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Endist kolleegi Illar Mõttust 
ei ole enam.
1. septembril läks manalatee-
le vabakutseline ajakirjanik, 
publitsist, karikaturist ja liht-
salt tore mees Illar Mõttus. 
Kuulutajasse kirjutas-joonis-
tas ta üle kümne aasta – tema 
esimene arvamusartikkel il-
mus siin 2002. aasta mais, vii-
mane 2012. aasta lõpus.
Seejärel töötas Illar Tallinna 
Linnamuuseumi Lennusada-
mas giidina.
Olin Illariga Kuulutaja Vilde 
tänava toimetuses ülelaua-
naaber üle kümne aasta. En-
ne seda töötasime koos ka Vi-
rumaa Teatajas.
Ega ma Illari eraelust suurt 
midagi teadnud. Meeste värk, 
sellised kinnised vennad mõ-
lemad.
Aga see ei tähendanud, et 
meil jututeemat polnuks. 
Olukorrast riigis, päevapolii-
tikast, välismajandusest, filo-
soofiast, kirjandusest, kos-
mosest, millest iganes võisi-
me targutada tunde. Need 
olid huvitavad ja silmaringi 
laiendavad vestlused, sest Il-
lari silmaring ulatus kõvasti 
kaugemale kui keskmisel 
eestlasel.
Eriti meeldis talle muidugi 
kohalik poliitika. Ta valdas se-
da teemat ka kõige pisemates 
detailides. Võin kinnitada, et 
Illar oli selles valdkonnas kõi-
ge pädevam ja informeeritum 
ajakirjanik Lääne-Virumaal. 
Eks märgiline ole seegi, et Il-
lari esimene artikkel Kuuluta-
jas oli arvamusartikkel ja kan-
dis pealkirja „Näitamise ehk 
liputamise aeg”, tehes eelvaa-
te kohalikele valimistele.
Illar oli ka dramaturg – minu 
teada kolmes Eesti teatris on 
lavale toodud viis tema kirju-
tatud näitemängu. Vähemalt 
üks jäigi tal veel sahtlisse – ta 
rääkis sellest, kogus materjali, 
aga tunnistas kohati ka ise, et 
„vara veel”. See olnuks lugu 
90ndate Rakverest...
Illar oli hea käega karikatu-
rist. Juba nõukogude ajal il-
musid tema pilapildid legen-
daarses „Pikris” ja ka Kuulu-
tajasse joonistas ta neid terve 
kaustatäie. Oli ajajärk, mil iga 
Kuulutaja teise lehekülje ju-

Illar Mõttus 17. VII 1952 - 1. IX 2016

hatas sisse Illari päevapoliiti-
line karikatuur.
Sirvisin neid vanu karikatuu-
re ja saan Illari sõnadega öel-
da: „Sittagi pole muutunud!” 
Antagu see näiline robustsus 
siinkohal andeks – meeste 
värk, nagu öeldud. Illar, mui-
de, ütles täpselt nii krõbedalt 
kui vaja, aga ei muutunud 
iialgi labaseks. Ei oma kirja-
tükkides ega otseses kõnes.
Siinkohal meenus üks vahe-
seik, mis iseloomustab Illarit 
vahest ehk kõige rohkem. Oli 
ju teada avalik saladus, et ta 
kippus vahel ka napsitama. 
Ühe sellise korra ajal hakkas 
keegi teda näägutama – à la 
mis sa, Illar, siin targutad, 
vaata, mis sa kokku oled kee-
ranud jne. Siis Illar tõesti ärri-

tus ja ütles vastu: „Vaata, mi-
na saan kaineks ja olen jälle 
normaalne inimene, aga sina 
jääd kogu elu lolli juttu rääki-
ma...”
Vaadake veel kord Illari kari-
katuure ja nautige. Mulle isik-
likult meeldib toodud vali-
kust kaks eriti: see, kus roheli-
ses ürbis tegelasel ei soovitata 
Väike-Maarjasse minna, ja 
teine, kus pildil linnuke ja 
tekst digiallkirjast ja (k)Kot-
kast. Kes mäletab, see mõis-
tab, aga ei saa jätta mainima-
ta, et karikatuurid ilmusid 
kaugelt enne, kui asi asjaks 
läks.
Puhka rahus, Illar!

Endiste kolleegide nimel
Aivar Ojaperv
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VÕIDA 300 € TEKNOSE KINKEKAART!

UNIVERSAALVÄRV METALLIST PUIDUNI!

OG Elektra investeeris 
Kohtla-Järvele 4 miljonit 
eurot, avades kauban-
duskeskuse Ahtme lin-
naosasse.

Katrin Kivi

„Investeeringute mahtu võib 
võrrelda juunis avatud Kivila 
kaubanduskeskuse omaga,“ 
selgitas ettevõtte omanik 
Oleg Gross. „Pindalalt on aga 
Kohtla-Järve kauplus oluliselt 
suurem. Seal on pinda umbes 
4000 ruutumeetrit. Meie oma 
kauplus asub 1600 ruutmeet-
ri suurusel pinnal. Rendi-
pindasid on seal 2500 ruut-
meetri kandis.“
Ettevõtja on tulemusega igati 
rahul. „Maja ehitati küll 2006. 
a, kuid oli ebaõnnestunud 
ehitis,“ rääkis ta. „Võimalus 
oli vana lammutada ja uus 
ehitada, kuid läksime reno-
veerimise teed. Lõpptulemus 
sai väga hea.“
Grossi sõnul on pärast ava-
mist keskust külastanud 
keskmiselt 5000 inimest päe-
vas. „Ka käibe poolest on te-
gemist meie suurima kauplu-
sega. See on muidugi alles al-
gus ja põhjapanevaid järeldu-
si teha ei saa, kuid ootan sel-
lelt kaubanduskeskuselt 
suurt edu.“
Kaubasortiment on mõistagi 
lai, kuid ettevõtja rääkis, et 

Grossi Toidukaubad avas keti suurima kaupluse

kaubavalikus on arvestatud 
vene kliendi eripära. „95 prot-
senti meie klientidest seal on 
vene rahvusest ja venelaste 
ostuharjumus erineb eestlas-
te omast. Venelased on pare-
mad ja usinamad kokad, 
eestlased aga armastavad 
poolfabrikaate.“
Uuest kaubanduskeskusest 
võib lisaks Grossi Toidukau-
bad kauplustele leida kaks 
apteeki: Euroapteegi ja Süda-
meapteegi, Omniva esinduse, 
sularahaautomaadid ja mit-
mekülgset kaubandust.
Kaubanduskeskuses saab 
tööd üle 100 inimese,

 40 neist töötab Grossi Toidu-
kaubad kaupluses. OG Elekt-
rale kuulub üle Eesti 54 Gros-

si Toidukaubad kauplust, 
koos tööstuskaupadega on 
ettevõttel neid kokku 57.

Tiraaž nüüd 16 000Tiraaž nüüd 16 000

www.kuulutaja.ee

Avamispäeval sooritati ligikaudu 4000 ostu.

Ettevalmistused on tehtud ja personal valmis kliente teeninda-
ma.

Ahtme elanikud kaubanduskeskuse avamist ootamas.

Värskelt renoveeritud kaubanduskeskus.
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Kohaliku omaalgatuse 
programmi sügiseses 
taotlusvoorus rahasta-
takse projekte ligi 
39 000 euro ulatuses, 
kogukondliku turvalisu-
se tõstmiseks läheb ja-
gamisele 8000 eurot.

Liisi Kanna

Nädala alguses tutvustati 
Lääne-Viru Maavalitsuses ko-
haliku omaalgatuse program-
mi sügisest taotlusvooru ning 
kogukondliku turvalisuse tä-
navust taotlusvooru. Mõlema 
puhul koordineerib tegevust 
Kodanikuühiskonna Sihtka-
pital (KÜSK).

Kohaliku omaalgatuse 
voorus kaks meedet
Kohaliku omaalgatuse keva-
dises voorus said Lääne-Viru-
maal rahastuse 36 projekti 
summas 45472 eurot. Sügis-
voorus läheb jagamisele 
38856 eurot. Maksimaalne 
toetus ühele projektile on 
2000 eurot, millest vähemalt 
kümme protsenti peab olema 
omafinantseering.
Programmi eesmärgiks on 
kohaliku arengu ja kogukon-
dade elujõulisuse tugevdami-
ne kogukondliku initsiatiivi, 
koostöö ja identiteedi tugev-
damise kaudu ning kohalike 
elanike teadmiste ja oskuste 
kasvu kaudu.
Lääne-Viru Maavalitsuse 
arengu- ja planeerimisosa-
konna peaspetsialist Mari Kn-
jazev rõhutas, et põhimõtteks 
on eesmärgi rahastamine, 
mitte asjade ostmise või üri-
tuste toimumise rahastami-
ne.
Raha on võimalik taotleda ka-
hes meetmes. „Esimene mee-
de „Kogukonna areng“ on 
suunatud n-ö pehmematele 
tegevustele, teine meede  
„Elukeskkonna ja kogukon-
nateenuste arendamine“ aga 
tugevamatele,“ tutvustas 
peaspetsialist.
Kui esimeses meetmes saab 

Taotleda saab kohaliku omaalgatuse 
ja kogukondliku turvalisuse toetusi

küsida toetust näiteks ees-
märgipäraste sündmuste kor-
raldamiseks, siis teises rahas-
tatakse avalikus kasutuses 
olevate objektide loomist ja 
remontimist, puuduolevate 
teenuste tagamiseks teostata-
vaid töid jne.
Kohaliku omaalgatuse prog-
rammiga seoses sügisvoorus 
muudatusi ei toimu, küll aga 
muutusid mitmed aspektid 
juba kevadises taotlusvoorus 
ning neid muutusi tuleb jälgi-
da ka nüüd. Esiteks on pro-
jekti abikõlblik periood vara-
sema 12 kuu asemel kümme 
kuud. Teiseks ei kuulu enam 
esimeses meetmes abikõlbli-
ke kulude hulka üle saja euro 
maksvate seadmete soetami-
ne.
„Kui esineb pikemaajaline va-
jadus ja soov midagi soetada, 
siis seda saab taotleda teises 
meetmes. Muul juhul on 
mõttekam ese rentida,“ selgi-
tas Knjazev.

Kogukonna panus 
turvalisuse tõstmisel
Turvalisuse maakondlikus 
taotlusvoorus rahastatakse 
projekte kogusummas 125 tu-
hat, millest 8000 on suunatud 
Lääne-Virumaale. Maksi-
maalne toetus ühele projekti-
le on 3500 eurot. Juhul, kui 
projekti eelarve alusel soovi-
takse teha soetusi või inves-

teeringuid suuremas summas 
kui 100 eurot, on nõutav taot-
leja rahaline omafinantsee-
ring vähemalt viis protsenti 
investeeringute/soetuste 
maksumusest.
Vabaühenduste toetusprog-
rammi koordinaator Tarmo 
Treimann tõi taotlusvooru 
märksõnadena välja kogu-
konnapõhisuse, võrgustumi-
se ja ohtude ennetamise.
Toetusraha peaks suurenda-
ma kogukonna oma panust 
turvalisuse tõstmisel. Oluline 
ei ole mitte ainult taotlust esi-
tava seltsi, vaid kogukonna 
vajadus. Projekti vajalikkuse 
analüüs tuleb läbi viia koha-
likku kogukonda kaasates. 
„Võib näiteks viia läbi küsit-
luse või korraldada rahva-
koosoleku,“ tõi Treimann näi-
teid. Lisaks peab taotleja kaa-
sama sisulisi koostööpartne-
reid.
Turvalisuse maakondlik taot-
lusvoor tekitas infopäeval 
mõningast poleemikat, sest 
tekkis küsimus, kas näiteks 
päästeseltside inventari soe-
tamiseks selles voorus enam 
võimalust ei olegi.
Tarmo Treimanni sõnul on 
siiski võimalik raha taotleda 
investeeringute tegemiseks. 
Samas nentis ta, et pehmete 
tegevuste ja konkreetsete as-
jade soetamise vajadust on 
samade kriteeriumite alusel 

keeruline hinnata. „Summa 
on liiga väike, et kahte eraldi 
meedet luua,“ sõnas ta ning 
nentis, et taotluse kord ei ole 
tegelikult investeeringute 
projektide jaoks välja tööta-
tud.
Lisaks saavad võrreldes vara-
semaga nüüd päästeseltside 
kõrval toetust taotleda kõik 
vabaühendused.
Turvalisuse maakondlikud 
taotlusvoorud toimuvad kol-
mandat aastat ning Sisemi-
nisteeriumi korrakaitse- ja 
kriminaalpoliitika osakonna 
nõunik Eimar Veldre kom-
menteeris toimunud muutusi 
nõnda: „Esimesel korral olid 
fookuses siseturvalisuse va-
batahtlikud, mistõttu taotle-
jateks said olla naabrivalve, 
abipolitseinike ühendused, 
maa- ja merepäästeseltsid. 
Teisel aastal laiendasime 
taotlejate ringi ja toetust said 
küsida kõik vabaühendused, 
kes projektiga seadsid sihiks 
turvalisuse, samuti ka kohali-
kud omavalitsused. Tänavu 
on toetusvoorude koordinee-
rijaks KÜSK, mistõttu fooku-
seks tänavu ja ka edaspidi on 
vabaühendused, kes oma al-
gatustega panustavad turvali-
se elukeskkonna kujundamis-
se. Kõigil kordadel on olnud 
võimalus taotleda toetust nii 
sisuliste tegevuste läbiviimi-
seks kui ka vara täiendami-
seks.“
Veldre sõnul on seega taotle-
jate ring võrreldes eelmise 
aastaga kitsenenud, sest osa-
leda saavad vaid need omava-
litsused, kes päästekomandot 
peavad.
Veldre sõnul on taotlusvooru-
de fookused muutunud tule-
nevalt siseturvalisuse arengu-
kavast ning pelgalt turvalisu-
se vabatahtliku tegevuse 
edendamiselt on nüüd min-
dud üle laiemale kogukondli-
ku algatuse toetamisele.
Päästeseltside toetuste taotle-
mise võimalused on tema sõ-
nul aga hoopis avardunud. 
„Lisaks maakondlikele vooru-
dele on võimalus küsida toe-
tust ka Päästeametilt.“

Kunda, Viru-Nigula ja 
Aseri jätkavad kolmekesi
Siiani oli Haljala ja Kadrina valla jaoks lahti ka võimalus jät-
kata läbirääkimisi Kunda-Viru-Nigula-Aseri suunal, nüüd 
otsustasid aga viimased jätkata kolmekesi.
Esmaspäeval kogunesid maavanema Marko Tormi ettepa-
nekul Kunda linna ning Viru-Nigula, Aseri, Haljala ja Vihula 
valdade esindajad, et arutada võimalust ühinemiskõneluste 
ühiseks jätkamiseks juhul, kui viimased kaks lõpetavad kõ-
nelused Kadrina suunal.
Kolmapäeval toimunud Kunda-Viru-Nigula-Aseri ühine-
misläbirääkimiste juhtivkomisjoni koosolekul otsustati aga, 
et jätkatakse siiski kolmekesi. „Arutasime pikalt ja otsus oli 
konsensuslik,“ ütles Aseri vallavanem Koit Oras.
Küsimust käsitleti tegelikult juba eelmisel koosolekul ning 
otsus oli ka toona sama. „Esmaspäeval toimus maavanema 
ettepanekul viie osapoole vahel kohtumine, seepärast võtsi-
me teema uuesti üles,“ selgitas Oras.
Sellise otsuse ühe põhjusena tõi Oras välja territooriumi, 
mis Vihula ja Haljala kaasamisel liiga suureks muutuks.
Kunda linnapea Kaido Veski sõnul mängib kõige olulisemat 
rolli aeg: „Tahame, et leping aasta lõpuks allkirjad alla saaks. 
Oleme kolmekesi juba päris suure töö ära teinud.“
Ka kolmapäevasel koosolekul arutati põhjalikult kolme 
omavalitsuse ühinemislepingu sisu. „Lepingu kokku saami-
sel on oluline, kui üldine või detailne see on,“ leidis Kaido 
Veski ning lisas, et tema meelest ei peaks leping liigsetesse 
datailidesse langema.
Lähiajal, eeldatavasti juba selle nädala jooksul loodetakse 
lepingu eelnõu esialgne variant ka avalikkusele lugemiseks 
üles seada. Veski sõnul tuuakse selles algses variandis välja 
ka tulipunktid, milles veel kokku leppida ei ole suudetud.
Mõned küsimused võivad tema sõnul jääda ka rahvale ot-
sustamiseks. Näiteks kirjutatakse sisse kaks tulevase oma-
valitsuse nime võimalust. Praegu on sõelale jäänud nimed 
Mahu ning Viru-Nigula. Veski nentis, et tema meelest oleks 
parem, kui nimeks ei saaks ühegi olemasoleva omavalitsuse 
nimi. „Kunda linn ja Viru-Nigula ning Aseri asulad jäävad ju 
alles,“ selgitas ta.
Lahtine on praegu ka tulevase keskuse asukoht. Ka siin on 
kaks varianti: Kunda ja Viru-Nigula.
Kunda linnapea loodab, et lepingu eelnõu jõuab volikogu-
desse esimesele lugemisele novembris ning lepingu põhja-
lik versioon tuuakse avalikkuse ette oktoobriks.

