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AS OG Elektra omanik 
Oleg Gross rääkis, et uusaas-
tapidusid on ettevõttes ka va-
rem korraldatud, kuid toona 
jäid osavõtjate rekordarvud 
400 inimese juurde. Lisaks on 
peetud suvepäevi. Viimaseks 
ühiseks peoks oligi kümme-
kond aastat tagasi toimunud 
suvepäevad Peipsi ääres, kus 
osalejaid oli 600 ringis.

„Nüüd ongi suurem vahe 
sees olnud, sest firma on jär-
jest kasvanud ja me nägime, 
et nii suurt pidu korraldada 
on väga keeruline,“ rääkis et-
tevõtja. „Sel aastal tekkis 
valdkonniti ühel ja teisel mõ-
te, et võiks uusaastapeo kor-
raldada. Esimesena käis ühise 
peo korraldamise idee välja 
OG Elektra juhatuse assistent 
Reet Tehvo, kellest sai hiljem 
ka ürituse korraldamise pea-
vastutaja,“ rääkis Gross.

Ettevalmistused
Oleg Gross märkis, et valik 

oli Saku Suurhalli ja Rakvere 
Spordikesku-
se vahel, kuid 
pidu eelistati 
siiski pidada 
Lääne-Viru-
maal. „See on 
super koht. Ja 
ma väga tä-
nan Rakvere 
Spordikesku-
se direktorit 
Marti Kuusi-
kut ning kogu 
nende juht-
konda vastutulelikkuse ja vä-
ga hea koostöö eest,“ sõnas 
ettevõtja. „Abistajaid oli meil 
palju. Suur tänu kõigile, kes 
ürituse korraldamisele kaasa 
aitasid.“

Grossi sõnul lisas keerukust 
asjaolu, et inimesed tuli Eesti 
eri paigust kohale tuua, kaup-
luseid enneaegselt sulgeda 
ning pühapäeval ka hiljem 
avada. „Kindlasti esines kaup-
luste töös kuigipalju häireid ja 
loodan, et meie kliendid väga 
ei pahanda. See oli tohutu 
koormus ka meie töötajatele.“

Reet Tehvo nentis, et ette-
valmistused toimusid niivõrd 
suure peo kohta väga lühike-
se ajaga – alustati novembri 
keskpaigas. „Närvesööv oli 
vast kava kokkupanek, pidi 
bändide ja esinejate soovide-
ga arvestama ning samas jäl-
gima programmi loogilist 
ülesehitust. Üks esineja lisan-
dus lausa päris viimasel het-
kel – Para Dain,“ rääkis kor-
raldaja.

Tehvo ütles, et suureks 
murekohaks oli ka ajanappus 
lava üles seadmisel. „Ma ei 
kahelnud lavameeste võime-
kuses, aga lava pidi vähem 
kui viie tunniga püsti olema,“ 
rääkis ta.

Ka Rakvere Spordikeskuse 
direktor Marti Kuusik nentis, 
et kuigi suurüritusi korralda-
takse spordihallis aastas kuni 
paarkümmend, oli selline pi-
du esmakordne „OG Elektra 
suurejooneline firmapidu oli 
muidugi tõsine väljakutse nii 
korraldajale kui ka meie ma-
jale. Ettevalmistused ning lõ-
petavad tegevused olid väga 
mahukad ja need olid surutud 
ka kitsasse ajaraami. Veel nii 
samal päeval enne üritust kui 
ka juba järgmisel päeval toi-
mus samas saalis jalgpallitur-
niir, kõige klappima saamine 
oli paras logistika,“ kommen-
teeris Kuusik.

„Lõpptulemusega oleme 
meie aga igati rahul, sest välja 
tuli väga hea pidu – oli näha, 

et inimesed 
lõbutsesid 
tõeliselt hea-
tujuliselt, esi-
nejad olid 
tippklassist ja 
kõigil meele-
olu ülev. 
Meile oli veel 
boonuseks 
see, et saime 
testida maja 
vastuvõtu-
võimekust – 

sellise osalejate arvuga täpselt 
sellelaadilist üritust ei ole siin 
varem tehtud. Heameel oli 
tõdeda, et kõik toimis,“ rõõ-
mustas spordikeskuse direk-
tor.

„Lisaksin veel, et ka kogu 
ürituse ettevalmistusprotses-
sis toimunud suhtlus meie 
majaga oli härra Grossile 
omaselt väga meeldiv, samas 
põhjalik, ja oli näha, et oma 
inimestele soovib ta pakkuda 
vaid parimat. Täname suure-
pärase ürituse korraldamise 
eest ja alati ootame heameele-
ga OG Elektra inimesi meie 
majja pidutsema ka edaspidi!“

Ühendab kollektiivi
Üritusel ringi liikudes võis 

tõepoolest kuulda üksnes kii-
dusõnu – rõõmustati kollee-
gidega kohtumise üle, tun-
nustati ettevõtet. Viimsi 
kaupluses üle viie aasta leti-
teenindajana töötanud Daisi 
Suurmets on küll veel viimast 
lõppu lapsepuhkusel, kuid ei 

Laupäeva õhtul Rakvere Spordikeskuses toi-
munud AS OG Elektra firmapidu sujus la-
dusalt, osalejate tagasiside on olnud üdini 
positiivne ning ülevate emotsioonide taustal 
peab ettevõtte omanik Oleg Gross plaani ku-
jundada uusaastapeost traditsioon.

Liisi Kanna

tahtnud sellegi poolest peost 
ilma jääda. „Söögid-joogid on 
maitsvad ja ilutulestik oli liht-
salt suurepärane – sinna oli 
kaasatud ka meie logo, mis 
mulle väga meeldis,“ muljetas 
Daisi, lisades, et Oleg Gross 
tundub inimesena, kes teeb 
asju suurejooneliselt, mida 
pidu ka tõestab. Naine mär-
kis, et selline üritus muudab 
kollektiivi suhtluse vabamaks 
ning lisaks loob võimaluse 
kohtuda kolleegidega kogu 
kontsernist.

Töötajate kõrval nautisid 
pidu täiel rinnal ka ettevõt-

test väljapoolt kutsutud küla-
lised, kelle hulgas olid kohali-
ku võimu esindajate kõrval 
ka paljud koostööpartnerid. 
Näiteks osa-
lesid peol 
Maag Piima-
tööstuse, 
Saaremaa 
Piimatöös-
tuse, Valga 
Lihatööstu-
se, Liviko 
ning mitme-
te teiste 
suurte ette-
võtete esin-

dajad. Külaliste alal ringi lii-
kudes jäi korduvalt kõrvu, et 
pidu jättis tarnijatele ja han-
kijatele suurepärase mulje 

ning ennekõi-
ke tõsteti esile 
head organi-
seeritust. 

Vaid kiidu-
sõnu jätkus ka 
Rakvere lin-
navolikogu 
liikmel Too-
mas Varekul, 
kes juhtis 
omal ajal Viru 
kolhoosi, kus 

oli 1700 töötajat. „Oleg on 
minu hea sõber, oleme sealt 
samast Viru kolhoosist koos 
välja kasvanud,“ rääkis Varek. 
„Viskangi siin praegu pilku 
peale, et kuidas kaasaegne 
ühiskond suhtub sellisesse 
suurde peosse. Niisuguseid 
pidusid on ju üliharva. Aga 
see siin on niivõrd hästi ette 
valmistatud ja mulle teeb sii-
rast heameelt, et üritus on 
kakskeelne. Inimesed on võe-
tud kokku üle Eesti ja see 
loob n-ö küünarnukitunnet,“ 
sõnas ta. „Nauditakse pidu ja 
tagasi minnes ollakse lojaalse-

Korraldaja näeb ikka 
kohti, kus vajakajää-
misi on, aga ma arvan, 
et peole tulnud inimene 
nautis väga.

-Reet Tehvo

Igapäevaselt sa ju ei 
näe teisi ettevõttes töö-
tavaid inimesi, lihtsalt 
tead, et nad kusagil on. 
Aga nüüd on kogu 
kamp kokku võetud.

-Daisi Suurmets
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Grossi Toidukaupade uusaas

Smilersit fännavatele pidulistele andis 
veidi hingetõmbeaega Viru Varietee 
kauniste tantsijate etteaste, mis tõelist 
silmailu pakkus ning suure aplausi 
teenis. Seejärel jätkas Smilers publiku 
rõõmuks teise lavakorraga.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Aseri kaupluse kollektiivi liikmed olid 
uusaastapeoga väga rahul. „Mulle 

tohutult meeldib, et selline üritus organi-
seeriti ja pidu meeldib loomulikult ka 
väga,“ rõõmustas Aseri kaupluses viis 
aastat töötanud Jana (paremalt teine).

