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PURGID 
12 tk plokis, 450 ml

1.99 € 3.12 €

KONSERVIKARP 
kaanega, 350 ml

0.25 € 0.35 €

VEINIPURK
kanderihma ja vesilukuga

5 l, 8 l, 12 l, 18 l, 23 l
hind alates 5.93 €

PURGIKAANED
keeratavad, 82 mm

10 tk, mix
0.59 € 0.83 €

KARP mahla-
säilituskotile 3 l, 5 l

1.00 € /tk

RINGTEE 4, Rakvere
E-R 9-19 ◆ L 9-16 P ◆10-15

www.magaziin.ee

• Marineeri • Konserveeri • Käärita
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HOOLIME OMA EAKATEST. TEEME LASTE 
HEAKS JA PANUSTAME NOORTESSE

• Tagame tasuta toidu kõikidele Rakvere linna lasteaialastele.
• Ehitame Rakvere kesklinna tänapäevase ja mugava perearstikeskuse.
• Korraldame koostöös riigiga rahvusvahelise arhitektuurikonkursi ja ehitame Euroopa Liidu va-

henditest kauni ning tänapäevase riigigümnaasiumi Rakvere kesklinna.
• Toetame toimiva tugiisikusüsteemi loomist ja koostöös kolmanda sektoriga eakatele ning de-

mentsetele päevahoiu võimaldamist.
• Võimaldame sünnitoetuse tõusu vähemalt aasta Rakveres elanud inimeste puhul 400 euroni, 

praeguselt 260 eurolt.
• Tagame iga-aastase ravimite ostutoetuse eakatele alates 70. eluaastast 30 euro ulatuses.
• Loome Keskväljaku kultuurikeskusesse moodsa ja laheda noortemaja.

SOODUSTAME ETTEVÕTLUSKESKKONDA
• Ehitame kergliiklusteed Vaala- ja Põhjakeskuse suunal. Kõnniteed Tartu, Karja, Õie ja Narva 

ning Lennuki tänavatele.
• Uuendame teeviidad ja –juhised linnaruumis.
• Viime ellu Rakvere Teatripargi kauni projekti koos kõnniteede korrastamisega.
• Jätkame teede- ja linnatänavate ehitust ning rekonstrueerimist vähemalt senisega samas ma-

hus.
• Tagame kõik eeldused ettevõtjale murevabaks asjaajamiseks – vähem bürokraatiat.
• Algatame ettevõtjate regulaarse ümarlaua koostöö tõhustamiseks ja infovahetuseks.
• Taastame „Kauni Kodu“ konkursi ja tunnustame kodukohta panustanud eramajade, korterela-

mute ning ettevõtete omanikke.

Hea rakverelane!
Olen rõõmus, kui lähed eelseisval pühapäeval valima ja teed oma otsuse. See on kõige 
olulisem. Olen tänulik, kui otsustad toetada Rakvere Reformierakonna meeskonda, 
valides omale sobiva kandidaadi linna volikogusse ennast esindama. Meil on energia, 
tahe ja kogemused. Olen tänulik, kui lased meil need Rakvere heaks tööle panna. 
Mida suurema toetuse teilt pälvime, seda enam saame lubatust ellu viia.

Võtame vastutuse Rakvere arengu eest enda kätte.
Tänutundega.

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Rakvere linnapeakandidaat, nr 101

KULTUUR SÜDAMESSE
• Rakvere peab saama oma kultuurikeskuse. Meie usume, et selleks on parim koht Keskväljakul.
• Jätkame euroinvesteeringute taotlemist Rakvere Vallimäe arendamiseks.
• Käivitame Valgustatud Rakvere projekti, muutes linna avalikud hooned nähtavaks ja kauniks.
• Korrastame ja kaasajastame linnaosade mänguväljakud.
• Otsime võimalusi koostöös riigiga Eesti Rahvatantsukeskuse loomiseks Rakveresse.

Võta hetk ja tutvu kõikide meie südamest tulnud mõtete ning 
tugeva meeskonnaga: www.reform.ee/rakvere 

See nädal on valimiste 
nägu – lehtedest, teleriekraa-
nilt, raadiost ja isegi mõne 
mehe auto ukselt vaatavad 
vastu näod. Kas nende nägu-
de taga ka nimed ja teod on? 
Kindlasti on.

Müts maha kõikide nende 
ees, kes on end valimisnime-
kirjadesse üles andnud, et 
oma kodukoha elujärge pare-
maks muuta. Tänaseks päe-
vaks on oma arvamuse välja 
öelnud 27,8 protsenti valija-
test. Seda on rohkem kui eel-
misel korral ning loodetavasti 
on ka pühapäeva õhtuks vali-

misaktiivsus tavapärasest 
suurem.

Enne, kui oma valiku teete, 
mõelge ka korraks, kas teie 
sümpaatia põhineb isiklikel 
tunnetel, inimese kuulsal ni-
mel või vallavolikogu viimase 
istungi rutakal (populistlikul) 
otsusel. Neli aastat on olnud 
ju teeviidaks, kas oleme oma 
valla- või linnajuhtide tööga 
rahul, kuid kahjuks kipuvad 
meelde jääma vaid viimase 
poole aasta tegemised – asfal-
teeritud teed, uued hooned ja 
muud silmatorkavad projek-
tid. Kas järgmised kolm ja 

pool aastat ootamist tasuvad 
selle kuuekuulise ilu ja sära 
saabumist?

Eelkõige kutsun kõiki vali-
ma, et väljendada oma 
soovi – siis ei saa ka hiljem ki-
ruda, et kes küll valis. Võib 
kas tunda uhkust oma kandi-
daadi üle või tõdeda, et enda 
lemmik seekord tegudele ei 
pääsenud.

Kohtumiseni pühapäeval 
valimiskasti juures!

Seidi Lamus-Tšistotin,
Kuulutaja peatoimetaja

Nädala nägu

Meie kõigi Rakvere!

Keio Soomelt Kaie Kranich Jaanus Lekk
nr 215nr 219nr 213

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kaja Saarestik, 322 5093
kaja.saarestik@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

• Kuulutusi saab toimetusse 
edastada telefonil 322 5093 
või e-postiga kuulutus@
kuulutaja.ee. 

• Kuulutuse eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses 
lehes, kui ülekanne on jõud-
nud Kuulutaja pangaarvele 
hiljemalt neljapäeval kella 
11ks.
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Möödunud reedel avas Viljandi südalinnas, 
Mulgi Marketi hoones uksed maakonna esi-
mene Grossi Toidukaubad kauplus, mis on 
esimesel nädalal näidanud uskumatult suurt 
käivet.

Liisi Kanna

Grossi Toidukaubad jõudis Viljandisse

     Grossi Toidukaubad 
kaupluse avamisele Viljan-
dis kogunes suur hulk uudis-
tajaid.  

<<<   Viljandi kaupluses sai 
esialgu tööd kakskümmend 
inimest, viis kuni kuus töö-
tajat võetakse veel juurde.

Fotod: Üllar Lehesoo

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
kauplus avati ruumides, kus 
varem tegutses Säästumarket. 
AS OG Elektra omanik Oleg 
Gross rääkis, et tööd oli seal 
palju: „Kõik ruumid tuli re-
montida – põrandad, laed, 
seinad. Kui Säästumarketil oli 
valdavalt pakendatud ja 
riiulikaup, siis meil on oma-
toodangu ja lihakauba osa 
palju suurem. Tuli ka tehno-
loogiliselt ringi ehitada.“

Ettevõtja 
lisas, et ava-
miseks val-
mistumise 
aeg venis 
veidi ka 
seetõttu, et 
augustikuus 
võtab väljastpoolt Eestit in-
ventari tellimine tavapärasest 
rohkem aega. Ettenägema-
tuid tagasilööke aga ei esine-
nud.

Edukas esimene nädal
Gross nentis, et kuna 

Säästumarket ruumidest välja 
kolis, võeti projekt käsile tea-
tava kahtlusega hinges – kas 
kauplus läheb ikka n-ö käima. 
„Samas asukoht on südalin-
nas, turu ääres. Teame ka, et 
umbes sama suure linna, 
Rakvere, keskmes asuv kaup-
lus on meil kõige parema käi-
bega,“ selgitas omanik otsuse 
tagamaid.

Ja intuitsioon ei petnud, 
esimesel nädalal on Viljandi 
inimesed näidanud üles suurt 

huvi ning 
ostjaid pal-
ju käinud. 
„Viljandi 
kauplus on 
väike, kol-
me kassa-
ga, aga 

teeb sellist käivet, nagu kaks 
korda suuremad,“ tõi Gross 
välja, lisades, et Viljandisse 
peab lausa lisa kaubaringe te-
gema. „Praegu on muidugi 
veel vara, vaatame, milline 
olukord on järgmise aasta al-
guses, aga kõik märgid näita-

vad, et see kauplus hakkab 
väga hästi tööle.“

Omatoodang
Viljandlaste jaoks avardas 

Grossi Toidukaupade keti li-

sandumine aga oluliselt 
valikuvõimalusi. „Ootasin 
uue kaupluse avamist väga. 
Neil on valikus tooteid, mida 
teistest toidupoodidest ei 
saa,“ rõõmustas kohalik ela-

nik Meelis avamispäeval, lisa-
des, et esimese asjana hakkas 
talle silma ka värske liha lett.

Ettevõtte omanik nentis, et 
kuna saal on väike, siis ongi 
suure rõhuasetusega just 

omatooted ning lihakaubad. 
„Omatoodang on hästi vastu 
võetud, seda näitavad suht- 
arvud. Keskmiselt müüme 
omatoodangut 15 protsenti, 
aga Viljandis on see kõrgem,“ 
rääkis Gross. Ta märkis ka, et 
Viljandi elanikud on suhteli-
selt suure ostukorviga, mis 
näitab, et klientide hulgas on 
suur osakaal tööinimesi.

Odav ostukorv
Ettevõtja lisas, et erilist 

rõhku pööratakse just 
põhiostukorvi toodetele ja 
loomulikult hinnale, tuues 
välja, et uues kaupluses on 
praegu ka palju soodus- ning 
kampaaniahindasid. „Viljandi 
ostja on küllaltki hinnatund-
lik, ostujõud on võrreldav 
Rakverega,“ arvas Gross.

Siinkohal võib välja tuua, et 
Grossi Toidukaubad on juba 
poole aasta vältel pea iga kuu 
nii Delfi kui Postimehe hin-
navõrdluse tabeli tipus – Ees-
ti kõige odavam ostukorv.

Gross rääkis, et oluliselt 
odavamad on lihatooted. Sü-
gise vältel on soodsalt müü-
dud aga ka näiteks suhkrut. 
„Suhkur on lausa hitt-toode, 
ikkagi marjade sissetegemise 
aeg. Müüsime 20 protsenti 
odavamalt, kui teised ketid, ja 
läheb veel odavamaks,“ kom-
menteeris ettevõtja.

„Kui sooviksite veel mõnd 
toodet sortimendis näha, siis 
andke julgelt kauplusesse 
teada,“ kutsus Oleg Gross 

viljandlasi julgelt tagasisidet 
jagama.

< < <
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TAPA VALD

Rahva
Rakvere!

Meie Triin,
meie linnapea!

Uued inimesed, uus poliitika.
Vali Triin!

233

Esmaspäevasel istungil tut-
vus Rakvere linnavalitsus 
Koidula tn 11B detailplanee-
ringuga. Firma Hendrikson & 
KO koostatud planeering 
hõlmab n-ö riigigümnaasiu-
mi krunti ehk praegust Vaba-
duse tänava ringristmikku.

„Detailplaneeringu lähte-
ülesandeks oli juba kehtesta-
tud Pärdi kontserdimaja 

(Võimla tänav 1) detailpla-
neeringut arvestades määrata 
hoone võimalik maht ja asu-
koht. Praegu arvestame selle-
ga, et sinna ehitab riik güm-
naasiumihoone umbes 540 
lapsele. Tänu sellele tekib uus 
kompaktne jalakäijatele 
mõeldud väljak,“ kommen-
teeris abilinnapea Rainer 
Miltop.

„Kuna paljud on mures, et 
väärikas gümnaasiumihoone 
võib uute varju jääda, siis se-
da oleme vältinud detailpla-
neeringusse uue maja kõrgu-
sele piirangut seades,“ lisas 
abilinnapea.

Kuulutaja

Linnavalitsus tutvus Vabaduse 
tänava ristmiku detailplaneeringuga

Koidula 11B ja sellega piirnevad krundid. Fotol olev hoone markeerib ehitusmahu ja on ai-
nult informatiivne. Lõplik maja kuju selgub pärast arhitektuurikonkurssi. 

Allikas: Rakvere linnavalitsus

Rakvere Gümnaasium

Rakvere Polikliinik 

Perearstikeskus

Sotsiaalkeskus

Pärdi maja

Karmeli 
kirikukompleks

Võimalik 
Riigigümnaasium

Jalakäijate väljak
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Meie kõigi Rakvere

Laila Talunik Helmi UrbaluRannar Vassiljev Martti MarksooKairit Pihlak

nr 208 nr 209nr 212 nr 204nr 205

Lahutus on iga lapse jaoks trauma, mida hal-
vemad on seejuures vanemate omavahelised 
suhted, seda raskemini mõjub protsess lapse-
le. Eestis on kasutusele võetud uudne kooli-
tusprogramm „Dialoog laste nimel“, mis ai-
tab lapsevanematel paremini mõista vanem-
likku vastutust ning omavahelise kommuni-
katsiooni toimimist taastada.

Liisi Kanna

saada lapsi selleks, et lahku 
minna,“ sõnas Kongi. „Julgen 
öelda, et lahku minnakse liiga 

kergekäeliselt ning paarisuhet 
ei osata toetada ja kasvatada 
nii, et erimeelsused üle elada.“

Tasakaalus vanem – lapse tugi lahutusega toimetulekul

Läänemaailmas lahutatakse 
pea pooled esmaabieludest 
ning arvatavasti kehtib sama 
ka vabaabielude kohta. Kok-
ku jäänutest omakorda umbes 
pooled teevad seda aga vaid 
sotsiaalmajanduslikel, reli-
gioossetel vmt põhjustel. See-
ga võib laias laastus öelda, et 
üksnes veerand kõigist abi-
eludest jäävad püsima ja on ka 
n-ö ehtsad.

Eesti on lahutuste statisti-
kas Euroopas esikümnes. 
Programmi „Dialoog laste ni-
mel“ veebliehe (www.dia-
looglastenimel.ee) andmetel 
lahutati 2015. aastal Eestis 
3328 abielu ning kuigi ena-
mus juhtudel kulgeb see üsna 
rahulikult, tekivad umbes 30 
protsendi puhul suuremad 
probleemid – kuidas jagada 
vara ja laste hooldusõigust. 
Ligi 15 protsendi lahutuste 
puhul muutub protsess aga 
väga problemaatiliseks.

„Dialoog laste nimel“
Just viimaste, n-ö äärmiselt 

keeruliste lahutajate ja lahku 
kolijate jaoks on käivitatud 
programm „Dialoog laste ni-
mel“, mille tõi Eestisse Eesti 
Pereterapeutide ühing. Prog-
rammi rakendamiseks läbisid 
osalevad pereterapeudid vas-
tava koolituse ning omavad 
nüüd õigust lapsevanemaid 

koolitada.
Programm on välja tööta-

tud Hollandis ning see on fo-
kusseeritud lastele, et nemad 
keerulises lahutuses vähem 
kannataksid. Raskete lahutus-
te puhul toimub vanemate 
vahel suur võimuvõitlus, selle 
meetodi eesmärgiks on suu-
nata lahutajate tähelepanu 
lapsevanema rollile, et nad lõ-
petaksid teineteise süüdista-
mise ja püüaksid luua lapsele 
turvalise keskkonna.