Liisi Kanna

Simunas laienes lasteaed
Simuna kooli lasteaed sai tänavu suvel väikese juurdeehitu-
se. Uus ruum on mõeldud kümnele pooleteise- kuni kolme-
aastasele lapsele.
Hoone laiendusprojekti koostas FIE Aare Traks. Juurdeehi-
tus annab lasteaiale lisaks 44 ruutmeetrit kasulikku pinda.
Hooneosa kütte- ja elektrisüsteem ühendati olemasolevaga 
ning sademeveed juhiti ära kogumisalasse. 36 000 euro eest 
teostas töid AS Antaares ja OÜ Hektali 1050 euro väärtuses.
Samuti uuendas AS Antaares Simunas mänguväljakuid. Liu-
mägi paigutati ohutumasse kohta , ehitati 1,8 meetri laiune 
uus kõnnitee ja paigaldati uus liivakast. Tööde maksumu-
seks kujunes 6 760 eurot.
Laste mänguala uuendamiseks korraldati hange, mille või-
tis MoTeh OÜ hinnaga 12 500 eurot. Mängualale paigaldati 
kiik, mängumaja, väikelaste mängukeskus ja treening-
kompleks koolilastele.
Mänguala uuendamist toetati Leader-programmi meet-
mest „Kodupaik Pandivere“.

Taotlused tuleb esitada kohalikku maavalitsusse.
Foto: laane-viru.maavalitsus.ee
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Läänevirulasest Riigiko-
gu liige, ettevõtja ja en-
dine Lääne-Viru maava-
nem Einar Vallbaum ni-
metati Moldova Vabarii-
gi poolt aukonsuliks. 
Aukonsulaat hakkab te-
gutsema Kundas, Vall-
baumile kuuluva ASi La-
jos ruumides.

Katrin Kivi

Einar Vallmbaumi sidemed 
Moldovaga pärinevad 2010. 
aastast. „Olin just saanud 
maavanemaks ning kohtusin 
tollase Moldova suursaadiku-
ga Eestis, hr. Victor Guzuni-
ga,“ meenutas Vallbaum. „ Se-
alt hakkas suhtlus Moldovaga 
arenema. Muuhulgas sõlmis 
Lääne-Viru Maavalitsus 
sõpruslepingu Criuleni (nen-
de haldusjaotuse põhjal ra-
joon – toim.) maakonnaga.“
Moldovlased on Vallbaumi 
panust kahe riigi suhete aren-
damisse ka eelnevalt kõrgelt 
hinnanud. 2014. aastal anne-
tas Moldova Vabariigi presi-
dent Nicolae Timofti Einar 
Vallbaumile Au ordeni.

Tänu Vallbaumile on 
suhted arenenud
Kõige suuremaks töövõiduks 
peab Vallbaum seda, et Eestis 
sõprusvisiitidel käinud mol-
dovlased on saanud meie elu 
nähes innustust ja tutvusta-
nud läänelikku mõttelaadi ka 
oma kodukandis. „Viimastel 
valimistel hääletas Criuleni 
maakonnas 90 protsenti ini-

Einar Vallbaum nimetati 
Moldova Vabariigi aukonsuliks

Einar Vallbaum ja Moldova Vabariigi suursaadik Inga Ionesii.

mestest Euroopa Liiduga ühi-
nemise poolt,“ rääkis ta. 
„Lisaks on ka kahe riigi kul-
tuurilised suhted viimasel 
ajal väga arenenud, meie kul-

tuurigrupid on seal käinud ja 
nemad omakorda siin.”
Eestlased ja konkreetselt lää-
nevirulased on saatnud Mol-
dovasse ka jõukohast abi. Nii 

näiteks kinkis Rakvere Haigla 
moldovlastele kiirabiauto, 
hetkel on käsil järgmine abi 
saatmise projekt. „Sellest pro-
jektist võtavad lisaks minule 
osa ka Rakvere Haigla ja Oleg 
Gross,“ märkis Vallbaum.
72 000 elanikuga Criuleni 
maakond (rajoon) asub 
Kesk-Moldovas, piirnedes pe-
alinna Chisinauga, aga ka nä-
iteks separatistliku Dnestri-
äärse vabariigiga.

Kaitseb Moldova 
kodanike huve
Millega aga aukonsul tegeleb, 
kas Riigikogu liikme töö kõr-
valt selleks aega jääb?
„Aukonsuli tiitel ongi auasi,“ 
vastas Vallbaum. „Aukonsuli-
na kaitsen Moldova kodanike 
huve mulle määratud piir-
konnas.”
Vallbaumi konsulaarpiirkon-
naks on Lääne- ja Ida-Viru-
maa, Järva, Jõgeva, Harju, 
Lääne, Saare, Hiiu ning Rapla 
maakond. Vallbaumi volitu-
sed kestavad 2021. aasta lõ-
puni.
Lõuna-Eestis on Moldova au-
konsuliks alates 2012. aastast 
Tiit Vapper.
Einar Vallbaum on ASi Lajos 
asutaja ning omanik, kuid 
oma tegevpoliitiku karjääri 
ajal on ta ettevõtte tegevjuhti-
misest eemal.
Ta oli Riigikogu XII koosseisu 
asendusliige ja on asenduslii-
ge ka praegu tegutsevas Riigi-
kogu XIII koosseisus.
Vallbaum on presidendina 
juhtinud ka Rahvusvahelist 
Autovedajate Assotsiatsiooni.
Aastatel 2009-2014 oli Einar 
Vallbaum Lääne-Viru maava-
nem.

Tunnustatakse häid ettevõtjaid 
ja tublisid töötajaid 
Lääne-Viru maavalitsus tahab tõsta esile inimesi, kes on 
maakonna arengusse panustanud, ning kutsub üles esita-
ma rinnamärkide „Hea ettevõtja“ ja „Tubli töötaja“ kandi-
daate.
„Kõikide tublide inimesteni ei jõua me nagunii, kuid sel 
moel loome vähemalt võimaluse osa inimeste märkamiseks 
meie maakonnas,“ sõnas Lääne-Viru maavanem Marko 
Torm. Ta innustas omavalitsusi enda territooriumil toime-
tavaid ettevõtjaid märkama ning ettepanekuid tegema. 
„Tööandja puhul loodan jällegi, et leitakse kiires igapäevas 
aeg, et esitada ka „Tubli töötaja“ tunnustuse saamiseks oma 
inimesi. Märkamine on oluline,“ rõhutas Torm.
„Hea ettevõtja” konkursi eesmärgiks on esile tõsta ja tun-
nustada pikaajalisi ettevõtjaid, kes loovad töökohti ja kelle 
najal püsib majandus.
Kolmes järgus kavandatud rinnamärk “Hea ettevõtja 
10/15/20 aastat” antakse ettevõtjale (51 protsendi osanik, 
tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vä-
hemalt vastavalt kümme, 15 või 20 aastat. Head ja edukat 
ettevõtjat ning ettevõtet iseloomustavad korrektne makse-
käitumine, hea ettevõtluskultuur, panus piirkonna tööhõi-
vesse, kohalikku arengusse ja ühiskondlikku ellu.
Rinnamärgi “Tubli töötaja” kandidaadiks on võimalus esita-
da inimest, kes on töötanud konkreetses ettevõttes või asu-
tuses vähemalt kümme aastat, kelle panus antud organisat-
siooni arengusse on olnud märkimisväärne ja kes on olnud 
ühiskondlikult aktiivne. Nimetatud rinnamärke antakse ka-
lendriaastas kuni 15.
Ettepaneku koos põhjendusega rinnamärgi andmiseks võib 
esitada ettevõte, kohalik omavalitsus, mittetulundusühing 
või mõni muu organisatsioon.
Kirjalik taotlus koos põhjendusega tuleb esitada Lääne-Viru 
maavalitsusele hiljemalt 22. septembri kella 17ks aadressil 
F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil in-
fo@laane-viru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleks ära märkida, kellele ja mille eest rinna-
märki taotletakse, ning taotleja kontaktandmed. 
Otsuse rinnamärgi andmise kohta teeb Lääne-Viru maava-
litsuse moodustatud komisjon 26. septembril.
Lääne-Viru maavalitsus alustas „Hea ettevõtja” ja „Tubli 
töötaja” rinnamärkidega maakonna tublide inimeste tun-
nustamist 2011. aastal.

Politsei jätkab läbirääkimisi uue 
ID-kaardi lepingu sõlmimiseks
Politsei- ja Piirivalveamet jätkab läbirääkimisi, et leida le-
pingupartner ID-kaartide tootmiseks aastatel 2019-2023. 
Leping sõlmitakse tervikteenuse pakkujaga, kes toodab 
ID-kaardi plangid, isikustab need enne väljastamist ja vas-
tutab kaardi toimimise eest.
PPA viis ID-kaardi teenusepakkuja leidmiseks aasta esime-
ses pooles läbi riigihanke, milles tunnistati edukaks Safran 
Morpho pakkumine. Kaks ülejäänud hankes osalejat vaid-
lustasid otsuse halduskohtus. Kohus rahuldas kaebused 
osas, mis puudutas hanke kriteeriumite üldsõnalisust ja ot-
suse kujunemise jälgitavust. Politsei otsustas kohtuotsust 
mitte edasi kaevata ja jätkab pakkujate senise ringiga täp-
sustavaid läbirääkimisi lepingu allkirjastamiseks.
PPA hanke- ja lepingutalituse juht Kaia-Liisa Kadai sõnul on 
nii suurte hangete puhul vaidlustamine pigem tavapärane. 
„Lepingu kogumaksumust arvestades on arusaadav, et tihe-
das konkurentsis teevad pakkujad kõik endast oleneva, et 
leping sõlmida,“ ütles Kadai. Tema sõnul on PPA eesmärk 
saada läbirääkimiste tulemusel Eestile leping, mis tagaks 
inimestele kaardi kiire väljastamise, töökindluse ja turvali-
suse.
Praegu on PPA-l ID-kaardi tootmiseks Gemalto AG-ga le-
ping, mis kehtib 2018. aasta lõpuni. Vajadusel jätkab prae-
gune lepingupartner kaartide tootmist ka 2019. aastal.

Mullu tunnustati 
teiste seas „Tubli 
töötaja“ rinnamär-
giga Rakke valla-
sekretäri Aimi 
Vaimelit, kes on 
töötanud Rakke 
Vallavalitsuses 
aastast 1994 ja 
panustanud selle 
heasse käekäiku 
ning arengusse. 

Foto: Kristel Kitsing

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

5.-16. september

-58%

Ega tali taeva jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!



Kuulutaja reede, 9. september 20166 KOOLITUS/TASUB TEADA

JURIST ANNAB NÕU

Sihtasutus Eesti Rahvuskul-
tuuri Fond võtab kuni 17. ok-
toobrini vastu taotlusi 2017. 
aasta stipendiumideks ja kul-
tuuriprojektide finantseeri-
miseks.
Sihtasutus Eesti Rahvuskul-
tuuri Fond toetab: üksikisi-
kuid stipendiumidega õppe- 
ja teadustööks ning loomin-
guliseks ja sporditegevuseks; 
organisatsioone toetustega 
eesti rahvuskultuuri arenda-
mise, säilitamise ja edasi-
kandmise seisukohalt oluliste 
projektide algatamiseks ja fi-
nantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagami-
sel kaks allfondi.

Leida Rammo Linnateatri 
fond on algatatud Leida Ram-
mo poolt 20. oktoobril 2015. 
aastal eesmärgiga toetada 
Tallinna Linnateatrit ning 
tunnustada teatri loomingu-
list kollektiivi.
Leida Rammo Linnateatri 
fondi stipendiumid on mõel-
dud teatri kollektiivile loo-
minguliseks tegevuseks ja 
enesetäiendamiseks.
Konkursi Tallinna Linnateatri 
fondi stipendiumidele korral-
dab Tallinna Linnateatri juht-
kond ja loomenõukogu.
Kogukonna fond on algatatud 
Siim Kallase poolt 16. aprillil 
2016. aastal eesmärgiga toe-

tada kodanikualgatuslikke 
kogukondi Eestis kohaliku 
elu edendamisel. Toetusi ja 
stipendiume Kogukonna fon-
dist eraldatakse kord aastas 
toetamaks tegevusi, mis aita-
vad saavutada üht või mitut 
järgmistest eesmärkidest: ko-
gukonnasisese suhtlemise ja 
ühiste ettevõtmiste tugevda-
mine; uute inimeste kaasa-
haaramine kogukonna tege-
vustesse; kogukonnas vajali-
ke ja ühiselt korraldatavate 
teenuste või muude ettevõt-
miste käivitamine; koostöö 
ülesehitamine kohaliku oma-
valitsuse ja ümbruskonna ko-
gukondadega.

Halduskogu on neljaliikmeli-
ne: Urmo Kübar, Teele Pehk, 
Peeter Vihma, Liia Lust 
Allfondide nimekirja ning 
taotluse ankeedid leiate Siht-
asutuse Eesti Rahvuskultuuri 
Fond koduleheküljel www.
erkf.ee. Taotluste vastuvõtt 
lõpeb esmaspäeval, 17. ok-
toobril kell 16. Taotlused esi-
tage Sihtasutuse Eesti Rah-
vuskultuuri Fond aadressil: A. 
Weizenbergi 20A-13 (III kor-
rus), 10150 Tallinn. Telefon 
601 3428, vastuvõtt tööpäeviti 
10-16.

