiteks tuleb 
Valgas Eesti-Läti jooks, Vil-
jandis fotojaht ning Kakerda-
ja rabas rändlindude tervitus. 
Liikumisvõimalustega saab 
tutvuda terviseinfo.ee ka-
lendris. Praegu on seal info 
üle 360 ürituse kohta, kuid 
neid lisandub veelgi. Südame-
kuust võtavad osa ka tervist 
edendavate töökohtade võr-
gustikku kuuluvad ettevõt-
ted, samuti lasteaiad ja koolid, 
eakate päevakeskused ja tei-
sed asutused.

Kuulutaja
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Kogupereüritus I etapp
Kogupereürituse I etapp 
toimub 9. aprillil kell 12 ko-
gunemisega Rakvere Paler-
mo Terviseradade parklas. 
Kavas on orienteerumis-
matk. Ootame peresid osale-
ma. Üritus on tasuta. Info 
Maie Tamm, telefon 5358 
5989

Biore Tervisestuudios
Rakveres Laada 5 toimuvad:
10. aprillil Tiibeti meditsiini 
õpituba Avo ja Sigrid Soo-
metsaga, hind 5 eurot
11. aprillil regressiooni te-
raapia ja õieterapeut Dana 
Milko vastuvõtt
13. ja 20. aprillil tervisliku 
seisundi, mineraalide ja vi-
tamiinide vajaduse test, Eve 
Heinmets
19. aprillil ja 12. mail ter-
vendaja Volli vastuvõtt
21. aprillil kaaniteraapia, V. 
Kudrjavtsevi vastuvõtt
Seljaabi-kiropraktiku Artur 
Grigorjani vastuvõtt esmas-
päeviti ja kolmapäeviti
Reg. tel 501 7960, info@
biore.ee, www.biore.ee

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
8. aprillil 5MIINUST live DJ 
Ailan kytt (pilet 5 eurot)
14. aprillil suure reede möll 
DJ Alvar Orula (pilet 2 eu-
rot)
15. aprillil Caater ja Ma-
ri-Liis live DJ Ailan Kytt 
(pilet 5 eurot)

Rakvere Teater
07.04. kl 19 Astuge edasi! s. 
maja (lav. Erki Aule)
07.04. kl 19 See kõik on te-
ma v. maja (lav. Helen Rek-
kor)
08.04. kl 19 Thijl Ulenspie-
gel s. maja (lav. Üllar Saare-
mäe)
08.04. kl 19 Somnambuul v. 
maja (lav. Sulev Keedus)
12.04. kl 19 Romaan v. maja 

(lav. Erni Kask)
13.04. kl 19 Küllus s. maja 
(lav. Filipp Los)
13.04. kl 19 Sina maga, mina 
pesen nõud v. maja (lav. 
Tarmo Tagamets)

Lääne-Virumaa Aller-
gia ja Astmaühing
Lääne-Virumaa Allergia ja 
Astmaühingu infopäev toi-
mub 11. aprillil kell 18 Villa 
Theresas. Külas on Järva-
maa Allergia ja Astmaühing, 
lektoriks proviisor Aili 
Rammo, vajalik etteregist-
reerimine.

Diabeetikute ja Parkin-
soni Selts
Diabeetikute ja Parkinsoni 
Seltsi teabepäev toimub 18. 
aprillil Targas Majas ruum 
114, kell 12 „Kohtumine pe-
rearstiga“ ja 13.30 üldkoos-
olek - 2016. a majandusaasta 
aruande kinnitamine.

Lääne-Virumaa Süda-
mehaigete Ühing
Lääne-Virumaa Südamehai-
gete Ühingu teabepäev toi-
mub 10. aprillil kell 13 Tar-
gas Majas ruumis 114. Infot 
jagab füsioterapeut Anni 
Kivimägi.
PS! Palume ära tuua 8. mai 
ekskursiooni omaosalus (5 
eurot) - sõidame külla An-
goora jäneste tallu.
Info 5342 9043

Lääne-Virumaa Süda-
mehaigete Ühing
Lääne-Virumaa Südamehai-
gete Ühing korraldab koos-
töös Südameapteegiga 18. 
aprillil kell 9 mõõtmised 
(veresuhkur, kolesterool, 
vererõhk). Omaosalus on 1 
euro, vajalik etteregistreeri-
mine.
20. aprillil kell 12 toimub 
loeng „Hoia oma südant“, 
lektoriks Olga Boitsov.
Üritused toimuvad Puuete-
ga Inimeste Kojas. Projekti 

rahastab Rakvere linn.
Info 5342 9043

Lääne-Viru Pensionäri-
de Liit
Veel on kohti järgmistele 
reisidele:
ERM ja lennundusmuu-
seum 15. juuni, hind 43 eu-
rot
Kilingi-Nõmme,Voltveti 
mõis, Metste aiandustalu 21. 
juuni, hind 40 eurot
Rapla, Raikküla mõis, Ka-
bala, Kuusiku 18. juuli, hind 
36 eurot
Petseri ja Pihkva 24. - 25. 
juuli, hind 145 + viisa 64 eu-
rot (vajalik pass kehtivusega 
vähemalt 3 kuud)
Võrumaa, Metsavenna talu, 
Rõuge, Alaveski loomapark 
17. august, hind 60 eurot
Büroo avatud teisipäeviti 
10-14 Veski 4. Ootame tasu-
ma liikmemaksu.
Informatsiooni reiside koh-
ta saab Eve-Kaia Tammelt, 
tel 513 320.