Uut meetodit praktiseeriv 
Rakvere pereterapeut Maari-
ka Kongi selgitas, et prog-
rammi meetodid ei võimalda 
enam lapsevanematel ükstei-
se süüdistamist või mustamist 
jätkata ning aitab mehel ja 
naisel lisaks formaalsele ning 
füüsilisele lahkuminekule ka 
emotsionaalselt seda teha. 
„Eesmärgiks on hakata üks-
teist kuulama ja lapsevanem-
likul tasandil dialoogi pidama. 
Selle meetodi puhul on palju 
praktilisi harjutusi. Lahuta-
vad vanemad satuvad lapse 
rolli, et tajuda paremini, mida 
laps tegelikult tunneb. See on 
murdepunkt, kui vanem hak-
kab mõistma oma vastutust 
lapsevanemana.“

Ta lisas, et olukorras, kus 
otsustatakse lahku minna, sa-
geli ei aduta, et see mõjutab 
ka teisi perekonnaliikmeid ja 

lähisugulasi lahutajate ümber, 
eelkõige lapsi.

Mida laps tunneb?
Kongi tõi ühe suurima 

probleemina välja, et lapsel 
tekib vanemate lahku mine-
kul tohutu lojaalsuskonflik. 
„Mida väiksem on laps, seda 
enam on vanemad tema jaoks 
idealiseeritud. Laps tahab 
mõlema vanema meele järele 
olla ning lahutuse korral ta 
tunneb, et teda käristatakse 
pidevalt ühele ja teisele poo-
le,“ kirjeldas terapeut.

Samuti uue meetodi kooli-
tuse läbinud Rakvere perete-
rapeut Tiina Teska rõhutas 
sama probleemi. „Kui meta-
foorselt rääkida, siis laps on 
üks osa nii emast kui isast ja 
kui isa süüdistab ema, siis ta 
süüdistaks justkui ka poolt 
last, ning vastupidi. Laps peab 
tulema toime süütundega.“

Teska nentis, et isegi juhul, 
kui vanemad lapse kuuldes ei 
tülitse, tajuvad lapsed pinge-
list keskkonda ikkagi. „Rääki-
des bioloogiast, siis sellises 
olukorras on lapse kuklasagar 
pidevalt aktiivne ja keha on 
stressihormoonidega üle uju-
tatud. Lapsel on „võitle, põge-
ne või tardu“ seisund, kus 
vastavalt isiksuse tüübile laps 
kas tõmbub endasse või hak-
kab oma emotsioone n-ö väl-
japoole käituma. Laps ja ka 
teismeline ei oska oma tun-
deid sõnastada, kuid ta saab 
näiteks prügikasti ümber lü-
kata, lauda kraapida, „kapsel-
duda“ vmt,“ selgitas terapeut 
võimalikke mõjusid.

Lisaks oleneb lahutuse mõ-
ju lapse vanusest. Näiteks ka-
heaastane ei teadvusta lahu-
tuse protsessi selliselt, kuid 
mõju temale on siiski tugev 
ning võib muuta tema käitu-
mist. Lisaks võib väikelapsele 

avaldada mõju depressiivne 
vanem. „Kui näiteks isa jättis 
ema maha, ema on kurb ja 
depressioonis, mõjutab see 
ema ja lapse suhet,“ selgitas 
Teska.

Siinkohal tasub ära märki-
da, et suur hulk lahutusi toi-
mub just pärast lapse sündi. 
„Vajadused saavad teise 
mõõtme, kuid aeg-ajalt peab 
ka väikese lapse kõrvalt võt-
ma aega endale ja paarisuhte-
le, et ei kasvataks lahku,“ rõ-
hutas Kongi.

Mida peaks lapsevanem 
silmas pidama?

Terapeudid toonitasid, et 
lahutus on lapse jaoks trauma 
igal juhul, samas pole ka sun-
nitud kooselu õige ning põh-
justab samuti probleeme. 
Kuidas siis käituda?

Lahutusel tuleks eristada 
mehe ja naise rollid lapseva-
nema rollist. „Üldjuhul on 
lapsevanemad oma emotsioo-
nidega nii hõivatud, et neil ei 
jätku jõudu last märgata. 
Programmi „Dialoog lapse ni-
mel“ eesmärk ongi saada foo-
kus endalt ära. 100 protsenti 
ei ole võimalik lapse traumat 
vältida, kuid tasakaalukas va-
nem saab seda leevendada,“ 
arutles Teska.

Kongi lisas, et lapse jaoks 
on oluline näha, kuidas vane-
mad kriisidega toime tulevad 
ning see on lapsele ka käitu-
mismudeliks. „Kui vanem on 
tasakaalukas, siis on lapsele 
ka väga raskeid otsuseid või-
malik selgitada,“ nentis ta.

Terapeudid toonitasid, et 
abi saamiseks tuleks pöördu-
da varakult, mitte alles keeru-
lise lahutuse ajal. „Kui üks 
osapool on rahulolematu, siis 
kohe tuleks hakata teraapias 
käima, et luua võimalus suhet 
edasi ehitada. Ei abielluta ega 

MAARIKA KONGI TÕI VÄLJA LASTE TUNDED SEOSES 
LAHUTUSEGA:
• kurbus, viha;
• ärevus, rahutus, segadus – „Kes minust tegelikult hoolib?“
• süütunne, häbi – „Ma ei tohi/ei suuda sellest rääkida!“
• hirm tuleviku ees – „Mis juhtub järgmisena?“
• üksildus, abitus, hüljatus, hirm teistest erineda – „Kas 

olen mina kuidagi vale?“
• usaldamatus – „Kellele võin tegelikult loota?“
• igatsus  eemaloleva vanema järele, hirm teda kaotada;
• kergendus, vabanemine pidevatest riidudest kodus.
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MILLEKS MULLE MILLEKS MULLE 
TREENINGKAVA?TREENINGKAVA?

N agu oma varasemates 
lugudes olen kirjuta-
nud, peavad treenin-

gud olema eesmärgistatud 
ehk teisisõnu peaksid endale 
selgeks tegema, mille nimel sa 
treenid. Samuti on oluline 
see, mis spordiala soovid har-
rastada. Kas soovid kaalu 
kaotada? Lihasmassi kasvata-
da? Võtta osa suusamarato-
nist või triatlonist?

Täna võtan luubi alla just 
jõutreeningu kava, sest tege-
likult on hea üldfüüsiline 
vorm ning lihastreeningud 
vajalikud lisaks jõusaalis käi-
jatele ka teiste spordialade 
harrastajatele. Paljud jõuhar-
jutused on olulised lausa kõigi 
alade puhul ning põhimõtte-
liselt ei saa rääkida konkreet-
selt näiteks jooksja või rullui-
sutaja jõutreeningkavast, vaid 
kava koostamisel tuleb lähtu-
da sellest, kas soovitakse 
arendada vastupidavust, kii-
ruslikke võimeid vms.

Milles seisneb 
spordialast 
sõltuvalt erinevus?

Spordialati erineb jõutree-
ningu kava peamiselt tree-
ningu raskuse ja harjutussee-
riate pikkuse poolest. Näiteks 
võivad jõutõstjal ja korvpal-
luril olla kavas samad harju-
tused, kuid vastavalt eesmär-
gile teeb esimene näiteks 
kükke 4-8 kordusega seerias 
suure raskusega, teine aga sa-
ma harjutust 15-25 kordusega 
seerias kergema raskusega.

Olgu siinkohal mainitud, et 
soovituslikult võiks mitme-
külgsema arengu tagamiseks 
teatud aja tagant kasutada nii 
kergemaid kui ka suuremaid 
raskusi ning sooritada nii pi-

kemaid kui ka lühemaid see-
riaid.

Milleks treeningkava?
Kahjuks või õnneks leidub 

internetis väga palju näidis-
kavasid, kuid nende kasutajad 
unustavad tihti ära selle, et 
tegu on just näidiskavadega. 
Eriti sageli kohtan oma prak-
tikas treenijaid, kes alles alus-
tavad, aga juba on edasijõud-
nute kava näpuvahel ning 
harjutuste sooritamise tehni-
kat vaadates tuleb kahe käega 
peast kinni hoida.

Tihti otsitakse ka mõne 
tuntud kulturisti või sportlase 
jõutreeningkavad, adumata, 
et need sportlased on treeni-
nud ligi 10 aastat ja isegi mitu 
korda päevas, mis viib algaja 
treenija varsti ületreeningus-
se ning ebapiisava tehnika 
omandamiseta harjutuste 
sooritamisel ka raskete vigas-
tusteni.

Minu nõuanne on võima-
lusel leida väljaõppinud tree-
ner ning temaga näost näkku 
kohtuda. Ta kuulab ära sinu 
mure ja arvestab kava koosta-
misel sinu eripäradega, näi-

teks kõrge vererõhk või hilju-
tine vigastus.

Kurb on see, et kavasid tel-
litakse arvukalt internetist, 
kus õnneks on vastava tree-
neri poolt ka harjutuse sele-
tused ja pildid juures, kuid 
treeningkava saad toimima 
siis, kui harjutuste sooritami-
se tehnika on õige. Internetist 
tellitud kava puhul ei ole seda 
teps mitte kerge saavutada. 
Seega soovitan vähemalt 
alustuseks tellida kava koos 
esimese treeninguga.

Kuidas treening-
kava lugeda?

Kui oled tellinud kava koos 
treeneripoolse juhendamise-
ga, saad ilmselt ülevaate ka 
sellest teemast. Kui oled aga 
ise kava otsinud või mõne ju-
hendi põhjal koostanud, võid 
sellest aru saamiseks selgitusi 
vajada. 

Treeningkaval on iga har-
jutuse juures lisaks korrektse 
sooritusviisi fotodele ka tea-
tud numbrite jada, näiteks: 
3x10-15. Olgu siinkohal see 
kombinatsioon veelkord lahti 
seletatud. Esimene number, 

praegusel juhul number 3, tä-
hendab seeriate arvu konk-
reetsele harjutusele ehk mitu 
korda peaksid seda harjutust 
tegema. Numbrid 10-15 aga 
tähistavad vahemikku, mitu 
korda pead ühes seerias seda 
harjutust tegema.

Raskused, millega treenida, 
on aga iga treenija enda leida. 
Soovitaksin otsustada selliste 
raskuste kasuks, millega suu-
detakse vastav seeriate ja kor-
duste arv ilusasti ära teha. 
Siinkohal soovitan hakata pi-
dama ka treeningpäevikut, 

kuhu kirjutad iga treening-
korra juurde vastava harjutu-
se sooritamise raskused. See 
aitab järgmisel treeningul 
lihtsamini õige raskuse leida 
ning sul on hea ülevaade ka 
oma arengust.

Aasta terviseedendaja tiitli 
andmisega tunnustatakse ini-
mesi, kes on oma tööalase või 
ühiskondliku tegevusega ol-
nud eeskujuks, silmapaistvalt 
panustanud maakonnas ini-
meste tervise parendamisse ja 
väärtustamisse ning edenda-
nud valdkonda paikkonna ta-
sandil.

„Märgakem enda ümber 
neid, kes oma aega ja energiat 
panustavad maakonna 
terviseedenduse järjepidevaks 
arenguks,“ kutsus üles Lää-
ne-Virumaa terviseedendaja 
Kaidy Aljama esitama ettepa-
nekuid aasta terviseedendaja 
tiitliga tunnustamiseks.

Esitada võib kõiki, kes pa-
nustavad rahvastiku tervise 

edendamisse oma igapäevase 
töö käigus, projektipõhiselt 
või vabatahtlikult.

Kandidaatide esitamisel pa-
lutakse märkida tunnustust 
vääriva inimese nimi ja kon-
taktandmed ning lühikirjel-
dus tunnustamist väärivatest 
tegevustest. Ettepanekuid 
oodatakse 1. novembriks 
Lääne-Viru maavalitsuse 
nimele märgusõnaga „Aasta 
terviseedendaja“ aadressile 
Kreutzwaldi 5, Rakvere, 
44314 või e-postile Kaidy.Al-
jama@laane-viru.maavalit-
sus.ee. Otsuse laureaadi kohta 
teeb Lääne-Viru tervisenõu-
kogu.

Nominendid ja laureaadid 
kuulutatakse välja 23. no-

vembril toimuval kodaniku-
ühenduste konverentsil 
AQVA konverentsisaalis.

Seni on Lääne-Viru maa-
konnast tunnustust pälvinud 
maavalitsuse terviseedenduse 
spetsialist Olga Boitsov 
(2012), päästeameti Ida pääs-
tekeskuse juhtivspetsialist 
Milvi Kompus (2013), Rak-
vere Triinu lasteaia õpetaja 
Viivika Roostar (2014), Hal-
jala gümnaasiumi sotsiaal-
pedagoog Tiina Pihlak 
(2015), Uhtna kooli sotsiaal-
pedagoog Margit Lichtfeldt 
(2016) ja Ida prefektuuri tea-
bebüroo vanemkorrakaitsea-
metnik Annela Floren (2016).

Kuulutaja

PÕHJUSEID, MIKS KASUTADA TREENERI ABI:
• Koos treeneriga jõuad kiiremini oma eesmärgi-

ni.
• Treeneri koostatud kavaga saad olla kindel, et 

harjutuste tehnika on õige.
• Treener aitab koostada just sinu eesmärkidest 

lähtuva treeningkava.
• Treener motiveerib sind, kui tekib soov alla 

anda.
• Lisaks treeningkava koostamisele, saad ka oluli-

si teadmisi nii anatoomiast kui ka füsioloogiast.

NÄDALAHARJUTUS 

KÜÜNARVARTE 
KÕVERDAMINE 
ALTHAARDES 
KANGIGA
Mõju: biitseps.
Sooritamine: seisa kerges hark-
seisus ja võta kangist umbes 
õlgade laiuselt althaardes kinni. 
Tõsta kang rinna ette ja langeta 
liikumist pidurdades alla. Väldi 
kangi rinnale toomist ning hoia 
ülakeha liikumatu.

Algasend Lõppasend

Lääne-Viru maavalitsus ootab kandidaate 
terviseedendaja tunnustamiseks

--Sven HõbemägiSven Hõbemägi
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See on meie tähtsaim valimislubadus. Selle täitmi-
sest sõltub volikogu töövõime, volikogu edukusest 
sõltub valla tulevik. 
Valimisliit Puhas Kadrina volikogu esimehe prog-
ramm. Jagaksin volikogu tegemised viide rühma:
1. juhtimine, 2. majandus, 3. projektid ,4. tuntus ja 
5. tunnustamine. 