Lugeja küsib: Asusin tööle väikepoe 
klienditeenindajana kaubanduskesku-
ses. Tööpäeva kestus on 12 tundi ning 
enamiku ajast töötan üksinda. 30minu-
tilisel lõunavaheajal ning tualetis käi-
misel asendab mind samas kaubandus-
keskuses ettevõtte teises poes töötav 
kolleeg. Varasemalt oli leti taga tool, kus 
klientide puudumisel võis istuda ja pu-
hata, kuid enam seda pole. Kas mul on 
õigus nõuda lisapause, et tagaruumis 
puhkamas käia?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni 
töökeskkonna konsultant.

Töötamine seistes või pidevalt ringi lii-
kudes võib aja jooksul viia lihaste, 
kõõluste ja sidemete füüsilise ülekoor-
museni, mille esmaseks tunnuseks on 
valu kehas. Püsivate tervisekahjustuste 
vältimiseks peab tööandja kohandama 
töö töötajale võimalikult sobivaks ning 
võimaldama tööpäeva või töövahetuse 
jooksul tööaja hulka arvatavad vahe-
ajad.
Lihasväsimusest taastumiseks on 
mõistlik varustada töötamiskoht selja-
toega töötooliga, millel töötajal on või-
malik sobival ajal istuda. Sagedane on 
töökorraldus, mille puhul iga kahe tun-

ni töötamise järel saab töötaja 10-15 
minutit puhata. Sobiva töökorralduse ja 
vaheaegade osas soovitame eelkõige 
rääkida tööandjaga, sest töötaja heaolu 
ning tervisekahjustuste tekke vältimine 
on ju otseselt ka tema huvides.
Kui tööandja peale seda ei korralda 
tööd ümber, võite pöörduda Tööins-
pektsiooni ning esitada avalduse järele-
valvemenetluse alustamiseks. Samuti 
on Tööinspektsioonil plaanis oktoobris 
kontrollida kaubanduskeskusi Eesti eri 
paigus.

Lugeja küsib: Septembrist lähen üliko-
oli õppima ja kool on igal neljapäeval 
ning reedel. Töögraafik aga langeb kaks 
korda kuus neljapäeva ja reede peale. 
Kas õppepuhkust on võimalik võtta ka-
he päeva kaupa?

Vastab Tööinspektsiooni töösuhete 
nõustamistalituse nõustamisjurist An-
drei Polovnjov. Töötaja ei pea õppe-
puhkust välja võtma ühes osas ning se-
da võib vajadusel võtta ka kahe päeva 
kaupa.
Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt on 
töötajal õigus saada õppepuhkust täis-
kasvanute koolituse seaduses (TäKS) 
ettenähtud tingimustel ja korras. Õppe-
puhkuse eesmärk on anda töötajale va-
ba aega õppimiseks ja tööalaseks ene-
setäiendamiseks. Õppepuhkust antakse 

kalendripäevades, töötaja ei pea kas-
utama õppepuhkust ühe osana ning se-
da võib vajadusel võtta ka paari päeva 
kaupa.
TäKS sätestab, et töötajale ja ametniku-
le antakse tema taotluse ning õppeasu-
tuse teatise alusel tasemeõppes või tä-
ienduskoolitusasutuse pidaja läbiviida-
vas täienduskoolituses osalemiseks õp-
pepuhkust kuni 30 kalendripäeva ka-
lendriaasta jooksul, millest 20 päeva 
eest makstakse keskmist töötasu. Õp-
pepuhkuse saamiseks tuleb esitada 
tööandjale avaldus ning teatada õppe-
puhkuse soovist ette 14 kalendripäeva. 
Avaldusele tuleb lisada ka õppeasutuse 
teatis.
Tööandjal on õigus õppepuhkuse and-
misest keelduda järgmistel juhtudel: 
töötaja ei teata korrektselt vähemalt 14 

kalendripäeva ette või ei too tööandjale 
õppeasutuse teatist; töötaja on akade-
emilisel puhkusel ning õppetööst os-
avõtt pole võimalik; õppepuhkuse päev 
või järjestikused õppepuhkuse päevad 
langevad üksnes töötaja puhkepäeva-
dele.
Lisaks võib tööandja õppepuhkuse kat-
kestada või selle andmise edasi lükata 
töölepingu seaduses ettenähtud tingi-
mustel (hädavajadus). Tegemist on er-
andlike olukordadega, mida ei ole või-
malik muul viisil lahendada kui töötaja 
tööle kutsuda ja tööajakava ümber te-
ha. Puhkuse katkestamisel või edasilük-
kamisel tuleb kasutamata jäänud puh-
kuseosa anda vahetult pärast takistava 
asjaolu äralangemist või poolte kokku-
leppel muul ajal.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri 
Fond alustas taotluste vastuvõttu
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•  Va j a t a k s e  e h i t u s t ö ö l i s i 
Soome! Soome firma pakub 
t ö ö d  s i s e k r o h v i j a t e l e /
fassaadikrohvijatele/ maalritele/ 
plaatijatele/ müürseppadele 
(piirkond:  Helsinki ,  Espoo, 
Vantaa). Võta ühendust tel. +358 
4172 21648

• Soome firma pakub tööd 
kogenud katuseehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk 
on korralik ja vastab Soome 
ehitusala tingimustele. Lisainfo 
telefonil +358 40 5492 666 või 
saada CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

•  S oome f ir ma pakub tööd 
kohusetundlikele ja kogemustega 
ehitustö ö listele.  Vaja l i ku d 
roheline kaart, veronumber. 
Napsumehi ja muidu viilijaid ei 
otsi. Huvitatutel kirjutada e-posti 
aadressile: ehitasoomes@hotmail.
com

• Otsin ehitus ele  tööjõudu 
(Soomes). 8 €/h. Tel 5646 7038, 
Siim

• Vajan meesterahvast maale 
abiliseks. Kiire! Tel 5637 9103

• Hei pensionär või vaba lukksepp, 
keevitaja .  Ehitame kaksvõll 
mikseri oma tehasele. Ka sina 
võid tulla tööle 2-3 kuuks meile 
appi. Eesti Portselan OÜ, Pajusti. 
Helista Julgesti: 5854 0883 Urmas, 
514 3901 Marko

• Pakun teenust vanainimeste 
eest hoolitsemisega (koristan, 
käin poes ja söögitegemine). Tel 
5627 4040

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 
5627 4040

• Kohusetundlik koristaja otsib 
tööd Rakvere linnas. Tel 5639 9498

• Kogemusega valvetöötaja ootab 
tööpakkumisi. Tel 5674 2631

• Otsin tööd logistika valdkonnas 
(logistikaõpe poole peal). Võib 
teha ka muid tööpakkumisi. 
Valmis koheselt tööle asuma. Tel 
5699 6916

OTSIN TÖÖD

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

• Vajame 7aastasele autistist 
p oisile  tug i isikut  mitmeks 
aastaks. Tel 5386 5906

• Vanem naisterahvas vajab 
hooldajat. Elamispinna võimalus. 
Tel 55663733

• Vajangu farm võtab tööle 
sigade tapja. Väljaõpe kohapeal. 
Info tel 511 8848

•  A a s p e r e  A g r o  O Ü  v a j a b 
robotlüpsifarmi töötajat. Soovitav 
töökogemus loomakasvatuses, 
arvuti kasutamise oskus. Töö 
vahetustega. Vajadusel korter 
Aasperes. Info tel 5757 0088
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Rakvere kesklinnas Eri-
mööbli salongis saavad 
tellida mööblit ka kõige 
nõudlikumate  soovide-
ga kodu või kontori si-
sustajad. Salongi ja 
tootmist veab meie ko-
halik Lääne-Virumaa et-
tevõtte.

Katrin Kivi

Erimööbli salongi juhataja 
Kaja Jaansoni sõnul on Er-
imööblil valmisolek toota 
täpselt sellist mööblit, nagu 
klient soovib. „Enamik kliente 
alustab oma kodu sisustamist 
just köögimööblist, pärast 
mida aitame sisustada ka 
muid ruume, “ selgitas salon-
gi perenaine. „Köögid moo-
dustavad küll suurema osa 
meie toodangust, kuid 
tagaplaanile ei jää ka erila-
hendustega garderoobid, 
kontori-, vannitoa-, elutoa-,  
magamistoa - ja lastetoamöö-
bel.“  
Kaja Jaanson rääkis, et unel-
mate köögi rajamiseks tuleks 

varuda aega. „Alustuseks 
võiks otsida inspiratsioonip-
ilte ning mõelda läbi oma 
elustiil,“ õpetas Jaanson. 
„Eesmärk on saada aimu, mis 
kliendile meeldib, et ta end 
oma uues köögis hästi tun-
neks.“
„Järgmise sammuna võiks 
võtta köögi esialgsed 
mõõdud, teha ruumist pildid, 
kritseldada esialgne eskiis,“ 
jätkas ta. „Mõõtude täpsuse 
pärast ei pea muretsema, sest 
hiljem teostab meie spetsial-
ist ka kontrollmõõtmise. Kui 
kliendil on esialgsed mõõdud 
võetud, võiks kokku leppida 
konsultatsiooniaja –  koha-
peal saame nõu pidada ma-
terjalide osas, täpsemalt läbi 
rääkida, millised ootused 
kliendil on, ning vastavalt sel-
lele aitan leida parima lahen-
duse.“
Salongi juhataja sõnul kestab 
esmane konsultatsioon kesk-
miselt tund aega. „Planeerim-
ist silmas pidades on kliendil 
kaks võimalust,“ selgitas ta. 
„Võib pöörduda sisekujunda-
ja poole, kes aitab luua esi-
mesed visioonid. Kui kliendil 
jooniseid pole, siis loomuli-

kult aitame ka meie projek-
teerida. Meil on vastav arvuti-
programm, millega töötame. 
Vahel tuleb teha kujundusi 
päris palju, aga eesmärk on 
see, et klient oleks oma uues 
köögis rahul ja õnnelik.“

Eritellimusmööbli 
hinnaklass
Ilmselt on klientide kõige 
sagedasem küsimus: „Kui 
palju maksab?“ „ Loomulikult 
peab erimööblit tellides 
arvestama, et tegemist on 
unikaalse ning personaalse 
tootega, mida tavapoest ei 
leia, vastavalt sellele on ka 
hinnad kõrgemad,“ rääkis 
Jaanson. „Oleme suunatud 
kliendile, kes soovib individ-
uaalset lähenemist ja ootab 
maksimaalset kvaliteeti.“
Ja kvaliteeti on Erimööbli te-
gijad valmis ka tagama, sest 
oma klienti ei jäeta hätta ka 
pärast ametliku garantiiaja 
lõppemist.
Kui palju mööbel maksab, on 
väga raske öelda, sest hinnad 
varieeruvad seinast seina. 
„Väikeste köökide puhul al-
gavad hinnad tuhandest, aga 
oleme teinud ka kööke, mille 

maksumus ületab 10 000 eu-
rot. Kui väga jämedalt öelda, 
siis keskmine köök jääb ehk 
3000-5000 euro piiresse .“
„Vajadusel pakume võimal-
ust soetada mööbel ka LHV 
järelmaksuga,“ selgitas Jaan-
son.

Terviklahendus ideest 
paigalduseni
Erimööbel pakub võimalust 
soetada koos köögimööbliga 
ka kogu köögi- ja sanitaarteh-
nika. Koostööd tehakse vaid 
usaldusväärsete partneritega.
Lisaks mööbli transpordile ja 
paigaldusele pakutakse ka 
elektri- ja sanitaartööde 
teenust, mida paljud kliendid 
kenasti kasutavad, sest nii on 
köök paigalduse lõpuks ka 
kasutamisvalmis.
Erimööbli toodete valmimis-
järjekord on võrdlemisi pikk. 
„Jah, praegu on meil tõesti 
järjekorrad päris pikaks ven-
inud, võtame töid juba no-
vembrisse,“ nentis Jaanson. 
„Ettevõte kasvab ja areneb 
ning klientide puuduse üle 
kurta ei saa.“

Erimööblit tehakse hingega
Fotol Kaja Jaanson 

Foto: Katrin Kivi

Ettevõtluse ja tootearenduse 
tippkoolitajad tulevad Rakverre
Lääne-Viru maavalitsus ja Europe Direct Lääne-Virumaa 
teabekeskus korraldavad 5. oktoobril Rakvere teatrikinos 
konverentsi, millega pakutakse uusi ja innovaatilisi lahen-
dusi maakonna loomeettevõtetele oma toodete arendami-
seks ja turundamiseks.
Konverentsil räägib eelkõige taaskasutusel põhinevate rõi-
vaste disainerina tuntud Reet Aus toote disainist, Marketin-
gi Instituudi tegevjuht Anu Mall Naarits toote turundami-
sest ning loovatest üritustest kõneleb Pimedate Ööde filmi-
festivali näitedirektor ja programmijuht Tiina Lokk.
Vestluspaneelides räägitakse Lääne-Viru maakonna loova-
test toodetest ja üritustest ning otsitakse viise, kuidas neid 
maakonna heaks paremini ära kasutada. Loomeinkubaatori 
teemadel debateerivad Viljandi loomeinkubaatori ja Loov 
Eesti esindajad.
Loomemajanduse konverents kutsuti ellu piirkondliku foo-
rumina, arutlemaks ja motiveerimaks Lääne-Virumaa loo-
meettevõtjaid ning kutsumaks neid kaasa mõtlema, kuidas 
anda oma loomingule suurem väärtus ja kuidas seda ini-
mesteni viia.
Konverentsile on osalema oodatud nii loome- kui ka teiste 
valdkondade ettevõtjad, kes otsivad uusi ideid ja soovivad 
arendada oma tooteid. Konverents on mõeldud ka kohalike 
omavalitsuste ning kodanikeühenduste esindajatele, kes 
loomemajanduses oma piirkonna arendamise või tegevus-
valdkonna laiendamise võimalusi näevad. Ent oodatud on 
loomulikult ka need, kes loomemajanduse valdkonda ei 
tunne, ent asjast huvituvad.
Loomemajanduse konverentsi avavad kell 10.00 Lääne-Viru 
maavanem Marko Torm ja kultuuriminister Indrek Saar, 
päeva modereerib EV 100. aastapäeva ja ELi eesistumise 
rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv.

