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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

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

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marko Maasik
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Toimetus avatud E-R 9.00-17.00

Kuulutusi saab toimetusse edastada ka 
telefonil 322 5091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

Kuulutuste eest on võimalik tasuda 
pangaülekandega. Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui ülekanne on jõud-
nud Kuulutaja pangaarvele neljapäeva 
kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste 
sisu eest.

Klientide muutunud eelis-
tused teeninduskanalite ka-
sutamisel toovad 1. augustist 
kaasa ümberkorraldused Ees-
ti Energia klienditeeninduses. 
Lääne-Virumaa klientide 
teenindamisel keskendub 
ettevõte telefoniteeninduse 
ja e-teeninduse arendamisele 
ning toob klientideni lähiajal 
uusi lahendusi lepingutega 
seotud toiminguteks. 
Lääne-Virumaa teenindus-
punkt suletakse.
Eesti Energia teenindusosa-
konna juhi Eve Vuksi sõnul 
eelistavad ka Lääne-Virumaa 
kliendid lahendada elek-
trilepingutega seotud küsi-
musi üha enam elek-
troonilistes kanalites. “Täna 
pöördub juba ligi 90 protsenti 
klientidest küsimuste korral 
e-teenindusse või helistab 
klienditelefonile. Keskmiselt 
98 protsenti elektrilepingut-
est pikeneb automaatselt 
ning üle 12 000 kliendi ka-
sutab elektritoiminguteks 
Eesti Energia mobiiliäppi,” 
rääkis Vuks. Ta lisas, et sel 
aastal täieneb mobiiliäpp 

Eesti Energia korraldab 
klienditeeninduse ümber

näiteks elektriarve maksmise 
võimalusega ja hakkab edas-
tama ka teavitusi näidu teata-
mise, arve saabumise ja mak-
setähtaja kohta.
Eve Vuks tõi välja, et muuda-
tused klientide eelistustes on 
ootuspärased. “Avatud elek-
triturg ei tekita enam küsi-
musi. Enamik klientidest on 
mitu korda oma elek-
trilepingut pikendanud, pal-
jud on vahetanud paketti. 
Kolme aasta jooksul on meie 
esinduste töötajate arv 
vähenenud 90 inimeselt 
20le,“ avas Vuks muudatuste 
tagamaid.
Alates 1. augustist, kui üm-
berkorraldused on ellu vi-
idud, saavad Lääne-Virumaa 
kliendid pöörduda Eesti En-
ergia elektrilepingutega seo-
tud küsimuste korral 
ettevõtte e-teenindusse, 
e-postile ja klienditelefonile 
ning Tallinna ja Tartu teenin-
duspunktidesse. 
Eesti Energia kontserni võr-
guettevõte Elektrilevi jätkab 
klientide teenindamist 
e-teeninduses, klienditele-

fonil ja Tallinna, Tartu, Jõhvi 
ning Pärnu esindustes. Sel 
aastal on Elektrilevi oluliselt 
täiendanud telefoniteenin-
duse võimekust, mille kaudu 
on alates märtsist võimalik 
sõlmida võrgulepinguid. 
“Jätkame klientide teenin-
damist Elektrilevi esindustes 
neljas suuremas linnas. Li-
saks jääb Lääne-Virumaa kli-
entidele võimalus põhjaliku-
mat nõustamist vajavate tee-
made puhul leppida kokku 
kohtumisi Elektrilevi spetsi-
alistidega,“ selgitas Elektrilevi 
klienditeenindusosakonna 
juhataja Taavo Randna. “Sell-
ine töökorraldus tagab sujuva 
klienditeeninduse ja säilib ka 
klientide senine kõrge rahu-
lolu.” 
Eesti Energia on pööranud 
järjepidevalt tähelepanu ka 
klientide juhendamisele, mis 
tähendab, et esindustesse 
pöördunud kliente kooli-
tatakse kasutama elek-
troonilisi kanaleid. 

Kuulutaja

Elektrilevi võrguteemadega seotud küsi-
mused: näidu teatamine, võrguleping või 
liitumised, elektrikatkestused: 
e-teenindus www.elektrilevi.ee
e-post info@elektrilevi.ee
klienditelefon 777 1545 (kehtib tavatariif)
24h rikketelefon 1343 (tasuta)
esindused Tallinnas (Kadaka tee 63), Tartus 
(Ilmatsalu tee 5), Jõhvis (Sompa 36) ja Pär-
nus (Energia 4)
kõikides maakonnakeskustes on võimalik 
kokku leppida kohtumisi Elektrilevi spet-
sialistidega.

Kuhu saab pöörduda küsimuste korral 1. 
augustist 2015? 
Eesti Energia elektrilepinguga seotud info, 
elektripaketid ja hinnakiri, elektriarved, 
näidu teatamine:
e-teenindus aadressil www.energia.ee 
e-post teenindus@energia.ee 
Klienditelefon 777 1545 (kehtib tavatariif) 
Eesti Energia mobiiliäpp
Esindused:
Tallinnas (Kadaka tee 63)
Tartus (Ilmatsalu tee 5)

Tööd on, kui teha viitsid
Jutud tööpuudusest võib vist ära lõpetada. Kui inimesel on 
töötahe ja kohusetunne olemas, leiab ta Eestis kindlasti tööd. 
Sealhulgas ka sellist, mille eest makstakse rohkem, kui seadu-
sega ette nähtud miinimum.
Viimase poole aasta jooksul on Kuulutaja külastanud viit-
kuut Lääne-Virumaal tegutsevat metalliettevõtet. Pea kõigis 
neis räägitakse sama juttu: tööjõudu napib, asjalikke mehi 
pole kuskilt võtta.
Metalliettevõtted ei maksa miinimumpalka. Maksavad pi-
gem üle Eesti keskmise palgataseme, kui töömehel vähegi 
käed küljes on ja nupp nokib. Kohusetunnet, kella tundmist 
ja kainet pead on muidugi kah tarvis.
Selge see, et treialiks või keevitajaks ei saa hakata lihtsalt nii-
sama, oskused peavad ikka ka olema, kuid nende omanda-
mine pole kosmoseteadus. Kes tahab, see ka suudab.
Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba kinnitab, et keevi-
tuseriala õpilastel on piltlikult öeldes järjekord ukse taga. Kes 
tundub asjalik, see värvatakse juba koolipingist. Ilmselt on 
sama seis teiste metalli-erialadega.
Inseneridest ei maksa rääkidagi. See pole jutt lihtsalt suusoo-
jaks, kui tööstusettevõtte juht lubab haritud inseneri hom-
mepäev tööle võtta ja maksta talle 2500-3000 eurot palka, see 
on reaalne vajadus.
Nii et õppige, noored (või vanad, aga õpivõimelised), ärge 
tormake kohe Soome kärumeheks.
Eesti haridussüsteemis on vist omal ajal midagi natukene vil-
tu ka läinud. N-ö pehmetel erialadel on üleproduktsioon, vä-
hemalt kõrghariduse osas, tehnilistel ja insenerialadel on aga 
spetsialiste vähem kui majandus vajab. Kindlasti on põhjus 
ka selles, et inseneriks õppimine on lihtsalt raskem kui mõne 
pehme eriala omandamine ja väljalangevus kõrgkoolist suur. 
Üks asi on istuda kunstiajaloo seminaris (vabandust, selle 
eriala inimesed) ja arendada seal vestlust, teine tegeleda in-
tegraalarvutuste, biokeemia või muu sellisega. Tean seda 
omast käest: vähemalt esimeste kursuste tasemel olen proo-
vinud mõlemat suunda.
Ettevõtja saab head palka maksta sellele mehele või naisele, 
kes loob suurt lisandväärtust. Rahmeldamine ja pikad töö-
päevad ei tähenda veel suurt kasumit.
Paraku on Eesti keskmine tööline praegu veel väheefektiivne, 
olukorra muutmises saavad kaasa lüüa nii töötajad ise kui ka 
omanikud. Ma ei süüdista Eesti töölisi laiskuses, piiri taga on 
eestlasest tööline väga hinnas, põhjus võib olla ka töö halvas 
organiseerimises, valedes töövõtetes või muus sellises. 
Väga meelevaldne näide: kui töömees kasutab päeva jooksul 
kümmet mutrivõtit ja peab igat neist kaks minutit segasum-
mast taga otsima, siis on juba 20 minutit väärtuslikust tööa-
jast tühja läinud. Kui paljudes ettevõtetes on iga asi omal ko-
hal ja töötaja iga liigutus läbi mõeldud?

Aivar Ojaperv
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MÕNE REAGA Jalgratas jäägu

omaniku juurde
Kevad toob jalgrattad tänavatele, kahjuks ka varguste statisti-
kasse. Viimaste kuude jooksul on politsei pidanud tegelema 
hulga varastatud ratastega.
Igal kevadel kerkib päevakorda jalgrataste teema - küll räägi-
takse liiklusohutusest ja vara kaitsest. Nüüd, kus kaherattali-
sed on talvepuhkuselt välja toodud, võib kahjuks öelda, et 
hulk inimesi on oma sõiduriistast juba ilma jäänud. Selle aas-
ta statistika näitab, et kolme kuu jooksul on varastatud 12 
jalgratast.
Kõik teavad, et oma asjade eest peab hoolt kandma ja ratas 
peab olema lukustatud, kuid ikka ja jälle jäetakse see järele-
valveta. Mõeldakse, et minuga seda ju ometi ei juhtu, käin 
kähku poes või toas ära. Neist hetkedest piisab, et jalgratta 
juurde naastes avastatakse tühi koht. Hiljem asjaolusid uuri-
des selgub, et varga töö on sageli omanik ise üsna lihtsaks tei-
nud.
Minu pöördumise peamiseks eesmärgiks on, et iga jalgratas 
jääks ikka oma omaniku juurde. Oma ratta turvalisemaks 
muutmisel tuleb alustada korraliku rattaluku ostmisega. Ku-
lutame ju selle soetamisega olematu raha võrreldes uue ratta 
peale välja käidud rahale. Ka lastel peab lukustamine saama 
harjumuseks, sest isegi siis, kui koolihoov tundub olevat tur-
valine, peab tegema endast olenevalt kõik, et varas ei valiks 
just sinu ratast. Lastevanemad peavad lastele meelde tuleta-
ma, et ka mänguplatsi serva järelevalveta jäetud rattal tuleb 
silma peal hoida.
Lisaks varastatud ratastele tuleb politseil tegeleda aga leitud 
jalgrataste omanike tuvastamisega. Möödunud aastal toodi 
politseisse 26 jalgratast, mis olid erinevatest kohtadest leitud. 
Omanik on siiani järele tulnud vaid seitsmele jalgrattale. Po-
litseis asuvate jalgrataste hulgas on nii täiskasvanute kui ka 
noorukite väga korralikke ja heas korras jalgrattaid.
Kui teie ratas on mingil põhjusel kaduma läinud ja selle ka-
dumisest pole te politseile teada andnud, siis olge head, võt-
ke võimalusel jalgrattapilt või -dokumendid kaasa ning tulge 
asja uurima. Ehk on teie kadunud ratas politseis hoiul. 
Ka tasub uurida Rakvere politseijaoskonna Facebooki lehte, 
sest leitud jalgrattaid postitatakse sinna jooksvalt.

Kristi Fuchs,
Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem

Eesti Muinsuskaitse Seltsi ju-
hatus otsustas Tamsalu valla-
vanemale Toomas Uudeber-
gile annetada ajaloomälestis-
te hoidmise, tähistamise ja 
muinsuskaitselise ühistege-
vuse arendamise eest Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi teenete-
medali. 
Medal antakse Uudbergile 
üle reedel, 17. aprillil muin-
suskaitsekuu avatseremoo-
nial Tallinna Tehnikaülikooli 
muuseumis.
„Muidugi on hea meel, kui su 
tegevust tähele pannakse ja 
väärtustatakse,“ tõdes Uude-
berg ja leidis, et küllap tun-
nustatakse teda initsiatiivi 
eest, mida ta ilmutas Porkuni 
lahingupaika tähistava Vistla 
memoriaali ja Verner Puuran-
na mälestusmärgi rajamisel.
Porkuni kandis toimus II 
maailmasõja lõpus suur la-
hing taganevate saksa ja pea-
letungivate nõukogude väge-
de vahel. Paljud saksa mund-
ris hukkunud olid eestlased.
Verner Puurand oli Eesti Kait-
seväe allveelaeva Kalev vii-
mane komandör. Teise maail-
masõja lõpus aitas ta päästa 
sõjavangist Eesti sõdureid, 
oma viimastel eluaastatel, 

Tamsalu vallavanem
saab muinsuskaitse
seltsilt teenetemedali

elades Austraalias, oli ta Eesti 
eksiilvalitsuse minister. 
Verner Puurand sündis 
Tamsalu vallas asuvas Naiste-
välja külas ja mullu suvel ava-
ti tema kodutalu vundamen-
dil allveelaeva komandosilda 
meenutav mälestusmärk.
Verner Puurand oli värvika 
elulooga ohvitser, kes kadeti-
na osales 1924. aasta mässu-
katse mahasurumises, oli 

Eesti Kaitseväe allveelaevasti-
ku üks rajaja ning päästis Tei-
se maailmasõja lõpus sadu 
Eesti sõjaväelasi, aidates kaa-
sa sellele, et nad saaksid tee-
nida USA okupatsiooniarmee 
koosseisus Nürnbergi prot-
sessil sõjakurjategijaid valva-
tes, kirjutas ERRi uudistepor-
taal.

Aivar Ojaperv

Verner Puuranna mälestuskivi avati mullu suvel.
Foto Tamsalu valla koduleheküljelt

Body Mapping dressipluusi ostuga saad

KINGITUSEKS SNICKERS Workwear töökindad!*

SNICKERS Workwear Body Mapping mikrofl iisist dressipluus
art 9438/0400 

Uue põlvkonna dressipluus on valmistatud aktiivsele inimesele. See sobib nii aluskihiks 
kui vaheriideks. Dressipluus on mugav ja hingav ning juhib higi ja niiskuse kehapinnalt 
eemale, pakub kaitset külma eest, isoleerib ja ventileerib just õigeid kehapiirkondi. 
Kolm lukuga taskut ja pöidla-aasad. Materjal: 92% polüester (bambuse söest), 
8% elastaan, 285 g/m²; polüestervõrk, 120 g/m².  Värv: must

SNICKERS Workwear 
Specialized Tool töökindad 

Spetsiaalselt tööriista kasutavale käele välja töötatud kindad. Kätt kaitsevad 
ja toestavad tugevdused ning geelpehmendused. Parima haarde tagab 

libisemiskindel muster peopesas. Käeseljal hingav võrkkangas, randmeosal krõpskinnitused. 
Materjal: 62% polüamiid, 16% polüester, 14% polüuretaan, 8% kumm. EN 388 (2.1.2.1), Kat 2.TASUTA*
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*Osta Body Mapping dressipluus, 

saad Specialized Tool töökindad art 9597 ja art 9598

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.07.2015 või kuni kaupa jätkub!

Super pakkumine!

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

 TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!

HIND 90 €

Rakveres
suletakse ajutiselt 
Vallimäe tee
Rakvere linnavalitsuse teatel 
suletakse 18.-30. aprillini 
kaevetöödeks Vallimäe tee. 
Lisaks sellele on 18. aprilli 
kella 17 kuni 19. aprilli kella 
9 suletud Vallimäe tee ja 
Kreutzwaldi tänava ristmik. 
Ümbersõit toimub Vabriku 
ja Näituse tänava kaudu.
Kaevetööd teostab Saveka 
Torutööd OÜ.

Lahtiste uste päev 1. 
jalaväebrigaadis
Tapal baseeruv 1. jalaväebri-
gaad kutsub rahvast 29. ap-
rillil kella 9-16 lahtiste uste 
päevale.
Tapa sõjaväelinnakus on 
avatud relva- ja varustuse-
näitus, toimuvad ülesan-
ded-võistlused peredele/
meeskondadele, soomuki-
sõit, airsoft ja jagatakse ka 
sõdurisuppi.
Soovijatel tuleb registreeri-
da, sellega on kiire, oma ni-
med ja isikukoodid tuleb 
saata aadressil indrek.kaik@
mil.ee hiljemalt 17. aprillil. 

Kuulutaja
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TB Works OÜ ei kasuta lätlasi, 
keda on kokku 15, mitte „ku-
lude optimeerimiseks“, vaid 
häda sunnil. „Renditööjõud 
pole odav,“ kinnitas ettevõtte 
tegevjuht Avo Vest. „Muidugi 
on neil miinuste kõrval ka 
plusse, aga parema meelega 
panustaksime ikkagi oma 
tööjõudu, kelle hea meelega 
ise välja õpetaksime.“
Vest kinnitab, et lisaks 15 ren-
ditöölistega täidetud kohale 
tekib neil mõne aja pärast 
juurde veel kümmekond töö-
kohta, kust aga sinna hakka-
jaid ja tublisid inimesi leida, 
on esialgu teadmata.

