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TÄNA MAAILMAS
Täna, 94 aastat tagasi, 4. 
mail 1924. aastal algasid 
Pariisis VIII suveolüm-
piamängud, kuigi män-
gude ametlik avamine 
peeti alles 5. juulil. Kui 
kaasajal kulub olümpia-
mängude läbiviimiseks 
umbes kolm nädalat, siis 
tollal võistlesid sportla-
sed Prantsusmaal ligi 
kolm kuud – mängud 
kuulutati lõppenuks 27. 
juulil.

Allan Espenberg

Kuna tegemist oli alles ka-
heksandate nüüdisaegsete su-
veolümpiamängudega, siis 
pandi Prantsusmaal toime 
mitu sellist asja, mida varase-
matel mängudel ei olnud. All-
järgnevalt mõned huvitava-
mad faktid Pariisi olümpia-

mängude kohta.
1924. aasta olümpialinnaks 

kandideerisid Pariisi kõrval 
ka Amsterdam, Barcelona, 
Los Angeles, Praha ja Rooma, 
kuid kuna 1924. aastal sai 
kaasaegne olümpialiikumine 
30-aastaseks, siis otsustati 
olümpialinnaks kuulutada 
olümpialiikumise isa Pierre 
de Coubertini kodulinn. Nii 
sai Pariisist esimene teist-
kordselt olümpiamänge võõ-
rustanud linn – esimene kord 
peeti spordimänge Pariisis 
1900. aastal.

Kuigi sportlased asusid 
võistlustulle juba mai alguses, 
korraldati mängude ametlik 
avamistseremoonia alles 5. 
juulil, kusjuures nende män-
gudega olid otseselt seotud 
kaks asukohariigi presidenti. 
Mängud kuulutas ametlikult 
avatuks Prantsusmaa presi-
dent Gaston Doumergue, kes 
oli ametisse asunud vähem 
kui kuu aja eest, s.t mängude 
ajal. Tema eelkäija, eelmine 

president Alexandre Mil-
lerand oli sellele vaatamata 
mängude patroon ja ta sai 4. 
mail avada olümpiamängud 
mitteametlikult.

Olümpiamängude avamisel 
olid Prantsusmaa presidendi 
kõrval autribüünil mitu 
kroonitud pead: Walesi 
prints ja tulevane Suurbritan-
nia kuningas Edward VIII, 
Rumeenia prints ja hilisem 
kuningas Carol II, Etioopia 
tulevane keiser Haile Selassie 
I, Pärsia šahh Ahmad Shah 
Qajar. Pärast pidulikku rong-
käiku andis Tšehhoslovakkia 
koori laulmise saatel Prant-
susmaa sportlane Georges 
André olümpiavande. Ava-
mispidustustele eelnes reli-
gioosne tseremoonia Pariisi 
Jumalaema kirikus, kus Parii-
si peapiiskop kardinal 
Louis-Ernest Dubois pidas 
vastava jutluse.

Olümpiamängudel osales 
44 riiki, kusjuures esmakord-
selt olid suvemängudel kohal 
ka meie naabrid Läti ja Leedu. 
Sportlasi oli Pariisis võistle-
mas 3089, kelle hulgas oli 
vaid 135 naist. Kõige väiksem 
võistkond oli Filipiinidel (üks 
sportlane), aga kõige rohkem 
atleete oli võistlema saatnud 
Prantsusmaa – kokku 401. 
Saksamaad kui maailmasõja 
vallapäästjat olümpiamängu-
dele ei kutsutud.

Kavas oli 17 spordiala ja 
võisteldi 126 võistlusalal. 
Välja jagati kokku 131 meda-
likomplekti. Näidisaladena 
olid kavas aerutamine, male, 
pelota, savate ehk prantsuse 
poks, korvpall ja võrkpall. 
Esimest korda kasutati spor-
dialade sümbolitena pikto-
gramme. Pariisi olümpia-
mängud olid ühed edukamad 
rekordite poolest. Kergejõus-

1924: Pariisis algasid suveolümpiamängud1924: Pariisis algasid suveolümpiamängud
kes võitis kulla maratoni-
jooksus.

Olümpiamängude üheks 
kangelaseks kujunes ka USA 
sportlane Johnny Weissmul-
ler, kes võitis vabaujumises 
kolm kuldmedalit ja sai lisaks 
pronksmedali veepallis. 1928. 
aasta mängudelt suutis ta või-
ta veel kaks kuldmedalit. 
Kuid hoopis suurema kuulsu-
se tõi talle näitlejakarjäär, ku-
na ta mängis aastatel 1932-
1948 Tarzani osa 12 mängu-
filmis.

Eestist oli Pariisis võistle-
mas 44 sportlast, kõige roh-
kem kergejõustiklasi, maadle-
jaid ja jalgpallureid. Eesti lip-
pu kandis olümpiamängude 
avatseremoonial maratoni-
jooksja Jüri Lossmann. Kuld-
medali võitis kreeka-rooma 
maadluses Eduard Pütsep, 
hõbemedali sai tõstja Alfred 
Neuland. Veel võideti neli 
pronksi, mis riputati kaela 
kümnevõistlejale Aleksander 
Klumbergile, tõstjatele Jaan 
Kikkasele ja Harald Tamme-
rile ning maadlejale Roman 
Steinbergile.

Mängude ajal leidis aset ka 
mitu skandaali. Kui täiesti 
tundmatu Uruguay jalgpalli-
meeskond mängis tugeva Ju-
goslaaviaga, siis tõmmati 
Uruguay lipp valetpidi masti 
ja hümni asemel mängiti 
mingit Brasiilia sambameloo-
diat. Nagu vastuseks sellele 
põlgusele ja ükskõiksusele 
võitis Uruguay meeskond 
kõik mängud Jugoslaavia, 
USA, Prantsusmaa ja Hollan-
di vastu ning purustas finaalis 
Šveitsi. Ka Eesti jalgpallurid 
olid Pariisis võistlemas, kuid 
said pidada ainult ühe kohtu-
mise, kaotades ameeriklastele 
0 : 1.

Kaasaegsete olümpiamängude algataja Pierre de Coubertin.
Foto: wikipedia.org

tiklased püstitasid 8 maailma- 
ja 14 olümpiarekordit, ujujad 
vastavalt 4 ja 11.

Olümpiamängudel kasutati 
esmakordselt praeguseni ek-
sisteerivat olümpiadeviisi 
„Citius, altius, fortius!” (Kii-
remini, kõrgemale, tugeva-
mini), mille mõtles välja nüü-
disaegsete olümpiamängude 
algataja Pierre de Coubertin, 
kellele olid Pariisi mängud 
viimased organiseerida. Cou-
bertini loobumise tõttu kor-
raldati olümpiamängude aja-
loos Pariisis esmakordselt ka 
pidulik lõputseremoonia.

Esmakordselt oli olemas ka 
olümpiaküla, kus sportlased 
elasid ja puhkasid. Sportlaste-
le olid elamiseks kohandatud 
Pariisi ühe linnaosa suvilad ja 
kasarmud. Võistluste pealt-

vaatajaid oli umbes 625 800 ja 
mänge oli kajastamas tuhat 
ajakirjanikku. Piletitulu oli 
tollase aja kohta enneole-
matu – 5,5 miljonit franki.

Pariisi olümpiamängud olid 
erakordselt edukad soomlas-
tele, kes võitsid 37 medalit, 
mille hulgas oli 14 kuldset. 
Selle tulemusena oldi teisel 
kohal pärast Ameerika 
Ühendriike, mille sportlased 
said 99 medalit, sealhulgas 45 
kuldmedalit. Soomlaste kan-
gelasteks tõusid viis kuldme-
dalit võitnud Paavo Nurmi 
ning neli kuld- ja kaks hõbe-
medalit kätte võidelnud Ville 
Ritola. Mõlemad jooksume-
hed pälvisid „lendavate soom-
laste” austava hüüdnime. 
Nendega liitus kolmaski Soo-
me jooksja Albin Stenroos, 
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MÕNE REAGA

Tänavuse aasta kolmel 
esimesel kuul on Lää-
ne-Virumaal süütegude, 
mille all mõeldakse nii 
kuritegusid kui väärte-
gusid, arv võrreldes 
möödunud sama ajaga 
langenud – väärtegude 
puhul küll vaid 3%, ku-
ritegude osakaal aga 
veerandi võrra.

Liisi Kanna

Ida prefektuuri teabebüroo 
juht Agur Tehver tõi välja, et 
kuritegude registreerimine 
Lääne-Virumaal on vähene-
nud nii viimaste aastate kui 
tänavuse kolme kuu andmeil 
– viimase puhul on suurim 
langus varavastastes- ja nar-
kokuritegudes, vastavalt 41% 
ja 71%.

„Tänavu kolme kuuga on 
registreeritud kuus rasket ku-
ritegu, mida me nimetame 
peitkuritegudeks ja kuus esi-
mese astme kuritegu. Enamus 
neist olid narkokuriteod, aga 
ka üks tapmine Viru-Nigula 
vallas ja üks rööv Tamsalu 
linnas,“ tõi Tehver välja, mil-
lised teod siiski korda on saa-
detud.

Väärtegude avastamine 
Lääne-Virumaal ei ole oluli-
selt muutunud. 2016. ja 2017. 
aasta võrdluses tõusis see 9%, 
tänavuse kolme kuu jooksul 
vähenes 3%. „Väärtegude hul-
gas võiks mainida seda, et 
kolme kuu vaates on lausa 
60% vähem menetletud avali-
ku korra rikkumisi,“ märkis 
politseinik, lisades, et seejuu-
res võisid ka ilmastikuolud 
rolli mängida.

Nii, nagu varavastaseid ku-
ritegusid, on vähem toime 

Politsei kõrvaldas Narvas narkolabori
Möödunud nädala neljapäeval pidasid Ida prefektuuri kri-
minaalpolitseinikud ja kiirreageerijad Narvas kinni kolm 
meest, keda on alust kahtlustada narkokuriteos. Menetluse 
käigus likvideerisid politseinikud narkolabori, kus mehed 
suures koguses amfetamiini valmistasid.

Kõigile meestele on esitatud kahtlustus narkootilise aine 
käitlemises suures koguses, kui see on toime pandud kordu-
valt ja grupi poolt. Läinud nädala lõpus võeti kaks meest Vi-
ru Ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal vahi alla.

Menetluse käigus võeti ära üle kuue liitri vedelat amfeta-
miini, mida kasutati lähteainena ja üle kahe kilogrammi 
tahket amfetamiini ehk valmistoodet. Kaks kilo valmisainet 
võrdub ligikaudu 8000 doosiga, mille tänavahind olnuks vä-
hemalt 80 000 eurot.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnas, 
et kriminaalbüroo jaoks on tegemist olulise töövõiduga, 
milleni jõuti organiseeritud ja raskete kuritegude talituse pi-
ka ning intensiivse töö tulemusena.

„Sellises koguses narkootikumide valmistamist tuleb 
Ida-Virumaal ette väga harva, tegemist on üksikjuhtumiga 
viimaste aastate jooksul. Antud juhtumi puhul räägime väga 
suurtest kogustest ning senine uurimine on selgitanud, et 
narkootilist ainet valmistati just Narvas ja turustati Ida-Vi-
rumaal. Narkootikumide vastu võitlemine oli ja on üks meie 
prioriteete,“ märkis Juuse.

Vahistatud on Narva elanikud. 28aastane mees on varase-
malt korduvalt kriminaalkorras karistatud, 40aastane mees 
ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud.

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Günter 
Kooviti sõnul tegi politsei väga head tööd. „Vaieldamatult 
on antud juhul tegemist suure ühiskonnaohtliku kuriteoga, 
mis kahjustab narkootikume tarvitavate inimeste tervist 
ning omakorda viib erinevate kuritegude toimepanemisele. 
Seetõttu on kahtlustatavate vahistamine vajalik meede uute 
kuritegude toimepanemise vältimiseks,“ lisas eriasjade pro-
kurör.

Võimalikul süüdimõistmisel ootab mehi kolme kuni viie-
teistaastane vangistus.

Kuulutaja

Kuritegevus maakonnas on vähenenud

Ida prefektuuri teabebüroo juht Agur Tehver.
Foto: Liisi Kanna

pandud ka varavastaseid 
väärtegusid ehk lihtsustatud 
keeles öelduna pisivarguseid 
– nende hulk on möödunud 
aasta kolme kuuga võrreldes 
langenud 21%.

Tehver nimetas varavastas-
te süütegude vähenemise ühe 
arvatava põhjusena elujärje 
paranemist. „Elu on pisut pa-
remaks läinud ja tööotsi on 
rohkem ning teise vara hi-
mustatakse vähem,“ sõnas 
büroojuht. Ta lisas, et tegu on 
n-ö klassikalise statistilise 
jõnksuga – headel aegadel on 
näitajad pisut paremad, keh-
vematel halvemad.

Ühtlasi märkis Terver, et 
inimesed on ka ise oma vara 
rohkem valvama hakanud 
ning paljudele on jõukoha-
seks muutunud ka kindlustu-
se tegemine, mis aitab kahju-
de hüvitamise osas.

Kui narkokuritegude puhul 

toimus kolme kuu vaates suur 
langus, siis narkoväärtegude 
puhul võis näha 20%st tõusu. 
Narkotarbimisi pandi põhili-
selt toime Rakveres ja Tapa 
linnas. Tapa puhul tõi Tehver 
esile, et statistikale on mõju 
avaldanud ka ajateenijad, kes 
naasevad kodust puhkuselt 
kaitseväkke narkojoobes.

Möödunud aastal hukkus 
Ida prefektuuri territooriumil 
narkoüledoosi tõttu 32 ini-
mest, neist 5 Lääne-Virumaal 
– 4 Tapal ja 1 Vinni vallas. 
„Enamikul juhtudest oli tege-
mist fentanüüliga,“ märkis 
büroojuht ning lisas, et selle 
aasta kolme kuuga Lääne-Vi-
rumaal õnneks ühtegi juhtu-
mit ei olnud.

Üle-eestiliselt on nii vii-
maste aastate kui ka tänavuse 
kolme kuu võrdluses vähene-
nud mõlemad süüteoliigid. 
„Väärtegude arv on langenud 

aasta-aastalt märkimisväär-
selt ja langus on jätkunud ka 
sellel aastal. Languse põhju-
sed on peamiselt põhimõtte-
listes muudatustes politsei-
töös,“ kinnitas Tehver.