Riik suunab lokaalsetesse 
küttelahendustesse 7 miljonit
Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kooskõ-
lastusele eelnõu, millega riik toetab ebaefektiivse kaugkütte 
asendamist lokaalsete kütteseadmetega 7 miljoni euroga.
„Täna on Eestis piirkondi, kus elanikud on ühendatud nii-
võrd ebaefektiivse kaugküttevõrguga, mida ei ole enam ots-
tarbekas renoveerida,“ ütles minister Michal. „Määruse ra-
kendumisel saab toetust hoone küttesüsteemi renoveerimi-
seks, mille tulemusena paigaldatakse hoonele lokaalne ka-
tel ja hoone eraldatakse kaugküttevõrgust,“ lisas ta.
Üldjuhul toimuks majades üleminek taastuvenergiat kasu-
tavatele kateldele, mis hakkavad kasutama pigem kodumai-
seid kütuseid nagu puiduhake ja puidupellet, mis on vedel-
kütustega võrreldes stabiilsema turuhinnaga. Samuti võib 
kasutada lahendustena soojuspumpade paigaldamist. Ju-
hul, kui hoones on juba gaasivõrk, võib olla majanduslikult 
mõistlik hakata hoonet kütma gaasiga.
Toetust saavad küsida kohalikud omavalitsused, soojusette-
võtjad, hoonete omanikud või mittetulundusühingud ole-
masolevale hoonele lokaalse kütte ehitamiseks. Renoveeri-
mistööd peavad olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse 
kinnitatud kehtiva soojusmajanduse arengukavaga. Potent-
siaalis on sihtgrupiks just väikesed piirkonnad, kus on aja-
looliselt kõrge soojuse hind.
Toetust saab küsida soojuse tootmise seadme ostuks, vana-
de kaugküttetorustike ja katelde likvideerimiseks ning uue 
katla ja hoone soojussõlme vahelise ühenduse ehitamiseks. 
Toetuse minimaalne summa kortermajade kohta on 2000 ja 
maksimaalne 100 000 eurot.
Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. 
Toetusi hakkab jagama Sihtasutus Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus (KIK). Toetust saavad need tegevused, millele 
viitab kohalik soojusmajanduse arengukava ning kui ole-
masolev kaugküttesüsteem pole jätkusuutlik.
Riigilt on võimalik saada toetust ka kaugkütte soojustorusti-
ku ning katelde renoveerimiseks, juhul kui kaugküttega jät-
kamine on otstarbekas. Täpsemat informatsiooni saab KIKi 
kodulehelt.

Antakse välja järjekordne Vest-
Agderi stipendium
Lääne-Viru sõprusmaakond Vest-Agder Norrast annab 
üheksandat korda välja 25 000 Norra krooni suuruse stipen-
diumi meie maakonnas tegutsevale kunstnikule või kultuu-
ritegelasele.
Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuuri- ja 
kunstikeskkonda maakonnas ning luua kohalikule kunstni-
kule või kultuuritegelasele võimalus edasi areneda.
Vest-Agderi kunstistipendiumist on eelneva kaheksa aasta 
jooksul toetatud kolmeteist Lääne-Virumaa inimest. Mullu 
said stipendiumi vabakutseline tantsija ja balletiõpetaja 
Mehis Saaber ning klarnetist Taavi Orro.
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Koostamisel on Viitna 
maastikukaitseala 
(MKA) kaitsekorraldus-
kava 2017-2026, mille 
eelnõu avalikustamise 
koosolek toimus möö-
dunud nädalal lõpul 
Kadrina vallamajas. Ka-
vas olevate tööde teos-
tamiseks on ette näh-
tud 25 tuhat eurot.

Liisi Kanna

Kaitsekorralduskavaga kirjel-
datakse alal paiknevaid loo-
dusväärtusi, nende mõjute-
gureid ja kaitsemeetmeid. 
Välja on toodud ka tegevuste 
tabel, kus märgitud tõenäo-
line läbiviimise aeg ja maksu-
mus.
Viitna maastikukaitseala pin-
dala on 314,6 hektarit, millest 
vaid kuus hektarit on era-
maad. Keskkonnaameti Viru 
regiooni kaitse planeerimise 
spetsialist Imbi Mets kirjeldas 
kaitsekorralduskava ning tõi 
välja, et alal paikneb kümme 
kaitsealust taimeliiki, millest 
kuus on seatud ala kai-
tse-eesmärgiks. Nendeks lii-
kideks on roomav öövilge, 
järv-lahnarohi, lamedalehine 
jõgitakjas, ujuv jõgitakjas, 
vesilobeelia ja valge vesiroos.
Näiteks vesilobeeliaid leidub 

praegu Eestis vaid seitsmes 
järves, nende hulgas Viitna 
Pikkjärves. 
Lisaks leidub Viitna MKAl 
kaks ohustatud seeneliiki: li-
matünnik ja kährikseen. 
„Eestis on ainult 11 kährik-
seene leiukohta, Viitna MKAl 
on liiki leitud kolmes kohas,“ 
kirjeldas kaitse planeerimise 
spetsialist.
Kaitset vajavad ka Viitna 
järved, millest kaks - Pikkjärv 
ja Nabudi – kuuluvad ohus-
tatud elupaigatüüpide alla. 
Näiteks kuulub Pikkjärv 
liivaalade vähetoiteliste 
järvede hulka ning Eestis uu-
ritud järvedest kuulub sell-
esse tüüpi vaid kaheksa pro-
tsenti.
Suurima osa Viitna MKAst 
moodustavad metsa-
kooslused. Kaitseala
metsad on erivanuselised, 
leidub palju vanemaid met-
saosasid, mis on kasvukohaks 
mitmetele
ohustatud, haruldastele ja 
kaitsealustele liikidele. 
Muuhulgas leidub Viitna 
MKAl 165aastaseid mände.

Keelatud tegevused
Koosolekul kirjeldati ka tege-
vusi, mis Viitna MKAl 
keelatud on.
Näiteks selgitas Mets, et kuna 
lobeeliad kasvavad kalda 
ääres, on Pikkjärve minek 
lubatud vaid liivaalaga põhja-
kaldalt. Ka kalapüük on 

Viitnal vajavad kaitset nii metsad kui järved

piiratud, Pikkjärvel tohib vaid 
jääpüüki harrastada. Viitna 
MKAl on keelatud ka telki-
mine ja lõkke tegemine, välja 
arvatud Linajärve ääres. Ka 
metsa majandamine sihtkait-
sevööndis on keelatud.
Samas rõhutas Keskkonnaa-
meti looduskaitse juhtivspet-
sialist Maret Vildak, et kaitse-
korralduskava ei määra seda, 
mis on keelatud. „Piirangud 
paneb paika 2014. aastal vas-
tu võetud kaitse-eeskiri, kava 
on kaitse korraldamiseks,“ 
sõnas Vildak

Tehtavad tööd
Kaitsekorralduskavas toodud 

tööde teostamiseks on ette 
nähtud 25 tuhat eurot. Selle 
raha eest paigaldatakse ja 
hooldatakse kaitseala tähise-
id ning hooldatakse õpperada 
ja taristut. Kaheksa tuhat eu-
rot suunatakse selgrootute 
uuringusse. „Plaanime tellida 
uuringu, selgitamaks, kui pal-
ju ujureid Viitna järvedes 
leidub,“ sõnas Mets. Viimased 
on otseselt seotud järvede 
vee seisundiga.
Lisaks teostatakse riiklik seire 
vee näitajate hindamiseks. 
„Pikkjärve puhul on vajalik 
pH taseme alandamine ja vee 
läbipaistvuse suurendamine. 
On selge, et suvel vee kvali-

teet halveneb,“ rääkis Mets.
Avalikustamise koosolekul 
tekitas kohalike hulgas küsi-
musi, miks maastikukaitseal-
al tuulemurde ei koristata 
ning lamavad puud maha ve-
delema jäetakse. Maret Vildak 
selgitas aga, et see on vajalik, 
sest needki puud on kellegi 
elukeskkond. „Üks asi on vi-
suaalne vaade, aga looduskai-
tse seisukohalt on lamav puu 
normaalne nähtus ning 
langepuidu olemasolu olu-
line,“ sõnas ta ning nentis, et 
kaitstavad alad peavad ta-
sakaalustama majandusmet-
sades olevat mitmekesisuse 
puudust.

Peipsil algab põhja- ja 
pöörinooda ning nak-
kevõrguga püük
Keskkonnaminister Marko 
Pomerants allkirjastas 
määruse muudatuse, mille 
kohaselt lükkus Peipsi, 
Lämmi- ja Pihkva järvel 
põhjanooda, pöörinooda 
ja nakkevõrguga püügi al-
gus edasi 1. septembrilt 15. 
septembrile.
Põhja- ja pöörinoodaga 
püügi edasilükkamine oli 
vajalik, et koha saavutaks 
kindlasti kokku lepitud 
alammõõdu ega korduks 
2014. aasta septembri al-
guse olukord, mil püük 
katkestati massilise ala-
mõõdulise koha esinemise 
tõttu saagis. Jaheneva vee-
ga on ka vette tagasi lasta-
va alamõõdulise koha ellu-
jäämus suurem. Püügikee-
lu pikendamine kehtestati 
Eesti-Vene kalapüügiko-
misjoni soovituse alusel.
TÜ Eesti Mereinstituudi 
soovituse järgi kehtesta-
takse ainult põhja- ja pöö-
rinoodaga ahvenapüügi 
ajaks väiksem koha alam-
mõõt. 15. septembrist kuni 
ahvenapüügi peatamiseni 
ei või Peipsi, Lämmi- ja 
Pihkva järvel püüda koha, 
mille pikkus ninamiku ti-
pust (suu suletud) kuni sa-
bauime keskmiste kiirte al-
guseni on väiksem kui 20 
cm või pikkus ninamiku ti-
pust (suu suletud) kuni sa-
bauime lõpuni on väiksem 
kui 25 cm.
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Sigade Aafrika katku le-
viku suvine kõrgaeg 
jääb saagikoristusajale, 
mil viljad valmivad ja 
metssead tulevad põl-
dudele sööma. Seepä-
rast peavad nii loomapi-
dajad kui teraviljakas-
vatajad sel ajal bioohu-
tusele erilist tähelepa-
nu pöörama.

Enno Piisang,
Maaeluministeeriumi loomater-

vise büroo juhataja
Allikas: maablogi

Sigade söötmiseks tohib ka-
sutada sööta, mida on 30 päe-
va jooksul enne kasutamist 
hoiustatud nii, et on välista-
tud nii loomade kui võimalik-
ku viirust edasikandvate ini-
meste juurdepääs sellele, või 
mida on kuumtöödeldud väl-
jaspool farmi territooriumit 
viiruse hävitamiseks piisaval 
meetodil.
Teadlaste hinnangul hävib 
viirus teraviljas, kui seda kui-
vatatakse maksimaalsetel lu-
batud temperatuuridel. Kuna 
enamasti on kuivatustempe-
ratuurid madalamad, siis tu-
leks vilja pärast kuivatamist 
ohutuse tagamiseks veel vä-
hemalt kuu jooksul hoiusta-
da, enne kui seda võiks kasu-

Teraviljade valmimine suurendab seakatku leviku riske

tada seasöödaks. See tähen-
dab, et põllult värskelt koris-
tatud uudsevilja on keelatud 
loomadele sööta.

Väldi sööda saastumist 
valmistamisel ja 
ladustamisel
Haljassööda söötmine siga-

dele on keelatud. Veelgi enam 
– tuleb välistada haljassööda 
toomine sigala territooriumi-
le. Eesti Maaülikooli poolt 
2015. aasta sügisel läbiviidud 
täiendavast epidemioloogili-
sest uuringust selgus, et vä-
hemalt ühel juhul oli farmis 
toimunud seakatku puhangu 

tõenäoliseks põhjuseks just 
haljassööda kasutamine.
Kuid sööt võib saastuda sea-
katku viirusega ka jahvatami-
sel, segamisel ja hoiustami-
sel.
Seepärast tuleb söödavilja ja 
sööda ladustamise ning söö-
da valmistamise kohas bioo-

hutuse tagamiseks välistada 
metssigade ligipääs ja piirata 
kõrvalise transpordi juurde-
pääsu. Samuti tuleb veokid ja 
laadurid pesta ja desinfitsee-
rida, kui neid on kasutatud 
muudeks töödeks.

Teraviljajääke ei tohi 
jätta metssigadele
Hoiduda tuleb teravilja- ja 
loomasööda jääkide ja muu-
de taimsete jäätmete viimi-
sest metsa. Loomapidamiset-
tevõtetes, aga ka teraviljakui-
vatites ja -hoidlates tekib söö-
dajääke, teravilja pühkmeid 
ja sorteerimise jääke. Sügisel 
koguneb majapidamistest 
aiandusjääke ja kuivatitest te-
raviljajääke. Sageli mõeldakse 
siis, et oleks hea neid prügi-
lasse viimise asemel kasutada 
metsloomade söötmiseks. Nii 
tekitatakse metsa uusi sööt-
miskohti. Metsloomade 
täiendav söötmine aitab aga 
kaasa nende arvukuse tõusu-
le, samal ajal, kui jahimehed 
pingutavad metssigade po-
pulatsiooni vähendamise ni-
mel.

Haigustekitaja võib
jõuda farmi ka 
põllutehnikaga
Hoolikas tuleb olla ka vilja-
põllul kasutatava tehnika lii-
kumisel. Saagi koristamisel 
on raske hoida põllumajan-
dustehnikat saastumisest, kui 
metsloomad on põldudel pi-

devad külalised. Põllumajan-
dustehnika saastumisega ja 
saastunud tehnika sattumise-
ga farmi territooriumile 
luuakse metsloomade ja põl-
lumajandusloomade popu-
latsiooni nähtamatu kontakt.
Kui haigustekitaja on sattu-
nud farmi territooriumile, on 
see ainult aja küsimus, kui 
inimeste tegevuse tulemuse-
na toimetatakse see edasi 
loomadeni ja loomad nakatu-
vad. Mida lähemale tulevad 
metsloomad farmidele, seda 
suurem on haiguste leviku 
oht metsloomade populat-
sioonist farmi.