Investeeringud
aitavad ellu jääda
TB Works OÜ on Kadrinas 
suhteliselt uus ettevõte, aga 
ainult nime poolest. Techno-
balt Grupp ostis mullu mais 
ära samas tegutsenud HeTi 
Pere OÜ ja aastavahetusel 
reorganiseeriti ettevõte TB 
Works OÜks.
„Technobalt Grupp laienes ja 
Kadrinas oli müügis toimiv 
ettevõte koos sisseseadega, li-
saks oskustööjõud,“ selgitas 
Avo Vest.
Töötajaid on ettevõttes um-
bes 80, sealhulgas 15 rendil 
olevat lätlast. Tegemist on 
metallitööstusettevõttega, 
kus ei kardeta ette võtta ka 
keerulisi ülesandeid. 
„Tänapäeval on paljud metal-
litööstusettevõtted n-ö pro-
jektipõhised,“ selgitas Vest. 
„Saame tellimuse või leiame 

ise partneri ning teeme asja 
ära. Vajadusel saame hakka-
ma ka konstrueerimise-pro-
jekteerimisega, kui enda jõust 
tuleb puudus, kasutame ka 
sisseostetavat teenust.“
Tööpuuduse üle TB Works 
OÜ ei kurda. „Muidugi seisa-
vad tellimuste saamise eest 
hea ka meie turundusinime-
sed, aga praegune majandus-
olukord on selline, et kui oled 
kaasaegne ja efektiivne, siis 
tööd jagub.“
Nii ongi TB Works OÜl kavas 
laieneda. Kunagise Kadrina 
EPT territooriumil tegutseva 
ettevõtte käes on 4,2 hektarit 
maad, millel 10 000 ruut-
meetrit katusealust tootmis-
pinda. „Mõne aasta perspek-
tiiv on tootmispinda 3000-
4000 ruutmeetri võrra suu-
rendada,“ lausus Vest. „Ma ei 
tea meie eelkäija HeTi endist 
mainet ja selle tagamaid, aga 
tundub, et neil oli viimastel 
aastatel paigalseis, investee-
ringute pealt hoiti kokku. 
Meie tahame investeerida ja 
otsime oma plaanide elluvii-
miseks ning tootmise suuren-
damiseks tööjõudu.“

Töötaja teab
majandustulemusi
Vesti sõnul pingutatakse töö-
tajate leidmise nimel, aga se-
ni pole sellest suurt tulu tõus-
nud. „Minult on küsitud: kas 
teil on nii suur tööjõu voola-
vus, et pidevalt otsite ajalehe 
vahendusel töötajaid,“ rääkis 
ta. „Tegelikult pole me inime-

Metallitööstustes
valitseb tööjõupuudus
Kas Eestis on töö- või tööjõupuudus? Kui lähtuda tõsias-
jast, et Kadrinas tegutsev metallitööstus TB Works OÜ 
on sunnitud kasutama Lätist pärit renditööjõudu, siis pi-
gem viimane. Vähemalt oskustööliste osas.

Aivar Ojaperv

si lihtsalt leidnud.“
Eks töötajat motiveerib ikka 
kõige rohkem palk. Kuidas 
sellega lood on?
Otsest keskmist palganumb-
rit Vest Kuulutajale ei öelnud, 
kuid rääkis järgmist: „Juba 
mõnda aega on ettevõtte in-
fotahvlil avalikustatud ma-
jandustulemused. Juhtivate 
töötajate, näiteks meistrite 
sissetulek sõltub sellest, kui 
hästi meil läheb. Ja seda osa-
kondade-tsehhide lõikes – kui 
ühes on efektiivsus parem, 
saab ka suuremat palka. Head 
palka saab maksta ikka siis, 
kui töö lisandväärtus on kõr-
ge. Meie süsteem pole veel 
kaugeltki täiuslik, kuid me 
jätkame selle ehitamist.“
Aga noored? Ametikoolide 
õpilased?
„Mulle tundub, et info liiku-
mine ametikoolide ja ettevõ-
tete vahel on nõrk,“ leidis Avo 
Vest. „Praegu on olukord selli-
ne, et mina sõidan mööda 
koole ringi ja löön klammer-
dajaga tööpakkumisi seinale. 
Tegelikult võiks vastupidi ol-
la.“
Vest näeb probleemi laiemalt. 
„Hea keevitaja ei pruugi olla 
hea müügimees. Selles mõt-
tes, et ta ei pruugi osata en-
nast ja oma oskusi välja pak-
kuda. Ja vastupidi. Arvan, et 
ka koolidel on siin oma roll – 
nad võiksid aidata oma õpi-
lastel nende oskusi n-ö 
müüa.“
Töö sisemises korralduses 
pöörab TB Works OÜ Avo Ves-
ti sõnul suurt tähelepanu 
täiendkoolitusele. „Õige pea 
korraldame praktilise koolitu-

se CNC pingioperaatoritele, 
juhendaja kutsusime Soo-
mest,“ rääkis ta. „Mõte on sel-
les, et töötajaile tutvustatakse 
uusi töövõtteid ja –lahendusi 
ning neid võrreldakse n-ö va-
namoodi tegemisega. Siis 
näeb igaüks ise, kui suured 
võivad olla vahed. Samuti 
soodustame töötajate rotat-
siooni ametikohtade vahel – 
see on väljumine rutiinist, 
meestele kindlasti värsken-
dus.“
Ja veel üks tähelepanek: TB 
Works OÜ on teatud mõttes 
eeskuju võtnud püramiidtu-
rundusest. See toimib nii: et-
tevõtte töötaja soovitab tööle 
oma tuttava ja kui too on oma 
oskusi ning kohusetunnet 
teatud aja jooksul tõestanud, 
saab soovitaja preemiat.

Usinad noored värva- 
takse juba koolipingist
Kadrina vallavanem Erich 
Petrovits kinnitas, et kui mõ-
nel vallas tegutseval ettevõttel 
õnnestub endale kvalifitseeri-
tud tööjõudu värvata mujalt 
Eestist, siis vähemalt eluase-
memuresid neil ei teki. „Käisi-
me just elamumessil ja oskan 
selle põhjal numbreid nime-
tada: Kadrina vallas on hetkel 
müügis või rendilepakkumi-
sel 24 korterit ja 9 maja,“ kin-
nitas ta. „Elamispinda on, 
probleeme ei teki.“
Mis puutub infovahetusse, 
siis soovitas Petrovits teha ti-
hedat koostööd kohaliku 
keskkooliga, kus valikainena 
õpetatakse ka reaal-tehnilist 
eriala. „Paljud vallas tegutse-
vad ettevõtted on sealt nii 

mõnelegi noorele juba käpa 
peale pannud,“ ütles ta.
Rakvere Ametikooli direktor 
Kuno Rooba möönis, et kui 
rääkida näiteks keevitajatest, 
siis need spetsialistid on Ees-
tis ja eriti Lääne-Virumaal kui 
tugevate metalliettevõtete 
piirkonnas väga hinnas. Ka 
noored mehed, kes omanda-
vad alles oskusi.
„Piltlikult öeldes on keevitu-
seriala õpilastel järjekord uk-
se taga, pole sugugi harulda-
ne, et ettevõtted neid juba 
üksteiselt teatud mõttes üle 
ostavad,“ selgitas ta. „Asjali-
kel poistel on varakult silm 
peal.“
Rooba rääkis ka töökohapõ-
hisest õppest. „Rakvere Ame-
tikool saab teha ettevõttega 
koostööd väljaõppe valdkon-
nas. Ettevõte peab leidma 
töötaja, kellel meie aitame 
eriala omandada, kusjuures 
riik maksab selle kinni, ette-
võttel lisakulu pole.“
Kuna Rakvere Ametikooli 
keevituse eriala lõpetanutest 
siirdub 95 protsenti erialasele 
tööle ja ikka on kõnealuste 
spetsialistide järele suur 
nõudmine, siis ei välistanud 
Kuno Rooba, et juba järgmisel 
õppeaastal võetakse vastu 
rohkem õpilasi.
„Mina soovitan küll kõigil 
noortel järele mõelda: kas pi-
kendada gümnaasiumis lap-
sepõlve või õppida endale 
hinnatud ja tasuv amet,“ lisas 
ta. „Ametikoolis õppimine ei 
tähenda ukse sulgemist kõrg-
kooli ees – vastupidi. Paljud 
meie õpilased lähevad kõrg-
kooli.“

TB Works OÜ tegevjuhi Avo Vesti sõnul suudab ettevõte täita pea igasuguseid eritellimusi, 
nagu näiteks taamal seisvale pikale veokile laaditud transportööri karkassiga. Fotod: Aivar Ojaperv

Koolides algavad 
PISA testid
13. aprillist 8. maini kestab 
Eesti koolides periood, mille 
jooksul sooritab üle 6000 
õpilase PISA 2015 testi.
Test viiakse läbi 207 koolis ja 
see on esmakordselt täies 
mahus elektrooniline. Sel 
korral on peamiseks hinda-
misvaldkonnaks loodustea-
dused, testi innovaatiliseks 
osaks aga meeskondlik 
probleemilahendus.
Lääne-Virumaal viiakse PI-
SA 2015 test läbi 13 koolis.
Viimases, 2012. aastal toi-
mud uuringus näitasid Eesti 
õpilased oma tugevust just 
loodusteadustes, saavuta-
des selles 6. koha uuringus 
osalenud 65 riigi õpilaste 
seas. Nii matemaatikas kui 
funktsionaalses lugemises 
olid Eesti õpilased 11. kohal.
PISA koordinaator Gunda 
Tire sihtasutusest Innove üt-
les, et kuigi loodusteaduste 
valdkonda hinnati ka eelmi-
ses uuringus, on sel korral 
põhirõhk just sellel.
„PISA 2015 mõõdab, kui 
hästi noored oskavad tegele-
da probleemidega või olu-
kordadega, mis on seotud 
loodusteadusliku sisuga,“ 
ütles ta. „Samuti seda, kui 
hästi nad saavad aru teadu-
se olemusest ning kuidas 
hindavad selles oma tege-
vust.“
PISA (Program for Interna-
tional Student Assessment) 
on Maailma Majanduskoos-
töö ja Arengu Organisat-
siooni (OECD) rahvusvahe-
line õpilaste õpitulemuslik-
kuse hindamise uuring, ol-
les kõige laiaulatuslikum 
õpilaste haridusuuring maa-
ilmas.
Uuringu eesmärgiks on hin-
nata, kas 15aastane noor on 
kohustusliku hariduspe-
rioodi lõpuks omandanud 
vajalikud pädevused, et oma 
eluga hakkama saada. Testi 
käigus vastavad õpilased 
loodusteaduste, matemaati-
ka ja funktsionaalse lugemi-
se küsimustele ning täida-
vad kodu ja kooli puudutava 
taustaküsimustiku.
Osa õpilastest lahendab li-
saks ka meeskondliku prob-
leemilahendustesti ülesan-
deid.
PISA uuring toimub kolme 
aasta tagant ning igas uurin-
gus on oma põhivaldkond, 
ülejäänud kahes valdkonnas 
mõõdetakse õpilaste tead-
misi väiksemas mahus. Tä-
navu osaleb uuringus enam 
kui 70 riiki ja umbes pool 
miljonit 15aastast noort. 
Eesti osaleb PISA uuringus 
neljandat korda.
PISA 2015 uuringu läbivii-
mist koordineerib sihtasu-
tus Innove koos Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga. 
Uuringu tulemused avali-
kustatakse 2016. aasta det-
sembris.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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ÄRANDATI AUTO
Ööl vastu 14. aprilli ärandati 
Rakverest Lennuki tänava 
parklast sõiduauto Ford 
Sierra, mis hiljem leiti kah-
justatuna Sõmeru vallast 
Roodevälja külast põlluva-
heteelt.

VARGUSED
9. aprillil avastati, et Tapa 
vallas Räsna külas on sisse 
murtud talu garaazhi ja va-
rastatud kaks trimmerit, 
mootorsaag ning tööriistu. 
Kahju on 850 eurot.
10. aprillil avastati, et Rakve-
res Kastani puiesteel aiaga 
piiratud parklas seisnud sõi-
duautolt BMW 535 on varas-
tatud neli ratast. Kahju on 
1000 eurot.

AUTOAVARII
KADRINA VALLAS
9. aprillil kella 17.10 paiku 
toimus liiklusõnnetus Kad-
rina vallas Pärnu-Rakve-
re-Sõmeru maantee 161. ki-
lomeetril, kus sõiduautot 
Volkswagen juhtinud 64aas-
tane Märt sõitis tagant otsa 
sõiduautole Citroen, millega 
sooritas vasakpööret 42aas-
tane Andres. Volkswageni 
juht toimetati kontrolliks 
Rakvere Haiglasse.

TAPAL KÄRSSAS
AVARIILINE AUTO
11. aprillil kell 17.05 teatati 
häirekeskusele kärssavast 
sõiduautost Tapa linnas Õh-
tu puiesteel. Sündmuskoha-
le sõitnud vabatahtlikud 
päästjad Kadrina ko-
mandost ning tegid kind-
laks, et auto oli avarii tei-
nud, omanik oli auto juures 
ning süttimisoht puudus. 
Sündmuskohal oli ka polit-
sei.

SIMUNAS SÜÜDATI PUU
12. aprilli kella 20.19 ajal 
kustutasid Simuna ko-
mando vabatahtlikud pääst-
jad Simuna külas põlema 
pandud puu.

PÄÄSTJAD KÄISID
LÕKETE JUURES
11. aprillil kell 14.35 teatati 
häirekeskusele, et Väi-
ke-Maarja vallas Pandivere 
külas on süüdatud kolm lõ-
ket, millest üks ilma järele-
valveta ning hooned asuvad 
lõkkest vaid 30 meetri kau-
gusel. Kuna tuul puhus suu-
naga hoonete ning vana ku-
lu poole, siis valitses nende 
süttimisoht. Sündmuskoha-
le sõitsid vabatahtlikud 
päästjad Tamsalu ko-
mandost. Selgus, et tegeli-
kult oli süüdatud kaks lõket, 
mille üle valvati, kolmas 
suits tuli suitsuahjust. Lõke-
te üle küll valvati, kuid need 
olid süüdatud vana kuluga 
kaetud alale ja nii olid sütti-
misohus lähedal asuvad 
hooned ning lõkkeid ümb-
ritsev vana kulu. Vabatahtli-
kud päästjad selgitasid ko-
danikule olukorra ohtlikkust 
ja osutasid abi lõkete kustu-
tamisel.

Eesti Telekomi juhtimiskes-
kus sai 11. aprilli hilisõhtul 
signaali sidehäirest Vinnis, 
kus mõõtmistulemused näi-
tasid optilise kaabli katkes-
tust. Viga hakati otsima ning 
kell 3.40 leiti Sõpruse ja Kiige 
tänava vaheliselt alalt kolm 
avatud kaablikaevu.
Eesti Telekomi meediasuhete 
juht Raigo Neudorf ütles, et 
lähem uurimine tuvastas 
kaablikaevudes läbi lõigatud 
kaablid. „Neid oli püütud väl-
ja tõmmata. See aga ei õnnes-
tunud, kuna kaablid oma ka-
nalis ei liikunud,“ lisas Neu-
dorf. 

Suured kahjusummad
Rüüstamise tulemusel katkes 
või oli häiritud nii kõne- kui 

Vargad jätsid ligi
tuhat peret sideühenduseta
Möödunud nädalavahetu-
sel üritasid kurjategijad 
Vinnis varastada kaablit, 
mis neil aga ei õnnestunud. 
Sellele vaatamata katkes 
sideühendus ja tekkis tu-
handetesse eurodesse ula-
tuv kahju.

Kaius Mölder

ka andmeside Salla, Vinni, 
Küti, Roela, Viru-Jaagupi, Si-
muna, Pajusti, Laekvere ja 
Muuga piirkonnas. Telefon oli 
tumm või internet puudus 
kokku 927 kliendil. Kuna teh-
nikud tegid usinasti tööd, siis 
taastus side juba hommikul. 
Politsei alustas juhtumi uuri-

miseks kriminaalmenetluse 
ja kahjusumma arvutati kok-
ku - 3144 eurot. 
Sideettevõtted on kaabliva-
rastega kimpus olnud kogu 
aeg. Aastaid tagasi saadi jupi 
kaabli eest metallikokkuostus 
mõni euro, aga lõhutud sead-
mete taastamise rahaline ku-

lu oli kümnetes kordades 
suurem. 
Eelmisel aastal oli Virumaal 
kaheksa vargusjuhtumit, 
neist viis Ida- ja kolm Lää-
ne-Virumaal. Käesoleval aas-
tal on registreeritud kaks var-
gusjuhtumit, mis on korda 
saadetud Ida-Virus.
Mõni aeg tagasi karmistati 
metallikokkuostupunktides 
kokkuostutingimusi. Nüüd 
reguleerib metallijäätmete 
kokkuostmist jäätmeseadus, 
mis seab eritingimused ja 
reeglid kokkuostmisele. Selle 
järgi on elektrijuhtme ja 
kaabli kokkuost jäätmetena 
lubatud vaid luba omavalt 
võrguettevõtjalt, telekommu-
nikatsioonivõrgu operaatorilt 
või jäätmeluba omavalt ette-
võtjalt, kelle tegevuse tule-
musena on jäätmed tekkinud. 
See aga ei heiduta kaablivar-
gaid. 

Traadihunnikud
kokkuostu
„Metallikokkuostupunktid ei 
võta vastu kaablit, küll aga 
võetakse vastu nii musta kui 
värvilist metalli. Kaablit kui 
sellist otseselt kokkuostu-

punktidesse ei viidagi, üldju-
hul on selleks ikkagi põleta-
tud kaabel või kui täpsem ol-
la, siis see osa kaablist, mis 
jääb järele peale põlemisprot-
sessi,“ lausus Neudorf. 
Metallikokkuostupunktides 
toimuvat kontrollib Keskkon-
nainspektsioon. Eelmisel aas-
tal kontrolliti Virumaal 30 
metallijäätmete käitlemise ja 
kokkuostuga tegelevat isikut. 
Lääne-Virumaal otseseid sea-
duserikkumisi ei tuvastatud, 
kontrollitutel olid vajalikud 
load olemas ja keelatud me-
talliliikide vastuvõtmist ei tu-
vastatud. Küll aga alustati 
Ida-Virumaal mitu väärteo-
menetlust, sest seitsmes ko-
has tuvastati jäätmeseaduse 
rikkumisi. Nende hulgas oli 
kolm kaabli kokkuostupiiran-
gu eiramist.
Keskkonnainspektsiooni 
pressiesindaja Leili Tuul ütles, 
et seaduserikkumiste avasta-
misel mängis olulist rolli po-
litseilt saadud eelinfo võima-
like illegaalsete kokkuostu-
punktide kohta. Ta tõdes ka, 
et kokkuostuga seotud prob-
leemid on sarnased üle Eesti.

