
Koolikott külvas pommipaanikatlk 3 Töökuulutusedlk 7

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 16 (857) 24. aprill 2015 tasuta

Soojustuse diagnoosimine:

Soojustuse parandamine:
Thermi termograafia

„süstime seinad soojaks“

Wiru Auto

Ideest teostuseni!
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Eesti riik,
austa oma ajateenijat
Kui Eesti Vabariik aastatel 1918-1920 Vabadussõda pidas, 
stabiliseerus olukord alles siis, kui sõjamehed korralikud 
saapad jalga said ning kõhu täis võisid süüa. Vaatamata 
jätkuvale lahingutegevusele rindel ning „tääkide ja mõõ-
kade“ (nii nimetati toona otseselt lahingutegevusega seo-
tud sõjamehi) nappimisele lubati maapoisid 1919. aasta 
kevadel koju puhkusele, et nad saaksid külvata – sõda sõ-
jaks, aga ega pere võinud nälga jääda.
Aastal 2015 annab Eesti riik oma ajateenijaile korraliku va-
rustuse ja relvastuse ning tagab viisakad olmetingimused. 
Kõhu saab sõdurisööklas korralikult täis.
Samas võtab riik vastavalt 11 või 8 kuuks noortelt meestelt 
sissetuleku, sest ei saa ju piskut sõduripalka nimetada ela-
tusallikaks, pigem on see suitsu- ja kommiraha. Lisaks 
peatab riik oma seadusega ajateenija tsiviilelust pärineva 
töölepingu, mis tähendab, et ligi aasta kodumaa ees auko-
hust täitnud mees peab sisuliselt juba oma esimesel „tsivi-
listipäeval“ tööle tagasi minema, sest korralist ja tasusta-
tavat puhkust tal ette nähtud pole. Tõsi küll, teoreetiliselt 
saab kasutada eelmisest kalendriaastast jäänud puhkuse-
päevi, kuid ka sel juhul peab tööandja äsjasele sõdurpoisi-
le vastu tulema.
Aga see on veel väike mure. Palju rohkem teeb ajateenijai-
le meelehärmi asjaolu, et kõik nende n-ö tsiviilelulised ko-
hustused erinevalt töölepingust ei peatu. Laene ja liisin-
guid tuleb edasi maksta, korterikulud tahavad tasumist 
jne. Mille arvelt, kui ka normaalne sissetulek on n-ö pea-
tunud?
Ja siis veel imestatakse, et ajateenistus pole noorte hulgas 
populaarne. Oleks palju rohkem, kui noor mees saaks kes-
kenduda tõepoolest vaid oma riigi teenimisele, mitte ei 
peaks samal ajal tsiviilelu olmemurede üle pead murdma.
Eesti riik ei värba ajateenijaks ainult 18aastasi noormehi, 
kes veel n-ö papa-mamma kostil. Kui värbaks, poleks ka 
see probleem nõnda terav.
Tänases Kuulutajas saab sõna mees, kes värvati 22aasta-
selt, kusjuures ise läinuks ta hea meelega aega teenima ju-
ba varem. Aga ei kutsutud.
22 aastasel inimesel on juba oma elu: abikaasa või kindel 
elukaaslane, töökoht, ilmselt mõni väikelaen (või suur 
korterilaen), kas isiklik või üürikorter jne. Kedagi ei huvita, 
kuidas sõdurpoiss oma rahalised kohustused kannab. 
Pank küsib jätkuvalt laenu tagasi, soojatootja tahab tasu-
mist korteri kütte eest, mobiilifirma nõuab arvete tasu-
mist. Ilmselt mõne kulutuse saab ehk aastaks tõesti „kül-
mutada“, aga mitte kõiki.
Eesti riik peaks oma ajateenija eest rohkem hoolima, sest 
mees teenib ju riiki. Kaitseb seda, kui vaja. Kui mees „kõr-
valdatakse ligi aastaks“ tsiviilkäibest, siis kõrvaldatagu ka 
tema tsiviilkohustused. Mõistlikkuse piires muidugi. Kui 
mehel on laen või liising, siis peatatagu selle tagasimaks-
mine ilma pikema jututa – see peaks olema riigi asi oma 
kaitsjale laenupuhkust kaubelda, mitte mehel endal pan-
gaga kembelda. Ja kui mehel on korter, mida nagunii tal-
vel köetakse ja kus kütet mittevajalikeks päevadeks kinni 
ei saa keerata, siis riigi aukohus olgu ka selline asi kom-
penseerida.
Kui meil jätkub vahendeid sõjaväele varustust osta, siis 
jätkugu raha ka ajateenijatest lugupidamiseks.

Aivar Ojaperv

1. aprillil pani uksed kinni 
Roela apteek. Sellega lõppes 
Roelas 90aastase ajalooga ap-
teegiteenuse pakkumine ja li-
gi poolsada aastat proviisori-
na töötanud Riine Org (pildil) 
peab leidma uue töökoha.
„See on järjekordne näide, 
kuidas uus apteeke puudutav 
seadus maa-apteekide säili-
mist ei soosi või kui, siis vaid 
sõnades,“ oli Riine Org veen-
dunud.
Tema sõnul tegi apteegi sul-
gemise otsuse Roela Apteek 
OÜ juhatus ja taotluse kinni-
tas Ravimiamet. Roela Apteek 
OÜ tegutses uute juhtidega 
aasta ja üheksa kuud, kuid 
kahjuks nende äriplaan ei õn-
nestunud ja nii tuligi teha 
sulgemise otsus.
Roela Apteegi raskused alga-
sid perearst Tõnis Nurga lah-
kumise järel, sinnamaani toi-
mis kõik normaalselt. Uue 
perearsti leidmiseks konkurs-
si ei korraldatud, sest nimistu 
oli liiga väikseks jäänud. 
Aastaid püüdis Riine Org ap-
teeki ise majandada, kuid 
2013. aastal otsustas ta siiski 
loobuda. Lahendus saabus 
sama aasta septembris, kui 
Roela apteegi võttis üle Glo-
balex OÜ ja Org jätkas tööd 
proviisorina. Uus omanik Iva-
ri Saar oli igati mõistev, kuid 
äriplaanide teostamisel tekki-
sid tõrked. Riigikogu eelmine 
koosseis võttis kiirustades 
vastu seaduse, mis tühistas 
apteekide asutamispiiran-
gud, ja kohe rajasid suured 
apteegiketid linnadesse uusi 
apteeke (ka Rakverre), kuid 
mitte maale. Muudeti ka hul-
gimüügiga tegelevate ravimi-
firmade ja apteekide omandi-
suhete võimalikkust - nüüd 
näeb seadus ette selle, et ap-
teegi omanik võib olla vaid 
proviisor. 
Roelas avati esimene apteek 
14. septembril 1925. Riine 
Org on Roelas töötanud 46 
aastat ja kohalikud elanikud 
on talle lähedaseks saanud. 
Ta ütles, et mõistab nende 
muret, kuid vaid proviisorina 
ei saanud ta kuidagi mõjuta-
da sulgemisotsuse vastuvõt-
mist. 

Roela apteek sulges uksed

„Saan vaid kurvastada koos 
nendega. Inimestest on süda-
mest kahju. Kui ma neile tea-
tasin, et apteek suletakse ja 
edaspidi tuleb neil ravimite 
järele Vinni või Rakverre sõi-
ta, siis vanad inimesed nut-
sid, et kuidas nüüd saab, ja 
mina koos nendega,“ lausus 
Org.
Inimesed tahtsid apteegi säi-
limiseks hakata koguma toe-
tusallkirju. „Ütlesin, et toogu 
see kiri mulle, jätan mälestu-

seks. Allkirjadest ei aita.“
Kui sulgemises midagi posi-
tiivset näha, siis lõpuks ometi 
võib Riine Org aastatepikkuse 
töötamise järel endale puh-
kust lubada. „Ega ma ise oleks 
aru saanudki, et aeg on lõpe-
tada,“ ütles ta. Juba on talle 
pakutud töökohta proviisori-
na Rakvere apteegis, kuid 
praegu ta sellele ei mõtle.

Hilje Pakkanen
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MÕNE REAGA

Neljapäeva varahommikul oli 
liiklus Rakveres põhikooli lä-
heduses halvatud, sest lindi-
ga olid suletud kõik suure-
mad ristmikud, autojuhid pi-
did sihtkohta jõudmiseks 
leidma teise tee.
Mis kooli juures juhtus?
Selgus, et segaduse põhjustas 
ühe ukse juurde jäetud kooli-
kott. Keegi helistas häirekes-
kusse ja oletas, et kotis võib 
olla pomm.
Esimesena jõudis sündmus-
kohale Rakvere päästemees-
kond ja määras ohuala. Kuna 
teade tuli enne koolipäeva al-
gust, siis politsei kedagi koo-
list evakueerima ei pidanud. 
Kooli juhtkond võttis vastu 
otsuse koolipäeva ärajätmi-
seks.
Kella 8 ajal jõudis kohale 
pommigrupp. Sündmuskoh-
ta asus kontrollima pommi-
koera juht koos koeraga ja ro-
bot. Peagi andis koer märku, 
et tegemist pole millegi ohtli-
kuga. Samal ajal ilmus välja 
ka õpilane, kes tunnistas, et 
oli koti eelmisel päeval kooli 
juurde maha unustanud.
Paljude arvates võis kõne häi-
rekeskusesse teha õpilane, 
kellel oli hirm kontrolltöö ees.
Päästemeeskonnad ja pom-
migrupp peavad aga selliseid 
väljakutseid alati tõsiselt võt-
ma. Ida pommigrupi peade-
mineerija Ain Pettai ütles, et 

Koolikott külvas pommipaanikat

Koolipäev jäi ära ja õpilased saadeti koju. 

nende jaoks valeväljakutseid 
ei ole. „Võtame neid kõiki või-
malike reaalsete sündmuste-
na. Teistmoodi ei saa reagee-
rida. Kuni pole selgunud, et 
tegemist on eksliku kutsega, 
on see reaalne ja tõeline 
pommioht,“ täiendas Pettai. 
Samas tuletavad päästjad 
meelde, et iga kilekott või 
kohver ei ole kahtlustäratav. 
Tihti ei osata väljakutse tege-
misel öelda, mis annab põh-
juse kahtluseks. „Kui bussi-
jaama pingil on kilekott, mil-
les ei vilgu midagi sees, juht-
med ei paista, ei tundu, et 
oleks elektroonikat täis, siis 

võib olla see sinna lihtsalt 
unustatud,“ ütles Pettai. 
Kahtlastest kottidest on ka 
varasemalt päästjatele teada 
antud. Kolm aastat tagasi 
avastati samal Karja tänaval 
keset sõiduteed kott. Lõpuks 
selgus, et tegemist on Rakve-
re haiglast pärit prügikotiga, 
mis kukkus maha arvatavast 
prügiveoautost.
Sajandivahetusel ja enne se-
da olid „moes“ ka teadlikud 
valeväljakutsed. Nii näiteks 
teatati väidetavast „pommist“ 
Tsentrumi ostukeskuses (siis 
tegutses seal veel ka toidu-
kauplus). Päästjad palusid 

poes olnud inimestel lahkuda 
ja oma kott kaasa võtta. 
Kauplusesse jäi vaid üks dip-
lomaadikohver, mida pääst-
jad olid juba valmis uurima, 
kuid õnneks ilmus peagi välja 
ka selle tegelik omanik: tule-
vane Rakvere linnapea And-
res Jaadla oli oma kohvri toi-
dukauplusesse unustanud. 
„Pääsesin vist napilt oma dip-
lomaadikohvri veekahuriga 
puruks laskmiseks,“ oli ta 
toona sunnitud tunnistama.

Mari Mölder

Foto: Mari Mölder

Haljalas toimub kriisireguleerimise õppus
Päästeameti Ida päästekeskus korraldab koostöös Haljala 
vallavalitsuse, ASiga Haljala Soojus ja ASiga Viru Õlu 7. mail 
kriisireguleerimise õppuse. Haljala valla elanikke ja ettevõt-
jaid teavitatakse sellest 27. aprillil Haljala Rahvamajas toimu-
val infopäeval.
Õppuse eesmärk on koolitada asutuste esindajaid ja kohalike 
omavalitsuste ametnikke. Harjutamisega testitakse hädaolu-
korra lahendamise plaanide paikapidavust. Üks olulisemaid 
eesmärke on tõsta inimeste teadlikkust ohuolukorras tegut-
semisel. 
„Erilise lisandväärtuse annab õppusele koostöö Virumaa 
teiste kohalike omavalitsustega, kelle esindajad osalevad ko-
gu protsessis planeerijate, hindajate ja vastumängijatena. 
Näiteks valmis koostöös õppuse kavand, hindamisjuhend ja 
muu vajalik dokumentatsioon. Koostöö tulemusel peaks 
suurenema kõigi osalejate valmisolek ka kriisireguleerimise 
õppuste korraldamiseks,“ ütles Päästeameti Ida päästekesku-
se kriisireguleerimise büroo juhataja Eve Ojala-Bakradze.
„Õppus algab legendi järgi soojakatkestusega Haljala alevi-
kus, kus tuvastatakse keskküttetrassi tugev leke,“ jätkas ta. 
„AS Haljala Soojus kutsub kokku kriisimeeskonna. Esialgse 
info kohaselt jääb kütteta kolm maja Põllu tänaval, kus elab 
üle saja inimese. Kuna lekke likvideerimine võtab tavapära-
sest rohkem aega ja välistemperatuur avariihetkel on 23 kül-
makraadi, on seis kriitiline ja koguneb ka Haljala valla kriisi-
komisjon. Legendi kohaselt toimub samal ajal AS Viru Õlu 
territooriumil korraline ammoniaagiseadmete hooldus, mille 
käigus puruneb ootamatult ühe mahuti peaventiil. Avarii ta-
gajärjel voolab mahutist välja kuni kaks tonni vedelat ammo-
niaaki. Lekke tulemusel aurustub osa ainest ja moodustub 
pilv, mis levib Haljala aleviku kohale. Ümbruskonna elanike 
teavitamiseks käivitatakse ohusireen.“
AS Viru Õlu ohuriski loetakse veeldatud ammoniaagi kasuta-
mise tõttu tavapärasest kõrgemaks. Ettevõttes on olemas 
plaan ohuolukorras tegutsemiseks, seal töötab eriväljaõppe 
saanud personal ning rakendatakse kõiki ohutusabinõusid, 
mis peaksid välistama ammoniaagi sattumise väliskeskkon-
da. Vaatamata sellele peavad ümberkaudsed elanikud ja ette-
võtete töötajad olema teadlikud käitumisjuhisest avariiolu-
korras.