Bioohutuse eest 
vastutab loomapidaja
Loomade tervise, heaolu ja 
farmide bioohutuse eest vas-
tutab loomapidaja. Oluline 
on rakendada bioohutus-
meetmeid ja kaardistada 
bioohutuskavas kõik võimali-
kud riskid. 
See tähendab, et bioohutuse 
tagamiseks ei piisa vaid ühe-
kordsetest tegevustest ja in-
vesteeringutest farmi nõuete-
ga vastavusse viimiseks, vaid 
see eeldab igapäevasid järje-
kindlaid tegevusi ja hoolsust. 
Seejuures tuleks eriti hoolikas 
olla materjalide, söötade, teh-
nika, loomade ja inimeste lii-
kumise korraldamisel farmi 
territooriumile ja farmisise-
selt.
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Keskkonnaagentuur ja Tartu 
Ülikooli Mereinstituut alusta-
sid koostööd, millega kesk-
konnaagentuur annab oma 
valduses oleva kalaloenduri 
ajutiselt kasutada Tartu Üli-
kooli Eesti Mereinstituudile, 
kes loenduri abil teeb kalade 
rände seiret Eesti jõgedes. 
Tööde käigus kogutud and-
mete alusel on võimalik hin-
nata kalade rändemustrit ja 
teha järeldusi kalapääsude 
efektiivsusest.
Keskkonnaagentuuri direktor 
Taimar Ala näeb sellisel va-
hendite ja teadmiste jagami-
sel põhineval koostööl suurt 
tulevikku. „Soovime näha tu-
levikus veelgi tihedamat 
koostööd ja rohkem tulemus-
tele orienteeritust. Ühiselt 
saavutame seatud eesmärgid 
märgatavalt kiiremini, and-
mete kvaliteedi paranemisest 
rääkimata. Tartu Ülikooli Ees-
ti Mereinstituudi poolt kogu-
tavad andmed on olulised 
kõigile osapooltele, riigile on 
need vajalikud edasiste otsus-
te langetamiseks,“ kommen-
teeris Ala.
Infrapunakiirgusel põhinev 
skaneerimise tehnoloogia ja 
kõrge resolutsiooniga kaame-
ra võimaldavad tuvastada eri-
nevaid kalaliike, neid loenda-
da, mõõta ja registreerida ka-
la skännerist möödumise täp-
se aja. Lisaks on kalaloenduri 
abil võimalik koguda olulisi 

Kogutakse täpsemaid andmeid kalade 
liikumise ja kalapääsude efektiivsuse kohta

võrdlusandmeid kalade rän-
de liikumismustrite muutus-
test aastate lõikes ning hinna-
ta erinevate keskkonnategu-
rite efektiivsust.
Loendur on varustatud arvu-
tiprogrammiga, mis salvestab 
ja esitab kõik kogutud and-
med automaatselt, arvutades 
muuhulgas pikkuste põhjal 
ka ligikaudsed kaalud. And-
mete abil hinnatakse rännete 
toimumist, nende aegu, ula-
tust ja intensiivsust. Samuti 
saab väärtuslikku tagasisidet 
kalapääsude toimimise koh-
ta.
Kui Tartu Ülikooli Eesti Mere-
instituudi enda kalaloendur 
töötab juba kolmandat sügist 
Pirita jõel, hindamaks selle 
jõe lõhe asurkonna suurust ja 
rände detaile, siis keskkon-
naagentuuri oma plaanitakse 
kasutada erinevatel väikse-
matel jõgedel meriforellide 

uurimiseks, sest just neid 
andmeid on kõige enam vaja-
ka.
„Meil on hea meel, et ei pea 
oma nappe rahalisi vahen-
deid kasutama teise täienda-
va loenduri ostmiseks, vaid 
saame seda laenutada kesk-
konnaagentuurilt,” rõõmus-
tas koostöö üle Tartu Ülikooli 
Eesti Mereinstituudi kalabio-
loogia ja kalanduse osakonna 
juhataja Markus Vetemaa.
Kõnealune Vaki Ri-
verwatcher’i kalaloendur soe-
tati 2011. aastal projekti „Tõ-
kestusrajatiste inventariseeri-
mine vooluveekogudel kala-
de rändetingimuste paranda-
miseks“ raames Ühtekuulu-
vusfondi vahenditest. Kõige 
esimesena paigaldati see Ees-
tis 2011. aastal Loobu jõele 
ning tegu oli tollal Baltimaa-
des esimese automaatse kala-
de loendamise seadmega.
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

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

•  Ostan  1 - 2 t o a l i s e  ko r t e r i 
Rakveres hinnaga kuni 17 000 €. 
Tel 5171 522

• Ostan remontivajava korteri 
Rakveres <22 000 €. Aitan müügiga. 
Tel 5550 0588

• Ostan Tapa linnas 1- või 
2toalise korteri. Tel 5697 5317

•  O s t a n  o t s e  o m a n i k u l t 
odavapoolse 2-3toalise korteri 
Rakveres, võib vajada kap.remonti. 
Tel 518 7979

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
remonti vajava korteri. Oodatud 
kõik pakkumised! Raha kohe kätte. 
Info tel 5188 770

• Ostan korteri või väiksema maja 
Võsul või selle läheduses. Tel 5568 
6385, benedicion2@gmail.com

• Soovin osta Rakveres soodsa 
ahiküttega maja. Raha kohe. Tel 
5672 9525

• Ostan maja või vana talukoha 
Vinni vallas. Tel 5263 784

• Ostan maja või krundi Roela 
kandis. Tel 5263 784

• Ostan soodsalt krundi Rakveres 
või lähiümbruses (võib pakkuda 
koos vanema majaga). Info tel 
5906 6112

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile rõduga 1toaline 
mugavustega korter Rakveres, 
osaliselt möbleeritud. Mob 5353 
4475

• Anda üürile või müüa 2toaline 
korter Kunda linnas. Täpsem info 
tel 5342 7845

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Laada 10. III korrus. 200 € + kom.
maks. Tel +358 4070 21378

• Anda üürile või müüa Roelas kõigi 
mugavustega heas seisukorras 
4toaline korter. Üldpindala 79 
m2. Info tel. 505 1902

• Anda Eismal üürile palkmaja. 
Võimalus elada aastaringselt. Tel 
5083 305

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Osutan kvaliteetset maakleri 
teenust.  Kinnisvara ostu-
müügilepingud. Tel 5664 2161

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa  1toaline keskküttega 
korter Väike-Maarjas,  otse 
omanikult. Hind kokkuleppel. Tel 
523 0428

• Müüa Kundas Koidu tn 81 ja 
Pargi tn 4 1toaline k.m. korter. Tel 
+358 4070 21378

• Müüa 2toaline korter koos 
garaaži ja sõiduautoga (Audi 
A6) - hinnaga 12 400 €. Tel 5307 
6551, Grete

• Müüa 2toaline keskküttega 
korter Tapa linnas. Hind 8500 €. 
Täpsem info tel: 5110 478

• Müüa 2toaline korter Tapal 
Turu tn, IV korrus. Köögis ja esikus 
laminaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Lisainfo tel 5698 3440

• Müüa või üürile anda 3toaline 
keskküttega korter  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5566 6383

• Müüa 3toaline korter Uhtnas (I 
k). Hind kokkuleppel. Müüa maad 
Tallinn-Narva mnt ja Kunda jõe 
vahelisel alal (1,6 ha). Tel 5236 447

• Müüa soodsalt Roelas Järve 
tn 3toaline kõigi mugavustega 
korter. Tel 5295 808

• Müüa 3toaline korter Vohnjas. 
Tel 514 7972

• Müüa  3toaline korter Moe 
alevikus. II korrus, 67,8 m2. Tel 
5667 2489

• Müüa 3toaline korter Tamsalus. 
Hind kokkuleppel. Tel 5566 3712

• Müüa 4toaline (70 m2) täielikult 
renoveeritud korter Haljalas või 
vahetada korteri või maja vastu 
Võsul või Käsmus. Tel 5568 6385, 
benedicion2@gmail.com

• Müüa 4toaline korter Tapa 
kesklinnas 1/5. Tel 5699 4457

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
4toaline korter üldpindalaga 
79 m2. Korter heas seisukorras 
vahetatud aknad, laminaatparkett, 
köögimööbel. Info tel 505 1902

• Müüa L-Virumaal V-Maarja 
v. Kaarmal ridaelamu boks. 
2 korrust, 3 tuba, kelder, aed, 
aiamaja, kasvuhoone, garaaž. Info 
5661 2039

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus. Ahiküte, aiamaa. 
Tel 5358 6829

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

RAKVERE KESKLINN, 

VILDE 6A

25,7 m2 ja 24,4 m2 

II korrus

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus 
9 m2 I korrus 

58,1 m2 II korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 17,8 m2 ja 

36,1 m2 II korrus

KOSE, KODU 2

17 m2  I korrus

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

VÄIKEMAARJA, 
PIKK 9

48 m2  II korrus

KEHRA, 

KOSE mnt 7

19 m2 I korrus

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus

Andrus, 527 1011

34 000 € 245 m²

29 900 €

Andrus, 527 1011

119 m²

Andrus, 527 1011

82 m², IV k54 900 €

MÜÜA KINNISTU
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS

• Maad 8,63 ha
• Väga privaatne asukoht 
• Hea juurdepääs

99 000 €

Andrus, 527 1011

271 m²

15 000 €

Andrus, 527 1011

48 m², IV k

156 000 €

Andrus, 527 1011

242 m²

99 m²79 000 €

Hind kokkuleppel

Andrus, 527 1011

149 m²

Carmen, 5346 8877

27 000 € 116 m²

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

49 000 €

Andrus, 527 1011

1261 m² Hind kokkuleppel

Andrus, 527 1011

36 000 € 122 m²

MÜÜA MAJA 
VAHTRA PST RAKVERES

• Kinnistu ca 600 m²
• Soojustatud, uus katus
• 4 tuba, köök, saun, garaaž

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TIIGI TN VINNIS

• Hea asukoht
• Uued aknad
• Puhas ja korras korter

MÜÜA MAJA 
ASTRI TN NÄPI SÕMERU

• Kinnistu 1260 m²
• 4 tuba
• 1 korrus

• Kinnistu 4067 m², 2 korrust
• Liitumised: vesi, kanal, elekter, 
  valve 

MÜÜA TOOTMISHOONE
VÕIDU TN KUNDAS

    |     

MIHKEL ELISTE

 

5386 3936

Hindaja / Nooremmaakler
Mihkel.Eliste@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere     Tel 324 0888

MÜÜA MAJA
TARTU MNT ROELAS

• Kinnistu 6642 m²
• Avar maja, saun, suur abihoone
• Puurkaev, liitumine EE 25A

MÜÜA ILUS 3-TOALINE KORTER
L.KOIDULA TN RAKVERES

• Hea planeering
• Toad eraldi
• Hea asukoht Rakvere südalinnas

MÜÜA 4 KORTERIGA MAJA 
TARTU TN RAKVERES

• Kinnistu 2008 m², abihoone
• Äripind I korrusel
• Liitumine EE 40A 3F

MÜÜA MAJA 
VILLANDI KÜLA, VIHULA v.

• Kinnistu 1,84 ha, 4 tuba
• Kelder, saunamaja
• Kõrghaljastus

• Kinnistu 1,4 ha, aburuumid
• 2 tuba, köök, saun, kelder
• Puurkaev, kaev, elekter

MÜÜA HEAS SEISUS MAJA
LILLEMÄEL KUNDA LÄHEDAL

MÜÜA MAJA 
SAE KÜLA RÄGAVERE v.

• Kinnistu 7500 m², abihooned 71 m²
• Looduslikult väga ilus asukoht
• Kaugus Rakverest 21 km

ANDA RENDILE LADU
C.T von NEFFI TN PIIRAL

• Erineva suurusega laopinnad
• Lokaalne keskküte, 3 laadimiskohta
• Hea juurdepääs

• Soovime üürida 1-2toalist 
möbleeritud korterit Rakveres. 
Tel 5323 9529

• Soovin üürida 2-3toalise korteri 
Rakveres või ümbruses. Oodatud 
kõik pakkumised! Tel 5687 6068

• Müüa maja Rakveres 177 m2, 
kõrvalhoone 56 m2, aed 1500 m2. 
Tel 5559 3019

•  Müüa maja .  Pr ivaatne ja 
looduslikus kohas. Tel 5335 9804

• Müüa maja Rakvere lähedal 
Pajustis. Suletud netopind 
133,1 m2, kinnistu pindala 3325 
m2. Väga hea asukoht. Tule 
vaatama ja tee oma pakkumine! 
Hind: 58 000 €. Tiia Leis 5342 
4091

• Müüa renoveerimisjärgus 
maja Näpil Kuuse tn 7. Tel 505 
4575

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

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

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

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

• Müüa krunt Rakveres. Info 
5800 4857

• Müüa elamumaa (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- 
ja kanalisatsiooni ühendus. 
Elekter, ehitusprojekt olemas. 
Tel 5052 060

• Müüa elamukrunt  Käsmus 
(1480 m2) või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. Tel 
5568 6385, benedicion2@gmail.
com

• Soovin osta Tamsallu, Rakkesse 
või Jõgevale väikese elamiskõlbliku 
maja. Tel 5590 0853

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

OTSID UUT KODU? OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus 
Kuulutajas.

Tiraazh 16 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad 

ka interne  s
www.kuulutaja.ee



• Ostan Ford Sierra, MB, BMW, 
Audi. Ei pea olema üv, hind kuni 
500 €. Tel 5809 6086

• Ostan VAZide uusi plekke, 
tulesid, stangesid, veneaegseid 
uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan sõidukorras sõiduauto. 
Mob 5566 3733
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• www.toonklaas.ee

• Müüa Chrysler Voyager 2002. 
a LPG gaas+bensiin, 7 kohta, 2,5, 
väga heas korras. Väga ökonoomne 
ning mugav masin. Asub Rakveres. 
Hind 2700 €. Telefon 505 7830

• Müüa väga heas korras Chrysler 
Voyager TDI 1999. a LUX variant. 
Hind 1 500 €. Tel 5676 8285

• Müüa Dacia Logan 2005. a 
sept.  Auto hästi  hooldatud, 
hooldusraamat. Üv 2017. sept. 
Hind soodne. Tel 5664 8311

• Müüa Ford Mondeo 1,8 1996. a. 
600 €. Olemas kehtiv ülevaatus, 
korralikud rehvid, uus aku.Telefon 
505 7830

• Müüa Nissan Sunny 1992. a. Tel 
5269 069

• Müüa Opel Astra 2001. A 1,6i 
74 kW. Rikkalik lisavarustus. Väga 
heas korras. Ostetud uuena Eestis 
Opeli esindusest. Hooldusajalugu, 
uued M+S lamellrehvid. Auto 
talveks valmis. Lisainfo 5028 156

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,8i 10/2003. a 92 kW helehall 
metallik, universaal, bensiin, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, Opeli 
valuvelgedel, veokonks, roosteta, 
v.heas tehnilises korras, kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16 tolli valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa heas korras Peugeot 206, 
diisel,1999. a. Hind 1400 €. Tel 
5676 8285

• Müüa kaubik Peugeot Partner 
2003. a 1,4 mootor 55 kW, kütus 
bensiin. Info tel 5283 630

• Müüa heas korras originaal 
k o n d i t s i o o n i s  VA Z  2 1 0 2 . 
Kütus bensiin, kere universaal, 
tagasillavedu, registreerimisaasta 
1977. Tel 5283 630

• Müüa  Volkswagen G olf  4 
Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbemetallik, turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
korralik, superökonoomne, kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 10/2002. a 74 kW tumepun.
met. turbodiisel, universaal, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, valuvelgedel, veokonks, 
korralik, ökonoomne, kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 2003. 
a (VIN: WVWZZZ1JZ3W250874), 
läbisõit 155 000 km. Tel 5348 0146, 
Kristi

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid. Tel 5853 2450

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. 
a varuosasid. Tel 5646 6933

•  A ku d  m u r u t r a kt o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, 
AT V-le .  Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

•  Mü ü a  2  VA Z  m o o t o r i t  + 
käigukast,  käsimuruniiduk 
(Vasara toode) ja 2 M-401 velge + 
ilukilbid. Tel 5236 447

SÕIDUKID

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Audi A4 Avant, 04.2007a. 
3.0 (171kw), diisel, automaat, 
sinine met. Sn: 120 450km. 
Hind: 6990.-

Peugeot  308,  05/2012a. 
1.6(68kw), diisel, manuaal, 
pruun met. Sn: 145 065km. 
Hind: 7290.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 26 165km. 
Hind: 9890.-

N i s san  Qashqa i  Vi s ia , 
08/2013a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, hõbedane met. Sn: 
112 470km. Hind: 10 950.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 27 520km. 
Hind: 10 990.-

Hyundai IX35, 09/2010a. 
2.0 (135kw), diisel, automaat, 
nelikvedu, hall met. Sn: 149 
845km. Hind: 11 490.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
hall met. Sn: 15 865km. 
Hind: 11 490.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
05/2012a. 1.6(86kw), bensiin, 
automaat, tumehall met. Sn: 28 
200km. Hind: 11 690.-

Renault Captur Intense, 
07/2013a. 0.9(66kw), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 14 
200km. Hind: 11 990.-

N i s san  Qashqa i  Vi s ia , 
04/2013a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, lilla met. Sn: 44 
740km. Hind 12 290.-

Renault Trafic 6-kohta, 
09/2012a. 2.0(66kw), diisel, 
manuaal, kaubik, valge. Sn: 114 
400km. Hind: 13 490.-

Renault Master Pack Clim, 
06/2013a. 2.3(92kw), diisel, 
manuaal, valge. Sn: 124 100km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Note Tekna, 06/2014a. 
1.5(66kw), diisel, manuaal, 
punane met. Sn: 14 100km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2(85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 4500km. 
Hind: 14 990.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 5675km. 
Hind: 17 490.-

Nissan Murano Tekna, 
01/2012a. 2.5(140kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 176 
540km. Hind: 18 990.-

Renault  Kadjar Intens, 
07/2015a. 1.2(96kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 13 
225km. Hind: 20 700.- 

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.
eu

• 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

TEENUSED

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

•  Vä l ja  r e n t i d a  7 ko h a l i n e 
väikebuss Chrysler Voyager 
LPG+gaas. Hind: 30 €/päev. 
Telefon 505 7830

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.
ee

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus väikekalluriga, 
kandevõime 4t koos kraanaga, 
t õ s t e v õ i m e  1 t .  H i n n a d 
kokkuleppel. Lisa-info 5135 173

• Veoteenus multiliftkalluri, 
kaubiku ja väikeveokiga. Iga 
päev! Tel 5074 958

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

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine,  plaatimine, 
elektri- ja torutööd). Tel 518 
7979

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

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

•  Te e n  e h i t u s - r e m o n d i t ö i d 
–  p l a a t i m i n e ,  k r o h v i m i n e , 
ladumine. Paigaldan kõnniteid, 
piirdeaedu, terrasse. Tel 5606 9271

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja hooldust. Tel: 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

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

•  K ü t t e - ,  v e n t . -  j a 
k l i i m a s e a d m e t e  m ü ü k , 
hooldus, paigaldus. Kuulutus 
ei aegu! Info tel 5557 1900

• Õhk-vesi soojuspumbad koos 
paigaldusega kuni septembri 
lõpuni superhinnaga. Küsi tel 
5557 1900

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

* SOOJUSPUMBAD
Firma müüb, paigaldab, 

remondib ja hooldab 
tootjate Fujitsu/Fuji General, 
Mitsubishi Heavy Industries 

LTD, Nordcel ja AlpicAir 
seadmeid.

