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Seinaplaat Mellow Summer
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Käsidušš MySelect S Vario 3 
funktsiooni ja Select-nupuga, 
läbimõõt 110 mm.
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Valik
porivaipasid

-25%HINNA-
PARAAD
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55xx1000€1000€

VÄÄRTUSES
Ehituse ABC 
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Lisainfo www.ehituseabc.ee
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FEG ripsmeseerum

Tigi Bed Head
Colour Goddess
Tween Duo
2x750ml

Depend GelLack Start Kit
+ 2 lakki
TASUTA

Tonika toonivad palsamid

Scholl Velvet
Smooth
elektrooniline
küüneviil

Finish nõudepesumasina
tabletid
24tk

Näomask pooride
puhastamiseks
10tk

Depend geellakid

Jacobs Krönung
Caffe Crema
kohvioad
1kg

Termospotid
500ml + 1000ml

Scholl Light Legs
tugisukkpüksid
20 DEN

Gillette Venus
terad
4tk

Guess Double
Dare EDT
50ml

Keraamiline nuga
Banquet
27,5cm

Make-up
kontuuri palett
15 värvitooni

Refecto Cil kulmuvärvid
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Täna, 80 aastat tagasi, 15. 
septembril 1937. aastal oli 
kolmapäev ja kesknädalal il-
mus traditsiooniliselt Eesti-
maal mitu ajalehte, nagu näi-
teks Waba Maa, Uus Eesti ja 
Maa Hääl. Olgu märgitud, et 
mitu päevalehte ei ilmunud 
80 aastat tagasi mitte iga 
päev, vaid ülepäeviti.

15. septembri ajalehtedes 
kirjutati Eesti poliitikast, ma-
jandusest, kultuurist, spor-
dist, kuritegevusest ja anti 
teada ka kohalikest külauu-
distest, kuid nende kõrval oli 
üsna palju teateid ka välis-
maalt. Seejuures oli enamasti 
reegliks, et välisuudiseid ei 
paigutatud ühele leheküljele 
nagu tänapäeval, vaid infot 
välissündmuste kohta võis 
leida terve ajalehe ulatuses.

Peauudis tuli Tšehhoslo-
vakkiast, kus eelmisel päeval 
oli 87aastasena surnud riigi 
kauaaegne ja armastatud pre-
sident Tomáš Garrigue Ma-
saryk. Ajalehe Uus Eesti seits-
mendal leheküljel oli kirjas: 
„Vabastaja-president Masary-
ki surm on kutsunud kogu 
maal esile kirjeldamatu leina. 
Prahas on kõik ehitused ja 
hooned ehitud leinalippudega 
või poolde masti heisatud 
rahvuslippudega. Kaupluste 
vaateakendele on välja pan-
dud Masaryki büstid, mis on 
kaetud krepiga, kõigil sõidu-
keil lehvivad mustad lipuke-
sed. Uulitsail võib kohata 
vaid tõsiseid nägusid. Inime-
sed rebivad lehemüüjailt leh-
tede eriväljaandeid, mis on 
äärestatud mustaga ja sisalda-
vad ülesvõtteid ja pilte kadu-
nust. Päise päeva ajal põlevad 
uulitsalaternad täiendavad se-
da pilti leinast, mis on haara-

TÄNA MAAILMAS
Millest kirjutati ajalehtedes 80 aastat tagasi

nud kogu pealinna.” Masaryki 
surma puhul saatis Tšehhos-
lovakkiasse kaastundetele- 
grammi ka Eesti riigipea 
Konstantin Päts.

Väga palju leheruumi oli sel 
päeval pühendatud olukorra-
le Kaug-Idas. Pealkiri ajalehes 
Maa Hääl teatab: „Hiinlased 
taganesid täies korras. Põh-
ja-Hiina rasked sajud takista-
vad sõjategevust”. Ajalehtedes 
lisatakse, et neli Hiina lennu-
kit suutsid põhja lasta Jaapani 
miiniristleja. Jutt käib Teisest 
Hiina-Jaapani sõjast, mis oli 
alanud 1937. aasta juulikuus 
ja lõppes alles 1945. aastal, 
kui Jaapan kapituleerus. Kui-
gi Jaapan oli sõjaliselt mõne-
võrra edukam, sai lõpuks üld-
võidu siiski Hiina, sest Jaapan 
alistus pärast Hiroshima ja 
Nagasaki tuumapommitamist 
tingimusteta. 

Tollal olid päevakorras 
Eesti kaubandussuhted Soo-
mega, sest ajalehe Maa Hääl 
teatel kirjutati alla Eesti-Soo-
me täiendavale kaubandus-
kokkuleppele. Sellega seoses 

avaldati lootust, et majandus-
lik koostöö Eesti ja Soome 
vahel muutub tulevikus veel-
gi olulisemaks. Lisaks anti 
teada, et Eestist pandi Vene-
maa poole teele esimene saa-
detis kariloomi, kes olid meie 
karjapidajatelt kokku ostetud 
196 veist.

Kõik ajalehed teatasid Eesti 
sportlaste suurest edust Riias 
toimunud 4. Balti poksitur-
niiri esimesel päeval, sest nii 
lätlased kui leedulased alistati 
ühesuguse skooriga 3 : 1. Sa-
mas oldi üsna kriitilised 
võistluste organiseerimise 
osas. „Korralduses olid lün-
gad. Nii näiteks puudusid 
avatseremoonia puhul mees-
kondade defileel rahvuslipud. 
Nurgelise korralduse tõttu 
polnud avatalitus nii spordi-
sõbralikult soe, nagu see naa-
berriikide ühisel spordisünd-
musel peaks olema,” kirjutati 
ajalehes Waba Maa.

Ajalehtedes tehti juttu ka 
sellest, et Jaapan ei kavatse 
loobuda 1940. aasta su-
veolümpiamängude korral-

damisest. Korralduskomitee 
uus peasekretär Matsuzo Na-
gai nimetas põhjendamatuks 
kuuldusi, nagu ei tahaks Jaa-
pan mänge oma riigis läbi 
viia, seda vaatamata sõjatege-
vusele Kaug-Idas. Praegu me 
loomulikult teame, et kuna 
Hiina-Jaapani sõda muutus 
üha verisemaks, siis võeti 
Tokyolt mängude korralda-
misõigus üldse ära. Mängude 
uueks toimumispaigaks valiti 
Helsingi, kuid sealgi ei saadud 
1940. aastal olümpiat pidada 
Euroopas alanud suure sõja 
tõttu.

Waba Maa räägib esilehe-
küljel vahejuhtumist Lee-
du-Poola piiril. Nimelt olid 
Poola piirivalvurid ühe piiri-
tulba omavoliliselt teise koh-
ta tõstnud ning röövinud 
Stankevičiuse-nimelise Leedu 
piirivalveametniku, kes toi-
metati vägivalda kasutades 
Poola territooriumile. Kuigi 
Leedu võimud nõudsid piiri-
valvuri vabastamist, olevat 
Poola selle nõudmise jätnud 
tähelepanuta.

Kultuuriuudistest teatas 
ajaleht Waba Maa, et alates 
17. septembrist toimuvad ki-
nos Gloria-Palace pärast ta-
vakinoseansse ööetendused. 
„Ettekandele tuleb seksuaal- 
elu probleemi käsitav mängu-
film „Remous”, mis ekraanile 
lastakse „Armastuse” nime all. 
Filmis kujutatakse abielu- 
paari, kus mees kohe pärast 
abiellumist saab halvatuse ja 
noor naine seega on seotud 
„elava laiba“ külge,” reklaamis 
ajaleht.

Allan Espenberg
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AS OG Elektra loo-
dab detsembri algu-
ses avada kaupluse 
Loo alevikus. Kui 
ettevõte sealse hoone 
soetas, oli kavas ehi-
tis renoveerida, kuid 
õige pea sai selgeks, 
et otstarbekam on 
ehitada uus kaasaeg-
ne kauplus.

Liisi Kanna

Varem asus Loo alevikus 
Saha tee 9 aadressil Comarket 
ning esialgu plaaniti olemas-
olevat hoonet ainult natuke-
ne uuendada ja Grossi Toidu-
kaubad kauplus avada juba tä-
navu kevadel. Kuna maja oli 
kehvas seisukorras, tehti 
plaanid aga ümber ning ot-
sustati olemasolev hoone 
lammutada ja täiesti uus ase-
mele ehitada.

Koostöö vallaga
Ehitustöödega alustati ap-

rillis ning kogu suve vältel 
võis objektil näha vilgast te-
gevust. AS OG Elektra oma-
nik Oleg Gross rääkis, et 
praeguse ajakava järgi on 17. 
oktoobril tähtaeg, mil ehitaja 
peab hoone koos kasutusloa-
ga üle andma, seejärel saab 
ettevõte hakata oma tehno-
loogiat sisse seadma. Uue 
kaupluse avamine on planee-
ritud detsembri algusesse.

„Oleme väga tänulikud Jõe-
lähtme vallale, eriti valla-
vanem Andrus Umbojale. 
Koostöö vallavalitsusega on 
olnud väga kiire ja konstruk-
tiivne ning ehitus on sujunud 
ootuspäraselt,“ avaldas Gross 
heameelt.

„JULGE ALUSTAJA“ 
OOTAB KANDIDAATE

SA Lääne-Viru Arendus-
keskus tunnustab tublisid 
alustavaid ettevõtjaid tun-
nuskirjaga „Julge alustaja“. 
Kandidaadid võivad olla 
kõik alustavad ettevõtjad, 
kes tegutsevad Lääne-Vi-
rumaal ja  kelle ettevõtte 
äriregistrisse kandmisest ei 
ole möödunud rohkem kui 
36 kuud.

Tunnuskiri antakse ette-
võtjale, kes on aktiivne, 
toimekas ja kes on loonud 
omanäolise toote või tee-
nuse, kelle ettevõttel on at-
raktiivne ja informatiivne 
koduleht ja/või konto sot-
siaalmeedias ning kes on 
juhtinud konkreetset ette-
võtet edukalt vähemalt ühe 
aasta.

Ettepaneku koos põhjen-
dusega tunnuskirja „Julge 
alustaja“ andmiseks võivad 
esitada kõik füüsilised ja 
juriidilised isikud, maa-
konna omavalitsused, selt-
sid, liidud, mittetulundus-
ühingud ning arenduskes-
kuse konsultandid. 

Kirjalik taotlus koos 
põhjendusega esitada Lää-
ne-Viru Arenduskeskusele 
hiljemalt 22. septembriks 
aadressil F.R. Kreutzwaldi 
5, 44314 Rakvere või 
e-posti aadressil evk@
arenduskeskus.ee.

Tunnuskirja „Julge alus-
taja“ saajad kuulutatakse 
välja 5. oktoobril toimuval 
ettevõtluspäeval ning ava-
likustatakse SA Lääne-Vi-
ru Arenduskeskuse kodu-
lehel www.arenduskeskus.
ee.

Kuulutaja

Loo kaupluse ehitus edeneb jõudsalt

3D vaated valmivast kauplusehoonest. 
Allikas: Moodul Projekt OÜ

AS OG Elektra kinnisvara-
haldur Kertu Olu märkis, et 
Lool ei kasutatud sugugi kõi-
ge lihtsamaid lahendusi. „Val-
lapoolsed arhitektuurilised 
märkused muutsid ehituse 
kallimaks, kuid samas saame 
aru, et tegu on asula keskuse-
ga ja hoone peab ümbritse-
vasse keskkonda sobituma,“ 
selgitas Olu.

Sealiha ja omatoodang
Ta lisas, et hoone välimuse 

kõrval pannakse loomulikult 
suurt rõhku ka kaubavalikule. 
„Loo alevik on meie jaoks uus 
turg ning pingutame, et nii 
kauplus kui kaubavalik oleks 
klientuuri vajadustele vas-
tav,“ sõnas Olu. Suurimaks 

trumbiks on ettevõte nimeta-
nud eestimaist sealiha ning 
omatoodangut, viimast ei saa 
mujalt kui Grossi Toidukau-
bad kauplustest.