Foto: www.delfi.ee
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Rakverest pärit tervise- ja 
tööministri Rannar Vassiljevi 
kinnitusel seisab koalitsioo-
nileppes, et valitsus kaalub 
äriühingutel lubada maksu-
vabalt annetamist spordita-
ristu arendamiseks ega loe 
tööandja panust töötajate 
terviseedendamisse ja hai-
guspäevade vältimisse 
erisoodustuseks. 
„Ehk siis esimest kaalutakse 
ja teises on kokku lepitud. 
Millele täpselt ja mis mahus 
soodustus laieneb, jääb sea-
dusloome käigus täpsustami-
seks,“ lausus Vassiljev.

Saalid hakkavad täituma
Eesti suurima spordiklubide 
keti Myfitness tegevjuht Erkki 
Torn on rõõmus. „Väga hea 
uudis.“
Enda sõnul on ta sellel teemal 
juba ammu sõna võtnud. 
„Eestis käib klubides alla viie 
protsendi elanikkonnast,“ 
lausus ta. „Neis Euroopa riiki-
des, kus ei võeta erisoodus-
tusmaksu, vaid sportimist 
soodustatakse lausa madala-
ma käibemaksuga, on harras-
tajaid kuni 20 protsenti ela-
nikkonnast.“ Vahe on nelja-
kordne. 
Mehe sõnul toob erisoodus-
tusmaksu kaotamine Eesti 
klubidesse juurde koguni 
kümneid tuhandeid uusi 
kliente. Seda mitte küll kohe, 
aga näiteks viie aasta jooksul. 
Esialgu loobub riik Torni sõ-

nul küll teatud tuludest, kuid 
pikemas perspektiivis on an-
tud otsus kindlasti kasulik, 
sest tervisesport vähendab 
inimeste terviseriske ja seega 
ka ravikulusid. „Oleme ette-
võtjatega palju rääkinud, nad 
on huvitatud oma töötajate 
tervisesse panustama, aga 
see on olnud siiani nende 
jaoks jube kulukas. Me ei ole 
seetõttu ettevõtetele ka kor-
ralikku müügitööd teinud.“ 
Rakvere Spordikeskuse direk-
tori Marti Kuusiku sõnul 
laiendaks sportimiselt erisoo-
dustusmaksu kaotamine 
kahtlemata ettevõtete võima-
lusi oma töötajatele motivee-
rivaid ja tervist edendavaid 
tegevusi pakkuda. „Millises 
mahus täpselt, eks seda näi-
tab praktika. Rakvere Spordi-
keskus on selleks muutuseks 
tehniliselt igati valmis. Sõlmi-
me ettevõtetega raamlepin-
guid, mille alusel saavad töö-
tajad kasutada meie teenu-
seid ning ettevõtted lihtsa ja 
ülevaatliku arveldusmehha-
nismi,“ kinnitas Kuusik.

Lisaväärtus töötajatele
Ka Rakvere Aqva Hotel & Spa 
tegevjuhi Roman Kusma sõ-
nul on väga raske hinnata se-
da mahtu, kui palju erisoo-
dustusmaksu kaotamine 
sportimist ja spordiklubide 
külastust mõjutab. 
„Kindlasti soodustab, aga mis 
mahus - seda ei oska ma öel-

Maksumuudatus 
lubab spordi-
klubidele lisakliente
Värskest valitsuskoalitsioonileppest leiab punkti, mis 
vihjab võimalusele, et riik lõpetab äriühingute poolt töö-
tajate spordi harrastamiseks kulutatud rahalt erisoodus-
tusmaksu küsimise. Spordiklubide juhid on antud uudi-
se üle rõõmsad. 

Tiit Efert

Tallinnas Randvere teel Grossi kauplusega ühes hoones asuv spordiklubi, mis avati mullu sügisel, 
võitis kiiresti harrastajate poolehoiu. 

da. Kuna ettevõtetel muutub 
oma töötajatele sportimise 
võimaldamine maksuvabaks, 
siis tänasel päeval, kus on 
konkurents töötajate pärast, 
tekib selle seadusega tööand-
jale üks võimalus juurde, mil-
lega töötajale lisandväärtust 
pakkuda,“ lausus Kusma.
Tallinnas Pirita linnaosas 
Randvere teel Grossi kauplu-
sega ühes majas asuva spor-
diklubi Fresh! tegevjuhi Geor-
gi Skorobogatovi sõnul soo-
dustab võimalik maksumuu-
datus nii tema spordiklubi kui 
üldiselt fitnessituru arengut. 
„Põhjuseks on Eesti rahvasti-
ku väiksus, suhteliselt madal 
liikumisharrastuse tase ning 
fitnessiteenuste kallidus. Vaa-
dates laiemat konteksti, on 
paljudes Euroopa Liidu riiki-
des võimalik spordiklubis 
treenida 19 euro eest kuus. 
Inglismaal leidub jõusaale, 
kus kuumaks jääb 5-7 naela 
piiridesse,“ rääkis Skoroboga-
tov. 
Tema sõnul kõlavad sellised 
numbrid uskumatult, sest 
Eestis on kuukaardi tavapära-
ne hind 50 euro ringis. Erisoo-
dustusmaksu kaotamine ai-
taks kindlasti suurendada 
elanikkonna aktiivsust, kuna 
tööandja saaks ebaproport-
sionaalsete lisakuludeta kom-
penseerida oma töötajate 
sportimist. See suurendaks 
omakorda nõudlust spordi-
klubide järele ning tänu turu 
üldisele kasvule aitaks viia 
teenuste hinnad alla. 
„Nõudlus soodsate treeni-
misvõimaluste järele on kind-
lasti olemas ja seda näeb ka 
meie spordiklubi näitel, kus 
19eurone õhtune kuukaart on 
väga populaarne,“ sõnas Sko-
robogatov.

Foto: Tiit Efert

• Võtame 1.septembrist osalise 

tööajaga tööle eripedagoogi. Kan-

dideerijatel saata 24.aprilliks aval-

dus, CV ja haridust tõendavate 

dokumentide koopiad aadressil 

kool@someru.edu.ee 

• Pakun tööd E-kategooria auto-

juhile, kellel oleks kallurhaagise 

kogemus ja kardinpoolhaagise 

kasutamise kogemus. Töökoht Eesti 

Vabariik ja asukoht Haljala vald. Tel 

5054 575

• Vajatakse C- ja E-kat. autojuhti 

kallurile. Tel 5342 4015

• Firma pakub stabiilset tööd Kundas 

kallurauto (4 silda) autojuhile-lukk-

sepale. Töö E-R, L ja P vaba. Al-

koholitarbijatel ja lohakatel mitte 

helistada. Tel 5354 2655

• Villa Takso vajab taksojuhti. 

Nõutav taksojuhi koolituse plas-

tikkaart. Tel 5349 8764

• PALMSE PARK-HOTELL otsib 

põhikohaga hotelliteenindajat. 

Töö vahetustega: 3 päeva tööl ja 3 

päeva vaba. Elamisvõimalus ko-

hapeal. Nõutav hea inglise keele 

oskus kõnes. CV saata aadressil: 

info@phpalmse.ee. Info: 32 23 

626 või 56 464 170

• Aiandusfi rma võtab tööle tööta-

jaid: Täiskohaga pakendaja. Kuu-

lutus mõeldud naisterahvale. Töö 

asukoht Levala küla. Tel. +372 574 

14228

• Otsime santehnikut või keevi-

tajat/gaasitorustiku paigaldajat 

Lääne-Virumaal.  Väljaõppe 

võimalus. Palk kokkulepel. Töö 

üle Eesti. Vanus kuni 45 eluaastat. 

Kiire! Tel 5348 7973

• Võtame tööle ehitajaid ja eestööli-

si (välitöö, vajalik valmisolek ko-

mandeeringuks). Pakume tööd ka 

väiksematele ehitusettevõtjatele. 

Info telef 5099 294

• Otsin matemaatika koduõpetajat 

8. klassi poisile. Telefon: 5625 6596

• Hooldan vanureid ja abistan 

majapidamistöödes. Tel 5814 3330

• Majapidamine maal vajab kev-

adeks abilist. Tel 5397 0061

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
2002. – 2008. aastal sündinud 
tüdrukuid jalgpallitrenni. Info 
carina@jktarvas.ee, tel 5100 746

•  Rakv ere JK Tar vas  kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitrenni. 
Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344 
9925

• Piccolo Koolituse OÜ baar-

men/kelner algintensiivkursus 

Rakveres. Kursuse lõpetajatele 

tunnistused, mis garanteerivad 

töökoha. Info ja reg. piccolo@
hot.ee
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JURIST
ANNAB NÕU

Lugeja küsib: Töötan graafi-
ku alusel ning haigestusin. 
Kas see on õige, et haigusle-
hel oleku puhul nõutakse 
tundide järeletegemist?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Anne 
Simmulmann.
Töötaja kaitse ja tööajapii-
rangute eesmärgist lähtudes 
peab tööaeg arvestusperioo-
dis vähenema nende päeva-
de võrra, mil töötaja ei saa-
nud tööd teha nt haiguse või 
puhkuse tõttu. Kui töötaja 
haigestub, tuleb tööajanor-
mi vähendada nii olukorras, 
mil tööajakava on juba 
koostatud, kui ka järgmise 
kuu tööaja planeerimisel. 
Töötajalt ei saa nõuda, et ta 
peale haigust teeb oma “te-
gemata tunnid” järele. Sama 
kehtib ka puhkuse (sh ka 
õppepuhkuse) kasutamise 
kohta.
Olukorras, kus töötaja on 
aga näiteks pikemalt haige 
ning uue kuu tööajakava 
veel koostatud ei ole, saab 
tööandja arvestada töötaja 
puudumisega ning korral-
dada töö ümber nii, et tööle 
naasmine ei too töötajale 
kaasa ebamõistlikku töö-
koormust. Seega, kui tööaja-
kava koostatud pole, tuleb 
lähtuda kalendaarsest tööa-
janormist. 

Kuulutaja
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MÕNE REAGA

Noormehed olid pärast õpet 
kolm nädalat ettevõtetes 
praktikal, ikka samal mooto-
rielektroonika alal. Nad elasid 
meie õpilaskodus, sõid 
sööklas ja rahul olid nad ka, 
kuigi keegi nendest ei olnud 
varem ühiselamuelu proovi-
nud. Ütlesid, et kannatab ela-
da küll. 
Nende kodukoolides tasuta 
lõunat ei saa. Kutseharidus-
süsteemid on riigiti erinevad: 
Taanis järgneb esimesele 
kutseharidustasemele teine ja 
sinna saab see, kellel on ette-
võttega leping, mille alusel 
hiljem ettevõttesse ka tööle 
minnakse. Esimesest õppe-
aastast on pool erialadega 
tutvumine ja siis valitakse 
kõige sobivam õpingute jät-
kamiseks.  Leedus on ettevõt-
tepraktika kolmandal õppe-
aastal ja 3 kuud korraga, vara-
sematel aastatel on igal näda-
lal üks päev koolipraktikat. 

Koostöövõrgustik Auto-
mobility.
Rakverre sattusid õpilased 
Automobility kaudu, mis on 

Rakvere Ametikooli tullakse 
õppima ka välismaalt
„Koolipoiss on nagu kooli-
poiss ikka, teine emakeel 
vaid,“ vastas õpetaja Leo 
Nirgi küsimusele, kuidas 
teisest riigist pärit kooli-
poisid olid. Nirgi õpetas 
Rakvere Ametikoolis auto 
erialal mootorielektrooni-
ka moodulit inglise keeles 
kolmele leedulasele ja ühe-
le taanlasele.

Ada Väät,
Rakvere Ametikooli

täiendusõppeosakonna
juhataja

Eesti, Taani, Suurbritannia, 
Hispaania, Hollandi, Leedu ja 
Soome kutsekoolide autoosa-
kondade koostöövõrgustik ja 
kus kutseõppeasutuste õpila-
sed saavad koostöövõrgustik-
ku kuuluvates koolides vabalt 
õpet valida. 
Rakvere Ametikool sai sellele 
koostöövõrgustikule jala ukse 
vahele tänu Soomele, kes kut-
sus liituma. Koostöövõrgusti-
kus ollakse juba 2 aastat. 
Selle raames pakub iga kool 
välja kaks õppemoodulit õp-
peaasta jooksul. Igal aastal on 
ka autoõpetajate seminar eri-
nevates riikides ja seal otsus-
tatakse, mis teemadel kooli-
tust teha. 
Tänavu veebruaris võõrustati 
Automobility osalisi Rakve-
res. Kool tutvustas põhjalikult 
oma tegevust, näidati õp-
pebaasi ja nii soovitasidki 
teiste riikide õpetajad Rakve-
re Ametikooli ja Eestit oma 
õpilastele.
Selle kõige taga on Rakvere 
Ametikooli välisprojektide 
juht Katre Lomp, kes koordi-
neerib, õpilased-õpetajad 
lennujaamast ja bussijaamast 
kokku korjab ning nendega 
igapäevaselt suhtleb. 
Õpetaja Leo Nirgi, kes moo-
duli koostas ja partneritega 
suhtleb, viis moodulit läbi 
õhinaga. Küsimuse peale, kas 
selle eest lisaraha ka maks-
takse, mõtles Leo pikalt ja üt-
les siis, et ta on hetkel õpetaja 
ja teeb seda tööd ning kui 
enam ei ole õpetaja, siis teeb 
teist tööd ja samamoodi pü-
hendumisega. 

Christian Taanist ja kolm 
Leedu noormeest.
Leedu poisid kiitsid väga 
ametikooli autogaraazhi: töö-

kohti saab kardinatega eral-
dada ja head võimalused on 
autodiagnostikaks. Neile 
meeldis ka see, et koos ollak-
se mitme kursusega, on selli-
ne koostöötamise tunne. 
Christian Taanist eriti ei kiit-
nud, sest tema kodukoolis 
Syddansk Erhvervsskole 
Odense-Vejles on autoga-
raazhis üle kahekümne tõstu-
ki ja esimesel kursusel on ees 
juba üle 30 mootori, mida pu-
titada. 
Edaspidi tahab ta hoopis len-
nundusmehaanikuks saada, 
selleks peab ta õppima kas 
töökohapõhises õppes või 
minema Kopenhaagenisse 
lennundusinstituuti. 
Chistjanil oli see esimene vä-
lisreis ja ta ei teadnud Eestist 
varem midagi. Temaga oli sel-
line lugu, et tal oli kogu aeg 
müts peas ja kui see kuidagi 
tal peast ära räägiti, siis tõm-
bas ta kohe kapuutsi pähe. 
Christjan leidis, et eestlased 
on väga häbelikud ja alati 
peab neid esimesena kõneta-
ma, kuid talle meeldis siin vä-
ga. Ja kui ilusad tüdrukud 
Eestis on, kiitis ta! 
Leedu noormehed olid taga-
sihoidlikumad, sest nendel 
ootasid kodus oma tüdrukud 
ja nad ei suutnud otsustada, 
mida neile kingituseks kaasa 
osta.
Leedukad arvasid, et eestla-
sed on sõbralikumad, viisaka-
mad ja naeratavad rohkem 
kui leedulased. 

Õpetaja Torben
Meesõpetajaid on ka neil pal-
ju ja meie õpetajaga oldi väga 
rahul.
Kõik nad kavatsevad kõrg-
kooli minna, üks neist vaid 
teisel erialal, nimelt tahab ta 

saada piirivalvuriks.
Koostöövõrgustik näeb ette, 
et õpetaja külastab oma õpi-
lasi - seda tegi ka õpetaja Tor-
ben Busch Funch. Ta viibis 
Eestis esimest korda, kuid Lä-
tis on ta käinud korduvalt, 
sest naine on tal lätlanna. 
Eestisse saabudes ta üllatus, 
nähes, et Eesti on üsna sarna-
ne Põhjamaadega – seda nii 
arhitektuuri kui ka inimeste 
poolest.
Muidugi ei saanud ta märki-
mata jätta eestlaste uhkeid 
autosid -  nende inimesed ei 
sõida nii suurte ja vägevate 
autodega. Seda nii automak-
sude kui ka teeninduse kõrge-
te hindade pärast ja ka nende 
arusaam on teine: sõidetakse 
mugavate ja ökonoomsete 
autodega. 
Õpetaja Torben oli väga huvi-
tatud meie autoremondiette-
võtetest, sest Taanis on oda-
vam osta uus auto kui seda 
remontida. Näiteks tehniku 
töötund algab 90 eurost ja nii 
viiakse autod keretöödeks 
näiteks Poola.
Õpetaja pidas meie õpet väga 
eluliseks ja kaasavaks. Ka Taa-
nis on õpetaja sõnutsi õpilas-
tega samad probleemid: 
üheks on hoolimatus. Kuigi 
kõik on tipptasemel, nii teh-
nika kui tööriistad, jäetakse 
need lohakile ja töökultuur 
kannatab. 
Selline koostöö koolide vahel 
avardab kindlasti võimalusi 
kõigile osapooltele.
Edaspidi on kavas Rakvere 
Ametikoolis selline kooliõp-
pemoodul läbi viia koos meie 
eriala õpilastega.
Kõigil on inglisekeelne õpe 
ning klassis on lisaks välisõpi-
lased. 