Kuulutaja

KLIENDIPÄEV

Kevadet kuulutab

Curly Strings
Ootame kõiki Husqvarna tehnikat 

tutvustavale kliendipäevale 1. mail kell 12.00 

Husqvarna Rakvere kauplusesse, Niine tn. 4
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Lühidalt lugu selline. Mees 
värvati 22aastasena ajateeni-
jaks mullu suvel. Kuna teda 
pärast gümnaasiumi lõpeta-
mist ja ka pärast pooleli jää-
nud kõrgkooli („Oma viga, ise 
olin laisk!“) aega teenima ei 
kutsutud, jõudis ta selleks 
ajaks oma elu n-ö ree peale 
saada: elukaaslane, töökoht, 
üürikorter, mõned väiksemad 
liisingud jne.
„Kogu ajateenistuses olemise 
vaba aeg kulub nuputamise-
le, kuidas tsiviileluliste raha-
liste kohustustega toime tul-
la,“ rääkis ajateenija. „Sõduri-
palgast piisab vaid hädapära-
seks: iroonilisel kombel ei saa 
ma isegi rohkete linnaloaga 
nädalavahetuste üle täielikult 
rõõmustada, sest sel ajal pole 
ju sõdur riigi toidul, vaid peab 
ise vaatama, kuidas ja mille 
eest söönuks saab. Elukaasla-
ne üksi pidi majapidamise ra-
hastamisega toime tulema, 
vanemad ka natukene aitasid. 
Kui aus olla, siis käisin ma 
puhkuse ja linnalubade ajal 
isegi mustalt tööl, et veidike-
negi lisa teenida. Ma ei pea 
sellist olukorda küll normaal-
seks, et 22aastane mees elab 
aasta aega naise rahakoti 
peal, aga olime sellega arves-
tanud, sest lõppude lõpuks 
on ajateenistus minu auko-
hustus riigi ees ja ma olin val-
mis seda hea meelega täit-
ma.“

Juriidiliselt korrektselt 
töökohast ilma
Kuna demobiliseerimise aeg 
läheneb, astus meie ajateeni-
ja kontakti oma endise töö-
andjaga, sest vastavalt seadu-
sele tema töökoht säilib. Aga 
see on ka praktiliselt kõik, 
mille üle rõõmustada, ja nagu 
selgub, on seegi rõõm üürike.
„Töötasin toitlustusettevõt-
tes. Mul on tähtajaline tööle-
ping – selle kehtivus lõpeb tä-
navu juuni keskel ehk pool 
kuud pärast demobiliseeru-
mist. Oma töökohaga olin ra-
hul ja tundub, et rahul oldi ka 
minuga – selle poolteise aasta 
jooksul, mil ametis olin, jõud-
sin juba ametiredelil tõusta. 
Töölepingus on kirjas, et töö-
aeg on 5 päeva nädalas, kuid 
tööajaarvestus on summeeri-

tud – nagu teenindusasutus-
tes ikka, tuli tööl olla ka näda-
lavahetustel, üks oli n-ö pikk 
ja teine lühike nädal. Selline 
töökorraldus rahuldas igati.“
„Tööandjaga rääkides aga 
selgus, et vahepeal on kollee-
gid nõustunud uue töögraafi-
kuga – summeeritud tööaeg, 
kuid tööl tuleb käia 6 päeva 
nädalas, ainus puhkepäev on 
esmaspäev. Mulle on selline 
graafik vastuvõetamatu.“
Kuulutaja uuris Tööinspekt-
sioonist järele, mida meie loo 
peategelane sellises olukorras 
saaks ette võtta. Millised on 
tema õigused?
Tööinspektsiooni pressitee-
nistuse vahendusel saime all-
järgneva vastuse. See on küll 
keerukalt sõnastatud, kuid 
põhimõte on umbes nii, et 
tuleb nõustuda või töölt lah-
kuda.
„Töölepingu tingimusi saab 
muuta ainult poolte kokku-
leppel,“ seisab vastuses posi-
tiivselt. „Tööandja ei saa väi-
ta, et ta ei saa kaitseväelast 
tööle tagasi võtta. Tööleping 
ju kehtib ja kuulub täitmisele 
kuni tingimuste muutmise-
ni.“
Kõik on nagu parimas korras, 
kuid järgnev osa vastusest 
muudab pildi hoopis teiseks. 
„Kuid oluline on täpsemalt 
üle vaadata, milles pooled 
kokku leppinud on. Töötaja 
varasemat töörezhiimi arves-
tades võib eeldada, et poolte 
vahel on kokkulepe summee-
ritud tööajaarvestuse raken-
damiseks. See tähendab, et 
tööaeg jaguneb ebavõrdselt ja 
tööandja peab koostama 
konkreetseks perioodiks töö-
ajakava. Sel juhul peab 40 
tundi olema tagatud sum-
meerimisperioodis keskmi-
selt iga 7päevase ajavahemi-
ku kohta, kuid mitte iga es-
maspäevast pühapäevani 
kulgeva nädala kohta. Tööaja 
korraldust summeerimispe-
rioodis võib tööandja vasta-
valt oma äranägemisele muu-
ta, selles osas töötaja kaasa 
rääkida ei saa ning töölepin-
gu tingimuste muutmist see 
üldreeglina ei eelda. Kui töö-
tajale tööandja tööajakorral-
dus ei sobi, siis on võimalus 
alustada läbirääkimisi mõle-

AJATEENIJA MURE:
Kes maksab arved? Kas töökoht säilib?
„Mul pole kokkuvõttes kaitseväe ja ajateenistuse kohta 
midagi halba öelda. Ma võin isegi kinnitada, et mulle 
meeldib siin. Aga pärast demobiliseerumist olen mina ja 
ka paljud mu kaasteenijad lõhkise küna ees. Ma üldse ei 
imesta, kui mõni mees jooma hakkab, teine SMSlaenu 
võrku kukub ja kolmas välismaale läheb, sest Eesti riik 
ei paku 11kuulise teenistuse eest mitte ühtki soodustust, 
küll on aga kokku kirjutanud seadused, mis võimalda-
vad mind nöökida.“
Nii rääkis Kuulutajale oma murest üks peagi demobili-
seeruv ajateenija.

Aivar Ojaperv

male poolele sobiva töökor-
ralduse leidmiseks või kui see 
ei aita, siis leida uus tööand-
ja.“

Kuus tööpäeva nädalas? 
Seadus lubab!
„Kui ma jalgu trambiks, siis 
ilmselt saavutaksin olukorra, 
et selleks kaheks nädalaks, 
kuni mu tööleping veel keh-
tib, lähtutakse mu töögraafi-
ku koostamisel aasta tagasi 
kehtinud korrast,“ rääkis aja-
teenija. „Tuletan meelde, et 
mu tööleping on tähtajaline. 
Eks see oli tööandja ettenäge-
likkus: mul juba üks kord pi-
kendati seda varasematel tin-
gimustel, kuid sel korral ilm-
selt enam ei pikendata. Mul 
on valik: kas nõustuda ebai-
nimliku, kuigi seadusliku töö-
graafikuga või kergitada kaa-
but ja lahkuda.“
Kirjeldatud kuuepäevane 
töönädal pole muide sugugi 
ebaseaduslik, nagu selgub. 
Kuna tööpäevad on lühemad 
kui 8 tundi, siis seaduses ette 
nähtud 40 tundi nädalas ei 
ületata, kuid täielikult vabu 
päevi on vaid üks. Seadus 
nõuab vaid 36 järjestikust va-
ba tundi, mis tähendab, et lõ-
petad näiteks pühapäeval kell 
22 vahetuse, oled esmaspäe-
va vaba ja pead teisipäeval 

kell 10 jälle tööl olema. „Um-
bes sellist graafikut mu töö-
andja pakubki,“ kinnitas aja-
teenija.
„Siiski peab tööandja mõtle-
ma, et pidevalt sellise tööaja-
korralduse rakendamine võib 
kahjustada pikemalt töötades 
töötaja tervist ning mõjutada 
oluliselt eraelu, mis viib kiire 
läbipõlemiseni ja töötajate 
lahkumiseni ettevõttest,“ ar-
vas Tööinspektsioon.
Saanud aru, et vanal töökohal 
jätkamine osutub ilmselt või-
matuks, tegi ajateenija endale 
järgmise plaani. „Mõtlesin, et 
võtan siis puhkuse välja ja ot-
sin endale uue töökoha. Kait-
seväes teenides tööotsingute-
ga teatavasti tegeleda ei saa. 
Pikalt lebotada ei kannata, 
sest nagu rääkisin, oleme aja-
teenistusest tulenevalt korra-
liku sissetulekuta.“

Mis puhkus?
Tööle tuleb minna
Aga selgus, et puhkust ka ei 
saa. Vähemalt täismahus mit-
te. „Viimati puhkasin korrali-
selt eelmise aasta mais, enne 
ajateenistusse minekut. Mina 
lihtsameelne arvasin, et nüüd 
on aasta möödas ja mul õigus 
järgmisele puhkusele, kuid ei 
midagi.“
„Esiteks tuleks välja uurida, 

kas tal on jäänud kasutamata 
ja aegumata puhkusepäevi,“ 
selgitas Tööinspektsioon. 
„Kui on, siis lisaks nendele on 
töötajal õigus saada puhkust 
jooksva 2015. aasta nende 
kuude eest, mil ta uuesti tööl 
on. Kuna kaitseväest naasjal 
ilmselt puhkuste ajakavas et-
tenähtud puhkust sel aastal ei 
ole, siis on tal õigus kasutada 
põhipuhkust vähemalt 
14päevase etteteatamisega. 
Puhkuse kasutamise soovist 
tuleb tööandjat teavitada vä-
hemalt e-kirjaga.“
„Tööandja selgitas mulle, et 
heal juhul võin saada vaid 16 
päeva tasulist puhkust ja 
pean, nagu Tööinspektsioon-
gi selgitas, sellest ette teata-
ma ning lootma tööandja 
vastutulelikkusele. Kuna aga 
tööandja saab aru, et tema 
pakutavad tingimused mulle 
ei sobi ja ilmselt soovin ma 
lahkuda, siis vaevalt et ta 
mulle puhkust võimaldab. 
Piltlikult öeldes viskan reedel 
püssi nurka ja esmaspäeval 
pean juba tööl olema.“
Kuulutaja palus lisaselgitust 
OG Elektra personalijuhilt 
Toivo Murakalt. Nimetatud 
ettevõte pole antud looga 
mingil moel seotud, kuid Mu-
rakas aitas meil paremini aru 
saada Tööinspektsiooni kee-

rulisevõitu vastusest.
„Ajateenija tööleping on sea-
duse mõistes peatatud,“ rää-
kis ta, „ja seetõttu pole tasus-
tatud korralist puhkust selle 
aja eest tõepoolest ette näh-
tud. See tundub ülekohtune, 
kuid ma mõistan ka tööand-
jat: töötajat pole tal ju 11 
kuud olnud, miks ta peaks 
siis veel puhkusetoetust 
maksma?“
Murakas nõustus, et prob-
leem ja ülekohus on olemas, 
kuid sellega peaks tegelema 
riik, mitte tööandja. „See 
võiks ja peaks olema riigi 
probleem. Ilmselt poleks töö-
andjal midagi selle vastu, kui 
ajateenistusest tulnud mees 
saaks natukene puhata, kuid 
tema puhkusetasu peaks 
kompenseerima riik.“
Teatud mõttes riik muidugi 
ajateenijatele puhkuse tagab 
ja kulud kompenseerib: 11 
kuud teenistuses olevatele 
meestele on lisaks nädalava-
hetuse linnalubadele ette 
nähtud ka 15päevaline amet-
lik puhkus (antakse tavaliselt 
pärast baasõppe lõppu ja aas-
tavahetuse paiku), kuid palka 
makstakse sõduritele sel ajal 
ikka kaitseväe tariifide alusel 
ja see on hoopis midagi 
muud kui korraline tsiviilini-
mese puhkus.

Foto illustreeriv. Foto: www.ekv.ee
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Veidi enam kui kaks näda-
lat tagasi said Rakvere 
linn ja Lääne-Viru maava-
litsus Tallinna Ülikoolilt 
teate, et ülikool ei korralda 
tänavu sügisel oma haldus-
alas olevas Rakvere Kol-
ledzhsis uute õpilaste vas-
tuvõttu. Teatele oli küll li-
satud klausel „ajutiselt“, 
kuid kohalikul tasandil 
tekkis hirm, et see otsus 
tähendab kolledzhi peatset 
sulgemist.

Aivar Ojaperv

„Minu hinnangul otsustas 
Tallinna Ülikool vastuvõttu 
mitte avada juba mõni aeg ta-
gasi,“ leidis Rakvere linnapea 
Mihkel Juhkami. „Meil õnnes-
tus ülikooli juhtkonnaga kok-
ku saada. Nad tulid kindla sõ-
numiga, et vastuvõttu ei toi-
mu, kuid meil õnnestus vähe-
malt esialgu välja kaubelda 
kompromiss.“

Kõrgharidusreformi
viljad
Seda võimalikku „kompro-
missi“ arutas Rakvere linna-
volikogu oma kolmapäevasel 
istungil. 
Nimelt saavutasid Rakvere 
linna esindajad TÜ juhtkon-
naga kokkuleppe, et juhu, kui 
linn toetab Tallinna Ülikooli 
Rakvere Kolledzhi õppetege-
vust 2015/2016 õppeaastal 80 
000 euroga, siis 2015. aasta 
sügisel uute üliõpilaste vastu-
võtt siiski toimub. Seda küll 
senisest väiksemas mahus – 
kolme eriala asemel avatakse 

Rakvere linn toetab
kolledzhit 80 000 euroga

kaks - alushariduse pedagoo-
gika ja sotsiaalpedagoogika. 
Ja endiselt on õhus „võib-ol-
la“, sest TÜ rektor pole ainui-
sikuline otsustaja, selle plaani 
peab kinnitama ka aprilli lõ-
pus kogunev Tallinna Ülikooli 
senat.
Volikogu väitles üle tunni tee-
mal, kas toetada või mitte, 
sest nii poolt- kui ka vastuar-
gumente oli palju. Kas Rakve-
re linn peaks omast eelarvest 
toetama kõrghariduse rahas-
tamist, mis on riigi ülesanne? 
Millist mittemateriaalset kah-
ju kannataks linn (noored õp-
pijad, töökohad, maine), kui 
kolledzh suletaks? Kas toeta-
mine on ainult Rakvere linna 
ülesanne, kui kolledzh on 
oluline tervele piirkonnale – 
äkki peaks toetus olema soli-
daarne teiste maakonna 
omavalitsustega?
Lõpuks võeti vastu otsus: toe-
tada.
„Hetkel saavutasime aja ma-
havõtmise,“ tõdes volikogu 
hariduskomisjoni esimees 
Martti Marksoo. „Teema va-
jab põhjalikku analüüsi, kuid 

asjaga on väga kiire: kui me 
toetamise otsust ei tee, siis 
sügisel vastuvõttu ei toimu; 
kui otsustame toetada, siis 
võib-olla toimub, kuigi ka sel-
lel pole garantiid. Samuti pole 
mingit garantiid järgmiseks 
aastaks, aga meil on vähemalt 
aega olukorda analüüsida.“
Marksoo pakkus omalt poolt 
välja oletuse, miks Tallinna 
Ülikool oma kolledzhites vas-
tuvõttu enam korraldada ei 
taha – sarnaselt Rakverega on 
sama probleem näiteks ka 
Haapsalus, aga laiemalt kõi-
gis kuues regioonides asuvas 
kolledzhis, millest osa kuulub 
Tallinna, osa Tartu Ülikoolile.
„Me hakkame maitsma n-ö 
tasuta kõrghariduse ehk kõrg-
haridusreformi esimesi hapu-
sid vilju,“ pakkus Marksoo. 
„Ülikoolide rahastamine on 
teistel alustel kui varasemalt. 
Kõrgkoolid ei saa enam riigilt 
n-ö pearaha ja selle tõttu on 
nad rohkem huvitatud oma 
tugeva keskuse arendamisest. 
Kuna tasulisi õppekohti enam 
pole, siis peavad ka ülikoolid 
mõtlema, kuidas oma eelar-
vega toime tulla – teatud mõt-
tes saan ma nende käitumi-
sest aru.“

Jupp tänavat
jääb remontimata
Poliitikute kuluaarides liigub 
aga jutt, et kõrgharidusrefor-
mi algatanud IRL on ka ise 
aru saanud selle vildakusest 
ja polevat sugugi võimatu, et 
peagi tehakse kõrghariduse 
rahastamisse taas muudatus 
ehk tasulised õppekohad tu-
levad tagasi. See muudaks 
olukorda ka Rakvere Kolledz-

hi säilimise osas ja seepärast 
on ehk tõesti mõistlik maksta 
Rakvere linnal üliõpilaste 
koolitamiseks omast taskust 
aasta aega juurde, et järjepi-
devus säilitada.
Rakvere linn toetab Rakvere 
Kolledzhi õppetegevust kahes 
jaos – 35 000 euroga tänavu ja 
45 000 euroga järgmise aasta 
alguses (teisel semestril).
Linnapea Mihkel Juhkami ja 
volikogu esimehe Toomas Va-
reku kinnitusel ei pea selleks 
raha võtma muude kulutuste 
arvelt: senised maksulaeku-
mised lubavad loota, et täna-
vune 35 000 koguneb ülelae-
kumiste arvelt. „Samas oli 
meil teatavasti kavas, et kõik 
ülelaekumised kulutame in-
vesteeringuteks – eks jupp tä-
navat jääb nüüd selle tõttu re-
montimata,“ mainis linnapea 
Juhkami.