Projekt „Väärikalt va-
naneme - mitmekesi-
selt tegutseme“
Projekti „Väärikalt vanane-
me - mitmekesiselt tegutse-
me“ loeng „Alzhaimeri tõ-
vest tingitud dementsus“ 
toimub 12. aprillil kell 14.45 
Sotsiaalkeskuses ,Vilde tn 2. 
Lektoriks on logopeed He-
len Kukk.
Info 5342 9043

Eakate klubi Hämarik
Pidu toimub laupäeval, 8. 
aprillil algusega kell 12 Rak-
vere Rahvamajas.

Aprillikuus saadavad 
Rakvere kultuuriklubi 
Bueno Vista Sohva Klubi 
valdavalt ladina rütmid. 
Kuu algab eestlaste sü-
damed võitnud Eldorado 
peoga ja lõpeb Kuuba 
päevaga, kus paljude 
teiste seas astub üles 
kurikuulsas Buena Vista 
Social Club bändis kaa-
sa teinud laulja Jesus 
Montero.

Katrin Kivi

„Kuuba päeva idee on va-
na,“ tunnistas BVSC eestve-
daja Eduard Salmistu. „Klubi 
avamisel arutasime seda tee-
mat Ivoga (Eensalu – toim.), 
tal on kuubakatest peretutta-
vaid ja sõpru, kes on muusi-
kud.“

„Nüüd on idee küps ja 29. 
aprilli toimubki Kuuba päev,“ 
jätkas Salmistu. „Uksed ava-
me juba lõuna aegu. Päev otsa 
on kuulda Kuuba rütme. Või-
malik on õppida sigari rulli-
mist ja ladina tantse. Pakume 
Kuuba toitu – plaanime val-
mistada kolmekäigulise õhtu-
söögi 50 inimesele. Seega olge 
kiired reageerima, sest kogu-
sed on piiratud.“

Kuuba päeva puhul on te-
gemist pereüritusega. „Õue 
plaanime püstitada telgid, et 
oleks rohkem ruumi ja muga-
vam. Laste jaoks tulevad ba-
tuudid,“ märkis organisaator 
ja selgitas, et päevasel ajal uk-
se peal piletiraha ei küsita, 
õhtuse kontserdi eest tuleb 
aga pilet lunastada.

Bueno Vista Sohva Klubi pidutseb 
aprillis ladina rütmide saatel

Õhtune osa tõotab tulla 
tõeliselt eksklusiivne. „Peaesi-
neja on Jesus Montero, ta on 
varem laulnud koos legen-
daarse Bueno Vista Social 
Clubiga – selle bändi järgi sai 
ju meie klubi oma nime,“ sel-
gitas Salmistu. „Tantsusõuga 
esineb Enrique Fabregas, kes 
päeval viib läbi eelpool mai-
nitud tantsukoolitust. Üles 
astub veel ka Ivonne Tellez 
Laguardia.“

Eldorado ja
Fiesta Havana

Nagu varem mainitud, kul-

geb klubi terve kuu ladina 
rütmide saatel. „8. aprillil 
alustame omade poistega, esi-
neb Eldorado,“ rääkis Salmis-
tu. „15. aprill on meil Fiesta 
Havana. Tegemist on tantsu-
peoga. Paras aeg end tantsides 
rannahooajaks trimmi ajada. 
Kes oleksid kuubakatest pare-
mad eeskujud tantsimises?“

Samas leiab BVSC ürituste 
listist ka mõned nö konteksti-
välised esinejad. „Jah, tuleb 
InBoil, Jäääär ja Tõnis Mägi. 
Viimati nimetatu kontsert on 
juba väljagi müüdud.“

Jesus Montero.
Foto: erakogu

KUHU MINNA
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L aupäeval toimub Rak-
vere Renessansipäeva 
kontsert „Amor ja 

Mars“, kus esineb ajaloolise 
tantsu ansambel Saltatriculis 
(fotol).

Korraldajate sõnul jaguneb 
kontserdi temaatika laias 
laastus kolmeks. Üks teema 
on „armastuse sõda“: levinud 
motiiv nii maalikunstis, muu-
sikas kui ka luules, kus kord 
kõneldakse nö südant ründa-
vast Amorist, kord armastaja-
test, kes on asunud Amori sõ-
javäkke, kord võitlusest ar-
mastatu südame pärast.