Ta tõi näiteks liiklussüüte-
gude avastamise. „Oleme liik-
luses kohtades, kus on ohtlik, 
mitte kohtades, kus on või-
malik kõige kiiremini kõige 
lihtsamalt ja kõige rohkem 
rikkumisi vormistada, rikku-
miste arv iseenesest ei ole 
eesmärk.“

Ühe võimaliku põhjusena 
nimetas ta ka süütegude kü-
berkeskkonda kolimist. „Nip-
pe, millega püütakse teiste 
inimeste vara üle võtta, on 
päris palju. Ja arvutiteadlik-
kus on kehvake. Niikaua me 
sellele ei mõtle, kuni meid 
endid ei puuduta, aga kui 
puudutab, siis väga valusalt,“ 
tõdes politseinik.

VALVETA LÕKE
29. aprillil kell 23.10 käisid päästjad kustutamas Tapa linnas 
Eha tänaval järelevalveta lõket.

VARGUS
Ajavahemikul 26. aprill kuni 30. aprill varastati Haljala val-
las Metsanurga külas kaheksa mesilastaru ja mesilased. Kah-
ju on selgitamisel.

MUST KROONIKA
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Kirjanik, stsenarist ja 
režissöör Urmas Vadi 
rääkis Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus luge-
jatele kirjanikuks ole-
misest ja oma viimasest 
romaanist „Neverland”, 
mis on groteskne ja ko-
hati jabur, kuid valuline 
ja eluline.

Ülle Kask

Urmas Vadi hääl on paljudele 
tuttav Vikerraadio saatest 
„Töövari”. Maheda hääle ja 
muheda olemisega mees alus-
tas kohtumisõhtut ülikooliae-
ga meenutades.

Tallinna Ülikoolis raadio-
režiid õppides oli tema õppe-
jõud Rudolf Allabert, kes rää-
kis, et näeb korduvalt unenä-
gu, mida paljud näitlejad näe-
vad: ta on teatris, peab lavale 
minema, aga ei mäleta, mis 
näidend on, tekst pole peas, ta 
ei tea, keda ta mängib. Alla-
berdi hirmuunenägu päädis 
sellega, et ta oli laval ihualasti 
ja ei saanud rääkida, kuna oli 
proteesid ära kaotanud.

„Allabert küsis, kas ma ei 
tahaks sellest novelli kirjuta-
da,” kõneles Vadi. „Alati kui 
ta helistas, ma ütlesin: jaa-
jaa.”

Vadil oli kogu aeg kohuta-
valt kiire ja ta unustas selle 
loo ära. Kui Allaberdil oli 70. 
sünnipäev, kutsus ta oma õpi-
lase Linnateatrisse peole. Sa-
mal ajal pidi aga Vadi olema 
Taanis sõprade pulmas.

„Tobe lugu oli see, et Alla-
bert suri enne ära. Ja ka tema 
matused olid minu esietendu-
sega samal päeval. Mulle tun-
dus see nagu mingisugune 

muster ja tundsin, et pean sel-
lest proteesiloost novelli kir-
jutama.”

„Olen kirjutanud muusikali 
libreto Georg Otsast,” jätkas 
Vadi. „Novelli oma õpetajast 
Rudolf Allaberdist ja telefilmi 
stsenaariumi Valdo Pandist. 
Ühel hetkel päris inimestest 
kirjutamine ammendus minu 
jaoks ja mulle tundus, et kui 
ma olen teiste inimeste eludes 
nii kaua sonkinud, oleks ehk 
õige pöörduda iseenda sisse ja 
kirjutada enda minast.”

„Neverland” 
räägib hirmudest
Vadi kirjutas romaani „Ne-
verland” viis aastat ja tõuke 
selleks andis talle mingisugu-
ne sisemine ärevustunne, mis 
oli seotud lastega. „Mäletan, 
kui naine jäi lapseootele ja 
sündis meie esimene laps, 
tundsin, et midagi minus 
muutub,” kirjeldas kirjanik, 
lisades, et too aeg oli täis eu-
fooriat, hirme, kartusi ja paa-
nikasööstusid.

„Mulle tundus, et kui ma 
neid üles ei kirjuta, siis mingil 
hetkel kaovad need asjad ära. 
Ja ei saagi enam sellest koge-
musest kirjutada. See on 
meeste hirm, et sa oled just-
kui abitu. Lisaks muud hir-
mud, mis on tekkinud viima-
sel ajal – terrorismihirm, sõ-
jad, pagulased,“ rääkis Vadi.

„Mulle tundub, et kõik see 
kokku moodustab niisuguse 
ärevuse puntra. Romaanis on 
neli peategelast, kellel on neli 
eri tahku sellest ärevusest, 
nendest hirmudest ning kin-
nisideedest,” jätkas ta.

Neverland või Eikunagi-
maa on seotud tegelastega na-
gu Peeter Paan, kes ei taht-
nud kunagi suureks saada, kes 
tahtis kogu aeg väike olla ja 

tal oli suurekskasvamise ees 
hirm.

„Mulle tundub, et siin raa-
matus jookseb sama teema lä-
bi, tegelased ei taha suureks 
saada, neil on hirm vastutuse 
ees. Läbiv on veel ajaloo-, 
identiteedi-, meie Eesti riigi 
teema. Ja kuidas me identifit-
seerime iseennast,” märkis 
Vadi.

Vadi kirjutab hommikuti
Küsimuse peale, kuidas ta 
töötab, on tal päeva norm või 

käib kõik lihtsalt, kui vaim 
tuleb peale, vastas kirjanik, et 
pikemate proosatekstide pu-
hul võtab ta endale kõigepealt 
valge paberilehe ette.

„Tõmban sellise joone nagu 
matemaatikatunnis tehakse x 
ja y graafik. Minu jaoks on 
tähtis, et lugu algab ja lõpeb 
kuskil,” selgitas Vadi. Ta kir-
jeldas, et märgib teljele sünd-
mused, siis tõmbab sirge ko-
hale järgmise sirge ja hakkab 
vaatama, kuidas kõrvaltegela-
si need sündmused mõjuta-

vad.
Kirjanikule meeldib kirju-

tada hommikuti. Ta ärkab 
hästi vara üles, teeb kohvi ja 
võileiva ning lukustab ennast 
tuppa, enne kui lapsed ärka-
vad. Siis kirjutab paar-kolm 
tundi intensiivselt. „Ega väga 
palju ei kirjutagi päevas, sest 
ühel hetkel saad aru, et lause-
konstruktsioonid või teravik 
või see säde hakkab vaikselt 
ära kaduma.”

Seejuures jutustas Vadi to-
reda loo, kuidas ta esimest 

Urmas Vadi jagas „Neverlandi” saamislugu

Urmas Vadi Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.
Foto: Ülle Kask

korda romaani „Neverland” 
Gotlandi saarel läbi kirjutas.

„Seal oli üks Hispaaniast pä-
rit katalaan, tore mees, mi-
nust 10 aastat vanem, hästi 
seltsiv ja jutukas,“ kirjeldas 
Vadi. „Aga öösel ei saanud ta 
mitte kellegagi rääkida.”

Kirjanik proovis hommiku-
ti kiiresti avalikus köögis ära 
käia, et saaks kohvi ja võileiba 
teha, aga iga kord jäi ta ka-
talaanile vahele, kes tahtis 
muudkui rääkida. Vadi mõt-
les, et paneb kella varajase-
maks, aga katalaan tegi sama-
moodi.

„Siis ta rääkis, et eelmine 
kord oli siin Gotlandil üks va-
na imelik soome naine, kes 
lõpuks käratas talle, et ärgu 
rääkigu temaga hommikuti. 
Mis inimene see on, kes kära-
tab, et ära räägi minuga, kui 
ma talle tere hommikust üt-
len,” jutustas Vadi kuulajate 
naeru saatel. „Ei julenud talle 
öelda, et ära minuga ka räägi, 
sest tegelikult olen ma ise sa-
masugune nagu see soome 
naine.”

Lõpetuseks luges autor 
kuulajatele katkendi romaa-
nist „Neverland”, kus üks 
„kiiksuga” peategelane Ro-
man Kaitseliidu õppustel nii 
intensiivselt vaenlaste eest 
varjub, et hommikul leiavad 
kaaslased ta metsast, mägra- 
uru lähedalt alajahtununa ja 
katkiste ribidega.
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MÕNE REAGA

Majandus- ja taristuminister 
Kadri Simson allkirjastas pile-
tihinnamääruse, mis paneb 
paika vahemiku, mille raames 
võib Maanteeamet maakon-
dades bussiliinidel hinna keh-
testada. Vahemik ulatub nul-
list senise kõrgeima maakon-
dades kehtinud piletihinnani.

Paika pandud hinnavahe-
mik ei too aga kaasa hinna-
tõusu. Kuna riigieelarves on 
ette nähtud vahendid piletitu-
lu täies mahus kompenseeri-
miseks, siis ei tohi Maantee- 
ameti kehtestatav sõidukilo-
meetri hind ja piletihind olla 
kõrgem, kui seni konkreetses 
maakonnas kehtinud sõiduki-
lomeetri hind ja piletihind.

„Oleme ette näinud kõiki-
dele kohalikele ühistranspor-
dikeskustele rahalisi vahen-
deid mahus, mis katab ära 
möödunud aasta dotatsiooni 
ja piletitulu kogusumma. See-
ga on keskustel olemas va-
hendid tasuta sõidu rakenda-
miseks,“ rääkis majandus- ja 
taristuminister Kadri Simson 

Näiteks Põhja-Eesti Ühis- 
transpordikeskusel, kuhu 
kuuluvad kõik Lääne-Viru-
maa vallad, kulus 2017. aastal 
maakondliku ühistranspordi 
ülalpidamiseks 11 miljonit 
eurot, millest riigi dotatsioon 

Ettevõtlus- ja arendus-
keskus on käima läinud
Pärast maavalitsuste sulgemist reorganiseeriti arenduskes-
kuste tegevus – täpsemini hakkasid igas maakonnas omava-
litsused arendustegevusi ühiselt korraldama. Meil teostati 
see nõnda, et SA Lääne-Viru Arenduskeskus ühendati uue 
sihtasutusega Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu viimatisel üldkoosolekul 
andis sihtasutuse juhataja Heli Eigi ülevaate, kuidas ühine-
misprotsess läinud on. „Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus toimib. Meeskond sai moodustatud – meil oli kolm 
inimest puudu,“ sõnas Eigi.

Lisaks juhatajale on organisatsioonis eraldi konsultant nii 
lasteaedade ja koolide, alustavate ettevõtjate, noorte ette-
võtjate, MTÜde kui välisinvesteeringu küsimuste nõusta-
miseks.

„Praegu käime ja suhtleme valdadega – proovime end sis-
se „smuugeldada“. Tutvustame ennast ja anname ettevõtete-
le ning MTÜdele teada, et meie poole saab pöörduda,“ selgi-
tas Eigi sisseelamise perioodi tegevusi.

Eelarvet tutvustades märkis juhataja, et sihtasutus töötab 
projektipõhiselt. „See tähendab, et meie eelarve tuleb suures 
osas EASilt, VIROLilt ja KÜSKilt. Eelarve on väga regle-
menteeritud – meil ei ole sellist raha, mida siiapoole-sinna-
poole loopida,“ selgitas ta.

Sihtasutuse tegevustest tõi Eigi näiteks välja õpilasi puu-
dutavad: kaasa löömine haridusprogrammis „Ettevõtlik 
kool“, Ettevõtlusnädala korraldamine, aga ka ettevõtlusõp-
pe koolitused õpetajatele. Alustavatele ettevõtetele korral-
datakse infopäevi ja seminare, sihtasutuse kaudu saab taot-
leda starditoetust. Tegutsevatele ettevõtetele pakutakse 
koolitusi, tehakse ka ettevõtlusreise jne.

Sihtasutuse juhatuse esimees Indrek Kesküla ütles kom-
mentaariks, et on senise tegevusega igati rahul. „Arvan, et 
saame arenduskeskuse uuesti tööle,“ sõnas ta.

Liisi Kanna

Maakondlikele bussiliinidele 
kehtestati piirhind

Rakvere bussijaam.
Foto: Liisi Kanna

moodustas 5,1 miljonit eurot, 
piletitulu 4,7 miljonit eurot ja 
KOVi toetus 1,2 miljonit eu-
rot.

Põhja-Eesti ÜTK tänavune 
planeeritud kogukulu maa-
konnaliinide opereerimisel 
ulatub 11,2 miljoni euroni, 
millest riigi dotatsioon moo-
dustab 8,3 miljonit eurot, esi-
mesel poolaastal kogutav pi-
letitulu hinnanguliselt 2,3 
miljonit eurot ja KOVide toe-

tus 0,6 miljonit eurot.
„Allkirjastatud määrus, mil-

les on paika pandud kõrgeim 
võimalik piletihind, näitab 
aga seda, et keskustel on või-
malus jätkata ka senise süs-
teemiga ehk küsida sõidu eest 
endiselt piletit. Taoline otsus 
sündis koostöös Maantee- 
ameti ja ühistranspordikes-
kustega, kellega suheldes jäi 
kõlama, et leidub keskusi, kes 
soovivad jätkata tänase süs-

teemiga. Me soovime neile 
pakkuda valikuvõimalust ja 
langetada otsuseid lähtuvalt 
enda piirkonna vajadustest,“ 
jätkas minister.

Keskustele planeeritud va-
henditele lisandub tänavu rii-
gi poolt 3,3 miljonit eurot, 
mis on mõeldud liinide tihen-
damiseks ning 1,6 miljonit 
eurot, mis katab ühistrans-
pordikeskuste käivitamis- ja 
halduskulud.

„Tasuta sõidust loobumist 
peavad ühistranspordikesku-
sed Maanteeametile põhjen-
dama. Sellisel juhul on neil 
võimalus jätkata tänase hin-
naga või soovi korral hinda 
alandada. See on kohalike en-
da otsus. Rõhutan, et liiniti-
henduse raha on olemas kõi-
gile ja seda suuremas mahus, 
kui on näiteks viimasel küm-
nel aastal piirkondadele liini-
de arendamiseks eraldatud,“ 
lisas Simson.

Lääne-Virumaa vallad 
peaksid seisukohad siinsete 
piletihindade osas võtma selle 
nädala jooksul, misjärel ku-
jundatakse ühine seisukoht 
Põhja-Eesti ÜTKle edastami-
seks.