Kinnisvarahaldur avaldas 
lootust, et otse aleviku süda-
mes asuv uus kaasaaegne 
kauplus võetakse elanike 
poolt kenasti vastu. „Meie 
ning vallavalitsuse poole on 
ehitustööde ajal väga paljud 
elanikud pöördunud küsimu-
sega, millal juba poodi saab. 
Seega näeme, et oleme sinna 
piirkonda oodatud.“

Lisaks toidukauplusele tu-
leb uude hoonesse ka apteek, 
samuti on seal vaba pinda, 
mille kasutuse üle käivad veel 
läbirääkimised.

E ile Eesti Euroopa eesistumise raames toimunud IX 
Balti elamumajanduse konverentsil oli Rakvere Tar-
ga Maja saal rahvast täis ning rahvusvahelisele üritu-

sele omaselt oli sõnavõttude paremaks jälgimiseks sisse sea-
tud isegi tõlkide kabiin.

Konverentsile kogunesid organisatsioonid Eestist, Lätist, 
Leedust ja Ukrainast. Peaesinejaks oli kutsutud Euroopa 
elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe värskelt 
valitud president Cédric Van Styvendaeli, kes rääkis Euroo-
pa elamuvaldkonna energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse 
väljakutsetest.

Konverentsil võeti ühiselt vastu Rakvere deklaratsioon, 
kus rõhutatakse olemasoleva elamufondi säilitamise ja kaas-
ajastamise vajalikkust ning vastava riikliku toetuse olulisust.

Foto ja tekst: Liisi Kanna

Targas Majas pidas 
ettekande Euroopa 
elamuorganisatsioonide 
ühenduse president

NÄDALA PILT
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1. juulist kehtib igale 
ravikindlustusega 
täiskasvanule aastas 
vähemalt 30eurone 
hambaravihüvitis. 
Kuna summa ei kan-
du üle järgmisesse 
kalendriaastasse, ta-
sub tänavune hüvitis 
enne aasta lõppu ära 
kasutada.

Kaidi Kasenõmm

Praeguseks on täiskasvanu-
te hambaravihüvitist kasuta-
nud 20 tuhat inimest üle Eesti 
enam kui 800 tuhande euro 
eest. Hüvitist saab kasutada 
138 hambaravikabinetis.

Lääne-Viru maakonnas 
saab täiskasvanute hambara-
vihüvitist 11. septembri sei-
suga kasutada seitsmes kohas: 
Tapal Viru Haigla, Tamsalus 
BonaDenta OÜ, Kadrina val-
las Kadrina Hambaravi OÜ, 
Tamsalu vallas Kersti Armi-
paik Hambaravi OÜ, Haljala 
vallas KT Medicor OÜ, Rak-
ke vallas BonaDenta OÜ ja 
Rägavere vallas KT Medicor 
OÜ.

Lääne-Virumaal on täiskas-
vanute hambaravihüvitist tä-
naseks kasutanud 400 ini-
mest, sh 190 inimest 30eurost 
hüvitist ja 210 inimest 85eu-
rost hüvitist kokku 17 tuhan-
de euro eest.

Kuidas hüvitist 
kasutada?

30eurost hambaravihüvitist 
saab kasutada ühel hambaars-
ti külastusel kuni 50 protsen-
di ulatuses raviarve eest tasu-
miseks ning teise (vähemalt) 
poole summast tasub patsient 
ise.

Rasedad, alla üheaastase 
lapse emad, osalise või puu-
duva töövõimega inimesed, 
üle 63aastased eakad ning 
suurenenud hambaravivaja-
dusega inimesed saavad alates 
1. juulist hambaravihüvitist 

RMK alustab sügisese 
metsaistutusega

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas sel näda-
lal sügisese metsaistutusega, mille käigus pannakse riigimet-
sa kasvama miljon kuusetaime.

Sügisese metsaistutusega tegi RMK algust juba 2012. aas-
tal ja senised kogemused on andnud häid tulemusi. „Taimed 
on läinud hästi kasvama ja sügisene istutus on aidanud haju-
tada ka töökoormust kiirel kevadisel metsauuendamise pe-
rioodil,“ sõnas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas 
Väät.

Kuuskede istutamiseks on sügisesed tingimused soodsad, 
sest on piisavalt niiskust ja pole nii kuuma päikest, samuti 
on taimede transport ning hoidmine väiksema riskiga. „Sü-
gisistutust saab teha mineraalmuldadel ja seetõttu tuleb is-
tutuskohtade valikul olla tähelepanelik, kuigi külmakahjus-
tus võrsetel või taimede külmakergitus võib esineda keva-
diste hiliskülmade korral samamoodi,“ selgitas Väät.

Tänavu sügisel istutatakse riigimetsa miljon kuusetaime, 
neist 100 000 Lääne-Virumaale. Lähiaastatel plaanib RMK 
sügisistutuse mahtu suurendada.

Kevadisel istutusperioodil pandi riigimetsa kasvama 20 
miljonit puud. Mände istutati 10,7 miljonit, kuuski 8,3 ja 
kaski 1,1 miljonit, samuti 50 000 tamme ja musta leppa. 
Kokku uuendab RMK sel aastal metsa 11 000 hektaril, mil-
lest istutatakse 7400 hektaril ja külvatakse 300 hektaril. 
Looduslikule uuenemisele jäetakse 1700 hektarit ning loo-
duslikule uuenemisele aidatakse kaasa 1400 hektaril.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste 
looduskoosluste kaitsja ja majandaja. RMK hoole all on ligi-
kaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, seal asub 45 protsenti 
Eesti metsadest.

Kuulutaja

Tänavust hambaravihüvitist 
saab kasutada aasta lõpuni

85 eurot aastas ning nemad 
tasuvad raviarvest alati vähe-
malt 15 protsenti ise.

Hüvitis arvestatakse pat-
siendi arvelt maha kohe ham-
baarsti juures makstes ning 
hiljem ei pea inimene esitama 
ühtegi dokumenti või aval-
dust.

Hüvitist saab kasutada ai-
nult nende hambaarstide juu-
res, kes on haigekassa partne-
rid. Seda, kas arst on sõlmi-
nud vastava lepingu, tasub 
alati aega kinni pannes kliini-
kult küsida või vaadata haige-
kassa kodulehelt www.haige-
kassa.ee/hambaravi.

Üks hüvitis kehtib ühel 
kalendriaastal

Hambaravihüvitist saab ka-
sutada kuni kalendriaasta lõ-
puni ning kasutamata jäänud 
summa järgmisesse aastasse 
üle ei kandu.

Kui patsiendil jääb ham-
baarsti visiidil mingi osa hü-
vitisest kasutamata (näiteks 
10 eurot), saab jääki kasutada 
järgmisel külastusel sama ka-
lendriaasta sees kuni 31. det-

sembrini.
Alates jaanuari algusest on 

kõigil ravikindlustatud täis-
kasvanutel taas aasta jooksul 
kasutamiseks vastavalt kas 30 
või 85 euro suurune hamba-
ravihüvitis.

Kui patsient saabub ham-
baarsti juurde, saab ta küsida 
enne visiiti arstilt või regist-
raatorilt, kui suur on tema 
hambaravihüvitise jääk.

Ainult esmavajalikele 
teenustele

Täiskasvanute hambaravi-
hüvitis kehtib ainult esmava-
jalikele teenustele, mis on 
kirjas haigekassa tervishoiu-
teenuste loetelus: hambaarsti 
vastuvõtt, diagnostika (sh 
röntgenülesvõtted), ravimi 
asetamine ja ajutise täidise 
paigaldamine, püsiva täidise 
paigaldamine, hamba eemal-
damine, mädakolde avamine 
ja ravimine, juureravi, igeme-
aluse hambakivi kirurgiline 
eemaldamine ja tuimestus.

Enne visiit tasub alati huvi 
tunda, milliseid teenuseid 
hambaarst teile osutab ning 

kas need kuuluvad hüvitata-
vate nimekirja või mitte. Nii 
saab vältida ootamatusi arve 
tasumisel.

Kuidas arvutatakse hüvita-
tavat summat aga siis, kui arst 
osutab nii nimekirja kuulu-
vaid kui ka mittekuuluvaid 
teenuseid? Sel juhul arvesta-
takse hüvitise summa maha 
ainult nende teenuste eest, 
mis on kirjas esmavajalike 
teenuste nimekirjas. Ülejää-
nud teenuste eest tasub pat-
sient täishinda.

Hambaarst võib patsiendilt 
küsida ka visiiditasu 5 eurot 
(v.a lapseootel naistelt).

Mis saab 
proteesihüvitisest?

Alates 1. juulist kehtib ka 
uus täiskasvanu hambapro-
teesihüvitise määrus. Protee-
sihüvitist on võimalik kasuta-
da kolme aasta peale summas 
260 eurot.

Proteesihüvitisele on õigus 
ravikindlustusega töövõime-
tuspensionäridel, vanadus-
pensionäridel, üle 63aastastel 
ning osalise või puuduva töö-
võimega inimestel. 

Selle taotlemiseks on kaks 
võimalust: esitada haigekassa-
le hambaproteeside hüvitise 
avaldus ja proteesimistööde 
eest tasumist tõendav doku-
ment või esitada proteesitegi-
jale avaldus, kus taotlete ku-
lude kandmist hüvitise ulatu-
ses otse proteesitegijale.

Kõik proteesihüvitise taot-
lemiseks vajalikud avaldused 
leiate haigekassa kodulehelt 
www.haigekassa.ee või klien-
diteenindusest.

Tähele tasub panna, et ala-
tes 1. jaanuarist 2018 ei pea 
enam proteesihüvitise saami-
seks avaldust tagantjärele esi-
tama, kogu arveldus toimub 
otse hambaarsti ja haigekassa 
vahel ehk soodustust arvesta-
takse raviarvelt maha ham-
baarsti juures maksmise het-
kel.

Infot hüvitiste kohta saab 
lisaks kodulehele ja kliendi-
teenindustele ka klienditele-
fonilt 669 6630.
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Möödunud nädalal 
võeti vastu päästetee-
nistuse uued põhiau-
tod, mis ristiti nime-
ga Krõõt. Masinad 
on üks osa Euroopa 
Ühtekuuluvusfondi 
toel Eestisse jõudvast 
päästetehnikast, mil-
le kogumaksumuseks 
27,8 miljonit eurot.

Liisi Kanna

Kokku ostetakse 26 paak- 
autot, 8 konteinerautot, 14 
paakkonteinerit, 3 maastiku-
sõidukit ja 46 põhiautot. 
Paak- ja konteinerautod võeti 
kasutusele juba kevadel, nüüd 
jõudis kohale ka suurem osa 
põhiautodest. Päästeameti 
pressiesindaja Riin Oeselja 
sõnul saabuvad oktoobris 
neist viimased 15.

„Seejärel korraldatakse väl-
jaõpe, esmalt viiakse läbi te-
hasekoolitus ning edasine 
koolitamine toimub ko-
mandodes. Hiljemalt aasta lõ-
puks on kõik uued autod 
töös,“ selgitas Oeselg.

Seni kasutuses olnud 
põhiautod liiguvad teistesse 
komandodesse ning vanemad 
kasutuskõlblikud masinad an-
takse vabatahtlikele päästeko-
mandodele. Esimesed uued 

LÕHKEKEHAD
13. septembril tehti kahjutuks Rakvere vallast Levala külast 
põllutöödel leitud granaat.
11. septembril tehti kahjutuks Vinni vallast Mõdriku külast 
leitud kümme erinevat lõhkekeha.

VARING
11. septembril kell 17.23 teatati häirekeskusele, et Tapa lin-
nas Nooruse tänaval asuvas mahajäetud hoones oli nähtud 
palgi kukkumist ja kuuldud laste hääli. Sündmuskohale saa-
budes tuvastasid päästjad soojuskaameraga vahelaepalgi 
kukkumise koha. Hoone kontrollimisel isikuid ja teisi värs-
keid varinguid ei täheldatud. Päästjad piirasid ohuala linti-
dega ning võtsid ühendust kohaliku omavalitsuse esindaja-
tega, kes lubasid tegeleda asjaga edasi.

VARGUSED
12. septembril teatati, et Rakveres Kungla tänaval tungiti 
sisse eramusse, kust varastati tööriistu. Kahju on ligi 500 
eurot.
Samal kuupäeval teatati ka, et Väike-Maarja alevikus Jaa-
ma tänaval asuva korterelamu trepikojast varastati jalgrat-
tad Muddyfox ja Bottechia. Kahju on kokku 779 eurot.