Sama kujund oli kasutusel 
ka renessansiaja seltskonna-
tantsus. Nii asuvad kava kesk-
mes kolm kõige selgemate 
võitluselementidega tantsu. 
Kõik need galantsed võitlu-
sed lõppevad leppimisega, 

vastastest saavad liitlased, 
Amor võidab Marsi.

Teine keskne telg on „õu-
kondlik rafineeritus“ versus 
„tagasi loodusesse“. Kommete 
peenenedes hakatakse igatse-
ma lihtsamat elu, nii muutu-
sid ka haritud renessansiaja 
linlaste hulgas populaarseks 
laulud ja tantsud, mis meenu-
tasid küla- ja maaelu. 

Nii vahelduvad kontserdi 
kavas keerulised Itaalia auto-
ritantsud anonüümsete Ingli-
se nn maatantsudega. Kava 
lõpupoole saab näha rusti-
kaalsete vihjetega seltskonna-
tantse ka itaallastelt. Ühe 
tantsu muusika on alguse saa-
nud laulust, mille minategela-
ne on karakter commedia 
dell’arte traditsioonist (16. sa-
jandil Itaalias tekkinud rahva-
komöödia – toim). Teine 

kannabki nime „Villanella“, 
mis tähendab külalaulu või –
tantsu.

Kolmas teema on kevad. 
Kava esimeses pooles esita-
takse tants, mille üks palju-
dest nimedest on „Green 
Man“ ehk „Roheline mees“. 
Roheliseks meheks kutsutak-
se salapärast lehtedest välja 
piiluvat või isegi taimedest 
koosnevat nägu, mis kaunis-
tab paljusid vanu ehitisi, ning 
seda peetakse kevade ja taas-
sünni sümboliks. Pärast sõja-
tantse naaseb kevadeteema 
ühe põhjamaise kevadelaulu-
ga ja tantsuga „Spring Gar-
den“  ehk „Kevadine aed“.

Kontsert toimub Rakvere 
Rahvamajas kell 16.

Kuulutaja

Ajaloolised tantsud jõuavad Rakverre

Foto: erakogu
NÄITUSEL SAAB 
KAEDA LIGI 70 
PUULUSIKAT

E ile avati RMK Tal-
linna kontori aat-
riumis esimese rah-

vapärase puutöö konkursi 
„Lusikas“ näitus. Konkursi 
teeb eriliseks see, et puulu-
sika valmistamisel ei tohti-
nud kasutada elektrilisi 
tööriistu, vaid osalejad pi-
did kasutama rahvapära-
seid töövõtteid.

„Kutsusime osalema kõi-
ki ja niisuguseks osavõtnu-
te hulk ka kujunes - 32 õpi-
last ja 35 täiskasvanut. 
Töid laekus kõigist maa-
kondadest. Saaremaa oli ai-
nus piirkond, kust osa ei 
võetud, ainult Muhu saart 
esindas oma tööga märgu-
sõna all „Kiiks“ Ivo Linna, “ 
võttis konkursi kokku Tu-
hala Ajaloo- ja Kunstikam-
ber MTÜ eestvedaja Mar-
git Milleri.

Konkursi idee autori 
Heidi Solo sõnul oli ees-
märgiks tuletada meelde 
esivanemate puutööoskust 
ning ehedat puukäsitööd 
esile tõsta laiemalt üle Ees-
ti. „Tahtsime näha, kas 
muidu töökodades peitu-
vad meistrid vaevuvad 
oma tegemisi rohkemale 
publikule näitama. Tegija-
tel oli valida kahe kategoo-
ria vahel – arhailine ja mo-
dernne. Žüriisse kuulus nii 
puutöömeistreid, pedagoo-
ge kui disainereid ning va-
likut teha oli keeruline.“ 

Näitus on avatud 12. 
maini. Suurem osa kon-
kursitöödest annetatakse 
Eesti Ajaloomuuseumi ko-
gusse. Järgmise konkursi 
teemaks 2018. aastal on 
küüp.

Kuulutaja
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www.omaporsas.ee

Värske ja

eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse ja Pika tn lihapoes
värske sealiha, kotletid, snitslid

100% Eesti sealihast

Sealiha al

Grill-tooted al

2,29
2,95

/kg
/kg

€

€

Avatud: E-R 9-18, L 9-15

Tel 322 3632

PALJU HÄID
KEVAD-

SUVISEID
KINGI!

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

Rakvere,

Turu plats 5

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Tapeet
Disaintapeet
Fototapeet

Avatud T-R 10-18, L 10-15

Palju UUSI
pakkumisi!

Ostes suverehvid meilt,

paigaldus tasuta!


	kul0704001
	kul0704002
	kul0704003
	kul0704004
	kul0704005
	kul0704006
	kul0704007
	kul0704008
	kul0704009
	kul0704010
	kul0704011
	kul0704012
	kul0704013
	kul0704014
	kul0704015
	kul0704016
	kul0704017
	kul0704018
	kul0704019
	kul0704020
	kul0704021
	kul0704022
	kul0704023
	kul0704024