Kuulutaja

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

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

NURGADIIVANVOODI 255*188*92

469€

DIIVANVOODI 

529€

NURGADIIVANVOODI 

139€

115*185
NURGADIIVANVOODI 252*182*102

499€

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD KUU LÕPUNI
VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

NURGADIIVANVOODI 315*265*85

649€79€

160*200
VOODI

78*78*73
LAUAD

35€39€

LASTETOA KOMPLEKT 
294*210*110

90*60*77

UUS KUU -
UUED HINNAD!

289€
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suunatud loengusarja Hõbe- 
akadeemia korraldamine.

Aasta raamatukogu nomi-
nente oli eelmisel aastal kaks, 
valituks osutus Uhtna raama-
tukogu – eduka tegevuse eest 
kogukonna harimisel ja õppi-
jate 
toeta-
misel.

Aasta 
kooli-
tussõb-
raliku-
ma or-
gani-
satsioo-
ni tiitli 
sai Ta-
pa las-
teaed 
„Pisipõnn“. Lasteaia arengu-
kava on kooskõlas organisat-
siooni ja töötajate arendamise 
vajadustega.

Kuna märkimisväärseid 
kandidaate oli palju, siis tun-
nustati mitmeid nominente 
ka eripreemiatega.

Täiskasvanuna uuesti õppi-
ma asumine nõuab sisemist 
motivatsiooni, enesekindlust 

ning igapäeva elu kõrvalt on 
see suur väljakutse. Meie üm-
ber on aga inimesi, kes leia-
vad jõu ning aja, et erinevate 
takistuste kiuste uuesti õpin-
guid alustada.

Näiteks 2017. aasta õppija 
tiitliga 
pärjatud 
Tarmo 
Tuulin-
gule, kes 
oman-
das 
keskha-
riduse 
Pärnu 
Täiskas-
vanute 
Güm-
naasiu-

mis, andis tõuke haridustee 
jätkamiseks poja sünd. „Isaks 
saades sain aru, et olen suur 
eeskuju oma lastele ning mul 
poleks mingit moraalset õi-
gust nendelt nõuda koolis 
käimist, kui ma ise seda tei-
nud pole,” põhjendas Tarmo.

Konkurssi korraldava Eesti 
Täiskasvanute Koolitajate 
Assotsiatsiooni Andras Lää-

ne-Viru maakonna TÕN 
koordinaatori Tiiu Säbeli sõ-
nul innustavad õppijate lood 
teisi: „Elu näitab, et tunnustu-
se saanud õppijate lood on ol-
nud paljudele inimestele jul-
gustuseks ja innustuseks, et 
jätkata poolelijäänud õpin-
guid või alustada täiesti uue 
eriala omandamist.“

Korraldajad kutsuvad üles 
tublisid õppijaid märkama ja 
esitama, nagu ka tööandjaid, 
kes motiveerivad ja toetavad 
oma töötajate õpinguid või 
ettevõtmist, mis on väärt õpi-
teo nime kandma. Kindlasti 
on maakonnas ka täiskasva-
nute koolitajaid, kes väärivad 
esiletõstmist.

Kandidaate saab esitada 31. 
maini veebilehel www.jälle-
kooli.ee või www.andras.ee 
täites seal vormi. Aasta õppi-
jaks esitatud kandidaatide 
seast valib žürii 16, kes pääse-
vad rahvahääletusele ning 
kõik inimesed saavad sep-
tembris anda hääle oma lem-
miku poolt.

Kuulutaja

TÖÖ/KOOLITUS

JURIST ANNAB NÕU

Täiskasvanud õppija nädala 
ehk TÕN raames tunnusta-
takse aasta õppijat, aasta koo-
litajat, aasta õppijasõbralikku 
tööandjat ja aasta õpitegu.

TÕNi eesmärgiks on teavi-
tada maakonna täiskasvanuid 
õppimisvõimalustest ja õppi-
mise ning enesetäiendamise 
vajalikkusest. Ettevõtmist ai-
tab ellu viia TÕNi tugigrupp, 
mis koosneb õppeasutuste, 
Rajaleidja, töötukassa, KOVi-
de jt täiskasvanuharidust ning 
elukestvat õpet toetavate asu-
tuste esindajatest.

Aasta parimate tunnusta-
mine toimub alati täiskasva-
nud õppija nädala avaüritusel. 
Eelmise aasta sügisel sai TÕN 
20-aastaseks. Selle aja jooksul 
on tunnustatud õppijaid, 
koolitajaid, organisatsioone, 
ettevõtteid, õpitegusid, raa-
matukogusid, lasteaedu, oma-
valitusi ja ettevõtjaid.

Eelmisel aastal oli Lää-
ne-Viru maakonnas aasta õp-
pija nominente üheksa ning 
valituks osutus Mario Kupp, 
kes läbis töötukassa kaudu et-
tevõtluskoolituse, lõi oma et-
tevõtte, mis pakub korstna-
pühkimise ja pottsepateenust, 
tuleohutuse kaardistamist.

Aasta koolitaja nominente 
oli neli ning valituks osutus 
Raivo Riim, kelle kohta võib 
öelda, et ta on Lääne-Viru-
maa hariduse ja kultuuri 
edendaja ja arendaja.

Õpiteo nominente oli kuus, 
esile tõsteti TLÜ Rakvere 
Kolledži õpitegu – eakatele 

LUGEJA KÜSIB: Olen oma töötajaga lahkarvamusel tööaja 
korralduse ning tulemustasu arvestamise põhimõtetes. Sa-
mas pole me kumbki veel huvitatud töösuhte lõpetamisest, 
soovime aga leida õiget ja õiglast lahendust. Kas ja kuidas 
saaks sellises olukorras töövaidluskomisjon meid aidata?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, 
Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja.

Sageli pöördutakse töövaidluskomisjoni alles siis, kui töösu-
he on läbi. Küll aga oleks töösuhte säilimise eesmärki silmas 
pidades suurem abi sellest, kui pooled mõtleksid leppimisele 
ja edaspidise koostöö võimalustele juba töösuhte kestel.

Töövaidluskomisjon on kohtuväline töövaidlusi lahendav 
organ, mille tegevuse peamiseks eesmärgiks ongi töösuhte 
poolte lepitamine. Ka kehtiva töövaidluse lahendamise sea-
duse (TvLS) kohaselt lahendatakse töövaidlusasi võimaluse 
korral vaidlevate poolte kokkuleppel enne töövaidlusko-
misjoni pöördumist, lähtudes hea usu ja mõistlikkuse põhi-
mõttest, ning vajaduse korral töötajate esindaja vahendusel; 
töövaidluskomisjonis leppimise teel või kompromissiga, 
lähtudes seaduses sätestatust.

Siiski saab komisjoni poole pöörduda vaid juhul, kui töö-
tajal on tööandja vastu või vastupidi tööandjal töötaja vastu 
tekkinud konkreetne nõue. Näiteks saamata jäänud töötasu 
nõue või kahju hüvitamise nõue. Poolte nõuded võivad olla 
ka vastastikused.

Töövaidluskomisjon saab töövaidluse lahendada lepitus-
menetluses, kirjalikus menetluses või n-ö tavamenetluses 
asja arutamisega istungil. Lisaks eeltoodule saab töövaidlus-
komisjon suunata vaidlevaid pooli kompromisskokkuleppe 
sõlmimisele.

Töösuhte kestel tekkinud vaidluse lahendamisel on kind-
lasti abi lepitusmenetlusest, kuid see eeldab mõlema poole 
nõusolekut ja ka valmisolekut vahendatud lepituses osale-
miseks. Lepitusmenetluse alustamiseks tuleb esitada töö-
vaidluskomisjonile vastav tahteavaldus. Avaldusele lisatakse 
poolte kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vor-
mis sõlmitud kokkulepe töövaidlusasja lahendamiseks lepi-
tusmenetluses. Komisjonil peab olema võimalik veenduda, 
et see on poolte selge ja vaba tahe.

Lepitusmenetluse suur eelis mõlemale poolele on menet-
luse kiirus ning mõlemaid pooli rahuldava tulemuse saavu-
tamine. Kirjalik lepituskokkulepe sõlmitakse poolte vahel 
kümne tööpäeva jooksul avalduse menetlusse võtmise ot-
sustamisest arvates.

Tasub meeles pidada, et seadus võimaldab liikuda ka eri-
nevate menetlusliikide vahel. See tähendab, et kui pooled 
leppimiseni ei jõua ehk lepituskokkulepet ei sünni, on pool-
tel võimalik tagasi pöörduda vaidlusmenetlusse, mille tule-
musel töövaidluskomisjon või kohus lahendab vaidluse ot-
susega (TvLS § 36).

Lääne-Viru Noortekogu eest-
vedamisel toimub 11. mail 
Rakvere Spordikeskuses es-
makordselt noortele suuna-
tud töömess Suveks Tööle!

Lääne-Viru Noortekogu on 
võtnud nõuks viia kokku 
maakonna tööandjad ja noo-
red tööotsijad. Mõte sai algu-
se läinud aasta novembris toi-
munud Noorte osaluskohvi-
ku arutelulauast, kus vesteldi 
noorte tööturule sisenemise 
võludest ja valudest ning sel-
lest, mida saavad kohalikud 
partnerid ja tööandjad ära te-
ha, et pakkuda noortele nen-
de esimest töökogemust.

Lisaks tööandjate ja tööd 
otsivate noorte kokkuviimi-
sele pööratakse messil tähele-
panu noorte töötamisega 
seonduvatele teemadele ka 

üldisemalt – nii tööandjad kui 
noored saavad ülevaate noor-
te töölevõtmisega seonduvast 
tööandlusseadusest ja töö-
andjad jagavad oma kogemusi 
noorte töölevõtmisel. Sõna 
antakse ka noortele, kes rää-
givad, kuidas töökogemused 
on kaasa aidanud nende kuju-
nemisele. Noortele toimuvad 
messil praktilised CV koosta-
mise ja tööintervjuude töö-
toad.

Noortepoolne huvi messi 
vastu on suur ja messile re-
gistreerunute hulk märkimis-
väärne. Tööandjatest on mes-
sil oma tööpakkumistega väl-
jas näiteks Vihula Mõis, Vi-
rumaa Muuseumid, OG 
Elektra ja mitmed teised.

Noortekogu president Liis 
Tammekand peab noorte 

töömessi toimumist maakon-
nas väga oluliseks. „Aina suu-
rem osa noori otsib endale 
suveks tööd. Tihtipeale on ta-
kistuseks vaid see, et nad ei 
tea, kuhu tööle kandideerida 
või mida täpsemalt neilt oo-
datakse. Seevastu tööandjatel 
on kindlad kriteeriumid, mil-
le alusel noori tööle võtta,“ 
nentis Tammekand.

„Samuti on selgeks saanud, 
et tööandjad ei julge noori 
tööle võtta, kuna teadupärast 
kaasnevad sellega lisakohus-
tused. Me püüame noorte 
töömessil läbiviidavas arute-
lus just sellele tähelepanu 
pöörata, et seadused on lee-
bemad. Töömess on oluline 
ka selleks, et noored ja töö-
andjad kohtuksid vahetult, 
mis on parem kui suhelda 

meili teel, ning teha mõlema-
le osapoolele kõik lihtsa-
maks,“ jätkas ta.

Ettevõtted, kellel on noor-
tele tööd suveks pakkuda, on 
oodatud endast messi korral-
dajatele teada andma mei-
liaadressil liis.tammekand@
gmail.com.

Eelmisel aastal muudeti ala-
ealiste töötamisega seotud re-
gulatsioone – juba 13aastane 
noor võib koolivaheaegadel 
töötada kuni 7 tundi päevas. 
Samuti kaotati ka alaealistele 
lubatud tööde liigid ning 
noored võivad teha temale 
ea- ja jõukohaseid töid.

Kuulutaja
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Otsitakse aasta õppijat ja teisi kandidaate

Tanel Padar, paljudele juba sügi-
sest tuttava õpinguid jätkama 

kutsuva plakati pealt, kutsub ka 
nüüd tunnustama tublisid täis-

kasvanud õppijaid: „Hindan täna 
veel  rohkem neid inimesi, kes 

on õpingud taas ette võtnud. See 
nõuab eneseületust, kuid annab 
hiljem elus oluliselt suurema va-

liku- ja tegutsemisvabaduse.“

Tulekul on noorte töömess Suveks Tööle!
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS
Teamwood OÜ Rakvere 

üksus otsib oma meeskonda 
uusi töölisi. Otsime 

puidupingi operaatorit ja 
teisi töölisi. 

Huvi korral võta ühendust 
tel 529 4859 Aivar või 

saatke enda CV aadressil: 
aivar@teamwoodtimber.com

Raum OÜ otsib 
oma kollektiivi 
akende, uste 

tootmistöölisi. 
Asukoht Rakvere 

Tootmise 6. 
Tel 515 6342

• Otsime hooajatöölisi maasikatalus-
se. Töö sisuks on taimede väetamine 
(5.-6. mai ja 12.-13. mai kuni töö saab 
tehtud), taimede istutamine (26.-27. 
mai), maasikate korjamine (lamades) 
ja kaalumine (juuni lõpp ‒ augusti 
algus). Brutotöötasu 3,5 €/h, töö 
graafiku alusel, tööpäeva algus kell 
8.00-16.30. Nõuded kandidaadile: 
vanust vähemalt 16 aastat, kiire käte 
koordinatsioon. Pakume: töökindaid, 
töövahendeid, tööalast väljaõpet. Töö 
asukoht: Tobia küla, Rakvere vald. Li-
sainfo: raadikotalu@gmail.com

• Art Cafe pakub tööd kokale ja 
abikokk-nõudepesijale. Tel 32 
32060, hotell@artcafe.ee

• Restoran BabyBack Rakveres otsib 
oma meeskonda koristajat. Töö-
graafi k: reede, laupäev, pühapäev ja 
esmaspäev kell 9.00-11.00. Lisainfo tel 
552 8197 või mariann@babyback.ee

• Otsin koduabilist-hooldajat eaka 
vanainimese juurde argipäeviti õhtul 
ja laupäeval ning pühapäeval Rakvere 
linnas. Tel 5665 4571

• Sooviks leida leheriisujaid Võsule. 
Hind kokkuleppel, tunnitasu. Tel 
5622 7180 

• Otsin abilist aiapiirde ehitusele. 
Betoneerimine, saagimine, kruvimi-
ne jms. Ära helista, kui sa tööl käia 
ei viitsi/ei saa. Tasu kokkuleppel. Tel 
5691 4853

• Võtame tööle autojuht-müüja, B-ka-
tegooria. Tel 5829 3680

• Pakun tööd noorpensionärile, kellel 
oleks olemas B-kategooria juhiload. 
Välimüük, kohapeal abistamine, tasu 
kokkuleppel. Võiks asuda Rakveres või 
selle lähiümbruses. Tel 528 5416

• Võtame tööle kogemustega au-
toremondi lukksepa Rakveres. 
Tel 5360 0003

• Pakun tööd C-kategooria autojuhile 
jaotusvedudele. Tel 501 1040

• Võtame tööle poolhaagis-kallurile 
autojuhi. Tel 506 1861

• Pakume tööd tänavakivi paigal-
dajale. Vajalik iseseisev töökoge-
mus. Tel 5394 6666

• Otsin ehitustöölist välitöödele Soo-
me. Tel 529 9241

• Pakkuda tööd ehitajale. Soovita-
tav san. tehniliste tööde oskus. Tel 
5373 4876

• Pakume ehitusalast tööd. Nõudmi-
sed kanditaadile: ehitusalane kogemus 
või koolitus, oskus töötada iseseisvalt, 
korrektsust, vastutusvõime, täpsus ja 
töökus. Tööd saavad: plaatija, müür-
sepp, krohvija, maaler, üldehitaja, 
katusepaigaldaja, mööblipaigaldaja, 
fassaaditööline. CV saata: taresanee-
raus@gmail.com. Tel 5557 8781

• Näpi Puit OÜ võtab tööle tisleri. 
Tel 502 1919

• Rakvere mööblivabrik võtab tööle 
pingitöölisi. Info tel 5809 9389   või 
tulla Näituse tn. 10 Rakveres.