PÕLENGUD
12. septembril kell 8.39 teatati häirekeskusele, et Vinni val-
las Tammiku külas põleb ühekordne elumaja. Sündmusko-
hale saabudes selgus, et põles toanurk ja diivan, mis süttisid 
välgutabamusest – maja nurka oli löönud äike, mis süütas 
majas oleva diivani. Elanikud kustutasid põlengu ise ära. 
Kiirabi osutas esmaabi maja perenaisele, kes oli šokis. Majas 
oli suitsuandur, mis rakendus tööle.
11. septembril kell 2.49 teatati häirekeskusele, et Väi-
ke-Maarja vallas Avispea külas põleb hoone lahtise leegiga. 
Sündmuskohal selgus, et inimesi hoones ei ole ning päästjad 
alustasid kustutamisega. Tulekahju lokaliseeriti kell 6.04, 
likvideeriti kell 7.55. Hoone hävis täielikult.

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

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

HIND
ALATES 149
KÖÖGID

HIND
ALATES 199
RIIDEKAPID

SEKTSIOON 

KÖÖGIDIIVAN

PEEGLID 170*200*40

 177*132*94

є 199

є 39

mõõdud: 270*185 mõõdud: 230*140*80, m/k 200*125

KOMPLEKT: TOOL + LAUD 

mõõdud: 240KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 200KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 220KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 180KÖÖGIKOMPLEKT

mõõdud: 216*62*200 (h)mõõdud: 150*62*200 (h)mõõdud: 200*62*220 (h)

є 339

є 459 є 299

є 189

є 425

є 229 є 149 є 215

mõõdud: 278*152*90, m/k 220*135

VOODI LAGUNA

є 299 є 199 є 289

27€
al.

79 !€

160*200

Lääne-Virumaale jõuab kolm Krõõta

põhiautod alustasid seoses 
Eesti Euroopa Liidu eesistu-
misega juba tööd Põhja pääs-
tekeskuses.

Enim masinaid saavad tööd 
Harjumaal – 14. Ida-Viru-
maal jaguneb kaheksa Krõõta 
kuue komando vahel ning 
Tartumaa saab neli uut 
põhiautot. Lääne-Virumaale 
jõuab kolm uut põhiautot 
Rakvere, Väike-Maarja ja Ta-
pa komandosse. Välja võib ka 
tuua, et muu päästetehnika 
osas saabus aasta esimesel 
poolel Lääne-Virumaale kaks 
paakautot (Kunda, Väi-
ke-Maarja), kaks paakkontei-
nerit (Tapa, Rakvere) ja üks 

multilift auto (Tapa).
Põhiautosid läheb nimeta-

tud nelja maakonna kõrval 
teistesse üks või kaks, tühjade 
pihkudega jääb vaid Hiiumaa. 
Tehnikat jaotatakse vastavalt 
regionaalpoliitikale, maakon-
dade metsamassiivide tihedu-
sele ja komandode väljasõitu-
de koormusele.

Oeselg märkis, et kõik saa-
buvad põhiautod on uued. 
„Alusautod on Scaniast ning 
pealisehitus tehti Poola teha-
ses WISS,“ täpsustas ta. Uued 
põhiautod on kõrgendatud 
maastikuläbivusega. Sõidu- 
omaduste puhul on pööratud 
tähelepanu alarmsõiduohutu-

sele. Autodel on peal tipp-
taseme päästevarustus, täi-
sautomaatne Alisson tüüpi 
käigukast, mis teeb opera-
tiivsõidu kiiremaks ja ohutu-
maks ning põhiautode vee-
paak mahutab 3000 liitrit. 
Uued autod on ka varasema-
test kõrgema külmakindluse-
ga.

Nii paak-, konteiner- kui 
põhiautodele otsiti nime ava-
liku konkurssi kaudu. Keva-
del ristiti paakautod nimega 
Uku ning konteinerautod 
Andreseks. Põhiautole soovi-
ti kõlavat naisenime ning 
umbes 1100 pakkumise hul-
gast osutus valituks Krõõt.

Uutele päästeautodele valiti ava-
liku konkursi käigus nimeks 
Krõõt. 

Foto: Päästeamet
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•  O t s i m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügiguru! Kui sa otsid põnevat 
ja hästi tasustatavat väljakutset, siis 
võta julgelt ühendust. Tel 512 6766

• Võtame tööle elektrikilpide 
m o n t ö ö r i .  E l e k t r i k i l p i d e 
valmistamine vastavalt joonistele 
ja skeemidele. Töökoht asub 
Rakveres. Lisainfo tel 509 4959 
või ove@e2.ee

• Kadrina Spordikeskus otsib 
r e m o n d i m e e s t  ( 0 , 5  k o h t a ) . 
Kandidaadilt ootame tehnilist 
taiplikkust. Info 526 9451

• Vajatakse Tapale haljastustöödele 
abitöölisi. Tel 554 9113

• Võtan tööle võsalõikajad. Tel 
5558 9957

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 
5199 6563

• Sõiduautode avariiremondiga 
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ 
otsib Kadrina töökotta automaalrit. 
Lisainfo tel 552 1733

• CarStyle autopesula võtab tööle 
autopesija. Tel 5827 1622

• Pakun tööd noorpensionärile, 
kellel oleks olemas B-kategooria 
juhiload. Võiks asuda Rakveres või 
selle lähiümbruses. Tel 54622324

• Vajatakse käsikudujat. Kodutöö, 
sobib pensionärile. Tel 502 0856

• Artur Šašlõkibaari vajatakse 
koristajat (Rõmeda küla Kadrina 
vald Lääne-Virumaa). Tel 5629 8277

• Pakume tööd klienditeenindajale 
ja koristajale. Kiire. Tel 5896 4101

• Kadrina Spordikeskus otsib 
puhastusteenindajat. Vajadusel 
väljaõpe kohapeal. Info 526 9451

• Võhu juustuvabrik otsib oma 
meeskonda  suitsujuustu patsi 
punujat. Tel 5349 9515

OTSIN TÖÖD

• Mees otsib ehitus-, remondi- 
või puutööd. Tel 514 5796

• Korralik naisterahvas 30-ndates 
otsib osalise tööajaga tööd või 8-17 
tööaeg. Tel 5567 5755

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
algajatele ja taasalustajatele Koidula 
1 (Tsentrum) alates T, 19.09 kell 18 
– 19.30 (20 tundi, võimalus jätkata). 
Hind 50 € (sisaldab õppematerjale). 
Reg. 5566 1419

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

• Alates oktoobrist  hakkavad 
toimuma vene keele kursused. 
Võimalik on valida erinevate 
keelerühmade kui ka –tasemete 
vahel. Kui sa oled huvitatud heast 
keeleoskusest, vaata veebilehte 
www.apkeelekursus.eu ja tee 
oma valik. Julge suhtlemine viib 
eesmärkide täitumiseni!

• Lauli  Loovstuudios algavad 
taas keraamika kursused:  13. 
sept – edasijõudnud, 28. sept - 
algajad, kes ei ole keraamikaga 
varem kokku puutunud. Info www.
lauliloovstuudio.ee 

• Rootsi keele tunnid. Silja Villems. 
Tel 527 3884

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD
• Võhu juustuvabrik otsib oma 
meeskonda juustu venitajat. 
Soovitavalt meesterahvas. 50 € 
päevas. Tel 5349 9515

•  V õ t a m e  t ö ö l e  m e i s t r i . 
Puidutöötlemisettevõte  võtab 
tööle meistri ja puidutööpingi Auer 
operaatori. Asume Lääne-Virumaal 
Kadilas. Tel 5667 2675

• OÜ Baltmer Consult  pakub 
tööd tislerile või tisleriõpilasele. 
Töökoht asub Kundas. Võimalik 
transport Rakverest. Tel +372 5558 
9996

• Pakume tööd farmimehaanikule. 
Tööülesanded: farmiseadmete, sh 
lüpsiseadmete korrashoid ja muud 
farmisisesed tööd. Nõuded: töökus 
ja kohusetunne, töökaaslastest 
lugupidamine, tehniline taip ja 
a l g a t u s v õ i m e ,  B - k a t e g o o r i a 
juhiluba.  Tööaeg:  täistööaeg, 
v a l m i s o l e k  t ö ö a j a v ä l i s t e k s 
väljakutseteks. Kontaktisik: Kadri 
Kaugerand. Telefon: 5199 6845, 
e-post: kadri@trovador.ee. Töösuhte 
kestvus: tähtajatu leping. Töötasu 
kokkuleppel. Asukoht : Lääne-
Virumaa. Kasuks tuleb varasem 
kogemus antud valdkonnas

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
o s k u s t e  j a  k o g e m u s t e g a 
tänavakivide paigaldajaid. Tööde 
teostamise piirkond on üle Eesti. Tel 
+372 5347 7840

•  V a j a t a k s e  k o g e m u s t e g a 
ehitustöölist sisetöödele. Tel 5680 
1956

• Töö autojuht-ekspediitorile. Tel 
5829 7215

• Eesti Metsahoolduse OÜ pakub 
tööd kogemustega forwarderi ope-
raatorile. Töökoht Lääne-Virumaa. 
Kasuks tuleb C-kat olemasolu. Info 
5309 0698

• Lüpsifarm ootab oma meeskonda 
lüpsjaid. Täpsem info töö ja tingi-
muste kohta telefonil 509 9295

www.kuulutaja.ee

2017. aastal saab Haridus- 
ja Teadusministeeriumi telli-
tud tasuta koolitustel osaleda 
14 000 inimest. 30 valdkon-
nas on kokku üle tuhande ta-
suta kursuse. Sügisel on lisan-
dunud veel 215 uut tasuta 
kursust, kus saab osaleda roh-
kem kui 7500 inimest.

„Otsustasime suure huvi 
tõttu koostada lisatellimuse 
tasuta täiendkoolituse kur-
suste jaoks,“ selgitas kursuste 
programmijuht Kairi Sol-
mann. „Enim õpet pakutakse 
arvutikasutuse, majutuse ja 
toitlustamise ning ehituse 
teemadel, aga arendada saab 
ka teeninduskultuuri, mees-

konnatööd või tööalast võõr-
keele oskust,“ lisas Solmann.

Kursused toimuvad kutse-
õppeasutustes ja kutseõpet 
pakkuvates rakenduskõrg-
koolides üle Eesti ning on 
suunatud täiskasvanutele, 
kelle konkurentsivõimet ja 
toimetulekut tööturul aitab 
õpitav oluliselt parandada.

Täienduskoolituse riiklik 
koolitustellimus on mõeldud 
täiskasvanutele, kes pole saa-
nud erialast ettevalmistust 
või kelle oskused vajavad 
kaasajastamist. Tasuta kursu-
sed tagavad ligipääsu koolitu-
sele, olenemata inimese ma-
janduslikust olukorrast või 

haridustasemest. Kursused 
on valitud koostöös koolide-
ga, lähtudes valdkondlikust ja 
piirkondlikust koolitusvaja-
dusest.

Neid rahastavad Euroopa 
Sotsiaalfond ning Haridus- ja 
Teadusministeerium tegevu-
se „Täiskasvanuhariduse 
edendamine ja õppimisvõi-
maluste parandamine“ kaudu.

Täpsema info on leitav 
koolide veebilehtedelt või 
aadressilt www.hm.ee/tasu-
ta-kursused.

Kuulutaja

Tasuta tööalased koolitused jõuavad rohkem kui 7500 inimeseni

Lugeja küsib: Olen ehitusettevõtja. Töötajate 
kukkumisohu vältimiseks olen nad varustanud 
turvarakmete ja kinnistussüsteemidega ning kor-
raldanud nende kasutamiseks väljaõppe. Tööta-
jad aga keelduvad viie meetri kõrgusel asuva sei-
na viimistlemisest meetrilaiuselt vahelaelt ning 
nõuavad kukkumisohu vältimiseks kaitsepiirete 
paigaldamist. Kas töötajatel on õigus seda teha 
ning mida peaksin olukorra lahendamiseks ette 
võtma?