Foto: Sandra Lahi
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mad, aktiivsemad. Ja see on 
ülitähtis, et omanikku austa-
taks ning omanik austaks 
oma töötajaid. Olgu see ees-
kujuks ärimeestele!“

Ka ettevõtte omanik ise 
rõõmustas väga kakskeelse 
peo sujumise üle. „Siin, Eestis 
peakski nii olema, et eestlased 
ja venelased saaksid igal ta-
sandil hästi läbi. Selleks ei ole 
vaja teha väga palju poliitikat, 
vaid lihtsalt inimestel omava-
hel suhelda,“ sõnas ettevõtja.

Kujuneb traditsiooniks
Sellest, et pidu õnnestus 

hästi, annab tunnistust osale-
jate tagasiside. „Rahvas võttis 
selle väga soojalt vastu ja 
praeguseks on enamikest 
kauplustest tulnud meilidega 
tänusõnad – on näha, et pidu 
läks inimestele hinge,“ rääkis 
Gross. 

Kui õhtujuhid lavalt naljat-
ledes välja hõikasid, et nüüd-
sest oodatakse Oleg Grossilt 
sellist pidu igal aastal, siis et-
tevõtja võtab ideed igal aastal 
sarnast üritust korraldada täie 
tõsidusega.

„Suure tõenäosusega kuju-
neb see traditsiooniks. Kuna 

aasta lõpp on kaubanduses 
kõige kiirem aeg, siis jääb pi-
du ilmselt ka edaspidi
jaanuarikuusse,“ sõnas ette-
võtte omanik.

Tänavuse peo korraldamise 
eest vastutanud Reet Tehvo 
märkis, et järgmise aasta pidu 
hakatakse kindlasti tunduvalt 
varem ette valmistama. 
„Alustame korraldamisega 
ilmselt suvel,“ sõnas ta, lisa-
des, et nüüd on ka teatav ko-
gemus, millele tugineda, et 
suurüritus veelgi ladusamalt 
läheks.

       Kui lavale jõudis õhtu üks 
peaesinejaid, ansambel Smilers, ei 
hoidnud pidulised end tagasi ning 
rokkisid tõepoolest täiega. Selle 
kinnituseks oli ka bändi solisti 
Hendrik Sal-Salleri pöördumine 
rahva poole. „Kell on alles vähe, aga 
teie laulate juba nii kõvasti ja tublis-
ti kaasa,“ tunnustas artist 
aktiivset publikut.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

dis õhtu üks 
mbel Smilers, ei

d end tagasi ning 
st täiega. Selle 

stapidu nautis 1600 inimest

Ilutulestikku oli jälgima tulnud ka 
hulgaliselt linnaelanikke, märgata võis 
seltskondi ja peresid. Ka Kastani tänaval 
parkivate autode hulk andis tunnistust, 
et saluut pakkus kohalikele suurt huvi.
Fotod: Sandra Lahi

>>>Lisaks töötajatele nautisid suurüritust 
ka külalised. Näiteks pidutsesid koos Oleg 
Grossiga (keskel) Rakvere linna esindajad. 

Kohale oli tulnud ka palju koostööpartnereid.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Õhtut sisse juhatanud kõnes rõhutas Oleg Gross 
töötajate panust ettevõtte arengusse. „Firma loodi 
1991. aastal ja algselt oli meil viis töötajat. Täna-
seks oleme kasvanud kontserniks, kus töötab 1600 
inimest. See on väga suur areng, võttes arvesse 
konkurentsi, mis meie valdkonnas on. Selle eest 
tahan teid kõiki veelkord tänada!“
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

Uusaastapeost võttis osa umbes 1600 
inimest, kes olid üle Eesti Rakverre 

kohale sõitnud. Valdav osa peolistest saa-
bus ettevõtte organiseeritud bussidega.

Foto: Sandra Lahi

OG Elektra pidu võib 
pidada suurepäraseks 

näiteks lõimumisest – kor-
raldamisel oli lähtutud 

kultuuridevahelisest tasa-
kaalust. Nii juhtisid õhtut 

samaaegselt kaks õhtujuhti 
– Mark Kitajev ja Deniss 

Karabljoff, üks eesti keeles, 
teine vene. Ka esinejaid oli 
valitud mõlemast kultuuri-

ruumist – ja see ei pahanda-
nud ei üht ega teist.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin

       Õhtu viimaseks esinejaks oli Miraaž Moskvast. Rahvas pidas vapralt lõpuni 
vastu ning tantsuplatsil keerutati jalga viimase võimaluseni. Koduteed, kellel 

pikemat, kellel lühemat, alustati kell neli, mil bussid spordihoone juurest välja 
sõitsid.

Foto: Sandra Lahi

Ringi liikudes võis kordu-
valt kuulda mõtet, et selle 
ürituse puhul on tegu 
tõelise peoga – inimesed 
tunnevad end vabalt, 
lõõgastunult ning naudivad 
pidu täiel rinnal. Ning 
tõepoolest, sellel peol oli, 
mida nautida. Õhtu sisse 
juhatanud bändile Para 
Dain järgnes maailmakuul-
sa akrobaadi Vello Vaheri ja 
tema tütarde show, mis oma 
hulljulgete trikkidega 
kohati närvikõdi pakkus 
ning publiku ahhetama 
pani.

Fotod: Sandra Lahi

       Georg Gross jälgis 
peo kulgu suure hoolega, 
et kõik ikka plaanipära-
selt läheks. Peo esimeses 
pooles märkis Georg 
Gross, et nii suure ürituse 
korraldamise kogemust 
varasemast ei ole ning 
esialgu võib ehk veidi 
keeruline olla, enne kui 
kõik oma söögid-joogid 
kätte saavad ja kohad 
leiavad. Õhtu arenedes 
selgus siiski, et toitlusta-
mine laabus kenasti. 
„Ülerahvastatuse tunne 
tekkis ainult hetkeks, 
tegelikult kõik sujus,“ 
sõnas ta.
Foto: Seidi Lamus-Tšistotin
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PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE 
Info tel 506 7437

OÜ Arkna Karjatalu 

pakub tööd: 

traktoristile, karjakule ja 

vasikatalitajale. 

Lisainfo: 

karjatalu@arkna.ee või 
telefonil 508 2846

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Ettevõte 
Lääne-Virumaal 

pakub tööd 

ROOMIK-
EKSKAVAATORI-

JUHILE. 

Kasuks tuleb 
B-, C- ja T-
kategooria 
juhiluba. 

Täpsem info 
505 5240, 

info@nurmevara.ee

Otsid tööd?
Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui 
paberlehes.

Otsime paari 

töölist, kes oleks 

valmis 

korrastama 

parkmetsa 

Tammikul Rakke 

vallas. 

Võsalõikus, okste 

ja prahi kogumine 

ning põletamine.  

Töö on jõukohane 

kõigile, tasu 

kokkuleppel 

vastavalt 

tööpanusele. 

Helistada 

tel 5878 9807
OÜ Trovador otsib oma 

meeskonda 
LÜPSJAT. 

Töö graafiku alusel, 
pakume omalt poolt 

meeldivat töökeskkonda 

ja sooja lõunat fi rma 

kulul. 

Kontakt: 

kadri@trovador.ee, 

5199 6845

• Rakvere Hooldekodu otsib 
oma meeskonda hooldajat, 24 
h töövahetused. Tel 512 7828

• OÜ Raatma Viru-Kabalas pakub 
tööd kahele CE-kategooria veoki-
juhile. Võimalus sõita riigisiseselt 
(igal õhtul koju) või riigisiseselt 
logistiku all (1-2 ööd nädalas veo-
kis). Tel 516 5212

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 
5199 6563

• Eesti Metsahoolduse OÜ pakub 
tööd kogemustega forwarderi 
operaatorile. Töökoht Lääne-Vi-
rumaa, kasuks tuleb C-kat olemas-
olu. Tel 5309 0698

• Võtan koduhoiule eramajas 
Rakveres lapsi alates 1. eluaastast. 
Oman lapsehoidmise kogemust, 
kõnekeel vene keel. Tel 5357 3614

WWW.KUULUTAJA.EE

Peaminister Jüri Ratas kü-
lastas pühapäeval koos Taani 
valitsusjuht Lars Løkke Ras-
musseniga Tapa linnakut, et 
kohtuda NATO lahingugru-
piga, millega liitus sel nädalal 
Taani maaväe kontingent. 
Taani vahetas Ühendkuning-
riigi juhitavas lahingugrupis 
välja Prantsusmaa. NATO la-
hingugruppi Eestis panustab 
Ühendkuningriigi ja Taani 
kõrval ka Island.