Pakume tööd 
metsaistutajale. 

Tel 554 9113

Pakume tööd 
metsaistutajatele. 

Tel 5360 0003

Otsime oma 
väikesesse kollektiivi 
seoses töökorralduse 

muudatustega 
ÕMBLEJAT.

Põhiülesandeks on 
masstöö õmblus.

Tööaeg E-R 8-16.30

Lisainfo tel 5552 1625 
Monika

Ettevõte võtab tööle 
katuse- ja ehitusmehi!

CV palume saata 
e-mailile 

argrupp@hotmail.com
Lisainfo tel 5686 3083

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakvere 
Kultuurikeskuses. Info ja registreeri-
mine a.s.wesman@gmail.com

• Rootsi keele õpe. Tel 527 3884
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Ülekaaluliste inimeste, 
sh laste arv kasvab aas-
tast aastasse. Ülekaaluli-
sest lapsest saab suure 
tõenäosusega ka ülekaa-
luline täiskasvanu. Ker-
gem on ülekaalu tekki-
mist ära hoida, kui kaa-
lu alandada.

Tagli Pitsi, 
Tervise Arengu Instituudi

toitumisekspert

Ülekaalu vastu aitab mõõdu-
kas kehaline aktiivsus – vähe-
malt 60 minutit päevas. Selle 
saavutamiseks võiks laps osa-
leda õppetöövälistes spordi- 
või liikumisega seotud huvi-
ringide töös vähemalt paaril 
korral nädalas. Oluline on ka 
lapsevanema enda eeskuju ja 
koos lapsega veedetud aktiiv-
ne aeg – püüdke liikuda koos 
lapsega, käia matkamas, sõita 
ratastega, mängida palli. Toe-
tage last ka siis, kui ta algul ei 
ole ühes või teises liikumis-

viisis väga osav.
Ülekaalulisuse tekkes ja sel-

le säilimises on suur roll ka 
ekraaniaja pikkusel ehk arvu-
ti, televiisori või nutitelefoni 
ees veedetud ajal. Püüdke lei-
da alternatiivseid viise pas-
siivsele vaba aja veetmisele. 
Uuringud on näidanud, et 
lapsed, kes veedavad ekraani 
ees päevas rohkem kui tunni, 
tarbivad ka rohkem rasvaseid 
ja magusaid toite ning ma-
gustatud karastusjooke.

Kvaliteetsem toiduvalik
Mida noorem laps, seda 

väiksem on päevane soovi-
tuslik energiakogus. See tä-
hendab, et väiksema toiduko-
guse juures tuleb saada kätte 
kõik vajalikud ained – õiges 
koguses valke, rasvu ja süsi-
vesikuid ning piisavalt kiud- 
aineid, vitamiine ja mineraa-
laineid. Selleks omakorda tu-
leks süüa toite kõikidest toi-
dugruppidest: teraviljatoode-
test, puu- ja köögiviljadest 
ning marjadest, piimatoode-
test, lihatoodetest kala, (lin-
nu)liha, muna ning pähk-

leid-seemneid ja lisatavaid 
toidurasvu.

Et toit sisaldaks vähem soo-
la, aga rohkem vajalikke toit-
aineid, võiks suurema osa 
söögist valmistada ise kodus 
eelnevalt võimalikult vähe 
töödeldud toiduainetest, näi-
teks värsketest köögiviljadest, 
kalast, linnulihast. Kui toidu 
valmistamise protsessi kaasa-
ta laps, sööb ta valminud toi-
tu parema meelega ning tal 
on olemas julgus ja oskused 
täiskasvanuna samuti ise toi-
tu valmistada.

Ülekaalust hoidumisele ai-
tavad kaasa regulaarsed söö-
giajad ja sellest lähtuvalt ka 
korraga söödavad väiksemad 
toidukogused. Korralik hom-
mikusöögi söömine vähen-
dab päevaseid näksimisi. Vii-
mase suurem toidukorra ja 
magamise vahele võiks jääda 
vähemalt 3-4 tundi.

Võtke aega toidu tegemi-
seks, söömiseks ja nautimi-
seks!

Rohkem köögivilju
Normaalkaalus püsimiseks on 

Iga neljas 1. klassi laps 
Eestis on ülekaaluline või 
rasvunud, selgus 25. ap-
rillil esitletud laste rasvu-
mise seireuuringust.

Seejuures rasvunuid on 
kümnendik ja lisaks liht-
salt ülekaalulisi on 16 
protsenti kooliteed alus-
tanud lastest. Normaal-
kaalus on 72 protsenti las-
test, kuid alla 2 protsendi 
on alakaalus. Ülemäärase 
kehakaalu levimus on 
suurem poiste hulgas: 29 
protsenti võrreldes 23 
protsendiga tüdrukute 
hulgas.

Kõrgeim ülemäärase 
kehakaaluga laste osakaal 
oli Hiiumaal (37%) ja Lää-
nemaal (35%), madalaim 
Tartumaal (24%) ja Har-
jumaal (25%). Lääne-Vi-
rumaa jäi maakondade 
lõikes rasvunud ja ülekaa-
luliste laste osakaalu poo-
lest 27,4%-ga keskele, 
seitsmendale kohale.

Üheks oluliseks seoseks 
laste ülekaalu juures on 
hommikusöögi söömata 
jätmine. Uuringupäeval 
hommikusööki söönute 
seas oli ülemäärase keha-
kaaluga lapsi vähem kui 
mittesööjate hulgas (vas-
tavalt 26 ja 32 protsenti). 
Samuti oli ülemäärase ke-
hakaaluga laste osakaal 

väiksem nende hulgas, 
kes osalesid regulaarselt 
treeningutel.

Uuringu juhi, Tervise 
Arengu Instituudi (TAI) 
vanemteaduri Eha Nurga 
sõnul on koolidel ja teistel 
lasteasutustel laste toitu-
mis- ja liikumisharjumus-
te kujundamisel ning või-
maluste loomisel suur 
roll.

„Enamikus koolides on 
olemas oma spordisaal, 
paljudel on territooriumil 
ka mänguväljak. Samas 
on õues mängimine igas 
vahetunnis lubatud vaid 
pooltes koolides, ligi 
kümnendikus koolidest ei 
olnud aga õues mängimi-
ne lubatud üheski vahe-
tunnis,“ tõi Nurk näiteid.

Võimalus süüa kooli-
sööklas hommikueinet on 
olemas ligi pooltes kooli-
des. Vahepaladeks paku-
takse aga koolipuhvetites 
enam maiustusi kui tervi-
sesõbralikke näkse – kui 
maiustused on kättesaa-
davad 56% koolides, siis 
palju vähematest koolides 
on võimalik õpilastel osta 
salatit (25%), võileibu 
(30%) või kuivatatud 
puuvilju ja pähkleid 
(29%).

„Sellises olukorras, kus 
ligi veerand lastest kan-

nab igapäevaselt kaasas li-
sakilosid, ei saa jääda pas-
siivseks. Siin ei ole ühest 
lihtsat lahendust, sekku-
ma peame me kõik – nii 
kodud, kool kui ka riik – 
korraga. Kui alustame sel-
lest, et meie lapsed ei jäta 
kodus (või ka koolis) 
hommikusööki söömata, 
tagame koolis tervisliku 
toiduvaliku nii koolitoidu 
osana kui ka koolipuhve-
tites ja hoolitseme selle 
eest, et lapsed iga kooli-
päeva jooksul saaksid vä-
hemalt ühe tunni aktiiv-
selt liikuda, oleme juba 
suure sammu edasi astu-
nud,“ lisas Nurk.

Laste ülekaalulisuse ja 
rasvumise hindamiseks 
mõõdeti ja küsitleti 2016. 
aasta kevadel kokku 
12 700 1. klassi õpilast 
381 koolis üle Eesti.

Uuring valmis Maailma 
Terviseorganisatsiooni 
laste rasvumise seire alga-
tuse (COSI) raames.

Uuringu andmed on 
avaldatud TAI tervisesta-
tistika ja terviseuuringute 
andmebaasis

Kuulutaja

Iga neljas 1. klassi laps on 
ülekaalus või rasvunud

UURING

Kuidas vältida lapsel ül

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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Tervise Arengu Insti-
tuut kirjutab, et uurin-
gu tulemuste kohaselt 
iga neljas esimese klassi 
õpilane on ülekaalus või 
rasvunud. Ma ei ole eks-
pert, kuid enda kogemu-
sest laste 
treenimi-
sel saan 
öelda, et 
ega liiku-
mine väga 
meeltmöö-
da ole 
küll.

Uuring toob välja, et toitumi-
ne on vale. Siinkohal peaks 
iga lapsevanem vaatama, mi-
da ta lapsed söövad ja mida 
mitte. Tõsi on aga ka see, et 
lapsevanematel tuleb valida 
toitu vastavalt rahakoti pak-
susele – tervislik toit on oluli-
selt kallim.

Mis puudutab hommiku-
sööki, siis tean enda pealt, et 
hommikul lihtsalt ei lähe suur 
kogus toitu alla. Leian, et 
söömine ei tohiks olla eba-
meeldiv tegevus, sest ühel või 
teisel kellaajal peab sööma või 
ei tohi seda teha. Pidev ja liig-
ne toitumise üle muretsemi-
ne on rumalus.

Olen nõus Tervise Arengu 
Instituudi vanemteaduri Eha 
Nurgaga: „Sellises olukorras, 
kus ligi veerand lastest kan-
nab igapäevaselt kaasas lisaki-
losid, ei saa jääda passiivseks. 
Siin ei ole ühest lihtsat lahen-
dust, sekkuma peame me 

ekaalu teket?
oluline süüa rohkem köögi-
vilju. Need annavad vähe 
energiat, sisaldavad kiudai-
neid ning täidavad seetõttu 
kõhtu, annavad ainevahetuse 
toimimiseks vajalikke vita-
miine-mineraalaineid. Juba 
kooliealine laps peaks sööma 
päevas vähemalt 300 grammi 
köögivilju, seda nii värskelt 
kui toitude koostises. Päevas 
võiks süüa paar puuvilja või 
paar peotäit marju, kuid suu-
rem kogus, eriti näiteks vii-
namarjade-banaanide näol 
võib anda juba liigselt ener-
giat.

Seevastu väga vähesel mää-
ral või üldse mitte kiudaineid, 
vitamiine ja mineraalaineid 
sisaldavad magusad ja soola-
sed näksid – näiteks suhkur, 
mesi, moos, kommid, šoko-
laad, küpsised, küpsetised, 
magustatud joogid, kohuke, 
jäätis, kartulikrõpsud. Seetõt-
tu tuleks selliseid toite süüa 
võimalikult väheses koguses 
ja harva.

Enamik neist toitudest 
maitsevad väga hästi ning kui 
on juba võetud üks komm või 

küpsis, ei saa enne pidama, 
kui pakk on tühi. See aga 
omakorda tähendab, et neist 
saadakse suur kogus energiat 
ning kui inimene ei ole keha-
liselt aktiivne, ei kuluta ta 
saadud energiat ära ning üle-
kaal ongi kerge tekkima.

Head magamis-
harjumused
Lastel, kes magavad liiga vä-
he, on oht muutuda ülekaalu-
liseks või isegi rasvuda. Pime-
duse saabudes hakkab ajus 
asuv käbikeha nõristama hor-
mooni melatoniini, mis regu-
leerib bioloogilist ööpäe-
varütmi, aidates inimesel ui-
nuda. Seetõttu ei tohiks olla 
kaua üleval ning enne uinu-
mist ei ole mõttekas vaadata 
helendavaid ekraane (tele-
viisor, arvuti, mobiiltelefon). 
Selle asemel võiks enne une-
aega tegeleda mõne rahustava 
tegevusega, näiteks lugemise-
ga.

Lastega orienteerumas.
Foto: erakogu

Ärme jää passiivseks!

-

a 
ö-

Toivo Murakas
toivo.murakas@gmail.com

kõik – nii kodud, kool kui ka 
riik – korraga”.

Lapsi ei kõneta enam kor-
termaja eest kipstahvli tükiga 
maha tõmmatud joonte vahel 
„Vibra“ mängimine. Kas üldse 
teatakse, mis mäng on „12 
pulka“ või „Tuki-tuki, Madis 
kotis“. Enamus lapsi ilmselt ei 
tea nendest hoovimängudest 
midagi.

Pole vaja lapsi selles ka süü-
distada. Ajad on teised – noo-
ri huvitab tehnika. Küsimus 
on, kuidas teha noortele lii-
kumine huvitavaks. Näen en-
da noorte orienteerumishuvi-
liste pealt, et orienteerumine 
pakub neile pinget ja põne-
vust ning rahulolu.

Õpetaja, 
näe, munakoor!
Liikusin noortega koos Rak-
vere Orienteerumisklubi 
poolt korraldataval päevakul 
Mõndavere metsas algajate 
rajal. Sahmimist oli ikka veel 
palju. Keskendusime pidevalt 
kaardi õigetpidi ees hoidmi-
sele ning kaardile märgitu 
kokkuviimisele maastikul lei-
duvaga.