1.JUHTIMINE.
1.1.Volikogu esimehel (edaspidi VKE) ei peaks ole-
ma vallaga kattuvaid majandushuvisid. Ta ei tohiks 
juhtida strateegilisi komisjone.
1.2. VKE peab tunnetama volikogu häälestust ühe 
või teise eelnõu suhtes. Parem kaotada aruteludes 
kuu, kui viia jõupositsioonilt läbi hääletus, mille ki-
bedaid vilju süüakse aastaid.
1.3. VKE peab ennetama valimisliitude, üksikisiku-
te vastandumist. Vajadusel korraldab VKE valimis-
liitude ja erakondade vahelisi arutelusid, kohtub va-
limisliiduga, otsib kompromissi.
1.4.VKE peaks tegema koostööd kõigi volikogus 
kandideerinud nimekirjadega, pakkudes nendele 
arutamiseks ja seisukohavõtmiseks vallale täht-
said teemasid. Valimisliidul tuleks koostada oma 
liikmetest nimekiri, kes on valmis töörühmades 
osalema, märkides ära valdkonnad, kus soovitakse 
osaleda.
1.5. VKE peab jälgima, vajadusel abistama kõiki ko-
misjone nende töös, osalema tähtsamatel töö-
koosolekutel. Vajadusel palub komisjonidel võtta 
appi nende poolt loodav töörühm.
1.6. VKE kutsub ellu ettevõtjate , õpetajate ja küla-
vanemate nõukojad. Nõukojad moodustuvad vaba-
tahtlikkuse alusel. Nad valivad endale juhi ja otsus-
tavad oma töökorralduse üle ise. VKE korraldab ka-
hepoolse info liikumise nõukodade ja volikogu va-
hel. Kutsel osaleb VKE nõukodade töökoosolekul, 
vajadusel kaasab spetsialiste. Volikogu istungitel 
saab nõukoja esimees/esindaja  esineda kaasette-
kandega.
1.7. VKE esimees korraldab volikogu, tema komis-
jonide ja töörühmade väljasõiduistungeid külakes-

kustesse, asutustesse. Osaleb nendel ka ise.
1.8. VKE teeb koostööd Noorte volikoguga. Pakun 
võimaluse kasutada volikoguga sarnast töövormi 
noortele tähtsate eelnõude arutamisel. Seda noor-
te valikul, neile tähtsates küsimustes. Kuulaksime 
nende esindaja arvamust volikogus antud teema 
kaasettekandjana. Arutaks noortega, mida sellest 
arvatakse.

2. MAJANDUS. Kolm tähtsamat teemat. Arukal 
teostamisel jätaks need raha inimese ja valla raha-
kotti.
2.1. Soojamajandus. Vesi ja kanalisatsioon. Voliko-
gu moodustab volikogu komisjonide ülese töörüh-
ma. Sinna kaasatakse ettevõtjate nõukoja liikmed, 
valimisnimekirjade esindajad, spetsialiste väljast. 
Alustame avaliku arutlusega võimalike lahendus-
variantide selgitamiseks. Minu kogemus. Katlama-
ja, trassid ja hooned on terviku 
kolm lüli. Strateegiline osa, tras-
sid, peaksid jääma vallaettevõt-
tele, vallale makstakse iga-aas-
tast renti.  Katlamaja koos vas-
tutusega võiks erastada parima-
le pakkujale.
2.2.Tervisekeskus. Hange on 
jõus, uus volikogu peaks otsus-
tama, kuidas edasi. Võtaks aja 
maha, veenduks, kas pakutud 
asukoht ja lahendus on parim. 
Kasutaks aruteluks p.1 toodud 
töörühma põhimõtteid koos 
avaliku aruteluga.
2.3. Hooldekodu. Asume kaunis 
kohas ja Tallinna otseses hu-
visfääris. Tuleks leida lahendus, 
millega pakume parima lahen-
duse vanadele ja vallale, koor-
mamata valla eelarvet. Kuidas 
ja kelle abil ehitada kaasaegne 
hooldekeskus, kus ka nn korter-
tüüpi lahendus, kuhu tullakse 

osaga oma kodust, vajab andekat lahendust. Kasu-
taks p.1 toodud ajutrusti, avalik arutelu.

3. PROJEKTID. Meie edasised  tegemised võiksid 
olla projektikesksed. See pakub süvenemist, ana-
lüüsi, kaasavat eelarvet ja võimaldab otsida lisava-
hendeid fondidest. 
3.1. Projekt „Külakeskuste arendamine“
Töörühmas (külavanemad, komisjoni liikmed, vali-
misnimekirjade esindajad). Sõita läbi kõik arenda-
misele minevad külakeskused. Kohtuda kohalike 
inimestega. Kaardistada. Komisjon pakub ja voliko-
gus arutada ja otsustada, mis peaks ühes külakes-
kuses olema. Lõkkeplats, lipuvarras, pingid, kiik, 
võrkpalliplats, katusealune, tasakaalupoom? Eelar-
vestab. Otsustada, mitut külakeskust vajatakse, 
mitu suudame aastas ehitada. Paneme need voli-
kogus pingeritta. Otsime vahendeid väljast.

3.2. Projekt “Külateed korda“ 
Töörühm/komisjon kaardistab kü-
lade kaupa külateede olukorra, va-
jalikud tööd, mahud, eelarvestab. 
Töörühmas, komisjonis, volikogus 
otsustame pingerea ja määrame , 
millised teed, mis mahus, mis aas-
tal. Külade kaasav eelarve. Teosta-
ja Kommunaal. Jätkub tasuta kruu-
sa laadimise projekt. Otsime va-
hendeid väljast.
3.3. Projekt „ 100 aastapäevaks 
100 tamme“ Nii suure ajaloolise 
pärandiga Kadrina peaks selle ära 
tegema. Vajab otsustamist, kuidas. 
Koht, projekteerimine, ettevalmis-
tus. Tammede soetus. Istutajate 
kandidaatide esitamine. Valik tee-
nekate, tunnustatud, tublide, noor-
te ja vanade vahel, kes saavad istu-
tada omanimelise tamme. Koosta-
takse kaart. Arutada nimekirjades, 
volikogus, tervikprojekti esitab ko-
misjon.

3.4. Projekt“ Valgustatud kahepoolne vallavapp 
Pärnu-Rakvere maanteele“ Paigaldatakse mõlema-
le poole Kadrina valla piiridele. Statsionaarne, pik-
kusega ca 4 m, kaetud ilmastikukindla plaadiga, 
valgustatud.
3.5. Projekt „ Pärnu-Rakvere maantee majade fas-
saadide ajalooliste maalidega kujundamine“ . 
Ideaalne võimalus, kasutada majade otsaseinu 
Kadrina valla ajaloo tutvustamiseks, 
reklaamimiseks. Kreutzwald? Neeruti mõis? 
Kadrina kirik?

4. TUNTUS. Mida võiksime oma tuntuse suurenda-
miseks veel teha.
4.1. Eesti külateatrite festival.
4.2 Kirjanik Kreutzwaldi konverentsid.
4.3. Neeruti mõis.
4.4. Pariisi rajad.
4.5. Kadrina päev/festival/laat vms. üritus.
4.6. Infovoldik/teadete tahvel - Vaatamisväärsused 
Kadrina vallas jne.
4.8. Korraldada ideekonkurss „Valla tuntuse suu-
rendamine“  projekti tasemel, parimatele autasu.

5. AUSTAMINE, TUNNUSTAMINE. Kiida seal kus 
kiita saad, laida seal, kus laita ei saa!
On olemas Aasta Tegijate tiitlid. Arutaks: 
5.1. Valla aukodanik. Elutöö preemia, pikaajalise 
panuse eest Kadrina valla arengusse.
5.2  Teenete märk. Antakse tulemusliku töö eest.
5.3. Valla auraamat. Kantakse Aukodanik, Teenete 
märgi kavaler, Aasta tegijad. 
5.4. Valla sünnipäev. Vallavanema vastuvõtt. 
5.5. Pensionäride meelespidamine. Iga-aastane 
vastuvõtt. Sünnipäevaks postiga õnnitluskaart.
5.6. Vallavanemale ametiraha.
VKE peaks töötama kõikide huvigruppide suunal, et 
nende abil ja toel leida võimalikke huvitavaid lahen-
dusi kõikidele jutuks olnud teemadele ja seda nii, et 
nad tunneksid end kaasatuna.

Valimisliit Puhas Kadrina esimene valimislubadus kõlab nii: Valimisliit Puhas Kadrina esimene valimislubadus kõlab nii: 
SINU ABIGA SAAME SINU ABIGA SAAME LÕPETADA AASTATEGA TEKKINUD AUTORITAARSUSE VOLIKOGU JA VALLAVALITSEMISE TASANDIL AASTATEGA TEKKINUD AUTORITAARSUSE VOLIKOGU JA VALLAVALITSEMISE TASANDIL
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TÖÖ/KOOLITUS

Eilsest saavad koolinoored 
kandideerida KredExi karjää-
riretkedele, mis toimuvad tä-
navu kolmandat korda. 
KredEx kutsub üheksa maa-
konna 9.- 12. klasside õpilasi 
registreeruma ekskursiooni-
dele, mille raames saavad 
noored tuttavaks oma kodu-
kandi tööandjatega.

KredExi karjääriretkede 
eesmärk on tutvustada kooli-
noortele tulevikuvõimalusi 
nende kodukandis. „Tahame 
luua karjäärivalikute ees seis-
vatele noortele arusaama, et 
ka Eesti väiksemates piirkon-
dades on palju edukaid ja in-

novaatilisi ettevõtteid, kelle-
ga oma tulevikku siduda,” 
rääkis KredExi ettevõtlusdi-
visjoni juht Jarmo Liiver.

„Sageli on just nende ette-
võtete tubli käekäik saanud 
alguse mõnele spetsiifilisele 
probleemile või vajadusele la-
henduse leidmisest, mille kal-
lal toimetades on saavutatud 
üleriigiline või koguni rah-
vusvaheline haare, isegi kui 
ettevõte tegutseb suurematest 
linnadest väljaspool. Tahame 
tutvustada noortele selliseid 
näiteid, sest soovime innusta-
da õpilasi ka ise ärivõimalusi 
märkama ja ettevõtlikku vai-

mu oma kodupiirkonna 
heaks rakendama,” selgitas 
Liiver.

Et kõigil klassidel oleksid 
võrdsed võimalused menuka-
tel karjääriretkedel osalemi-
seks, viib KredEx läbi kon-
kursi, mille raames oodatakse 
hiljemalt 23. oktoobriks 9.-
12. klasside sooviavaldusi 
aadressile ekskursioon@
kredex.ee. Avalduses tuleb ka 
põhjendada, kuidas plaani-
takse ekskursioonil omanda-
tut edasi jagada või koolitöös 
rakendada. Kõigi laekunud 
taotluste seast valitakse 1. no-
vembriks välja klassid, kes 

karjääriretkedel osaleda saa-
vad.

Karjääriretked toimuvad 
novembrikuu keskel üheksas 
maakonnas: Harjumaal, 
Ida-Virumaal, Lääne-Viru-
maal, Pärnumaal, Viljandi-
maal, Saaremaal, Tartumaal, 
Valgamaal ja Võrumaal. Ette-
võtete tutvustamise ja karjää-
riretkede korralduse eest vas-
tustab KredEx. Karjääriretke-
de läbiviimist rahastab Eu-
roopa Liit läbi Euroopa Re-
gionaalarengu Fondi.

Kuulutaja

KredEx viib kokku ettevõtlikud koolinoored ja tööandjad

8 TTTTTÖÖÖÖÖÖ

NÄDALA PILT
TAPA LASTEAIADIREKTOR 
SAI TUNNUSTUSE
7. oktoobril toimus Pärnu kontserdimajas pidulik Aasta Õpetaja auhinna-
gala „Eestimaa õpib ja tänab“ laureaatide tunnustamine. Aasta õppeasu-
tuse juhiks pärjati Lii Jairus Tapa Lasteaiast Vikerkaar.
Lii eestvedamisel liitus Tapa lasteaed Vikerkaar kahesuunalise keelekümb-
luse mudeli pilootprojektiga. See on uuenduslik ettevõtmine piirkonnas ja 
alushariduses üldse. Selles nähakse suurt abi ühtsema ja tolerantsema ko-
gukonna loomiseks. Lii kannab edasi eesti keele ja rahvuskultuuri väärtusi 
teise emakeele ning kultuuritaustaga lastele, kolleegidele ja peredele.

Foto: www.hm.ee
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• Otsin inimest, kes teeks korda vana 
jalgratta soodsa hinna eest. Tel 5378 5127

• Otsime vanema kivikatuse praavitajat 
tsinkplekiga. Lääne-Virumaal, Võle külas, 
Haljalast Lambasaare ristini, sealt alla 
Eisma poole esimene talu paremat kätt. 
Tel 5668 8533 või 5647 9479

• USS Security Eesti pakub tööd 
t ö ö s t u s o b j e k t i l  V i r u - N i g u l a s 
turvatöötajale, kelle peamisteks 
tööülesanneteks valveobjektil on 
pääsla läbipääsurežiimi liikumise 
ja transpordi kontrolli teostamine, 
videovalvesüsteemide jälgimine, 
klientide operatiivne ja kvaliteetne 
teenindamine. Pakume tööalast 
väljaõpet, stabiilset tööd. Tööaeg on 
paindlik, mis sisaldab nii päevaseid 
kui öiseid vahetusi. Kõigile meie 
t ö ö t a j a t e l e  l a i e n e b  i g a k u i n e 
spordisoodustus. Lisainfo tel 5558 
0057, 5306 0946 või tule kohale:
Võidu 3, Rakvere E-R 9-16, e-post: tiit.
kivimagi@uss.ee

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

• Harts Ehitus on ehitusfirma kes 
pakub ehitusteenust aastast 2005. 
Meie eesmärk on pakkuda klientidele 
kvaliteetset ehitusteenust.  Seoses 
töömahu suurenemisega otsime oma 
kollektiivi 2-3 puuseppa, kellel on 
töökogemus vähemalt 8 aastat eramute 
ja erilahenduste ehitusel. Saame pakkuda 
omalt poolt head töötasu ja pikaajalist 
koostööd. Tel 5626 3773

•  V õ t a n  t ö ö l e  v õ s a l õ i k a j a d . 
Tel 5558 9957

• Aru Grupp AS võtab tööle tootmistöö-
lilse elementmaja tehase tootmisesse. 
Info telefonil 32 95 640; CV saata info@
arugrupp.ee

• Aru Grupp AS võtab tööle tootmis-
töölilse akende-uste montaažitsehhi. 
Info telefonil 32 95 640; CV saata info@
arugrupp.ee

• Ettevõte otsib üldehitustöölisi. Palk 
tükitöö alusel. Tel 5670 2280

• Ehitusfi rma KenRiko OÜ pakub tööd 
kogemustega ehitajale. Tel 508 3305 

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle C-, 
E-kategooria autojuhi poolhaagisele 
Eesti sisetöödele. peristein@hot.ee. Tel 
517 0260

• Firma võtab tööle väljaõppega nõus oleva 
autojuht-ekspediitori. B-kategooria. 
Tel 5825 7201

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

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi. Tel 
509 2583

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• 41a mees otsib tööd, BC juhiload, 
tootmises, transpordis, ehituses, 
maalritööd. Sobib ka osaline tööaeg. 
Tel 5598 3688  

• Kohusetundlik vanem pensionär otsib 
tööd majahoidjana. Tel 5330 6550

• Kogenud valvetöötaja otsib tööd. Tel 
5858 1371

•  Ko g e mu s e ga  ja  k o hu s e t u n d l i k 
majahoidja-kojamees otsib tööd. Tel 
5565 4047

•  O t s i n  t ö ö d  l a p s e h o i d ja n a  v õ i 
vanainimese ho oldajana ,  eelnev 
kogemus. Tel 5813 4849

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

PAKUME TÖÖD 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE!
info telefonil: 506 7437

SF Pandivere OÜ 
võtab tööle 

Pandivere seafarmi 

SEEMENDUS-
TEHNIKU

Töö kirjeldus:

•Sigade seemendusvalmiduse 
kontroll ,  seemendamine. 
• S e e m e n d u s a l a s e  d o ku -
mentatsiooni pidamine.

• E m i s t e  h o o l d a m i n e , 
seemenduslauda korrashoid. 

Väljaõppe võimalus. Ettevõte 
pakub elamispinda Väike-
Maarjas.

Rohkem infot 550 3444. 