Peaminister Ratas tõi välja, 
et praegu NATO lahingugru-
pi koosseisus koos Eesti esi-
mese jalaväebrigaadiga rahu 
ja julgeolekut tagavad Taani 
ja Ühendkuningriik mängisid 
olulist rolli Eesti Vabadussõ-
jas, mille tulemusel saame sel 
aastal tähistada Eesti Vabarii-
gi 100. sünnipäeva.

„Tänapäeval on liitlastel 
Eestis suurem eesmärk. Sel-
leks on näidata liitlaste soli-
daarsust, otsustavust ja või-
mekust tegutseda NATOs 
üheskoos ükskõik millise ag-
ressiooni korral. Ehk teisisõ-
nu, liitlased on täna siin, et 
heidutada, hoida rahu ja see 
on oluline terve NATO 
jaoks,“ rääkis Ratas ning kin-
nitas, et NATO lahingugrupi 
ellukutsumine ja suurendatud 
kohaolek on olnud edukas.

Peaminister Ratas tuletas 
ühtlasi meelde, et Eesti, Taani 

Eesti Korteriühistute Liidu 
(EKÜL) juhatuse esimees 
Andres Jaadla  võttis Tehera-
nis toimunud pidulikul au-
hinnatseremoonial vastu üle-
maailmse energiaauhinna 
Energy Globe Award rahvus-
likus kategoorias. „See on vä-
ga suur tunnustus. Energia-
auhinda Energy Globe Award 
võiks nimetada energiavald-

konna Oscariks,” märkis 
Jaadla.

Konkursil osales 2000 kan-
didaati 178 riigist, igast riigist 
valiti välja vaid üks laureaat. 
Auhinda annab välja rahvus-
vaheline organisatsioon 
Energy Globe Foundation, 
mille peakorter asub Austrias.

EKÜL pälvis auhinna kor-
termajades elavate energia-

tarbijate teadlikkuse tõstmise 
ja korteriühistutele energia-
tõhususe alaste koolituste 
korraldamise eest aastatel 
2014-2015, kui liit viis ma-
jandus- ja kommunikatsioo-
niministeeriumi toetusel ellu 
lõpptarbijatele suunatud tea-
vitusprojektid.

Kuulutaja

Eesti Korteriühistute Liit pälvis kõrge auhinna

Peaministrid külastasid Tapa linnakut

ja Ühendkuningriigi väed on 
varemgi külg-külje kõrval 
teeninud Helmandi provint-
sis Lõuna-Afganistanis, ning 
praegu koolitavad Eesti ja 
Taani väed koos Iraagi sõja-
väelasi.

Peaministritega koos külas-
tasid Tapa sõjaväelinnakut ja 
kohtusid NATO lahingugru-
piga Eesti kaitseminister Jüri 
Luik ja Taani kaitseminister 
Claus Hjort Frederiksen. 
Kaitseminister Luige sõnul 
on tähelepanuväärne, et kõigi 
täna Eestis teenivate liitlasrii-

kide sõduritega on meie kait-
seväelased varem koos erine-
vatel sõjalistel operatsiooni-
del teeninud.

„See kõneleb ühelt poolt 
meie tihedatest liitlassuhe-
test, aga ka sellest, kui tähtis 
on olla ise valmis panustama. 
Täna tunnevad Eesti kaitse-
väelased seetõttu paremini 
meie liitlaste sõjaväelist kul-
tuuri ja Eesti on nii paremini 
kaitstud,“ lisas Luik.

Kuulutaja

Eesti peaminister Jüri Ratas ja 
Taani peaminister Lars Løkke 
Rasmussen kohtusid Tapal NATO 
lahingugrupiga. 
Foto: srs Siim Verner Teder
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• KOKAKS
Tööaeg: E-R 05.00-14.00

Tööaeg: E-R 08.00-17.00

Töö tükitöö alusel ja vaba graafikuga

Töötamine vahetustega E-P

TULE SÖÖKLASSE

VÕTAME TÖÖLE

ÄKKI SOBID KULINAARIATSEHHI

Kandideeri juba täna!
Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald.

Lisainfo: Toivo Murakas, personalijuht, 53 340 040,
personal@ogelektra.ee. www.ogelektra.ee

Võimalik töötada osalise tööajaga
1 nädal tööl 1 vaba

• KOTLETIVALMISTAJAKS
LIHALÕIKAJA

VAAKUMPAKENDAJA
SALATIVALMISTAJA

• KS
• KS

• KS

• TOOTMISSEADMETE MEHHATROONIKU
TOOTMISSEADMETE AUTOMAATIKU

PAPIPRESSIJA

•

•

KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS
Toetuse väejuhatus on Kaitseväe struktuuriüksus, mille missioon on tagada eesti Kaitseväe
võitlusvalmidus ja jätkusuutlikkus. Toetuse väejuhatus tegeleb Kaitseväe varustamisega, teenindab kogu
Kaitseväge raamatupidamises, ning viib läbi ajateenijate väljaõpet. Toetuse väejuhatuse ülesanne on
Kaitseväe varustuse ja tehnika hooldus. Muuhulgas korraldab toetuse väejuhatus meditsiiniteenuse
pakkumist Kaitseväes ja teeb meditsiinialast väljaõpet sõduritele.

» Kaitseväe soomustehnika remondi ja hoolduse teostamine

täistööaeg, esimesel võimalusel. on Tapal.

, kandideerimiseks edasta soov e-mailile igor.novitski@kra.ee

SOOMUSTEHNIKA TÖÖKOJA TEHNIK
Tööülesanded

Nõudmised kandidaadile

Omalt poolt pakume

Tööaeg, tööle asumise aeg: Töö asukoht

Kandideerimise tähtaeg on 28.01.2018
Lisainformatsioon

Läbitud nooremallohvitseride kursus (NAK)
Vähemalt nooremseersandi auaste
Eelnev töökogemus tehnika remondi ja hoolduse valdkonnas
Oskus käsitleda erinevaid tööpinke ja seadmeid (press, puurpink, keevitus jne)
B- ja C- kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus
Eesti keele oskus kõrgtasemel
Inglise keele oskus kesktasemel

Stabiilset ja kindlat sissetulekut
Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust
Põhipuhkust 35 päeva aastas
Häid sportimisvõimalusi
Arenguvõimalusi ja täiendõpet
Muid tegevväelastele ettenähtud soodustusi
Vajadusel tööandja poolset transporti tööle sõiduks Rakvere-Tapa-Rakvere,
Aravete-Tapa-Aravete suunal
Töötasu 1250 eurot (bruto, kõikide nõudmiste täitmisel)

Kaitseväe värbamiskeskus Igor Novitski / Tel: +372 5854 4475 / E-post: igor.novitski@kra.ee
Tegemist on tegevväelase ametikohaga

»
»
»
»
»
»
»

» Tehniliste joonestuste lugemise ning lihtsamate joonestuste (eskiiside) koostamise oskus

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

Kasuks tuleb

Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

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

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

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

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

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik,
Lääne-Virumaa
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Peterburis sündinud venelane Ivan Beljajev 
elas 81aastaseks ja suri täpselt 61 aastat taga-
si, 19. jaanuaril 1957. aastal Paraguay pealin-
nas Asunciónis. Elukutseline sõjaväelane Bel-
jajev võttis osa mitmest sõjast nii Euroopas 
kui Lõuna-Ameerikas ning oli kahekordne 
kindral – nii Venemaal kui Paraguays. Kui 
Venemaal oli ta kuulus sõjaväelane, siis oma 
uuel kodumaal, Paraguays, hakkas ta hoolit-
sema eeskätt kohalike indiaanlaste eest.