Õpetaja Leo Nirgi ja välisõpilased Aivaras Krašiksas, Marius Lentinas ning Eividas Mincevičius, seisab Christian Fredensborg 
Nissen. Foto: Ragnar Šlentšuk

Esita oma kandidaat
konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama 
kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi ”Eestimaa õpib ja 
tänab” konkursile, mille eesmärk on tunnustada ja tutvusta-
da üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate tege-
vust, selgitada tehtud töö  tulemuste põhjal välja maakonna 
haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid 
tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lu-
gupidamise. 
Maakondlik konkurss on seotud üleriigilise konkursiga. Lau-
reaadid valitakse 11 üleriigilises ja 4 maakondlikus kategoo-
rias.
Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhinda-
dele saab esitada 30. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriu-
mi veebilehel aadressil https://www.hm.ee/et/gala, kust 
leiab ka tunnustamisstatuudid.
Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on aasta lasteaiaõpe-
taja, aasta klassijuhataja, aasta klassiõpetaja, aasta põhikoo-
liõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõppeasutu-
se õpetaja, hariduse sõber, aasta õppejõud, aasta suunaja, 
õppeasutuse juht, aasta tegu hariduses.
VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kate-
gooriasse (välja arvatud kategooria aasta õppejõud) esitatud 
kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele 
komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat 
vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.
Kandidaate maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab 
esitada 31. maini VIROLi veebilehel aadressil http://www.vi-
rumaa.info/eestimaa_opib_ja_tanab_laaneviru_maakondli-
ku_konkurss.
Maakondlikud täiendavad kategooriad on Lääne-Virumaa 
noor õpetaja 2015, Lääne-Virumaa tugispetsialist 2015, Lää-
ne-Virumaa hariduspere 2015 ja elutöö auhind.
Kriteeriumid kandidaatidele leiab mainitud internetilehekül-
jelt.
Konkursi laureaatide tunnustamine toimub oktoobrikuus.

Sven Hõbemägi,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

tegevdirektor

Tuleohutuskoolitused talgulistele
„Teeme ära!“ tuleohutustalgute raames toimuvad igas maa-
konnas ettevalmistavad tuleohutuskoolitused tuleohutustal-
gute korraldajatele ning neil osalejatele.
Sel aastal on „Teeme ära!“ talgute üheks teemaks tuleohutus, 
millest tulenevalt kutsub Päästeamet kõiki inimesi üles kor-
raldama tuleohutustalguid ja nendel osalema. Talguid on 
võimalik kirja panna kodulehel www.teemara.ee ja sealsamas 
on leitav ka koht, kus saab end juba olemasolevatele talgutele 
osalejana kirja panna.
Talgupäev toimub 2. mail üle Eesti.
Selleks, et tuleohutustalgute korraldajaid ja neil osalejaid tu-
leohutuse teemal veel paremini ette valmistada, korraldatak-
se igas maakonnas enne talguid selleteemaline koolitus.
Koolitustele registreerimine toimub kodulehel www.kodutu-
leohutuks.ee.
Koolitused Virumaal toimuvad 21. aprillil kell 14 Rakveres (F. 
R. Kreutzwaldi 5a, Rakvere päästekomando) ja 22. aprillil kell 
14 Narvas (Vahtra 3, Narva päästekomando). Jõhvis on vastav 
koolitus juba toimunud.

Kuulutaja

Maavalitsus jagab
heade ideede vastu tahvelarvuteid 
Lääne-Viru Maavalitsus korraldab ideedekonkursi „Noor ja 
ettevõtlik“, mille parimate ideede autorid saavad auhinnaks 
vinged tahvelarvutid.
„Noor ja ettevõtlik“ projekti eesmärgiks on ettevõtluskesk-
konna arendamine. Oma mõtteid ja ideid on konkursile esi-
tama oodatud kõik noored vanusegruppides 7- 11 aastat; 12-
15 (16) aastat ning 16 aastat ja vanemad.
Ideele tuleb lisada idee nimi, autori nimi või autorite nimed, 
vanus, klass, kool, juhendaja nimi ja kontaktandmed (e-maili 
aadress, telefoni number) ning saata e-posti aadressile moo-
nika.aruvainu@laane-viru.maavalitsus.ee või tuua Lääne-Vi-
ru Maavalitsusse kabinet 36  II korrus (F.R Kreutzwaldi 5, Rak-
vere).
Tulemused tehakse teatavaks Lääne-Viru Maavalitsuse kodu-
lehel, parimatega võetakse ka isiklikult ühendust hiljemalt 
15. mail 2015. Samast leiab ka põhjalikuma info konkursi 
kohta.

Kuulutaja
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Teatavasti tähistab Eesti Va-
bariik 2018. aastal sajandat 
aastapäeva ja mõttetalgute 
järel on küpses Riigikantse-
leis idee istutada üle Eesti 
(saja) tamme salud. Keskne 
park on aga kavas rajada 
Tamsallu – geograafilises 
mõttes on tegemist Eesti kes-
kel asuva paigaga, kuhu iga-
ühel lihtne tammikut uudis-
tama tulla, aga kindlasti män-
gis valiku tegemisel olulist 
rolli ka nimemaagia.
Tamsalu saja tamme park on 
plaanis kujundada ja ehitada 
programmi esinduspargiks, 
see on ühtlasi esimene oma-
taoliste seas. Pargi rajab 
Tamsalu vald Riigikantselei 
toel.
Eesti Vabariigi 100. juube-
liaastaks on plaanis rajada üle 
Eesti saja tamme tammikuid 
– need on pargid, alleed või 
tammesalud, kus igaühes 
kasvab sada tamme. Plaani 
kohaselt istutatakse igasse 
maakonda koolinoorte ja 
omavalitsuste koostöös vähe-
malt üks tammik. Enamikus 
maakondades on tammepar-
kide asukohad juba välja vali-
tud. Parkide rajamise ja hili-
sema hoolduse eest seisavad 
hea kohalikud omavalitsused. 

Park Kuke lossi kõrvale
Pargi projekti saamiseks kor-
raldasid Tamsalu vald, Riigi-
kantselei ja Eesti Arhitektide 
Liit maastikuarhitektuuri 
võistluse, mille võitja selgus 
sellel nädalal. Kolme noore 
arhitekti ühistöö annab zhü-
rii hinnangul hästi ja läbivalt 
edasi saja tamme pargi idee. 
Lahenduse järgi ümbritsevad 
tammesid eesti vanasõnu 
kandvad „vööd“, mis ühtlasi 
kaitsevad puid. Ka pargipin-
kidel asuvad vanasõnad on 
lihtne ja leidlik idee – need ju-
tustavad Eesti lugu ning nen-
dega saab siduda ka eesti kee-
le põlistamise teema. 
Peale selge loo olemasolu 
veenis zhüriid võidutöös ko-
gu ala tundlik maastikuline 
lahendus. „See moodustab 
ümbritsevate aladega orgaa-
nilise terviku ning tekitab 
pargi sees loomuliku gradat-
siooni alates kontsentreeritu-
mast avalikust ruumist välja-
ku, lava ja hoonega kuni pargi 
privaatsemate ja metsikuma-
te osadeni,“ seisab zhürii se-
letuskirjas. „Arvestatud on ka 
maastikuprotsessiga, nähak-

se ette pargi hoolduspõhi-
mõtted (niitmisskeemid). 
Loomulike niiduaasade raja-
mine annab pargile väikelin-
na mastaapi ja optimeerib 
jooksvaid hoolduskulusid.“
Park rajatakse Tamsalu lääne-
ossa, mitte kaugele linna 
keskosast. Kompleksi hakkab 
kuuluma ka hoone, mida ko-
halik rahvas tunneb „Kuke 
lossina“.
„Vaatasime läbi mitu asukoh-
ta ja kuidagi endalegi oota-
matult jõudsime tagasi linna 
keskossa,“ selgitas Tamsalu 
vallavanem Toomas Uude-
berg. „“Kuke loss“ on kunagi 
ehitatud elumajaks, see on 
üsna imposantne paemüüri-
dega hoone. Hiljem juurde 
ehitatud puitosad tuleb lam-
mutada. Koos pargi rajamise-
ga korrastame kogu piirkon-
na ja kohalike jaoks on see tu-
levikus lisaks märgilisele tä-
hendusele mõnus puhkeala.“
Pargi suuruseks on planeeri-
tud umbes 5 hektarit.

Park Eesti inimestele
“Meil on hea meel, et Tamsalu 
vald ja Eesti Arhitektide Liit 
tulid Eesti saja tamme parki-
de rajamise algatusega kaasa 
ja tänu neile on saamas teoks 
esinduspargi rajamine Tam-
sallu,” ütles Eesti saja tamme 
parkide rajamise koordinaa-
tor Riina Soobik pressiteenis-
tuse vahendusel. “Hindame 
väga zhürii valikut tugeva sõ-
numiga lahenduse väljavali-
misel. Loodame, et rajatavas-
se parki leiavad tee paljud 
Eesti inimesed ja ka külalised 
kaugemalt.” 
Vallavanem Uudebergi sõnul 
hakkas pargi rajamise idee 
Tamsallu jutu tasandil liiku-
ma 2013. aastal, konkreetseks 
läks asi aga mullu sügisel. 
„Meie tunneme vaid hea-
meelt, et see võimalus just 
meile pakuti. Nüüd tuleb pin-
gutada, et asi õigeks ajaks val-
mis saaks.“

Saja tamme esinduspark 
rajatakse Tamsallu
Tamsalu saja tamme pargi maastikuarhitektuuri võistlu-
se võitis ideekavand märgusõnaga „Sõnasalud“, mille au-
torid on Eve Komp, Kristi Tuurmann ja Grete Veskiväli 
arhitektuuribüroost Allianss Arhitektid OÜ. Park raja-
takse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks lin-
na lääneossa.

Aivar Ojaperv

Arhitektuurivõistluse võitjad ja zhürii liikmed.

Lisaks võidutööle valis zhü-
rii välja veel kaks preemia-
saajat. Teise preemia (2000 
eurot) vääriliseks tunnistati 
töö märgusõnaga „Ridade 
vahel“ (autorid Oskar Ivar-
son, Charlotte Sellbrandt, 
Cecilia Gärde, Martin Allik 

Rootsi maastikuarhitektuu-
ribüroost Mareld), kolmas 
preemia (1000 eurot) läks 
kavandile märgusõnaga 
„Retro“ (autorid Tiina Tuu-
lik ja Terje Truumaa arhi-
tektuuribüroost Järve & 
Tuulik OÜ).
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23. APRILL

Raamatupäeva idee autor oli 
Valencia kirjanik ja kirjastaja 
Vicente Clavel Andres, kes tu-
li omapärasele mõttele suu-
rendada selle päeva abil raa-
matumüüki, süvendada ini-
meste lugemisharjumust ja 
parandada kirjanduse tund-
mist. 
1930. aastal sai raamatupäe-
vaks 23. aprill, mis on 1436. 
aastast olnud Kataloonia Pü-
ha Jüri päev ja ühtlasi roosi-
päev, mil armsamad kinke va-
hetavad. Kaitespühaku päeva 
hakati tähistama raamatu ja 
roosi päevana, mil mees kin-
gib naisele roosi ja naine me-
hele raamatu.

Kingi roos ja sulle kingi-
takse raamat
Rakvere Kroonikeskuse Apol-
lo raamatupoe juhataja Aino 
Rohtmets rääkis, et Eestis tä-
histatakse raamatu ja roosi 
päeva alates 1998. aastast. 
Rohtmets meenutas, et tollal 
töötas ta Varraku raamatu-

poes ja Tallinnast saadeti nei-
le suur kogus roose. „Pood oli 
roosidega kaunistatud ja lille-
lõhna täis,“ ütles Rohtmets ja 
lisas, et ka siis kingiti inimes-
tele raamatuid.
Rohtmetsa sõnul saadetakse 
raamatu ja roosi päevaks Tal-
linna kesklaost Rakverre ke-
nake hulk raamatuid, et kü-
lastaja, kes müüjale roosi ula-
tab, saaks ise kinki valida. 
„Alati on kirjandusteoseid 
igale maitsele, mille hulgast 
leiaks nii laps, mees kui ka 
naine meeldiva lugemisvara,“ 
ütles Rohtmets.
Möödunud aastal oli kinke-
raamatute hulgas näiteks Vel-
lo Lääne koostatud mahukas 
teatmeteos „Kes on kes? Kes 
on kus? Kaugete maade eest-
lased. Lühielulood“ ja Contra 
luuletused. 
„Ka tänavu on üllatusi ooda-
ta,“ ütles Apollo poe juhataja. 
„Kuna meil on ketipood, siis 
igas Apollo poes on ühesugu-
sed raamatud, ei ole nii, et 

Üleilmne raamatu ja roosi päev
23. aprillil tähistatakse rahvusvahelist raamatu ja auto-
riõiguste päeva, mida Eestis tavatsetakse nimetada 
üleilmseks raamatu ja roosi päevaks. Kõik, kes sel päeval 
mõnd raamatupoodi külastavad ja müüjale roosiõie ula-
tavad, saavad kingituseks raamatu.

Ülle Kask

Tallinnas paremad kui Tartus 
või Rakveres,“ ütles Aino 
Rohtmets, kes on raamatute 
müügiga tegelenud 20 aastat.

Päev elavdab huvi
Suurimal raamatu- ja meele-
lahutuskaupluste ketil Apollo 
on 14 poodi üle Eesti. Nende 
raamatupoed asuvad Tallin-
nas, Tartus, Pärnus ja Rakve-
res.
Raamatu ja autoriõiguste 
päeva eesmärk on suurenda-
da lugemishuvi, laiendada 
kirjastustegevust, tõhustada 
intellektuaalomandi kaitset ja 
tunnustada kirjanikke. Sel 
päeval loetakse ette raama-
tuid, toimuvad raamatulaa-
dad ja -näitused, müüakse 
soodushinnaga roose, antak-
se üle kirjandusauhindu ja 
kohtutakse kirjanikega.

Kirjandusajaloo seisukohast on 23. aprillil oluline tä-
hendus. Sel kuupäeval on sündinud William Shakes-
peare (1564) ja ka tema surmapäev langeb samale 
päevale (1616). Halldór Kiljan Laxness (1902), Maurice 
Druon (1918) ja Manuel Meija Vallejo (1923) on sündi-
nud samuti 23. aprillil. Sellel kuupäeval surid Miguel 
de Cervantes (1616), William Wordsworth (1850) ja Jo-
sep Pla (1981).
2001. aastal tekkis idee valida igal aastal 23. aprillil 

üleilmne raamatupealinn. Raamatupealinna tiitli lõi 
UNESCO 2011. aastal ja esimene pealinn oli Madrid.
2014. aastal oli raamatupealinn Port Harcourt Nigee-
rias, kes annab raamatu ja roosi päeval 23. aprillil 
2015 tiitli üle Lõuna-Korea linnale Incheon.
Pealinna valivad välja Rahvusvaheline Kirjastajate 
Liit, Rahvusvaheline Raamatukoguühingute- ja asu-
tuste Liit ning Rahvusvaheline Raamatumüüjate Liit.

Rakvere Apollo raamatupoe juhataja Aino Rohtmets. Foto: Ülle Kask

2014. aastal registreeriti Lää-
ne-Virumaal 337 tööõnne-
tust, neist 62 juhul said tööta-
jad raske kehavigastuse, 272 
juhul kerge kehavigastuse 
ning 3 tööõnnetust lõppes 
töötajate surmaga. Võrreldes 
aastaga 2013 on tööõnnetus-
te arv Lääne-Virumaal kasva-
nud - mullu registreeriti 333 
tööõnnetust. Raskeid tööõn-
netusi registreeriti 15 võrra 
enam ning kergeid 12 võrra 
vähem kui aasta tagasi. 
Tegevusalade lõikes registree-
riti Lääne-Virumaal tööõnne-
tusi enim avaliku halduse ja 
riigikaitsesektori asutustes, 
puidutööstuses ning toiduai-
netetööstuses. Surmaga lõp-
pes 3 tööõnnetust (2013. aas-
tal oli 2 töösurma), neist üks 
toimus metallitööstuses, tei-
ne mäetööstuses ning kolmas 
transpordiettevõttes.
2014. aastal viis Tööinspekt-
sioon Lääne-Virumaal läbi 
235 külastust, mille raames 
kontrolliti 163 ettevõtte töö-
keskkonda ja töösuhteid.
Töötervishoiu ja tööohutuse 
kontrolle viidi läbi 151 ette-
võttes, neis tuvastati kokku 
983 rikkumist ja 21 ettevõttes 
ei tuvastatud ühtegi rikku-
mist. Sagedasemad töökesk-
konnaalased rikkumised nii 
Lääne- Virumaa ettevõtetes 
kui ka Eestis laiemalt on töö-

keskkonna riskianalüüsi puu-
dumine või selle puudulik 
korraldus. 
Positiivne on, et aasta-aastalt 
väheneb nende ettevõtete arv 
ja osakaal, kus riskianalüüs 
täielikult puudub, kuid samas 
on suurenenud ettevõtete 
arv, kus riskianalüüs on küll 
korra läbi viidud, kuid nende 
ajakohasus ei vasta enam 
muutunud töökeskkonnale.
Teise probleemina võib välja 
tuua töötajate nõuetele mit-
tevastava juhendamise ja väl-
jaõppe korraldamise. Puudu-
lik juhendamine ja väljaõpe 
on aga üks peamistest tööõn-
netuste põhjustest.
Kolmandal kohal on rikkumi-
sed, mis on seotud ebarahul-
davate liikumisteedega.
Tööohutuse peaspetsialisti 
Piret Kaljula sõnul on jätku-
valt probleeme tööandja 
poolt isikukaitsevahendite 
väljastamisega ning töötajate 
poolt neile väljastatud isiku-
kaitsevahendite kasutamise-
ga. Kui tööriiete väljastamise-
ga üldjuhul probleeme ei ole, 
siis jalanõusid ei loeta mingil 
põhjusel tööriiete osaks. 
Järelevalve käigus tuli töö 
peatada 10 korral, kui kõrgus-
tes töötamisel ei kasutatud 
turvavarustust, töötati tellin-
gutel ilma kaitsekiivriteta või 
tellingutel puudusid osaliselt 

piirded. 15 korral keelati töö-
vahendi kasutamine, sest 
nende tehniline seisukord ei 
vastanud töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuetele.
Töösuhetealaseid kontrolle 
viidi Lääne-Virumaal läbi 29 
ettevõttes ning neist 6 ei tu-
vastatud rikkumisi.
Peamised töösuhetealased 
rikkumised olid seotud tööle-
pingu tingimustest teavita-
mata jätmisega ehk tööandja 
ei ole teavitanud töötajat töö-
lepingu seaduses nõutud ko-
hustuslikest andmetest või ei 
vasta töötajale esitatud and-
med tegelikkusele. Tööins-
pektor-jurist Terje Pürgi sõ-
nul on töösuhete valdkonnas 
jätkuvalt probleemiks ületun-
nitöö tegemine, ei teavita 
töötajat tööajakavast, töö-
päevasisestest puhkeaega-
dest ning ei peeta tegelikku-
sele vastavat tööajaarvestust.
Töövaidluskomisjoni pöör-
duti Lääne-Virumaal 71 kor-
ral, neist 9 juhul olid pöördu-
jaks tööandjad ning 62 juhul 
töötajad. Töövaidluste arv 
maakonnas on võrreldes 
2013. aastaga vähenenud, siis 
pöörduti Lääne- Virumaal 
töövaidluskomisjoni kokku 
76 korral.