CV ja kaaskiri palume saata 
personal@rotaks.ee  kuni 
31.10.17

MasCara Coats OÜ
võtab tööle:

-õmblustsehhi meistri/
töödejuhataja

-õmblustootmistöölise 
(juurdelõikus, viimist-

lus, õmblus)

Kontakt telefon: 503 0232
priit.kivi@mascara.ee

TÖÖ/KOOLITUS

Lugeja küsib: Töötan kahe tööandja juures. Kas õppepuhkust 
on õigus küsida mitme tööandja juurest ja kui palju?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik.
Uus õppeaasta on alanud ning iga õppija teab, et õppimine on 

mitmekülgne tegevus, mille hulka kuuluvad nii loengutest ja 
seminaridest osavõtt, iseseisev töö raamatukogus või kodus, ek-
samite ja arvestuste sooritamine ning näiteks ka õppepraktikal 
viibimine. See kõik vajab aega ning seetõttu on töö kõrvalt õppi-
jatel hea meelde tuletada õppepuhkuse andmise korraga seotud 
küsimused.

Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt on töötajal õigus 
kalendriaasta jooksul kasutada kuni 30 kalendripäeva õppepuh-
kust. Nimetatud puhkus ei ole töötaja üldine õppepuhkuse maksi-
mummäär, vaid see on maksimummääraks konkreetse tööandja 
juures. Juhul, kui töötatakse korraga kahel töökohal, on õigus saa-
da 30 õppepuhkuse päeva kalendriaastas kummagi tööandja käest, 
kas siis üheaegselt või erinevatel aegadel. Mõlemad tööandjad 
maksavad töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkuse-
tasu 20 kalendripäeva eest kalendriaastas.

Juhul aga, kui töötaja peaks aasta kestel töökohta vahetama ja 
on ühe tööandja juures juba 30 kalendripäeva õppepuhkust ära 
kasutanud, tekib tal uude töökohta minekul samal aastal taas õi-
gus kasutada õppepuhkust täies ulatuses.

Oluline on meeles pidada, et sarnaselt põhipuhkusele tuleb ka 
õppepuhkusest tööandjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis teavitada vähemalt 14 kalendripäeva ette. Lisaks aval-
dusele peab töötaja esitama õppepuhkuse taotlemiseks ka õppe-
asutuse teatise.

Lugeja küsib: Töötan kullerina natuke üle aasta ja nüüd on selg 
hakanud valutama. Kui seljavaluga perearstile pöördusin küsis ta, 
kas ma olen töötervishoiuarsti juures tervisekontrollis käinud. 
Mind ei ole kontrolli saadetud. Arvasin, et see kehtib ainult arvu-
tiga töötajatele. Kas kontorist väljaspool töötajad peavad ka läbi-
ma kontrolli töötervishoiuarsti juures?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna kon-
sultant.

Tööandja peab korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle 
tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur 
või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle 
asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näi-
datud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme 
aasta jooksul. Alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord 
kahe aasta jooksul.

Näiteks tuleb tervisekontroll korraldada töötajale, kes peab töö 
käigus teisaldama raskusi (kaaluga viis ja enam kilogrammi), tege-
ma korduvaid liigutusi või olema sundasendis. Raskuste käsitsi 
teisaldamisel peab tööandja hindama riske sotsiaalministri määru-
se „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõu-
ded“ lisas toodud metoodika alusel. Kui riskide hindamise tulemu-
sel on riskihinne üle 10 ehk tegemist on riskitasemega 2, tuleb 
korraldada töötajatele tervisekontroll.

Kuna kullerite töö on seotud raskuste käsitsi teisaldamisega, 
sundasendis viibimisega (nt pikka maad autoga sõites) ja korduva-
te liigutuste tegemisega (nt linnaliikluses pidev käikude vahetami-
ne, korduvad kummardamised pakiautomaadi täitmisel või tüh-
jendamisel jmt) peab tööandja kullerid saatma tervisekontrolli 
töötervishoiuarsti juurde.

Tervisekontrolli käigus hindab töötervishoiuarst töötaja tervi-
seseisundit ja töö sobivust töötajale ning annab sellest tulenevalt 
vajadusel ka soovitusi töökeskkonna parendamiseks. Näiteks võib 
töötervishoiuarst soovitada abivahendite soetamist, et pakke ei 
peaks käsitsi kliendi juurde viima, vaid kasutada võiks käru, vaja-
dusel sellist, millega saaks kaupu treppidest üles viia.

JURIST ANNAB NÕU



Kuulutaja reede, 13. oktoober 201710 TASUB TEADA

Maailmarändur Kerli 
Nõu rääkis läinud 
laupäeval Rakvere 
Kroonikeskuse Apol-
lo raamatupoes oma 
elust ja reisimisest 
ning tutvustas vast-
ilmunud raamatut 
„Mina ja maailm: va-
litud lugusid 102 rii-
gist”.

Ülle Kask

Kerli Nõu rääkis, et reisi-
kirg süttis temas siis, kui ta 6. 
klassi geograafiatunnis vaatas 
gloobuselt Antarktika mand-
rit ning küsis õpetajalt, kas 
sinna on võimalik reisida ka.

„Õpetaja vastas, et ei ja sin-
na see jutt jäi. Enne 20. elu-
aastat ma pikka ja kauget reisi 
ette ei võtnud. Käisime pere-
ga Soomes ja Inglismaal, toi-
musid sellised eestlaslikud 
sutsukesed, et natuke lähirii-
kidesse, sinna ja tänna.”

Pärast 21aastaseks saamist 
reisis Kerli kümneks päevaks 
New Yorki. „See oli vahva 
käimine,” ütles ta.

Suurem reisimine algas siis, 
kui Nõu tutvus oma tulevase 
abikaasaga. „Minu jaoks ava-
nesid siis riigipiirid ja majan-
duslikud võimalused. Antark-
tika oli esimene suur ja või-
mas sihtkoht, millest alates 
tundsin, et tahaksin näha 
maailma veelgi rohkem, sest 
see reis inspireeris mind ka 
väga paljude kohatud inimes-
te pärast.”

Entusiastlik noor naine kõ-
neles, et Antarktika kohta 
võib arvata, et seal on jää, lu-

Maailmarändur tutvus kosmosesse reisiva hinduga

mi ja pingviinid ning midagi 
rohkem vaadata polegi, liht-
salt meeletu hinnalipik ja ko-
gu lugu. „Tegelikkuses on 
Antarktika reis jätnud minu 
ellu kõige tugevama jälje üld-
se.”

Inimesed, keda ta seal väi-
keses venelaste kruiisilaevas 
„Ljubov Orlova” kohtas, olid 
nii värvikad, et igaühest võiks 
raamatu kirjutada. Üks mees, 
kes on edaspidises elus Kerlit 
reisimisel inspireerinud, oli 
170 riiki külastanud turbani-
ga hindu. Maailmas on teata-
vasti kokku 193 riiki, neid ar-
vestatakse ÜRO-sse kuulumi-
se alusel.

„Kui ma kuulsin, et tema on 
käinud 170 riigis, mõtlesin, et 
teen head nalja ja küsin, kas 
tal on juba kosmosereis bro-
neeritud,” naljatas Kerli Nõu. 
„Teadsin, et Briti miljardär 
Richard Branson hakkab ko-
he-kohe kosmosereise kor-
raldama, itsitasin pihku oma 
vaimuka küsimuse üle. Hindu 
aga ei naernud, vaid ütles, et 
tema on järjekorras üheksas, 
kes kosmosesse reisib. Nii et, 
oma naljadega tuleb hästi et-
tevaatlik olla.”

Hindu oli ka see mees, kes 
rääkis talle Ameerikas asuvast 
maailmarändurite klubist, 
kuhu vaatlejastaatuse saami-

seks peab olema külastanud 
75 riiki. Saamaks klubi täieõi-
guslikuks liikmeks, algab 
verstapost 100 riigist.

Kerli Nõu arutles, miks 
meil Eestis kipub tihti olema 
nii, et inimesed armuvad ühte 
regiooni ja käivad ainult seal. 
Näiteks Aasias, kus on hea 
kliima, soodne ja turvaline 
õhkkond. Nõnda võib maail-
mast enesele veidi vildaka pil-
di luua. „Minu raamatu mõte 
on anda edasi laiem spekter 
kogu maailmast ja jagada ko-
gemusi ka eksklusiivsetest 
kallitest riikidest, mis seljako-
tiränduri haardeulatusest väl-
ja kipuvad jääma.”

Maailmaränduri käest on 
küsitud, mis nendes inimes-
tes siis nii erilist on, kellega ta 
reisidel kokku puutub. Naine 
tõi taas näiteid jäälõhkujalt 
„Ljubov Orlova”. Laevas olid 
veel näiteks: miljon dollarit 
võitnud lotovõitja, kes viis el-
lu oma unistustereisi Antark-
tikasse; leskproua, kes polnud 
elus mitte ühtegi korda reisi-
nud, aga pärast abikaasa kao-
tust otsustas, et teda ikkagi 
reisimine huvitab ja valis esi-
meseks sihtkohaks jäise 
mandri; 40. pulmaaastapäeva 
tähistav Lõuna-Aafrika 
Vabariigi abielupaar.

„Ja siis oli seal ka minu suu-

reks üllatuseks teine eestla-
ne,” kõneles emotsionaalne 
maailmarändur. Telekapa-
randaja Pavel Lasnamäelt oli 
reisi ostnud Moskva reisibü-
roo kaudu.

„Kui ma küsisin, kuidas tal 
õnnestus Antarktikasse tulla - 
sellel hetkel oli veel krooni 
aeg ja kogu kupatus maksis 
umbes 80 tuhat krooni - vas-
tas Pavel, et temal oli Aust-
raalias keegi sugulane ära sur-
nud. Ta oli saanud päranduse 
ja otsustas, et elu on elami-
seks, mis seal ikka, on küll 
kallis reis, aga tema tahab An-
tarktikas käia. Väriseva käega 
hoidis ta meie ees käsikaame-
rat ja ütles, et Kanal2 pidi sel-
le klipi hiljem ära ostma,“ ju-
tustas Nõu.

„Kui Pavel filmiklippi tegi, 
ütles ta: „Siin me oleme, kaks 
eestlast, kes muidu mitte ku-
nagi Tallinnas ei kohtuks, aga 
Antarktikas küll.“ Ja tal oli õi-
gus. Tallinnas ei ristuks minu 
ja Paveli teed ilmselt mitte 
kunagi, aga Antarktikas, seal 
olime me rõõmsalt kahekesi 
koos - kaks eestlast sama lae-
va peal. Ja arvestades, et meid 
on ainult 1,3 miljonit, on see 
väga-väga harukordne juh-
tum,“ jätkas naine. „Mida 
rohkem ma reisin, seda põne-
vamaks need lood ja kohtu-
mised inimestega lähevad. Ja 
alati on kuskil keegi eestlane 
ka mängus.“

Küsimuse peale, kas ka te-
ma on loteriiga miljoni võit-
nud, vastas naine naerdes, et 
ei. „Minu abikaasa töötab 
Soomes IT-spetsialistina ja 
tänu sellele olen nii palju üm-
ber maailma reisida saanud.”

Maailmarändur 
Kerli Nõu Rakvere 
Kroonikeskuses. 

Foto: Ülle Kask

Maanoored teevad head
Täna tähistab 

Noorteühing Eesti 
4H oma 26. sünni-
päeva. Sünnipäeva-
kuu raames toimub 
4H kampaania 
„Heategu koduko-
has“. Ühing kingib 
heategusid oma 
sõpradele ning ko-
gukonnale. 4H klubid üle Eesti tulevad kokku, et korrastada 
kodukanti ja märgata abivajajaid.

„Eesti 100“ raames on käesoleva aasta kampaania pühen-
datud meie esivanematele, et ükski memm ega taat ei peaks 
tundma ennast üksi. Külastatakse hooldekodusid, aidatakse 
heakorratöödega ja ulatatakse abikäsi kohalikule piirkonna-
le.

Sünnipäevanädal kulmineerub 14. oktoobril toimuva tun-
nustusüritusega „Lõikuspidu“, mis sel aastal toimub Pärnus, 
Pernova Loodusmajas. Ühingu liikmed koos vabatahtlike 
juhendajatega kogunevad kokku erinevatest Eestimaa pai-
kadest. Üritusel osaleb ligi 270 liiget.

Noorteühing Eesti 4H on maaelu väärtustav MTÜ, mille 
tegevus on suunatud noorte vaba aja sisustamisele ja mitte-
formaalsele õppele. Eesti 4H moto on „Õpime tegutsedes!“. 
Organisatsiooni töös lööb kaasa ligi 1300 noort ning vaba-
tahtlikku üle Eesti. Ühing koosneb kuuest klubist: Viru-
maal, Pärnumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Harjumaal ja Tar-
tumaal.

Kuulutaja

Pilt on illustratiivne

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

6.-17. oktoober

-60%

Ega tali taeva jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!
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Põhja-Tallinna 

Sünnipäeva aitavad pidada:

Avalikud wifi-võrgud on saadaval kõikjal 
alates kohvikutest, kaubanduskeskustest ja lõ-
petades lennujaamade ning hotellidega. Pea 
igal pool kättesaadav wifi on muutunud elu 
palju mugavamaks, kuid avaliku võrgu kasu-
tamine on turvarisk meie andmetele nutitele-
fonis ja sülearvutis. Tele2 raadiovõrgu juht 
Tanel Sarri andis soovitusi, millest peaks ava-
likus wifi-võrgus hoiduma.

Sarri sõnul on wifi-võrke kahte tüüpi: tur-
vatud ja turvamata. „Turvamata võrku saab 
vabalt kasutada iga seadmega ja ilma parooli-
ta. Seevastu turvatud wifi-võrk küsib kasuta-
jalt kas parooli, võrku registreerimist või võr-
gu tingimustega nõustumist,“ ütles raadiovõr-
gu juht.

Ta lisas, et alati, kui on võimalus valida tur-
vatud avalik wifi-võrk, siis tuleks seda eelista-
da. Raadiovõrgu juht tõi välja seitse asja, mida 
ei tasu avalikus wifi-võrgus teha.

Sarri sõnul tasub avalikes kohtades võima-
lusel kasutada pigem VPN-ühendust ehk vir-
tuaalset privaatvõrku või turvalist mobiilset 
internetti. „Virtuaalse privaatvõrgu puhul on 
kogu andmevahetus krüpteeritud ja seega ka 
kaitstud,“ selgitas ta. Sarri lisas, et avalikus ko-
has ei tohi oma seadmeid jätta ka valveta, sest 
keegi võib seadme varastada või selles nuhki-
da.

1. Ära logi sisse oma pangakontole. Tur-
vamata võrgus võivad häkkerid varasta-
da sisselogimiseks vajalikud andmed.

2. Sarnaselt pangaga ei tasu avalikus wi-
fi-võrgus sisse logida oma meilikontole. 
Lisaks sinu e-posti aadressile on võima-
lik kaaperdada ka kanalid, kus sa kasu-
tad sisselogimiseks meiliaadressi, nagu 
Facebook, Instagram, Google Play jms.

3. Ära jaga oma isiklikke faile ja konfi-
dentsiaalseid dokumente, nagu fotod, 
lepingud, dokumentide koopiad jne.

4. Väldi turvamata veebilehti. Veebilehte-
de külastamine tähendab suures mahus 
andmete vahetust seadmete ja veebiser-
veri vahel. Häkkerid võivad seda ära ka-
sutada ja kogu vahetatud info endale 
võtta. Tee kindlaks, kas veebibrauseris 
on aadressi ees tähekombinatsioon 
„https“. See tähendab, et kogu andme-
vahetus seadme ja serveri vahel on 
krüpteeritud.

5. Kui sa kasutad avalikku wifi-võrku, ära 
telli kaupu e-poest. Ostlemine tundub 
võrdlemisi ohutu tegevus, kuid ostu 
sooritamiseks veebis tuleb sisestada isi-
kuandmeid, mis võivad sattuda valedes-
se kätesse.