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt 
on töötajal õigus keelduda tööst või peatada töö, 
mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute 
tervise. Seadus sätestab ka töötaja õiguse nõuda 
tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele 
vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitse-
vahendeid.

Töötajad on veendunud ja teie tööandjana 
mõistate, et meetrilaiusel vahelael tegutsemisel 
on kukkumisoht. Kuigi olete andnud töötajatele 

kinnitussüsteemidega turvarakmed, tunnevad 
nad end ebaturvaliselt ja leiavad, et töö ohustab 
oluliselt nende tervist. Nii on neil õigus tööst 
keelduda või see ajutiselt peatada. Tegite väga õi-
gesti, et andsite oma töötajatele isikukaitseva-
hendid, ent paraku näeme sageli, et neid ei kiputa 
kasutama. Ennetuspõhimõtte kohaselt tuleb 
eelistada ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid isi-
kukaitsevahendite kasutamisele.

Kui töötamise või liikumise ajal on kukkumis-
oht, peab suurema kui kahemeetrise kukkumis-
kõrguse puhul rakendama ohutusabinõusid nagu 
kaitsepiirded, ohutusvõrgud jt analoogsed kaitse-
vahendid. Kui töö laadi tõttu on nende kasutami-
ne võimatu, tuleb ohutuse tagamiseks anda töö-
tajale ohutusvöö või -rakmed, kinnitada need 
ohutustrosside või -köitega või kasutada teisi jul-
gestusmeetodeid.

Ehitustehniliselt on vahelae väliskülgedele või-
malik paigaldada kaitsepiirdeid - selles on veen-
dunud ka teie töötajad. Seetõttu tuleb neid ka 
eelistada.
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võtab tööle

Eeldame heal tasemel arvutioskust,
tehnilist taipu, täpsust ja korrektsust.

Pakume väljaõpet ja koolitust.

CV saata info@arugrupp.ee
Info telefonil +372 32 956 40

CNC-PINGI OPERAATORI

AQVA SPAA OTSIB OMA MEESKONDA

RÕÕMSAT JA TÖÖKAT VEEKESKUSE

PUHASTUSTEENINDAJAT

Töö sisu: Aqva veekeskuse ruumide puhastus- ja korrastustööd
Töö on vahetustega: 5-15.30 ja 14.30-24

Sooviavalduse võib tuua Aqva hotelli vastuvõttu või saata
e-postil:

Info tel 326 4455

19. septembriks tiina.teska@aqvahotels.ee

Kui kahtled, tule uuri lähemalt!
Ootame Sind!

Info +372 5013006, info@lsosisustus.ee

LSO Sisustus OÜ võtab tööle

Tööle asumine koheselt

Töökoht Vinni

TOOTMISJUHI•

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke taksojuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

TAKSOJUHTE

B-KAT AUTOKOOL

E-õpe

INGLISE KEELE täiendkursus
B2

LILLERING:

(T, N kell 16)

(E, K kell 17.30- 19.45)

Sügisseaded
(K kell 18)

Info ja registreerimine tel
32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere

või info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee . Norax
Koolitus on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartner
* Kursuste eest saab tasuda

osadena!

SOOME KEELE ALGKURSUS
INGLISE KEELE eri

tasemed
ESMAABIKOOLITUS

19. september
Alustamine kokkuleppel

25. september

Septembris

21. september

KOMPLEKTEERIME
KOOLITUSI

SEPTEMBRIKUUKS:

VENE KEELE TÄIEND-
KOOLITUS

(T, N kell 17.30-19.45)

NORAX
KOOLITUSKESKUS

Kas Sulle
meeldib
kirjutada?
Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Tahad lisaraha
teenida?

Kui jah, siis kirjuta
artikkel ja saada see
toimetusse. E-post:
toimetus@kuulutaja.ee
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Arvo Pärt sai 11. sep-
tembril 82aastaseks 
ning maestro sünni-
päevanädalal toimu-
sid Nargenfestivali 
raames Eesti eri pai-
gus kontserdid. 6. 
septembril musitsee-
risid Eesti Filharmoo-
nia Kammerkoor ja 
Tallinna Kammeror-
kester dirigent Tõnu 
Kaljuste taktikepi all 
Rakvere Gümnaasiu-
mi aulas.

Ülle Kask

Möödunud nädala kolma-
päeval juhuslikult Laada täna-
vale sattudes silmasin maja 
number 17 juures väikest 
seltskonda. Aia ääres seisis 
helilooja Arvo Pärt ja kõneles 
kahe naisterahvaga, kes 
maestrot filmisid. Kui lähe-
male jõudsin, oli kuulda Pärdi 
tasast juttu, et lapsena ses ma-
jas elades tundusid aknad ole-
vat veidi madalamad.

Laulasmaa Pärdi Keskuse 
inimesed, kes Rakveret väisa-
ma tulnud geenius-heliloojat 
tema nooruspõlve radadel 
saatsid, teatasid, et maestro 
on kohal ka tema auks korral-
dataval õhtusel kontserdil 
oma kunagises koolimajas 
Rakvere Gümnaasiumis. 
Pääsme muusikasündmusele 
olin juba varem soetanud 

ning mind tegi erakordselt 
rõõmsaks, et kohale tuleb ka 
üle ilma kuulus koolivend 
isiklikult.

Rakveres helises ja 
mühises Pärdi muusika

Õhtul toimus gümnaasiumi 
aulas Tõnu Kaljuste taktikepi 
all Tallinna Kammerorkestri 
ja Eesti Filharmoonia Kam-
merkoori esituses kontsert 
pealkirjaga „Summa.” Taga-
reas võttis istet maestro Arvo 
Pärt.

Avaloona kõlas „Kollaaž 
teemal B-A-H-C”, mille heli-
looja komponeeris 1964. aas-
tal.

Arvo Pärt on öelnud: „Kol-
laažid on segu positiivsest ja 
negatiivsest, õigest ja valest. 
Need on teatud laadi siirda-
mised: kui ma tunnen end 
justkui ilma oma nahata, siis 
ma võin võtta kõikjalt enda 
ümbert nahatükke ja neid 
kanda. Aja jooksul need tükid 
muutuvad ja saavad uueks na-
haks.”

„Cantus Benjamin Britteni 
mälestuseks” keelpilliorkest-
rile ja kellale pärineb helilooja 
tintinnabuli–stiili algusajast 
(1977/1980). Britteni surma-
kuupäev 4.12.1976 puudutas 
tollal Pärti sügavalt: „Just en-
ne ta surma olin ta muusika 
harukordset puhtust hindama 
hakanud – puhtust, mis on 
võrreldav muljega, mis mulle 
jätsid Guillaume de Machaut’i 
ballaadid. Ja lisaks sellele olin 
pikka aega tahtnud Britteniga 
isiklikult tuttavaks saada – ja 
nüüd polnud see enam või-

Maailmakuulus helilooja Arvo Pärt 
külastas lapsepõlvekodu ja kooli

Pärdi kontserdimaja arhitektuurikon-
kurssi hanke info (Rakvere linnavalit-
sus, 8.09.2009):
Rakvere linnal on plaanis muuta hetkel 
spordisaalina tegutsev Pauluse kirik Arvo 
Pärdi nimeliseks muusikamajaks.
Rakvere Pauluse kirik on projekteeritud 
arhitekt Alar Kotli poolt Eesti vabaduse 

kirikuna. Kirik sai peaaegu valmis ning 
õnnistati sisse kaks päeva enne esimest 
vabaduse kaotamist juunis 1940. Alates 
1950ndatest on kirik kasutusel spordihoo-
nena.
Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja 
Pauluse kiriku restaureerimise võidutööde 
autorid on selgunud.

Esimese koha saavutas võistlustöö „tintin 
na buli”, autoriteks Kristiina Aasvee, Kris-
tiina Hussar ja Anne Kose OÜ-st Celander 
Projekt.
Arhitektuurivõistlus toimus ajavahemikus 
30.03. – 9.07.2009. Võistlusele laekus 
tähtaegselt 136 tööd 29 riigist üle kogu 
maailma.

malik.”
„Summa” komponeeris Pärt 

1977. aastal. Nõukogudeaja 
ateistlikust kultuuripoliitikast 
ajendatuna on teose pealkiri 
kodeeritud. Neljahäälse a ca-
pella versiooni aluseks on la-
dinakeelne usutunnistuse 
tekst.

Noore Eesti helilooja Pärt 
Uusbergi „Armastuse ülem-
laul” kammerkoori esituses 
sündis Nargenfestivali kuns-
tilise juhi Tõnu Kaljuste telli-
musel, kes palus tal kirjutada 
eestikeelne teos Pärdi päeva-
de avakontserdiks. „Armastu-
se ülemlaulu” sõnad pärine-

vad Uuest Testamendist, 
Pauluse esimesest kirjast ko-
rintlastele.

Kontserdi lõpuloona alus-
tas kammerkoor Aadama itku 
vaiksete viiulihelide saatel. 
Lauljate järjest tugevnevad 
kaeblevad hääled andsid ehe-
dalt edasi Aadama nuttu ja 
hala, kes paradiisiaiast välja 
aeti.

Pärdi suurteos „Adam’s La-
ment” baseerub Athose mun-
ga püha Siluani (1866-1938) 
venekeelsel samanimelisel 
proosatekstil, mis pärineb 
raamatust „Staarets Siluan”.

Arvo Pärt on öelnud: „Meie 
esiisana nägi Aadam inimtra-
göödiat ette ja koges seda 
isikliku süüna. Ta on kanna-
tanud kõikide inimkonna ka-
taklüsmide pärast, lootusetu-
se viimse meeleheiteni.”

Teose esiettekanne toimus 
Türgi pealinnas, monoteistli-
ke religioonide judaismi, 
kristluse ja islamismi ristu-
mispaigas 7. juunil 2010 Is-
tanbulis Hagia Irene nimeli-
ses kirik-kontserdisaalis. Di-
rigeeris Tõnu Kaljuste, kes 
2014. aastal võitis teose 
„Adam’s Lament” eest Gram-
my-auhinna parima koori-
muusika esituse kategoorias.

Kontserdile järgnesid 
õnnesoovid

Pärast kontserti õnnitles 
Rakvere Gümnaasiumi direk-
tor Aivar Part Arvo Pärti 
sünnipäeva puhul ja kutsus 
kooli vilistlast 7. oktoobriks 
uuesti koolimajja, mil arhi-
tekt Alar Kotli poolt projek-

teeritud valge maja saab 105 
aastat vanaks. Maestro tänas 
tagasihoidlikult, aga kutset 
vastu ei võtnud, kuna tal on 
samal ajal teises kohas kont-
sert.

Õpetaja Heli Kirsi kinkis 
maestrole raamatu kooli aja-
loost. „See on minu jaoks na-
gu ilus muinasjutt,” ütles Ar-
vo Pärt kingitust vastu võttes. 
„Ma ei ole siin 60 aasta jook-
sul palju käinud, aga süda on 
küll siin olnud. Need aastad, 
mis siin õpitud on, need pa-
nid aluse kõigile minu plaani-
dele ja mõtetele.”

Arvo Pärt osutas Tõnu Kal-
juste koori ja orkestri suunas 
ning lausus: „Mul on hea 
meel, et just nemad tulid teie 
juurde, sest nemad tunnevad 
mind kõige paremini.”

Rakvere linnapea Mihkel 
Juhkami lausus Arvo Pärdile 
lillekimpu ulatades, et aasta 
pärast samal ajal on Pärdi 
kontserdimaja valmis. Pare-
ma akustikaga saali klassikali-
se muusika kuulamiseks kui 
on Rakvere Gümnaasiumi 
aula, momendil Rakveres po-
legi.

Pisarad tulid silma, kui 
maailmas enimmängitud gee-
niushelilooja Arvo Pärt ütles 
Rakvere Gümnaasiumisse te-
da kuulama tulnud linnarah-
vale, koolivendadele ja -õde-
dele: „Ja kui Jumal annab, siis 
me näeme veel.”

Kasutatud allikas: Pärdi päe-
vad 2017. Nargenfestivali kava.

2015. aasta 
teatri aastaau-
hindade gala. 