Hinnad soodsad ka 
paigaldusele!

Garantii uutele paigaldatud 
seadmetele 2 aastat!      

Teiste seadmete remont ja 
hooldus vastavalt 

võimalustele.

 AASTA LÕPUNI 
SOODUSPAKKUMINE 

FUJITSU NORDIC 
MUDELITELE:  

 * ASYG12LMCB/AOYG12L-
MCBN, 5,7 kW - 960 €

*ASYG12LTCB/AOYG12LTCBN, 
6,5 kW - 1230 €

NB! Teeme teenuseid ka külm-
kutele jm. külmutusseadmetele.

   Tel. 56 243 687 

thermo.heart@hotmail.com

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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 ka-
nalisatsioonitrasse. 

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

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

* 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

www.prtgrupp.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l lif k

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

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

• Pottsepp. 25 aastat kogemust. 
Ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 5069 683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

• Valmistan uksi, aknaid, söögi- 
ja diivanilaudu, pinke. Teile sobiv 
mõõt. Tel 5349 6065

•  F I E  Ma r t  N e s t o r  e h i t a b 
vundamente ja majakarpe, 
renov e erib vanu ho oneid. 
Ehitusalane nõustamine. Tel 
5646 0674

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Ehitus-remonditööd nii 
e ra mu t e s  ku i  k o r t e r i t e s. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahetus, 
ter rasside ehitus  ja  san.
t e h n i l i s e d  t ö ö d .  Hi n na d 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Teostame ehitus- ja remonttöid 
eraisikutele ja fi rmadele. Majade, 
korterite, rõdude, terrasside, 
saunade ehitus, siseviimistlus 
(tapeetimine, plaatimine, parketi 
paigaldus). Tel 5045 560

•  Saunade ehitus. Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel 58 
889 999

• Katuste ehitus (plekk, kivi, 
eterniit). Tel 5685 6320

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Hauakivide ja –plaatide 
p u h a s t a m i n e  ( h a u d a d e 
hooldus ja renoveerimine). 
Tel 5373 3408

•  Te o s t a m e  t ö i d  s o o d s a t e 
h i n d a d e g a .  T ä n a v a -  j a 
äärekivide paigaldus, kiviplatsid 
eramajadele,  täna-vakivist 
pandused, kõnniteede ehitus, 
mururajamine, üldehitustööd. 
Tel 5673 4632

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255
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• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- 
ja gaasipliidi, pesumasina ja 
muud vanametalli ning autoakud. 
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345

• Aitan ära viia teie vanametalli. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

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

•  U u t e  j a  k a s u t a t u d 
õmblusmasinate müük. Kõik 
margid.  Garanti i .  Hooldus. 
Tarvikud. Helista 24/7 iga päev 
tel 5588 429

• Teeme teie või meie toorainest 
smootisid (puhas mahl ja ka 
koos viljalihaga) Stollar Juice 
Fountainiga mahlapressiga. 
Võimalik pikaajaline koostöö. 
Telefon 505 7830

• Klassikaline massaaž 20 min/5 €, 
kupud 3 €. Tel 5567 7800

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• 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

• Viljapuude ja marjapõõsaste 
hoolduslõikus ja võra kujundus. 
Tel 5695 5582

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise- ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteemsete 
mahutite paiagaldus, san.
tehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

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

• Teen korda teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

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

• Ansambel üritusele al 190 € + 
õhtujuhtimine. Tel 5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

• Arvutite hooldus ja remont 
väga soodsa hinnaga. Ekraanide 
vahetus, viiruste eemaldamine 
jne. Tel 56 454 853

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

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

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Aitame sinu ettevõtlust 

DOKUMENTIDE 

HALDAMISEL 

ja RAAMATUPIDAMISEL

Tel 5656 0856, 
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

VIRTUAALNE

SEKRETÄR ja 

RAAMATUPIDAJA

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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti
RK Arhitektuuribüroo OÜ

Tel 5803 7647

Pildid ja videod õhust
4k aerovideo
16mp. foto

55909683

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
5143 787

• Muru ja kõrge rohu niitmine, 
heki ilulõikus, trimmerdamine 
ja võsalõikus. Tel 5660 3585

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

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

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte 
ja  t ä i s k a s v a n u t e ) ,  p u i d u s t 
l a m a m i s t o o l ,  p l a s t i k u s t 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa kaminasüdamik, vann ja 
fototehnikat (vana). Tel 5814 3321

• Müüa lahtikäiv diivanvoodi. Tel 
5333 3276, õhtuti peale 18

• Müüa pianiino. Tel 5887 6300

• Suurele perele maale ära anda 
riiuleid. Tel 5346 7592

• Müüa uus korralik omavalmista-
tud roostevaba õunapurusti. Hind 
420 €. Tel 5879 7664

• Müüa või vahetada prillid -7 
-7 (õhendatud ja tumendatud 
klaasid). Helista kindlasti 5645 
1242

KODU
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OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

TEATED

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

• Müüa ratastraktor T-25 koos 
haakeriistadega kultivaator, 
vagude ajaja,  lumesahk, 2 
järelkäru (1 telfriga), sõiduauto 
järelkäru (dok. olemas, kuid 
vajab remonti), generaator (2,5 
kW), sügavkülmik Atlant (uus). 
Tel 5333 2105

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa traktor MTZ 50 ja 80, 
soodsalt ja transport. Tel 5558 
5956

• Müüa GAZ 52-53, ZIL 130, ka 
varuosadena ja töökorras MTZ 
52, töölaud ja kruustangid. Tel 
5031 849

•  Müüa ratastraktor DT20 
(töökorras). Hind kokkuleppel. 
Tel 5665 7343

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomasõnnikut otse hoonest 
(Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km). 
Tel 5196 4657

• Müüa mett otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. Kg 7.50 
€. Tel 5551 6456

• Müüa toidukartulit „Maret“ 
(punane, ümar, mure) 0,40 €/kg. 
Tel 5604 1243

• Müüa hekikuuski ja –kaski. Tel 
5398 1891

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

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

• Müüa ilusad noored sikud. Tel 
554 3596

PÕLLUMAJANDUS
METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

• Ostan T-40 AM tagumise akna. 
Tel 5836 4842

• Ostan heina. Tel 527 0059

• Metsaomanik ei lõika ainult 
metsa, vaid istutab ka asemele. 
Võtame vastu tellimusi 2017. 
aasta kevadeks metsaistutuseks 
ja hoolduseks. Pakume „taim 
maas“-teenust – aitame tellida 
taimed, valmistada ette maapinna, 
transpordime taimed metsa ning 
istutame maha. Vajadusel aitame 
vormistada toetuseks vajalikud 
dokumendid. Liivimaa Metsad 
OÜ, +372 503 1157

• Tulge kõik juuksurisse! Rakveres 
Laada 14. Reg. tel 5620 3174 Alli. T 
ja K tel 518 3110 Ingrid

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

•  O s t a n  k r i s t a l l -  j a 
portselannõusid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5564 0325

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

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

• Ostan vanavara majapidamise 
likvideerimis el  -  kummuti, 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküpse-
taja, revers lüliti, jalgratta ning 
võrri juppe ja osi jne kila-kola. 
Tel 5031 849

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. Või-
vad vajada remonti. Tel 56 454 853

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5895 9575

• Ostan õunapurustaja ning 
mahlapressi. Tel 5562 2919

• Ostan raamatu „Oikumeeni 
äärel“ (sarjast „Seiklusjutte maalt 
ja merelt“). Tel 5645 1242

• Ostame kulda (ehteid, münte, 
hambakulda), hind al. 18€/g 
ja hõbedat (mündid, ehted, 
lauahõbe). Tel 5067 819

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

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Info tööpäe-
vadel kell 8.30 – 17.00 telefonil 
5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

EHITUS

•  A i nu k e s e na  E e s t i s  mü ü a 
k ü t t e p u u d  j ä r e l m a k s u g a , 
tasuta kohale toimetusega ja 
kuludokumendiga. Tel 512 2025

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

KÜTTEPUUD

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

• Ostan asbesttoru läbimõõduga 
25-30 mm. Tel 5564 5158

• Annan ära kušeti. Järele tuleb 
ise tulla. Asub Sõmerul. Tel 
5687 7583

•  S o o d s a l t  m ü ü a 
kaheinimesevoodi (1,80x200, 
Continental). Tel 522 4875

• Müüa vanu raamatuid “Eesti 
Vabadussõda“ I-II, ajakirju. Tel 
516 4845

• Müüa 2 € juubelimünte, ka 
Saksa tähtedega. 5 €/tk. Tel 5645 
1242

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

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

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

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

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt  lõhutud 
küttepuid (ka kuiva). Tel 5554 
6093

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Kuivad ja toored. Tel 
5192 4320

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 
2 eurot, kask 3 eurot. Tel 5098 430

•  Müüa lõhutud küttepuid 
(pikkusega al 30–60cm) ja klotse, 
koos kohale toomisega. Täpsem 
info telefonil +372 5349 5103

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30€/m3, väikese koguse 3 
m3 transport Rakvere ümbruses 
tasu-ta. Tel 5284 160

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
Hi n d  a l .  3 0  € / r m .  Ko o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013 862

• Müüa kuivi küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 eurot/kott. 
Rakvere piires transport tasuta. 
Tel 58434 388

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 
soodustus 5 ���� � � �eur

Meeste juuste lõikus 
8 eur 

Avatud 9-17

Ootame vanu ja uusi 
kliente!

Tel 526 9069

JUUKSUR 



Kuulutaja reede, 9. september 2016 19KUULUTUSED

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

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

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

TUTVUS

• 60a üksik mees vajab üksikut 
naist perenaiseks. Soovitav sale 
pikemat kasvu mittesuitsetaja. Tel 
5378 5127

MUUD

www.kuulutaja.ee

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõuk-
ogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME valikuliselt ka Nõu-
kogudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, port-
selanist kujud, raadiod, Va-
na-Toomase lambid, näärieht-
ed, fotoaparaadid-objektiivid, 
märgid-ordenid, ehted, kunst, 
propaganda, vormimütsid, 
militaarkraam, teeklaasial-
used jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

T ü h j e n d u s o s t u d 
majapidamiste likvideerimisel. 

Hansa Antiik,  Pikk tn 7, 
Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

OSTAME tuhandeid erine-
vaid vanaaegseid esemeid! 
Mööbel (kummutid, puhvetid, 
kapid, lauad-toolid jm), toi-
dunõud, kohviveskid, mili-
taarkraam (täägid-mõõgad, 
kiivrid, aumärgid, mürsukastid, 
varustus jm), kunst (maalid, 
graafi ka jm), ehted, fotod-post-
kaardid, märgid-medalid-or-
denid, raama-tud, lambid-
lühtrid, pudelid, väärismetallist 
esemed, jalg-, mootorrattad jm, 
tehnika, vanaraha (mündid ja 
paber), kellad (tasku-, seinakel-
lad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

Saun avatud

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 

me vaikses leinas langetame pea.

Mälestame

ILLAR MÕTTUST

ning avaldame kaastunnet lähedastele.
 

AveC Kirjastuse OÜ ja OG Elektra AS

Mälestan head kolleegi ja 

tunnen siiralt kaasa lähedastele 

ILLAR MÕTTUSE 

lahkumise puhul.

Renee

• Ostan vanu elektrimootoreid. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

• Võtan Rakveres tasuta hoiule 
bussi, furgooni jne, selleks et 
sinna omakorda asju mahutada. 
Tel 5614 2951

Seisuga 8. september 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 1,00

Mugulsibul kg 1,80 2,00

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00

Petersell kg 8,00

Salatikurk kg 0,80

Kurk, väike kg 1,20 1,50

Värske hapukurk kg 4,00

Punapeet kg 1,20 1,50

Tomat kg 2,00 3,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,60 1,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Aeduba kg 2,50 3,00

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Kõrvits kg 1,00

Kibepipar kg 10,00

Pohlad liiter 4,00

Jõhvikad liiter 6,00

Õunad (Eesti) kg 0,30 1,00

Pirnid (Hisp.) kg 1,20 1,50

Nektariinid kg 2,00 2,80

Virsikud kg 2,50

Ploomid (Eesti) kg 1,50 3,00

Ploomid (Hisp.) kg 3,00

Vaarikad 500g karp 3,50 4,50

Viinamarjad kg 2,00 2,80

Kukeseened kg 4,00

Käsitööleib 500g 2,50

Mesi (värske) kg 6,50 8,00

Toorpiim T, N, L 

9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled (astrid, krüsanteemid), 

kanarbikud
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

*                                
Heade aiapidajate kaasabil koostame 

laupäeval, 10. septembril turul näituse 
erinevatest tomati sortidest! Külastage!