6. Ära jäta sisse automaatset wifi-võrguga 
ühendamise funktsiooni. Enamik nuti-
telefone, süle- ja tahvelarvuteid suuda-
vad ise kättesaadavate võrkudega ühen-
dada. See on küll mugav, kuid seade 
võib ühendada ka täiesti tundmatute 
võrkudega. Eriti tähelepanelik tuleks 
olla reisides.

7. Ära ühenda avalikus võrgus oma seadet 
teiste seadmetega. Koduvõrgus on tur-
valine ja mõistlik ühendada printer, te-
leviisor ja teised arvutid, kuid avalikus 
võrgus on see ebaturvaline. Sellega an-
nad võõrastele ligipääsu enda seadme 
sisule.

Kuulutaja

7 asja, mida ei tohiks kunagi 
avalikus wifi -s teha
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• Kogenud kinnisvaramaakler 
võtab müüki teie kinnisvara- 
m aja d ,  s u v i l a d ,  k o r t e r i d , 
metsamaad ja kinnistud. Tel 
5664 2161

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

•  Müüa või anda rendile 1toaline 
korter Rakveres. Tel 5808 4311

• Müüa 1toaline möbleeritud 
korter Haljalas Põllu 17, 43,3m2. 
Tel 505 4575

• Kundas müüa kolm 1toalist 
renoveeritud ja möbleeritud 
korterit.  Hinnad 6 000 €/ 
8 000 €/ 13 000 €. Tel 502 5069

•  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 1toaline korter Rakveres 
Võidu 42. Hind 24 000 €. Tel 504 
9998

•  M ü ü a  h e a s  k o r r a s , 
möbleeritud 2toaline korter 
Tamsalu linnas, aiamaa. Hind 
6900 €. Tel 511 0478

• Müüa Tapa kesklinnas 
2toaline rõduga korter, 
r e n o v e e r i t u d  m a j a s .
Hind 15 500 €. Tel 5697 5317

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

• Müüa 3toaline korter (otse 
omanikult) Tapal Turu 3 esimesel 
korrusel. Sanitaarremont tehtud, 
tühi, hind 21 000 €. Korteril on 
hindamisakt. Helista 524 0514 
ja läheme vaatama!

• Müüa 4toaline renoveeritud 
korter Haljalas. Tel 5568 6385

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

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas.
Hind 17 999 €. Tel 5563 5727

• Müüa hoonestatud kinnistu 
Harjumaal. 1264 m2 elamumaa. 
Seni elatud aastaringselt 10 
aastat. Korras aed ja viljapuud, 
marjapõõsad,  hekk,  pal ju 
er inevaid püsil i l l i ,  sobiks 
maakoduks kultuuriinimestele. 
Pliit, soemüür, õhksoojuspump.
Otse omanikult. Vahendajatel 
mitte tülitada. Tel 5192 5428. 
Hind 39 000 €. Müügiga kiire!

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

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

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

• Anda sümboolse hinnaga 
2toalisest korterist 1 tuba 
(puuküte) inimesele, kes 
hoolitseks koera ning kodu 
eest. Tel 5897 5526

• Anda üürile Tapa linnas 
erinevad 1-3 toalised korterid. 
Tel 511 0478

• Annan üürile 1toalise korteri 
kesklinnas. Tel 5350 5389

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

• Üürile anda  Tapal pikaks 
ajaks renoveeritud 1toaline 
korter, 2/2, ahi, elektriküte, 
konditsioneer, möbleeritud, 5 
minuti kaugusel rongijaam ja 
poed. Üür + maksud alla 150 
euro. Samas müüa tumepruun 
nahknurgadiivan 2.30x2.10. 
e-mail :  aautod@gmail .ee.
Tel 5648 8989   

• 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

• Müüa Respo haagis, paar kuud 
vana. Poes maksis 1300 €, nüüd 
1000 €. Tel 506 9814

• Müüa väike linnamaastur. 
Nelikvedu, 2001.a 1,6 bensiin, 
4  u s t .  Au t o  h e a s  k o r r a s. 
E l e kt r i a k n a d ,  k ä r u k o n k s, 
ülevaatus 08.2018. Hind 1500 €. 
Tel 5809 6086

•  Mü ü a  A u 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 , 
t u m e s i n i n e  m e t a l l i k , 
universaal, kliimaautomaatik, 
k e s k l u k k ,  4 x e l e kt r i a k na d , 
originaalvaluvelgedel, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
12/2018, ökonoomne, soodsalt! 
Rakveres. Tel 5903 7780

• Müüa Audi 100 1992. a, korralik 
auto, ÜV ja kindlustus olemas, 
hind 699 €. Tel 552 7196

•  M ü ü a  H o n d a  A c c o r d 
1999.a automaat, heas korras, 
TÜ, kindlustus, hind 900 €. 
Tel 5196 1234

• Müüa Nissan Almera 1,5i 
66kW 2002. a. Uuena Eestist 
ostetud, väga heas korras. Hind 
kokkuleppel. Tel 502 8156

• Müüa Mazda 323F 2003. a, 
hind 600 €. Tel 5196 1234

• Müüa Mazda 626 1997. a. Heas 
korras, TÜ, kindlustus, hind 
700 €. Tel 504 0123

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW, bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, elektriaknad, 
stereo,  veokonks,  läbinud 
tehnilise ülevaatuse kehtib kuni 
11/2017, soodsalt! Rakveres. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Avensis 2001.a  
bensi in,  2 .0 .  Hind 600 € . 
Tel 523 7607

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

kuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Soovin üürida 1toalise korteri 
pikemaks ajaks (soodsalt). Tel 
522 5337

• Soovin võtta üürile pikemaks 
ajaks 1toalise mugavustega 
korteri hiljemalt oktoobri lõpust. 
Korter peaks olema kindlasti 
möbleer i tud ja  tehnikaga 
( p e s u m a s i n ,  k ü l m k a p p ) . 
Korter võiks asuda kesklinnas 
ja üürihind max 200 eurot! 
Tel 5822 7525

OST

•  O s t a n  a u t o r o m u s i d . 
Tel 5558 5956

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

•Autode kokkuost. Tel 5823 
8310

• Ostan VA Z-i,  Moskvitši, 
UA Z - i , G A Z  2 1 ,  2 4 .  U u s i 
plekke, stangesid, tulesid, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan Volga GAZ 24-10 ja 
varuosi. Tel 502 8156

• Ostan võrri, motika K-175, 
K-125, M-172, nende osasid. 
Võib pakkuda kõike. Tel 503 1849

• Ostan auto, mark pole oluline, 
ei pea olema ülevaatust. Pakkuge 
julgelt! Tel 5809 6086

• Ostan vana auto. Võib pakkuda 
ka vene päritolu autot. Oodatud 
kõik pakkumised. Tel 525 4039

• Ostan seisma jäänud autosid 
Tapa-Rakvere piirkonnas. Ka 
veneaegseid. Tel 5835 2454

•  O s t a n  M o s k v i t š  4 0 8 . 
Tel 5693 4329

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi  mugavustega korter 
Ku n d a s  m u u  k i n n i s v a r a 
vastu. www.kv.ee/2890337. 
Tel 5550 0588

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

SÕIDUKID

43 000 €

527 1011 76,3 m²

MÜÜA MAJA
VOORE, NÄPI KÜLA

• Kinnistu 853 m², 3 tuba, köök

• Rakvere äärelinn

• Vesi ja kanalis. kinnistu piiril

41 000 €

527 1011  81 m²

MÜÜA MAJA
 KOIDU TN, KUNDA

• Kinnistu 2590 m²

• 4 tuba, köök, sahver, WC

• Abihoones garaaž ja saun

68 000 €

527 1011 94 m²

MÜÜA MAJA VIHULA VALD
MUSTOJA KÜLA

• Maad 2,4 ha

• 2 tuba ja köök, abihoone

• Meri ca 800 m

35 000 €

  45 m², II k

• Hea seisukord, köögimööbel

• Nõudepesumasin, õhks.pump

• Madalad kulud

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
HEINA TN, RAKVERE

49 000 €

• Renoveeritud maja

• Swedbanga kõrval

• Parkimine maja ees

MÜÜA ÄRIPIND
LAADA TN, RAKVERE

527 1011

527 1011

 40 m², I k

90 000 €

527 1011 120 000 m²

MÜÜA ELAMUMAA 
LIIMALA, LÜGANUSE

• Detailplaneeringuga

• 3 elamumaa kinnistut

• Hind sisaldab KM

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

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

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

• Ostan korteri Rakverre. Hind 
kuni 20 000 €. Tel 5590 9683

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

• Soovin osta maja  Lääne-
Virumaal Rakkes. helen106@
hot.ee. Tel 5332 3806

• Ostan garaaži Rakveres. Hind 
vähem kui 1000 €. Tel 5550 0588

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

• Maagia kv ostab või võtab 
müüki kinnisvara. Tel 5855 
0720, www.maagiakv.ee

• Anda üürile heas korras, 
osaliselt möbleeritud  ja madala 
kommunaalkuluga 1toaline 
korter Tamsalus. Tel 5364 6359

• Anda üürile Pajustis 1toaline 
möbleeritud  korter 1 korrusel 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis kaks 
1toalist möbleeritud korterit 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Uhtnas 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

•  O t s i n  n o o r p e n s i o n ä r i  
kaasüüriliseks  2toalisesse 
korterisse, korter asub Rakvere 
kesklinnas. Üür on odav, oleks 
vaja abistada ka mõningate 
asjadega igapäevaselt. Lisainfo 
saamiseks palun helistada 
528 5416

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres, Küti tn. Remont on 
tehtud, mööbliga. Üüri + 200 €. 
Tel 5552 9213

•  A n d a  ü ü r i l e  2 t o a l i n e 
kõigi  mugavustega korter 
Rakvere kesklinnas (2 korrus, 
möbleeritud, külmik). Üür 
180 € + kommunaalmaksud. 
Tagatisraha nõue. Tel peale 16 
5884 1029

• Üürile anda 2toaline korter 
Sõmerul. Tel 5622 7861

• Anda üürile Laekveres 2toaline 
ahjuküttega korter, eraldi majas. 
Tel 527 0058

• Müüa Renault Thalia  1,4 
8 5 k W  0 4 . 2 0 0 5 ,  h õ b e h a l l , 
2 x e l e k t r i a k n a d ,  p u l d i s t 
lukustus,  kärukonks, väga 
heas sõidukorras, roosteta, 
Ü V  0 4 . 2 0 1 8 .  S o o d u s h i n d .
Tel 5683 1477

• Müüa Toyota Picnic diisel, 
1998. a. Hind kokkuleppel. 
V a h e t u s e  v õ i m a l u s . 
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, 4xelektriaknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakveres 
Tel 5903 7780

•  M ü ü a  r e m o n t i v a j a v 
Volkswagen Golf 1,9 diisel, 
1998. a, sõidab. Tel 5558 5956

• Müüa WV Golf 1996. a. Heas 
korras, hind 500 €. Tel 502 5069

• Müüa Volkswagen Golf  4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74kW, 
turbodiisel, kuldne metallik, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xelektriaknad, 
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! 
Rakveres. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 
Variant 1,9 diisel, Ökonoomne, 
2001. a, 6 käiku, 5 l/100 km. Hind 
1200 €. Tel 5825 7201

• Müüa kasutatud korralikke 
14tolliseid talverehve, olemas 
e r i n e v a d  m õ õ d u d .  H i n d 
40-100 € jooks. Tel 5552 7229

•  M ü ü a  v ä h e k a s u t a t u d 
naastrehvid valuvelgedel . 
1 5 x 6 5 x 1 9 5  C o n t i n e n t a l 
icecontact. Tel 509 0323

• Soodsalt müüa 2 komplekti 
heas korras naelrehve. Toyota 
Corolla valuveljed vajadusel 
koos naelrehvidega 475 (70,65) 
14 tolli. Tel 558 8429

• Müüa neli 175/70 R13 talve 
lamellrehvi (ls 3000 km) koos 
komplektse tagavaravelje ja 
kilpidega. Tel 5566 7536

• Müüa Audi B4 valuveljed
16 tolli, 8 tükki, veokonks, esi- ja 
tagastange. Tel 5683 6625

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

Kuuluta
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• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

•  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

• Mugav ja kiire kolimisteenus. 
Tel 5646 7038

•  K a e v e t ö ö d  l a a d u r -
e k s k a v a a t o r i g a .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5224429

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

AUTO KLIIMASEADME-AUTO KLIIMASEADME-
TE TE REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika remont * Auto elektroonika remont 
ja elektritöödja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja multimee-* Autostereote ja multimee-
dia paigaldusdia paigaldus
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

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

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• 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

• 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 (2,45x9,0 m), kraana, 
0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

•  A u t o p l e k i t ö ö d  p a r i m a 
kvaliteedi ja hinnasuhtega. 
Tel 508 6455

• Remondime Vene traktoreid ja 
põllumajandustehnikat Väike-
Maarjas. Täpsem info 503 9497

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

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse. 

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

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15 t, kraana,

kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Renault Scenic, 11/2004a. 1.6(83kw), 
bensiin, manuaal, hall. Sn: 138 885km. 
Hind: 1490.-

Suzuki SX4, 09/2008a. 1.6 (79kw), 
bensiin, manuaal, valge. Sn: 187 
398km. Hind: 3150.-

Toyota Corolla Verso, 2.2 (100kw), 
01/2008a. diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 255 915km. Hind: 4890.-
Citroen Jumper, 02/2009a. 2.2 
(88kw), kaubik, diisel, manuaal, valge. 
Hind: 4990.-
Nissan Qashqai Visia, 01/2008a. 2.0 
(104kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 103 985km. Hind: 6390.-
Nissan X-Trail, 01/2008a. 2.0 
(127kw), diisel, manuaal, pruun met. 
Sn: 296 786km. Hind: 7290.-
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 121 450 km. Hind: 8790.-
Nissan Qashqai Acenta Connect, 
04/2010a. 1.6 (84kw), bensiin, ma-
nuaal, punane met. Sn: 65 424km. 
Hind: 8990.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. Hind: 8990.-
Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 112 470km. Hind: 9290.-
Nissan Juke Visia, 03/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 71 627km. Hind: 9290.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 27000km. Hind: 9490.-
Hyundai i40, 07/2013a. 1.6 (99kw), 
bensiin, manuaal, valge, Sn: 143 
685km. Hind: 9990.-
Peugeot 508 Active, 03/2012a. 
1.6 (115kw), bensiin, automaat, tu-
mepruun met. Sn: 79 596 km. Hind: 
9900.-
Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 80 210km. Hind: 10490.- 
Nissan Qashqai Visia, 08/2012a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 48 700km. Hind: 10 490.-
Nissan Qashqai Visia, 03/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 59 695km. Hind: 10 790.-
Peugeot Boxer, 05/2011a. 2.2 (88kw), 
kaubik, diisel, manual, valge. Sn: 96 
427km. Hind: 11 490.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 73 380km. Hind: 12 890.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 14 300km. Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai Acenta Connect & 
Safety Pack, 11/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 52 
600km. Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai N-Tec, 04/2015a. 1.2 
(85kw), manuaal, bensiin, valge met. 
Sn: 73 585km. Hind: 15 750.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 9100km. Hind: 14 990.-
Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 18 600km. Hind: 16 990.- 
Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, au-
tomaat, hall met. Sn: 4550km. 
Hind 17 490.-
Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 4km. 
Hind: 20 990.-
Nissan Navara Tekna Double Cab, 
03/2016a. 2.3 (140kw), diisel, au-
tomaat, pruun met. Sn: 8675km. 
Hind: 38 600.-

Suurem valik autosid: www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ
Rakvere, Kreutzwaldi 7
Kontakt: Tanel Raudla
Telefon +372 51 19 569
E-mail: tanel.raudla@wiruauto.ee
http://www.wiruauto.ee 
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•  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