Kuulutaja

Töökeskkond
Lääne-Virumaal aastal 2014
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Eesti jalgpallimeistrivõistlus-
te esiliigas pakkus Rakvere JK 
Tarvas kahes viimases kohtu-
mises nii endale kui ka pöid-
lahoidjatele positiivseid 
emotsioone. Möödunud nä-
dalavahetusel alistati värava-
terohkes mängus 4:3 Tallinna 
Levadia II ja tõusti korraks ja-
gama isegi esikohta, kolma-
päeval aga viigistati võõrsil 
1:1 Tallinna Infoneti II mees-
konnaga. 
Pärast kuut vooru tõusis 13 
punktiga liidriks mullu meist-
riliigas mänginud Tallinna JK 
Kalev; Infonet II, Flora II ja JK 
Tarval on 11 punkti.
Võidumängus Levadia IIga 
löödi palju väravaid ja võima-
lusi oli veel rohkem – külalis-
te sooritusest käis pall korra 
ka Tarva väravapostis. 
Skoori avas 8. minutil Sergei 
Akimov (pildil; foto JK Tarva 
kodulehelt), viies Tarva juhti-
ma. Veerand tundi hiljem 
juhtisid juba külalised 2:1. 
Esimese poolaja lõpus reali-
seeris enda teenitud penalti 
Joonas Ljaš ja seisul 2:2 mindi 
ka pausile.
Teise poolaja alguses oli re-

sultatiivne taas Akimov, see-
järel Levadia II viigistas ja 
võiduka punkti pani kohtu-
misele Alari Aunapuu, kes 
realiseeris juba teise penalti 
selles mängus.
Vanameister Sergei Akimov 
hullutab aga jätkuvalt fänne 
ja üllatab ilmselt iseennastki. 
Pärast kuut vooru on ta kuue 
väravaga esiliiga resultatiiv-
seim mängija, kusjuures ühes 
kohtumises pole ta osalenud 
ega löö ka meeskonna poolt 
teenitud penalteid. Vaatama-
ta 37 eluaastale suudab ta 
vastaste noored kaitsjad jät-
kuvalt üle joosta – kaks Leva-
dia vastu löödud väravat olid 
kui kaksikvennad: Akimov sai 
keskväljal hoo üles, jooksis 
koos palliga kaitsjast mööda 
ning sahistas võrku.

Omapärane oli Levadia II tei-
ne värav. Tarva puurilukk 
Sander Susi jõudis trahvikas-
tist väljas likvideerida vastas-
te läbijooksu, kuid pall lendas 
keskringi Vladimir Vassiljevi 
jalale, kes selle sealt otse tüh-
ja väravasse pommitas.
Kohtumises Infonet IIga 
päästis JK Tarvale viigipunkti 
noore poolkaitsja Madis Rei-
mali värav teisel poolajal. Tar-
va põhimeeskonna eest pole 
noormees jalgpalliliidu statis-
tika põhjal varem resultaati 
teinud. Tarva meeskonnaga 
(taas)liitus Reimal alles täna-
vu: kaks eelmist hooaega jäi 
tal vahele, 2012. aastal esin-
das ta Tarva duubelmeeskon-
da.
Möödunud nädalavahetusel 
algasid mängud ka kolman-
das liigas. Mullu idatsoonis 
viimaste hulka kuulunud JK 
Tarvas II alustas samas selts-
konnas tänavust hooaega 
hästi, alistades FC Järva-Jaani 
4:1. Tarva poolt tegid resul-
taati Martti Reimal, John-Eric 
Juht, Jürgen Hartšenko ja 
Mikk Mehike.

Aivar Ojaperv

Alexela Korvpalli Meistriliigas 
toimus kolmapäeval kolmas 
veerandfinaalkohtumine 
Rakvere Tarva ja KK Pärnu va-
hel. Pärnakad võitsid 90:80 ja 
asusid seeriat 2:1 juhtima. 
Kuna veerandfinaalis mängi-
takse kolmanda võiduni, siis 
Rakvere Tarval taganemisteed 
enam pole: selleks, et seeria 
võita, tuleb KK Pärnu alistada 
esmalt võõral väljakul (ree-
del, 17. aprillil) ja seejärel ka 
kodus (19. aprillil). Kui aga 
Pärnul õnnestub reedene 
mäng võita, on Rakvere Tarva 
jaoks tänavune hooaeg läbi.
Rakvere sai kolmapäevases 
kohtumises kiire algedu, kuid 
pärast Pärnu treeneri Heiko 
Rannula minutilist vaheaega 
olukord muutus. Tarvas ei 
saanud kaitset pidama ja kü-
lalised juhtisid esimese vee-
randi järel 25:13.

Liidri kahtlane otsus
Teisel kümnendil muutus 
Tarva mäng aktiivsemaks. Ka 
kaitses, vähemalt korvialuses 
tsoonis, saadi vastased kinni. 
Poolajaks juhtis Pärnu 44:39.
Teisel poolajal jätkus mäng 
Pärnu vedamisel. Enne otsus-
tavat kümmet minutit oli kü-
lalismeeskond peal 69:60, 
kusjuures Tarva tulemusli-

kum mängumees Brandis Ra-
ley-Ross ei tegutsenud kol-
manda veerandi lõpusekun-
deil just kõige paremini. Pär-
nu läks 19 sekundit enne vee-
randi lõppu vabavisetest 
66:60 juhtima. Tarva vas-
turünnakul püsis pall põhili-
selt Raley-Rossi käes, kes 10 
sekundit enne veerandi lõp-
pu (ehk liiga vara) sooritas 
raske ja ettevalmistamata 
kaugviske. Ta eksis, Pärnu sai 
lauast palli ja Sandis Silavs 
suutis selle veel ka kaugvis-
kest Tarva korvi läkitada.

Sõber tunnustab Pärnut
„Pärnu oli parem täna kui 
meie,“ ütles Tarva peatreener 
Andres Sõber Delfi TVle. 
„Meil on teatud puudujäägid, 
eriti kogemuse poole peal. 
Meil on toredad poisid, aga 
vastukäimisi on siiski palju. 
Võta kasvõi Juris Umbrasko, 
kes täna tuli üle viie päeva 
taas mängima. On variant, et 
me poolfinaali ei jõua, aga 
see on keeruline. Pärnu on 
hea meeskond ja neil on hea 
enesekindlus. Meil on nüüd 
paar päeva aega ja ega neil 
lihtne olema ei saa.“
Mis puudutab Sõbra maini-
tud Umbrashkot, siis lätlane 
ei mänginud eelmist kohtu-

misest ja oli seejärel mees-
konnast eemal perekondlikel 
põhjustel. Loodetavasti tema 
haiglas viibiva tütre tervis pa-
raneb ja mängumees saab 
taas keskenduda korvpallile.
„Kokkuvõttes olen mänguga 
rahul, kuna võit tuli,“ ütles 
Heiko Rannula Delfi TVle. 
„Meil oli ikkagi lauas veidi 
probleeme. Järgmine mäng 
tuleb veel eriti raske, kuna lõ-
petada on raske ning surve 
on nüüd meil, et see seeria 
kodus ära lõpetada. Play-off’i 
lõppe ei ole mugav mängida, 
tahaks lõpus hoidma hakata 
nagu täna. Olen poistega ra-
hul. Vigade pärast said osad 
mehed liiga palju minuteid, 
kuid kõik pidasid ilusasti vas-
tu.“
Üleplatsimees oli pärnakate 
poolelt nende oma kasvandik 
Rannar Raap, kes viskas 19 
punkti, korjas 5 lauapalli ning 
andis 7 korviga lõppenud 
söötu. Sandis Silavs lisas 18, 
Renato Lindmets 13, Janis 
Vahter 12 ning Silver Leppik 
10 silma. Rakvere resultatiiv-
semad olid Brandis Ra-
ley-Ross 18, Reinar Hallik 17, 
David Haughton 12 ja Juris 
Umbrasko 11 punktiga.

Kuulutaja

Korvpallimeeskonnal 
suruti selg vastu seina

JK Tarvas teenis 
liidergrupi mees-
kondadelt neli punkti
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Üürile anda Rakvere kesklinnas Võidu 
tänaval erinevas suuruses kortereid. 
Kortereid on nii ahiküttega kui ka 
keskküttega. HINNAD 160-250 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägavere 
35 teisel korrusel. Suuruses 12 m2, 20m2, 
ja 50m2. HINNAD: 12 m2 60 EUR, 20m2 
80 EUR ja 50m2 145 EUR. Helista 5233830 
Lisete

Müüa Venevere keskusest ca 2 km 
kaugusel privaatses kohas heas korras 
talumaja, aida, kaevu ja lagunemisohus 
kuuriga. Üldpind 82,7 m2, krundi pind 
4684 m2. HIND 21000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa maja privaatses ja ilusas kohas 
Porkunis. Maja üldpind 102 m2, krunt 4,4 
ha. HIND 35000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa suvekodu Kavastu külas. Elamu 
72m2, kuur 44m2, krundi pind 5200 m2. 
HIND 29000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. 
Üldpind 167,6m2, krunt 382 m2. HIND 
79000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa kinnistu Essu külas. Kinnistul on 
ladu-katlamaja (613,4m2), kütusepumpla 
ja kütusehoidla. Krunt 6 533 m2. HIND 
28000 EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa Rakvere kesklinnas, Koidula 7 
omapärase planeeringuga maja 4 korrusel 
2-toaline korter. Üldpind 48,9 m2. HIND 
27000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Tamsalu vallas Sääsel, Sääse 8, 
2-toaline renoveeritud rõduga korter. 
Korter asub neljandal korrusel. Üldpind 
43,7 m2. HIND 3600 EUR. Helista 5063921 
Galli

Müüa Huljal, Tõnismäe 21 esimesel 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 89 m2. 
HIND 12600 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi 
renoveeritud 2 toaline korter viiendal 
korrusel Rakveres Võidu 84. Üldpind 48,4 
m2. HIND 31000 EUR. Helista 5063921 
Galli

Müüa 2-toaline korter Rakvere südalinnas 
F. G. Adoffi 12. Korter asub viiendal 
korrusel. Üldpind 49,6 m2. HIND 28500 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Rakvere kesklinnas, Koidula 2 
kolmandal korrusel 3-toaline korter. 
Üldpind 49 m2. HIND 29900 EUR. Helista 
5530227 Eino

Üürile anda Pagusool esimesel korrusel 
2-toaline avar korter. Üldpind 63,2 m2. 
HIND 260 EUR. Helista 53331805 Olev

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA KINNISTURENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

ÜÜRILE ANDA 1 3 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Hubane kodu Rakvere linnas!
Rakvere, Härma 11 
Hind 42 900 € UUS!
3 tuba, 64 m²,
majaosa, oma aed
Nele Lauk 5697 5217

Palkmaja avara krundiga!
Rakvere, Kunderi 16  
Hind 29 990 € UUS HIND!
Kinnistu 1298 m², elamu 85 m², 3 tuba, 
õunaaed  
Margus Punane 504 9998

Hubane korter, hea seisukord!
Rakvere, Karja 45  
Hind 32 990 € UUS!
2 tuba, avatud planeering,
renoveeritud, kaks rõdu    
Margus Punane 504 9998

Maalähedane ridaelamu!
Vinni vald, Lepiku küla
Hind 24 990 € UUS!
3 tuba, 70 m²,
renoveeritud
Nele Lauk 5697 5217

Kivimaja vaikses kohas!
Rakvere, Piiri 6B 
Hind 74 990 € UUS!
Kinnistu 599 m², elamu 191 m², 4 tuba, 
saun, kamin, garaaž 
Margus Punane 504 9998

Renoveeritud kaunis kodu!
Kunda, Koidu 71
Hind: 17 000 €
Korrus 3/5, 3 tuba, 62 m2,
rõdu, madalad kulud
Eve Kalm 5623 1534

Majakene mere ääres!
Vihula vald,  Vergi küla
Hind 59 900 €
kinnistu 1398 m², kauni kiviaia ja  igiga 
kinnistu, mereni ca 80 m
Triinu Heinluht 5391 0678 

Ilus puhas korter, kohe vaba!
Kunda, Kasemäe 13
Hind: 6500 €
Korrus 5/5, 2 tuba, 42 m2,
uued radiaatorid
Eve Kalm 5623 1534

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Maale elama või suvitama!
Laekvere vald, Arukse küla
Hind 22 900 € UUS!
Krunt 1781 m², elamu 59,8 m², 3 tuba, 
saun, garaaž, puukuur
Taivi Kask 5567 1233

Korralik kivimaja Rakvere lähedal!
Rakvere vald, Levala küla
Hind 77 500 € UUS HIND!
Krunt 4050 m²
elamu 193,1 m²
Triinu Heinluht 5391 0678

Mõnus kodu kesklinnas!
Rakvere, Võidu 53  
Hind 35 900 € UUS!
Korrus V, 2 tuba, 48,7 m2, renoveeritud, 
kaunis vaade, madalad kulud    
Taivi Kask 5567 1233

Renoveeri kodu omanäoliseks!
Rakvere, Tuleviku 13  
Hind 33 900 € UUS!
Korrus 1/5, 3 tuba, 61,3 m2, rõdu, 
madalad kulud    
Taivi Kask 5567 1233

Andrus Peiel
Maakler

Tel 527 1011

Carmen Lillepea
Maakler

Tel 5346 8877 
Andrus.Peiel@arcovara.ee Carmen.Lillepea@arcovara.ee

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• kaunilt renoveeritud
• kaasaegsed viimistlusmaterjalid
• uus elektrijuhtmestik
• rõdu

Hind 44 500 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

KUNGLA TN, RAKVERE

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

Hind 32 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

LAADA TN, RAKVERE

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

KÜTI TN, SÕMERU

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

KOIDU TN, KUNDA

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

KUNGLA TN, RAKVERE

MÜÜA PALKMAJA

KURTNA KÜLA

MÜÜA MAAMAJA

ANGUSE KÜLA

MÜÜA MAJA

VIRU-JAAGUPI, VINNI VALD

Laada 14 | Tel 324 0888 | www.arcovara.ee/rakvere

MÜÜA ELAMUMAA

EISMA, VIHULA VALD

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

ENERGIA PST, LEPNA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

JAAMA TN, RAKVERE

MÜÜA MAJA

ANGUSE KÜLA, VINNI VALD

•  renoveeritud korter 
•  avatud köök
•  hea asukoht
•  keldriboks

• aknad vahetatud
• elutuba läbikäidav
• korter vajab remonti
• uus katus, välisuksed

Hind 22 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 6 300 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• äsja renoveeritud
• põrandad laminaatparketiga
• klaasitud lodža
• trepikojal fonolukk

• avatud köök
• otsaseinad soojustatud
• uued aknad
• ilus vaade,

Hind 35 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 22 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kõrghaljastus
• puidust aknad, uksed
• puurkaev, asfalttee
• 12 tuba
 

• 3 tuba, avar köök
• saun, garaaž, laut, kuur, kelder
• sahver, veranda
• kinnistu 8191 m²

Hind 39 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 24 500 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kolm tuba, köök
• kõrvalhoone, maakelder
• sahver, esik
• kauplus lähedal

• 5554 m²
• kinnistu kõrgema koha peal
• kuiv liivapinnas
• mereni vaid 1 km

Hind 9 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 17 800 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• avatud köök
• uus elektrijuhtmestik
• uued aknad
• ahjuküte

• III korrus
• aknad hoovi poole
• toad eraldi

Hind 19 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 320 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• üp 346,8 m²
• 8 tuba, 2 korrust
• 2 sauna
• maakelder

Arco Vara parimad messipakkumisd Maamessil 16.-18.aprill. Asume D-hallis.
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa otse omanikult ren. 1toaline 
k.m. korter Rakveres Võidu 42 koos 
mööbli ja muu sisustusega. V korrus, 
madalad kom.maksud, hästi tegutsev 
korteriühistu. Hind 20 000 €, tingi! Tel 
5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Dušš ja WC sees, 
eraldi sissekäik. Hind 8900 €, kiire! Tel 
5198 8087

• Müüa Vinnis 1toaline korter. Hind 
kokkuleppel. Tel 529 1819

• Müüa kap.remonti vajav 1toaline 
korter Kunda linnas Pargi tn. 
Korteril uued aknad. Korteril ei 
ole kommunaalvõlga. Hind 1200 
€. Tel 522 9233

• Müüa 1toaline remonditud korter 
Tapa linnas (II korrus). Hind 3900 €. 
Info tel. 5110 478

KINNISVARA

• Soovin üürida Tapal või Rakveres 
1-2toalise mugavustega korteri (58a 
üksik naine, vajadusel saan aidata va-
nainimese hooldamisel). Tel 5848 3173

• Noor pere soovib Rakveres üürida 
3toalist ahiküttega korterit pikemaks 
ajaks koos pesemisvõimalustega. Tel 
5557 1071