Panin seekord tähele noor-
te suurt huvi looduse vastu. 
Täitsa tavaline munakoor 
sambla peal tõmbas sellise 
elevuse üles, et lust vaadata. 
Teistpidi tegi see kurvaks. 
Koolid on olemas ja haridus 
tasemel, aga reaalselt metsas 
saavad tegelikult noored vähe 
liikuda. Liiga vähe!

Mõndaveres leidus mitu 
sümmeetrilist kitsepabulate 
hunnikut. Arvake ära, kas las-
tele pakkusid need hunnikud 
põnevust? Oo jaa. Ega ükski 
laps ei teadnud, mis kuhjaga 
on tegemist. Peatume tavali-
selt selliste vaatamisväärsuste 
juures ja teen lisaks orientee-

Matk missugune – mina 
ees, noored järel. Mets oli 
mõnusalt märg. Ise liikusin 
mööda maastikku selleks et-
tenähtud jalanõudega, mille 
all naastud. Kõndisin mööda 
maas lebavat libedat puud ja 
ütlesin noortele, et ärgu nad 
puu peale astugu – see on libe 
ja võivad kukkuda. Selleks, et 
libeda puu peale astuda või 
sellel käia, on vaja naastusid.

Ma ei pidanudki kaua oota-
ma, kui üks tüdruk siiski ära 
proovis, kas on ikka libe. Nii 
kiiresti, kui sinna peale astus, 
nii kiiresti ka tagumik vastu 
puud käis. Oli nuttu, oli pisa-
raid. Kogunesime kõik märja 
puupalgi juurde ning rääkisin 
uuesti. Demonstreerisin enda 
jalanõusid, lasin kõigil näpu-
ga katsuda talla all olevaid 
naelu ja selgitasin, milleks 
need vajalikud on. Ning rän-
nak mööda mõnusat sood sai 
jätkuda.

Värske õhk ja 
kevadine loodus
Tulles tagasi artikli algusesse, 
et noored kalduvad ülekaalu-
lisusele, siis julgustan ka kõiki 
„pontšikuid“ orienteerumise 
alaga tutvust tegema. See so-
bib tõesti kõikidele, kes vähe-
kenegi liikuda jaksavad.

Raja pikkus päevakutel on 
algajatele 1-2 km. Tavaliselt 
läbime noortega 2 km, mil-
leks kulub maksimaalselt 
tund aega.

Rajad on lihtsad. Siiski väi-
kesed lapsed ilmselt üksi esi-
algu algajate rada ära ei tee, 
aga perega koos metsas liiku-
da oleks kindlasti kogu selts-
konnal lõbus. Värske õhk, ak-
tiivne liikumine ning kevadi-
ne loodus on kõigile kingitu-
seks. Kirss tordil on vähenev 
kehakaal.

rumise ala tutvustamisele ja 
õppele ka loodusõpetust. Kui-
gi peaksin keskenduma orien-
teerumisele, ei saa ma siiski 
laste huvi teatud leidudele 
loodusest tähelepanuta jätta.

Kas lähme läbi soo?
Orienteerujad valivad tavali-
selt kontrollpunktide vahel 
liikumiseks kõige optimaalse-
ma aja ja teepikkuse suhtega 
teekonna. Üldiselt soiseid ala-
sid välditakse – seal liikumine 
on eriti raske. Mul on juhtu-
nud, et olen keset sood vähe-
malt põlvini sisse vajunud. 
Sellised hetked on päris nalja-
kad. Üldiselt sood kannavad 
hästi, kuid joosta nendel ala-
del ei saa.

Mõndaveres noortega lii-
kudes oli valida, kas minna lä-
bi soostunud ala või ringiga 
mööda teed. Pakkusin siis 
noortele kaks varianti. Ma ar-
van, et võistluskeskuses kuul-
sid inimesed rõõmuhõiset: 
„Jaa, lähme läbi soo!“
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• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5341 9354

• Müüa Rakveres Kunderi 4 1toaline 
ahjuküttega korralikult renoveeritud 
korter 23,6m2, värske remont, köögi-
mööbel, WC duširuumiga, pakettak-
nad, kelder, kuur. Madalad kommu-
naalmaksud (20 €). Hind 28 000 €. Tel 
5664 4088

• Müüa 1toaline korter Vinnis 
(38m2). Korrus 2/9, majas lift, aia-
maa kasutamise võimalus. Hind 
10 000 €. Tel 5554 0402

• Müüa 1toaline kõigi mugavustega 
korter (32,1 m2, 2/5) Kundas Koidu 
tn. Hind kokkuleppel. Tel 5373 6679

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 13 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa Kolga-Aablas korter (75 m2). 
Tel 5624 4605

• Müüa Rakvere südalinnas 2toaline 
ahjuküttega remonti vajav korter, II 
korrus, 47,8 m2. Tel 5550 0233, helis-
tada õhtuti

• Müüa Rakveres Lennuki tänaval 
2toaline korter, III korrus. Tel 5845 
5640

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
(42,7 m2) Rakvere kesklinnas, Spordi 
tn 13-5, II korrusel. Korteris WC ja 
dušinurk. Hind 30 000 €. Tel 5551 8091

• Müüa 2toaline korter Tamsalus. 
Korter on II korrusel, asub linna kes-
kel, ligidal on Maxima pood ja apteek. 
Rongiühendus Tallinna ja Tartuga. 
Korter on läbi maja: magamistuba rõ-
duga ühel pool, elutuba ja köök rõduga 
teisel pool. Esik on suur, korter vajab 
sanitaarremonti, saab teha oma soovi 
järgi. Hind on 9000 €, võib tingida. 
Eraldi on võimalik osta aiamaad (200 
€). Tel 5831 2990

• Müüa otse omanikult 2toaline korter 
Assamallas, Kesk tänav 3. Korter asub 
II korrusel, on ahjuküttega, vee- ja 
kanalisatsiooniga. Turvauks, elutoas 
ja köögis uued aknad. Korteri juurde 
kuulub keldriosa ja väike aiamaa osa. 
Hind 5200 €. Tel 522 2621

• Müüa renoveeritud 2toaline korter 
Väike-Maarjas. Uus elekter, uued 
aknad, WC-pesuruum. Majas korralik 
ühistu, uus katus, uued trepikoja- ja 
keldri aknad. Korteri juurde kuulub 
kelder, puukuur ja aiamaa. Hind 13 000 
€. Tel 5664 5350

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter, 2/4, Tapa kesklinnas, otse 
omanikult. Päikseline maja pool, plas-
taknad, metalluks, laminaatparkett, 
väga soe, jääb alles mööbel ja tehnika. 
Tel 558 9315

• Müüa 2toaline korter (52,1 m2) 2/1, 
renoveeritud majas Ervital Väinjärve 
ääres. Koerust 3 km, madalad kulud. 
Tel 5668 0644

• Müüa 3toaline ahiküttega hubane 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5559 
0903

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal. Tel 5345 
9869

• Müüa renoveeritud 3toaline korter 
Rakverest 8 km kaugusel Pajusti alevi-
kus, 57,7m2. Hind 27 800 €. Tel 511 0478

• Müüa Aseris 3toaline korter madala-
te kommunaalkuludega. Tel 5624 4605

• Müüa 14 km Rakverest Kadilas heas 
korras 4toaline ridaelamuboks (150 
m2 + 20 m2 terrass). Oma keskküte, 
saun duširuum, satelliit. Tel 5665 7371

• Müüa Rakvere piiril nõukaaegne ühi-
selamu hoone (2 korrust, täiskelder). 
Tel 507 4958

• Müüa maja Rakvere kesklinnas, 200 
m keskväljakuni. Hind 89  800 €. Tel 
5190 1697

• Müüa Aseris maja otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseri lähistel otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Müüa maja Rakke alevikus Lääne-Vi-
rumaal. Hind 30 000 €. Tel 5558 8434

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 , 
33,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

tel 5554 5501

RAKVERE, VILDE 6A

17,4 m2, II korrus

Laada 14, Rakvere

Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 2-toaline korter 
Võidu tn 53, Rakvere
Hea planeering, toad eraldi, 

WC ja vannituba eraldi. 

Hinnatud maja, hea asukoht.

48.8 m², III k 36 000 €

Müüa 2-toaline korter 
Heina tn, Rakvere
Kivimaja. Toad eraldi, WC ja 

dušš, köögimööbel, 

õhksoojuspump, ahjuküte.

45 m², II k 35 000 €

Müüa 2-toaline korter 
Lennuki tn, Rakvere
Hea pakkumine!

Hea seisukord, toad eraldi, 

avar köök, rõdu.  

 
45.6 m², IV k 37 000 €

Müüa maamaja
Lillemäe, Kunda lähedal
2 tuba, köök, saun, kelder, 

abiruumid. Puukuur, kaev, 

elekter. Kunda kesklinna 4 km.  

 
149 m²

Müüa 3-toaline korter 
Mäe tn, Kunda
Hea planeering, magamistoad 

eraldi, avatud köök-elutuba. 

Hea asukoht.

49.5 m², II k 11 000 €

24 900 €

Müüa 3-toaline korter 
Posti tn, Rakvere
Rõdu, kivimaja, renoveeritud. 

Ahjuküttega korter. 

Lasteaed ja kool 100 m.

76.7 m², II k 69 000 €

• Müüa elamumaa Tõrmas, ca 1ha otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Müüa elamumaad, krunt 1,2 ha. 
Rakvere linna piirist 3 km Männimets. 
Tel 5694 6444

• Müüa elamumaa 1 ha Männimet-
sas Rakvere vallas, Karivärava külas. 
Maatulundusmaa 9,8 ha Selja jõe 
ääres, Raatma külas. Aiamaa Rakvere 
äärelinnas, müüa või anda rendile. Tel 
5668 3756

• Müüa merega piirnev kõrghaljastu-
sega elamumaa Mahu külas 1,27 ha. 
Küsi täpsemalt infot parima asukohaga 
krundi kohta Mahus. Hind 41  500 €. 
Tel 5345 6863

• Müüa aianduskrunt, toimiv ühistu, 
vesi, marjapõõsad. Tel 521 1269

• Müüa garaažiboks Tapal Männiku-
mäel. Hind 500 €. Tel 5695 1732

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
1-2toalise remonti vajava korteri. Oo-
datud kõik pakkumised. Tel 518 8770

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

• Ostetakse Rakvere linnas 2toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 5697 5317

• Pere soovib osta maja järelmaksuga 
Rakveres. Tel 5308 1705

• Töökas ja kohusetundlik lastega pere 
ostaks maja või talu järelmaksuga 
kuni 5 aastat ja notariaalse lepinguga 
otse omanikult! Kuna elame Tartus ja 
hetkel läheb juba üüri, kütte ja elektri 
peale umbes 1000 € kuus, siis soov 
oleks Tartust ära saada maale elama! 
Kõik pakkumised on oodatud üle Eesti! 
Meili teel heiki.hainsalu@mail.ee või 
telefonidel 5634 9003 või 5618 1139

• Ostan maja Haljala vallas. Võib olla 
remonti vajav. Tel 5552 7229

• Ostan vana talukoha/suvekodu 
maaelu nautimiseks Lääne-Virumaal 
looduskaunis privaatses asukohas. 
Tel 5199 1609

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

• Müüa maja Rakveres või vahetada 
rõduga korteri vastu. Tel 5824 7663

• Soovin üürida alates mai lõpust-juuni 
algusest Rakvere kesklinnas 1toalise 
kõigi mugavustega korteri. Mida lige-
mal linnusele, seda parem. Koduloomi 
pole. Info meiliaadressil tauno@svm.
ee või tel 5690 6821

• Meespensionär üürib 1toalise ah-
juküttega korteri Rakvere linnas, 
võimalikud variandid. Tel 5850 0415

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile Rakveres 1toaline kõigi 
mugavustega korter, II korrusel koos 
mööbli ja tehnikaga. Hind 200 €/kuu 
+ kommunaalmaksud. Tel 5646 6926

• Üürile anda 1toaline korter Kadri-
nas. Hind 125 €. Tel 5344 0585

• Anda üürile 1toaline korter Uhtnas. 
Möbleeritud, õhksoojuspump. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud korter Rakvere kesk-
linnas. II korrus, külmik, pesumasin. 
Tagatisraha nõue. Tel 5884 1029

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda üürile Loksal 2toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Oleme vanemad 3le pojale ning peagi 
ilmavalgust nägevale pesamunale (kuu 
aja pärast). Olude sunnil otsime omale 
3-4toalist korterit või maja. Esialgu 
üürida, võimalusel hiljem osta. Oleme 
puhas ja korralik perekond (ei pidutse, 
ei suitseta, lapsed korralikud). Korter 
võiks asuda Rakveres või Rakvere 
lähiümbruses (Haljala, Veltsi, Arkna, 
Sõmeru, Piira, Vinni). Tel 

• Anda rendile Ubjas osaliselt möblee-
ritud 3toaline elektriküttega korter, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 1,8 turbo, 110kW, 
1997. a. Tel 5352 3418, helistada õhtuti

• Müüa Audi 80 1,8B, 1988. a, ülevaatus 
detsembri lõpus, signaal, haakekonks 
(punane). Hind 350 €. Tel 5646 9294

• Müüa sportauto Honda Prelude 
1993. a, sõidukorras, hind 990 €. Tel 
5662 8584

• Müüa Land Rover Fril 1,8 bensiin, 
1998. a, mootori remont tehtud, uued 
pidurikettad, trumlid normaalses kor-
ras. Hind 2500 €. Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4B, 
118kW, 2006. a, automaat. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra Edition  1,6i 
06/2001. a, tumeroheline metallik, 
bensiin, 5 ust, luukpära, konditsioneer, 
el.aknad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
kehtiv ülevaatus, roosteta, mõlkideta, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! Rakve-
re. Tel 5850 5151

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, korralik, superöko-
noomne, kõigest 4l/100km kohta! 
Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa usaldusväärne ja heas sõidu-
korras Škoda Octavia 1,6, 75kW, ben-
siin. Auto ostetud Eestist ja olen autol 
2. omanik. Vahetatud pidurikettad, 
klotsi, käsipiduritross, veepump, tagu-
mised amordid. Auto hõbedast värvi, 
toonklaasid, kärukonks. Suitsuvaba ja 
puhas auto.  Auto asub Rakveres. Hind 
5500 €. Tel 5450 2240