Foto: Rakvere Kolledzhi koduleht



Kuulutaja reede, 24. aprill 20156 Uudised

MUST KROONIKA

Lääne-Virumaal on tänavu 
järsult suurenenud sõidukite-
ga seotud kuriteod – autosid 
on ärandatud, rüüstatud või 
lihtsalt lõhutud enneolema-
tult palju. Rakvere politseija-
oskond on käesoleval aastal 
seoses sõidukitega alustanud 
34 süüteomenetlust (eelmise 
nädala seisuga). 
14 väärteomenetlust käsitleb 
sündmust, kus sõidukeid lõ-
huti, et varastada seal olnud 
esemeid (automakke, akusid, 
GPS-seadmeid jne). Veel alga-
tati 20 kriminaalmenetlust 
sündmuste kohta, kus lõhuti 
sõidukeid, et varastada ese-
meid ja hiljem minna sõidu-
kiga sõitma. 
Lisaks on omavoliliseks kasu-
tamiseks võetud üheksa sõi-
duautot: kaks Tamsalust, Rak-
verest ja Sõmerult; üks Ubjalt, 
Sallast ja Kadrinast. Üheksast 
ärandatud sõidukist on leitud 
kuus, kõik olid kahjustatud.

Mitu kuriteoohvrit on posti-
tanud sotsiaalmeediasse tea-
te, et panevad kurjategijate 
tabamise hõlbustamiseks väl-
ja vaevatasu. Samas teeb tööd 
ka politsei ja eelmisel nädalal 
õnnestus neil vähemalt osa 
kahtlusaluseid tabada.
Rakvere politseijaoskonna 
ennetus- ja menetlusteenis-
tuse juht Joel Alla ütles, et se-
oses ärandamistega on polit-
sei kahtlustatavana kinni pi-
danud seitse noormeest, ku-
riteo kahtlustus on esitatud 
neljale. „Töö kahtlusalustega 
veel kestab,“ ütles Alla. „Sel-
gus, et nad on lõhkunud roh-
kem sõidukeid, kui politseil 
on andmeid kannatanute ko-
hta.“
Seetõttu palub politsei kõigil, 
kelle autot on kahjustatud või 
üritatud ärandada, sellest 
Rakvere politseile teada anda. 
On sagenenud ka juhtumid, 
kus sõidukitel varastati rehve. 

Eelmise nädala lõpuks teadis 
politsei neljast juhtumist, kus 
autoaias seisnud sõidukilt va-
rastati kõik rattad. Politsei 
ootab vihjeid, kui üritatakse 
soodsama hinnaga müüa 
BMW, Kia, Toyota ja Volvo rat-
taid ning velgesid. 
„Enamik autoomanikke teab, 
et ei ole hea mõte jätta sõidu-
kisse nähtavale kohale väär-
tuslikke esemeid. Need on 
alati ahvatluseks isikutele, kes 
ei ole seaduskuulekad. Kui 
autoklaas on juba puruks löö-
dud, siis võtab varas sealt loo-
mulikult kõik kaasa. Kindlasti 
kontrollitakse ka kindalaeka 
sisu,“ ütles Alla. 
Rataste varastamise enneta-
miseks soovitab politsei kasu-
tusele võtta velje turvapoldid.
Vihjeid autodesse sissemurd-
miste kohta saab teha lühi-
numbril 112.

Aivar Ojaperv

Kuulutaja poole pöördunud 
vanaproua kurtis, et sai Toi-
dupanga jagamispunktist 
Rakveres Kastani puiesteel 
täiesti riknenud kaupa. Oma 
sõnade kinnituseks olid tal et-
te näidata pakendatud pitsa-
lõigud, mille aegumistähtaeg 
oli juba nädal varem ja mis 
olid täiesti hallitanud.
Toidupanga kommunikat-
sioonijuht Nele Hendrikson 
tunnistas, et tegemist on äär-
miselt kahetsusväärse juhtu-
miga, mis tuleneb ilmselt 
inimlikust eksitusest. Samuti 
palus ta edasi öelda vabandu-
se, mida siinkohal ka teeme. 
Ühtlasi palus Hendrikson 
abisaajatelt koostööd ja 
mõistmist Toidupanga vaba-
tahtlike töötajate suhtes. 
„Alati tasub toit kohapeal üle 
vaadata ja kui see on rikne-
nud, siis Toidupanga töötajai-

Must nimekiri paljastab 
hoolimatud ettevõtjad
Enne veebist ostmist soovitatakse alati teha taustauuring 
müüja kohta. Sageli ei viitsita seda teha ja kui raha kauba või 
teenuse eest on üle kantud, kuid soovitu jääb saamata, tulevad 
esimesed ärevusnoodid. 
Tarbijakaitseamet on loonud tarbijate huvisid kahjustavate et-
tevõtete nimekirja ehk musta nimekirja, kust saab kõige es-
malt infot ausa kauplemise kohta.
Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna 
spetsialist Epp Joala selgitas, et ameti kodulehel on kolm eri-
nevat musta nimekirja: tarbijakaebuste komisjoni otsused 
täitmata jätnud ettevõtted, reisifirmad ja e-kauplejad. „Kõne 
all olevasse tarbijakaebuste komisjoni musta nimekirja satub 
ettevõte siis, kui komisjon on teinud otsuse tarbija kasuks, 
kuid firma ei täida otsust ühe kuu jooksul peale otsuse tege-
mist või kui ta pole sama juhtumiga pöördunud kohtu poole,“ 
ütles Joala.
Tarbijakaebuste komisjoni musta nimekirja satub ettevõtte 
ühekordse juhtumi põhjal. Nimekirjast võib leida mõne ette-
võtte kohta mitu sissekannet, mis tähendab, et kaebusi on 
rohkem ja ei ole täidetud mitut komisjoni otsust. 
Oma tegevuse kohta saab ettevõte tarbijakaitseametist ettekir-
jutise ja ta peab puudused likvideerima, teisi otseseid piiran-
guid tegutsemisele ei laiene. Märget ettevõtte kohta lihtsalt ära 
ei kustutata ja see on niikaua nimekirjas, kuni otsus on täide-
tud. Kustutamine toimub tõendi alusel või kui möödub aasta 
nimekirja sattumisest.
Nimekirjas olemine on ettevõttele kahjuliku mõjuga, sest kui 
tarbija teeb ettevõtte kohta taustauuringut, annab otsingu-
mootor sellekohased vihjed. Tarbijakaitse soovitab kasutada 
KKK meetodit ehk uuri kontakte ja katseta otsesuhtlust. 
Igal ettevõtjal peaks veebilehel kirjas olema tema kontaktand-
med, mida tasub kontrollida enne võimalike tarne-, toe- või 
tagastusprobleemide tekkimist. 
Ettevõtte mainest annavad ettekujutuse kommentaarid. Tuleb 
vaadata, kas müüjal on pikemat aega aktiivne Facebooki kon-
to, kust võib leida klientide tagasisidest. Samuti tuleb uurida 
hinnavaatlusfoorumeid, hinnanguid ning tuttavate tegelikke 
ostukogemusi. Kui jääb ikkagi kahtlus, siis tuleb katsetada ot-
sesuhtlust, kas saata müüjale e-kiri või helistada, et üle küsida 
tarnevõimalusi. Kui müügieelne suhtlus pole viisakas, siis vae-
valt see hiljem paremaks muutub.
Epp Joala rõhutab, et kindlasti tasub tarbijal alati enne mõne 
ettevõttega lepingu sõlmimist, sealhulgas ka enne ostu soori-
tamist, kontrollida selle tausta. „Just tarbijakaitseameti musta 
nimekirja vaatamine on üks võimalus seda teha,“ lausus ta. 
Tänapäeval jagatakse internetis artikleid ja muud infot, seega 
jääb jälg maha. Samuti võib see info olla kättesaadav mõnes 
meediaväljaande artiklis või muus kanalis, kus seda infot jaga-
tud on.  Kui tuntud ettevõttele võib internetis loota, siis sooda 
hinnaga kauplejate või väiksemate e-poodide usaldusväärsust 
tuleb alati kontrollida. 

Mari Mölder

Politsei tabas Lääne-Virumaal
autosid rüüstanud kahtlusalused

Toidupank vabandab 
riknenud toidu jagamise eest

le sellest teada anda.“
„Kuigi meie vabatahtlikud 
kontrollivad alati kauba enne 
jagamist üle ning defektiga 
kaupa kunagi ei väljasta, siis 
hetkel toimetavad kõik toidu-
pangad üle Eesti mitmel rin-
del ja oma jõudluse piiril,“ 
rääkis Hendrikson. „Lisaks 
igapäevasele kaubandusvõr-
gust saadavale toidule jaga-
me hetkel ka Euroopa Liidu 
toiduabi ning kuna töö tee-
vad ära vabatahtlikud, sageli 
inimesed, kes on alles esi-
mest korda abis, siis võib 
tõesti vahel juhtuda, et mida-
gi jääb kahe silma vahele.“
„Rakevere Toidupank oskas 
selgituseks öelda seda, et see 
konkreetne kaup saadi kol-
mapäeval (08.04) ja kuna se-
da oli nii palju, et selle päeva 
jagamiskorrast jäi üle, pandi 
see sügavkülma,“ jätkas ta. 

„Teisipäeva (14.04) pealelõu-
nal võeti see sulama, et 15. 
aprillil jagada. Sorteerimisel 
pidi midagi väga valesti mi-
nema, et see pitsatükk, mis 
ilmselt ei olnud sügavkülmas, 
jagamisse läks.“
„Kui midagi sellist juhtub, jul-
gustame abivajajaid pöördu-
ma ennekõike tagasi Toidu-
panka - saate sealt kindlasti 
uue kauba ning eks meie 
jaoks on ka tagasiside oluline. 
Üldiselt püüame inimeste tä-
helepanu juhtida juba kauba 
kättesaamisel sellele, et tege-
mist on n-ö päästetud kauba-
ga, kauplusest saadud toode-
tega, mis hakkavad lähenema 
“parim enne” kuupäevale. Tu-
leb ka ise olla tähelepanelik ja 
kaup üle vaadata.“

Aivar Ojaperv

POLITSEI OTSIB MEEST
Ida prefek-
tuuri Rak-
vere polit-
seijaos-
kond otsib 
taga kohtu-
otsuse täit-
misest kõr-
valehoidu-
vat 33aastast Anre Liidarut. 
Kohus on mehe süüdi 
mõistnud varguses, kehali-
ses väärkohtlemises ja joo-
beseisundis sõiduki juhtimi-
ses. Politsei palub kõigil, kel 
on infot mehe kohta, võtta 
ühendust lühinumbril 112, 
5346 0878 või 322 2755. 

AUTOVARGAD
JÄID VAHELE
Ööl vastu 15. aprilli ärandati 
Sõmerult Puiestee tänavalt 
sõiduauto Ford Escort. Polit-
sei tabas sõiduki koos roolis 
olnud 17aastase noormehe-
ga Tallinna-Narva maan-
teelt. Noormees peeti kuri-
teos kahtlustatavana kinni.
Samal ööl ärandati veel Rak-
verest Lennuki tänavalt sõi-
duauto Ford Escort. Ka selle 
sõiduki koos roolis olnud 
16aastase noormehe ja auto 
tabas politsei Tallinna-Nar-
va maanteelt. Noormees 
peeti kuriteos kahtlustatava-
na kinni.
16. aprillil üritati Sõmeru 
vallast Näpilt ärandada sõi-
duautot Opel Corsa, kuid 
kuritegu jäi lõpule viimata. 
Politsei pidas kuriteos kaht-
lustatavana kinni 18aastase 
noormehe.

KAKS TULEKAHJUT 
TAMSALUS
21. aprilli õhtul kell 20.25 tu-
li väljakutse Tamsalu linna 
Paide maanteele, kus põles 
kahekordne mahajäetud 
hoone. Sündmuskohale saa-
deti Väike-Maarja, Aravete ja 
Koeru päästjad, operatiiv-
korrapidaja ning Tamsalu 
vabatahtlikud päästjad. Ko-
hal selgus, et hoones oli põ-
lema pandud praht. Tuli le-
vis ka maja katuse alla. 
Päästjad pidid tule kustuta-
miseks avama hoone katu-
sekonstruktsioone. Tulekah-
ju kustutati kella 22.05ks. 
Inimesed kannatada ei saa-
nud.
20. aprillil kell 15.26 tuli väl-
jakutse Tamsalu valda Sääse 
alevikku, kus põles viiekord-
ne mahajäetud maja. Teate 
kohaselt võisid hoones olla 
ka inimesed. Sündmusele 
reageerisid päästjad Väi-
ke-Maarja ja Rakvere pääs-
tekomandost ning Tamsalu 
vabatahtlikud päästjad. 
Päästjad tegid kindlaks, et 
põlema oli pandud prügi. 
Tulekahju kustutati kella 
16.23ks. Päästjad said kätte 
ka eeldatavad süütajad - 
8-11aastased lapsed. Laste-
ga tegeles edasi politsei. 