*

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

Kuulutuste vastuvõ   
Rakveres Grossi Toidukaubad 
kaupluses Joogid Vilde tn 6a

E-R 10-22

Kuulutaja  raaž alates 
2. septembrist 2016 on 16 000

www.kuulutaja.ee

Kuuluta Kuulutajas!
Teavituskampaania 
aitab arendada va-
nemlikke oskusi
Tervise Arengu Instituut 
alustas sellest nädalast es-
makordselt vanemlike os-
kuste arendamise kampaa-
niaga. 5–12aastaste laste 
vanematele suunatud tea-
vituskampaania „Elus juh-
tub” eesmärk on aidata 
arendada vanemlikke os-
kusi ning näidata praktilisi 
tegutsemisviise käitumis-
probleemidega toimetule-
kuks, kajastab Tervise 
Arengu Instituudi kodule-
hekülg.
„Iga lapse arengus on oluli-
ne roll vanematel ja nende 
toimetulekul laste kasvata-
misega. On teada, et vane-
mate kasvatuspraktika, se-
da eriti lapse varases eas, 
mõjutab lapse tulevikku 
rohkem kui jõukus, klassi-
kuuluvus, haridus või mis 
tahes muu sotsiaalne fak-
tor,” ütles Tervise Arengu 
Instituudi vanemaharidu-
se ekspert Ly Kasvandik.
Kuigi laste arv Eestis on vii-
mastel aastatel näidanud 
langustrendi, on abivaja-
vate laste arv kahekordis-
tunud. Käitumisproblee-
mid, sh tähelepanuprob-
leemid, hüperaktiivsus ja 
agressiivne käitumine on 
laste ja noorte seas üha sa-
gedasemad.
Käitumishäired on oma-
korda teiste probleemide 
põhjustajaks: mahajäämus 
koolis, depressiivsus, tuba-
ka, alkoholi ja narkootiku-
mide varane proovimine ja 
kuritarvitamine ning tei-
sed riskikäitumised. 
„Seepärast on oluline pak-
kuda lapsele turvalist kesk-
konda, kus oleksid sama-
aegselt olemas nii kehtivad 
selged piirid ja reeglid kui 
hooliv ja turvaline kesk-
kond. See mõjub abistavalt 
lapse enesehinnangule ja 
toetab parimal võimalikul 
viisil tema arengut,” lisas 
Kasvandik.
Probleemid kanduvad 
ühelt põlvkonnalt teisele. 
Need lapsed, kes kasvavad 
üles peredes, kus vanemad 
ei oska oma laste kasvami-
se jaoks luua turvalist ja 
toetavat keskkonda, jäävad 
suure tõenäosusega hätta 
ka oma laste kasvatamisel. 
Olulisim kampaania osa 
on veebilehel tarkvanem.
ee olev õppevideote sari. 
Õppevideod on üles ehita-
tud laste vaatenurgale toe-
tudes. Kümnes umbes kol-
meminutilises videos arut-
levad lapsed oma pere te-
gemiste üle, kuidas nende 
kodus ühed või teised tee-
mad lahendatud on, mida 
nad enda ja oma vanemate 
suhetest arvavad ning kui-
das  vanemad mingites 
olukordades nende mee-
lest võiksid käituda. Video 
lõpukaadrites ilmuvad tee-
ma kokkuvõttena nõuan-
ded lapsevanemale.
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17. septembril toimub 
Tallinnas järjekordne 
rahvusvahelise võitlus-
kunstisarja King of 
Kings Grand Prix̀  etapp, 
kus Eestit esindav kikk-
poksija Nikita Štšerba-
kov läheb ringis vasta-
misi leeduka Vitautas 
Valanciusega. Kogu 
oma poksijakarjääri 
jooksul on Štšerbakov 
pidanud üle saja poksi-
lahingu, neist umbes 
pooled kikkpoksis. Sel 
korral võitleb ta vasta-
sega K-1 reeglite järgi.

Jüri Kukk

Millal otsustasite poksiga te-
gelema hakata?
Seda ma ei mäleta, kuid mä-
letan esimest trenni. Tegelen 
poksiga juba kümme aastat. 
Selle aja jooksul olen osale-
nud enam kui sajas matšis ja 
suurema osa neist võitnud. 
Olen ka kolmekordne Eesti 
tšempion poksis. Eesti koon-
dise koosseisus olen osalenud 
ka paljudel rahvusvahelistel 

Avavooru kaks esimest kohtu-
mist peeti kolmapäeval. SK 
Tapa ja HC Kehra/Horison 
Pulp&Paperi mõõduvõtus 
võitis viimane 30:13. Ühtla-
selt skoori teinud kehralaste 
kasuks viskasid Dmytro Jan-
kovski ja Mikita Yermashe-
vich 5 väravat. Tapa edukaim 
oli Martin Adamson 4 värava-
ga.
Viljandi HC ja HC Tallas män-
gus jäi peale mullune hõbe-
medalist Viljandi seisuga 
26:21. 
Käsipallihooaja avaüritus toi-
mus aga juba 5. septembril, 
mil peeti meistriliiga mees-
kondade vahel võistlus, kus 
peatreenerid pidid ennusta-
ma, kui tugevalt nende hoole-
alune suudab palli väravasse 
visata. Parim koostöö tundub 
hooaja hakul olevat Arukülas, 
kus esindaja Avo Möls ennus-
tas täpselt, et Andre Sild saa-
dab palli väravasse kiirusega 
51 km/h. Kehra kogenud 

mängija Kaupo Liiva ja Tapa 
käsipalluri Vahur Oolupi vis-
ketugevus erines peatreeneri  
pakutust 1 km/h võrra.
Sarnaselt mullusega lööb 
meistrivõistlustel kaasa seitse 
meeskonda, kuid Audentese 
noortevõistkonna asemel on 
kõrgeimal tasemel mängimas 
HC Tallas, kelle peatreenerina 
naases aastase pausi järel 
meistriliigasse Jüri Lepp.
Lepp on peamiselt noormän-
gijatest koosnevate käsipallu-
ritega põhja ladunud juba 
kaks kuud. “Hooaja alguses 
püsime füüsilise poole ladu-
mise lainel. Suuremad ees-
märgi on seotud kevadega,” 
ütles Lepp, kelle sõnul on Tal-
lase projekt oluline samm 
selles suunas, et Tallinnal 
oleks tugev esindusvõistkond 
ka käsipallis.
SK Tapa panustab peatreene-
ri Elmu Koppelmanni sõnul 
varasemast veelgi enam 
noortele ning Koppelmann 

lubab põhikoosseisus platsile 
saata lausa 10. klassi poisse. 
Lõivu tuleb maksta ka kaitse-
väele, mis on enda ridadesse 
võtnud kolm Tapa mullust 
põhikoosseisu mängijat. 
“Aruküla ja Tallast tahaks igal 
juhul näpistada ning kui sõja-
väest mehed tagasi saame, 
siis loodame esinelikut ka re-
gulaarselt kiusata.”
Tiitlikaitsja Põlva Serviti pea-
treeneril Kalmer Mustingul 
tuleb hakkama saada Andrei 
Ternovõi ja Raiko Rudissaare-
ta. “Ilmselt läheb tükk aega, 
et saaksime mängumootori 
paremini käima ja nooremate 
meeste enesekindlus kas-
vaks,” sõnas Musting, kellel 
on kahe eelmise hooaja Eesti 
meistri lootsina selge siht sil-
me ees. “Kolme aastat järjest 
pole me kunagi suutnud tiitlit 
võita ja see on kindlasti meile 
eesmärk.”

Kuulutaja

Rakvere staadioni 
maneezhihoone 
katusel algasid 
ehitustööd
Tööde käigus uuendatakse 
hoone katuse hüdroisolat-
siooni ning soojustust ja 
staadionipoolne sein saab 
uue viimistluse. Töid teos-
tab kohalik ehitusettevõte 
Restaure. Tööd kestavad 
oktoobri lõpuni.
Spordikeskuse direktor 
Marti Kuusik: „Ehituspe-
rioodi sisse jäävad paraku 
ka mõned suurema publi-
kuarvuga üritused.Suur 
osa tribüünist on kasutatav 
siiski ka ehitustööde ajal, 
seega saavad mängud pee-
tud. Ligipääs tribüünile on 
tavapärasest veidi erinev, 
kuid loodame, et külasta-
jad saavad aru tehtavate 
tööde vajalikkusest ja suh-
tuvad võimalikesse väikes-
tesse ebamugavustesse 
mõistvalt.“

King of Kings sõdalane Nikita Štšerbakov: 
enne võitlema minekut käin ma alati kirikus

Foto: Rasmus Kooskora

võistlustel.
Mingil ajal otsustasin hakata 
tegelema kikkpoksiga, sel alal 
olen viiekordne Eesti meister 
ja ka Baltikumi meister ning 
samuti võidelnud Eesti koon-
dise ridades. Siis otsustasin 
üle minna K-1 profipoksijate 
hulka, olen kuuel korral nen-
de reeglite järgi võidelnud ja 
kõik matšid ka võitnud.

Miks spordiala vahetasite?
Selleks ajaks olin poksis juba 
palju saavutanud. Tekkis huvi 
proovida mõnda uut ala, kus 

avaneksid uued perspektii-
vid.

Kuidas suhtusid vanemad 
sedavõrd karmi spordiala va-
limisse?
Isa suhtus normaalselt, sest 
see on meeste ala. Kui vaja, 
siis ma suudan seista oma pe-
re ja lähedaste eest. Ema elas 
seda üle, kuid on nüüd rahu-
nenud, sest näeb, et mul lä-
heb hästi. Võistlustele ma te-
da ei kutsu, ei taha, et ta liiga 
üle elaks. Aga ta saab aru, et 
sport on minu elu mõte, ja ta 

ei takista mul selles arene-
mast.

Olite lapsepõlves pigem huli-
gaan või eeskujulik poiss?
Ilmselt huligaan, kuigi ma 
õppisin hästi, püüdsin palju. 
Kogu elu, nii palju kui mäle-
tan, olen tegelenud spordiga.

Millised eredamad momen-
did on sellest meelde jää-
nud?
2009. aastal võitsin K-1 reegli-
te järgi võideldes väga tõsise 
vastase Mirkko Moisari seisu-
ga 2:1. See oli mu sportlase-
karjääri raskeim võit, sellepä-
rast on see kõige eredamalt 
meelde jäänud.
2012. aastal Eesti koondisega 
kikkpoksi amatööride võist-
lusel olles võitlesin soomlase 
Antti Sariolaga. Esimeses 
raundis andsin ebaõnnestu-
nud löögi ja murdsin oma jala 
ning teises raundis võitlesin 
murtud jalaga. Kolmandast 
raundist tuli kahjuks juba 
keelduda. Nii juhtub.

Kuidas sõbrad teie elustiili 
suhtuvad?
Nad mõistagi toetavad mind. 
Käime koos mitmesugustel 
üritustel, aga klubid pole mi-
nu jaoks. Parem lähen kalale 
või tegelen allveekalapüügi-

ga. Sageli sõidame sõpradega 
koos loodusesse. Oleme juba 
terve Eesti läbi käinud. See on 
minu viis puhata, koguda 
jõudu treeninguteks ja võist-
lusteks.

Teie sportlasekarjääri võib 
vaid kadestada, aga kellel on 
tähtis roll teie elus ja karjää-
ris?
Minu esimene treener Vadim 
Nikimorov tegi paljutki, et 
minust saaks sportlane. Ta oli 
mulle nagu teine isa ja õppi-
sin temalt palju. Täna jälgin 
paljusid noori sportlasi piiri 
taga ja see annab suure stii-
muli, saavutamaks uusi tule-
musi. Eriti motiveerivad 
mind muidugi omad, Eesti 
sportlased.

Tegelete nüüd ka treeneria-
metiga?
Jah, ma treenin poisse ja ai-
tan neil võistlusteks valmistu-
da. Mul on, mida neile õpeta-
da. Tahan oma aastatepikku-
seid kogemusi noortele jaga-
da.

Kas on mõni rituaal, mida 
enne võitlema minekut tee-
te?
Enne võitlema minekut käin 
ma alati kirikus.

Juba sel laupäeval toimub 
korvpalliklubi Rakvere Tarvas 
esimene hooajaeelne kont-
rollmäng Tallinna Kaleviga, 
keda võõrustatakse Rakvere 
Rahu Hallis. Teine sõprus-
mäng toimub 15. septembril 
Tartu Ülikooliga ning peetak-
se Kastani Arenal.
Tarva hooajaeelne sõprustur-
niir Tarvas Cup toimub 23. 

-24 septembril. Lisaks korral-
dajatele võtavad osa Pärnu 
Sadama, TTÜ ja Tallinna Ka-
levi meeskond.
Selgunud on ka Balti liiga ala-
gruppide koosseisud algavaks 
hooajaks. Sarnaselt eelmise 
hooajaga on Rakvere Tarvas 
ka sel aastal paigutatud 
B-alagruppi, kus Eesti klubi-
dest veel ka TTÜ KK.

A-alagrupis mängivad Eesti 
klubidest Pärnu Sadam ning 
AVIS Rapla.
Alagrupiturniiril mängitakse 
kõigiga kaks korda läbi: üks 
mäng kodus, teine võõrsil. 
Esialgse info kohaselt alusta-
takse mängudega 11. oktoob-
ril, mil ka Tarvas peab oma 
esimese mängu Balti liigas 
võõrsil Valmiera/Ordo vastu.

Korvpallihooaeg kogub hoogu

Algas käsipalli Eesti meistrivõistluste hooaeg
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DentaLabi asutaja ja eestve-
daja Martin Murd ütles, et on 
võtnud oma südameasjaks 
aidata Eesti meditsiini ja 
hambaravi edasi kaasaegse-
male tasemele. „Eestlaste 
suutervis on halb,“ konsta-
teeris Murd fakti. „Isegi pal-
jud erialaspetsialistid ei tea ti-
hti, millised võimalused on 
inimesi aidata. Muidugi 
mõista mängib siin suurt rolli 
ka riiklik meditsiinipoliitika ja 
isiklikult arvan, et see 30 eu-
rot, mida inimestele toe-
tuseks pakkuma hakatakse, 
on naeruväärne. Sinna aga ei 

Martin Murd ja Kristjan Lank

DentaLab murrab teed Eesti meditsiinimaastikul
Kaks aastat tagasi töö-
tas ettevõtja Martin 
Murd koos lähikondlas-
tega välja innovaatili-
sed meditsiinitooted 
DentaSleep ja DentaLi-
ne, mis kergendavad 
uneapnoed põdevate 
haigete elu ning aitavad 
hambumusprobleemide 
vastu. Nüüd on ettevõte 
astunud sammu edasi ja 
avanud multifunktsio-
naalse freesimis- ja 3D 
printimiskeskuse uk-
sed. Kellele ja miks?

Katrin Kivi

saa meie DentaLabiga? muud 
parata, kui teha teavitustööd 
ja pakkuda parimaid võima-
likke lahendusi.“

Missioon aidata
Ettevõte sai loodud, sest Mar-
tin Murdil diagnoositi uneap-
noe. Murd ei leppinud toh-
trite pakutava aparatuuriga, 
mis lubas küll leevendada 
hapnikuvaegust, kuid oli 

ebamugav kasutada. „Lahen-
duste otsingutel tutvusin  
Kristjan Lankiga, kes on spet-
sialist CAD/CAM- tehniku-
na,“ rääkis Murd. „Arutasime 
ja leidsime võimaluse koos 
laiendada tootevalikut patsi-
entidele, arstidele ja hambal-
aboritele.
Lisaks DentaSleepi tootele 
töötati välja ka DentaLine, 
mis on alternatiiv breketitele. 