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
01/2002. a, 74kW, turbodiisel, kuldne 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 4 x 
el.aknad, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 01/2019, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodiisel, 
hall metallik, universaal, kliima, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, uuem sa-
long, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehnilise ÜV 02/2019, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, talvereh-
videl, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ÜV 05/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik ja 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 5 1,9TDIi 
07/2004. a, 77kW, turbodiisel,, kir-
sipunane metallik, 5 ust, luukpära, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, roosteta, mõlkide-
ta, korralik, läbinud värskelt, tehn. ÜV 
07/2019, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa motoplokk MB-1.Paigaldatud 
OHV 5hj bensiinimootor. Peale mooto-
ripaigaldust praktiliselt pole töötanud. 
Heas töökorras frees jne. Tel 5890 2050

• Müüa suverehvid 225/50 R17. Point 
S (valmistatud Saksamaal 0417). Hind 
150 €. Tel 5348 7116

• Müüa soodsalt kasutatud suverehvid 
velgedel 185/65R14. Tel 5664 4270

• Müüa korralik mootorpaat Prog-
ress2M, paadiveohaagis Brenteks. 
Hind 1300 €. Tel 5695 1732

• Ostan Vazide, Moskvitši, Gaz 24 uusi 
plekke, tulesid, stangesid, uksi jne. 
Uusi veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan ZAZ 968M varuosadeks. Tel 
5330 3165

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

• Ostan kõiki marke ja igas seisukor-
ras sõiduautosi, asukoht ei ole määrav. 
Pakkuda võib ka vene autosid. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee
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• Kortermajade vundamentide re-
noveerimine. Olemas vajalik litsents 
ning kogemus. Küsi lisa info@kodu-
puit.ee või tel 5888 9999

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Teostame töid alates remonttöödest 
kuni uusehitisteni. Tööde korrektne 
teostus tagab tellija rahulolu. Ül-
dehitustööd, vannitoaremont, sauna 
ehitus/remont, köögi remont, mööb-
lipaigaldus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terrassid, paadisillad, fas-
saadi tööd. E-mail: taresaneeraus@
gmail.com. Facebook: Tare-Saneeraus. 
Tel 5557 8781

• Teostame erinevaid ehitustöid 
(tänavakivi paigaldus, aedade ehitus, 
majade fassaaditööd jne). Küsi lisa! 
Kontakt tel 5556 1524

• Kõik ehitustööd (v.a maaler- ja kroh-
vimistööd). Tel 505 6949

• Teostame ehitustöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostame lamekatuste- ja viilkatus-
te ehitustöid ning ka katuste remont-
töid. www.melsen.ee. Tel 5845 5717

• Tänava-äärekivide paigaldus, 
piirdeaedade- ja terrasside ehi-
tus. Väravate valmistamine-, 
paigaldus ja automaatika, hal-
jastustööd, ehitustööd. Tehtud 
töödele garantii.  www.kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

• Paigaldame tänavakive, äärekive, 
paekive, graniitkive. Ehitame puit- ja 
võrkaedasid, teostame kõiki haljas-
tustöid (muru rajamine, planeerimine, 
istutustööd). Teostame erinevaid lam-
mutustöid. Liug- ja autoväravate pai-
galdus koos automaatika seadistusega. 
Prügivedu. Killustiku, liiva, mulla 
müük. Hinnad mõistlikud. Küsige 
hinnapakkumist! Tel 5671 1028

• Tänava- ja äärekivide paigaldus. 
Kiviplatside ja kõnniteede ehitus 
ning haljastus. Info tel 5673 4632

•  Puurkaevude rajamine ja 
puhastamine. Vee- ja kanali-
satsioonitorustike, septikute 
ja süvaveepumpade paigal-
dus. Maaküttesüsteemide ra-
jamine. Tel 502 1279, 526 9604, 
www.puurkaevumeistrid.ee

• Teeme väiksemaid metallitöid 
(väravaraamid, varikatused, piirded 
jms). Küsi lisa info@kodupuit.ee või 
tel 5888 9999

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Hauakalmude kujundamine ning 
haljastus. Betoonitööd, piirded, kivi-
parkett, istikud jm. disainielemendid. 
Küsi lisa info@kodupuit.ee või tel 
5888 9999

• Ahjud, kaminad, korstnad, pliidid, 
müürid. Tel 504 7459

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, keskküttesüsteemid. 
Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja hooldab 
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid 
OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Automaatikatiib-  ja  l iug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Elektri paigaldus, kilpide ehitamine 
ja koostamine, vajadusel kogu kont-
roll eraldi. Mõõtmised ja luba eraldi 
(automaatika on ka teretulnud). Tel 
5848 4555

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

TEENUSED

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

FEKAALIVEDU

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 
kanalisatsioonitrasse. 

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Reovee vedu Haljala ja Tapa val-
las. Teenindame teid iga päev, ka 
õhtuti ja nädalavahetusel. Helista 
ja küsi lisa 56561515

• Teostame fekaaliveoteenust ja ka-
nalisatsioonikaevudetühjendamist. 
Veo- ja tõste-teenus. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947
www.rakso.ee

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

• Pakun kaevetööde teenust Lää-
ne-Virumaal. Tel 557 4024

• Teostame kaevetöid ekskavaa-
torlaaduriga. Tel 564 2183

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubikuga. 
Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Sillaxer OÜ annab rendile järele-
veetava korvtõstuki. Tõstekõrgus 
10 m. Töötab elektri pealt. Asub 
Võsul. Tel 521 8832

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piir-
ded. Tehtud töödele arve ja garantii. 
www.kodupuit.ee. Tel 5888 9999

• Valmistame tellimisel puidust 
soome tehnoloogiaga kaheraa-
milisi aknaid (MSE ja MSU). Val-
mistame tellimisel puidust sisse-ja 
välisuksi. Valmistame vastavalt 
kliendi soovile, erinevad mõõdud 
ja värvitoonid. Valmistame ka 
mööblit, erinevate profiilidega 
liistud ja aknalauad. Restaureeri-
me vanu aknaid ja uksi. Täpsem 
info: viru.aknad@gmail.com. Meie 
veebileht: www.viruaknad.ee. Tel 
5615 7538

• Paigaldame aknaid ja uksi, teeme 
ka akende ja uste remonti, hooldust, 
reguleerimist ja paketivahetust. Tel 
5307 8178

• Terrasside ning aiapaviljonide 
valmistamine. www.kodupuit.ee. Tel 
5888 9999
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Kuuluta 
Kuulutajas!

kuulutus@
kuulutaja.ee

32 25 093

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame ehitus ja 
katusetöid.

Müüme Katuseplekki 
Tel 5668 5343, 

5686 3083

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

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

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

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

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Ühe-kahe mehe ansambel, alates 200 
€. Õhtujuht alates 150 €. Tel 5190 1697

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

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

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• 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 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Klassikaline- ja tselluliidivastane 
massaaž. Tel 5561 9793

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

• Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. Tel 507 3463
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ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

KODU

OST

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

Kinnisvaramaakleri 
teenus Andra Kivissaar. 

Tel 5664 2161

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane), KROSSIKAD, KIIVRID, 

KINDAD 

Võimalik osta järelmaksuga
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 
rollerid; ATV-d

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD

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

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

Rollerite, mopeedide 

REMONT alates 21.04

Tel 5341 5771

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Aiamööbel alates 300 €, asub Lää-
ne-Virumaal. Tel 5685 6320

• Müüa teisaldatav aiamaja, laudu ja 
prusse. Müüa madalaid hekipõõsaid. 
Tel 5568 3080

• Müüa uued plastaknad 3 x 
pakett. U-1,0, L-1385, H-1270, 3 
tk. L-870, H-1270, 2 tk. Värv väljas 
tumetamm, seest iiritamm. Tel 
505 6590

• Müüa kasvuhoone. On alustatud 
kokkupanekut - seega vajab osalist 
lahti võtmist. Kattematerjal tehase 
pakendis. Laius 3 m, pikkus 4 m, kõrgus 
2 m. Hind 170 €. Kaup asub Vaeküla 
külas, Lääne-Virumaa. Hinnapakku-
mised teha einpauloy@gmail.com. 
Tel 5373 5166

• Müüa vanemad laiad kangasteljed, 
vokk, käärpuud jpm kudumistarbeid 
Tapal. Hind 100 €. Tel 5561 8941

• Müüa 2 tugitooli (40 €), kokkupan-
dav söögilaud (15 €), nahktugitool (30 
€). Tel 5660 3463

• Müüa korralikud suurte mootoritega 
kuni 26 HJ, 130 cm lõikelaiuseid mu-
rutraktoreid. Tel 5889 9179

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

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vana või vanaaegse ümmar-
guse laua, lahtikäiv, 6 tooli, väiksema 
puhveti või kummuti ja muud mööb-
lit. Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
raamatust mööblini. Paku julgesti! 
Tel 5808 1220

• Ostan Eesti Vabariigi kullast ja 
hõbedast meene- ning juubelimün-
te (1992-2018). Lisaks võib pakkuda 
ilusaid krooni paberrahasid. Maksan 
hästi! Tel 5590 6683

• Ostan veneaegseid ja vanemaid lau-
anõusid, karpidega lusikaid, seina-
maale, samovari, käsitööraamatuid, 
naiste ehteid ja palju muud, Liina. Tel 
5639 7329

• Ostan vanema merevaigust kae-
lakee kollaste või kirjute kuulidega 
(maksan 800 € ja suuremad ka rohkem) 
ja muid vanemaid naiste ehteid - sõ-
led, prossid, sõrmused, käevõrud jne. 
Võib pakkuda karpidega lusikaid, 
nõusid, vaase jne. ALATI aus kauple-
mine ja maksan hea hinna, Liina. Tel 
5639 7329 

• Ostan tsinkvõrku (kõrgusega 1,5 m) 
kokku oleks vaja 30 m, võib olla kasu-
tatud. Tel 5803 8684

• Ostan ehitusmaterjale, võib pakkuda 
ka jääke. Tel 5685 6320

• Ostan väiksema hüdrotõstuki, 
puulõhkumise masina, haakeriistu 
traktoritele T-25, T-40, RS-09. Tel 
5687 5845

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel 
504 3326

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

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

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, sanglepp ja 
kask. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid 
(hall ja sanglepp) kohale toomisega. 
Samuti pakume halumasina (töötab 
nii bensiini- kui elektrimootoriga) 
teenust. Info tel 5349 5103

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

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

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

• Küti Saeveskis saematerjal, voodri- 
ning põrandalaud, palgi saagimise ja 
nelikanthöövelduse teenus. Info tele-
fonil 5089 215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa uued katuseplekid „KLASSIK” 
profi il P-2,5 m (7 tahvlit, tumehallid). 
Tahvli hind 10 €. Müüa kasutatud kui-
vad prussid 50x100, P-2,5m 5 tk. Ühe 
prussi hind 2 €, Margus. Tel 5904 3482

EHITUS

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 
246 pikter@mail.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul kg 1,80

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00 8,00

Salat kg 4,00

Karulauk punt 1,50

Kapsas kg 0,50

Porgand kg 0,80

Küüslauk (Kreeka) tk 1,00

Redis punt 1,00

Tomat (Poola) kg 3,50

Kurk (väike) Poola kg 3,00

Maasikas (Kreeka) kg 5,00

Kurk, poolpikk (Poola) kg 2,50

Värske hapukurk kg 8,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

TURUL ALGAS TAIMEDE, 
SUVELILLEDE, MAASIKATAIMEDE, 

PÜSIKUTE (eriti soodsalt) JA 
SEEMNEKARTULI MÜÜK!

KOLMAPÄEVAL, 9. MAIL MÜÜB PUUKOOL 
TURUL VILJAPUUDE JA MARJAPÕÕSASTE 

ISTIKUID, MAASIKA- JA VAARIKATAIMI!

AVATUD MAASIKA JA 
VÄRSKE KÖÖGIVILJA LETID!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 3.mail 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

Palun tuletage talle 
meelde, et ta Toivole võla 
kenasti ära maksaks.

Tänan!
Kuuluta
portaalis

kuulutused.kuulutaja.ee

LAUPÄEVAL, 12.MAIL
OG ELEKTRA RAKVERE TURUL Laada 39

 RAKVERE TAIMELAAT
8.00 – 16.00

Kauplejad suve- ja püsililledega 
Roosiistikud (Lätist)
Muruseemned 
Taimed kasvuhoonesse ja aeda

Kohal ka tööstuskauba müüjad!
Info tel.322 3877; turg@ogelektra.ee

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”, 
“Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 520 2036

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 5141338

• Müüa erineva suurusega kartulit, 
väga varajane „Viviana“, keskvalmivad 
„Laura“, „ Agria“ ja „Alfra“. Asukohaga 
Aasperes, transpordi võimalus. Tel 
5565 1553

• Müüa seemnekartuli suurust kar-
tulit. Suur seeme, „Laura“ ja „Gala“. 
Tel 514 1338

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 53 54 
3002 või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa hobusesõnnikut Rakvere 
lähedal Vinnis. Tel 522 8396

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 l ). Kohale toomise-
ga. Tel 520 1570

• Määri Mõis müüb puistes kvali-
teetset umbrohuvaba laudasõnni-
kust valmistatud kompostmulda. 
Keemiline analüüs ostuga kaasa. 
Veovõimalus. Tel 505 3340

• Müüa kuuse-, kase-, ja männiisti-
kud. Tel 5385 5268

• Müüa kuusehekitaimed, kõrgus 30-
50 cm, Rakveres. Tel 5561 1125

• Müüa elupuu istikuid, hauapinke ja 
hobuvanker aeda. Tel 5566 3501

• Müüa kartulivaoajaja 3 v, kivikaitsed, 
laius reguleeritav. Tel 5664 4270

• Müüa traktor Jumz 6, töökorras, li-
saks erinevad istumisagregaadid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5818 2621

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud Vene 
1/43mudelautosid. Tel 529 1288

•  A n d e r i  Ä r i s  R a kv e r e s  P i k k 
tn.6  müüme vana mööblit,  val-
g u s t e i d ,  k u p l e i d  v a n a d e l e 
lampidele, portselani, maale, vinüül-
plaate ja palju muud. www.facebook.
com/anderipood. Tel 5664 4436

• Arli Puukool müüb viljapuid, -põõ-
said, roose, maasika- ja vaarikataimi 
jne. K 09.05 Tapa 9.00, Rakvere 10.30, 
Tamsalu 12.30, V-Maarja 13.15, Rakke 
14.00, Simuna14.30, Laekvere 15.00. 
Tel 518 8465

• Müüa Rakvere turul rapsiseemet 
„Fenja“ 12. mail. Lett „Soodsad tai-
med“ saksa.