Foto: Harri Rospu / 

Rahvusooper Estonia arhiiv
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KUIDAS VALIDA KUIDAS VALIDA 
ENDALE TREENER?ENDALE TREENER?

E elmisel nädalal rääki-
sin sellest, kuidas taas 
peale suvepuhkust 

trennilainele saada ning ehk 
panid tähele, et soovitasin va-
jadusel küsida nõu treenerilt. 
Kui tunned, et oleks abi tar-
vis, siis tasub seda võimalust 
kindlasti kasutada. Seejuures 
on aga oluline, et oleksid kur-
sis sind abistava treeneri 
taustaga – tal peaks olema 
treenerikutse.

Milleks treenerikutse?
Treeneri puhul on oluline, 

et tal oleks head isikuomadu-
sed ja suhtlemisoskus. Kuid 
nii, nagu iga eriala spetsialist, 
peab ta olema ka kompetent-
ne.

Kompetentsus on aga suh-
teline. Treenerit otsiv inime-
ne ei ole alati pädev hindama, 
kas asjalikuna tunduva jutu 
taga peituvad kogemused ja 
teadmised on piisavad, et ja-
gada adekvaatset informat-
siooni ja õpetust.

Seepärast tuleks välja selgi-
tada, kas treeneril on n-ö õi-
gus treeninguid läbi viia. Et 

kasu asemele endale kahju ei 
tehtaks, on treeneri kompe-
tentsus oluline igal alal - jõu-
saalis, pallimängus, aeroobi-
kas, suusatamises jne. Tree-
ningud peavad olema vasta-
valt spordispetsiifikale õigesti 
üles ehitatud, arvestama peab 
nii treenija individuaalsete 
eripärade, tervisliku seisundi 
kui arenguga, jälgima tree-
ningu ja taastumise vahekor-
da jne.

Kindlasti tuleks treeneri 
kvalifikatsioonile tähelepanu 
pöörata ka oma last trenni 
saates. Meie koolides on küll 
tublid kehalise kasvatuse õpe-
tajad, aga sageli ei ole ainult 
koolitundidest saadav koor-
mus noorele piisav ning tuleb 
leida lisaks ka koht meelepä-
rases treeninggrupis väljas-
pool kooliaega. Sama kehtib 
ka lasteaia kohta.

Äärmiselt positiivse ten-
dentsina on paljud kehalise 
kasvatuse ja liikumisõpetajad 
spetsialiseerunud ka mõne 
kindla spordiala treeneriks, 
kuid paljudel aladel tuleb siis-
ki treenereid otsida muljalt. 

Lapsevanemad ei ole reeglina 
teadlikud, milline peaks ole-
ma noore treeningu ülesehi-
tus ja metoodika, mistõttu tu-
lekski selgeks teha, kas ka 
lapse juhendajal on treeneri-
kutse.

Kutse andjaks Eesti 
Olümpiakomitee

Vastavalt spordiseadusele 
on treener isik, kes omab 
treeningkutset kutseseaduse 
tähenduses. Treener peab 
olema saanud vastava välja-
õppe ja omandanud kutse-
tunnistuse, mis näitab, et ta 
on läbinud vajalikud koolitu-
sed ja sooritanud eksami – tal 
on õigus ning pädevus oma 
erialal töötada.

Eestis on treeneritele kutse 
andjaks Eesti Olümpiakomi-
tee (EOK) ning kutseandmi-
seks ja taseme- ning 
täienduskoolituste korralda-
miseks on EOK moodusta-
nud koostöös spordialaliitu-
dega kutsekomisjonid. Kutse-
komisjonid kuulutavad välja 
kutseandmise, võtavad vastu 
taotlusdokumendid, kontrol- NÄDALAHARJUTUS 

KÜÜNARVARRE TAHA 
SIRUTAMINE HANTLIGA
Mõju: Õlavarre kolmpealihas (triitseps).
Sooritamine: Võta hantel ühte kätte ning toeta teine käsi vastu tuge. Hoia 
selg sirge. Algasendis hoia küünarliigesest täisnurka ning siruta käsi küü-
narliigesest sirgeks. Käe sirutamisel jälgi, et õlavars oleks kogu harjutamise 
sooritamise ajal paigal.

livad nende nõuetele vasta-
vust, korraldavad kutseeksa-
mi ja otsustavad kutse andmi-
se.

Vastav kvalifikatsioon peab 
olema iga spordiala treeneril. 
Seepärast koosnevad kut-
seeksamid nii üld- kui eriala-
testidest, samuti praktilisest 
osast. Enne eksamile pääse-
mist tuleb läbida arvukalt 
koolitusi. 

Kui treener on kutse oman-
danud, siis ei saa ta kindlasti 
loorberitele puhkama jääda, 
vaid peab ennast iga nelja aas-
ta tagant vastavalt kutsetase-
mele täiendama, et olemas-
olev tase säilitada või kvalifi-
katsiooni tõsta.

Selline nõue tundub igati 
asjakohane. Mina treenerina 
sooviksin isegi siis, kui 
täiendkoolitused poleks nõu-
tavad, viia ennast kurssi uue-
mate uuringute, harjutusvara 

ja praktikatega.
Treeneri tausta ja kutse 

olemasolu saab kontrollida si-
sestades tema nime treenerite 
registrisse aadressil www.
spordiregister.ee/treenerite-
register/.

Vale treeningu mõju
Usun, et minuga nõustuvad 

paljud treenerikutse protsessi 
läbinud ja kutset omavad 
treenerid, et kahjuks kohta-
me praktikas palju neid ini-
mesi, kel eelmainitud päde-
vus puudub. Sageli omanda-
takse teadmisi läbi isikliku 
praktika, arvestamata, et 
treenimisele tuleb läheneda 
individuaalselt. Ka internetist 
hangitakse informatsiooni, 
mis on sageli juba ajale jalgu 
jäänud.

Kindlasti leidub oponente, 
kes väidavad, et ka koolitatud 
treener pole alati pädev. Olen 

ka selle väitega osaliselt nõus, 
sest nii nagu kõigi erialade 
puhul, ei saa sajaprotsendili-
selt väita, et õppinud inimene 
ei tee valesid otsuseid. Kuid 
kvalifikatsiooni omavate 
treenerite puhul on see tõe-
näosus kindlasti tunduvalt 
väikesem kui n-ö isehakanute 
puhul.

Samuti on valesti treenitud 
inimest hiljem väga raske õi-
gele rajale juhatada, vahel ka 
võimatu, olgu probleemiks 
vale tehnika kasutamine, pro-
portsioonist väljas keha, rü-
hivead vms.  Tihti läheb vaja 
ka füsioterapeutide või arsti-
de abi ning eriti kurb, kui te-
gu on laste ja noortega.

Loomulikult ei saa kedagi 
kohustada valima väljaõppi-
nud treenerit, kuid valed ot-
sused võivad maksta kätte 
tervise arvelt.

Algasend

Lõppasend

<<<

< < <
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• Müüa korter ridaelamus Väike-
Maarjas. Tel 506 0179

•  M ü ü a  k o r t e r  R a k v e r e 
kesklinnas otse omanikult. Tel 
5348 8161

• Müüa 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 529 7925

• Müüa 1toaline renoveeritud 
vannitoaga korter (29 m2, III 
korrus) Jaama pst. 13 Rakvere. 
Hind ei ole kivist!  18 900 €. Tel 
5666 6745

•  Mü ü a  U h t n a s  v ä r s k e l t 
renoveeritud avara pinnaga 
1toaline korter (39,3 m2). Hind 
12 000 €. Tel 5665 5234

• Müüa Rakvere südalinnas 
rem.vajav ahiküttega 2toaline 
verandaga korter  (48 m2, 
kanalisatsioon, balloonigaas 
ja KÜ). Tel 5663 6045. Omanik 
kohal kokkuleppel E-N 14-16

• Müüa Tapa kesklinnas 
2toaline  rõduga korter , 
renoveeritud majas. Hind 15 
500 €. Tel 5697 5317

•  M ü ü a  h e a s  k o r r a s , 
möbleeritud 2toaline korter 
Tamsalu linnas, aiamaa. Hind 
6 900 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline mugavustega 
korter Tamsalu alevis. Soodsalt. 
Tel 5366 4679

• Müüa 2toaline väga heas 
seisukorras võlgadeta korter 
Kiviõlis Kooli tn 4 (54 m2, 3/3 
korrus, toad eraldatud, suur 
köök). Hind 3 000 €. Tel 5198 
4922

• Müüa Sõmeru vallas Uhtna 
külas Nooruse tänaval 3toaline 
remonti vajav korter. Majas on 
toimiv korteriühistu. Hind 4 500 
€. Tel 5557 2056

• Rakveres soodsalt  müüa 
remonti vajav eramu teine 
korrus ja aiamaa. Tel 5648 0384, 
322 0816

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

• Müüa maja Rakveres Välja 
tänaval. Tel 5866 3210

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

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan san.remonti vajava kor-
teri Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5550 0588

• Noor pere soovib osta maja 
Rakvere (Haljala) ümbruses. 
Võib vajada remonti. Tel 5552 
7229

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

• Ostan garaaži Rakveres <1000 
€. Tel 5550 0588

• Ostan maad. Tel 520 7616, 
maaost@mail.ee

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
k.m. 1toaline  möbleeritud 
korter. Tel 5554 0476

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  o t s e 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 1toaline mug. 
korter Kadrinas. Tel 5347 3267

• Anda üürile puuküttega 2toali-
sest korterist 1 tuba. Pensionär, 
kes saab hakkama kodutöödega. 
Tel 528 5416

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

•  A n d a  ü ü r i l e  U h t n a s 
k o m b i n e e r i t u d  k ü t t e g a 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  o t s e 
omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter 
Tapa kesklinnas, II korrus. Üür 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
korter otse omanikult. 220 €. Tel 
5394 6455

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Laekveres eraldi majas. 
Üüri hind 90 € + elekter ja vesi. 
Info tel 527 0058

• Üürile anda heas seisukorras 
3toaline korter  Kadr inas 
Kalevipoja tn. Tel 53 440 585

• Alates 1-20 töömeest saavad 
öömaja Rakvere kesklinnas. 
Korralik elamine. Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

•  Mü ü a  Au d i  A 4  Va r i a n t 
1 , 8 T  1 2 / 1 9 9 8 .  a  b e n s i i n , 
tumesinine metallik, universaal, 
kliimaautomaatik, kesklukk, 
4xel.aknad, orig.valuvelgedel, 
korralik, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 12/2018, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Audi A6 1999. a 2,4 
bens., eelsoojendus, nahksisu, 
talverehvid. Kehtiv ülevaatus. 
Tel 520 4322

• Müüa Dacia Logan 2005. a 
sept. va., 1,6 bensiin, kehtiv 
ülev. 2018. a augustini. 64 kW. 
Hind soodne, kokkuleppel. Tel 
5664 8311

• Müüa Ford Escort 1,9 diisel 44 
kW sedaan, tumehall, ülevaatus 
kehtiv 6.2018. a. Tel 5664 8286

• Müüa sõidukorras Lada Nova 
21053 1994. a ls 142 000 km, 
üv 30.09.2017. a. Hind 600 €. 
Sõmeru vald. Tel 5661 4574

• Müüa Mini One 2003. a 1,6 
66 kW v.h. korras. Üv 6.2018. 
a. Tel 5342 5932

• Müüa Nissan Almera 1,5 2004. 
a 5 ust bensiin. Autol puudub 
rooste ja on heas korras. Tel 517 
4193

• Müüa Nissan Almera 1,5i 2002. 
a, luukpära, väga heas korras, 
ostetud uuena Eestist,ls 150 000 
km. Tel 502 8156

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705

OST

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Vahetada või müüa 2toaline 
k . m.  ko r t e r  Ku n d a s  mu u 
k i n n i s v a r a  v a s t u .  w w w .
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

Müüa MAJA 

Tapa linnas,

otse omanikult.