• Sooviksin üürida 2-3toalise korteri 
Kundas. Tel 5056 147

• Üürile anda 1toaline k.m. renoveeri-
tud korter Rakveres Võidu 84 (32 m2, 
V korrus, köök möbleeritud ja koos 
tehnikaga, kommunaalkulud madalad 
170 € + kom.kulud, City24 ID: pcmaqe). 
Tel 5081 311, Marek

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile 1toaline ahiküttega soe 
ja puhas korter Rakvere kesklinnas. 
Hea asukoht. Tuba+köök, WC, dush, 
puukuur, kelder, aiamaa võimalus. Tel 
5390 1003

• Anda üürile otse omanikult Pajustis 
1toaline elektriküttega korter (möb-
leeritud). Tel 56244605

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava 1-4toalise korteri või maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Võib vajada remonti jne. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe kätte! 
Tel 5226 500

• Ostan Rakveres  1-2toalise korteri. 
Tel 5515 789

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

• Soovin osta Rakverre ahiküttega 
elamispinna al 40 m2. Soovitatavalt 
vee- ja kanalisatsiooniga. Tel 5590 0853

• Soovin osta Rakveres 2-3toalise 
ahiküttega korteri otse omanikult. 
Tel 5503 007

• Ostetakse kiiresti 2- või 3toaline 
korter Tapa linnas, hinnaga kuni 8500 
€. Tel 5110 478

• Soovime osta maja/talu Kadrina või 
Rakvere ümbruses (maks. 15 km). Otse 
omanikult! Tel 5660 3539

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• www.toonklaas.ee

• Müüa heas korras Audi 80 1991. a, 
üv XI 2015, palju lisasid. Hind 550 €. 
Tel 5548 000

• Müüa Ford Focus 2007. a, 1,6 
hõbedane luukpära, suverehvid ja 
konks kaasa. Hind 4600 €. Tel 5264 108

• Müüa Ford Focus 1,8TD 2003. a, 
laugpära. Auto heas korras, palju 
lisasid. Hind 2500 €. Tel 5024 288

• Müüa kraanaga puksiirauto Man. 
Tel 5558 3686

•  Mü ü a  m a d e l  M B  8 1 4 ,  k a s t 
5 , 6 0 x 2 , 3 1 x 2 , 1 ,  t o p e l t k a b i i n , 
kandevõime 3,2 t. Korras auto. Hind 
3200 €. Tel 5287 784

• Müüa Opel Astra Caravan Sport 
2000. a 85 kW, bensiin, tumesinine 
met, universaalkere, konditsioneer, 
k e s k l u k k ,  2 x e l . a k n a d ,  O p e l 
valuvelgedel, väga heas tehnilises 
korras, kehtiv ülevaatus, ökonoomne, 
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Club  2,0DTI 
2000. a 74 kW, turbodiisel, hõbedane 
metallik, sedaan, kesklukk, stereo, 
veokonks, suverehvidel, väga heas 
tehnilises korras, kehtiv ülevaatus, 
superökonoomne, soodsalt. Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 306 1,4 55 kW 2001. 
aasta. Värvus punane. Auto heas 
korras. Võib vajada pisikest remonti, 
kuna selle talve seisnud. Hind 650 €. 
Tel 5678 9935

• Müüa maastur Suzuki GV 4x4, 
2004. a, 5 ust, üv 07.2015 ja kindl., 
heas korras, lisad. Hind 2300 €, 
kiire! Tel 5587 451

SÕIDUKID

• Müüa või rentida äripind (80 m2) ja 
kinnistu (1100 m2) Rakveres Rägavere 
tee 3. Tel 5284 330

• Anda rendile Rakvere kesklinnas 
äripind (80 m2). Endine kauplus. Hind 
kokkuleppel. Info 5636 4032

• Müüa renoveeritud äripind Tapa 
kesklinnas, eraldi sissepääs. Tel 5110 
478

ÄRIPINNAD

• Ostame igasuguses tehnilises sei-
sukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukilpe, 
tulesid, stangesid, Vene-aegseid uusi 
rehve. Samas ostan VAZi varuosadeks. 
Tel 5157 395

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja - selle 
mootori, paadimootori. Tel 5648 6638

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
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

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.      98
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                                                  97
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
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       1,4D      81-99
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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Müüa renoveeritud k.m. 1toaline 
korter Türil.  Hea asukoht, küte 
jaanuaris 45 €, veebruaris 40 €. Tel 
5294 787

• Müüa 2toaline korter (I korrus) 
Rakveres Kungla tn 11, otse omanikult. 
Tel 5326 9908

• Müüa Rakvere kesklinnas 2toaline 
k.m. korter I korrusel (48 m2). Toad 
paiknevad eraldi ja WC ja vannituba 
eraldi. Avar esik koos seinakapiga. 
Aknad ja korteri välisuks vahetatud. 1 
m2 hind 582 €. Tel 5590 0853

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Hind 15 
900 €. Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
renoveeritud majas Rakveres Ilu pst 6. 
Korter asub II korrusel, klaasitud suur 
rõdu. Korter on vaba. Hind 26 700 €. 
Tel 5874 5469

• Müüa 2toaline korter Sõmerul 
(46 m2). Otse omanikult. Hind 18 
000 €. Tingi! Tel 5853 6936

• Müüa 2015 täielikult renoveeritud 
2toaline korter  (38 m2) Tapa 
s ü d a l i n na s.  Si s e ku ju n d u s e s 
k a s u t a t u d  k v a l i t e e t s e i d  j a 
eksklusiivseid materjale. Korteris 
on eritellimusel valmistatud 
köögimööbel koos tehnikaga. 
Va l g u s kü l l a n e  k o r t e r,  1 0 0 % 
energiasäästlikud LED-valgustid. 
V a n n i t u b a  m ö b l e e r i t u d , 
põrandaküte, boiler. Trepikoda 
renoveeritud,korteris fonolukk. 
Ülimadalad kommunaalkulud.  Tel 
5638 9588. Hind: 23900 €

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 
4000 €, tingi! Tel 5673 4299

• Müüa 2toaline  päikesepoolne 
ahiküttega korter Aasperes. II korrus. 
Korralik ahi, köögimööbel, aknad 
vahetatud, vajab remonti. Kelder, 
garaaž. Hind 8000. €. Telefon 5567 8846

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Jaama pst 13. Hind 20520 €. Tel 5690 
1544

• Müüa remonti vajav 3toaline korter 
Lennuki tänaval. Hind kokkuleppel. 
Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn.( 62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa 3toaline korter (IV korrus, 
Kungla 5), vajab remonti. Hind 30 000 
€ + garaaž üleval Ussimäel. Tel 5111 
458, Viktor

• Müüa Sõmeru alevikus väiksem 
3toaline korter (49 m2). Seisukord 
väga hea. Hind 17 000 € (veidikene 
saab tingida). Rohkem informatsiooni 
5559 0743

• Müüa Tapa kesklinnas 3toaline 
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 7300 €. Kiire! Tel 
5363 9060

• Müüa 3toaline korter Jänedal. 
Kap.remonti vajav. Aknad vahetatud. 
Esimene korrus. Hind 13900 €. Tel 
5262 267

• Müüa maja kõrvalhoonega Rakvere 
linnas rahulikus elamurajoonis. Krunt 
1200 m2, kaev + linnavesi, keskküte, 
25 A, elamiskõlblik, otse omanikult. 
Tel 5136 690

• Müüa remonti vajav maja Rakveres. 
Tel 5169 731

• Müüa talumaja 8 km Rakverest. 
Maad 3,5 ha (27202:001:0090). Tel 
5694 6444

• Kiiresti müüa ilus maakodu Vinni 
vallas. Tule ja paku oma hind. Info 
telefonil 5683 7141

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

• Müüa talumaja kõrvalhoonetega 17 
km Rakverest. Maad 1,5 ha. Tel 5202 
393, 5127 994

• Müüa Rakvere linnas elamumaad. 
Tel 5591 4085

• Müüa männimetsaga krunt Rakverest 
3 km. Hind 10 000 €. Tel 5190 1697

•  M ü ü a  e l a m u m a a  ( 1 3 1 7 
m 2 )  Ka d r i na s.  O l e ma s  k õ i k   
kommunikatsioonid, kõrghaljastus. 
Tel 5052 060

• Müüa Haljala v. 3 ha maatulundus-
maad (19003:002:0090). 2 ha nooremat 
metsa ja 1 ha põldu. Hind 5000 €. Tel 
5218 225

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

• Müüa Kalikülas suvila, krunt 1625 
m2, suvemaja (20 m2 + terrass), el. 
10A. Hind 10 000 €. Tel eesti keeles 
5559 6129, vene keeles 5557 5312

• Müüa suvila Rakvere lähedal Paides 
Metsa 13. Krunt 2400 m2, majas 
saun, garaaž. Pliit, kamin, lokaalne 
vesi, kuivkäimla, terrass. Teed heas 
seisukorras. Kiirmüük 29 000 €, tingi! 
Tel 5551 8067

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Üürile anda k.m. korterist tuba. Tel 
5686 9866

• Üürile anda tuba eramajas. Hind 100 
€. Tel 5662 1987

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. Tel 
5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline korter Tapal. 
Tel 5110 478

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

• Anda üürile 2- ja 3toaline ren. 
ahiküttega korter Pikal tänaval. Tel 
5561 2889

• Müüa või anda üürile möbleeritud 
2toaline remonti vajav korter Lennuki 
tänaval. Keskküte, külm vesi (saab 
paigaldada boileri). Hind soodne. Tel 
5332 4750

• Üürile anda 2toaline osaliselt möb-
leeritud korter Lepnal. Tel 5566 1274

• Anda üürile otse omanikult 2toaline 
keskküttega korter Vinnis. Tel 5624 
4605
• Üürile anda 2toaline korter Kadri-
nas. Tel 5341 5241

• Anda üürile 2toaline korter Tamsa-
lus. Tel 5110 478

• Anda üürile 2toaline korter Kundas. 
Tel 5566 2331, 5198 2721, 5564 8064 
(eesti keeles)

• Üürile anda pikemaks ajaks k.m.  
osaliselt möbleeritud ja remonditud 
3toaline korter Lennuki tn majas, I 
korrus, keldrikorrusel panipaik, välis-
uks lukustatud, otse omanikult. Üür 
135 € + kom.maks (väga madalad), 
ettemaks 2 kuud. Tel 5840 9350

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Müüa Toyota Corolla 1,6i 2000. a 
hõbemetallik, 4 ust, sedaan, uuem 
mudel, rikkalik lisavarustus, omab 
ülevaatust 07.2015. Sõiduk väga heas 
korras, olnud üks omanik. Hind 
soodne. Tel 5079 984

• Müüa VW Golf  universaal 1,8 
bens. Kliima, ABS, konks, valuveljed, 
automaat. Rakvere. Hind soodne. Tel 
5552 7148

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel, 
universaal, tumesinine, kesklukk+sign. 
puldist, 4xel.aknad, tume salong, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus 07/2015, heas korras, 
ökonoomne, soodsalt. Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa VW Passat tumeroheline 
sedaan. 2001. a, 2,0, 85 kW, bensiin, 
heas korras. Hind 2400 €. Tel 5802 2692

• Müüa Volkswagen Transporter 
2 , 5  d i i s e l  7 5  k W ,  9  i s t e k o ht a, 
mahtuniversaal, heas sõidukorras. 
Kehtiv üv ja kindlustus. Hind mõistlik. 
Tel 5028 156

• Müüa Volkswagen Transporter 
buss 2,5 bensiin 94. a, nelivedu, vajab 
remonti, talverehvid. Üv. ja kindl. ei ole. 
Hind 800 €. Tel 5565 0445

• Müüa Volkswagen Transporter 
buss 92. a, 2,4 diisel. Vajab remonti. 
Talverehvid. Üv. ja kindl. olemas. Hind 
800 €. Tel 5565 0445

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW 2003. 
a must metallik, universaal, 5 ust, 
uuem mudel, sõiduk väga heas korras, 
üliökonoomne, rikkalik lisavarustus. 
Hind soodne. Tel 5079 984

• Müüa Volvo V70 99. a, universaal 
2,5 bens. Musta värvi, kat.luuk, ABS, 
kliima, orig.valuveljed, üv 09/15. Hind 
soodne. Asuk. Rakvere. Tel 5552 7148

• Müüa Peugeot Partner 1.4 55 kW 
2003. a varuosasid, sobivad ka Citroen 
Berlingole. Kontakt - 5646 6933

•  A u t o - ,  m o t o - ,  t r a kt o r i - , 
murutaktori- ja kõik muud 
akud .  Palju soodsa hinnaga 
kaupa kohapeal. Rägavere tee 
38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Subaru Impreza 99 valuveljed. 
Hind 150 €. Tel 5565 0445

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud rehve 
(13-15 tolli). Tel 5291 004

• Müüa motoroller Malaga (vähe 
sõitnud). Tel 5150 497

• Müüa mootoririkkega mopeed. Tel 
5148 115

• Müüa vana Jawa-350 d-deta. Tel 
5148 115
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HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TEENUSED

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Vaja-
dusel koos lõikusega. Info: 51 46 788

• Est Forest puhastab teie kraavid, 
teeääred ja põllud võsast. Samas pu-
hastame ka lanke. Pakume ka giljotiini 
ja väljaveo teenust. Küsi pakkumist. 
Info tel 5837 3695, mail estforest@
hot.ee 

• Professionaalne viljapuude ja hekki-
de lõikus. Tel 5073 463, Hallan

• Viljapuude kevadine hooldus ja 
noorenduslõikus. Tel 5143 787, Heino

• Küttepuude saagimine ja lõhkumi-
ne halumasinaga. Tel 5284 160

• Puulõhkumisteenus. Tel 5668 5343

• Halumasinateenus. Tel 5604 
1905

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Kaasaegsete töövõtetega siseviimist-
leja teostab remonditöid kodudes ja 
kontorites. Asjatundlik konsultatsioon 
materjalide valikul, kulu arvestamisel 
ja miljöö tekitamisel. Tel 5629 1134 
või e-post: hannaliinalillepalu@gmail.
com

• Teostame kortermajade trepikodade 
remonti. Tel 5187 979

• 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

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja reno-
veerib vanu hooneid. Tel 5646 0674

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Värvime teie maja. Teeme üldehitus- 
ja viimistlustöid. REGI OÜ, 5562 6123

• Värvime maju, aedu, katuseid. 
Trepikodade remont. Tel 5604 
1905

• Teen Rakvere piires sanitaarre-
monti (korterid, eramud). Vajadu-
sel värvin teie maja. Tel 5345 3914

• Puitmaja fassaadi soojustamine 
ja renoveerimine. Aedade, kuuride 
ja terrasside ehitus. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee. Tel 
58 889 999

• Kõnniteede paigaldamine ja muud 
ehitus-remonditööd õues. Tel 5606 
9271

• Betooni-, katuse- ja ehitustööd. Tel 
5668 5343

• Teen väiksemaid remonditöid jm. 
nipet-näpet. Tel 5824 7034

• Väiksem ehitusfi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Tel 5349 1627

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeedi ja 
parketi paigaldus). Tel 5045 560

• Teostame välisvee- ja kanalisat-
sioonitrassi ehitustöid. Müüme 
ja paigaldame septikuid ja re-
oveemahuteid. Tehtud töödele ga-
rantii. Küsi pakkumist: tel. 5089 375

• Kaevetööd, vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitus. Tel 5143 783

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

• Aiavärava automaatikad, ga-
raaži tõstuksed, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 5024 944

• Paigaldame aknaid ja uksi. Teo-
stame ka akende ja uste remonttöid, 
hooldus ja paketivahetus. Tel 5307 
8178

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622

• Teostame teemantpuurimise 
teenust üle Eesti. Küsi hinnapak-
kumist. Tel 5089 375 ja e-post: ahti.
jallakas@gmail.com

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Keevitus, torutööd. Tel 5190 1697

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Sõiduautode diagnostika ja remont. 
Visa Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670

• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Saasu Ehitus OÜ teeb  välikööke, 
välikaminaid, maakivitöid. Lisaks 
teeme erinevaid üldehitus- ja 
viimistlustöid. Tel 5291 288,  5175 
181. saasu.ehitus@gmail.com, 
www.saasu.ee

• Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 5047 459

• Ahjud, pliidid, soojamüürid. Tel 
5551 9113

• Pottsepatööd, plaatimine ja muud 
ehitus-remonditööd. Tel 5606 9271

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 8ko-
haliste bussidega. Ka vabariigist välja. 
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

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

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 7009

• Veoteenus. Tel 5208 818

• Veoteenus kallurautoga. Tel 
5659 702

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5380 4643

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- (tent, 
platvorm), metsaveoauto-, väikekau-
biku-, buldooseri- (T-130, TD-75), 
kopplaaduritööd. Treimis-, keevitus-
tööd (gaas, elekter, CO, metallilõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise või-
malus. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude tüh-
jendamist. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud va-
nametalli ning autoakud. Kuulutus ei 
aegu! Tel 5803 3345
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• Viin ära teil kodus seisva taara. 
Hind kokkuleppel. Tel 5849 1962

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise oma 
autoiste, diivan või vaip puhtaks! 
Hind 20 €/ööpäev, nädalavahetus 
45 €. Tel 5800 4824. Asukoht Vinni 
alevik

• Mullafreesi rent! Hind koos tööga 
soodne! Jääb labidas sirgeks ja selg 
terveks! Tel 5567 5755

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

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

• Arvutite remont, hooldus, diag-
nostika. Arvutiexpert OÜ, Laada 4a, 
Rakvere. Tel 56 454 853

• Naiskingsepp Rägavere-Kungla nur-
gal. Vastuvõtt E, T, N 7.30 – 15, K 11-16. 
Muul ajal kokkuleppel. Tel 5559 3019

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tingi-
mustel.  Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