Annemäe aiand 
müüb võõrasemasid, 

amplitaimi ja teisi 
suvelilli! 

Iga päev 9-18, muul ajal 
kokkuleppel.

Müüa kurgi-, tomati- ja 
maasikataimi

Tel 506 9685, 
5648 7435

KATARIINA
KELDERRRKELLLEEKELDLLEL RREEDEEEDDERREREERRRDEDEEEEERRDKK RRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEDDDDLLLLLLLLLEEEEKK DEE RK

TANTSUÕHTU

12.05 kell 21.001.0000000005 keell 211 00000kk 225 e112.05.2 50001
Pilet 3 €

1 00005 k lll 211llk112 0511 1 000005 keell 211 00005 kelell 21111122 0000000kelllk 22kkekek5 ll5112 05112 052 0222 0112 0511
Fookus

5.05 kell 21.00 
RE-IN 3 €

• 56-aastane sale mees, kes ei suitseta, 
tutvub saleda noorema naisega. Tel 
5348 9906

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

• Anda rendile kutselise kaluri luba 
(8 nakkevõrku, 2 mõrda ja õngejada). 
Tel 5624 4605

• Müüa vana mootoriõli 0,80 l. Tel 
505 6949
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MÕNE REAGA

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Kevadtööd 
tahavad 

tegemist. 
Ära raiska 

aega!
Telli Kuulutaja 

endale 
KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 

617 7717

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

Mäletan, kuidas juba nel-
jandas klassis hakkasid välja 
kujunema erinevad rollid. 
Klassivendadele pakkus nalja 
minu perekonnanimi ja vä-
limus. Olin väga kõhn, pikka 
kasvu ja kahvatu. Mind kut-
suti kõikvõimalike surmaga 
seotud sõnadega. Aja möö-
dudes rollid kinnistusid ning 
naljad läksid veelgi julme-
maks.

Iga sõna ja nali läks mulle 
väga hinge ning tegid meele-
tult haiget. Teadsin, et nimi 
ja välimus on midagi, mida 
ma mõjutada ei saanud. Pea-
gi tekkisid sotsiaalmeediasse 
juba varikontod ning õelad 
kommentaarid minu suunal. 
See oli aeg, mil populaarsus 
väljendus noorte endi hin-
nangul nii sõprade arvus kui 
ka piltidele antud hinnetes, 
mida minul oli vähe ning see-
tõttu olin justkui teistest klas-
siõdedest halvem.

Soovisin väga kellegagi 
tekkinud olukorrast rääkida, 
kuid kodus mind ei kuulatud 
ning õpetajaid ma ei usalda-
nud. Arvasin, et nad käivad 
õpetajate toas probleemseid 
õpilasi arvustamas ning seda 
ma ei soovinud. Tundsin end 
üksikuna, nutsin sageli ja olin 
õnnetu katkine hing. Mis sel-
lest, et olin tubli erinevatel 
spordialadel ning lõpetasin 
kooliaastad seitsmenda klassi-
ni kiituskirjadega.

Igast olukorrast on väl-
japääs

Ühel hetkel hakkasin 
ka mina otsima soovitud 
tähelepanu, muutusin mäs-
sumeelseks ja tahtsin kuhugi 
gruppi kuuluda. Tuli esime-
ne armastus, millest kuju-
nes küll elu kõige valusam ja 
õpetlikum kogemus. Armas-
tuse otsa saamisel avaldati 
virtuaalmaailma vahendusel 
kõik minu peamised saladu-
sed. Sageli tehti grupivestlusi, 
kus mind alandati ja naeru-
vääristati.

Tänavune kohvifestival oli 
esimesest poole võimsam
Eelmisel reedel ja 
laupäeval peeti Kul-
tuurikatlas kohvi-
festivali ametliku 
nimetusega Tallinn 
Coffee Festival, mis 
toimus teist aastat. 
Pilet üritusele maksis 
viis eurot ja huviliste 
puudust polnud.

„Veel võimsam, 
kui aasta tagasi. Igati 
hariv, varem polnud mul kohvikultuurist üldse eriti aimu. 
Ja mis põnevad kohvid-kohvijoogid siin tasuta degusteeri-
miseks väljas on – ei teadnudki, et isegi gaseeritud kohv on 
täiesti olemas,“ oli esimesi festivalil kuuldud kommentaare.

„Mulle oli täielikuks avastuseks, et külm kohv on olemas. 
Ütleks, et printsipiaalne avastus,“ imestas ka kahekümnen-
dates neiu huvitava valiku üle.

Tallinn Coffee Festivalil (TLNCF) avanes võimalus tut-
vuda paljude erinevate ja eriliste kohvisortidega, kohvival-
mistusviiside ning kohvimasinatega. TLNCF-il hakkasid 
silma kohvitootjad-valmistajad mujaltki kui Eestist. Riiki-
dest mainiks esmalt Indoneesiat ja Türgit.

Festivalil, mille otseseks eesmärgiks on kohvikultuuri 
arendamine, osales tänavu umbes 50 brändi, aasta tagasi 25 
ettevõtet. Kuid seegi kord ei piirdutud ainult kohviga, fes-
tivalil tutvustati ka näiteks teed, kakaod ja siirupeid. Ning 
mõne leti juures sai isegi degusteerida kohvikõrvast – mit-
meid šokolaade ja maitsvaid saiakesi.

Kultuurikatla üldine interjöör aitas positiivsele üldhääles-
tatusele kindlasti kaasa, nagu ka taustaks mängitatud muu-
sika – DJ puldis oli taas kauamängivaid keerutamas üks pa-
rimaid pealinna naisdiskoreid Liisi Voolaid.

Ülo Külm

KÜBERKIUSU OHVER: oleme kõik 
pealaest jalatallani omamoodi ägedad

Ilona Kirst.
Allikas: Kommunikatsioonibüroo JLP

KOOLILASTELE SISENDAN 
PEAMISELT KOLME ASJA:
1. Kõik me oleme pealaest jalatalla-

ni omamoodi ägedad!
2. Kiusaja ei ole alati kõige hal-

vem inimene maailmas, ka tema 
käitumisel on omad põhjused. 
Jää alati iseendaks ja vajadusel 
jaga oma muret inimesega, keda 
usaldad!

3. Kiusamise vastu kiusamisega ei 
saa. Jaga headust, ole siiras ja 
aus!

Minu ümber oli veel palju 
teisigi inimesi, keda usalda-
sin, kuid kes mulle siis kor-
duvalt haiget tegid. Seetõttu 
ei julgenud ma enam ka kel-
legagi rääkida ega abi otsi-
da. Hirm jälle haiget saada 
oli väga suur. Küsisin endalt 
korduvalt, kas elu on ikka ela-
mist väärt, kui ma olen üksik 
katkine hing ja ei oska ennast 
isegi aidata.

Kooli- ja küberkiusamisse 
sekkusid minu kehalise kas-
vatuse õpetaja ja klassijuha-
taja, kellele ma olen tänase 
päevani hingepõhjani tänulik. 
Vaid nende kiire tegutsemi-
ne ja elukogemus aitasid ning 
suun asid mu õigele rajale ta-

vustele. Mul on kulunud väga 
palju tahtejõudu, et sellest üle 
olla ja lahti lasta. Gümnaasiu-
mi lõppedes tundsin siiski vii-
maks, et sulgesin selle peatüki 
oma elust.

Vabatahtlikuna 
teistele toeks

Kiusamine virtuaalmaail-
mas on aina kasvav probleem. 
Üha väiksematele lastele an-
takse kätte tahvelarvuti või 
nutitelefon. Seejuures tuleks 
olla teadlik ka võimalikest 
ohtudest, eriti neil, kes ei 
oska ennast ise kaitsta. Samu-
ti on meie ühiskonnas liiga 
palju ükskõikseid inimesi, kes 
ei näe kitsast ringist kauge-
male, kuid ometi paneme me 
selle vastutuse näiteks õpeta-
jatele, kellel on korraga sadu 
lapsi õpetada.

Sotsiaalkampaania #suu-
rimjulgus on andnud mulle 
inimesena nii võimaluse ise 
andestada ja lahti lasta kui ka 
juhtida nooremate kodanike 
tähelepanu kasvavale prob-
leemile. Antud kampaania 
raames tunnen vastutust anda 
võimalikult palju ühiskonnale 
seda, mida olen isiklikult ko-
genud, kuid mille eest oleks 
saanud mind kaitsta piisava 
info jagamise korral.

Läbi Telia vabatahtlikkuse 
algatuse programmi YOU-
NITE olen pühendanud oma 
aega ja jõudu sadade laste 
jaoks, et anda neile võima-
likult palju edasi õppetunde 
ja kogemusi, mida olen elu 
jooksul saanud ning mis oleks 
võinud lõppeda palju kur-
vemalt. Vabatahtlik töö on 
mulle tõestanud, et andmise 
rõõm on suurem kui saamise 
rõõm. Mida rohkem ma oma 
aega heategevuseks panustan, 
seda rohkem sõlmin hinges 
rahu selle valuga, mida kiusa-
mine mulle põhjustas.

Ilona Kirst,
Telia teenuste haldur

gasi.
Lõplikult hakkas küber-

kiusamine vähenema siis, kui 
muutsin kõik oma kontod 
privaatseks ega postitanud 
iga oma tegemist piltidena 
sotsiaalmeediasse. Samuti 
tegelesin aktiivselt administ-
raatorite teavitamisega eba-
sobivatest postitustest ning 
eemaldasin oma kontodelt 
inimesed, kes mulle haiget 
olid teinud. Eelkõige aitas 
küberkiusamise vastu mõt-
temaailma muutus, sest sain 
aru, et numbrid sotsiaalmee-
dias ei ole tegelikult olulised.

Valusad õppetunnid
Kiusamine on mind inime-

sena palju mõjutanud, eelkõi-
ge virtuaalmaailmas teadliku-
malt käituma. Jagan pilte vaid 
piiratud kontodel ning ei lase 
endale lähedale inimesi, kes 
minu jaoks väärtust ei loo või 
kellega ma üldse mingil põh-
jusel oma elu jagama ei peaks.

Läbides seda keerulist tee-
konda, tundub võimatu jääda 
positiivseks ja naeratada, aga 
positiivne mõtlemine ongi 
see, tänu millele ka kõige kee-
rulisematest väljakutsetest 
jagu saab. Igas olukorras, igas 
vanuses. Pärast pikalt kestnud 
väljakutset usun siiski, et kõik 
inimesed on head ning tule-
vad meie ellu alati põhjusega, 

et midagi 
õpetada.

O l e n 
õ p p i n u d 
elama tead-
m i s e g a , 
et mind 
on kiusa-
tud. See 
on mind 
inimesena 
palju mõju-
tanud ning 
a i d a n u d 
k a s v a t a -
da paksu 
naha, et 
seista vastu 
ebameeldi-

Festivalil osales kohvitootjaid-valmis-
tajaid mujaltki kui Eestist.

Foto: Ülo Külm
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Millest sai alguse sinu hu-
vi laulmise vastu?

Ema viis mind nelja-aasta-
selt huvikeskus Kullosse, kus 
tegutseb lastekoor „Raduga“. 
Samuti käisin ma vanaemaga 
tihti kontsertidel ning teine 
vanaema pani mulle alati 
mängima vinüülplaate. Lap-
sepõlves oli minu üks lem-
mikplaat Robertino Loretti 
salvestustega.

Kas koolitüdrukuna oled 
ka mõnes kooris laulnud, 
koorilaulmisega tegele-
nud?

Laulsin lastekooris „Radu-
ga“ 16 aastat, koolikooris 
ning erinevates ansamblites.

Sinu esimene tähtsaim esi-
nemine publiku ees?

Kõik esinemised on olnud 
alati minu jaoks väga olulised, 
kas koos kooriga või soolona.

Kas muusikaõpetus/laul-
mine oli koolis üks sinu 
lemmikainetest?

Minu jaoks oli seda parem 
tund, mida rohkem oli laul-
mist. Väga õnnelik olin, kui 
sai ka prantsuse keele tundi-
des šansoone laulda.

Sul on fantastiline hääl – 
kuidas selle eest hoolt 

kannad, teed spetsiaalseid 
hääleharjutusi?

Oma hääle eest tuleb kanda 
suurt hoolt, kuna see on mul 
ainus ning välja vahetada, na-
gu mõnda muud pilli, ei ole 
võimalik. Väldin külma ning 
suurt lärmi, mis mõjuvad 
häälele halvasti. Tuleb hoolt 
kanda oma üldise füüsise eest, 
hästi magada, süüa tervisli-
kult ja sportida, kuna see mõ-
jutab samuti hääle kõla. Hää-
leharjutuste valik tuleneb 
hetkeseisundist – kas on vaja 
aktiivsemat lahtilaulmist, ku-
hu on kaasatud ka füüsilised 
harjutused, või on vaja rahu-
likke ja lüürilisemaid viise.

Kui tihti nädalas laulu- 
trenni teed, laulmist har-
jutad?

Laulan iga päev ning kui 
selleks pole mingil põhjusel 
võimalust, siis tegelen nooti-
de lugemisega ilma hääleta 
ning kuulan oma tundide sal-
vestusi.

Kuivõrd enne Eurovisioo-
ni lauluvõistlust Portuga-
lis „La Forza“ kallal tööd 
teete, lihvite veel detaile, 
või mitte?

Suur töö sai tehtud juba en-
ne Eesti Laulu konkurssi. 
Töötame tiimiga show täius-

Eurolaulik ELINA NECHAYEVA: 
„Valdan itaalia keelt suhtlustasandil.“

Elina Nechayeva Eesti Laulu finaalis. 
Foto: Ardo Säks

Järgmisel nädalal toimub paljude jaoks kauaooda-
tud Eurovisiooni lauluvõistlus, kus Eestit esindab 
fantastilise häälega Elina Nechayeva looga „La 
Forza“. Lauljanna rääkis, kust tema lauluhuvi algu-
se sai, mil viisil ta oma hääle eest hoolitseb ning 
kuidas suurvõistluseks valmistutud on.

Ülo Külm

tamisega ning mina nokitsen 
veel tekstiliste nüansside kal-
lal.

Sinu esinemiskleidist – 
kes selle tegi, palju maks-
ma läks, kui mugavalt en-
nast ikkagi selles tunned?