Tel: 56 951 305

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

24 900 €

527 1011 78,6 m², III k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
ÜLESÕIDU TN, TAPA

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

49 000 €

527 1011  80,5 m², III k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KARJA TN, RAKVERE

• Hea asukoht, renov. maja

• Hea planeering, toad eraldi

• 2 rõdu, garderoob

26 700 €

527 1011 62 m², I k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ÜLASE TN, VINNI

• Avar, väga hea planeering

• Toad eraldi

• Rõdu

35 000 €

527 1011  45 m², II k

• Kivimaja

• Toad eraldi, heas seisukorras

• Köögimööbel koos tehnikaga

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
HEINA TN, RAKVERE

22 000 €

• Rõdu, toad eraldi

• Õhksoojuspump

• Avar köök

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LASTEAIA TN, LEPNA

527 1011 51 m², II k

39 000 €

527 1011 161m²

MÜÜA MAJA
VANA-VARUDI K, SÕMERU V.
• 4 tuba, kinnistu 5700 m²

• Abihooned, puurkaev

• Peakaitse 3x25A

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja 

KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE

 Assamalla külas Kesk tn 3 korteri nr 8 võõrandamiseks.

Täpsem info Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee

• Müüa maja Rakvere vallas 
otse omanikult 4 tuba köök, 
saun, kaminatuba garaaž, suur 
kelder, majapidamisruumid. 
Ve s i  s e e s,  k a n a l . ,  o m a 
settekaev. Kesklinnast 4 km. 
Krunt 1 900 m2 ja haljastatud. 
Marjapõõsad, õunapuud, 
ploomid. Mööbli võimalus, 
talvepuud olemas. Maja katus 
ja aknad, välisuks vahetatud, 
samuti uued küttekolded, 
muus osas vajab viimistlust. 
Hind 55 500 €. Info tel 511 
0292

• Müüa otse omanikult Rakveres 
krunt (1 200 m2) koos kahe 
m aja g a,  v i l ja k a n d e v  a e d , 
kasvuhoone. Tel 508 3997

• Müüa aianduskrunt Tõrmas. 
Toimiv  ühistu,  t rassivesi , 
marjapõõsad. Tel 521 1269

•Müüa uunikum Viatka roller. 
Tel 5685 2009

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Renault Megane Classic 
2000. a diisel, üv 2018. a. Hind 
450 €. Tel 5569 2057

• Müüa Seat Toledo 2000. a 
ülevaatus alles läbitud. 1,6 
bensiin 74 kW. Korralik auto. 
Hind 900 €. Tel 5809 6086

• Müüa Toyota Picnic diisel 
1998. a v.h. korras, üv 2018. a. 
Hind 1 750 €. Tel 5569 2057

•  M ü ü a  V o l k s w a g e n 
Bora 1,6i 05/2004. a 77 kW 
bensiin, hõbedane, sedaan, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 02/2006. a 74 
kW, turbodiisel, kirsipunane 
metallik, universaal, kliima, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, 
veokonks, uuem tume salong, 
ro o s t e t a  n i n g  m õ l k i d e t a, 
läbinud teh.ülevaatuse 02/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74 
kW, turbodiisel, kuldne met, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, 
veokonks, uutel suverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
t e h n . ü l e v a a t u s e  0 4 \ 2 0 1 8 , 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa  VW Passat 1993. a 
bensi in,  universaal ,  r ihm 
vahetatud, uus summutaja ja 
aku. Hind 200 . tel 508 3993

• Müüa Škoda Octavia 1999. 
a 1,6 55 kW, heas korras. Üv 
8.2018. a. Tel 5342 5932

• Müüa soodsalt korralikud-
14tollised talverehvid. Tel 5552 
7229

• Müüa Bridgestone Dueler H/P 
Sport suverehvid 235/65R18 
106W 100 €/tk (sõitnud 4 000 
km). Tel 5341 5241

• Müüa vähekasutatud Tiki 
Treiler (3,2x1,6), üv 2019. a. 
Hind 500 €. Tel 5621 3675

• Müüa M-412 uus käigukast ha 
ümarad esituled. Hind 80 €. Tel 
5340 9427

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000. – 2007. a. Tel 5646 6933

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545
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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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

•  Haagis e rent  Tamsalus. 
Pukseerimis-, kaheteljelise-atv 
haagised. 10 €. www.greto.ee, 
tel 5666 5499

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Teenus 2teljelise platvorm 
treileriga (ka autod). Tel 5392 
0190

• Veoteenus, kaevetööd, 
e h i t u s t e h n i k a  r e n t . 
Veoteenused kallur-kraana 
veoautoga (li iva,  mulla, 
killustiku, kruusa müük); 
kaevetööd 5t ekskavaatoriga, 
m i n i l a a d u r i  t e e n u s e d ; 
korv- ja käärtõstukite rent; 
haljastustööd; porivaipade 
rent ; puhastusteenused. 
Rohkem infot www.cleanup.
ee. Tel 524 3689

• Transpordi- ja hüdrotõstetee-
nus 4,5t kandevõimega veokiga 
(kallur). Tel 5363 6990 

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
l ä h i ü m b r u - s e s .  Võ i m a l i k 
sõlmida perioodilisi teenuse 
osutamise lepinguid. Hind 
kokkuleppel. Tel 513 7633

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).

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  K õ i k  e h i t u s t ö ö d ,  s a n .
tehnilised tööd, boilerite 
puhastus. Tel 5664 6055

• Ehitusmees oma varustusega 
otsib tööd. tel 5803 6037

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
ko o s  v ä r s ke õ h u k l a p p i d e 
p a i g a l d u s e g a .  Te e n u s e i d 
on võimalik tellida ka eraldi. 
Kontakt: info@kckteemant.eu; 
tel 517 4192

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

• Ehitus- ja maalritööd. Tel 
5394 9086

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult. Boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
t e r r a s s i d e  e h i t u s,  s a n .
tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

• Kõik puitkonstruktsioonid. 
T e r r a s s i d ,  a i a k u u r i d , 
puukuurid, puitfassaaditööd ja 
soojustamine. Tel 5670 9080

• Üldehitus ja maalritööd. Tel 
5698 7587

•  L I I V A P R I T S I T Ö Ö D . 
Erinevate maja fassaadide: 
k i v i ,  p u i t p i n d a d e  j a 
m e t a l l k o n s t r u k t s i o o n i d e 
ning velgede puhastus. Parim 
kvaliteet,  hinnad soodsad. 
Helista ja leiame sobiva aja. Tel 
5614 1352

• Kõrgsurvepesu kuni 220 bar. 
Katuste ja fassaadide pesu, 
palgi koorimine ja kõik muu, 
mida vaja puhastada. Olemas ka 
pöördpea. Hind kokkuleppel. Tel 
5613 3349

• Pinglagede paigaldus. Kui 
Sulle sobib kiire töö ja tolmuvaba 
paigaldus, siis vali meid. info@
berivan.ee, tel 551 7819

• Soovite uut terrassi või aeda? 
Vajate abi sisetöödel? Vana 
katus laseb läbi ning ei hoia 
sooja, vajate uut? Ehitame 
tuulekaste ning paigaldame 
otsa-, harja- ja katuseplekke. 
PS! Meie tehtud osasid töid 
saate piiluda Facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage 
m e i l e  j a  l e i a m e  s o b i v a 
hinnalahenduse! Assistent 
Janne 5300 4548, Mario 5681 
2496, e-post coldconstructions@
gmail.com. Teeme tööd üle Eesti! 
Cold-Constructions OÜ

• Kõik plaatimistööd. Vannitoa 
remont. Torutööd. Tel 5670 
9080

• Siseviimistlustööd. Korterite 
remont. Tel 5670 9080

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõk-
kepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Keevitustööd. Keevitame põl-
lumajandus-, metsatehnikat, 
veo- ja sõiduautosid, ruumide 
rent. Tamsalu. Tel 5666 5499

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

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

• Teeme lammutustöid. Tel 
5450 5198

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee          

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans
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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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 

ja viimistlus

• Korterite või majade 

renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

• Puu- ja võsalõikamine, muru 
trimmerdamine. Tel 5670 9080

• Haljastusteenused (muru 
niitmine, trimmerdamine, heki 
lõikus). Tel 5660 3585

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine, vanade plaatide ja 
h a u a k i v i d e  p u h a s t a m i n e 
n i n g  t a a s t a m i n e .  E - p o s t 
jyrikivimaailm@gmail.com. Tel 
5348 0201

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
t e e n u s t .  A a s t a a r u a n d e d 
soodsalt. Tel 5568 6385

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

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

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

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

• Müün, paigaldan  ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

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

• Felix bänd. Parim, soodne. Tel 
5559 3419

• 1-2 mehe ansambel, õhtujuht. 
Tel 5750 2529

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534• 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

KÄNDUDE FREESIMINE. 

Hinnainfo telefoni teel.

5629 1114

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  ja  r e m o n t . 
Rõngaste vahetamine. Tel 557 
4792

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

kuulutused.kuulutaja.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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

• Katused 
(valts, profi ilplekk, eterniit, kivi)

• Plekikantimistööd 
(aknaplekid, liistud jne)

• Vihmaveesüsteemid
• Fassaadid
• Turvatooted 

Võta ühendust: 

Marco Veermets

Tel +372 526 3937
Marcoveermets@gmail.com

Leiame kõigile sobiva 
lahenduse!

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

 

• Akende pesu Rakveres ja selle 
lähiümbruses. Korteriakende 
pesu alates 25 €. Eramajade 
puhul vajalik teha visuaalne 
h i n d a m i n e .  Ä r i h o o n e t e 
puhul hinnad alates 0,60 €/
m2. Hind sõltub sellest, kui 
mustad on teie aknad ja kui 
keeruline on neile ligipääs. 
Teostame töid ka tõstukitelt ja 
alpinismivarustusega. Võtke 
ühendust: info@puhastus24.ee 
või tel 5682 1140

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

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

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

•  RAKVERES VÕIDU 52 
( K r o o n i k e s k u s e  t a g a , 
sissepääs Saue tn-lt ja Võidu 
52 hoovist - küllaldaselt 
p a r k i m i s k o h t i )  m ü ü g i l 
mitmesugust tarvilikku 
m a j a p i d a m i s k r a a m i 
(mööbel, vaibad, valgustid, 
toidunõud jpm.) erinevatest 
aastakäikudest Soomest ja 
Saksamaalt. Olete kõik alati 
väga oodatud E - R 10-18 L 10-
15. Facebookist leiate meid 
lehelt - kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup. Meeldi-
vate kohtumisteni! Tel 5646 
3518

OST

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam (tää-
gid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, 
kastid, varustus), kunst (maalid, 
graafi ka), ehted, fotod-postkaar-
did, märgid-medalid-ordenid, 
raamatud, lambid-lühtrid, pude-
lid, väärismetallist esemed, jalg-, 
mootorrattad jm, tehnika, vana-
raha (mündid ja paber), kellad. 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!

JALGRATTAD 

Naistele ja lastele laias 
valikus odavad rattad.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad.