Allan Espenberg

tud.
Kadetikoolis õppides val-

mistus Ivan igaks tunniks usi-
nalt ja püüdis nii palju tead-
misi hankida, kui oli üldse 
võimalik. Ta hakkas lisaks 
õppima ka antropoloogiat ja 
geograafiat ning luges palju 
raamatuid Ameerika indiaan-
laste kohta. Et viimastest 
veelgi rohkem teada saada, 
asus ta õppima ka hispaania 
keelt. Ja kõike seda 15aastase 
noorukina! Palju aastaid hil-
jem kulusid kõik need tead-
mised talle marjaks ära tema 
uuel kodumaal, Paraguays.

Beljajev asus 17aastasena 
teenima Venemaa keisrit, 
jõudes välja kindrali auastme-
ni. 1917. aastal toimus Vene-
maal kaks revolutsiooni, mis 
mõjutasid ka Beljajevit. Veen-
dunud monarhistina ei leppi-
nud ta keisri kukutamise ja 
kommunistide võimuletule-
kuga. Kuna ta võitles valge-
kaartlaste ridades bolševike 
vastu ja jäi kaotajaks, siis tuli 
tal emigreeruda välismaale, et 
mitte sattuda sõjatribunali et-
te. Pärast paljusid vintsutusi 
jõudis Beljajev lõpuks Lõu-
na-Ameerikasse – kõigepealt 
Argentinasse ja siis juba Para-
guaysse.

Muide, juba nooruses oli 
Beljajevi lemmikriigiks saa-
nud Paraguay. Huvi selle maa 
vastu oli tal tekkinud siis, kui 
oli poisikesena avastanud 
oma maja pööningult 
Asuncióni linna kaardi. Sõja-
väekarjääri alguses soovis ta 
minna Paraguaysse teenima 
sõjaväeinstruktorina. See 
plaan tal küll ei õnnestunud, 
kuid oma „tõotatud maale” 
ehk Paraguaysse ta 1924. aas-
tal siiski jõudis.

Kindraliks ka Paraguays
Ivan Beljajev, kelle hispaa-

niapäraseks nimeks sai Juan 
Belaieff, elas Paraguays 33 
aastat ja temast sai seal prakti-
liselt rahvuskangelane. Esial-
gu töötas mees Paraguay sõja-
väelaste heaks. Nii korraldas 
ta seitsme aasta jooksul Gran 
Chaco piirkonda 13 ekspedit-
siooni, mille käigus kaardistas 
seda väheuuritud regiooni. 
Lisaks uuris ta Chaco piir-
konna geograafiat, etnograa-
fiat, klimatoloogiat ja bioloo-

1957: suri indiaanipealikuks saanud vene tsaarikindral

Ivani ema suri sünnitusel ja 
teda jäi kasvatama sõjaväela-
sest isa, kes aga peatselt abiel-
lus uuesti. Võõrasema ei suh-
tunud poisikesse sugugi hästi, 
mistõttu hakkasid talle üha 
enam ema asendama raama-

giat ning tutvus sealsete in-
diaanlaste eluolu, keele, kul-
tuuri ja religiooniga.

Samuti kutsus Belaieff Pa-
raguaysse teisi vene sõjaväe-
lasi, insenere ja teadlasi, kes 
panid muuhulgas paika riigi 
maanteede kaasaegse võrgus-
tiku. Ka Asuncióni ülikooli 
füüsika-matemaatikateadus-
kond rajati venelaste kaasabil. 
Nii tekkis Paraguaysse vene 
koloonia, mis praegusel het-
kel koondab umbes 15 tuhan-
det inimest.

Kui aga 1930. aastatel puh-
kes sõda Boliiviaga, siis ülen-
dati Belaieff kiirendatud kor-
ras kindraliks ja ta osales pal-
judes lahingutes. Ta määrati 
koguni Paraguay kindralstaa-
bi ülemaks. Chaco sõda oli 
viimase saja aasta üks verise-
maid Lõuna-Ameerikas, tap-
pes umbes 100 000 inimest.

Rahu saabumisel loobus 
Belaieff sõjaväeteenistusest ja 
asus võitlema Paraguay põlis-
elanike, indiaanlaste õiguste 
eest. 1943. aastal anti Belaief-
file luba esimese indiaaniko-
loonia rajamiseks ja riik ni-

lased, sealhulgas president 
Alfredo Stroessner. Orkester 
mängis vana vene laulu 
„Slaavlanna hüvastijätt”, in-
diaanlased laulsid kooris Meie 
Isa palvet vene keeles. Matu-
serongkäiku saatsid suured 
indiaanlaste massid, ummis-
tades pealinna tänavaid. Mi-
dagi sellist polnud Paraguay 
pealinn varem kunagi näinud.

Kirst kindrali surnukehaga 
toimetati sõjalaeval Paraguay 
jõe keskel asuvale saarele, 
mille Belaieff oli testamendis 
valinud oma viimseks puhke-
paigaks. Kui sünnilt venelase 
ja südamelt paraguailase säil-
med olid saarele jõudnud, 
käskisid maká indiaanlased 
valgenahalistel inimestel lah-
kuda. 

Hurtsikus, kus Belaieff oli 
õpetanud lapsi, lauldi surnu-
keha kohal kaua leinalaule. 
Pärast matuseid ehitasid in-
diaanlased haua kohale onni 
ja istutasid selle ümber roosi-
põõsad. Kuna saart ohustasid 
sageli üleujutused, siis tuli 
kindrali säilmed aeg-ajalt väl-
ja kaevata ja suurvee taandu-
des jälle maha matta.

Maká indiaanlaste praegu-
ne pealik Andrés Chemei on 
öelnud Belaieffi kohta: „Ta oli 
põliselanike kaitsja, meie 
vend ja sõber ning lahendas 
meie probleeme, kui seda oli 
vaja teha. Teda pole juba am-
mu meiega, kuid ma mõistan 
tänase päevani, millist olulist 
rolli ta etendas.”

Ivan Beljajev. 
Allikas: wikipedia.ee

metas ta indiaanikolooniate 
peaadministraatoriks. Mees 
tegi kõik selleks, et indiaan-
laste elu kergemaks muuta: ta 
rääkis võimudele põliselanike 
raskest olukorrast, jutustas 
valgete kuritegudest indiaan-
laste vastu, nõudis jahipida-
mise ja ringirändamise vaba-
dust jne.

Indiaanlaste aupealik
Erukindral elas koos in-

diaanlastega lihtsas hurtsikus 
ja sõi nendega ühise laua taga. 
Ta rääkis indiaanlastele aja-
loost ja geograafiast, tutvustas 
neile hügieenireegleid ja õpe-
tas isegi vene keelt. Belaieff 
oli suuteline vestlema enam 
kui kümnes indiaanikeeles ja 
-dialektis. Ta koostas ka his-
paania-maká keele sõnaraa-
matu ja pani Ameerika aja-
loos kokku indiaanlaste esi-
mese teatritrupi, mis andis 
edukaid külalisetendusi ka 
välismaal.

Indiaanlased suhtusid vene-
lasesse kui Jumala saadikusse 
Maal. Isegi kõige kaugemate 
piirkondade indiaanlased võt-
sid ette mitmepäevase tee-
konna, et kohtuda kuulsa Be-
laieffiga, seista tema kõrval ja 
kuulata tema õpetussõnu. In-
diaanlased pidasid temast vä-
ga lugu, mistõttu nimetasid ta 
koguni endi Valgeks Isaks ja 
aupealikuks.

Kui Belaieff suri, siis kuulu-
tati Paraguays välja kolme-
päevane lein. Tema surnuke-
ha paigutati kindralstaabi 
ruumidesse ja talle anti sõja-
väelist au, nagu tavaliselt tali-
tatakse rahvuskangelastega. 
Kirstu juures seisid auvalves 
Paraguay tähtsamad riigitege-



Kuulutaja reede, 19. jaanuar 2018 7VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere Teatris esietendus 
kolmapäeval Karl Koppelmaa 
käe all lavaküpseks saanud 
vempudega kaasaegne lastela-
vastus „Päästame ema“, pea-
osas mängib Liisa Aibel. Näi-
temängu autorid on Otso 
Kautto ja Markku Hoikkala.

Lugu räägib väikesest vap-
rast tüdrukust, kes läheb otsi-
ma suurde sinisesse maailma 
kadunud ema. Lavastaja sõ-
nul võib abstraktne sinine ol-
la nii arvutiekraan, depres-
sioon, kapitalistist ülemus või 

vanemate ülekoormus. See 
on midagi, mis hõivab ema ja 
isa tähelepanu niivõrd, et nad 
ei pane enam tähele väikese 
inimese muret.