Esitasin „La Forzat“ korsetis 
ning hiiglaslikus 52-ruut-
meetrilises seelikus, mis män-
gis ekraani rolli. Korsett on 
aastaid vana esinemiskleidi 
osa ning seeliku õmbles minu 
õmbleja spetsiaalselt selle esi-
nemise tarvis. Tegemist on 
kõige kergema kangaga, mida 
oli laost saada ning see kaalub 
6 kg. Õnneks see osutus ka 
kõige soodsamaks. Mina tun-
nen ennast kostüümis väga 
mugavalt, kuna jalgu pole nä-
ha ning ma võin võimalikult 
mugavalt ja toekalt seista.

Millisele sihtgrupile Eu-
roopas sinu eurolaul peaks 

kõige rohkem peale mine-
ma?

Ma loodan, et „La Forza“, 
mida ma esitan suure armas-
tusega kogu südamest, paneb 
helisema kõikide inimeste 
hingekeeled ning annab neile 
armastuse jõudu. Tänapäeva 
ühiskonnas peab rohkem tä-
helepanu pöörama armastu-
sele, sallivusele ja hoolivusele.

Kuidas on lood sinu esine-
misnärviga? Mida tavali-
selt enne lavaleminekut 
teed?

Esinemisnärviga on mul 
õnneks juba lapsepõlvest ala-
tes olnud kõik korras. Minu 
jaoks on väga oluline hetk ra-
hu ja vaikust enne lavale mi-
nekut, et koondada kõik oma 
mõtted, kontsentreeruda ja 
anda endast laval parim.

Pärast meeldejäävat kont-
serti või selle jooksul ta-

vatsetakse (nais)artistidele 
lilli kinkida. Millised lil-
led sulle erilist rõõmu val-
mistavad, millal viimati 
kingiti?

Mind väga liigutas suur ilus 
kevadlillede kimp, mille kin-
kisid mulle minu hääleseade 
õpilased laulukoorist „Radu-
ga“ Eesti Laulu võidu puhul.

Kellega tuntud Eesti või vä-
lismaa artistidest tulevikus 
võimalusel koostööd teha ta-
haksid, näiteks duetti laulda?

Unistan lava jagada Eesti 
tuntud dirigentide ja muusi-
kutega. Oleksin õnnelik, kui 
tekiks võimalust esineda tun-
tud ooperilauljatega, kellelt 
saaks õppida midagi uut ja 
põnevat.

Millele sa kunagi „ei“ ei üt-
le?

Heale unele ja kaunile muu-
sikale.

Millal sind Eestis laval nä-
ha saab, kas on plaanis ka 
täispika albumiga millalgi 
välja tulla?

28. mail on Nordea kont-
serdisaalis minu esimene suur 
soolokontsert. Sel õhtul ta-
han viia kõiki oma armsaid 
kuulajaid maagilisse muusi-
kahelide maailma, kus valit-
sevad armastus, kired, naljad 
ning isegi raev. Kuid kõige 
suurem jõud on ikkagi armas-
tusel, mis on kontserdi läbi-
vaks teemaks. Loodan kinki-
da publikule eredaid ja unus-
tamatuid emotsioone, mis ri-
kastavad hinge ja südant!

Millist muusikat ise meel-
sasti kuulad, millist kont-

serti viimati tõeliselt nau-
tisid?

Käisin suure ooperidiiva 
Rene Flemingu kontserdil 
Floridas, mis kinkis mulle 
fantastilisi emotsioone.

Kõige pöörasem seik, nal-
jakam juhtum, apsakas 
seoses mõne toimunud esi-
nemisega?

Mõned korrad laval lauldes 
on meelest läinud sõnad ning 
siis on tulnud appi keelteos-
kused. Fantastilisel moel on 
aju suuteline sekundi murd-
osa jooksul välja mõtlema 
uued sõnad ning sobitama ka 
mõtte järgi uue teksti.

Vaba aeg ja muud harras-
tused.

Vaba aega on väga vähe, 
kuid alati leian aega spordi ja 
raamatute jaoks.

Kui vabalt itaalia keelt 
valdad, mis sind selle keele 
juures eriti võlub, mida 
arvad nn muusikastiilist 
„italopop“?

Valdan itaalia keelt suhtlus-
tasandil. Mind võluvad ro-
maani keeled, mis on laulvad 
ja romantilised. Mul ei ole 
erilist vahet, mis muusikalise 
stiiliga on tegu. Peaasi on 
professionaalne ja kvaliteetne 
esitus, kus on sees hinge ja 
südant.

Millised on lähema ka-
he-kolme aasta plaanid?

Töötada ja näha palju vae-
va, et olla sammuke oma 
unistustele lähemal.

R 11. mai kell 17 Rahvamaja
Vasta kooli kevadkontsert

R 11. mai kell 19 Muuseum
Kodupaiga päev. 

Näituse „See kah mõni patt…“ avamine

L 12. mai kell 9 Viru-Nigula
Nigulapäeva laat

L 12. mai kell 20 Rahvamaja
Meremeeste pidu

www.viru-nigula.ee

Nigulapäev 

Viru-Nigulas
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KUHU MINNA
RAKVERE TEATER
04.05 kl 19.00 Lendas üle käopesa, 
venekeelse tõlke võimalus, Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
04.05 kl 19.00 Ükssarvikute farm 
Rakvere Teatri väike maja (lav. Ur-
mas Lennuk)
10.05 kl 19.00 Hullemast hullem 
Rakvere Teatri suur maja (lav. Eli-
na Purde)
05.05 kl 19.00 Puudutada kuud 
Rakvere Teatri suur maja (lav. Pee-
ter Raudsepp)
05.05 kl 19.00 LA H US Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Üllar Saare-
mäe)

EESTI PUUETEGA NAISTE 
ÜHENDUSTE LIIDU
21. mail algusega kell 11:45 toimub 
seminar-koolitus „Sugu ja puue“ 
Rakveres Villa Theresa’s. Eelregist-
reerimine toimub 15. maini e-posti 
aadressil virukoda@virukoda.ee või 
53429043.
Päevakava:
11.45-12.15 saabumine, registreeri-
mine
12.15-12.30 projekti tutvustus, lühi-
kokkuvõte tehtust ja eesmärgid, 
Mare Abner EPNÜL esinaine
12.30-13.40 „Seksuaalvägivald, kui-
das märgata, mis on mõjud, kes on 
riskirühmad“, dr Kai Part TÜ Nais-
tekliinikust
13.40-14.00 „Naiste vastase vägivalla 
ohvritele suunatud varjupaiga tee-
nuse osutamine Lääne-Virumaal“, 

Pühapäeval tähistatakse 
Rakvere Teatrikinos Euroopa 
päeva, mis on järjekorras 
viies Euroopa päeva tähista-
misele pühendatud kümnest 
üritusest üle Eesti.

Tasuta perepäeva avab kell 
12 teleekraanilt tuntud Ur-
mas Vaino. Kohalike noorte 
osalusel toimuvad Euroopa 
Liidu teemalised debatid ja 
kohtumine kultuuriminister 
Indrek Saarega.

Mõnusa meeleolu loovad 
Emili Jürgens, Viru-Nigula 
rahvamuusikud ning Rajaotsa 
Muusikakooli ansambel. 
Kõik huvilised saavad osaleda 
roopilli valmistamise õpitoas, 
toimub õpilasfirmade laat, 
avatud on kohvik ja lasteala. 
Põnevust pakuvad interak-
tiivne rattamäng, viktoriinid 
ning Eesti Politseimuuseum 
erinevate tegevustega.

Koostöös Rakvere Teatri-
kinoga saab näha tasuta Eu-
roopa väärtfilme: kell 11 ani-
mafilmi „Gordon & Päddy” 
(film on eesti keeles) ja kell 16 

Prantsuse komöödiafilmi 
„Päike südames”. Mõlemad 
filmid on tasuta.

Euroopa päeva tähistamist 
Rakveres korraldab Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liit ja 
Euroopa Komisjoni Eesti 
esindus (Europe Direct raa-
mes). Sündmus kuulub Eu-
roopa kultuuripärandiaasta 
2018 programmi.

Euroopa Nõukogu Euroopa 
päev on ühtlasi Euroopa 
Nõukogu asutamise aasta-
päev. Seda nimetatakse salli-
vuse, inimõiguste ja Euroopa 
integratsiooni päevaks. Eu-
roopa Liidu Euroopa päev on 
ka 1950. aasta Schumani dek-
laratsiooni aastapäev ehk 
Schumani päev ning üks Eu-
roopa Liidu sümbolitest, kuid 
mitte kogu Euroopa sümbol.

Euroopa päeva kavaga saab 
tutvuda kodulehel www.eu-
roopapaev.ee.

Kuulutaja

Tulekul on Euroopa päev
Lääne-Virumaa Naistetugikeskuse 
teenuste juht Ivika Abner
14.00-14.30 lõunapaus 
14.30-15.30 „Mitmene diskriminee-
rimine ja võimalused sellest hoidu-
da“, soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly 
Pakosta
15.30-16.30 „Haridus ja soolised ste-
reotüübid“, soolise võrdõiguslikku-
se ekspert Ülle-Marike Papp
16.30-17.00 kokkuvõte
Seminari korraldamist koordinee-
rib Lääne-Virumaa Puuetega Ini-
meste Koja (www.epnu.ee) juhatu-
se esinaine Helmi Urbalu.
Projekti toetab Hasartmängumaksu 
Nõukogu Sotsiaalministeeriumi ja 
EPIFondi kaudu.

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta! (v.a 5. 
mai)
4. mai Beer feaver õllejoomisvõist-
lus, õhtut juhib ja muusikat vahu-
tab DJ Marko Pille
5. mai 5MIINUST live, DJ Ailan 
Kytt, pilet 5 eurot
11. mai tantsulood toob teieni DJ 
Magnus Volar MAGNUS VOLAR
12. mai retrohitid VDJ Martineero

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
21. märts-12. mai Andro Kööpi isi-
kunäitus „Suhted“ Rakvere Teatris
17. aprill-12. mai kevadnäitus „Sa-
da“ Rakvere Galeriis
25. aprill-20. mai Rünno Lahesoo 
balletiteemaline fotonäitus 
„Teekond“ Art Cafés
4. mai kell 12 Hõbeakadeemia 
loeng ja hooaja lõpetamine Tallinna 
Ülikooli Rakvere Kolledžis, 
kõneleb Marko Torm
6. mai kell 12 Euroopa päev 2018 
Rakvere Teatrikinos
8. mai kell 19 Revüüteater esitleb 
„Forever young ehk igavesti noor 
neiu Eesti“ Rakvere Teatri suures 
saalis
8. mai kell 19 Theatrumi etendus 
„Isa“ Rakvere Teatri väikses saalis
10. mai kell 17 teabepäev „Eaka ini-
mese tervis reisimisel“ Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus, lektor El-
lis Kalamets
11. mai kell 12 töömess „Suveks 
tööle!“ Rakvere Spordihallis, 
tegemist on alates 9. klassi noortele 
suunatud töömessiga
11. mai kell 19 Jarek Kasari kontsert 
Pätsi Sahvri pööningul

13. mai kell 14 kogu pere kontsert 
„Isad koos lastega emadele“ Buena 
Vista Sofa Clubis
13. mai kell 16 Virumaa Kamme-
rorkestri kontsert Rakvere Güm-
naasiumi Vabaduse tänava saalis
15. mai kell 11 ja 13 Viljandi laste- 
ja noorteteatri Reky etendus „Nu-
kitsamees“ Rakvere Teatris
15. mai-2. juuni keraamikanäitus 
„Varjude mäng, variatsioonid kahe-
le – May ja Ursula Avasalu“ Rakve-
re Galeriis, näituse avamine on 15. 
mail kell 17
16. mai kell 17 Rakvere Põhikooli 
seinamaalingu avamine

LÄÄNE-VIRU 
PENSIONÄRIDE LIIT
22. mail on sõpruskohtumine Nar-
vas nende ühingu 20. aastapäeva tä-
histamiseks.
Veel on vabu kohti järgmistele 
2018.a. reisidele:
15. juuni Pandivere (Muuga, Mäda-
pea, Neeruti, Kiltsi mõisad), hind 
49 eurot;
19. juuni Lääne-Lahemaa (Kolga,-
Näkiallika, Leesi), hind 49 eurot;
27. juuni Märjamaa, Vana-Vigala, 
Velise, hind 35 eurot;
2-4. juuli Ruhnu saar, hind 176 eu-
rot;
11-12. juuli Hiiumaa(Reigi, Tahku-
na, Kassari, Kärdla jt), hind 90 eu-
rot;
1. august Lääne-Harjumaa (Saue, 
Kumna, Vääna mõis, Eesti Moo-
torspordi Muuseum), hind 57 eu-
rot;
21-22. august Läti Cesis, hind 118 
eurot.
Info Eve 5133220
Büroo avatud teisipäeviti 10-14 
Veski 4.

BIORE TERVISESTUUDIO
4. mai ja 18. mai kaaniteraapia, V. 
Kudrjavtsevi vastuvõtt
7. mai ja 9. mai kvanresonants 
test-vitamiinide ja mineraalide 
määramine, Mare Laeksi vastuvõtt
10. mai, 17. mai ja 24. mai tervisliku 
seisundi test, Eve Heinmetsa vastu-
võtt
15.  mai orotpeedi vastuvõtt, sisetal-
dade määramine dr L. Pärn
15. mai, 22. mai ja 29. mai nõelravi, 
Arina Grigorjani vastuvõtt
17. mai tervendaja Volli vastuvõtt 
Info ja reg 5017960, www.biore.ee
Laada 5, Rakveres
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TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

HINNA-
PARAAD

4.-13. MAI  Kurgiturvas 50 l

Muruniiduk Gudnord 510 SM
Võimas 2,6kW mootor, lõikelaius 51 cm,
reguleeritav niidukõrgus 20-90 mm.

-31%

-24%

1591590000€€
22900€

221919€€
289€004€/l

ERIPAKKUMINE

LOOSI LÄHEB
55xx1000€1000€

VÄÄRTUSES
Ehituse ABC 

KINKEKAARTE
Nüüd ka e-poes: www.ehituuseeaabbbc..ee

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku sealiha. Müügil ka sealihast

saslõkk, grillkoodid, erinevad
grill- ja saslõkivorstid.

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

LÕPUMÜÜK

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

Kogu kaup

-30%
Tel 322 3141

mob 525 1919

Tel 32 71 533
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