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

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

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, 
ATVD

mopeed 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

• Müüa mahlapress ja purustaja. 
Tel 5596 9842

• Müüa restaureeritud vanaaegne 
riidekirst. Tel 5668 352

• Müüa kasutatud puidust 
välisuks (2100x940). Tel 5344 
4535

• Müüa väga soodsalt diivani-
laud (kirss), televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, jalgratas 
(noorte), kasutatud tänavaki-
vid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). Tel 
5104 147

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

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

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

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

•  Ostan nõuko g udeae g s e 
v a h v l i k ü p s e t a j a , 
mulksukannu, Vana Toomase 
lambi, kummiratastega aiakäru 
ja muud huvitavat kila-kola - 
majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid. 5031 849

•  O s t a n  õ u n a  p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 558 7000

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

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

• Müüa kuivad pakitud küttek-
lotsid. 1.80 € võrk ja vedu tasuta. 
Tellimine tel 5383 9215

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

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

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

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

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

•  Mü ü a  s o o d s a l t  s a e t u d 
ja lõhutud kuivi küttepuid. 
Miinimumkogus 2 rm. Tel 504 
5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Kuivad, pakitud kütteklotsid. 
Vedu tasuta! Hind 1,80 €. Tel 
5383 9215

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

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

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 30 €/rm. Koos ko-
haletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

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

•  K u i v a d  p l i i d i p u u d . 
Segapuit, 30cm. Pakitud 40L 
võrkkottidesse. 1 kott/ 1,80 ja 
saarepuu 1 kott/2,10. piiratud 
kogus. Transport. Tel 501 2326

•  O Ü  P u i d e r  m ü ü b  ku i v i 
lepaklotse 40L võrkudes. Ühe 
koti hind 1,50 eurot. Alates 30 
kotist Rakvere piires transport 
t a s u t a .  S a m a s  m ü ü a  k a 
küttepindasid. Info esmasp, 
kolmap ja reedeti 10-12. Tel 322 
4929

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

LOOMAD

• Müüa heasse perre 2kuune 
isane taksikutsikas. Lisainfo 
saamiseks palun helistada. Hind 
kokkuleppel. Tel 5462 2324

• Müüa väike lüh.karv. taksipoiss. 
Tel 528 5416

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
p a l g i  s a a g i m i s e  j a 
nelikanthöövelduse teenus. 
I n f o  t e l e f o n i l  5 0 8 9  2 1 5 
tööpäevadel 8.30 - 17, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa uued saekettad (Ø600, 
Ø700, Rootsi). Tel 5391 1667

EHITUS
• Müüa traktor MTZ-80 ja T-16. 
Tel 5558 5956

•  Mü ü a  T 4 0 A M ,  B e l a r u s , 
M2140. Tel 5358 6829

• Määri Mõis müüb puistes 
kvaliteetset  umbrohuvaba 
laudasõnnikust valmistatud 
kompostmulda.  Keemiline 
a n a l ü ü s  o s t u g a  k a a s a . 
Veovõimalus. Tel 5053340

• Müüa toidukartulit “Maret” 
(ümar, mure). 0,50 €/kg. Tel 
5608 5651

• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“ L a u ra”,  “ L e y l a”.  A s u k o h t 
Aasperes. Transpordi võimalus. 
Tel 5565 1553

• Müüa kartulit “Laura” ja “Gala”. 
Sõmeru vald. Suurema kogusega 
kojuvedu. Tel 514 1338

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

• Müüa mitmet värvi ja vanuses 
kitsed, sokud. tel 554 3596

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 5059 151

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

PÕLLUMAJANDUS
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Sisesta kuulutuse kuulutused.kuulutaja.ee

Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald 

E - R 9-17 

Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas  

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud  iga päev 10-22

TUTVUS

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

•  4 5 / 1 8 5 / 9 0  m e e s  t u t v u b 
naisega püsisuhteeesmärgil. 
Tel 5825 5376

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

VANAVARA

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

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

• Ostan heas säilivuses Tsaari-, 
Vene ja Eesti Wabariigi münte. 
Tel 504 3349

• Ostan nõukogudeaegse vahv-
liküpsetaja, mulksukannu, 
Vana Toomase lambi, kummi-
ratastega aiakäru ja muud hu-
vitavat kila-kola - majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
5031 849

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

Lehtpuumetsa ost,
raieõiguse ost 
(lepp, kask, saar).
Küsi pakkumist.
viruhalud@gmail.com
Tel. 51 84 333

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330 TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

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

OST

• www.toonklaas.ee

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

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

• Eratreener. Kui oled mees, 
kes soovib lihaseid, või neiu, 
kes soovib olla sale, ning üksi 
treening ei lähe, helista ja ajame 
su vormi. Tel 5893 9250

MUUD

• Ostame EURaluseid ja euro 
mõõdus kaubaaluseid Lääne-
Virumaal Kloodil. Tel 526 
0053

• Ostan metsakuiva palki (3-5,1 
m). Asukoht Tamsalu. 40 €. Tel 
5662 1923

• Ootame kõiki Rakveres 
Laada 14. Juuksurid  Alli 
tel 5620 3174, Liis tel 5681 
6206, Ingrit tel 5183 110 ja 
küünetehnik (pediküür) Siiri 
tel 5633 9634

• Kirbukamüük  Rakvere 
Härma 18 15.09 kell 11-17, 
16.09 kell 11-17, 17.09 kell 
11-16. Müügil on palju riideid 
ja jalanõusid naistele, lastele 
ja meestele. Hinnad soodsad 
0,10 - 5 €. Jagame ka tasuta 
riideid ja jalanõusid. Ootame 
teid külastama

• Tapamaja müüb lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 535 
7414

• 72a lesknaine tutvub kaasata 
jäänud mehega  Rakverest 
üksilduse peletamise ja vaba 
aja veetmise eesmärgil. Tel 5351 
8767

• 53a veidi tüsedam korralik 
naine. Otsin tubli ja toredat 
meest, kes oleks majanduslikult 
k i n d l u s t at u d .  Va nu s  ku n i 
70aastane. Joodikutel mitte 
tülitada. Tel 5590 6449

• 54a intelligentne mees. Otsin 
pikemat kasvu kena naist. Tel 
5399 5245

Avaldame kaastunnet 
Aime Braunile 

EMA 

kaotuse puhul. 

Eve perega

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…

Avaldame kaastuinnet Aime Braunile 

EMA 

kaotuse puhul. 

Viktor

Mälestame kallist ema 

LIIDA TÕEVÄLJA 
7.03.1938 - 18.09.2012 
5. surma-aastapäeval. 

Lapsed peredega 

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meie kallis ema ja õde 

SALME MARIPU 
22.02.1923 – 12.09.2017 

Leinavad omaksed. 

Ärasaatmine laupäeval, 
16. septembril kell 11 

Tallinna Krematooriumis, 
mulda sängitame 7. oktoobril 

kell 12 Rakvere Linnakalmistul

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

Loe kuulutusi ka
kuulutaja.ee
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9 4 6
2 8 9

4 1 9 8
3 8 2

6 1 4 3
2 1 6 7

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 14.09.2017. a:

Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,60

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 5,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,80 2,00

Küüslauk kg 7,00 10,00

Värske kurk kg 1,80 2,00

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,50

Hapukapsas kg 1,50

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00 1,50

Kõrvits kg 1,00 1,50

Suvikõrvits kg 1,00 1,50

Aeduba kg 2,50 4,50

Paprika kg 1,50

Kibepipar kg 8,00

Astelpaju kg 10,00

Vaarikad kg 10,00

Kultuurmustikad kg 10,00

Pohlad liiter 3,00 3,50

Jõhvikad liiter 5,00 6,00

Õunad kg 0,50 1,00

P l o o m i d  ( Po o l a, 
Hisp.)

kg 2,00 3,50

Viinamarjad kg 2,50 3,00

Kuuseriisikad kg 15,00 20,00

Kukeseened kg 6,00

Männiriisikad kg 5,00

Metspähklid kg 5,00

Värske mesi kg 8,50 10,00

Värske räim kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* sügislilled - astrid, krüsanteemid, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad

7 2 4 3 9
8 5

6 3 8 1
9 5 6 2

4 7 5 1
5 6 7 3

1 9 6 7
3 1 9 5

8 7 4 2
4 5 3

2 9 6
8 5 7 6

1 9 3 2
5 2

5 8 9
3 2 7

1 3 5 4

Valitsus kinnitas jäätmesea-
duse eelnõu, millega riik loob 
eeldused liigiti kogutud jäät-
mete ära andmise soodsamaks 
muutmiseks võrreldes sorti-
mata olmejäätmete ära and-
mise hinnaga. Muudatus 
peaks motiveerima inimesi 
jäätmeid rohkem liigiti kogu-
ma.

„Üks olulisemaid ning kogu 
elanikkonda mõjutav sisuline 
muudatus puudutab olme-
jäätmete veo teenuse hinda. 
Selleks, et tekiks motivat-
sioon jäätmeid koguda liigiti, 
peab inimestel olema neist 
vabanemine odavam kui ühte 
konteinerisse kokku kogutud 
jäätmetest,“ selgitas keskkon-
naminister Siim Kiisler.

„Loomulikult on siin oluli-
ne roll kohalikul omavalitsu-
sel, kes jäätmevedu oma terri-
tooriumil korraldab,“ lisas 
minister, kes meenutas, et sel 
aastal said kohalikud oma-
valitsused 2,2 miljonit eurot 
jäätmehoolduse paremaks 
korraldamiseks.

Jäätmete liigiti kogumine 
on vajalik selleks, et suuren-
dada olmejäätmete ringlusse-

võtu taset Eestis. Viimastel 
aastatel on tase kõikunud 30 
protsendi juures, kuid ees-
märk on 2020. aastaks jõuda 
50 protsendini.

Veo teenuse hind kujuneb 
riigihanke käigus, millega ko-
halik omavalitsus otsib jäät-
meveo teenuse osutajat. Uut-
moodi hinnakujundusega tu-
leb riigihangete koostamisel 
arvestada alates 1. juulist 
2018.

Lisaks peavad jäätmekäitlu-
se teenust pakkuvad ettevõt-
ted edaspidi jäätmeveo arvel 
segaolmejäätmete ja liigiti ko-
gutud jäätmete teenustasud 
eraldi kirjutama, et klientide-
le oleks üheselt selge, mille 
eest ja kui palju ta maksab.

Uue seadusega ühtlustatak-
se ka avalike pakendikontei-
nerite välimust vastavalt sel-
lele, mis materjalist pakendi-
jäätmeid sellega kogutakse. 
Kehtivas seaduses seda mää-
ratud ei ole ning erinevat vär-
vi konteinerid võivad tekita-
da inimestes segadust.

Seaduse jõustumisel peavad 
kogumiskohtadesse paigalda-
tavad uued paberi- ja kar-

tongpakendijäätmete mahu-
tid olema sinised, klaaspaken-
dijäätmete mahutid rohelised 
ning segapakendijäätmete 
omad kollased. Nii muutub 
kogumissüsteem visuaalselt 
oluliselt selgemaks. Juba ole-
masolevaid kogumismahu-
teid üle värvima ei pea.

Muudatusi on ka vanareh-
vide, patarei- ja akujäätmete 
ning elektroonikaromude 
käitlemises. Kui seni oli prob-
leemtoodete valmistajatel või 
maaletoojal tootjavastutusor-
ganisatsiooniga liitumine või 
lepingu sõlmimine vabataht-
lik, siis edaspidi on see ko-
hustuslik. Samuti on täpsus-
tatud tootjate ja tootjavastu-
tusorganisatsiooni rahalise 
tagatise nõudeid. Nimelt peab 
probleemtoote tootja rahali-
ne tagatis katma tema turule 
lastud kõigi probleemtoode-
test tekkinud jäätmete käitle-
mise korraldamise ja käitle-
mise kulud.

Eelnõus on ka mitu muuda-
tust, mis vähendavad jäätme-
käitlejate halduskoormust. 
Näiteks lihtsustub ohtlike 
jäätmete käitlemiseks vajalike 

Viimastel kuudel rekordili-
sele tasemele kerkinud või-
hinnad ning nn võidefitsiidi 
on põhjustanud tugevalt suu-
renenud nõudlus piimarasva 
järele. Statistika põhjal pole 
kõrged hinnad aga siiani 
ajendanud piimatööstusi või 
tootmist suurendama.

Maaeluministeeriumi kau-
banduse ja põllumajandussaa-
dusi töötleva tööstuse osa-
konna juhataja Taavi Kandi 
sõnul on nii tööstuslikud kui 
ka eratarbijad otsustanud 
asendada taimsed rasvad taas 
piimarasvaga. „Piimatoodete 
puhul on tegemist globaalse 
turuga, maailmaturu tõusud 
ja langused mõjutavad meie 
turul toimuvat väga otseselt,“ 
lisas Kand.

Maaeluminister Tarmo 

Tamme sõnul on oluline, et 
ajal, kui piimatoodete hinnad 
on kõrged nii kodumaal kui 
ka väljaspool, pööraksid Eesti 
piimatööstused tähelepanu ka 
siseturu klientidele. „Välistu-
rud on väga muutlikud ning 
oleme juba näinud, kuidas 
headele aegadele võivad väga 
kiiresti järgneda pikad madal-
seisud, mille ajal on just ko-
duturg see, mis piimasektori-
le sissetuleku tagab,“ rõhutas 
Tamm.

Võrreldes aastataguse pe-
rioodiga on Euroopa Liidus 
või tootjahind 87 protsenti 
kõrgem. Samuti on või hind 
alates käesoleva aasta keva-
dest väga kiiresti tõusnud 
teistel suurtel piimaturgudel, 
näiteks Okeaanias (sh Aust-
raalia ja Uus-Meremaa) ja 

USAs. Ka Eestis on või nii 
tööstustest väljamüügi- kui 
ka jaehinnad ajaloolisel re-
kordtasemel ja tõus jätkub.