• Õhtujuht  sisustab Teie 
juubeli. Tel 553 5885

• Felix bänd. Parim, soodne. Tel 
5559 3419

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

• 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

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

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad,  s isevi imist lus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 
5373 4876

• Teen plaatimistöid (vannitoad, 
köögid, pliidid jne), paigaldan 
kõnniteid. Tel 5606 9271

•  Te o s t a n  p l a a t i m i s t ö i d . 
Vannitubade remont, torutööd. 
Tel 5670 9080

• Ehitus, siseviimistlus, remont 
ja lammutus. Tel 504 5560

• Teostan siseviimistlustöid ja 
korterite remonti. Tel 5670 9080

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

• Elektritööd pädevusega ele-
ktrikult. Boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• 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

• Pinglagede paigaldus. 
Kui Sulle sobib kiire töö ja 
tolmuvaba paigaldus, siis 
oleme Sulle abiks. Sõbralikud 
hinnad. info@berivan.ee. 
Tel 551 7819

• Teostame lammutustöid. 
Tel 5330 5970

•  Te o s t a m e  l a m e k a t u s t e 
ja  v i i l ka t u s t e  e h i t u s t ö i d 
ning ka katuste remonttöid. 
Tel 5845 5717 www.melsen.ee

• Aiaväravate ja aidauste 
ehitus. Tel 5685 6320

• L a m m u t u s t ö ö d . 
Transportteenus. Tel 5685 6320

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

•Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

•  Saen,  lõhun küttepuid . 
Tel 5343 6875

•  P r e s s i n  õ u n a m a h l a . 
Tel 5390 9168

• Valmistame õunamahla 
nii tellija kui ka oma õuntest 
Rakveres. Tulen üleliigsetele 
õuntele järgi! Tel 5668 5386

• Hauaplatside  hooldus ja 
ehitus. Tel 5660 3585

•  P u u l e h t e d e  k o r i s t u s  ja 
äravedu. Tel 5660 3585

• Hekkide hoolduslõikus .
Tel 514 3787

• Puu- ja võsalõikus,  pika 
rohu lõikus. Trimmerdamine.
Tel 5670 9080www.kuulutaja.ee

 

 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 

 

Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee       

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• 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: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

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

• 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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5341 3351, 5306 0060

Rakmettrans

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

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

•  Mü ü n ,  p a i g a l d a n   ja 
r e m o n d i n  õ h k s o o j u s -
pumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• 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 tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Toru- ja santehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

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

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

• Korstnapühkija ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487 
Vaiko
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• 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

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

•  K l a s s i k a l i n e  m a s s a a ž , 
t s e l l u l i i d i m a s s a a ž ,  Ta i 
seljamassaaž, jumestamine, 
ripsmete ja kulmude keemiline 
värvimine ja modelleerimine, 
L a s h  L i f t  r i p s m e t e 
püsikoolutamine. Tel 5561 9793

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

KODU

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

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, mulksukannu, 
V a n a  T o o m a s e  l a m b i , 
kummiratastega aiakäru ja 
muud huvitavat kila-kola - 
majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid. Tel 503 1849

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

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

• Ostan raamatust kuni mööblini, 
igasugust kila-kola. Tel 5808 
1220

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

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%

• Avatud Rakveres Lai tn 3A 
Piibelehe kohvik ruumides 
meie uus kauplus, kus paku-
me Led- lampe ja valgusteid. 
Olete oodatud kaubaga tutvu-
ma! www.elektritarbed.ee Tel 
564 2024

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)

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

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

• 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

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Repo Vabrikud AS

OSTAB 3m küttepuid

Tomas Kivestu, tel 5042598

tomas.kivestu@sorbesgroup.com

Aadress: Maidla tee 7, 
Püssi, Ida-Virumaa

Welcome on board!

www.sorbesgroup.com

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLI-
KAUPLUSESSE 

SAABUS UUS 
PARTII MÖÖBLIT
Nurgadiivanid, uued 
puitkummutid, riide-
kapid, öökapid, voo-
did, puidust lahtikäi-
vad diivanid, lauad, 
toolid ja igasugust 
huvitavat mööblit. 
Tasub läbi astuda.
Oleme avatud iga 

päev. 
E-R 10-18, L 10-15, 

P  suletud 

Tel 506 9814

•  K e l l e l  o l e k s  ä r a  a n d a 
diivanvoodi või nurgadiivan. 
Enda oma läks katki. Või hästi 
odavalt. Tel 5330 8987

• Ö k o l o o g i l i n e  a u r u -
puhastusteenus. Värskendame 
teie kodu, eemaldame mustuse 
ja rasva pindadelt.On võimalik 
meie firma toode ka endale 
soetada, kui Teil on huvi või 
vajadus. Tel 5646 7038

• Puhastan  Teie  auto  või 
kodus olevaid tekstiilpindasid 
soodsa hinnaga. Auto keemiline 
puhastus alates 70-80 € (sisaldab 
autoklaaside puhastust, lisaks 
plastikdetailide  puhastamist 
ja hooldust). Tekstiilpindade 
puhastus al 10€/m2, mis sisaldab 
kohale tulemist (Rakvere piires). 
Väljaspool Rakveret lepime 
hinnas kokku. Lisainfo telefoni  
eel. Tel 5323 8836
• Juuksestuudio Compliment 
ootab uusi kliente aadressil: 
Seminari tn 19, Rakvere. Tööaeg 
E-R 10-19, L 11-17. Aega saab 
broneerida tel 550 0866  juuksur 
Ksenia.

• Hoian lapsi. Tel 5801 5321

• Haldan Teie suvilat, turismitalu 
või muud kinnisvara. Tel 5843 
1019

• Teen rõivaste ja kodutekstiili 
parandustöid .  Õmblen ka 
kodutekstiili. Huvi korral helista 
5837 8903

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. 
www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

• Helista, kui on kuuri vedelema 
j ä ä n u d  m i t t e v a j a l i k k e  j a 
aegunud (kuid töökorras) 
p u u t ö ö m a s i n a i d ,  m i d a 
võiks tasuta ära anda algajale 
huvilisele. Tel 5558 0656

• Müüa paneelid 30 € tükk. 
1,40x70x12 kasutatud sili-
k a a t k i v i  1 5  s e n t i  t ü k k .
Tel 5835 2454 

• Müüa 2 puidust riiulit kahe 
vaheriiuliga. 80x70x37cm. Tel 
5699 6594

• Müüa kasutatud ja uut mööblit, 
hinnad soodsad. Huvi korral 
helista 5837 8903

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

•  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

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

• 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 
25–60 cm. 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

• Kuivad pliidipuud. Segapuit,  
30 cm. Pakitud 40 l  võrk-
kott idesse.  1  kott/1,80  ja 
saarepuu 1 kott/2,10, piiratud 
kogus. Transport. Tel 501 2326

• Müüa küttepuid. Sanglepp, 
toores. Tel 5853 0124.

• 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

• II sordi materjal alates 
140 €/tm+ km (terrassilaud, 
voodrilaud, tuulekasti laud 
jne). Küttegraanul Premium 
6 mm 144 € alus+ km, 960 
kg. Kütteklotsid 30L kott 
1€ km-ga.  Saematerjal 
2 2 x 1 0 0  1 4 0  € / t m +  k m . 
Saadaval teisi ristlõikeid 
e r i n e v a t e  h i n d a d e g a . 
Tel 5306 7722

EHITUS

Kuuluta 
Kuulutajas!
Info kuulutus@

kuulutaja.ee
32 25 093
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Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õigsuse 

eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe mainet 
kahjustavaid kuulutusi.

• Kaks on nõlval sitket kaske, 
linde kaks on igal puul, sest, et 
üksi olla väga raske, edasisel 
eluteel. 59a maal elav üksik, 
töötav ja töökas mees, omas 
majas, soovib leida saledat naist 
46-58a, kooselu eesmärgil, kes ei 
karda käsi mullaseks teha. Võiks 
omada juhiluba. Tel 5355 1122

• Üksik mees tutvub kena 
saleda 172 cm, materiaalselt 
k i n d l u s t a t u d  ü k s i k u 
n a i s t e ra hv a g a ,  k e s  o l e k s 
hea perenaine. Vanuses 55 a, 
soovitav auto. Tel 554 6490

•  Mees (L õvi)  70+,  pikalt 
tegelenud seltskonnatantsuga, 
tutvub vaba daamiga, sarnaste 
huvidega. Tel 5820 1898

• Maal elav, töötav, mittesuitsetav 
viru mees tutvuks saledapoolse 
naisterahvaga. Tel 5890 3126

• 57a mees tutvub romantilise 
naisega. Huvialad kultuur ja 
tervisesport. Tel 5607 5549

VANAVARA

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

• Ostan vanu eesti- ja nõu-
kogudeaegseid mänguasju.
Tel 507 9984

• Ostan nõukogudeaegse vahv-
liküpsetaja, mulksukannu, 
Vana Toomase lambi, kummi-
ratastega aiakäru ja muud hu-
vitavat kila-kola - majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
Tel 503 1849

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

• www.toonklaas.ee

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

•Müüa Družba, kreissaag, 
keevitustrafo, trafo 380/220. 
Tel 5322 6176

•  N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure 
vaevab ja vajad hingeabi, 
anname soovitusi. Vastame 
e r a e l u ,  t ö ö d  j a  t e r v i s t 
puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min. 

MUUD

• 13.oktoobril 2017 ootab 
valijaid sotsiaalkeskuses 
eakate päevakeskuses kell 11 
linnapea kandidaat Andres 
Jaadla. Vestleme Rakvere 
linna teemadel.

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

• Mesi  otse mesinikult. 
Meemeister OÜ, Vana-Vinni. 
Toiduplast ämber 1 kg - 7 €, 
klaaspurk 900 gr - 7 €. Koduleht 
Meemeistrimesi.ee. Rakvere 
piires kohaletoimetamine 
tasuta. Tel 5396 7664

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

• Müüa Eesti vutimune, tüki 
hind 0,10 senti. Tel 506 0311

•Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Tel 5354 
3002  või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Tel 
5196 2628 või 5351 7414 

• Tapamaja müüb lihakehasid 
kohaletoomisega. Tel 5351 7414

• Kartuli müük, erinevad sordid, 
transport. Hind kokkuleppel 
sõltuvalt koguselt ja transpordist. 
Kartul asub Viru-Nigula lähedal. 
Urmas. Tel 527 1369

•  Ku i  m ü ü d  v õ i  r e n d i d 
põllumaad, siis ikka teadlikule 
Virumaa põllumehele! Tel 5194 
2122

• Müüa kapsahapendusnõu 
roostevabast terasest. Maht 
80 kg. Tel 324 2648

•  H o o a j a  l õ p u h i n d a -
d e g a  t u g e v a d 
kaarkasvuhooned 3x4, 3x6, 
3x8 m. Transpordivõimalus, 
kiire tarne. Info ja tellimine. 
Tel 5673  0411

•  Mü ü a  õ u n a  t o o r m a h l a 
R a k v e r e s  8 0  s e n t i / l i i t e r. 
Transpordi võimalus! Tel 5668 
5386

•  Mü ü a  v e n e  r a n d a a l  j a 
s ü g a v k o b e s t i ,  m e t s a -
veohaarats, lumesahk.  Tel 
5332 8780

PÕLLUMAJANDUS

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame

 SALME PAISI

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

 KÜ Tuleviku 7A 

LOOMAD

• Võtan hoida Teie lemmik-
loomi. Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera 
väikeseid kutsikaid. Tel 5560 
9715

• Müüa koerakutsikad. Ema 
saksa lambakoer. Tel 511 6133

• Kodu vajavad kassipojad. Tel 
5878 2339

• Ära anda kaks siiamit. Tel 
5878 2304

Müüa sõelutud 
kompostmulda 

Tapal. 
Tel 554 9113

Telefonid:

5900 8984
5196 2668

kuulutused.kuulutaja.ee

METS

• Ostame metsamaterjali , 
kasvavat metsa ja raieõigust. 
Sobivad ka väiksemad kinnistud. 
Tel 5629 1114

• Raietööd, metsa väljavedu 
traktoriga. Tel 520 9687

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

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

Remm Puit OÜ
 Müüb Vinnis:

Kuivatatud saematerjali
Servamata lauda

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

TUTVUS

TEATED
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TÄNA MAAILMAS

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 12.10.2017. a:

Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim 
hind

Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 8,00

Till kg 12,00

Roheline sibul kg 5,00

Porrulauk kg 3,00

Mugulsibul kg 1,50 1,80

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kurk kg 3,00

Tomat kg 3,00 3,50

Roheline tomat kg 1,50

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Kibepipar kg 8,00

Astelpaju kg 8,00 10,00

Ebaküdoonia kg 5,00

Kultuurmustikad kg 10,00

Jõhvikad liiter 4,00 5,00

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid kg 2,50 3,00

Kukeseened kg 6,00 7,00

Kaseseened kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Mesi kg 8,50 10,00

Värske räim kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* sügislilled - krüsanteemid, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad

Kui käesoleva nädala jook-
sul pole mingit ülemaailmset 
katastroofi veel juhtunud, siis 
tänase päeva suhtes ei saa nii 
kindel enam olla. Igatahes on 
Portugali ettekuulutaja 
Horacio Villegas veendunud, 
et hiljemalt täna puhkeb kol-
mas maailmasõda. Ka Ukrai-
na astroloog Vlad Ross on tä-
nast päeva pidanud viimaste 
aegade kõige ohtlikumaks. 
Pealegi on reede ja kolme-
teistkümnes. Kõigele lisaks 
külastas täna sada aastat taga-
si üht Portugali külakest 
Neitsi Maarja.

Selgeltnägija ja end Jumala 
saadikuks pidav Horacio Vil-
legas väitis juba septembri-
kuus, et kolmas maailmasõda 
algab hiljemalt 13. oktoobril 
2017. Sõda läheb lahti tema 
sõnutsi siis, kui Ameerika 
Ühendriigid otsustavad rün-
nata üht maailma riiki, mil-
leks on kõige tõenäolisemalt 
Süüria.

Kõige kriitilisem päev ole-
vatki täna, sest just sada aastat 
tagasi, 13. oktoobril 1917. 
aastal olevat Neitsi Maarja 
külastanud Fátima külakest 
Portugalis, et hoiatada inime-
si uue suure sõja eest. Meenu-
tagem, et tollal oli Esimene 
maailmasõda lõppemas. Mui-
de, Vatikani paavstiriik on 
tunnistanud Neitsi Maarja il-
mumised Fátimas ehtsateks. 
Jumalaema olevat seda paika 
külastanud 1917. aastal kogu-
ni kuuel korral, iga kord 13. 

kuupäeval – alates 13. maist 
kuni 13. oktoobrini.

Villegase mõni ettekuulu-
tus on muide ka täide läinud. 
Näiteks ennustas ta juba 
2015. aastal, et USA presi-
dendiks valitakse Donald 
Trump. Ta lisas tollal, et 
Trumpist saab illuminaatide 
kuningas, kes vallandab suure 
rahvusvahelise sõja. Samas 
olgu märgitud, et Villegas lu-
bas kolmanda maailmasõja al-
gust juba tänavu 13. maiks, 
kuid kuna siis midagi ei juh-
tunud, siis nihutas ta ohtliku 
päeva tänaseks.

Villegas on kinnitanud, et 
oma ennustuses tänase päeva 
kohta on ta kasutanud maail-
ma ühe tuntuma ettekuuluta-
ja Nostradamuse andmeid, 
millest ta on välja lugenud, et 
kui Süüria presidenti Bashar 
al-Assadi hakatakse pommi-
tama ja ta tapetakse, siis on 
maailm hirmsa huku lävel.