Laps asub rännakule, et 
päästa ema ja satub oma tee-
konnal nii aeda, kõrbesse kui 
ka lumelaviini kätte. Tehno-
loogia abil ärkavad kohvrites-
se loodud väikesed värvilised 
maailmad ellu ning paisuvad 
suureks. Mureilma kadunud 
ema otsima läinud tüdruk 
leiab aga kindlasti olukorrale 

lahenduse.
Lapse peas oleva väikese 

maailma on suureks kujunda-
nud noor kunstnik Karoliina 
Kull, kes 2017. aastal lõpetas 
Eesti Kunstiakadeemias ins-
tallatsiooni ja skulptuuri eri-
ala.

Seikluslikku ja muinasjutu-
list lavastust saavad näha sel 
kevadel lapsed Räpinast 
Kohtla-Järveni.

Kuulutaja

8. veebruarini on Rakveres 
Art Cafes avatud fotonäitus 
vanadusest. Väljapanek aval-
dab eakatele tänu ning suu-
nab meid nende erilisust mär-
kama.

Näituse autor on Väi-
ke-Maarja gümnaasiumi 
gümnasist, kunstnikunimega 
Erik Au, kelle meelest võiks 
vanaduse näitamine olla sama 
loomulik nagu toidu- ja spor-
dipildikesed sotsiaalmeedias.

„Ma soovin näidata, et va-
nad inimesed pole lihtsalt hall 
mass, vaid suur ja tähtis osa 

Rakvere kultuurisündmused
12. detsember - 21. jaanuar Kaarina Alsta näitus „Naabrid“/„Naa-
purit“ Rakvere Galeriis, näitus kuulub Soome 100 ametlikku 
programmi
23. detsember - 10. veebruar näitus „Herman Talvik“ Rakvere 
Teatrigaleriis
Jaanuaris Erik Au fotonäitus vanadusest Art Cafés
5. - 31. jaanuar rahvusarhiivi rändnäitus „Pärisrahvast priirah-
vaks“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, näituse koostas Kadri 
Tooming
12. jaanuar - 23. veebruar Anu Kotli kiriloomade näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogu II korrusel 
17. jaanuar kell 17.30 Urve Tinnuri raamatu „Kui põld oleks järv“ 
esitlus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
17. jaanuar - 13. veebruar lasteraamatute illustratsioonide näitus 
Rakvere Teatri väikses majas
19. jaanuar kell 20 Karakteri etendus „Mida talle öelda ehk tigu“ 
Rakvere Rahvamajas
20. jaanuar kell 22 Jazzukohvik: Weekend Guitar Trio Rakvere 
Teatrikohvikus
24. jaanuar kell 18 kammerkontsert „Muusikatund Otsa kooliga“ 
Rakvere Kaurikoolis, esinevad klaveri eriala õpilased
26. jaanuar kell 21 Piret Krumm Show Buena Vista Sofa Clubis
26. jaanuar kell 22 Jaagup Kreemi ja Taavi Langi kontsert Berliini 
Trahteris
27. jaanuar kell 23.59 Rootsi bändi Beneath My Feet kontsert Kä-
ra Kantsis
28. jaanuar kell 16 ja 19 Komöödiateatri etendus „Kohe näha, et 
vanad sõbrad!“ Rakvere Teatris
30. jaanuar kell 19 Kuressaare Linnateatri etendus „Persona“ Rak-
vere Teatris
31. jaanuar kell 19 Jane Sepajõe soolokontsert Rakvere Teatri-
kohvikus

Rakvere Teater
19.01 ja 23.01 kl 19.00 Hullemast hullem ESIETENDUS Rakvere 
Teatri s. maja (lav. Elina Purde)
23.01 kl 19.00Hullemast hullem  Rakvere Teatri s. maja (lav. Elina 
Purde)
19.01 ja 23.01 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri v. maja (lav. 
Karl Koppelmaa)
20.01 kl 15.00 See kõik on tema  Rakvere Teatri v. maja (lav. He-
len Rekkor)

Biore Tervisestuudio
Rakvere, Laada 5
25. jaanuar tervisliku seisundi testimine, Eve Heinmetsa vastu-
võtt
19. jaanuar ja 2. veebruar kaaniravi, V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
25. veebruar dr. Mihkel Veskimägi – sõltuvuse vastased nõelad, 
reg www.nikostopp.ee
Igal esmaspäeval ja kolmapäeval kiropraktiku A. Grigorjani vas-
tuvõtt
Reg vastuvõttudele tel 5017960 või info@biore.ee
Olete meile alati oodatud! Avatus E-R 10-18 

Art Cafes saab kaeda näitust vanadusest

Esietendus nippide 
ja trikkidega lastelavastus

meie igapäevaelust, mida ei 
tohiks niisama ära unustada 
või hooldekodusse peitu pan-

na,” sõnas autor.

Kuulutaja

Näitus Art 
Cafes. 

Foto: erakogu

Etenduse peaosas 
mängib Liisa Aibel. 
Foto: Siim Vahur
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

TEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS
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

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA ÄRIPINNAD

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki 6, 1/4 (39,5 m2), 30 000 €. 
Tel 5805 0729

• Müüa Essu külas, Pargi tänaval 
2toaline remonti vajav korter. 
Korteris on vahetatud välisuks ja 
osaliselt aknad. Majas on toimiv 
korteriühistu, hind 4000 €. Tel 
5557 2056

• Müüa (kokkuleppel ka osalise jä-
relmaksuga) või üürile anda Tapal 
85% renoveeritud korter 3 tuba 
+ köök, dušš-wc koos, ühes toas 
veel teisaldatav dušinurk – köök + 
eraldi wc, pikk koridor mis võimal-
dab kasutada kahe 1toalise eraldi 
korterina, 2/3, oma ahikeskküte + 
õhksoojuspump + konditsioneer, 
möbleeritud, 5 minuti tee rongi-
peatuseni ja poeni. 1. sissemaks 
kokkuleppel 5000 - 10 000 €. Üür + 
maksud 100-150 €/korter. e-mail: 
aautod@gmail.ee Tel 5648 8989

• Müüa 3toaline korter Tamsalus, 
äsja renoveeritud majas, korras 
korter, I korrusel, Tamsalu keskel. 
Tel 5340 1595

• Müüa 4toaline (72,4 m2) korter 
Lepnal, II korrus, õhksoojuspump. 
Tel 5332 4443

• Müüa korter Roelas, asub Järve 
tn 4. Tegemist ümberehitatud kor-
teriga, algselt oli 2 tuba + köök, siis 
nüüd on 2 tuba + köök/elutuba. 
Majas toimiv korteriühistu, tehtud 
tööd majas: püstaku kanalisat-
siooni remont, katus vahetatud, 
hind 5000 €. Tel 514 1153, +358 
40189 1061

• Müüa majaosa Rakveres. 4toali-
ne ahjuküttega korter (90m2). Tel 
5566 7166

• Müüa vanem maja Haljala alevi-
kus, vajab remonti, krunt 3100 m2. 
Kiire! Tel 5664 3580

• Ostan 1toalise mugavustega 
korteri Rakveres (I-III korrus). Tel 
5800 3648

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

• Ostan 1-2toalise korteri Rakkes. 
Tel 5669 3339

• Noor pere soovib osta maakodu 
Lääne-Virumaal. Tel 5552 7229

• Noor pere ostab maja Tamsalus. 
Tel 5364 6359

• Ostan garaaži Pagusoole või 
Ussimäele. Tel 5823 3780

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 
5823 3780

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

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) 
metsakinnistu, võib pakkuda ka 
raiutud kinnistut. Tel 5562 2919

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

• Vahetada või müüa 2toaline 
kõigi mugavustega korter Kun-
das muu kinnisvara vastu. www.
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Pakun tasuta elamispinda Rak-
vere kesklinnas vastusoovi eest, 
üksik nais-/meespensionär saab 
korteri Rakvere kesklinnas, kui on 
nõus jalutama armsaid taksikoeri. 
Lisainfo saamiseks helistada. Tel 
528 5416

• Üürile anda büroopind Niine 
2 (13,5 m2) II korrusel. Sissepääs 
Luha tn. hoovilt. Hind 45 € (si-
saldab kommunaalkulusid). Tel 
504 3673

• Üürile anda büroo- või äri-
pind (42 m2) Niine tn. 2, II 
korrusel 200 €/kuu (sisaldab 
kommunaalkulusid) Info tel 
504 3673 