Kuulutaja
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KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Soovin leida 4a poisile 
lapsehoidjat Rakveres, soov. 
al 40a naisterahvas. Tel 5164 
685

• Firma pakub stabiilset tööd 
Kundas kallurauto (4 silda) 
autojuhile-lukksepale. Töö 
E-R, L ja P vaba. Alkoholi-
tarbijatel ja lohakatel mitte 
helistada. Tel 5354 2655

• Villa Takso vajab takso-
juhti. Nõutav taksojuhi 
koolituse plastikkaart. Tel 
5349 8764

• Vajatakse taksojuhte. 
Töö graafiku alusel. Tel 
5282 659

• PALMSE PARK-HOTELL 
otsib põhikohaga hotel-
liteenindajat. Töö vahe-
tustega: 3 päeva tööl ja 3 
päeva vaba. Elamisvõima-
lus kohapeal. Nõutav hea 
inglise keele oskus kõnes. 
CV saata aadressil: info@
phpalmse.ee. Info: 32 23 
626 või 56 464 170

• Vajatakse koristajat Lainela 
puhkekülla Käsmus. Ööbi-
misvõimalus kohapeal, töö 
maist augustini vahetustega. 
Info tööaegadel 32 40 809

• Pakun tööd autoremon-
dilukksepale (mootorid, 
käigukasti remont). Hea palk. 
kristo@k-kummid.ee

• Farm Pajustis vajab öökar-
jakut. Tööaeg graafi ku alusel. 
Tel 5526 723

• Ho oldan vanureid ja 
abistan majapidamistöödes. 
Tel 5814 3330

• Majapidamine maal vajab 
kevadeks abilist. Tel 5397 
0061

• Rakvere JK Tarvas kut-
sub 2002. – 2008. aastal 
sündinud tüdrukuid jalg-
pallitrenni. Info carina@
jktarvas.ee, tel 5100 746

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. 
aastal sündinud poisse jal-
gpallitrenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

• Piccolo Koolituse OÜ 
baarmen/kelner algin-
tensiivkursus Rakveres. 
Ku r s u s e  l õ p e t a j a t e l e 
tunnistused, mis garan-
teerivad töökoha. Info ja 
reg. piccolo@hot.ee
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Lääne-Virumaa avalikust 
ruumist võib leida mitmeid 
teie firma projekteeritud 
töid. Palun nimetage suure-
mad?
Erineva iseloomuga ja suuru-
sega töid on tehtud. Väi-
ke-Maarja spordihall on Lää-
ne-Virumaa tööde seast ilm-
selt üks suuremaid, aga ka 
meie jaoks üks esimesi töid 
üldse. Töö oli meie jaoks väga 
oluline nii professionaalses 
mõttes kui ka emotsionaalselt 
– sealt algas meie büroo loo-
minguline rännak, kui sedasi 
võib öelda. Väike, aga tore töö 
on ühele eratellijale kavanda-
tud suveköök Rakvere lähe-
dal. Palju on jäänud paberile 
– paar toredat arendusprojek-
ti Rakveres, Rakvere Teatri 
juurdeehitus. Põnevusega oo-
tame, et Väike-Maarja väljak 
läheks töösse.

Kuidas olete nende projekti-
deni jõudnud? Kas osalete 
peamiselt konkurssidel või 
on teil tegemist tellimustöö-
dega?
Peamiselt on tegu tellimus-
töödega. Meil on Rakveres 
üks hea ja oluline klient, kel-
lele oleme paljuski tänu võl-

Kamp arhitekte loob ilu
Kas olete vahel uusehitisi 
vaadates mõelnud, kust 
küll tulevad arhitektil nii 
head ideed? Arhitektuuri-
büroo Kamp arhitektid 
Jan Skolimowski, Kaspar 
Kruuse ja Peeter Loo rää-
givad, kuidas nad projek-
teerisid Väike-Maarja 
keskväljaku, mille ehituse-
ga peagi alustatakse, või 
kuidas tekkis neil mõte ku-
jundada Rakvere kesklin-
na täiesti omanäoline vai-
pelamu.

Mari Mölder

gu, et ta meile tööd on pakku-
nud. Paljud projektid on jää-
nud ka paremate aegade oo-
tele, kuid oluline osa asju on 
töösse läinud. Rakvere Teatri 
juurdeehituse kavand oli kut-
sutud osalejatega arhitektuu-
rikonkursi tarvis tehtud töö. 
Paraku me seda ei võitnud ja 
seega ei realiseerita seda ku-
nagi.

Kas projektid on koostatud 
ainult omanike soove arves-
tades või lisate oma ideid 
juurde? Kas hiljem viite sisse 
muudatusi?
Konkursitööde puhul on vaja 
omada selget visiooni või 
ideed antud ülesandest, kuid 
samas on vaja kinni pidada ka 
tellija lähteülesandest. Tellija 
on ju enda jaoks välja tööta-
nud optimaalsed soovid ning 
meie ülesanne on need mõt-
ted üheks tervikuks luua. Pea-
le konkursitöö võitu hakkab 
alles tegelik töö peale. Lähte-
ülesanne muutub täpsemaks, 
sageli hakatakse lahendust 
kärpima.

Kas kõik tellijad pöörduvad 
teie poole juba konkreetse 
visiooniga?
Tavaliselt on tellijal see ole-
mas. Eramu puhul tubade arv 
ja suurus, kortermaja puhul 
korterite arv, hoone üldine 
hinnatase jne. Mida selgemad 
on tellija soovid, seda parem 
on meil oma tööga alustada.

Kuidas aitate neid kliente, 
kes täpselt ei tea, mida taha-
vad?
On ka juhtumeid, kus aitame 
tellijal lähteülesannet kokku 
panna. Alati ei tarvitse tal olla 
selget ülevaadet, mida ta soo-
vib lõpptulemusena saavuta-
da. On vaid veendumus, et 
teatud olukorda on vaja pa-
randada. Siis aitame tal läbi 
mõelda kõik erinevad stse-

naariumid, millest kujuneb 
lõplik lähteülesanne.

Kas arhitektuuriliste lahen-
duste puhul lõppeb teie töö 
siis ära, kui projekt on kinni-
tatud, või hoiate kätt pulsil, 
kuni objekt on valmis?
Projekteerimise protsess on 
väga põnev. Sama põnev on 
ka sealt edasi algav ehitus-
protsess. Meie töö üks osa on 
autorijärelevalve. See on tee-
nus, mille puhul käime ehitu-
sel ja jälgime, et ehitataks 
projekti järgi. Esindame telli-
jat ja aitame tal keerulisema-
tes küsimustes otsust lange-
tada. Osa projektide puhul 
aga pole objekti tihe külasta-
mine tingimata vajalik. Sa-
mas ajab uudishimu sellegi-
poolest kohale. On uskuma-
tult põnev jälgida, kuidas 
peenikestest joontest paberil 
kasvab üles reaalselt tajutav 
ruum.

Kui kaua kulub ühele projek-
tile aega?
Sõltub projektist, asukohast 
ja tellijast. Mõne eramu pro-
jekti saab valmis poole aasta-
ga, kuid teise puhul võib aega 
poole rohkem minna. Mõnes 
kohas on omavalitsus väga 
vastutulelik ning soodustab 
igati uute hoonete ja avaliku 
ruumi rajamist, kuid mõnes 
kohas on kooskõlastuste han-

kimine üks paras kolgatatee. 
Suuremate projektide peale 
aga läheb aasta või rohkemgi. 
On olnud juhtum, kus andsi-
me tellijale tööjooniste paki 
üle ja ta ütles, et tuleb alusta-
da algusest.
Kokkuvõttes on maja või ruu-
mi planeerimine nii keeruline 
ja tulvil tuhandeid nüansse, 
et projekteerimisprotsess 
võib keskel ootamatuid pöör-
deid võtta ning planeeritud 
aeg oluliselt pikemaks venida. 
Seetõttu on väga raske ette 
planeerida täpset ajagraafi-
kut, kuigi tihti meilt seda oo-
datakse.

Hetkel on teil planeerimisel 
Väike-Maarja keskväljak. See 
peaks valmima järgmise aas-
ta aprilliks. Kas peagi läheb 
ehituseks?
Selle projekti oleme kausta 
vahele saanud ja loodame vä-
ga, et varsti läheb ehituseks. 
Valla esindajate kiituseks tu-
leb öelda, et tegu on tellijate-
ga, kes oskavad mõelda pike-
mas perspektiivis, valides 
projekti kvaliteetseid ja kest-
vaid lahendusi.

Huvitava lahendusena olete 
projekteerinud Rakvere Va-
baduse ja Viru tänava nurga-
le vaipelamu. 
Vaipelamu tellis eraisik, kes 
soovis Rakvere linnaruumi 

omalt poolt täiendada, pare-
maks muuta. Selle ülesande 
puhul saime suhteliselt vabad 
käed.
Idee eesmärgiks oli peegelda-
da ümbritsevat linnaruumi, 
mis on mõlemal pool planee-
ritavat kinnistut üsna vas-
tandlik.
Ühel pool on rahulik Viru tä-
nav, munakiviteega ajalooli-
selt väljakujunenud aedlin-
nak, kus igal hoonel on oma 
aed. Teisel pool tiheda liiklu-
sega Vabaduse tänav, mille 
ääres nõukogudeaegsed kor-
termajad.
Meie eesmärk oli luua uus 
elukeskkond peredele, kes 
suurt eramut ei jaksa osta. 
Igal majaühikul on väike pri-
vaatne aed. Krundi kolm-
nurkne kuju tegi olukorra pä-
ris keeruliseks, kuid lõpptule-
musega - vähemalt paberil - 
oleme väga rahul.
Vältimaks olukorda, kus täna-
valt vaadates esimeseks as-
jaks oleks maja ette pargitud 
auto, paigutasime kõik sõidu-
kid krundi tagumisse serva. 
Inimesed ju ei peagi autost 
elutuppa astuma, paar liigset 
sammu teeb tervisele pigem 
head.
Kogu selle kolmnurkse ala 
oleks pidanud lõpetama 
krundi otsas paiknev väike 
avalik park, kuid kahjuks on 
kogu projekt hetkel seisma 

pandud. Selliseid lahendusi 
on päris edukalt tehtud Jaa-
panis, Hollandis, Belgias.

Mida teie firma veel teeb li-
saks arhitektuurilisele pla-
neerimisele?
Üritame end vormis hoida. 
Sisearhitektuur on üks oluli-
ne osa meie teenustest. Aeg-
ajalt proovime kätt maastiku-
arhitektuuri või mööblidisai-
ni vallas, kuid seda pigem ho-
bi korras.

Tänavu peaks teil täituma 
kümnes tegutsemisaasta. Kui 
vaadata tagasi, siis kuidas on 
teie firma selle aja jooksul 
arenenud? 
Endalegi üllatuseks oleme 
kõik majanduslangused üle 
elanud, tegutsenud tasa ja 
targu, hoidnud rahulikku sta-
biilset joont.
Alustasime kahekesi ning 
vaikselt oleme kasvanud kuue 
andeka ja tööka inimesega 
toimivaks bürooks, kus töö ei 
tundu nagu päris töö, vaid pi-
gem hobi. Oleme kindlasti 
muutunud ka paremateks fir-
majuhtideks. Istume aeg-ajalt 
kokku, et arutada, kuidas veel 
paremini toimida. Oleme ka 
vaadanud Eesti piiridest väl-
japoole. Seni oleme kõige 
edukamalt Soomes toimeta-
nud.

Kas meeskonnas tegelevad 
kõik kõigega?
Meil on tööl kuus inimest - 
kolm arhitekti-partnerit ja 
kolm tegevarhitekti.
Põhitegevus on siiski kõigil 
arhitektuur. Meil, partneritel, 
on ära jagatud lisakohustu-
sed.

Kuidas sai teie firma nime? 
Sõna kamp tähendab rühma 
koos tegutsevaid inimesi, kas 
see ongi sõna-sõnalt võetud?
Nii saigi.

Arhitektuuribüroo Kamp noored arhitektid. Kaspar Kruuse vasakult teine, Peeter Loo vasakult kolmas ja Jan Skolimowski vasakult neljas.

Väike-Maarja keskväljak Vaipelamu Vabaduse ja Viru tänava nurgal

Fotod: www.kamp.ee
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Veevärgi korrastamiseks saab toetust

AUGUSTBIO

BIOPUHASTITE VAJADUSEST

Erakond Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane:

“Paljude geoloogide arvates on Eesti kõige suuremaks 
maavaraks puhas põhjavesi. Maailma mageveevarudest 
on joogikõlblik vaid mõni protsent. Ligipääs puhtale 
veele on üha suurem probleem kogu maailmas - USAs, 
Hiinas, Indias alaneb põhjavee tase ületarbimise tõttu 
aasta-aastalt, veesõjad on juba täna reaalsus. Ja kuigi 
me ei hooma veel oma rikkust, on seda sellegipoolest 
vaja kaitsta reostumise eest. Biopuhastid ja tehismärga-
laga puhastussüsteemid on tõhusad, ratsionaalsed ja 
ökonoomsed lahendused. Me peame oma põhjavee, 
jõed, järved ja ka Läänemere reostusest puhtad hoid-
ma.”

AugustBio alustas Lätis biopuhastite tootmist aastal 
1998.

Seadet on testitud Saksamaal Aachenis asuvas sõltuma-
tus laboratooriumis.

Ettevõttele on omistatud õigus markeerida seadmeid 
CE vastavusmärgiga.

Valitud aastal 2007 Leedus aasta tooteks.

Seadet müüakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 
ning Skandinaaviamaades. 

Üks võimalus oma kulutuste 
vähendamiseks on osalemine 
hajaasustuse programmis. 
Kõnealust ettevõtmist rahas-
tatakse Eesti riigi ning kohali-
kest eelarvetest. Taotlused 
programmis osalemiseks tu-
leb esitada enne jaanipäeva. 
Kuupäev on maakonniti eri-
nev.
Lääne- Virumaal on taotluse 
esitamise viimane kuupäev 
11. mai. 
Programmist rääkis lähemalt 
Lääne-Viru Maavalitsuse 
arengu- ja planeeringuosa-
konna juhataja Mati Jõgi.
“ Programmi algusaastatel oli 
eesmärk lahendada just joo-
givee kättesaadavuse prob-
leem leibkondades, kus kas-
vasid alaealised lapsed,“ lau-
sus ta.
„Tänaseks on programmi abil 
võimalik paigaldada ka reo-
vee puhastusseadmeid ning 
ehitada juurdepääsuteid. Sa-
muti aitab programm rajada 
autonoomseid elektrivarus-
tussüsteeme majapidamistes, 
mis ei ole liitunud elektrivõr-
guga.“
„Laienenud on taotlejate 
ring,“ lisas ta. „Taotlusi saa-
vad esitada ka leibkonnad, 
kus ei ole alaealisi lapsi, kuid 
kes peavad olema alalised 
elanikud antud majapidami-
ses.“
Taotlusi võetakse vastu kõiki-
des kohalikes omavalitsustes. 
Taotluse vaatavad läbi 5liik-
melised komisjonid. 

Kevad on muuhulgas paras 
aeg oma veevärgi ja kanali-
satsioonisüsteemi korrasta-
miseks.