„Need on õhukesed läbipaist-
vad spetsiaalselt kliendi ham-
bumuse järgi 3D prinditud 
mudelitele pressitud hamba-
sirgendused, mida 
nimetatakse kapeks,“ selgitas 
Murd. „Mujal maailmas on 
sellised kaped väga popu-
laarsed, meil tuleb aga ikka 
veel kõvasti teavitustööd te-
ha.“
Miks DentaLine on parem kui 

breketid? „Ära jäävad kõik 
hügieeniprobleemid, kaped 
on mugavamad ja visuaalselt 
samuti esteetilisemad. Mis 
aga peamine - lõpptarbijale 
tuleb hind ligi 20 protsenti 
soodsam.“
Murd rääkis, et oma tööd te-
hes on ta täheldanud ort-
odontide muret, et selliste ka-
pede tõttu jääb neil töömaht 
väiksemaks. „Selgitangi neile, 
et tööd jääb küll vähemaks, 
aga sissetulek ei vähene, sest 
kapede müügist tuleb raha ja 
patsient võidab samuti, kuna 
hind tuleb breketitest sood-
sam. Tegelikult võidavad kõik 
ehk win-win.“
Hambarivi korda saamiseks 
kulub keskmiselt pool aastat. 
Ettevõtja sõnul on neil siiani 
kõik hambaliigutamised õn-
nestunud. „On väga hea meel, 
et meiega on kaasa tulnud as-
jatundlikud koostööpartner-
id, kelle abiga saavad 
inimesed juba praegu muga-
vaid lahendusi kasutada,“ 
rääkis Murd. „Tööpõld on lai 
ja perspektiivikas.“

Uus labor
DentaLabi perspektiivikus 
suudab pakkuda ka palju 
enamat. „Äsja valmis meie 
uus freesimis- ja 3D printi-
miskeskus,“ jätkas Murd. 

„Tegemist on avatud süs-
teemiga laboriga, mis pakub 
hetkel eelkõige 3D model-
leerimis- ja freesteenuseid 
teistele laboritele, kuid ka in-
traoraalseid valmistooteid. 
Hambatehniku liitumisel 
meeskonnaga oleme valmis 
tootma erinevatest mater-
jalidest kõrgkvaliteetseid pü-
sivaid hambarestauratsio-
one.“
Kuigi DendaLab pakub oma 
tooteid hambaarstide kaudu, 
julgustab Martin Murd ühen-
dust võtma ka otse. „Soovime, 
et kõik abivajajad saaksid la-
henduse. Me küll ei paku arsti 
teenust, kuid saame anda 
soovitusi, kelle poole pöördu-
da.“
Martin Murd selgitas, et hu-
vilistele on DentaLabi uksed 
avatud. „Me eelistame 
koostööd teha erinevate 
hambalaborite ja tehnikutega 
ning pakume hambal-
aboritele seadmeid, koolitusi 
ja tööks vajaminevaid mater-
jale. Oleme avatud ja valmis 
katsetama uusi tehnoloogi-
aid, võtteid ja materjale 
koostöös oma partneritega. 
Paindlikkus, kiirus, inno-
vatiivsus, personaalne lähen-
emine – need on meie 
märksõnad.“

CNC freesiga toodetakse hambarestauratsioone

Algab noorte tervise- 
projektide konkurss
Tervise Arengu Instituut 
alustab taas projektikon-
kurssi, kuhu ootab 
12-19aastaste noorte ideid 
tervist edendavateks tege-
vusteks.
Konkursile „Tervist eden-
dava idee projekt” (T.E.I.P) 
on oodatud kõik huvitavad 
ja uudsed ideed, kuidas 
muuta koolikaaslaste, va-
nemate või kogukonna käi-
tumist ja hoiakuid tervisli-
kumaks.
Projekt peab puudutama 
mõnda tervisega seotud 
valdkonda või tervisliku 
keskkonna loomist: vaimse 
tervise edendamine, stressi 
vähendamine, sport ja lii-
kumine, toitumine, alko-
holi, tubaka või narkooti-
kumide tarvitamise enne-
tamine või sellest loobu-
mine jms.
Laekunud projektidest va-
lib zhürii välja kuus pare-
mat, millest igaüks saab 
idee elluviimiseks kuni 640 
eurot, lisaks saavad nende 
projektide meeskonnad 
auhinna.
Projekte hinnatakse kahes 
vanuserühmas: nooremad 
kui 8. klass (k.a.) ja vane-
mad kui 9. klass (k.a). Pro-
jektitaotlus ning kontakt 
tööde saatmiseks asuvad 
veebiaadressil www.tervi-
seinfo.ee/konkursid/TEIP. 
Projektide esitamise täht-
aeg on 7. oktoober. 

Mis on obstruktiivne uneapnoe?
Obstruktiivne uneapnoe tähendab ülemiste hingamisteede 
sulgumist magamise ajal. Õhu liikumine hingamisteedes pa-
neb neelu seinad vibreerima tekitades norskamisheli. Uneap-
noega kaasnevad hingamisseisakud, mis võivad kesta kuni 
mitmekümne sekundini. Kui neelu seinad täielikult sulguvad, 
tekivad hingamispausid ja hapniku pääs kopsudesse blokee-
rub. Tavaliselt avanevad hingamisteed tugeva norsatusega, mis 
ongi obstruktiivse uneapnoe üks tundemärke.
Iga lisakiloga suureneb uneapnoe tekkimise võimalus, ka ap-
noe ise soodustab omakorda ülekaalulisust. Riskiteguriteks on 
ka anatoomilised iseärasused, suitsetamine, alkoholi tarbimi-
ne, menopaus või pärilikud eelsoodumused. Hapnikudefitsii-
dis olevatel inimestel on suurem risk haigestuda diabeeti, ve-
resoonkonnahaigustesse ja suureneb ka insuldi ning infarkti 
risk.
Uudse lahendusena on aga pakkuda DentaSleepi klambrid, 
mis on mugavam ja odavam.
Klamber asetatakse ööseks hammaste vahele fikseerides lõuad 
asendisse, mis hoiab hingamisteid vabana. Hapnik pääseb 
organismi ning aitab kehal välja puhata.
2 mm paksune DentaSleep hoiab ära seade ära hammaste öise 
krigistamise, kulumise ning takistab hammaste nihkumist. 
Seade prinditakse 3-D-s individuaalselt patsiendi suu ning 
hammaste järgi. Digitaalne jäljend võetakse suuskänneri abil. 
Protseduur on mugav, kiire ja valutu.
DentaSleep on valmistatud materjalist, mis on seni maailmas 
hambaproteeside ning muude suu seadmete valmistuseks ka-
sutatavast akrüülist oluliselt turvalisem materjal. See ei tekita 
allergiat ega ole toksiline.
DentaSleepi saamiseks tuleb pöörduda hambaarsti poole või 
ühendust võtta otse DentaLabiga.
www.dentalab.ee  või e-post: info@dentalab.fi Labor: +372 56 
299020



Kuulutaja reede, 9. september 201622

VÕIMLEMINE 

LAPSEOOTEL NAISTELE

Grupiga võib 

liituda raseduse 

igal kuul!

REEDEL KELL 17.30

Laada 6 B, II korrus
Rakvere

INFO: tel 3220016, mob 5850514

VABA AEG

Hannes Võrno uurimus “Kui-
das iseendaga tülli minna” 
jõuab 13. septembril taas 
publiku ette.
Augustis esietendunud, ka-
heksal korral mängitud ning 
päris elust inspireeritud tükk 
tuleb taas, et pakkuda ela-
must. Elamust, mis laseb 
naerda, nutta, läbi elada ning 
räägib sündmustest ja näh-
tustest, mis panevad kaasa 
mõtlema ja ära tundma.
Lisaks sellele viib lugu vaataja 
situatsioonidesse ja paika-
desse, kuhu tavainimene ei 
sattu. Mõeldes Hannes Võrno 
tele- ja lavatöödele ning 
POINTi senistele produkt-
sioonidele, võib tekkida eel-
dus ja tunne, et küllap see üks 
huumorikava ja paras nalja-
tükk ole, kuid vaataja tuleb 
saalist välja siiski teistsuguse 
emotsiooniga.
“Stand-up-teater POINTi 
üheks peamiseks eesmärgiks 
on huumor, mis tekkib läbi 
terava, värske ja ootamatu 
mõtte. Nali on oluline, nali on 
hea ja vabastav ning nali avab 
publikut sedavõrd, et ka eluli-
selt olulised väärtused ja 
mõtted jõuavad seeläbi liht-
samini kohale,” rääkis POINTi 
looja, produtsent Karl Ker-
mes.
“Hannese uurimust kirjuta-
des andis mõtteloogika pabe-

Hannes Võrno uurimus: selgete sõnumite 
ja tugevate emotsioonidega monolavastus

Hannes Võrno 
uurimust näeb 
septembris:
13. septembril Aruküla 
Rahvamajas
14. septembril Rapla Kul-
tuurikeskuses
15. septembril Haljala 
Rahvamajas
17. septembril Kose Kul-
tuurikeskuses
18. septmebril Pärnus 
Endla Teatris
19. septembril Tartus Va-
nemuise Kontserdimajas
20. septembril Tallinnas 
Vene Kultuurikeskuses
21. septembril Viljandi Pä-
rimusmuusika Aidas
22. septembril Haapsalu 
kultuurikeskuses

Lisainfo ja pressikutsed:
Karl Kermes

kermes@point.ee
5069118

ril kindla teadmise, et naljast 
puudust ei tule. Esimene 
tund etendusest möödubki 
saalis enamasti rohke naeru 
saatel, kuid täiesti ootamatult 
on siin miskit palju enamat. 
On midagi, mis paneb inime-
si pärast etendust tulema ja 
kättpidi tänama või tänulikke 
kirju saatma. On midagi, mis 
ühe augustis toimunud eten-
duse lõpus pani mul endalgi 

pisarad jooksma. Tundus us-
kumatu, aga etendus toimis 
nii tugevalt, et kõndisin möö-
da koridore ja vesi jooksis. Ja 
ma ei olnud seal majas ai-
nus… ” lõpetas produtsent 
Kermes.
Hannes Võrno uurimus “Kui-
das iseendaga tülli minna” on 
instruktsioon, kuidas iseen-
daga mitte tülli minna. Ühe 
mehe läbi käidud ja kirja pan-

dud rada selleks, et teised ei 
peaks samu vigu tegema. 
Ühiskonna-, enese- ja elukrii-
tiline teravmeelne lugu, mis 
ulatub seltskonnafotodest va-
natädi sünnipäevani, sot-
siaalvõrgustikest sõjaväljani, 
peresuhetest lihtsate tõdede-
ni ning seda kõike usus ja 
soovis, et maailm oleks pa-
rem paik.
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Sünnipäev on tulnud taas, 
palju õnne rõõmuraas!

Hoia ikka püsti pea, 
ole tubli, tark ja hea!

Palju õnne 
kallis Piret! 

Kuulutaja toimetus

KUHU MINNA

Gustavi Maja
14. septembril alustab laste kokaring. Shindo venitustund 
algajatele esmaspäeviti kell 8.30, Tapal Kauba 5 esimene 
tund 14. septembril kell 18.15. Koosvõimlemine K kell 9.30 
Marin Mägi-Efertiga. 24. -25. september bioenergeetika ja 
refleksoloogia algkursus. Info ja registreerumine tel 5535 
871, www.gustavimaja.eu.

O Kõrts
Pidude algus kell 22 
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
9. septembril tõmbab peo käima DJ Ailan Kytt
10. septembril vanu häid tantsulugusid kuni tänapäevani 
DJ Mark Kitajev (Hit FM)
16. septembril lööb nädalvahetuse käima DJ Ailan Kytt
17. septembril retrodisko DJ Margus Teetsov (Hit FM)
24. septembril videodisko DJ Marko Pille

Pilvepiiga Zumba
Haljala rahvamajas T ja N kell 19
Tamsalu kultuurimajas E ja K kell 19
Võsu spordihoones T ja N kell 17.20
Tapa gümnaasiumi võimlas R kell 18
Tule Zumba trenni! Miks? Zumba on temperamentne, julge, 
positiivse emotsiooniga trenn. Särtsaka energialaksu anna-
vad kuumad tantsurütmid. Ühel hetkel avastad, et vehid hi-
gimull otsaees ja naudid, nagu oleksid sattunud peole. Tule, 
tantsi kaasa! Kõnnid veel tükk aega ringi, naeratus näol. Info 
saamiseks lisa ennast Facebooki gruppi PilvePiiga Zumba

Rakvere Teater
9.09. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los) 77. HOOAJA 
AVAETENDUS
10.09. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neuhaus)
10.09. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
15.09. kl 19 Kaasavaratu v. maja (lav. Eili Neuhaus)

Laupäeval kell 10 antakse Än-
tu Valgejärve parklast start 
kolmandale sügismatkale. 
Mõnetunnisel rännakul pa-
nevad ennast proovile kolme-
liikmelised sõpruskonnad, la-
hendades viiekilomeetrisel 
matkarajal Naiskodukaitse te-
gevust tutvustavaid ülesan-
deid.
Sügismatka peakorraldaja, 
Naiskodukaitse Väike-Maarja 
jaoskonna esinaine Anneli 
Mikiver rajal toimuvate üles-
annete saladuseloori veel ei 
kergita. Ta meenutab, et vara-
semalt on tiimidel tulnud 
kontrollpunktides näiteks 
kustutada tulekustutustekiga 

Sügismatk toob sõpruskonnad Äntu matkarajale

tuld, anda 
esmaabi räs-

tikuham-
mustuse kor-

ral, lasta vibu, 
tunda pimesi 
ära maitseai-
neid, riietada 
võistkonnaliige 
aja peale Kaitse-
väe välivormi, 
keeta priimusel 
ilma abivahen-
diteta kõvaks 
kaks vutimuna 
ning palju 
muudki.
„Millega tänavu 
osalejaid üllata-
me, seda lusti 
saavad siis osa-

lejad tunda,“ kommenteeris 
Mikiver ning rõhutas, et üles-

anded on jõukohased kõigile 
ja aega matka läbimisel ei 
mõõdeta. „Tähtis on meie 
jaoks tugevdada kodanike 
ühtekuuluvustunnet, tutvus-
tada Naiskodukaitse erine-
vaid tahke ning propageerida 
liikumist ja sportimist Väi-
ke-Maarjas,“ selgitas Mikiver.
Valdav osa sügismatkast kul-
geb viiekilomeetrisel Äntu 
matkarajal. Enne mõnetunni-
sele rännakule suundumist 
jagab ellujäämisinstruktor 
Villu Jõemets osalejatele met-
sas hakkamasaamiseks mõ-
ned nipid ja eriülesande.

Mullu tuli osalejatel lahendada sügismatkal 
mitmeid lustlikke ülesandeid. 

Foto: Kristel Kitsing
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Tapeet
Disaintapeet
Fototapeet

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

Palju soodsaid
pakkumisi!

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

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

SÜGISJALATSID

10%6.-12.
september

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA

EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

15
M

.K

.REIS-X

V I R U M

A
A

L

T-R 9-17 L 10-15
Telefon: 528 9665

www.rauamarket.ee

RAUAMARKET
NÜÜD AVATUD!
Ehituse 3, Rakvere

www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Hakkliha
Veerand siga
Kampaania erinevad
tükid

2,05
2,15

2,25

/kg

/kg

/kg

€

€

€
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