• Võtan üürile 1toalise korteri 
Tapal, Tamsalus või Kadrinas, 
soovitatavalt omanikult. Tel 5673 
8448 või 5690 2413

• Naispensionär üürib 1- või 2toa-
lise korteri, soodsalt ja pikemaks 
ajaks. Tel 5365 2884

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

• Üürile anda 1toaline  puu-
küttega korter (38 m2) Rak-
v e r e s ,  I  k o r r u s  P i k k  3 7 .
Üür 190 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Üürile anda Rakveres 1toaline 
möbleeritud korter II korrusel, 
puuküttega, dušinurk, veega WC, 
kuur, kesklinnast 10 minuti jalu-
tuskäigu kaugusel. Tel 5330 4937

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Kungla 6 Rakvere, 
üür 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel +358 40702 1378

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
elektri küttega möbleeritud korter. 
Tel 5624 4605

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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2tolaine kõigi mugavustega korter, 
üür 200 € + kommunaalmaksud. 
Tel 520 3937

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Anda üürile Ubjas 3toaline kor-
ter otse omanikult. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliimaau-
tomaatik, kesklukk, 4 x el.aknad, 
talverehvidel, korralik, äsja läbi-
nud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus, 2000. a, 209 
000 km, 1.6, 74kW, automaat, 
punane, TÜ 05/2018, kindlustus, 
800 €. Tel 5196 1234

• Müüa Ford Mondeo 2002. a, 2.0 
bensiin, ketiga mootor, universaal, 
käru konks, autol palju lisasid, kere 
korralik. Istu sisse ja sõida, ülevaa-
tus 05/2018, korralik talve rehv all, 
hind 680 €. Asub Järvamaal Paides. 
Tel 5809 6086

• Müüa Opel Vectra Elegance 
Station Wagon 1,9CDTi 01/2005. 
a, turbodiisel, automaat, tume-
sinine metall, universaal, kliima, 
kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, originaal valuveljed, 
kehtiv ülevaatus 2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra  CD 1,8i 
05/2000. a, 85kW, punane, laug-
pära, konditsioneer, kesklukk 
puldist, 2 x el.aknad, veokonks, 
korralik, läbinud tehnilise ülevaa-
tuse 05/2018, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõbe-
dane, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korra-
lik, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1,9D, 
1998. a ja Audi 80, 1989. a, bensiin, 
sõidukorras. Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Atlantic 1,9TDI 07/2006. a, 74kW, 
turbodiisel, sinakashall metallik, 
universaal, kliima, püsikiiruse-
hoidja, kesklukk puldist, 4 x el.ak-
nad, veokonks, valuvelgedel ja 
talverehvidel, roosteta, mõlkideta, 
läbinud tehn.ülevaatuse 07/2018, 
superökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 03/2005. a, 74kW, 
turbodiisel, universaal, tumehall 
metall, konditsioneer, 4 x el.ak-
nad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
talverehvidel, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ül. 03/2019, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa väga heas korras Volvo 
S40 2000. a, 1.9D, 70kW. Autol 
olnud 11 aastat üks omanik, kõik 
tšekid ja arved olemas, universaal, 
kere väga heas seisukorras. Kütust 
võtab väga vähe, mootori rihmad, 
rullid just vahetatud, all korralik 
talverehv, remonti ei vaja, hind 
1400 €. Tel 5632 3142

• Müüa Volvo V50 2,0D, 100kW, 
2005. a, hind 3150 €, Hollandist. 
Vahetusvõimalus kuni 1000 € 
maksva sõiduki vastu. Tel 5871 
4061

• Müüa Volvo V70 2,4D, 2005. a, 
väga heas korras, hind soodne. 
Tel 502 8156

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soo-
jendus, kehtiv ülevaatus 2018, 
korralik, superökonoomne, kõi-
gest 4l/100km kohta! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Autode keretööd. Tel 504 
0457

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

• Autode kokkuost igas tehnilises 
seisus, ARK-ist kustutamine, vaja-
dusel lammutustõendi väljastami-
ne. Tallinn ja lähiümbrus kuni 50 
km. Töötame nädalavahetuseta! 
Tel 5823 8310

• Ostan VAZide, Moskvitši, Volga 
uusi plekk, tulesid, stangesid 
jne, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

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

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 5354 4794

• Ostan kasutusena jäänud sõi-
duauto või kaubiku, võib vajada 
remonti. Tel 512 7543   bar500@
hot.ee

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

• Ostan traktoreid ja GAZ, VAZ, 
UAZ, ZAZ sõidukeid. Tel 5884 
1935

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

• Kolime mööblit ja veame kaupa, 
iga ilmaga, igale poole. Kohe! Tel 
502 3789

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

• Veoteenus: sõiduauto + haa-
gis 3m, koos kaanega, veame 
kõike, 35 €/km. Tel 5330 6550

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

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

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

• Trantsporteenus, hoovikoris-
tus. Tel 5685 6320

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kolime mööblit ja veame kaupa 
iga ilmaga igale poole. Kohe! Tel 
502 3789

• Santehnilised tööd, külmunud 
torustiku sulatus, veoteenus 
multilift kallurautoga. Tel 514 
3783

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

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

ENKI RL OÜ

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

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

• Teostame lamekatuste ja viilka-
tuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid. www.melsen.ee Tel 
58455717

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Teeme kõiki lammutustöid. 
Tel 5450 5198

• Plaatimine, torutööd, van-
nitubade ja saunade ehitus, 
remont. Tel 5633 1530

• Plaatimistööd, siseviimistlus. 
Tel 5670 9080

• Plaatimised, pahteldus, tapee-
timine, soojustus ja parketi pai-
galdus. Korterid, saunad, majad. 
Tel 504 5560

• Korterite remont, üldehitus, 
viimistlus. Kaks remondimeest 
teevad teie kodu korda! Tel 
5633 1530

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

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

• Teostame: korterite, eramute 
ehitus- ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• Pisiremont ja muud tööd. Tel 
5656 3069

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Fassaadide renoveerimine, 
fassaadi-ja sokliplaatide müük 
ning paigaldus. Tel 511 0286

• Pehme mööbli remont, riide 
valik ja veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

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

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Elektritööd pädevusega elektri-
kult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Liivapritsi teenus, metall- ja 
puitdetailide (veljed, raamid, 
mööbel jne) puhastamine liivap-
ritsiga. Tel 517 9941

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

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

• Pottsepatööd www.tulekolle.ee 
Tel 5551 9113

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, küttesüsteemid. 
Tel 5552 8487 Vaiko

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

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

Info 5373 4876

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• 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

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.eep pp p

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• FELIX bänd, parim. Tel 5559 
3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• Ansambel, õhtujuht alates 200 
€. Tel 5190 1697

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + te-
lepilt täiesti hullumeelse hin-
naga 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, pai-
galdus. 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 Kau-
bandus

• 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

• Klassikaline massaaž, hind 
alates 7 €. Tel 5567 7800

• Kui teil esinevad selja- ja kae-
lavalud, tihti „surevad” käed või 
jalad öösiti, migreen ja/või artriit, 
siis olete oodatud massaažite-
raapiale. Olen medõe haridusega 
ja 16aastase staažiga massaaži-
terapeut ning pakun teraapiat 
Rakveres. Eelregistreerimine tel 
5568 3403

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

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154
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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

sü

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KODU

OST

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%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

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,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

KÜTTEPUUD

METS

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

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

• Müüa uued pakendis olevad 
kohviautomaat ja juurvilja-puu-
vilja purustaja ning raamatud 
Eesti klassikute teosed aastast 
1952-1980. a. Tel 507 0316

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan-
voodi ja tugitool. Tel 558 8429

• Müüa 2 kasutatud pikendatavat 
voodit + madrats, 2 puitriiulit 
80x70x37 cm. Tel 5699 6594

• Odavalt müüa heas korras lah-
tikäiv kastiga kušettvoodi. Tel 
5557 8803

• Müüa korralik nelja auguga 
(AEG) elektripliit, uus elektri-
radiaator ( 1000+2000+vrndil) 
ja rull kasvuhoone kilet (tamiili 
tugevdusega). Tel 5660 3463

• Müüa heas korras klaver Riga. 
Tel 511 0478

• Annan ära banaanikastid. Tel 
5814 3321

• Müüa naiste ja meste must 
nahkmantel, suurus  50 ja 54, hind 
kokkuleppel. Tel 5381 4320

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

• Ostan retro nõukaaegse tõu-
ke-soomekelgu. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 503 1849

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

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

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• 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 kohale-
toomisega. Pikkused al 25–60 
cm. Tel 5045 632

• Soovin osta mõned koormad 
toorest halupuud. Tel 5891 2694

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthöövelduse 
teenus. Info telefonil 5089 215 töö-
päevadel 8.30-17, www.saeveski.
toomonu.ee

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga 
(vedav käru). Info 514 6788
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

TUTVUS

MUU

LOOMAD

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. Aja õigus 
on võtta ja anda, kuid mälestus 
SINUST, isa, on jääv. 