Villegase sõnutsi lõpeb uus 
sõjaline konflikt igal juhul 
tuumasõjaga. „Ma olen näi-
nud, kuidas inimesed jookse-
vad ja püüavad varjuda tae-
vast alla sadavate tulekerade 
eest,” on ta rääkinud. „Need 
sümboliseerivad tuumaraket-
te, mis hakkavad pommitama 
kogu maailma.”

Ka astroloog Vlad Ross on 
pidanud tänast päeva meie 
planeedi jaoks kõige ohtliku-
maks. Ta rääkis sel kevadel 
ajakirjandusele: „Ma olen alati 
peljanud reedet ja kolmeteist-

kümnendat. Kristlased on se-
da kuupäeva sajandeid kart-
nud. Jeesus löödi risti reedel 
ja 13. kuupäeval. Reedel, 13. 
oktoobril 1307 saatis Prant-
suse kuningas Philippe Ilus 
laiali Templirüütlite ordu. 
Täna võib saabuda maailma-
lõpp. Küll mitte kogu planee-
dil, vaid mingil osal sellest, 
näiteks läänepoolkeral.”

Rossi kinnitusel pidi täna 
või ööl vastu tänast Maast 
ohtlikult lähedalt mööduma 
jalgpalliväljakusuurune aste-
roid 2012 TC4. Seetõttu ole-
vat tänane päev käesoleva 
aasta kõige ohtlikum. „An-
naks Jumal, et ei see ega järg-
mised asteroidid Maale ei 
prantsata,“ on Ross arutle-
nud, „sest siis muutuks olu-
kord vägagi kriitiliseks.“

Kuna NASA spetsialistid 
väitsid, et asteroid 2012 TC4 
Maad ei ohusta, siis muutis ka 
Ross paar kuud tagasi oma 
ennustusi ja väitis, et enne 
2029. aastat ei ohusta Maad 
siiski miski. Rossi teatel on 
järgmiseks ohupäevaks reede, 
13. oktoober 2029, mil Maad 
ähvardab asteroid Apophis.

Lõpetuseks võib mainida, 
et aegade vältel on paljud ini-
mesed julgenud välja kuulu-
tada kuupäevi, mil nende ar-
vates peaks maailm otsa saa-
ma. Ükski nendest ettekuulu-
tustest pole siiski täide läinud.

Esimene teadaolev maail-
malõpu kuulutamine on pärit 
Assüüriast 3. aastatuhandest 

enne Kristust ning see ennus-
tus on kirja pandud savitahv-
lile. Ka Vana-Roomas kardeti 
mitmel juhul – näiteks aasta-
tel 634 eKr ja 389 eKr – Roo-
ma linna ja seeläbi ka kogu 
tsivilisatsiooni hävimist.

Sajad inimesed on välja 
pakkunud maailmalõpu kuu-
päeva. Nii pidi Dorothy Mar-
tini arvutuste järgi maailma-
lõpp saabuma 1954. aastal, 
Pat Robertsoni veendumuse 
kohaselt aga 1982. aastal. 
Elizabeth Care Prophet kuu-
lutas lõppu 1990. ning ko-
realane Lee Jang Rim 1992. 
aastaks, Ugandast pärit 
Credonia Mwerinde aga tea-
dis, et maailmalõpu kuupäev 
jääb uue millenniumi alguses-
se.

Viimati pidi maailmalõpp 
saabuma tänavu 23. septemb-
ril, aga seegi ennustus polnud 
õige. Kui tänane päev õnnes-
tub üle elada, siis järgmise et-
tekuulutatud maailmalõpuni 
polegi enam palju aega, sest 
ennustuste kohaselt leiab see 
aset juba 21. oktoobril, kui 
Maaga peaks kokku põrkama 
salapärane planeet Nibiru. 
Seda on ettekuulutajate kõr-
val väitnud ka poliitikud, na-
gu näiteks Brasiilia senaator 
Telmário Mota.

Allan Espenberg

Kui käesoleva nädala jook kuupäeval alates 13 maist kümnendat Kristlased on se enne Kristustt iininingng sseeee ennus

Täna algab maailmasõda 
või saabub maailmalõpp?

Keskkonnaamet tuletab 
seoses alanud kütteperioodi-
ga meelde, et majapidamises 
tekkinud olmeprügi põleta-
mist tuleb vältida. Koduahjus 
tohib põletada kuiva puitu, 
immutamata puitu, kiletama-
ta pappi ja paberit ning muud 
töötlemata looduslikku ma-
terjali.

Majapidamises tekkinud 
olmeprügi ei tohi koduahjus, 
kaminas või katlas põletada. 
„Prügi põletamisel tekivad 
väga mürgised saasteained, 
mis võivad olla vähktõve, 
väärarengute ja arengupeetu-

se põhjustajad. Välisõhku 
paiskudes liiguvad need ained 
sealt otsesel sissehingamisel 
edasi inimese organismi,“ sel-
gitas Dagmar Undrits, Kesk-
konnaameti välisõhu pea- 
spetsialist.

„Põletamisel tekkinud tok-
silised ained ei saasta mitte 
ainult õhku, vaid sadestuvad 
ka maapinnale, kandudes 
sealt edasi põhjavette ja aia-
saadustesse, ohustades seeläbi 
kõiki, kes neid saadusi tarbi-
vad,“ lisas ta.

Niiske puidu põlemisel te-
kib õhku rohkem tahma ja 

vingugaasi, seega tuleks eelis-
tada kuiva küttematerjali ka-
sutamist. Puidu põletamisel 
eraldub ümbritsevasse õhku 
mitmeid saasteaineid, näiteks 
ülipeen tahm, vingugaas, sa-
muti erinevad orgaanilised 
ühendid, mis on tervisele 
kahjulikud.

Põlemisel tekkinud tahma 
peened osakesed võivad soo-
dustada südame-veresoon-
konna ja hingamissüsteemi 
haiguseid ning vähki. Vingu-
gaas on aga toksiline aine, 
mis võib kesknärvisüsteemi 
ja südant kahjustades olla 

suurtes kogustes surmav. 
Kuigi ahiküttega elamupiir-
kondades on välisõhk küt-
misperioodil rohkem saastu-
nud kui kaugküttega elamu-
piirkondades, on siiski või-
malik saastet teataval määral 
vähendada, kasutades kvali-
teetset küttematerjali.

„Hinnanguliselt tekitab ühe 
perekonna tekitatud jäätmete 
põletamine koduahjus sama 
palju toksilisi ühendeid kui 
umbes 200 tonni prügi põle-
tamine jäätmepõletustehases. 
Tehases põletatakse jäätmeid 
stabiilselt kontrollitud kesk-

konnas temperatuuril 1000-
1100 kraadi, tänu millele põ-
levad toksilised õhusaasteai-
ned vähemohtlikeks põlemis-
produktideks. Seevastu kodu-
ahjus toimub jäätmete põleta-
mine madalamatel tempera-
tuuridel ja ebastabiilselt, mis-
tõttu toksilised ühendid ei 
põle lõplikult ära ja tempera-
tuuri kõikumine soodustab 
gaasiliste saasteainete ning 
pigi teket,“ selgitas Undrits, 
miks just kodune jäätmepõle-
tus on ohtlik.

Jäätmete põletamisel on 
ülipeene tahma kontsentrat-

sioonid võrreldes puhta pui-
du põletamisega palju kõrge-
mad. Ebapiisav õhu juurde-
pääs ja suur vabanev tuha-
sisaldus tahmavad ahju, mil-
lest algavad omakorda tuleo-
hutuse probleemid. Tuleohu-
tuse kohta saab lugeda pike-
malt Päästeameti kodulehelt.

Kuulutaja

Õige kütmine tagab puhtama õhu
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dinud ini-
mesed näinud krundil 
askeldavat töömeest, kel va-
nad dressipüksid jalas ja müt-
silodu peas. „Näe, Ots on töö-
mehe võtnud,“ olevat Tõnso-
ni meenutuste kohalt arva-
tud. Alles hiljem lähemal 
vaatlusel selgus, et „töömees“ 
oli laulja ise.

Suve-
kodus Võsul tegi kuulus 
laulja samuti kõik tööd ise. 
Otsade naabrid ja ka mujalt 
tulnud suvitajad nägid hea 
rühiga meest sageli minemas 
mere poole, kummipaat pea 
kohal.

Tollest ajast on Kulle Raig 
raamatusse kogunud Helga 
Tõnsoni mälestuskillu. Kord 
olid Otsa suvilast mööda kõn-

Käredate sügisilmade 
kiuste teen väikese 
tagasivaate suvesooja 
Võsu alevikku, kus 
lähimineviku ühe 
kuulsaima kultuuri- 
tegelasena suvitas 
aastaid laulja Georg 
Ots.

Kaire Kenk

Georg Ots on kujunenud 
Võsu sümboliks, sest armas-
tatud laulja veetis pea kõik 
oma suvepuhkused seal. Ots 
oli Võsuga tihedalt seotud: 
esimestel aastatel suvitas ta 
valitsuse praeguseks hävinud 
pansionaadis Mere puiesteel, 
hiljem ehitas endale suvila. 
Kontserte andis ta Võsul igal 
aastal, mõnikord koguni mi-
tu.

„Georg Ots esines Võsul 
50ndadetl ja 60ndatel aastatel 
peamiselt koos Gennadi Po-
delskiga. Nõutuim laul oli 
Mister X-i aaria. Repertuaar 
koosnes nii operetiviisidest, 
kuid ta laulis ka tollaseid po-
pulaarseid estraadilaule. Ots 
esines ka restoranis Neptun 
koos Võsu ansambliga,” rää-
kis Georg Otsa festivali pea-
korraldaja Hannula Lepp.

„Georg Otsa tundsid ja 
teadsid peaaegu kõik võsu-
kad. Ta oli siin oma. Meie 
võsukas!” rõhutas ta.

Kuulsa mehe lihtsus ja va-
hetus oli täiesti fantastiline, 
selles avalduski tema suurus 
ja inimlikkus. „Inimesed pida-
sid teda ju ei-tea-kelleks, aga 
ta käis paljajalu, lühikesed 
püksid jalas, suur koer kõr-
val,” on suvitajad rääkinud 
Teatri- ja Muusikamuuseumi 
teadur Marika Palule. „Ots 
nautis väga seda lihtsat suvi-
tajaelu oma Võsu suvilas.“

Palu sõnul on parim Otsa 
biograafia Kulle Raigi „Saare-
maa valss“, kus leidub mater-

jali ka Otsa Käsmu-suvede 
kohta (eriti väärtuslikud on 
fotod ja Otsa maalitud Võsu 
vaated).

„Ta hoolitses selle eest, et 
meil oleks laual alati kala. Ta 
käis seda püüdmas koos Käs-
mu kaluritega. Ise rookis oma 
saagi puhtaks, ise valmistas 
ka kalatoidud ja konservid,“ 
meenutab raamatus Otsa tei-
ne abikaasa Ilona Ots.

Võsu kuulsaim suvitaja 
läbi aegade - Georg Ots

Georg Ots Võsul. 
Foto: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

FESTIVALID OTSA MÄLESTUSEKS
Tänavu 9. juulil oli Georg Otsa talendi 
austajatel aasta kõrghetk: Võsu mändide 
all rannaklubis meenutati armastatud lauljat 
kontserdiga „Georg Ots Võsul“.
Neljandat korda aset leidnud muusikasünd-
musel esitasid laule Otsa repertuaarist Kalle 
Sepp, Nele-Liis Vaiksoo ja Jassi Zahharov, 
klaveril saatis Margus Kappel.
Kaunil kontserdil kõlasid meloodiad Rai-
mond Valgre, Arne Oidi, Gennadi Podelski 
ja teiste heliloojate loomingust. Lauljad 
meenutasid Otsa kas siis lausa enda kogemustele mõeldes või Otsa rolli nende lauljatee 
kujunemisel.
Georg Otsa festivali peakorraldaja Hannula Lepa sõnul oli ka sel aastal rannaklubi rah-
vast täis, nii, nagu Otsa-ajalgi. „Pärast kontserti tuldi tänama, et olime seekord kasutanud 
tiibklaverit, mis koos lavakujundusega meenutanud väga 1950ndaid,“ nentis Lepp.

Foto: Hannula Lepp

TASUB TEADA
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Publiku lemmiklavastuse „Viimane võllamees“ lavastaja 
Üllar Saaremäe.

Fotod: Helen Solovjev

Selgusid Rakvere Teatri 
publikulemmikud

Rakvere teatri sisehooaja alguses kuulutati välja publiku-
lemmiku hääletus. 6. oktoobril selgusid hääletustulemused 
ning avalikustati 77. hooajal publikule enim meeldinud 
mees- ja naisnäitleja ning lemmiklavastus. Lisaks anti üle 
traditsioonilised teatriordenid.

Oma arvamuse ütles välja pea seitsesada teatri külastajat. 
Nende häälte tulemusena avalikustati reedel „Lendas üle 
käopesa“ esietendusel, et publiku lemmiklavastuseks on 
„Viimane võllamees“. Meesnäitleja kategoorias sai enim 
hääli Karl-Robert Saaremäe ja naisnäitleja lemmiku tiitliga 
pärjati Tiina Mälberg.

Karl-Robert Saaremäe lõpetas kevadel TÜ Viljandi Kul-
tuuriakadeemia näitlemise eriala. Eelmisel hooajal toodi 
Rakvere teatris välja kaks 11. lennu tudengite diplomilavas-
tust – „Thijl Ulenspiegel“ ja „Kellavärgiga apelsin“. Esimeses 
neist mängis Saaremäe nimiosa ning teises lavastuses oli 
kanda mitu rolli - Georgie, kaplani, Alexi isa ning ajakirja-
niku. Hetkel on Karl-Robert vabakutseline.

Tiina Mälberg on töötanud Rakveres alates 1997. aastast. 
Tänavu tähistas ta oma 20. aasta tööjuubelit. 77. hooajal 
kuulus tema rollide hulka Alice Wade lavastuses „Viimane 
võllamees“ ja ema ning Toffi lavastuses „See kõik on tema“.

Teine osa pidulikust õhtust kuulus teatriordenite üleand-
misele. Mitut liiki teatriordenid asutas Rakvere Teater 
2002. aastal ning nendega tänatakse neid, kes teatrile toeks 
ja abiks olnud.

Mängupartneri ehk koostööpartneri ordeniga pärjati sel 
korral kaht ettevõtet - AS Lajos ja OÜ Raum, kes mõlemad 
pakkusid teatri suvelavastustele mängupaika.

Külalislahkuse orden antakse parimale võõrustajale läbi 
hooaja ja sel korral osutus tunnustatuks Paide Kultuurikes-
kus.

Kolmas orden kannab Teatritruuduse nime ning on 
mõeldud teatrikülastajale, kes hooaja jooksul kõige sageda-
mini tee Rakvere Teatrisse leiab. Selleks osutus Ants Kaldo-
ja.

Kuulutaja

Järgmisel esmaspäe-
val annab Endla Rak-
vere Teatris külalise-
tenduse „Mitte prae-
gu, kallis!“. Kesksetes 
osades mängivad 
Tambet Seling ja 
Märt Avandi peene 
kasukasalongi oma-
nikke.

Tõnu Lilleorg

Selingu mängitav pedantne 
ja üsna introvertne Arnold 
Crouch saadaks meeleldi päe-
vi mööda ateljees üksnes ka-
sukaid valmistades. Avandi 
kehastatav Gilbert Bodley on 
osav suhtleja, omamoodi riu-
kalik ja alati huvitatud tiiva-
ripsutamisest naisklientidega. 
Salongi igapäevaelu hoiab 
toimimas sekretär Tipdale, 
keda mängib Kati Ong. Ühel 
pärastlõunal hakkab veerema 
ülinaljakas segaduste lume-
pall, mis saab alguse kelmuse 
ja üleaisalöömise plaanist.