Tiia Paist

Jõgi sõnul on omavalitsustes 
programmi menetlevad 
ametnikud igati pädevad ja 
aitavad vajadusel ka taotluste 
vormistamisel. Seepärast on 
mõistlik enne taotluse esita-
mist pöörduda omavalitsuse 
spetsialistide poole, et kritee-
riumid läbi arutada.
Maksimaalne toetussumma, 
mida on võimalik taotleda, on 
6500 eurot ühe majapidamise 
kohta. Projektiga seotud ku-

ludest tuleb taotlejal endal 
katta kolmandik, mis võib ol-
la toetust vajavale perele üle-
tamatu summa, kuid kuna 
kaasfinantseerimine on luba-
tud, tasub ka selles osas oma-
valitsuse spetsialistiga läbi 
rääkida - mõnel juhul on 
omavalitsus selle mure ka la-
hendada aidanud. 
Nagu programmi nimestki 
välja lugeda võib, ei osutu 
abikõlblikeks nende elanike 

taotlused, kelle kodud asuvad 
piirkondades, kus kõik vajalik 
tsentraalselt rajatud. 

Kogumiskaev ja
septik on minevik
Nii koduehitajad, ehitusette-
võtted kui keskkonnaspetsia-
listid vaatavad sammukese 
ette. Juba on meie lähinaabri-
te juures kehtestatud kord, 
kus on lubatud paigaldada 
vaid bioloogilisi reovee pu-
hastusseadmeid koos imbväl-
jaku rajamisega. 
Pöörates tähelepanu kesk-
konna säästmisele, on ele-
mentaarne, et biopuhasti 
tootjale ja paigaldajale on 
omistatud kõiki nõudeid jär-
giv ning testitud seadme ser-
tifikaat. Kõike seda tuleks töid 
planeerides arvesse võtta. 
Nii meie lõuna- kui põhja-
naabrite juures lihtsat kogu-
miskaevu või septikut paigal-
dada enam ei lubata.
Võib oletada, et varem või hil-
jem kehtestatakse selline 
keeld ka Eestis.
Asjas on üks positiivne noot 
lisaks keskkonna säästmisele 
veel: biopuhasti nõuab palju 
vähem hoolt ja kulutusi.

Projekteerija, tootja
ja paigaldaja AugustBio
Alates 2014. aastast Eesti tu-
rul toimetav AugustBio esin-
daja Andrei Võssoveni sõnul 
on kõikide teiste reovee kogu-
mise seadmete ees biopuhas-
til hulk eeliseid.
“Suurem puhastustõhusus, ei 
kasutata keemilisi aineid, ei 
eralda halba lõhna, töötab 
müravabalt,“ loetles ta. „Li-
saks väga väikene jääkmuda 
juurdekasv ning energiakulu. 
Seadet on lihtne transportida 
ja nõuetekohaselt paigalda-

da. Seade töötab igasugustes 
ilmastikutingimustes. Loo-
mulikult vastab see kõige ran-
gematele ökoloogilistele 
standarditele ega kahjusta 
keskkonda. Sihtgrupiks on 
pea kõik: alates perevajadus-

test kuni tootmisüksuste ja 
puhkealadeni välja. Kõikide 
huvilistega tehakse indivi-
duaalset tööd ja leitakse pa-
rim lahendus.“
Lisainfot leiab ka kodulehelt 
www.augustbio.ee.

Hea võimalus paigaldada töökindel ja ökonoomne biopuhasti läbi hajaasustus-prog-
rammi. See on lihtsaim ja tõhusaim viis oma reovee ärajuhtimiseks. Keskkonnasääst-
lik mõtteviis on viimaste aastate tõusev trend ja õnneks liigub keskkonnateadlikkus 
Eestis tõusvas joones.
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LASILA PÕHIKOOL

Tasub teada

Ühistegevust ja lustimist ja-
gus Lasila mõisakooli kahele 
korrusele. Näiteks sai ema 
tütrega kaltsunukku õmmel-
da ja isa pojaga võlupropelle-
rit meisterdada.
Kui emad vihtusid kooli saalis 
Evelin Teiva juhendamisel li-
ne-tantsu, harjutasid poisid 
isadega pargis vibulaskmist. 
Tiina Poopuu õpetas, kuidas 
vibu vinnastada ja sihtida, kui 
silme ees ilvesest tehtud jahi-
maskott. Põlispuude vahel sai 
ka valgete hobuste seljas rat-
sutada, julgemad lapsed või-
sid neid ka silitada.
Päästeteenistus rääkis tulest 
ja selle ohtudest. Rakvere 
päästekomando pealik Argo 
Pällo rõhutas, et kõik, kel ko-
dudes puuküte, võivad koju 
kutsuda päästeametnikud, 
kes vaatavad küttekolded üle. 
„See ei lähe teile midagi 
maksma, küll aga saate kind-
lustunde, et küttesüsteem on 
korras,“ kõneles pealik. „Li-
saks paigaldame suitsuandu-
ri.“ Pällo tõi kurioosse näite 
Ubja kortermajast, kuhu küt-
tekolded olid ehitanud oma-
voliliselt ja kooskõlastamata. 
Päästeamet sai asjale jälile ja 
kõik „ehitajad“ pidid maksma 
600 eurot trahvi.
Päästjad jagasid lastevane-
matele palju materjali, kuidas 

Rakvere linnas on üks usi-
namaid õhinapõhise noor-
sootöö tegijaid olnud Kar-
meli kogudus eesotsas 
Gunnar Kotieseniga. Koo-
lilaste hulgas kõrgelt hin-
natud „Lapse kingades“ 
nädalat sel kevadel aga ei 
toimu.

Maris Marko

„Lapse kingades“ nädal tut-
vustas õpilastele põnevaid 
töökohti ja osutus ülimenu-
kaks. Korraldajad ei ole seda 
siiski plaanist maha võtnud, 
tänavu toimub nädal hoopis 
oktoobrikuus, koolivaheajal.
„Sellel muudatusel on kaks 
lihtsat põhjust,“ selgitas Gun-
nar Kotiesen. „Mai lõpus kor-
raldame siin suurt üle-eesti-
list kristlasnoorte festivali. 
Nägime ette, et kahte asja 

korraga me vabatahtlikega 
produtseerida ei suuda. Sü-
gist soovitasid ka õpetajad, 
ennekõike seda silmas pida-
des, et lastevanemateni on 
siis ehk lihtsam jõuda.“

Erilise lapse kingades
Ehkki nädal toimub alles sü-
gisel, ei jää lastekaitsepäev 
siiski päris märkimata. „Meie 
jaoks täiesti uue asjana kor-
raldame 31. mail suure peo 
„Erilise lapse kingades“, mis 
on suunatud kõigile puuete-
ga lastele ja noortele. Sel ajal 
toimub meil ka noortefestival 
„Pöördes“. Vaatasime siis, et 
muidu teemegi ainult iseen-
dale üritusi, aga meil on juba 
nii palju ressurssi – tehnikat, 
ruume, inimesi – varutud, et 
teeme kõik ühe jutiga. Meil 
toimub mõnus kontsert koos 
lõbusa kaasaelamise ja käeli-
se tegevusega. Esinema tuleb 

neile Daniel Levi ning üles as-
tub ka kohalik popkoor Fu-
sion. Vaheajal ehitame koos 
lastega lihtsaid löökpille, et 
nad saaksid kaasa mängida ja 
laulda. Kontserdi lõppedes 
läheme õhupallirongkäiguga 
rahvaaeda, kus päev lõppeb 
perepiknikuga.“
Ürituse eesmärk on anda tä-
hendust puudega lastele ja 
noortele ning nende vanema-
tele, aga lisaks anda võimalus 
kristlasnoorte festivalil osale-
jatele puudega lastega tegele-
miseks. „Me julgustame ja 
treenime neid eelmisel päe-
val, aitame luua töötubasid, 
anname neile võimaluse saa-
da positiivse kogemuse,“ sel-
gitas Kotiesen. Muuhulgas on 
mõeldud isegi sellele, et ehkki 
majasse, kus üritus toimub, 
paigaldatakse nn trepironija 
ehk ratastoolitõstuk, õpeta-
takse noormehi ka ratastooli-

ga inimest turvaliselt trepist 
kandma.

Pöördes
Nii eriliste laste pidu kui ka 
noortefestival „Pöördes“ toi-
muvad ruumides, mida lõ-
viosa linnarahvast ilmselt kü-
lastanud ei ole. Kuivõrd noor-
tefestivalile oodatakse 500-
800 noort üle Eesti, ei ole 
mõeldav selle korraldamine 
Karmeli koguduse nappides 
ruumides ja nii otsis korral-
dusmeeskond piisavalt suurt 
ja noortele meelepärast ruu-
mi. Pärast pikka jahti leiti en-
dine piirivalvele kuulunud 
maja Näituse tänaval, kus 
asub Rugi mööbliäri. Maja 
teisel ja kolmandal korrusel 
on avarad ruumid, mis hetkel 
pole kasutusel. Need olid Ko-
tieseni sõnul noortele äärmi-
selt meelt mööda.
Festival „Pöördes“ on pika 

traditsiooniga üritus, mis tä-
navu toimub juba 38. korda. 
„Festivali traditsioon algas 
nõukogude ajal, poolsalaja, et 
oleks kordki aastas selline 
võimalus, et kristlasnoored 
saaksid kokku tulla. Tol ajal 
oli see täiesti subkultuuri üri-
tus,“ rääkis Kotiesen. „Nüüd-
seks on festival muutunud 
palju laiapõhjalisemaks, seda 
näitab ka suur osalejate arv.“
Festival toimub 29.-31. mail. 
Esimesel õhtul esineb noor-
tele Valgevene rokkansambel 
NUTEKI, festivali raames toi-
muvad jumalateenistused, 
kontserdid, seminarid. Töö-
tubades räägitakse puuetega 
noorte aitamisest, oma tege-
misi tutvustab Fusion koor 
ning nende jaoks, kes kuula-
misele eelistavad ise käte kül-
ge panemist, luuakse võima-
lus Rakvere heakorda panus-
tada. Pühapäeval lõppeb üri-

tus Karmeli koguduse 121. 
sünnipäeva tähistamise ja 
peoga „Erilise lapse kinga-
des“.
Kristlasnoorte festivalil on 
Kotieseni sõnul kaks eesmär-
ki: „Esiteks on see jätkuvalt 
subkultuuri pidu ja anname 
oma parima, et teha midagi, 
mis oleks sellele vanusegru-
pile tähendusrikas. Teisalt on 
see koht, kuhu saab kaasa 
kutsuda sõbrad, keda sellised 
asjad huvitavad, aga kelle 
jaoks tavaline kiriku kontekst 
ei ole väga mõistetav.“
Pisut on festival „Pöördes“ 
seotud ka Rakvere Reaalgüm-
naasiumi sünnipäevanädala-
ga. Nimelt lõpetab sünnipäe-
vanädala täna kell 18.30 algav 
festivali eelüritus kooli aat-
riumis, kus astub üles Daniel 
Levi. Kõik on oodatud.

Rakvere hakkab pöördesse minema

Lasila koolipere ja lastevanemad 
lustisid kevadisel laupäeval
Lasila põhikoolis korralda-
ti eelmise nädala laupäeval 
perepäev, kus päästeteenis-
tus hoiatas, et ka kass võib 
„tuleohtlik“ olla ja nii mõ-
nigi isa sai teada oma üle-
kaalulisusest.

Ülle Kask

tud tervisetuba, kus sai end 
kaaluda ja kehamassiindeksit 
mõõta. Neile, kes osutusid 
näitajate järgi ülekaalulisteks, 
pakkus õpetaja Anneli Meiba-
um porgandit, kaalikat ja lill-
kapsast ning joogiks vett. Kes 
olid aga normaalkaalus, või-
sid kohvikusse minnes julgelt 
hõrkude küpsetistega maius-
tada.
Tervisetoas läks elavaks aru-
teluks isaga, kes sai teada, et 
ta on ülekaaluline, sest keha-
massiindeks ületas lubatud 
näitajad mitmekordselt. „Mi-
da ma siis nüüd tegema 
pean,“ küsis mees. Õpetaja 
Ruth Kapper vastas, et tuleks 
veidi oma eluviise muuta ja 
rohkem liikuda. Mees ütles, et 
ta töötab niigi metsaveoauto 
peal ja töö pole kergete kil-
last. „Siis tuleks vabal ajal vä-
hem autoga sõita ja rohkem 
jala käia,“ soovitas pedagoog. 

„No tulge ja proovige ise maal 
üks nädal elada, siis näete, 
kui ruttu te jalgsi kuhugi jõua-
te,“ ei andnud lapsevanem al-
la. „ Nüüd veel tõstab valitsus 
bensiini hinda ka, maainime-
ne ei pääsegi varsti linna, sest 
tal pole sellist raha, et osta 
uuem auto, nagu peaminister 
soovitas. Aga tuleb lõuad pi-
dada ja edasi teenida,“ lausus 
mees, kes tervisetoast välju-
des lubas hakata rohkem por-
gandit sööma.
Kooli saalis oli müügilett, mil-
le taga askeldas lasteaiaõpe-
taja Maarika Kudi. Õpetaja 
tutvustas laste valmisatud kä-
sitööesemeid ja ehteid, mida 
paari euroga osta võis. Tüd-
ruk, kes omavalmistatud kõr-
varõngad müüki oli toonud, 
teatas uhkusega, et tema isa 
tõi talle kivikesed Norrast.
Ajaloohuvilistel oli võimalus 
osta kooli juubeliks välja an-

tud kogumik „Ajaaken“ ja 
„Lasila looduse radadel“. Las-
teaiaõpetaja jagas tasuta ka-
lendreid, kuhu olid punasega 
märgitud kuupäevad suvel, 
mil kool on avatud kõikidele 
külalistele „Unustatud mõisa-
te“ projekti raames. „Ekskur-
sioone viib läbi ajalooõpetaja 
Tiina Mesi koos abilistega, 
giidideks on meie kooli õpila-
sed,“ rääkis Maarika Kudi.
Mõisakooli Baeri tornis tut-
vustas ajalooõpetaja Tiina 
Mesi arhiivi koostamist. „Pa-
neme suurtesse karpidesse 
aastakäikude kaupa näiteks 
vanu dokumente ja ka laste 
kirjandeid,“ selgitas ta. „Kui 
praegune koolijüts tuleb ku-
nagi oma lapsele oma vana 
koolimaja näitama ja tahab 
midagi endaga seoses leida, 
saame materjali arhiivist otsi-
da,“ teavitas Mesi.
Kooli kantseleis ootasid di-
rektor ja õppealajuhataja las-
tevanemaid neljasilmavestlu-
sele. Küsimuse peale, kas pe-
repäeval käiakse usinasti di-
rektsioonis „kohvil“, vastas 
õppealajuhataja Merle Eber-
hart, et ainult üks lapseva-
nem käis nendega oma prob-
leemidest vestlemas. „Kui toi-
mub lastevanemate koosolek, 
siis jätavad paljud vanemad 
tulemata,“ ütles ta. „Perepäe-
val lustimas on aga kõik kohal 
ja see on tore.“
Lasila põhikooli direktor Kat-
rin Murakas ütles, et pere-
päev toimus alles teist korda. 
„Tahame, et sellest kujuneks 
igakevadine traditsioon.“
Perepäev lõppes Rakvere 
Reaalgümnaasiumi näitetru-
pi „Karla“ etendusega „Déjà 
vu ehk proov“.