Siiras kaastunne 
Mariale perega kalli ema 

OLGA TRYKISHA 
surma puhul. 

Ukraina naisansambel 
„Barvinok“

Avaldame kaastunnet Valerile 
koos kõigi lähedastega isa, 

vanaisa ja vanavanaisa 

ANDREI HUDIKI 
surma puhul.

Georgi ja Gulnara lastega

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!

Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

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 vas-

tutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei aval-
da võlanõude ja lehe 
mainet kahjustavaid 

kuulutusi.

SELENA Tuleviku 6, Rakvere 
on uute ja kasutatud riiete kau-

plus naistele. On olemas suured 
numbrid. 

T-R 10.00-17.00 ja L 10.00-14.00

OTSIN RAIETEENUSE 

PAKKUJAT!

Kat tunnused:

15401:001:0359

90202:005:0196

90202:006:0024

15401:001:0041

90202:006:0067

90202:001:0136

90202:005:0078

Info: igor@sacito.eu, 

5624 4605

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

• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“Laura”, “Leyla”. Asukoht Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 
1553

• MÜÜA MESI: 7 €/kg, 4 €/0,5 
kg, taruvaik 2 €/10 g, taruvaigu 
tinktuur 6 €/100 ml. Mesinik 
on alustanud oma tööd 1984. 
aastast ning lõpetanud Olust-
vere kooli mesinduse erialal. 
Mesi on läbinud laboratoorsed 
testid. Meie mesi on pärit Jõge-
vamaalt, vanadest metsavahi 
kohtadest. Jõgevale ja Tartusse 
toome kohale, mujale postiga! 
(Suuremate koguste korral 
kokkuleppel) Margareth, tel 
5845 2963 Margareth.pilv@
gmail.com

• Müüa T-16 ja aiatraktor. Tel 
5558 5956

• Müüa vähe kasutatud koera 
jalutusvest, 60 cm. Tel 5699 6594

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, val-
mistatud Vene 1/43 mudelautosid 
ja Norma mänguautosid. Tel 529 
1288

• Ostan vanu nõukaaegseid port-
selanist kujukesi, maksan kuni 
100 €. Tel 5590 6683

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14. Müügil talve-
joped, mantlid ja kasukad. 

• A.P. Vene keele kursused alus-
tavad taas. Võimalus valida al-
gõpe, õpe taasalustajale või eda-
sijõudnule. Kursused toimuvad 
2x nädalas. Täpsem info www.
apkeelekursus.eu Kui sa oled hu-
vitatud heast keeleoskusest, siis 
mine veebilehele ja registreeru. 
Samuti õpilastele vene keele järe-
leaitamistunnid.

• Külasta e-poodi www.pillart.
ee Pakume ehteid, kodutar-
beid, sisustuselemente, kingi-
tusi ja palju muud nii suurtele 
kui väikestele. Leidub ka uue 
välimuse saanud vanakraami, 
soovi korral saame ostetu pak-
kida ja teele panna juba valmis 
kingitusena. Võtame müüki 
ka sinu kunsti- või käsitööd 
(pood toimib komisjonimüügi 
põhimõttel). Hind e-poe müü-
gipinna eest 10 €/ kuu (kuni 30 
toodet, iga järgneva 10 toote 
eest lisandub kuutasule 5 €). 
e-mail: snailspeedproduc-
tions@gmail.com Tel 5656 2785

• 29. detsember Lääne-Viru-
maal Rakvere vallas kaduma 
läinud 9-kuune isane saksa 
lambakoer. Kaelas must rihm, 
igasugune info on abiks. Palun 
helistada 529 1514. Leidjale 
vaevatasu!

• Ladu Näpil müüb: sea kaela-
karbonaad 3,60/kg, kanakints 
1,30/kg, sea lameribi 1,60/kg, 
hõbeheik 2,80/kg, skumbria 
2,60/kg, paneeritud tursafi lee 
3,40/kg. Tel 322 0722

• 56-aastane sale mees soovib 
tutvuda saleda naisega, ei suitseta. 
Tel 5348 9906

• Vanaduspensionär tutvub ük-
siku materiaalselt kindlustatud 
naisterahvaga, kes oleks hea pe-
renaine, tantsupartner. Soovitav 
pikkus 172 cm, sale, mittesuit-
setaja, vanus 55 a, auto. Tel 554 
6490 KIIRE!

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, kee-
vitustrafo, trafo 380/220. Tel 
5322 6176

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

Mälestan kallist isa 

URMAS MOOSEST
teisel surma-aastapäeval.

Tütar Kersti perega
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ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Reedel, 19. jaanuaril turul PEIPSI KALA müük!

Laupäeval, 27. jaanuaril turul 
Saaremaa lambavillast lõnga müük!

Hinnad turul 18. jaan 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Kõrvits kg 1,00

Õunad kg 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 10,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Ah, et miks seda luge-
da? Ära loe siis. Vedele 
edasi. Aga kui sind hu-
vitab põnev spordiala, 
tervislik 
eluviis ja 
rõõm lii-
kumisest 
looduses, 
võta hetk 
ja loe, mis 
mul öelda 
on.

Matkamise ja orienteeru-
misega alustasin aastal 1993. 
Ega ma sel ajal vist väga täp-
selt ei teadnudki, millega 
tegemist. Poisid jooksevad 
metsas, kaart näpus, higista-
vad, sitikad ja satikad roni-
vad mööda juukseid. Ometi 
midagi pidi ju tegema – kes 
laaberdas poe taga, kes tõm-
bas suitsu maja nurgas, kes 
mängis telekamängu. Mind 
kaks esimest ei huvitanud. 
Telekamängu ei olnud, nuti-
telefonist ei osanud unistada-
gi. Oli midagi paremat – kõlab 
lihtsalt, aga mul oli võimalus 
liikuda looduses. Matkata 
mööda metsasid, lagendikke 

ja niite.
Minu mentoriks oli Urve 

Soe, kes Sõmerul mind ja teisi 
noori usinasti õpetas. Tema 
matkapäevikust loen, et alus-
tasin orienteerumisega 1993. 
aastal. Päevaraamatus on kir-
jas, et 2. novembril 1993 kell 
10.45 sõitsime bussiga Mõe-
dakule orienteeruma.

Kui palju on tänapäeva las-
tel olemas, aga kui vähe oli sel 
ajal vaja, et tunda rõõmu… 
Mäletan hetke, kui olime 
kambaga jalgrattamatkal ja 
sadas paduvihma. Kõik lap-
sed olid Urve koormakatte 
all. Oli küll külm ja hirmus, 
kuid turvaline.

Kas Te kujutate ette, kui hea 
võib olla räimekonserv to-
matikastmes? Ma olen üsna 
veendunud, et enamus võ-
taks selle küsimuse peale lah-
ti äpi ja loeks toitumissoovi-
tust. Sel ajal piisas aga lastele 
räimekonservist, leivaviilust 
ja barbarissi lutsukommist, 
et end hästi tunda. See maitse 
ja see hetk on mul siiani mee-
les. Aga tänapäeval on muud 
väärtused.

Vabandused mitte 
metsas liikuda

Orienteerumine on väga 
odav ja äärmiselt mõnus, 
samas kahetsusväärselt ta-
haplaanile jäänud ja kuskil 

varjusurmas tegutsev spordi-
ala. Ikka on popp, kui lapsed 
käivad korvpallis, kergejõus-
tikus, taekwandoos, males… 
Ära mõista valesti – need alad 
on samuti väga huvitavad, 
aga kuidagi on orienteeru-
mine unustatud. Keegi ei tea 
enam, millega tegu.

Sellest juttu tehes kuulen 
tihti vastuseks: pole kuulnud, 
ei oska, raske on, eksin ära. 
Ma ütlen ühte – ärge põdege 
nii palju. Võtke jalad selga ja 
ronige metsa. Ah, et metsas 
on puugid? Pole raha? Ämb-
likuvõrk ajab meigi laiali? 
Külm on? Kuidas sa lähed, kui 
vihma sajab, märjaks saab ju? 
Sa ei viitsi joosta?