• Korteriühistute juhtimine, raama-
tupidamine. Tel 5347 8168

• TV- ja sat.süsteemide müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee
• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole!   Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

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

• Õhtujuhtimine ja muusika teie 
üritusele. Tel 5683 7141

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

* 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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5811 7740 ja 5348 5514

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196
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www.kuulutaja.eewww.kuulutaja.eewww.kuulutaja.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

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

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547

• 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

KODU
• Teostame kortermajade trepikodade 
remonti. Tel 5187 979

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa lahtikäiv diivanvoodi. Tel 
5330 5742

• Müüa külmik-sügavkülm  Sc-
haub-Lorenz, mõõdud 170 x 55 x 54 
cm, maht 165 / 63L, A energiaklass, 
väga korralik, kasutatud ca aasta. Hind 
150 €, asukoht Kadrina. Info tel. 5165 
996, Piret

• Müüa lasteriideid poisile vanuses 
0-1,5a, kotitäis mänguasju 0-2aastas-
tele ja tatramadrats võrevoodisse. Tel 
5550 5817

• Müüa korralik lauaarvuti HP (4gb 
ram, 160gb hdd). Hind 140 €. Tel 56 
454 853

• Müüa korralik sülearvuti i3 protses-
soriga, 4gb ram, Windows 7. Hind 110 
€. Tel 56 454 853

• Müüa olümpiaaegseid raamatuid. 
Tel 5677 1531

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega 3x4; 3x6 karkass 
terasest ja kaetud purunematu 
plastikuga. Hind koos tranpordiga 
350 €; 440 € Tel. 5673 0411

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste/noorte uus sügistalvejope 
DE PUTA MADRE (S) , hamstripuur, 
metallgaraaž, värava sepishinged, 
söögilaud + toolid, diivanilaud 
(kirss), nurgadiivan + tumba (beež), 
2 paari suusasaapaid (nr 38, valged ja 
sinised). Tel 5104 147

•  M ü ü a  k o r r a l i k  k ä i k u d e g a 
naistejalgratas. Tel 5559 3019

• Müüa Saksa põrandapuurpink 
(1939.a). Hind 500 €. Tel 5558 3686

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 5079 984

• Koguja ostab Vene kopikaid, tsaari-
aegseid münte, Saksa ja tsaariaegset 
paberraha, nõukogudeaegseid mär-
ke, medaleid, ordeneid. Tulen ise 
kohale, aus kaup ja raha kohe kätte! 
Tel 5590 6683

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 

kuld- ja hõbeesemeid, münte, ham-
bakulda. Kuld alates 17 €/gr. Laada 
tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 819, 
32 30 702

• Ostan igasugust vana kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17 €/gr. Hansa Antiik 
Pikk tn 7 Rakveres. Tel 32 405 42

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

• Ostan Vene-aegseid ehteid: me-
revaigust kaelakee (huvitavad ka 
muud merevaigutooted) ja vanu 
ehteid (sõled, prossid, mansetid 
jne), käekellasid, kuld- ja hõbe 
ehteid, vanu söögiriistu ja palju 
muud. Maksan teie soovitud hinna. 
Alati aus asjaajamine ja aitan ka 
hinnata. Tel 5872 5458

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

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

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

P.S. Tasumine  sularahas!

Soodustuste kohta leiab 
infot Facebook “Sirtsud”

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
(UUS KAUP)

P 19.4 kl 11-13 Haljala Rahvamajas.           
Info 5344 8932  

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). Ko-
haletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomise-
ga. Tel 503 2269

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

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

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

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5171 522

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Transport on 
hinna sees. Tel 5894 7652

• Müüa küttepuid (erinevad mõõdud) 
ja kuiva kaske, leppa võrkudes. Tel 
5074 958

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp, kask jne). Tel 5192 4320

• Müüa lepa lõhutud küttepuud 30 
€/m3 kohale toomisega. Tel 5077 961

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

• Müüa küttepuid laotult 2m3 ja 
5m3 puidust konteinerites, 30-
60cm kuivad ja toored. Samuti 
v õ r k k o t t i d e s  j ä ä g i d .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• SUUR LAOTÜHJENDUSMÜÜK. 
Anname ära kõrge kütteväärtuse-
ga lehise puitbriketti hinnaga 110 
eurot/tonn. Kampaania kehtib, 
kuni kaupa jätkub! Minimaalne 
kogus 3 tonni. Transpordi võima-
lus. Lisainfot telefonil: 5347 6878 
või: marek@wellmax.ee

• ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРО-
ДАЖА! Распродаем самый те-
плотворный брикет из опилок 
лиственницы по цене 110 евро за 
тонну. Кампания действует до тех 
пор, пока товар есть в наличии. 
Минимальный заказ 3 тонны. 
Возможна транспортная доставка. 
Дополнительная информация по 
телефону 5347 6878 или по эл.по-
чте marek@wellmax.ee

KÜTTEPUUD

• Ostan lõhutud puid 30 m2 soodsalt,  
pakkuda hind e-mail axelfrog@hot.ee, 
tel 5800 9391
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OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜA LÕÕÕÕÕÕHÕ UTUD

Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame kortermajade trepikodade 
remonti. Tel 5187 979

• Müüa ehituslikku saematerjali ning 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profi ilid, pikkused ja laiused.  
Vedu tasuta.  Tel 5282 268

EHITUS

• Ostan ehitustellingud ja laepaneele 
(150 mm paksuseid). Tel 5039 650

• Ostan tsinktraatvõrku kõrgusega 
1,5-1,75 m ja katusemastiksit Elastra. 
Tel 5543596

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

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Ära anda õuekoer  (keskmise 
kasvuga). Tel 5805 3468

• Müüa küülikud. Tel 5686 8990

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414 või 51 962 628

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

• Müüa erineva suurusega kvaliteetset 
kartulit .  Väga varajane “Leila”, 
keskvalmivad “Agria” ja “Laura”. 
Asukoht Aasperes. Tel 5565 1553

• Müüa 2 Eesti raamil korpustaru 
koos mesilastega Sõmeru vallas. Tel 
5087 725

• Müüa rullides heina. Tel 5383 6181

• Müüa kuuse- ja vaarikaistikuid. Tel 
5398 1891

• Müüa männi- ja arukaseseemikuid. 
Tel 5297 182, 5334 5348

• Müüa tõupuhtaid paaritusealisi 
kü ü l i ku i d  ( p ä s s,  k a l i f o r n i a  ja 
hõbeküülik). Tel 5547 194

• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  m a h e k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil 
5053 340, 5259 239

• Ostan traktori T-40, T-40AM. Tel 
5039 650

• Ostan karjamaa äke. Tel 5242 382

•  M ü ü a  t u r b a g a  s e g a t u d 
hobusesõnnikut (40 liitrine kott 
2.50 € ja hakkepuitu viljapuude ning 
põõsaste alla panekuks (40 l = 1 €). Tel 
5693 7935

• Müüa sõnnikut. Tel 5844 8393

• Ostan metsamaad ja raieõigust. 
Tel 5171 522

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 
14 (vana turuhoone), 

RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849

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

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

VANAVARA

TUTVUS
• Sõbraliku ellusuhtumisega 61a 
mees soovib tutvuda saleda meeldiva 
k o d u h o i d v a  n a i s e g a  k o o s e l u 
eesmärgil. KOOD 04

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 
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• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

•  Ta a s ka s u t u s ka u p l u s  Ma a r a 
Rakveres Laada 14. Valik jalanõusid!

•  J a l g r a t t a s p o r t l a s e d ! 
Ühistreeningud tööp. kell 19. 
Kogunemine Piira tanklas. NB! 
Sobivad ka neile, kes soovivad 
osaleda Tour De France EST 
treening-võistluse etappidel. Info 
5849 1962

• Kiltsi kool Lääne-Virumaal ootab 
oma vilistlasi, endiseid õpetajaid ning 
töötajaid kooli aastapäevale 6. juunil 
2015. Info kooli kodulehel või telefonil 
5202 921

TEATED

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

• Anda rendile kutselisele kalurile 
ajalooline püügiõiguse luba  Lääne-
Virumaal 8 nakkevõrku, 2 õngejada ja 
3 m ääremõrda, soodsalt. Tel 5624 4605

• Ostan kasutatud merekonteineri 
(6- või 12m). Tel +358 401 478 578 
(eesti keeles)

•Ostan vanu Vene elektroonikaplaate, 
skeeme, dioole, lintmakke, katkisi 
või vanu arvuteid. Tel 5673 8790

ANDERI ÄRI

Rakveres, Pikk 6

kasutatud mööbel 
ja sisustus

E-R 10-17

L 10-14

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 

lõikus 5 �������eur
Kulmude 

värvimine 3 eur
Naiste juukselõikus 8 

eur
Meeste juuste lõikus 

8 eur 
Avatud E-R 9-17

L 9-14
Tel 526 9069

JUUKSUR 

Müüa kvaliteetsed 
KUULDEAPARAADID. 

Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. 

Hind 20 €. Tel 5013393

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE. 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Üllar Langile lastega kalli 

EMA ja VANAEMA

kaotuse puhul.

Mälestavad Kaire, Ingemar, 
Indrek, Kalle, Gerli, 
Marit ja Sirli perega 

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!

Info tel 5843 7800

Aeg annab kõik Sul tagasi, 
ei ema südant iialgi

Mälestame kauaaegset naabrinaist 

VAIMA KIVISTUT 

ja avaldame siirast 
kaastunnet omastele.

Ene ja Hans

Lennuki 17, Rakveres

 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
Selgitus:

Virumaa varjupaigale

Bim on Väike Maarja vallast Pikevere külast 
leitud isane koer. Iseloomult on Bim sõbralik, 
ent veidi umbusklik, seega vajab inimest 
kellel oleks aega ja tahtmist temaga tegele-
da, temaga jalutamas käia ja talle näidata 
et inimesi ei ole vaja karta. Bim sobib ka 
teiste loomadega, nii et võib minna koju, kus 
teda uued sõbrad juba ees ootavad. Ka on 
ta saanud kõik vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi ning lemmiklooma passi.

Joorep on Tamsalu vallast Tamsalu alevikust 
aia külge seotuna maha jäetud noorem 
isane koer. Iseloomult on ta väga sõbralik, 
armastab mängida ja joosta ning saab kõi-
giga läbi. Meile tulles oli Joorep kõhnavõitu, 
pais  s et ei olnud pikemat aega korralikult 
süüa saanud, ent siin meie tubli meeskonna 
käe all on hakanud kenas   kosuma ning ka 
karv on ilusaks siledaks muutunud. Ka sai 
kutsa kõik vajalikud vaktsineerimised ning 
mikrokiibi, seega ootab nüüd kannatamatult 
uut kodu kus saaks oma eluga edasi minna.

Koeru vallast Koeru mõisast omanikult lo-
ovutatud isane väike koer. Saanud vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi ja lemmiklooma 
passi. 

Cell umbes 2,5 aastane isane kass, saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilus   liivakas  . On ka 
rahuliku iseloomuga, sõbralik kiisu. 

Rico on umbes 1 aastane isane kass, saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilus   liivakas  .

Nössu - 13.02.15a.leitud Paide linnast Pärnu 
tn 97, emane kass, kiip puudub. Kiisu on 
alates leidmise päevast saanud an  bioot-
ikumiravi, ta on üle vaadatud ja ta haigele 
silmale arstiabi antud veterinaari poolt, 
saanud ka valuvaigisteid ning kõikvõimalikud 
parasiiditõrjed. Silma halb seisund oli tek-
kinud mingit laadi füüsilise trauma tagajärjel. 
Tänaseks on kiisu silm terveks saanud, ning 
veterinaar eemaldas Nössul ka haiged ning 
põle  kus hambad ja pügas kiisut veidi, kuna 
Nössu oli algul väga pulstunud kasukaga ning 
vajas veidi iluravi.

Taadu on 4 aastane isane kass. Iseloomult 
on Taadu väga sõbralik, sobib ideaalselt 
sülekassiks ning sõbraks, ning talle meeldib 
ka mängida, eriti just palidega. Sobib ka 
teiste loomadega, eri   väikeste koertega. 
Saanud parasiiditõrjed, ussirohu, vaktsineer-
itud, mikrokiibistatud ning kastreeritud.

Mäger on 2 aastane isane sõbralik kass, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibi-
statud, kastreeritud ja kasutab ilusti lii-
vakas  .

Oskar on Rakvere linnast Mulla tänavalt 
leitud isane kass. Oskar on vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ning kastreeritud, ja ka-
sutab ilus   liivakas  .

Telefoninumbrid 5309 0510, 5162 473

Kontakttelefon 5309 0510    Kasside infotelefon 516 2473 

virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee
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„Mis viis Saksa naised nii 
kaugele, et neist said Hitleri 
pooldajad? Mis oli see, mis 
neid temas paelus, või miks 
nad lasid ennast ära kasuta-
da? Miks ei hakanud nad te-
ma hullusele vastu?“ küsib 
Guido Knopp raamatus „Hit-
leri naised ja Marlene“. 
Teos kirjeldab kuue Nat-
si-Saksamaa tuntud naise 
eluteed, millesse mahtus nii 
koostööd kui ka hukkamõis-
tu, nii leppimist kui ka vastu-
panu.

Eva Braun ja Hitler
läksid koos vabasurma

Kui natsifotograaf Heinrich 
Hoffmann 1929. aastal oma 
ateljees Eva Brauni Hitlerile 
tutvustas, ei tundnud neiu 
Hitlerit ära, sest teda ei huvi-
tanud poliitika.
Hitlerit aga paelus lihtne, 
rõõmsameelne tütarlaps. 
17aastane Eva, Hitlerist 23 
aastat noorem, oli meelitatud 
„vanema mehe imetlusest“. 
Mängureeglid kehtestas Hit-
ler ja nendevahelises suhtlu-
ses valitses ülim diskreetsus. 
Diktaatori meelest oli noor 
tütarlaps pehme kui vaha, ke-
da saab oma tahtmist mööda 
vormida. Hitlerile meeldisid 
naised, kellest ta üle oli. 
Ta pühendas Evale aga liiga 
vähe aega ja noor naine üritas 
kahel korral enesetappu. Kui 
Hitler seejärel Eva enda juur-
de Obersaltzburgi viis, ei ma-
ganud nad isegi ühes toas, 
vaid kahte tuba eraldas kitsas 
käik. „Väga intelligentsed me-
hed peavad endale võtma 

primitiivse ja rumala naise,“ 
ütles Hitler oma peaarhitekti-
le Albert Speerile. Eva Braun 
kuulas seda vaikides pealt.
Hitler kutsus Evat „lapsuke“, 
Eva aga pidi ütlema Hitlerile 
„mu füürer“. Et kõige eba-
maisega pärjatud pettepilti 
füürerist mitte rikkuda, või-
maldas Hitler armukesele ilu-
sa ja muretu elu. 
Eva sai maja, kallid riided ja 
autod, Prantsuse parfüümid – 
kuid mitte abielusõrmust. 
Aga ta ei soovinud midagi 
muud nii kirglikult kui saada 
proua Hitleriks. 
Alles surmaga silmitsi seistes 
täitus Eva Brauni eluunistus. 
Koos vastse abikaasaga läksid 
nad Hitleri punkris Berliinis 
vabasurma 30. aprillil 1945. 
aastal. 
(Siinkohal on lähtutud seni 
ametlikult ümberlükkamata 
arusaamast, et nõukogude 
vägede poolt leitud laip oli ik-
ka Hitleri ja mitte mõne teisi-
ku oma – toim.)

Magda Goebbels –
propagandaministri
abikaasa ja Hitleri jünger
Magda Goebbels oli natsipar-
tei propagandaministri Jo-
seph Goebbelsi abikaasa, 
kuid jumaldas Hitlerit roh-
kem kui oma meest. Katoliik-
liku kasvatuse saanud juudi 
kaupmehe kasutütar oli mit-
teametlik esimene leedi Nat-
si-Saksamaal – haritud, ele-
gantne, seitsme lapse ema. 

Ta jättis endast truu ja hoolit-
seva abikaasa mulje, jäädes 

Hitleri naised – natsirezhiimi
ohvrid või „kangelannad“?
Diktaator Adolf Hitlerit (20.04.1889-30.04.1945) ümb-
ritsesid naised, kellele ta avaldas hämmastavat mõju. 
Kuigi nad ei osalenud aktiivses poliitikas ega sõjategevu-
ses, aitasid nad diktaatorit tihti niisama palju kui me-
hed. Saksa naised vaimustusid Hitlerist ja hääletasid va-
limistel tema poolt, sulgesid silmad tema kuritegude ees 
ja hüüdsid mõnikord isegi valjemini „Heil!“ kui mehed.

Ülle Kask

tagasihoidlikult oma dema-
googist mehe varju. Kuid 
proua Goebbels oskas vaja-
dusel ka rambivalguses oma 
osa etendada.
Tema eluülesanne oli olla 
eeskujuks miljonitele saksa 
naistele.
Fassaadi ammu purunenud 
pereidüllist hoidis Magda 
Goebbels üleval ainult raudse 
distsipliiniga ja „truudusega“ 
Hitlerile.
Ta kannatas välja abikaasa ar-
muafäärid, olles täielikult lo-
jaalne natsirezhiimile. Tema 
jäägitu pühendumus Hitlerile 
ja suur pettumus Saksamaa 
hävingus ning lüüasaamises 
viis meeleheitel naise sõja lõ-
pupäevil enesetapuni. Magda 
Goebbels, kes saksa naisi 
sünnitama õhutas ja ise ees-
kuju näitas, küsis Hitlerilt lu-
ba võtta vabasurma kaasa ka 
oma seitse last.