Lasila põhikool on mõisa-
kool, mis töötab kahes 
hoones - 19. sajandist pä-
rit mõisa härrastemajas ja 
2012. aastal valminud 
uues algklasside majas. 
Mõisaansambli juurde 
kuulub park.
Majaesise tiigi kaldal 
asub Lasilas elanud maa-
ilmakuulsa akadeemiku 
Karl Ernst von Baeri mä-
lestuskivi.
1922 kolis mõisahoones-
se neljaklassiline Lasila 
Algkool Gustav Reiteli 
juhtimisel.
1924/25 alustas kool 
kuueklassilisena. Kooli 
juurde asutati internaat.
1950 muudeti Lasila 
7klassiline kool neljaklas-
siliseks.
1973 kool suleti.
1976 maja remonditi, 
keldrisse ehitati baari-
ruumid. Hoonesse kolis 
“Energia” kolhoosi osa-
konnakeskus.
1986 Malle Mageri juhti-
misel alustas Lasila här-
rastemajas taas tegutse-
mist kolmeklassiline kool.
1989 algasid Veera Tiiden-
bergi juhtimisel suured 
remonttööd. Saali paigu-
tati kaunis ahi ja avastati 
mõisaaegne laemaaling.
1993 hakkas kool kasva-
ma põhikooliks.
2007. aastast juhib Lasila 
Põhikooli Katrin Mura-
kas.

Perepäeval Lasila põhikoolis said lapsed ratsutada valgete hobudega. 

tulega ohutult ümber käia. 
Kaasa olid võetud trüki-
seid-voldikuid ja suitsuandu-
rid, millel polegi tarvis pata-
reisid vahetada. 
Naine, kes kuulis esimest kor-
da vinguandurist, ütles, et see 
on küll hea asi, selle saab ta 
oma vana ema voodi kohale 
seinale paigaldada. 
Lapsed said piltmõistatuse, 
millelt pidid üles leidma oht-
likud olukorrad, mis kodus 
lahtist tuld kasutades tekkida 
võivad. Eriti ohtlikuks tuli ni-
metada põlev küünal tele-
viisori peal, sünnipäevatort 
põlevate küünaldega ja laual 
tuhatoosis hõõguv sigaret, 
mille läheduses ajaleht. Isegi 
kass võib „tuleohtlik“ olla, 
sest ta ronib ja hüppab igale 
poole ning võib näiteks põle-
va küünla ümber ajada ja tuli 
ongi lahti.
Õpetajate tuppa oli sisusta-

Foto: Ülle Kask
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MÕNE REAGA

Möödunud nädalavahetusel 
lookles loomade varjupaiga 
juures järjekord, sest käimas 
oli kampaania koduloomade 
tasuta kiibistamiseks. Kel pol-
nud võimalust tulla, saab se-
da teha augustis, kui ringiga 
taas Rakverre jõutakse.
Varjupaikade MTÜ alustas 
laupäeval Rakveres üle-eesti-
lise kampaaniaga, mille käi-
gus said lemmikloomad kii-
bid. Varjupaikade MTÜ tu-
rundusjuht Mari Hagi rääkis, 
et Rakveres toimus üritus esi-
mest korda ja neil läks isegi 
paremini, kui nad julgesid 
esialgu prognoosida. Kahe 
tunni jooksul sai kiibi 74 kas-
si-koera ja kaks tuhkrut.
Järjekorras seisnud koerad 
näitasid oma rahutut olekut 
värisemise ja klähvimisega. 
Koerte hääl aga hirmutas 
puuris olevaid kasse. Kahjuks 
ehmus üks kass sedasi, et pa-
ni üle põllu jooksu. Kas oma-
nik ta hiljem kätte sai, pole 
teada. 
Tegelikult polnud loomadel 
põhjust muretsemiseks, sest 
loomaarst Joel Jürisson tegi 
süsti oskuslikult. Järjekorra 
ära seisnud Maria ütles, et te-
ma koer näiteks ei reageeri-
nud üldse kiibi paigaldamise-
le. Ta arvas, et looma tähele-
panu oli ilmselt mujal.
„Inimesed olid üritusest huvi-
tatud ja oleme rõõmsad, et 

Koduloomad said kampaania ajal kiibi

Huvi kodulooma kiibistamise vastu oli suur. 

koduloomadest hoolitakse 
ning neile pannakse kiip,“ üt-
les Hagi. „Kuna ilm oli külm, 
siis üritasime kiiresti teha, et 
loomale ei jääks ebameeldi-
vat mälestust.“ 
Ta lisas, et mittetulundus-
ühingu poliitika pole kõiki 
koduloomi tasuta märgista-
da, vaid kampaaniaga juhi-
takse tähelepanu lemmikloo-

made kiipimise vajalikkusele. 
Korraldajad ja vabatahtlikud 
viivad sellise ürituse läbi Eesti 
kuues loomavarjupaigas. Su-
ve lõpus jõutakse taas Rak-
verre.
Ükski selline aktsioon ei saa 
toimuda kuludeta. Toetaja-
teks on eelkõige eelkõige 
omavalitsused, kus kiibista-
mise aktsioonid toimuvad, 

aga ka sponsorid. Rakveres 
aitas ürituse läbi viia linnava-
litsus.
Kiibistatud looma andmed 
kantakse registrisse LLR ning 
kadumise korral ei jää ta hul-
kuma või varjupaika, vaid 
omanikuga saab kiiresti 
ühendust.

Mari Mölder

Foto: Mari Mölder

Eesti parim sekretär töötab
Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses
21. aprillil toimus Tallinnas sekre-
täride päeva auks korraldatud kon-
verents ning konkursi „Parim sek-
retär 2015“ auhinnatseremoonia, 
kus võitjaks krooniti Rakvere Targa 
Maja ja TLÜ Rakvere Kolledzhi as-
sistent Külli Vilepill (pildil).
Konverentsil üles astunud esinejad 
rõhutasid, et sekretär on asenda-
matu inimene ning seda ametit 
hoidev isik on kindlate isikuoma-
dustega - hooliv, tähelepanelik, 
hea enesevalitsemise oskusega, 
kõrge pingetaluvusega ja usaldus-
väärne. Need sõnad iseloomustavad väga hästi Külli Vilepilli. 

Kuulutaja
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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 19 000 €, tingi! Tel 
5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres Mäekalda 10 (Tammiku 
juures). Uus boiler, WC ja dušikabiin. 
Vahetatud uks ja aknad. Hind: 10 000 
€. Tel 5567 1672

• Müüa 1toaline korter Sõmerul 
Puiestee 1 . 1 tuba 33 m2, 1/3. Maja 
väljast renoveeritud. Aknad vahetatud. 
Kelder. Päikese poolne. Osaliselt 
remont tehtud. Hind 11 000 €. Täpsem 
info telefonis või e-mailiga. e-mail; 
ivosteinberg@gmail.com, tel 56 4567 
98

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

KINNISVARA

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

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

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

MÜÜA MAJAD

Müüa Pajustis, Linnu 15 kolmandal 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
84,8 m2.HIND 28300 EUR . Helista 
5063921 Galli

Müüa Vinnis, Tiigi 7 III korrusel 
2-toaline korter. Üldpind 38,9 m2. 
HIND 19700 EUR. Helista 5063921 
Galli

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

Müüa Kundas,  Kasemäe 14 II 
korrusel 2toaline korter. Üldpind 
49,5 m2. HIND 6500 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Võsul Mere tänaval 4toaline 
maja. Maja asub mere ligidal. 
Üldpind 148,6m2, krunt 1601m2. 
HIND 95000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Mü ü a  i l u s  maja  Vi n n i  v a l l a s 
Kakumäel. Üldpind 171,6 m2, krunt 
4000 m2. HIND 121000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa maja looduslikult kaunis 
kohas Põlulas. Üldpind 80 m2, krunt 
5000 m2. HIND 17000 EUR. Helista 
53331805 Olev

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

Müüa ilus väike maja Sõmerul, 
Kooli 21. Maja on 6-toaline. Krunt 
3410 m2. HIND 120000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa 3-toaline suvila Võsul, Võpsiku 
19. Üldpind 51,7 m2, krunt 1110 m2. 
HIND 43000 EUR. Helista 5530227 
Eino

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

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 ilus korter Rakveres, 
Võidu 24 kolmandal korrusel. 
Üldpind 31,5 m2. HIND 200 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

ÜHETOALISED KORTERID

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  H: 
3900 � tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, pliidiküte, 
H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 61, II k, 30 m2, 
remonditud, H: 3900 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 
Helve

KAHETOALISED KORTERID
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 
52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 € 
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III 
k, H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, 
H: 23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Posti 7, üp 48,7 m2, III k, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas  
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 
H: 23 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rakvere,  Posti 25, I k, üp 57,6 m2 , 
uus H: 40 000 € tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
255 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, III k, üp 36,1 m2  H: 
200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
750 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
2100 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. 
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H: 
8500 €  tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahi-
küte H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Turu tn, Vk, 43,8m2 H:8500 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II 
k. H:12 500 € tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:12 000 €  tel: 51 10 478 Urmas   
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 
Helve

KOLMETOALISED KORTERID
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k 
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 22 500 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 7850 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2            
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2  H: 
1050 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 4500 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 
50 13 658 Anu
Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee, üp 
79,2 m2, III k  H: 16 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 rõdu  
H: 6350 € tel.: 50 13 658 Anu

MAJAOSAD
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 
179 m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 
€ tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, 
üp 153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 
18 000 € tel: 51 16 466 Helve

ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 
m2, krunt 1033 m2, H: 28 500 € 
tel: 52 88 670, Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 
m2, üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 
58 00 36 48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 
2,83 ha, H: 33 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      
H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Mer-
le 
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, 
üp 151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 
88 670 Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 
2109 m2, üp 61,6 m2 H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 6, 
kivimaja, krunt 2273 m2, üp 295,3 
m2 H: 11 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 
m2, üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 
58 00 36 38 Merle

Vihula v, Annikvere k, üp 130 
m2, krunt 2966 m2! H: 79 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Rägavere v, Põlula k, krunt 
65068 m2, üp 109,7 m2 H:45 
000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 
m2, krunt 1068 m2 H: 39 800 € 
tel: 58 00 36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 
600 m2, H: 25 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 
ha, H: 13 000 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, 
H: 18 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas    
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 
ha, üp 117m2, H: 18 000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 
46 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 
m2, H: 29 000 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, 
H: 20 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, 
H: 45 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 
ha, üp 300m2, H: 39 000 € tel: 
51 10 478 Urmas

ÄRIPIND

Tapa linn, Pikk 12, renov, eral-
di sissepääs, 39m2, H: 19 700 � 
tel: 51 10 478 Urmas  
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• Müüa maja Mahu külas (1 ha 
maad, võimalus juurde  1 ha), 
meri lähedal, saun, kõrvalhoone, 
otse omanikult. UUS HIND 29 000 
€. Järelmaksu võimalus k<uni 5 
aastaks. www.kv.ee/2222956. Tel 
5624 4605

•  Müüa maja Aseriaru külas. Aseri 
alevik 3 km, saun, garaaž, meri 3 
km, otse omanikult. Järelmaksu 
võimalus kuni 5 aastaks.  UUS HIND 
18 500 €. www.kv.ee/2207794. Tel 
5624 4605

• Müüa maja Viru-Nigulas Vastal. 
Maad 2 ha, oma tiik, kõrvalhooned, 
otse  omanikult .  Järelmaksu 
võimalus kuni 5 aastaks. UUS HIND 
20 900 €.  www.kv.ee/2328288, Tel 
5624 4605

• Müüa maja Aseri alevikus, meri 
lähedal, kõrvalhoone, suurele 
perele, otse omanikult. Järelmaksu 
võimalus kuni 5 aastaks. UUS HIND 
20 000 €. www.kv.ee/2207777  Tel 
5624 4605

• Müüa maja Kalvi külas, meri 
lähedal, kõrvalhoone, 2 ha maad, 
o t s e  o ma n i ku l t ,  jä re l ma k s u 
võimalus kuni 5 aastaks. UUS HIND 
29 000 €. www.kv.ee/2328286. Tel 
5624 4605

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

• Soovin üürida pikemaks ajaks väik-
sema elamispinna (ahiküttega) Rak-
veres. Tel 5218 221

• Võtan üürile  Rakvere või Tapa lähi-
ümbruses maal tühjalt seisva ahiküt-
tega korteri või muu elamispinna. 
Tel 5199 1361

• Võtan kasutusele aiamaad Rakveres. 
Tel 5650 0224

• 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

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

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 2002. a. Heas korras, 
1,90TDI. Tel 5079 202

• Müüa BMW 320 d, automaat, 110 kW 
2003. a (must). Hind 3900 €. Tel 5806 
1081, 5333 8400

• 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 2300 €. Tel 5024 288

• Müüa kraanaga puksiirauto Man. 
Tel 5558 3686

• Müüa Mercedes Benz Vito 2,3 diisel 
automaat, nahksisu, konditsioneer, 3 
kohta. Hind 2500 €, tingi. Tel 5891 0405

• Müüa Mercedes Benz 190 diisel 
1986. a. Mootor korras, kere vajab 
remonti. Tel 5270 058

• Müüa Opel Astra Caravan Sport 
2000. a 85 kW, bensiin, tumesinine 
met, universaalkere, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2xel.aknad, Opel 
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 puldist, stereo, 
veokonks, suverehvidel, väga heas 
tehnilises korras, kehtiv ülevaatus, 
superökonoomne, soodsalt. Rakvere. 
Tel 5903 7780

• 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, nelikvedu, vajab 
remonti, talverehvid. Üv. ja kindl. ei ole. 
Hind 800 €. Tel 5565 0445

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

• Vabastan teid seisma jäänud 
väiksemast sõiduautost mõistliku 
hinna eest lastele mängimiseks. Tel 
5174 186

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 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 vallas (7 km 
kesklinnast) lähedal Päides Metsa 13. 
Krunt 2400 m2, majas saun, garaaž. 
Pliit, kamin, lokaalne vesi, kuivkäimla, 
terrass.  Teed heas seisukorras. 
Kiirmüük 29 000 €, tingi! Tel 5551 8067

• Müüa garaaž Sõmerul. Hind 1800 €. 
Tel 5383 8091

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ANDA RENDILE 
BÜROOPINNAD 

Rohuaia 21 
I korrusel 

20 m² 
Tel 5657 2760
        327 1111

• 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 Haljalas 2toaline keskküttega 
korter. Teine korrus, rõdu, panipaik, 
sahver ja kelder. Majal on korteriühistu. 
Telefon 5803 9744. Kiire!