Tambet, mängite kasuka-
meister Arnold Crouchi, 
milline on tema läbisaamine 
kaasomanik Gilbert Bodley-
ga?

Nad täiendavad teineteist, 
kui Gilbert tegeleb inimeste-
ga, siis Arnold ainult valmis-
tab kasukaid ja saab end loo-
minguliselt teostada Gilberti 
abil. Arnold tahaks olla vaid 
tagatoas, mitte klientidega su-
helda. Aga ilmneb, et juba 
kolmandal lavaminutil saade-
takse talle klient, kellega tuleb 
tegelema hakata.

Sündmused hakkavad liiku-
ma seda rada, et just Arnold 
peab hakkama segadusi 
klattima. Kuidas ta hakka-
ma saab?

Esimene mõte on tal ju kee-
ruliste klientide saabumisel 
lattu ära joosta, aga see tee 
lõigatakse ära. Tal pole muud 

Tagasihoidliku kasukameistri 
pöörane pärastlõuna

väljapääsu, kui hakata ennast 
ületama ja leida jooksvalt sel-
leks jõudu. Situatsioonide 
käigus ta areneb ja õpib ning 
mingil hetkel hakkab ta uud-
set olukorda isegi nautima, et 
„Ohoo, mina, tagasihoidlik ja 
introvertne, suudan ka min-
gisuguseid mänge juhtida ja 
olukorras peremees olla.“

Etendust vaadates jäi mulje, 
et Arnoldit aitab ka teatav 
sisemine väärikus.

Jaa, väärikus on hea väljend 
selle kohta. Tema jaoks pole 
ju uudis, et Gilbertil on ka va-
rem seal n-ö linnukesi käi-
nud. Arnold aimab, et mingi-
sugused kahtlased asjad seal 
toimuvad. Ta püüab sellest 
võimalikult kaugele hoida, 
sest tema väärtushinnangud 
on vanakooli härrasmehe 
omad.

Kuidas saab Arnold läbi sek-
retär Tipdale’ iga?

Läbisaamine on hea, korra 
tekib neil väike lähenemis-
hetk. Võib-olla Arnold ootab 

naisterahva poolt mingit vih-
jet, esimest käiku. Kui see 
etendus veel jätkuks, siis kül-
lap nad saaksid kokku. Ar-
nold hindab, et Tipdale on 
täpne, tal on kõik asjad doku-
menteeritud, ta on hea töö-
kaaslane. Võib-olla Arnoldi 
peast käib läbi mõte: „Miks 
mitte, tema võiks olla minu 
tulevane noorik.“

„Mitte praegu, kallis!“ valiti 
kevadel Endla publikulem-
mikuks ja saalid on etendus-
tel rahvast täis. Kas selline 
menukus muudab midagi 
näitleja jaoks?

Lavastus on läinud pidevalt 
täissaalidele, see on muidugi 
meeldiv. See on ehk natuke 
ära hellitanud, tundub juba 
enesestmõistetavana, et ini-
mesed tulevad vaatama ja lus-
tima. Kui ühel htekel peaks 
huvi raugema, siis see võib 
olla üsna valus (naerab). Sa-
mas ei muuda publiku suurus 
näitlejate esitust. Kui saalis 
on vähem inimesi, ei pea ne-
mad saama kehvemat kaupa.

Ja menukat näitemängu on 
vaja iga kord hästi esitada.

Absoluutselt. Selles lavastu-
ses saan ma mõlemas vaatu-
ses ainult korra lavalt ära, 
seega tuleb rolli mängida suu-
re kontsentratsiooniga, peab 
olema igas mõttes kohal. Tei-
sed tegelased saavad rohkem 
ustest sisse-välja joosta.

Mida tunnete pärast eten-
dust, kui täissaal maruliselt 
aplodeerib?

See on võimas energiapauk, 
mis lõpus tuleb. Loodan, et 
energiavahetus saaliga on 
vastastikune: meie, näitlejad, 
algul kütame saali ja sealt 
hakkab vastu tulema.

Kuidas teile meeldib Rakve-
re Teatri maja ja saal?

See on armas ja väga stiilne 
maja. Ja nii palju, kui olen 
näinud Rakvere Teatri lavas-
tusi Pärnu külalisetendustel, 
siis need on samuti väga stiil-
sed.

Hetk lavastusest: paremalt Tam-
bet Seling, Märt Avandi ja Kleer 
Maibaum-Vihmar. 

Foto: Gabriela Liivamägi
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Laupäeval tähistab Krooni-
keskus oma 15. sünnipäeva. 
Sel puhul valmistatakse koos 
Sushi Tigeriga Eesti pikim 
sushi, mille pikkuseks saab 45 
meetrit.

Pealelõunal toimub Põh-
ja-Tallinna uue plaadi „Alati 
olemas“ esitluskontsert. Põh-
ja-Tallinn on tänaseks saanud 
kümneaastaseks ja jõudnud 
neljanda täispika albumini. 

Nimi „Alati olemas“ sümboli-
seerib loomingut, mis kestab 
üle aegade ja nii bändide kui 
inimeste eluigade. Samuti se-
da, et olenemata koosseisu-
muutustest, rasketest hetke-
dest bändi liikmete eraelus 
ning tõusudest ja mõõnadest, 
on ansambel ja loodud muu-
sika kuulaja jaoks alati ole-
mas.

Albumil leidub 15 täiesti 

uut lugu, mille kallal Round-
Sound stuudios veidi üle aasta 
tööd tehtud ja vaeva nähtud. 
Lisaks Maiale on kaasatud ka 
külalisvokaale refräänides, 
seekord kolm meest: Rolf 
Roosalu, Koit Toome ja Mar-
kus Teeäär.

Kuulutaja

17. oktoobril kell 17 ava-
takse Tallinna Kirjanduskes-
kuse Eduard Vilde muuseu-
mis näitus „Kohvist viidud. 
Kohvi(ku) jälg eesti kunstis ja 
kirjanduses”. Läbi valitud sõ-
na- ja kujutava kunsti näidete 
20. sajandi algusest tänapäe-
vani uurib näitus märgiliste 
kohvik-treffpunkt’ide feno-
meni (Werner, Pegasus jt) 
ning kohvikute sotsiaalse ja 
vaimse ruumi loomingulist 
mõju siinsetele loojatele.

Tänavu möödub sajand nii 
kirjandusrühmituse Siuru tä-
helennust kui ka sõna „koh-
vik” sünnist. Siurulased olid 
esimene põlvkond linnakirja-
nikke, kelle jaoks kohviku 
roll muutus eksistentsiaal-
seks. Ühe sellise „purjutava 
kohvijoomingu” käigus sün-
dis 1917. aasta kevadel Siuru 
seltskondliku keelemängu 
kestel ka uudissõna kohvik.

Näitusel on väljas paarküm-
mend kunstiteost erinevatest 
kogudest. Esindatud on Ado 
Vabbe, Varmo Pirgi, Endel 
Kõksi, Richard Kaljo, Eduard 

Kroonikeskus tähistab sünnipäeva

Eduard Vilde muuseumi uus 
näitus uurib kohvijoomise jälgi

Näituse kuraatorid: Kairi Tilga (Tallinna Kirjanduskes-
kus), Kerttu Männiste (külaliskuraator, Eesti Kunstimuu-
seum)
Näituse kujundajad: Mae Kivilo, Maarja-Liis Raamat 
ja Alden Jõgisuu
Toetaja: Eesti Kultuurkapital

Wiiralti jt looming.
Pea igast kümnendist 20. 

sajandi algusest tänaseni pärit 
luulevalik loob eripalgelise 
kollaaži seisunditest (argisest 

ülevani), mis on ühel või tei-
sel viisil kantud kohvikus vii-
bimise või kohvi joomise 
meeleoludest. Luuletusi on H. 
Visnapuu, A. Alliksaare, J. 

Kaplinski, V. Luige, J. Jõe-
rüüdi, D. Kareva, J. Rooste ja 
paljude teiste loomingust, ka 
näiteks Toomas Hendrik Il-
vese varasemast luulest.

Luuletuste, proosakatken-
dite, maalide ja joonistuste 
kooslus peegeldab kohvikute 
rolli linnamiljöös ja nende 
positsiooni linna kultuuriliste 
märkidena, kohvikute atmo-
sfääri inspireerivat potent-
siaali ja kohvikukülastajate 
kirevust.

Mõistagi saab näitusel juua 
kohvi ning erimeenena kaasa 
osta kohvipakke kohvitsitaa-
tidega, mille on näituse jaoks 
sõnastanud neli eesti kirja-
nikku: Viivi Luik, Jaak Jõe-
rüüt, Doris Kareva ja Jan 
Kaus.

Näitus jääb avatuks 6. jaa-
nuarini 2018.
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Endel Kõks, Kohvikus 1940, õli. 
Allikas: Tartu Kunstimuuseum

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
Klubi „Kuukiir” klubiõhtud 22. oktoobril, 
26. novembril ja 17. detsembril
Mälumängu klubi 18. oktoobril, 22. novembril ja 
13. detsembril
Vajalik eelregistreerimine, mida saab teha teisipäeviti 
kell 10-13 Rakvere Rohuaia 6 või telefonil 324 5013 
(teisipäeviti) või telefonil 527 8162.
Ootame uusi liikmeid meie ühistesse ettevõtmistesse. 
Kõik uued liikmed on teretulnud.

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
14. oktoobril mõnusa meeleolu loob tantsuplatsile DJ 
Magnus Volar
21. oktoobril retrodisco DJ Margus Teetsov (Hit FM)

Rakvere Teater
13.10. kl 19 Küllus s. maja (lav. Filipp Los)
13.10. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)
14.10. kl 16 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas 
Lennuk), c´18.15 RT Vestleb
14.10. kl 19 Lendas üle käopesa  s. maja (lav. Eili Neu-
haus)
19.10. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Korde-
mets)
19.10. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud  v. maja (lav. 
Tarmo Tagamets)

Rakvere Kultuurisündmused
2. oktoober - 2. november Mall Nukke näitus „Sep-
tem“ Rakvere Teatrigaleriis
3. oktoober - 4. november Lääne-Viru kunstnike 
sügisnäitus „7 värvi“ Rakvere Galeriis
14. oktoober kell 21 Buena Vista Sofa Clubis Andrus 
Kivirähki monoetendus „Sinised kilesussid jalas“, 
mängib Indrek Taalmaa
15. oktoober kell 18 Otsakooli kammermuusika 
kontserdid Kaurikoolis: puhkpillid, ka puhkpillian-
samblid
16. oktoober kell 19 Endla teatri etendus „Mitte prae-
gu, kallis!“ Rakvere Teatris
18. oktoober kell 19 „Hõimuõhtu“ Rakvere Rahvamaja 
suures saalis, esinevad ansambel Tšernõši Tšipsanis-
tid, Tedremari ja Tarvanpää
19. oktoober kell 18 Tanel Joametsa klaverikontsert 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
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Priit Pärna Animafilmifes-
tivalist välja kasvanud filmi-
festival Kino maale toob ok-
toobris vaatajateni kolm vär-
viküllast nädalat, keskendu-
des animatsioonile ja eeskätt 
Nukufilmi loomingule läbi 
kuue aastakümne.

„Eelmiste aastate kogemus 
näitas, et Priit Pärna Anima-
filmifestivali alafestivali Kino 
maale saatis suur edu ning soe 
vastuvõtt. Sellest innustatuna 
leidsime, et on aeg korraldada 
uus filmifestival, mis oleks 
suunatud kultuuri- ja hari- 
dusasutustele Eesti maapiir-
kondades,” kommenteeris 
uue sündmuse peakorraldaja 
Indrek Jurtšenko.

Kino maale filmifestivaliga 
saavad kaasa lüüa kultuuri- ja 
haridusasutused üle Eesti, li-
nastades 9.–29. oktoobrini 
festivali erinevaid program-
me. Praeguseks on näitamis-
kohana registreerinud ligi 80 
raamatukogu, kultuuri- ja 

Algas fi lmifestival Kino maale
rahvamaja ning kooli ja laste-
aia, mis ületab kõik ootused 
mitmekordselt. Kokku on fil-
mide näitamispaiku üle 100.

„See on ilusaks sümbool-
seks kingituseks nii laste ja 
noorte kultuuriaastale kui ka 
Eesti Vabariigile 100. sünni-
päevaks,” lisas Jurtšenko rõõ-
mustades.

Filmifestivali Kino maale 
fookus on tänavu animatsioo-
nižanril ning suuresti Nuku-
filmi 60. sünnipäeval. Nii on-
gi vanim animatsioon 1957. 
ning värskeim 2017. aastast.

„Koostöös Nukufilmiga 
oleme kokku pannud nostal-
giahõngulise koondprogram-
mi, kus väikestel animasõpra-
del on avastamis- ning suur-
tel äratundmisrõõmu. Kaks 
programmi on pühendatud 
ka tänavustele juubilaridele – 
animaator Mati Kütt tähistab 
70. ning režissöör Hardi Vol-
mer 60. sünnipäeva,” märkis 
peakorraldaja.

noortele ning ajateenijatele. 
„Festivali eriprogrammide 
näitamisega löövad taas kaasa 
pikaajalised animasõbrad 
Elron, Go Bus ja Eesti Kaitse-
vägi. Koostöös Nukufilmi 
Lastestuudioga jätkame oma 
olulisimat missiooni – noorte 
animaatorite koolitamist,” li-
sas Jurtšenko.

Rongianimatsioon toob 
festivali Elroni reisijateni 
suundadel Tallinn-Tartu, 
Tartu-Valga, Tallinn-Narva, 
Tallinn-Viljandi ning Bussi- 
animatsioon jõuab animasõp-
radeni 15 Go Busi kaugliini 
bussis. Militaaranimatsiooni 
kinoõhtutega liituvad 1. ja 2. 
jalaväebrigaad.

Kino maale jõuab tänavu 
peaaegu kõikidesse Eesti 
maakondadesse. Endale lähi-
ma kinosaali meelepärased 
programmid leiad veebilehelt 
www.kinomaale.ee.

Kuulutaja
Festivali kavas on kokku 

üheksa põhi- ja kolm eriprog-
rammi, animatsioonikoolitus 
ja -konkurss koolilastele ja 

Festival sai 
avapaugu Tapa 
gümnaasiumis, 

kus toimus 
nädala alul 

laste ja kooli-
noorte animat-
sioonikoolitus. 

Foto: Indrek Jurtšenko
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Sealiha al 2,40 €/kg
Pakume laias valikus

kiiresti valmivaid snitsleid,
kotlete ja lihalõikeid

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

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
Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Tapeet

Disaintapeet

Fototapeet
Palju UUSI pakkumisi!

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

Töödele kehtib
3 aastat garantiid

Omame 20 aastat kogemust

Allak Grupp OÜ Tel. 58169168

Kaupluses A&E Kangad Rakveres, L. Koidula tn 2
(Experdi poe kõrval)

Uus, kaunis rõivakanga valik ja
suurepärane valik

kardinakangaid, mööbliriideid,
voodipesukangaid ja

õmblustarvikuid
soodsate hindadega!

Avatud E-R 9-18, L 9-15 TEL 56 789 000

TELLI SOOJUSPUMBA HOOLDUS ÕIGEAEGSELT!

OLE TALVEKS VALMIS!

Fr. R. Kreutzwaldi 22 a, RAKVERE

Kõrge kasuteguriga

vaikne soojuspump

Hind

alates

970€

Hind

280€

Säästa veelgi
rohkem raha ja juhi

oma soojuspumpa mobiiliga!

Seadet saab ühendada enamus
soojuspumpadega
(Ei vaja Wi-Fi võrku)
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