Filmirezhissöör
Leni Riefenstahl – Hitleri 
propagandameister

„Olen oma elu jooksul vaid 
seitse kuud Hitleri heaks töö-
tanud,“ ütles eakas Leni 
Riefenstahl, 20. sajandi tun-
nustatud filmirezhissöör, kes 
peaaegu 100aastasena tegi 
kokkuvõtte oma tormilisest 
elust, mis oli täis suuri saavu-
tusi, kuid ka eksimusi. „Alles 
pärast sõda, olles ise kinni-
peetu, sain ma Hitleri kurite-
gudest teada. See ajas mind 
peaaegu hulluks ja ma kar-
dan, et teadmine sellest tohu-
tust kannatusest jääb mind 
luupainajana igavesti saat-
ma.“ Riefenstahl lõi natside 
propagandafilmi „Tahte 
triumf“, pannes füüreri kultu-
sele tugeva aluse.
Film Hitlerist avaldas sakslas-
tele maagilist mõju. Riefens-
tahli kaamera objektiiv jääd-
vustas natside sõjaväeparaa-
did, mis kuulutasid korda ja 
tugevust. 

Ta jäädvustas filmilindile ka 
Berliinis 1936. aastal toimu-
nud suveolümpiamängud. 
Filmis „Olympia“ kujutas 
rezhissöör Hitlerit ja tema 
kaaskonda, kes autribüünilt 
mänge jälgisid, rahvusvahe-
list üksteisemõistmist pool-
davate „rahukuulutajatena“.
Pärast sõda arvati Hitleri lem-
mikrezhissöör „kaasajooksi-
kute“ hulka ja Riefenstahli 
jaoks oli see kindlasti meeldiv 
kohtuotsus, sest tookord oli 
ta diktaatori lummuses nagu 
teisedki sakslased.
Leni Riefenstahl oli ainult an-
dekam kui enamik teisi ja nii 
sai temast naissoost Faust, 
kuritegeliku rezhiimi geniaal-
ne propageerija.

Winifred Wagner –
Hitleri lemmikhelilooja 
Richard Wagneri minia
„Hitleri ja minu vahel oli puh-
talt inimlik, isiklik ja usaldus-
lik vahekord, mis põhines 
austusel ja armastusel Ric-
hard Wagneri vastu,“ on öel-
nud kuulsa saksa helilooja 
poja Siegfried Wagneri abi-
kaasa Winifred Wagner.
Esimese maailmasõja ajal 
abiellus tollal 18aastane Wi-
nifred 46aastase Siegfriediga 
ja sünnitas Wagnerite dünas-
tiale neli last.Õnnelik naine 
aga polnud, sest tema abikaa-
sal olid homoerootilised kal-
duvused. „Siegfried on nii 
loid,“ kaebas ta Goebbelsile. 
Alles kokkupuude Hitleriga ja 
tema parteiga andis Winifredi 
elule igatsetud sisu. Temast 
sai natsionaalsotsialistliku 
partei liige.

Pärast ebaõnnestunud riigi-
pöördekatset 1923. aastal saa-
tis ta Hitlerile vanglasse käsi-
kirjapaberit, mida Hitler ka-
sutas teose „Mein Kampf“ 
(„Minu võitlus“) kirjutami-
seks. 
Kui Winifredi abikaasa suri, 
võttis naine Wagneri ooperi-

päevade juhtimise üle ja Hit-
ler toetas festivalide korralda-
mist kõigi natsirezhiimi va-
henditega. Winifred andis 
oma äia loomingu Hitleri kä-
sutusse ja loa tema ooperite 
kasutamiseks ideoloogilistel 
eesmärkidel. Hitler ülendaski 
ühe ooperi avamängu Saksa-
maa mitteametlikuks hüm-
niks. 
Richard Wagneri heliloomin-
gule omane Nibelungide 
truudus jäi ka pärast „tuhan-
deaastase rahuriigi“ allakäiku 
Winifredi elu motoks. Isepäi-
ne Winifred ei suutnud sur-
mani siduda eraisik Hitlerit 
tema valitsemisaja katastroo-
filiste tagajärgedega.

Zarah Leander ja
Marlene Dietrich –
pooldaja ja vastane
Rootslanna Zarah Leander oli 
Kolmanda Reichi suurim 
staar. Tema võim oli tema 
hääl – kähe kontraalt ja põri-
sev „r“. Leanderi laulud lum-
masid sakslasi ja sisendasid 
sõja ajal neile lootust. 

Leander tegi karjääri haakristi 
all, sulgedes kuulsuse ja rik-
kuse nimel silmad.
Pärast sõda kodumaale Root-
si naastes uskus laulja naiiv-
selt, et jätkab oma hiilgavat 
karjääri, kuid selle asemel 
kohtas ta põlgust ja tõrjuvat 
suhtumist. Neutraalses riigis, 
mis Saksamaale terast tootis 
ja relvi tarnis, algatas ajakir-
jandus koguni staari- vastase 
kampaania, nimetades Lean-
derit poliitiliseks idioodiks. 
„Kus on kirjas, et just kunstni-
kud peavad poliitikast aru 
saama? Ma olen peaaegu rõõ-
mus, et mulle on külge klee-
bitud „poliitilise idioodi“ silt,“ 
on öelnud Zarah Leander.
Marlene Dietrich oli aga juba 
oma eluajal müüt. Ühtki teist 
saksa filmistaari ei armasta-
tud ega jumaldatud väljas-
pool Saksamaad nõnda nagu 

Dietrichit.
Mitte ühtki saksa päritolu 
maailmakuulsust ei tallatud 
aga omal maal nõnda jalge al-
la nagu teda.

Ameerikasse emigreerudes 
kutsus ta raadio kaudu Saksa 
sõdureid üles alistuma: „Ärge 
hävitage oma elu! Hitler on 
idioot!“ Seda ei suutnud pal-
jud sakslased talle andestada. 
Kui ta 1960. aastal uuesti Ber-
liini külastas, olid tänavatel 
protestimeeleavaldused.
Natsisüsteem ei sallinud tei-
sitimõtlejaid. Hitler kuulutas, 
et ka naise koht on natsio-
naalsotsialistlikus parteis. 
Massimiitingul Nürnbergis 
1934. aastal kasutas Hitler 
tüüpilist lahinguretoorikat: 
„Seda, mida mees annab kan-
gelasena võitlusväljal, annab 
naine võrdselt mehega lõputu 
visadusega ja kannatusega,“ 
deklareeris ta. „Meie rahva 
natsionaalsotsialistlik ühis-
kond rajaneb kindlal alusel 
just seetõttu, et miljonitest 
naistest on saanud meie kõi-
ge lojaalsemad ja fanaatilise-
mad kaasvõitlejad.“
Kolmandat Reichi truult järgi-
nud ja teeninud naiste saatus 
peegeldab elu paratamatust. 
„Kohanemisest vastuhakuni, 
kaasaaitamisest vastupanuni 
on ainult üks väike samm. 
Lõppude lõpuks oli see nende 
endi otsus. Eva Braunist ala-
tes, kes surus endas maha 
kiusatuse külmast iidolist õi-
gel ajal lahti öelda, Marlene 
Dietrichini, kes keeldus juba 
algusest peale Hitleri heaks 
töötamast. Eluteed määravad 
pöördepunktid on kinni alati 
iseenese tahtes. Ajalugu ei ole 
must ja valge, vaid hall selle 
värvi paljudes nüanssides,“ 
ütleb Guido Knopp oma raa-
matus „Hitleri naised ja Mar-
lene“.
Artikkel põhineb Guido Kno-
ppi raamatul „Hitleri naised 
ja Marlene“.
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GEMMA BOVERY

Salto Batuudikeskuse ligi 
viiesajaruutmeetrisel pinnal 
jagub tegemist kõigile. Rahu-
likuma tegevuse eelistajad 
saavad toimetada mänguköö-
gis või nukumajas - sinna so-
bivad mängima kõige tille-
mad. Aktiivsemat liigutamis-
võimalust pakub pallimerega 
turnimisala, mis teeb rõõmu 
igale koolieelikule ja algklassi 
lapsele. Veidi suurematele 
lastele ja täiskasvanutele so-
bib aga suur hüppeala.
„Kõik füüsilised tegevused 
mõjuvad lapse arengule häs-
ti,“ rääkis batuudikeskuse pe-
remees Raivo Ridala. „Täna-
päeva lapsed istuvad ülearu 
palju arvutis ja lähevad seal-
sesse mängumaailma liiga 
sisse. Ei taha mõeldagi, kui-
das see lapse mõttemaailma 
mõjutab. Arvan, et igal juhul 
on mõistlik tuua laps siia – tä-

Virumaa suurim 
batuudikeskus on avatud

Gruusia Köögi perenaise Mer-
le Trestipi sõnul on neil plaan 
söögikoht käima lükata rahu-
likus tempos. „Tahtsime testi-
da ja välja uurida, mida ini-
mesed ootavad ja soovivad,“ 
selgitas ta. „Meil on läinud vä-
ga hästi. Köögipool toimib, 
inimesed avastavad meid jär-
jest enam. Ka püsikliendid on 
tekkinud.“
Nii nagu ühes korralikus söö-
gikohas ikka, on Aragvi Gruu-
sia Köögi eestvedajatele tähtis 
söök ja selle kvaliteet. „Toit 
peab olema maitsev ja võin 
kinnitada, et söök on väga 
maitsev,“ lausus Trestip. „Pa-
kume Gruusia toite. Toitu val-
mistame elaval tulel. Mik-
rouunist läbi käinud sööki 
siin ei saa!“

Rakvere südalinnasRakvere südalinnas
pakutakse Gruusia toitupakutakse Gruusia toitu
Endise Carla Pubi ruumi-
des Tsentrumi kaubandus-
keskuses toimetab alates 
detsembrist Aragvi Gruu-
sia Köök, pakkudes sööki, 
jooki ja meelelahutust.

Katrin Kivi

Aragvi menüü on mitmekülg-
ne. „Gruusia traditsiooniline 
šašlõkk on sealihast, aga pa-
kume seda ka kana- ja lamba-
lihast. Olen tähele pannud, et 
kui varem eelistasid meie 
kliendid teistest liharooga-
dest tsahohbilit ehk kanahau-
tist, siis nüüd on menukam 
hoopis tšanahi ehk lambaliha 
hautis.“
Merle Trestip jätkas, et kuigi 
liha on grusiinide jaoks väga 
tähis, söövad nad palju ka 
köögivilju. „Eestlastele ehk 
mitte nii tuntud on baklaz-
haan. Ka kreeka pähklit lei-
dub nende söökides palju. 
Kõige enam vast kardetakse 
seda, et toit on Eesti inimese 
jaoks liiga vürtsikas, kuid see 
ei vasta tõele. Grusiinid mait-
sestavad sööki näiteks basiili-
ku, küüslaugu ja muu sellise-
ga.“

Lapsed ja
Gruusia stiilis pidu
Nüüd, kus avamisega seotud 
valud on üle elatud, on Gruu-
sia Köögi inimesed oma tege-
vust laiendamas. „Oleme me-

nüüd mitmekesistanud. Li-
saks töötasime välja ka päe-
vapakkumised. Päevaprae 
hind on 3.60, supp 2 eurot.“
Alates möödunud pühapäe-
vast toimuvad Gruusia Köögis 
perepühapäevad. „Igal püha-
päeval kella 13-16 on meil las-
tele spetsiaalne programm. 
Möödunud nädal käis meil 
Pipi, tuleval pühapäeval tee-
me näomaalinguid,“ selgitas 
Trestip. 
Miks? „Soovime peresid kok-
ku kutsuda. Lapsed on tule-
vik. Miks mitte tutvustada 
gruusia kööki just nii.“
Nädalavahetuseti saab Arag-
vis nautida elavat muusikat. 
„Sellel nädalavahetusel esi-
neb meil „Eesti Mees“. Sisse-
pääs on prii,“ ütles Trestip. 
„Saame pakkuda eraldi ruumi 
ka tähtpäevade tähistami-
seks. Näiteks saab siin pidada 
gruusia stiilis pidu. Grusiini-
de peod on legendaarsed - is-
tutakse ühise pika laua taga. 
Kõigepealt söövad nad peo-
lauas suupisteid, seejärel hin-
kaale, mis on suured pelmee-
nid - nende söömiseks on 

spetsiaalne tehnika. Kui ke-
dagi huvitab, siis me selgita-
ma ja õpetame heameelega. 
Pärast hinkaale süüakse praa-
di ja see järel taas suupisted 
ning naps.“

Kust pärineb teave gruusia 
köögi kohta? „Eks ikka meie 
gruusia verd peakokalt Ana-
toli Bergeti käest,“ selgitas 
Trestip.

Perepühapäev Pipiga. Foto: erakogu

Rakvere Põhjakeskuses on 
nüüd vaba aega võimalik 
veeta ka väikestel ja suur-
tel batuudisõpradel – Salto 
Batuudikeskus avas uksed.

Katrin Kivi

nu teiste lastega suhtlemisele 
areneb nii füüsis kui ka sot-
siaalne suhtlemise oskus.“
Kahe lapse ema Ave leidis, et 

koht on vajalik. „Rõõmustan 
koos lastega selle koha üle. 
Lastel on mul vanust 3 ja 6,“ 
osutas ta ühe käega mängu-

ala, teisega hüppemaastiku 
poole. „Meist saavad pidevad 
külastajad. Kõige rohkem 
meeldib mulle see, et siin on 

eraldi sünnipäevatoad, tule-
me kindlasti siia pere täht-
päevi tähistama.“ 
Batuudikeskuse kohvikus is-
tunud isa Madis ütles, et sat-
tus avamisele juhuslikult. „No 
läbi klaaside ju lapsele kohe 
näha, mis kohaga tegu. Mõt-
lesin, et las piiga mängib na-
tuke, loen ise veidi lehte ja 
joon kohvi.“ 
12aastane Kermo rõõmustas 
hüppemaastiku äärel: „Lahe 
koht. Saan siin tagurpidi sal-
tosid harjutada nii kaua, kuni 
ema teksaseid proovib.“

Võttis aasta aega
Salto Batuudikeskus OÜ 
omanik Raivo Ridala rääkis, 
et kogu protsess võttis aega li-
gikaudu aasta. „Eelmise aasta 
mais tulin Põhjakeskuse ini-
mestele oma ideest rääkima,“ 
kommenteeris ta. 
Batuudid ja lastele meelela-
hutuse pakkumine pole Ri-
dalale võõras teema. Batuudi-
keskuse avamisel rääkis ta, 
kuidas viis aastat tagasi oli tal 
plaan osta omale auto. Raha 
oli olemas, aga sobivat sõidu-
vahendit polnud. „Ostsin siis 
hoopis batuudid ja hakkasin 

ettevõtjaks,“ rääkis ta.
Toona loodud Virubatuudid 
OÜ pidas lühikest aega män-
gutuba ka Rakvere kesklinna 
Tsentrumis. „Pind jäi väike-
seks,“ selgitas Ridala. „Seal-
sed ruumid ei võimaldanud 
areneda. Kõrgusest jäi ka 
puudu. Sellist pinda, kus 
saaks oma unistuse teostada, 
oli Rakverest raske leida. Õn-
neks sain Põhjakeskuse ini-
mestega kaubale. Tänan neid 
pandliku ja sõbraliku suhtu-
mise eest.“
„Soovin kindlasti tänada ka 
Oleg Grossi, kes toetas meid 
avamispeo tordi ostmisega. 
Ma saan aru küll, et see võib 
tunduda pisike asi, aga pean 
tunnistama, et lõpus olid mul 
ehituse finantseerimisega ju-
ba tõsised raskused. Keegi ai-
data ei tahtnud. EASi stardi-
toetuse andmise korda muu-
deti tänavu ja kuna mul on 
üks ettevõte veel, siis ma 
enam ei kvalifitseerunud. 
Pangad ka laenu ei andnud. 
Ütlesid, et Rakveres on 2000 
last ja kui neist 10 protsenti 
tuleb, on juba kõva sõna. Aga 
ülejäänud Virumaa lapsed?“

Peoperemees Raivo Ridala, Rakvere vallavanem Aivar Aruja ja Põhjakeskuse juhataja Tiiu Onga 
linti lõikamas. Foto: Martin Lätt
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O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Südaööni sissepääs tasuta (välja arvatud 18. aprillil)
17. aprillil tantsuhitid 80ndatest kuni tänapäevani. DJ Ailan 
Kytt. Südaööni sissepääs tasuta, hiljem pilet 2 eurot.
18. aprillil ansambel Respekt, DJ Margus Teetsov.
Pilet 5 eurot

Rakvere Teater
17.04. kl 19 Leegionärid v.maja (lav. Madis Kalmet)
17.04. kl 19 Sinatraga kuu peale s. maja (lav. Ivo Eensalu)
18.04. kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
18.04. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
23.04. kl 19 Leping v. maja (lav. Indrek Apinis)

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres, Laada 3a 
18. aprillil kell 11-14 Hiina meditsiin. Neerude ja kusepõie 
energeetika. Anne Tipner-Torn
26. aprillil kell 12 Hiina meditsiin. Energiakanalite põhipunk-
tid. Anne Tipner Torn
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev, teisipäev ja 
kolmapäev.
Kaaniteraapia 17. ja 24. aprillil.
Tervisliku seisundi testimine iga neljapäev.
Info ja reg:
Tel 5017 960
info@biore.ee
www.biore.ee
www.tervisepood.biore.ee
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•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

Abielusõrmuste valmistamine

Koolilõpusõrmuste valmistamine

•

•

•

•

•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

Uus suur
valik kauneid
kardinakangaid
ja mööbliriideid

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

• • traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

Rakvere Kütteladu müüb:
TURBABRIKETT 0,950t*

*

*

*

PUITBRIKETT
SAEPURUGRAANUL
KÜTTEKLOTSID

(hele, kandiline)

40L võrk

109 €
al. 138 €/tonn

al. 165 €/tonn
al. 1,30 €

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

Tel 32 51 101

www.algaveod.ee

Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

Kampaania erinevad tükid

Klassikaline saslõkk

Veerand siga

2,40

5,75

2,25

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

2015

REHVID

MOOTOR RATASTELE!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444
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