• 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 ahiküttega korter 
Tamsalus. Tel 5558 8431

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

• 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 ahiküttega 3toaline korter 
Tallinna tn 71-5. Vesi, kanal., soe vesi 
boileriga. Tel 5100 276

• Müüa heas korras 3toaline korter 
otse omanikult Tamsalu vallas Sääse 
alevikus. Aknad, korteri välisuks, 
torustik vahetatud. Köök-vannituba-
WC ümber ehitatud. Sisse jääb boiler, 
massaažikabiin, rulood ja veel üht-
teist. Info tel 5566 1771

• Müüa 3toaline korter Tamsalus Ääsi 
17 (65 m2). Keskmine seisukord. 4/5, 
rõdu, tsentraalne soe vesi. Hind 4000 
€, tingi! Tel 5551 8067

• Müüa 3toaline korter Sõmerul. Hind 
21 000 €. Tel 5383 8091

• 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 Kundas Eha 
tn. Tel 5656 0790

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

• Alustan oma maja müüki! Maja asub 
Rakveres heas asukohas. Tel 5136 884

• 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 Tapal maja suure krundiga 
(4423 m2), uus saun. Spordi- ja 
suusaraja keskuse ääres. Tel 5397 2245

• Müüa Rakvere linnas elamumaad. 
Tel 5591 4085

• Müüa kinnistu linnapiiril koos 
suurema 2kordse elamuga (1000 m2) 
või osa sellest. Tel 5074 958

•  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

• 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

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

• Ostan 2toalise korteri Rakvere 
linnas, võib vajada kap. Remonti. Tel 
5187 979

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

• Soovin osta remonti vajava 2-3toalise 
korteri Rakveres. Tel 5188 770

•  S o o v i m e  o s t a  m a j a  v õ i 
ridaelamuboksi Kadrinas, Rakveres 
või nende lähiümbruses (maks. 15 
km). Otse omanikult! Tel 5660 3539

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Üürile anda 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas. Hind 120 € + kom.maksud. 
Tel 5092 606

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

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

• Anda üürile 2- ja 3toaline ren. ahiküt-
tega 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

• Anda rendile 2toaline keskküttega 
osaliselt möbleeritud korter Lennuki 
tänaval otse omanikult. Tel 5624 4605
• Omanik annab Rakvere kesklinnas 
üürile 2toalise k.m.  osal. möbl. korteri 
(36,6 m2, I korrus). Tel 5067 820

• Anda üürile 2toaline mug. korter 
Rakveres Vabaduse 5. Hind 220 €/kuu 
+ kom.maksed. Tel 5664 4088

•  Anda üür i le  Vinnis  2toaline 
keskküttega möbleeritud korter. Otse 
omanikult. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile värskelt remonditud 
2toaline keskküttega korter (43 m2) 
Tamsalus Sääsel. Otse omanikult. Tel 
5217551

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

• Üürile anda garaaž Mulla tänaval. 
Tel 5167 447

• Annan kasutusele aiamaad. Tel 
5559 8788

• 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

•  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



Kuulutaja reede, 24. aprill 201516 Kuulutused

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

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• 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

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

• 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

• Tänava- äärekivide müük ja pai-
galdus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika; haljas-
tustööd; ehitustööd. Tehtud töö-
dele garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• 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

•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

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

• KOLIMISTEENUS firmadele 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 lahendu-
se. 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 kallurautoga. Tel 
5659 702

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5380 4643

• Veoteenus väikekalluriga (kande-
võime 1,5 t või 4 ruumi küttepuid). Tel 
5691 5810

• 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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5304 6141

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Saldotex OÜ pakub äriühingutele 
raamatupidamisteenust ja fi nants-
nõustamist. Info e-post: saldotexou@
gmail.com. Tel 5241 550 või 55 574 585

• Korteriühistute juhtimine, raama-
tupidamine. Tel 5347 8168

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

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

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

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

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

• 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

• 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

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

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

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

• 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 reovee-
mahuteid. Tehtud töödele garantii. 
Küsi pakkumist: tel. 5089 375

•  T e o s t a m e  v ä l i s v e e  j a 
kanalistatsioonitrassi ehitustöid, 
septikute paigaldus. Tel 5373 3385

• Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Tel 5143 783

•  T e a o s t a m e  k a e v e t ö i d 
miniekskavaatoriga. Kanalisatsioon 
ja vesi. Tel 5650 6858; 5850 3106

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i k u t e  j a 
g a a s i t o r u s t i ku  p a i g a l d u s t , 
hooldust ja remonti. Pakume 
kaevetöid koos paigaldusega. 
Erinevad rauatööd, keevitamine, 
torude jootmine, mustast, vasest 
ja rv metallist, rõdu piirded 
poleeritud rv torust. Nimativ OÜ 
5348 7973

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

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

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622
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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

* 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

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

• Naiskingsepp Rägavere-Kungla nur-
gal. Vastuvõtt E, T, N 7.30 – 15, K 11-18. 
Muul ajal kokkuleppel. Tel 5559 3019

• 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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

• Õhtujuhtimine ja muusika teie 
üritusele. Tel 5683 7141

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

Kontakt +372 5187972

EHITUSSFIRMA 

TEOSTAB  

FASSAADIDE 

SOOJUSTUS 

JA 

KROHVIMIS

TÖID
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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%

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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 soodsalt külmkapp „Zil“ 
(Moskva) originaal, töökorras (antiigi-
na), laeva elektrikell (1959), raudtee 
ülesõidu elektrikell (1974) ja muid 
tööriistu. Tel 5291 337

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

• Müüa kahehõlmaline jäik 
ader, kultivaator (laius 3 m), 
höövelpink ja 5m laud. Tel 5190 
5515

• Müüa soodsalt bensiinimuruniiduk 
MTD Th orx045HV646HO, kaasa anda 
tagavaramootor, 3 rulli katusekatte-
materjali 45 m2 Bierost HPP, käsimu-
runiiduk Bosch, survepesur Kärcher 
K6.85, projektor 1965. Tel 5291 337

• 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

• Müüa GPS seade BECKER 
Rready 50 ICE. Ekraani diagonaal 
5 tolli (12,7cm). Komplekis: GPS 
seade, autohoidik iminapaga, 
autolaadija, USB arvutijuhe, 
puutepliiats. Seadmes 46 riigi 
kaardid, neid  saab arvutis 4 
korda aastas tasuta uuendada. 
Kaardipesa Micro SD, sinna lae-
tud pilte on võimalik seadmega 
vaadata. Olemas “Bluetooth” 
ühendus, mille abil on võimalus 
ühendada mobiiltelefon, võtta 
vastu kõnesid ja välja helistada. 
Kaasas SD-le salvestatud “Bec-
ker-i kasutusjuhend”. Hind 50 �. 
Tel 5558 9628

• Müüa vähe kasutatud tugiraam 
ratastel. Tel 5257 575

• Müüa lastejalgratas Scott (24tolliste 
ratastega ja alumiiniumraamiga). Hind 
80 €. Tel 5286 988

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

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

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

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

• Soovin osta vanniahju koos email-
boileri ja dušiga. Tel 5340 5540

• 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 vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• 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

• 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 3m küttepuud. Rakverest 8 km. 
Tel 5167 447

KÜTTEPUUD

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

• Ostan teie küttepuu ülejäägi 
maja müügi  või  majapidamise 
likvideerimisel. Tel 5174 186

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

• 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 lõhutud lepa küttepuid. Tel 
5691 5810    

• 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
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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
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜA LÕÕÕÕÕÕHUTUD

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

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

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

AVAME 
MÜÜGIPLATSI
 25. APRILLIL

Rakveres, Rägavere tee 42 

(Espaki kõrval)

Avatud E-R 8-18, 
       L 9-15

RIKKALIK 
TAIMEVALIK!

www.modrikuiluaed.ee

Tel 506 6294

• 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

• Müüa vundamendiplokke (2,40 x 60 
x 50). Tel 5397 2245

EHITUS

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

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

• Ostan saematerjali (soovitav kuiv 
100tolline laud). Tel 5079 984

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Kuna pean töö tõttu kaua ja pikalt 
kodunt ära olema, siis otsin oma 
koerale uut kodu. Ta on 10aastane 
emane, steriliseeritud. Ei ole olnud 
ketis. Tõsine koduvalvur. Mati +372 
5648 0943

• Ära anda kaks 1,5 kuu vanust 
kutsikat. Helista 58515178

• Müüa kahekuused kaukaasia 
lambakoera kutsikad (emased). 
Vanemad puhtatõulised. Hind 500 €. 
Tel 5190 7706

• Müüa küülikuid. 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 kuuse- ja vaarikaistikuid. Tel 
5398 1891

• Müüa kuusehekitaimi. Tel 5561 1125

• Müüa arukase- ja männitaimi. 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

•  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

• Pakun sõnnikut. Tel 5685 8009

• Müüa traktor T-40. Tel 5565 0445

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

• Ostan kaks noort ute lammast, 
süsimusta ja valgepeaga valge. Tel 
õhtuti 5241 269

METS

• 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

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

• Lp. mesinikud! Luke Vahavabrik 
ostab mesilasvaha (5 €/kg) ja 
vahetab kunstkärge (2,5 €/kg) 
laupäeval, 25. aprillil Rakveres 
Tammiku tn 6 kell 12-13. Tel 5133 
356

TEATED

ANDERI ÄRI

Rakveres, Pikk 6

kasutatud mööbel 
ja sisustus

E-R 10-17

L 10-14

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 
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Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 

toimetusse 

edastada ka telefonil 
3225091 

või e-postiga 

kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Kallist ema, vanaema 
ja vanavanaema 

EHA KALDET 
(21. dets 1930 – 26. aprill 2010)

 mälestavad 5. surma-aastapäeval 

Kalmer, Tauno, 
Janely, Lisandra

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

Elu on kui päike, 
mis tõuseb ja loojub. 

Elu on kui küünal, 
mis särab ja kustub.

Mälestame seltsiliiget 

LEMBI-LIILIA EHASALU 

Südamlik kaastunne 
lähedastele.

Kunda Küla Selts

Avaldame kaastunnet Väinole ja 
kõikidele lähedastele kalli

 ÜLO 

kaotuse puhul. 
Ain, Ago, Raivo

Südamlik kaastunne Heljale, Hillile ja 
Hillarile peredega kalli ema 

INNA HARMANTSI 

kaotuse puhul. 
Viive

Mälestame sõpra ja klienti

ARTUR BERNHARD UPSI
avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele.

Jürgen ja 
Heles Arvutiabi meeskond

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

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

• Müüa 3rattaline 3 käiguga ning 
korviga jalgratas, 2 Volga rehvi, GAZ 
24 esiklaas, 24 esiukse kolmnurksed 
klaasid koos raamidega, sidurikarter, 
elektriline raadioantenn. Uued. Tel 
5170 844, 32 95 248

• Ostan kasutatud hüdroõli 0,20 €/
liiter. Tel 5394 8017

Kontakttelefon 5309 
0510
Kasside infotelefon 516 
2473 

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varju-

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510

5162 473

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 tegeleda, 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.

Cell umbes 2,5 aastane isane kass, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti. 
Iseloomult on Cell väga sõbralik, 
sobib teiste loomadega kui ka 
lastega. Soovib väga inimestega 
suhelda, ei kipu hammustama 
ega küünistama, laseb end ilusti 
paitada ja seega sobib ideaalselt 
seltsiliseks ja sõbraks.

Kirsika - Mina, Kirsika, otsin 
omale armastavat kodu ja 
loodan, et mu tulevane pere 
loeb seda ning tuleb minuga 
t u t v u m a !  S a m u t i  n a g u 
paljud teisedki kutsud siin 
varjupaigas, sattusin ka mina 
siia omaniku kaotuse tõttu! 
Meeletu rõõm tabab mind, kui 
näen, et keegi võõras astub 
meie aedikusse sisse, sest 
sellega kaasneb koheselt ka 
lootus: “ Äkki, äkki just täna 
ongi minu õnnepäev ja mind 
viiakse koju!?” ... kuid siiani 
on esialgne rõõm muutunud 
kurbuseks, ootan ju siiamaani 
seda ainust ja õiget! Iseloomult 
olen lausa ideaalne koer, kui 
nii võib öelda. Sõbralik, 
e l a v,  m ä n g u h i m u l i n e , 
mulle meeldivad nii lapsed, 
täiskasvanud kui ka teised 
loomad. Mul on ilus, oranžikas-
beež, mõnusalt pehme kasukas, 
mida mänguhoos sasida ja 
n i i s a m a  p a i t a d a !  M i n u 
tulevane pere saaks minust 
palju rõõmu tunda ja isegi 
peale pikka, väsitavat tööpäeva 
garanteerin ma nende näole 
naeratuse oma armsa oleku, 
sabaliputuse ja paari musiga! 
Olen keskmises vanuses emane 
koer, vaktsineeritud, saanud 
ussirohtu ja oman mikrokiipi! 

Muki  on umbes 7  aas tane 
isane koer, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud ja mikrokiibistatud. 
I se loomul t  väga  sõbra l ik , 
energiline ja terve, sobib nii teiste 
koertega kui ka lastega.

Larri - Kodu otsib energiline 
emane kutsa, Larri, kõik vajalikud 
vaktsiinid on koerale tehtud, 
saanud ussirohtu, omab mikrokiipi 
ja omab ka lemmikloomapassi. 
Sobib ideaalselt majavalvuriks, 
sest on harjunud oma kodu 
kaitsma vana peremehe juures, 
kelle ta kahjuks kaotanud on. 

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

Rico on umbes 1 aastane 
i s a n e  k a s s ,  s a a n u d 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud 
ja kasutab ilusti liivakasti. 
Rico on iseloomult väga elav, 
aktiivne kiisu, kes armastab 
väga mängida ja  kel le le 
meeldivad ka lapsed ning teised 
kassid. Seega sobib ideaalselt 
nooremale, lastega perele. 
Kuna ta on aktiivne, siis on 
ta ka väga heas vormis ja hea 
tervise juures. 

Rambo on umbes 2 aastane 
isane kass, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti. Välimuselt on Rambo 
ilus, kenade helesiniste silmadega 
ning suuremat kasvu, tugeva 
kehaehitusega. Iseloomult veidi 
umbusklik, seega tahab enne 
inimesega tutvuda, kui sülle võtta 
laseb, seega sobib inimesele, kellel 
aega ja kannatust temaga tegelda. 
Sobiks ka maakoju hiirepüüdjaks. 
Ühesõnaga, Rambo on vahva kass, 
ent väga iseseisev, seega sülekassi 
temast ei saaks, kuid iga muu 
ülesandega saab hakkama

Natalja Rosalie - Viru Nigula 
vallast Kabeli külast leitud umbes 
pooleteise aastane emane kass. 
Vaktsineeritud, mikrokiibistatud 
ja steriliseeritud. Iseloomult on 
Natalja veidi umbusaldav, seega 
tahab inimesega enne tutvust teha, 
kuid laseb end siiski paitada ja 
ka sülle võtta, lihtsalt ise ei tule. 
Aga kui juba süles, siis hakkab 
ka nurrumootor tööle, ning mõne 
aja pärast on ka usaldus võidetud. 

Tatjana Rosalie- Viru Nigula 
vallast Kabeli külast leitud 
umbes pooleteise aastane 
emane kass. Vaktsineeritud, 
m i k r o k i i b i s t a t u d  j a 
steriliseeritud. Iseloomult on 
Tatjana veidi umbusaldav, seega 
tahab inimesega enne tutvust 
teha, kuid laseb end siiski 
paitada ja ka sülle võtta, lihtsalt 
ise ei tule. Aga kui juba süles, 
siis hakkab ka nurrumootor 
tööle, ning mõne aja pärast 
on ka usaldus võidetud. Sobib 
hästi kas eakamale inimesele 
seltsidaamiks või siis ka noorele 
perele. Välimuselt vahva, ilusa 
koheva kasukaga ning jänkut 
meenutava sabajupikesega.
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Kevad on käes ja suvi lau-
sa käega katsutav, seega on 
põhjus treeningsaalidest 
või kodudest seada sam-
mud õue, kutsub perso-
naal- ja rühmatreener Ka-
trena Tenno.