Eesti piimatööstuste või 
tootmismahud on viimastel 
kuudel olnud varasemast pi-
gem madalamad, mis viitab 
samuti sellele, et turul on 
kõrge nõudlus piima ja pii-
mast tehtud toodete järele. 
Eesti võieksport on käesoleva 
aasta esimesel poolaastal ol-
nud väärtuseliselt enam kui 
kolmandiku võrra suurem 
võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga, samas mahuliselt 
on see ligikaudu viiendiku 
võrra langenud.

„See tähendab, et võid 
müüakse välja oluliselt kalli-
mana. Samas on ka muude 
toodete hinnad niivõrd kõr-

ged, et või ekspordimahtu ei 
ole nõudlus kasvatanud,“ sel-
gitas Taavi Kand.

Euroopa Liidu sekkumis-
kokkuostu ladudes võid ei 
ole, seega ei ole oodata, et 
sealtkaudu pakkumist suu-
rendada oleks võimalik. Kuna 
piimatootmine nii Euroopa 
Liidus kui ka mujal maailmas 
pole viimasel ajal eriti kasva-
nud ja kõrged on ka teiste pii-
matoodete hinnad peale või, 
pole suuremat hinnalangust 
lähiajal ette näha. Siiski põhi-
neb või hinnatõus osaliselt ka 
emotsioonidel, seega võib see 
millalgi hindu veidi langeta-
da.

Kuulutaja

lubade taotlemine. Lisaks 
muutub jäätmeloa kehtivus 
tähtajatuks. Seni kehtis 
jäätmeluba 5 aastat.

Jäätmekäitlejad saavad oht-
like jäätmete kogumiseks ja 
veoks ning jäätmejaamade 
käitamiseks edaspidi jäätme- 
lube taotleda üleriigiliselt. Se-
ni tuli seda teha iga maakon-
na kohta eraldi, mis võis tä-
hendada, et kui ettevõte te-
gutses igas maakonnas, tuli 
tal omada 15 jäätmeluba ning 
esitada ka 15 jäätmearuannet. 
Edaspidi piisab ühest.

Jäätmeseaduse eelnõu on 
ette valmistatud keskkonna-
õiguse kodifitseerimise raa-
mes ning asendab seni kehti-
nud jäätmeseaduse ja 
pakendiseaduse. Kodifitseeri-
mise peamine eesmärk on 
kehtivat õigust korrastada. 
Üldisena jäätmehoolduse 
korraldamisel muudatusi ei 
tule, samuti jääb kehtima ku-
lude kandmise reegel „saastaja 
maksab“.

Kuulutaja

Võidefi tsiit on tingitud tarbija eelistuste muutumisest

Uuendatud jäätmeseadusega 
püütakse motiveerida jäätmeid sortima
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Soome 100 juubeliaasta pu-
hul stardib Eestis saunatuur: 
soomlased kutsuvad eestlasi 
leili visikama üle Eesti paik-
nevates saunades.

Saunatuur algas eile Eesti 
vanimast pidevalt tegutsevast 
Kadrina külasaunast. Täna, 
tuuri teisel päeval, visatakse 
leili juba Narva-Jõesuus, Me-
resuu SPA eheda puukerisega 
saunas.

Saun on Soome ja Eesti 
puhtaim pärand ning ülemaa-
ilmselt tuntud bränd. Enne 
pidupäevi ja suurt püha on ju 
alati saunas käidud. Nii te-
hakse ka nüüd ja üheskoos – 
tähistades 100. sünnipäeva 
saunas, iidsete juurte juures.

19. otoobril pannakse kütte 
Kekkoneni saun Käärikul 
ning 20. oktoobril UNESCO 
vaimse maailmapärandi ni-
mekirja kuuluv Mooska suit-

susaun Haanjamaal.
Saunatuur lõpeb novembris 

Tallinnas, kus Pimedade Öö-
de Filmifestivali (PÖFF) raa-
mes saab otse Tallinna süda-
linnas mobiilses saunas nii ki-
noelamuse eel kui järel ka 
saunamõnusid nautida.

Sauna on kutsutud kohali-
kud soomlased, Soome sõb-
rad ja kõik eestlased, kel sau-
nasoov. Tuurile ei pea eraldi 
registreeruma, tuleb lihtsalt 
kohale minna. Saunaõhtud 
algavad kell 18, PÖFFi aegse-
te mobiilsete saunade ajakava 
on ettevalmistamisel. Kaasa 
võtke rätikud ja soovi korral 
ujumisriided. Saunalavale 
pääseb tasuta.

Kuulutaja

Foto illustratiivne.

Soome saunatab 
Eestis juubeliaasta auks
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Seljateraapia treeningud
Toimuvad Rakveres, Rohuaia 34, Selja-Jaama ruumides teisipäeviti kell 
10; neljapäeviti kell 17.30 ja 19; reedeti kell 11; pühapäeviti kell 18.
Ühekordne osalustasu on 8 eurot, kaheksa korda 50 eurot. Lähem info tel 
5645 3219, meilitsi annetipner@gmail.com.

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
16. septembril Pidu pildis DJ Martineero
23. septembril Parimad hitid läbi aegade DJ Kalle Allik
30. septembril „Autumn dance night @ O Kõrts” DJ Ailan Kytt

Rakvere Teater
15.09. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk) ESIETEN-
DUS
19.09. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)
20.09. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)
21.09. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)

Biore Tervisestuudios
22. septembril Kaaniteraapia - V.Kudrjavtsevi vastuvõtt
19. septembril Jalalaba ortopeediline uuring, sisetaldade määramine – dr 
Lehte Pärn
26. septembril Nõelravi arsti dr Tiia Liivalaidi vastuvõtt
esmaspäev ja kolmapäev alates 19. septembrist Seljaabi-kiropraktika -A. 
Grigorjani vastuvõtt
13. oktoobril kell 18 Dr Riina Raudsiku loeng „Soolestik meie teine aju“
Registreeru Biore Tervisestuudios Laada 5, Rakveres reg.5017960, www.
biore.ee
www.tervisepood.biore.ee

Rakvere kultuurisündmused
Septembris Mirjam Mölder-Mikfelti maalide näitus-müük Art Cafés
22. august - 3. oktoober Suokassi maalinäitus „Valgus“ Rakvere Galeriis
7. - 21. september Orienteerumismäng Arvo Pärdi lapsepõlveradadel (au-
tasustamine 23. septembril Rakvere Keskväljakul)
15. september kell 21 Rakvere Teatri 78. hooaja avapidu „Hilisõhtune 
seanss“ Teatrikinos
15. september kell 22 Hooaja avapidu Buena Vista Sofa Clubis, Souther-
man Robbie & Plaan B
21. september kell 18 Klaveriõhtu muusikakoolis, esineb Leelo Kõlar, ka-
vas Põhjamaade klaverimuusika
22. september kell 22 Stig Rästa autorikontsert Buena Vista Sofa Clubis
23. september kell 12 Kamalammas Keskväljakul
23. september kell 22 Rakvere Teatri Jazzukohvik Teatrikohvikus: Ing-
rid Hagel Band
27. septembril kell 17 Teadlaste Öö Festivali raames toimub teaduseten-
dus „Don`t try this at home“ Rakvere Põhikooli saalis
29. septembril kell 18 Teadlaste Öö Festivali raames toimub TÖFi suur 
finaalüritus Rakvere Reaalgümnaasiumis. Osaleda saab keemia, füüsika, 
bioloogia, geograafia ja inimeseõpetuse töötubades, kus käsitletakse tea-
duseetika, e-ainete ja GMOga seotud teemasid. Külastada saab teadus-
kohvikut.
30. september kell 22 Joensuu Riihimäki Buena Vista Sofa Clubis

Diabeedi, Parkinsoni, Reuma, Südamehaigete ühingu infotund toi-
mub 19. septembril kell 13 Targa Maja konverentsisaalis nr.114. Kohtu-
mine linnapeakandidaatidega. Info 5342 5030.

Lääne-Viru Pensionäride Liit 
Registreerime Tallinnas 4.oktoobril toimuvale 60+ eakate festivalile. Sõi-
du ja kontserdi pileti raha 9 eurot.
Spordikeskuses algab tervisevõimlemine 5.oktoobril kell 10 neljapäeviti.
Büroo avatud teisipäeviti kella 10-14. 
Tel Eve 5133220.

VABA AEG

Homme ja ülehomme jook-
seb Rakvere teatrikinos ul-
mepõnevik „Seitsme õe sala-
dus“, kus peaosa mängib 
rootslanna Noomi Rapace 
(pildil) ja režissööriks on 
Norra-Soome päritolu Tom-
my Wirkola. Rapace, kes sai 
tuntuks filmiga „Lohetäto-
veeringuga tüdruk“, mängib 
uudisteoses samaaegselt seit-
set tegelast, täpsemini seits-
mikutest õdesid.

Mõnekümne aasta pärast, 
mil filmi tegevus toimub, on 
maailm jõudnud ränga 
ülerahvastatuse tingimustesse 
ja meie koduplaneet on öko-
loogiliselt üsna välja kurna-
tud. Valitseb üleüldine digi-
taalne kontroll ning välja 
kuulutatakse range ühe lapse 
poliitika. Kui peres on roh-
kem järglasi, nabivad korra-
kaitsjad nad kinni ja viivad 
spetsiaalsesse asutusse, kus 
lapsed külmutatakse paremat 
tulevikku ootama.

Selline väljavaade ei meel-
dinud õdede vanaisale, kes 
harjutas tüdrukud juba lapse-
põlvest käima kodust väljas 
vaheldumisi, omades väli-
maailmas ühte ühist nime - 
Karen Settman.

Nüüd on õed saanud täis-
kasvanuks ja selline olukord 
toob kaasa hulga väljakutseid. 
Kareni töökaaslane Jerry näi-
teks heidab naisele ette, et too 
on töönarkomaan ja ei tunne 
huvi teiste inimeste vastu. 

Põnevik Skandinaavia võtmeisikutega

Peagi näeme, et päris tõsi see 
pole.

Saabub päev, mil Esmas-
päeva nime kandev seitsmik 
ei tule õhtul koju. Õed pole 
harjunud käed rüpes istuma. 
Vaataja näeb, kuidas läbi te-
gutsemise muutub nende su-
he ümbritsevaga. On suur va-
he, kas piirduda nähtuste vä-
lispinnaga või jõuda oma teed 
otsides välja täiesti uude koh-
ta.

Suureks õnnestumiseks mi-
nu hinnangul filmi pidada ei 
saa. Loo idee on küll põnev, 
kuid selle jutustamine mitte 
kõige voolavam. Kuigi Ra-

pace mängib õdesid hästi ja 
filmitehniliselt on see usuta-
valt ekraanile sätitud, võib 
vaataja vastuvõtuvõime saada 
kohati üle koormatud, kui tu-
leb jooksvalt eristada õdede 
tegutsemismotiive ja identi-
teete.

Siiski pakub linateos uudset 
vaatenurka isiklikele ja ühis-
kondlikele teemadele. Näi-
teks, ühe alateema osas - kas 
lastel on õigus kodus kasvada 
- saab tõmmata paralleeli ka 
kultusfilmiga „Matrix“.

Tõnu Lilleorg

Foto: Hea Film
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Tapeet

Disaintapeet

FototapeetPalju UUSI pakkumisi!

Vilde 3, Rakvere. Tel 322 3141. Avatud T-R 10-18, L 10-15.

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Alates septembist on
Vaala Keskuse lihapood
avatud ka pühapäeval

kell 10-16

Sealiha al 2,40 €/kg

Jalatsikauplus SHU on kolinud!

Asume uues müügisaalis

Põhjakeskuses!

Palju soodsaid hindu!

Tule
külla!

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

TAPA PIZZAKIOSK

Pikk 7, Tapa  

Tel 5866 9095

E–P 11–21

Loosime kinkekaarte 

ja jagame nänni.

30. septembril onTapa PizzakioskiSÜNNIPÄEV
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