Tiit Efert

“Miks üldse vaja trenni teha, 
sellele küsimusele vastaksin 
hea meelega, miks mitte teha 
trenni,” rääkis Tenno. “Trenni 
mõistlikus koguses ja teadli-
kult teha on alati hea.”
Trenniga alustamiseks on en-
nekõike vaja tahet ja pärast 
seda liiguvad asjad ise paika. 
“Oled noor või vana, mees või 
naine, algaja või edasijõud-
nud treenija - treenimine on 
kõigile väga kasulik,” kinnitas 
treener.
Tema sõnul teab igaüks, kes 
on kord spordipisiku endale 
saanud, miks on vaja trenni 
teha. Sellega kaasneb väga 
palju head. Trenn tõstab tuju 
ja annab suurepärase emot-
siooni. Trenn mõjub ka stressi 
leevendajana ja rahustab 
meeli.
“Trenn annab üleüldise hea 
enesetunde, sest trenni tegev 
inimene tunneb ennast oma 
kehas hästi.”

Kõik õue!
Treeneri kinnitusel on väljas 
treenimine üks paremaid va-
ba aja veetmise võimalusi. 
Suureks eeliseks spordiklubis 
käimise ees on ka see, et keegi 
ei küsi selle eest tasu. 
“Kindlasti on kõigil kuskil ko-
dukandi lähedal või veidi ee-

mal mõni terviserada või väi-
ke koht, kus saab treenida. 
Tänapäeval on Eestis väga 
mitmekülgseid terviseradasid 
ja igaüks leiab kindlasti talle 
sobivaima koha,” rääkis Ten-
no.
Küll aga tuleb välitreeningute 
puhul kord mõne aasta ta-
gant teha investeering varus-
tusse. Sõltuvalt huvialast tu-
leb soetada kõndimis- kepid, 
jalgratas, rulluisud või korra-
likud jooksutossud.
“Väljas treenimine on suure-
pärane võimalus veeta aega 
kallite inimestega. Vali endale 
treeningupartner ja võimalus 
trennist kõrvalehiilimiseks 
väheneb poole võrra. Sõber 
on motivaatoriks ja heaks 
seltsiliseks,” selgitas treener. 
“Kõigele lisaks annab värske 
õhk lisaenergiat. Eriti suvel, 
kui paistab päike.”
Väljas treenimise puhul tuleb 
kindlasti arvestada ilmaga. 
“Kindlasti soovitan, eriti ke-
vadel, hoida keha soojas. Sel-
ga pikad soojad riided - re-
tuusid ja soe dressipluus!” rõ-
hutas Tenno. 
Üheks olulisemaks treening-
varustuseks on jalanõud, mis 
peavad olema korralikud. 
Need hoiavad ära vigastusi. 
“Riietuse valikul tuleb lähtu-
da ennekõike harrastatavast 
spordialast. Mugavus ja ots-
tarbekus ennekõike.”

Välijõusaalis
musklid punni
Tallinnas Pirita rannas asub 
põnev trenazhööridest koos-
nev välijõusaal. “Tervisespor-
di tegemise võimaluste pa-
randamine ja arendamine on 

Pirita linnaosa jaoks olnud 
alati olulisel kohal. Tre-
nazhöörid on rannas juba vä-
ga palju aastaid,” rääkis Pirita 
linnaosavalitsuse avalike su-
hete nõunik Andre Hanimägi.
Tema sõnul on vabas õhus 
olevad trenazhöörid popu-
laarsed kõikjal maailmas ja 
Eestiski. “Trenni võimalust 
või meelelahutust soovime 
linnaosa elanikele ja külalis-
tele pakkuda meiegi ja seetõt-
tu oleme trenazhöörid avali-
kuks kasutamiseks üles pan-
nud,” lisas Hanimägi, kelle 
sõnul maksab üks taoline tre-
nazhöör keskeltläbi 500-800 
eurot.
“Tellinud oleme neid väga 
erinevatelt firmadelt ja ka tre-
nazhööride valiku kriteeriu-
me on mitmeid. Linnaosava-
litsus on elanikelt küsinud 
nende soove ja mõtteid jõu-
väljakute arendamiseks. Loo-
mulikult tuleb vaadata ka 
hinda, sest paraku on soovid 
tihtipeale võimalustest suu-
remad.” 
Trenazhööre tuleb paar korda 
aastas hooldada. “Vahetame 
välja lagunenud  ja paigalda-
me vastavalt võimalustele 
uued. Samuti tuleb tõdeda, et 
mõnikord jääb trenazhööride 
eluiga väikseks pahatahtliku 
tegevuse pärast,” sõnas Hani-
mägi.
“Rõõmu tekitab aga see, et 
trenazhöörid on suhteliselt ti-
hedalt kasutuses, isegi talvel. 
Suvel on proovijaid muidugi 
rohkem, sest eks soojal ajal 
on värske õhu käes ja mere 
ääres toonust tõsta hoopis 
mõnusam kui jõusaalis või 
koduseinte vahel.”

Kevad kutsub
õue treenima

Pirita rannas asuv välijõusaal tõmbab kauni ilmaga magnetina huvilisi trenni tegema. 
Foto: Kristina Efert

Kartul
Sibul
Tippsibul
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk 
Tomat
Kapsas
Kaalikas
Porgand
Peet
Pastinaak
Põlduba
Hernes
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Karulauk
Mesi 700g
Kanamunad (kodused)
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 23. aprill 2015

Turg avatud: Laada 39
T-L 8.00 - 16.00

Kolmapäeval, 29. aprillil kell 11 turul vil-
japuude, marjapõõsaste ja maasikatai-

mede müük
Turul veel müügil: 

* võõrasemad
* tööstuskaup (riided ja jalanõud)

* kasutatud riided

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee 

HINNAD RAKVERE TURUL

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
tk

punt
purk

tk
kg

liiter

0,20
1,20
2,00
4,50
12,00
8,00
2,00
3,50
0,45
1,00
0,80
0,50
1,50
3,00
2,00
6,00
1,00
1,00
4,50
0,15
1,30
0,67

0,40

5,00

3,00
3,80

Eesti Alexela korvpallimeist-
rivõistluste veerandfinaalis 
tuli Rakvere Tarvas välja 1:2 
kaotusseisust ja jätkab poolfi-
naalis.
Seeria mängiti kolme võiduni 
ja KK Pärnul oli hea võimalus 
jõuda klubi ajaloos esma-
kordselt poolfinaali – seeriat 
juhiti 2:1 ja neljas kohtumine 
toimus nende koduväljakul.
Rakvere Tarvas ei lubanud 
aga pärnakatel üllatust siiski 
valmistada. Pärnus alistati 

mõlemapoolsete vigadega 
mängus KK Pärnu 65:50 ja 
seejärel kodus märksa tasavä-
gisemas kohtumises 75:71.
„Arvutasime välja, et see on 
meie omavaheline üheksas 
mäng Pärnuga ja enne tänast 
oli seis neli-neli,“ rääkis Tarva 
peatreener Andres Sõber pä-
rast viimast mängu. “Oleme 
võrdsed meeskonnad ja ar-
van, et rahvas sai täna mängu 
täie raha eest,“ sõnas ta Delfi 
TV eetris. „See ühtekuuluvus-

tunne eriti enne eelmist võõr-
sil mängu Pärnuga sai otsus-
tavaks. Kõik tegid südamega 
asja, eriti Brandis Raley-Ross 
ja Juris Umbrasko, kes moti-
veerisid teisi ka,“ lisas ta.
Kolme võiduni peetav poolfi-
naalseeria Tarva ja Tartu Roc-
ki vahel algab reedel, 24. ap-
rillil. Teises paaris on vasta-
misi Kalev/Cramo ja Rapla.

Kuulutaja

JK Tarvas Nõmme 
duubli vastu ei 
saanud
Eesti jalgpallimeistrivõistlus-
te esiliigas pidi Rakvere JK 
Tarvas Nõmme Kalju II mees-
konnalt vastu võtma 0:1 kao-
tuse.
JK Tarvas langes küll tabelis 
viiendaks (11 punkti), kuid 
teisest kohast lahutab neid 
pärast kuuendat mänguvooru 
vaid kolm punkti. Järgmise 
mängu peavad rakverlased 
juba reedel, 24. aprillil, kui 
kunstmurustaadionil võõrus-
tatakse kell 19 algavas män-
gus Tallinna Flora II mees-
konda. 
Kolmanda liiga idatsoonis on 
hooaega hästi alustanud JK 
Tarvas, kes sai kirja teise või-
du, alistades JK Loo 1:0.

Kuulutaja

Südamenädal
kutsub liikuma
Lõppeval nädalal tähistati 23. 
korda südamenädalat, mille 
ajal olid kavas mitmed liiku-
misüritused. Mõnest neist 
pole veel hilja osa võtta: 24. 
aprillil kell 18 algab Ulvi tiigi 
äärest Jüriööjooks, kuni 26. 
aprillini iga päev algusega kell 
17 toimub ühiskõnd Vinni 
valla kergliiklusteedel.

Kuulutaja

Rakvere bridzhimängija Han-
nes Linnamägi täitis rahvus-
vahelise meistri normi, vii-
mased vajalikud meistripallid 
kogus ta Eesti A-grupi võist-
kondlikel meistrivõistlustel, 
kus Rakvere võistkond saavu-
tas neljanda koha.
Seevastu kohalikul tasandil 
tabas Linnamägi võistkonda 
üllatuslik tagasilöök – kooslus 
nimega KELP (Mihkel Juhka-
mi, Mart Kuusk, Hannes Lin-
namägi, Jaan Linnamägi, Kal-

le Pentel), kes pea alati on 
Lääne-Viru võistkondlikel 
turniiridel esikolmikus või 
lausa esikohal, pidi seekord-
setel pattoni meistrivõistlus-
tel leppima koguni üheksan-
da kohaga.
Patton on võistkondliku 
bridzhi üks alaliike, kus muu-
hulgas on mängusüsteem sel-
line, et otsustavates voorudes 
kohtuvad liidrid alati omava-
hel.
Nagu mainitud, siis KELP sel 

korral esimeste hulka ei pää-
senud, küll aga jõudis esiko-
hale taas Later (Tõnu Mäeker, 
Ants Olev, Raivo Saremat, 
Jaak Strandberg, Mati Nirgi). 
Teise koha saavutas kolme 
turniiri kokkuvõttes Eisma 
(Tõnu Juhanson, Päivo Loo-
tus, Arvi Rootsmaa, Erkki Val-
mra) ja kolmanda Mäeküla 
(Oleg Antonkov, Ants Kalda, 
Tarmo Maasikas, Eino Vaher, 
Jaan Võsu).

Aivar Ojaperv

Hannes Linnamägi täitis
rahvusvahelise meistri normi

Tarvas tuli raskest seisust 
välja ja pääses poolfinaali
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot (v.a 1. mail). Kella 23ni sissepääs tasuta (v.a 
1. mail)
1. mail ansambel Elumees, DJ Silver – Taavi Kaljula. Pi-
let 5 eurot
2. mail videodisko DJ Margus Roots
8. mail toob kuumimad tantsulood teieni DJ Ailan Kytt
9. mail retrodisko DJ Margus Teetsov

Rakvere Kultuurikeskus
Pop-jazzlaulu õpetaja Kersti Randoja ootab huvilisi esi-
mesele kohtumisele teisipäeval, 28. aprillil kell 14-16 
Rakvere Rahvamaja koorisaalis.
Oodatud on nii praegu, kui ka sügisel uuest hooajast 
alustavad huvilised.
Info tel 32 77 458.

Rakvere Teater
24.04. kl 19 Põhjas v. maja (lav. Jussi Sorjanen)
29.04. kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe)
29.04. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Korde-
mets)
29.04. kl 19 Majahoidja v.maja (lav. Mati Unt)
30.04. kl 19 Uno bossa ehk Uno Loobi seitse elu s. maja 
(lav. Hardi Volmer)

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres, Laa-
da 3a 
26. aprillil kell 12 Hiina meditsiin. Energiakanalite põ-
hipunktid. Anne Tipner Torn
Seljaabi-kiropraktiku vastuvõtt iga esmaspäev, teisi-
päev ja kolmapäev.
Kaaniteraapia 24. aprillil.
Tervisliku seisundi testimine iga neljapäev.
Info ja reg. Tel 5017 960, info@biore.ee
www.biore.ee
www.tervisepood.biore.ee

Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate teabepäev toimub 27. aprillil kell 13 Rak-
veres Lille 8 PIKi saalis. Anu Jonuks teeb mälutreenin-
gut. Ootame ka uusi liikmeid.

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
Diabeetikute ja Parkinsoni Seltsid kutsuvad oma liik-
meid 28. aprillil kell 13 ühingute ühisele teabepäevale 
Rakveres, Lille 8. Lektor Liis Oravase loeng “Tervis saab 
alguse soolestikust”.
Pärast loengut toimub Diabeetikute Seltsi üldkoosolek: 
2014. aastaaruande kinnitamine ja uue juhatuse vali-
mine. Palume kõigil liikmetel kohale tulla. Diabeetikute 
Seltsi juhatus.

1. mai kell 12.00
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rakvereteater.ee

25. - 27. aprill kell 18:45 ja 20:45
Draama, komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

ALANDLIKKUS

25. ja 26. aprill kell 16
Dokumentaal

(Lubatud kõigile)

PARREESIA

25. - 27. aprill kell 17
Dokumentaal

(Alla 12 a mittesoovitatav)

SIPELGAPESA

LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

Kuusalu kihelkonna XV mailaat
1. mail kell 10.00 -16.00

Kuusalu keskväljakul
ja rahvamaja õues

Korraldaja Kuusalu Valla Külade Ühing Info tel 53485118 või 5086743

Müügil mitmesugust kaupa

KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-N 11-24 R, L 11-01 P 11-20• •

Sünnipäevalaudade broneerimine tel 504 0320 või kelder@katariina.ee

TANTSUÕHTUTE ALGUS kell 21.00

Pääse prii

Pääse prii

Ly Kätman
Taas

25. aprillil

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

Kampaania erinevad tükid

Klassikaline saslõkk

Hakkliha

2,40

4,95

2,15

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

•Parandame ehteid
Valmistame uusi
Graveerime
Prillide laserjootmine
Abielusõrmuste valmistamine
Koolilõpusõrmuste valmistamine

•
•
•
•
•

TÖID TEOSTAVAD
PARIMAD MEISTRID

TÄHTAJAD LÜHIKESED

2015

REHVID

MOOTOR RATASTELE!

-20%

Volbriööl 30. aprillil

19.00-22.00

kõik kaubad

Nõiakostüümis

ostjale KINGITUS!

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused
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

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel
Tel 5568 4683

Fix-Weld Tyres OÜ

Tallinn-Narva mnt 95. km
(Põhjala kinnistu, Põdruse küla, Haljala vald)

Müügil suverehvid

Müügil ka kasutatud suverehvid

UUED –25%

UUDIS!
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