Sellesarnaseid vabandusi 
võib tuua lõputult. Tegelikult 
on orienteerumine mõnus 
spordiala ja eesmärgiks ei 
ole ju saada medalit. Sellest 
saab palju olulisemat, kui ka-
pile veel üks metallikärakas, 
millega peegli ees selfit teha 
ja mida siis pensionipõlves 
metallikokkuostu viia.

Tõusev päike
Mõiste „orienteerumine“ 

on tuletatud ladinakeelsest 
sõnast „oriens“, mis tähen-
dab tõusvat päikest, ida. 
Orienteerumise all mõis-
tetakse oma asukoha kind-
laksmääramist ilmakaarte ja 

Sport saab olla ühteaeg

Budapesti eeslinnas Érdis 
möödunud nädalavahetusel 
toimunud traditsioonilisel 
sumoturniiril, kus osalesid 
13 riigi sportlased, esinesid 
taas edukalt Spordiklubis Sa-
kura treenivad Vaeküla kooli 
sumoneiud. Nelja peale toodi 
koju kuus medalit – üks kuld, 
üks hõbe ja neli pronksi.

Kuldmedali ja võidukarika-
ga naasis koju Kadrina vallas 
elav Kadi Arula, kes oli parim 
naiskadettide kaalukategoo-
rias kuni 65 kg.

Hõbedase autasu pälvis 
Tudu neiu Kaarina Igo naiste 
kehakaalus kuni 55 kg. Kaari-

na saavutus on seejuures eriti 
märkimisväärne, sest täiskas-
vanute arvestuses oli tege-
mist Euroopa karikavõistluste 
etapiga. Selliseid etappe on 
2018. aastal viis, juba toimu-
nud etapp Ungaris Érdis, Ees-
tis Vinnis, Saksamaal Bran-
denburgis, Poolas Krotoszy-
nis ja Venemaal Ni�ni-Novgo-
rodis. Vinni etapp (West-Viru 
Open) toimub 24. märtsil.

Kaks pronksmedalit võitis 
Kohtla-Nõmme vallas elav 
Vika Tsajun naiskadettide ja 
-juunioride kehakaalus kuni 
50 kg. Pronksmedalitega pi-
did leppima ka Kaarina Igo 
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aToivo Murakas

toivo.murakas@gmail.com

maastikul leiduvate kohalike 
esemete suhtes. Orienteeru-
miseks on vaja kaarti ja kom-
passi. Kõik. Võib ka orientee-
ruda kaardi ja kompassita, 
looduslike esemete (kivid, 
puud, rohi), kohalike eseme-
te (metsasihid, postid), Päi-
kese, Kuu ja Põhjanaela järgi. 

Kontrollpunkti tähis. 
Allikas: erakogu

Sakura sumoneiud olid Ungaris edukad

19.-20. jaanuaril algavad 
Lätis sõidetava Aluksne ralli-
ga 2018. aasta Eesti autoralli 
meistrivõistlused. Uuel hoo-
ajal ootab sõitjaid ees seitse 
etappi ning sarnaselt möö-
dunud aastale sõidetakse 
meistrivõistluste raames ka 
noortele sõitjatele mõeldud 
Estonian R2 Challenge võist-
lussari.

Eesti Autospordi Liidu 
(EAL) ja FIA Euroopa autoralli 
meistrivõistluste (ERC) pro-
mootori Eurosport Eventsi 
koostöös 2017. aasta alguses 
noortele rallitalentidele loo-

dud sarja auhinnafondiks on 
tänavu 28 000 eurot.

R2 klass, kus kasutatak-
se esiveolisi kuni 1,6-liitrise 
vabalthingava mootoriga ja 
1-liitrise turbomootoriga au-
tosid, on olnud viimastel aas-
tatel väga tiheda konkurentsi-
ga ja sellest klassist on edasi 
liigutud rahvusvahelistesse 
sarjadesse.

Sarja möödunudaastased 
võitjad Ken Torn – Kuldar Sikk 
on tänavu osalemas kõigil au-
toralli maailmameistrivõist-
luste JWRC-sarja etappidel.

„R2 klass on arvan, et üks 

konkurentsitihedamaid klas-
se Eesti meistrivõistlustel. 
See klass annab palju muudki 
kui lihtsalt sõidumõnu, pin-
ge, strateegia, pidev mõtte-
töö kust saaks kiiremini jne. 
Tänuväärt ettevõtmine Eesti 
Autospordi Liidu poolt,“ kii-
dab möödunud hooaja Es-
tonian R2 Challenge võitja 
noortele mõeldud klassi.

Kuna sarja eesmärk on toe-
tada noorte sõitjate osalemist 
2019. aastal kas JWRC või 
ERC Junior klassides, on au-
hinnaraha võitmisel vanuse-
piiranguks 17-26 (sünniaasta 

1992 kuni 2001) eluaastat. 
Kaardilugejatele vanusepii-
rang ei laiene.

Estonian R2 Challenge 2018 
peaauhind on 20 000 eurot, 
mis on mõeldud toetamaks 
osalemist neljal kas ERC Ju-
nior või JWRC-etapil 2019. 
aastal. Teine koht saab auhin-
naraha 5000 eurot ja kolmas 
3000 eurot. Auhinnarahad on 
olnud võimalik välja panna 
tänu Eesti autoralli toetajate-
le. Auhinnarahale lisanduvad 
Eurosport Eventsi auhinnad.

Kuulutaja

Autoralli Eesti meistrivõistlustel on
noortele sõitjatele auhinnafond ligi 30 000

naiskadettide kehakaalus 
kuni 55 kg, Rakvere valla neiu 
Annika Hochstätter naisjuu-

nioride raskekaalus üle 65 kg.

Kuulutaja

Pildil vasakult Kaarina Igo, Kadi Arula, 
Annika Hochstätter ja Vika Tsajun. 
Foto: erakogu
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u põnev, tervislik ja taskukohane

Orienteerumine kasvas välja 
Rootsis sõjaväe kaardiga na-
vigeerimise õppustest ja kan-
dus üle tsiviilisikutele.

Jalad ja mõistus 
üheskoos

Orienteerumine on suuri 
rahvahulki haarav spordiala. 

Sel alal on mitmeid plusse. 
Tegevus toimub looduses, 
värskes õhus. See karastab 
ja arendab kehalisi võimeid. 
Metsa, kui orienteerumise 
„staadionit“ leidub kõikjal. 
Pole vaja teha suuri kulutusi 
ja valada betooni. Suhteliselt 
väikeste kuludega saab liiku-

Õppimiseks kogu keha sa 
vajad.
Silmad sul näevad ja kõrv 
püüab kajad,
käed on sul parimad puu-
dutajad,
nahk tunneb märga, kui 
vette sa sajad,
õppimiseks kogu keha sa 
vajad.
Pea teab, kuis mõelda, 
vaid aega ta vajab,
on jalgadel tarkus, et läbi-
da rajad,
selg oskab kanda kõik 
pambud ja pajad,
õppimiseks kogu keha sa 
vajad.
Kui maailma tundmise 
juurde teed endal rajad,
siis sõnad on kasinad sel-
gitajad,
et saada täit tuge maail-
ma najalt,
õppimiseks kogu keha sa 
vajad.

Rootsikeelse originaali 
autor teadmata, 

eestikeelse versiooni autor Contra.

Näide orienteerumiskaar-
dist ja sellele märgitud 
võistlusrajast.

ma panna suuri inimhulka-
sid. Orienteerumine on nagu 
joostes malemäng – vajab nii 
kehalist kui ka vaimset tööd 
üheaegselt. Orienteerumine 
arendab üldisi kehalisi või-
meid ning tahtelis-moraal-
seid omadusi: ausus, tahte-
jõud, seltsimehelikkus, dist-

siplineeritus jpm. Orientee-
rumine on jõukohane kõigile 
ja seda saab harrastada igal 
aastaajal.

Noored kaardiga 
tuttavaks

Möödunud aasta oktoob-
ris tekkis mõte, et annaks 

„orienteerumispisikut“ edasi 
koolinoortele. Oktoobri esi-
meses pooles võttis mind lah-
kesti vastu Sõmeru Põhikool, 
kes andis kasutamiseks enda 
ruumid. Igal esmaspäeval toi-
mub Sõmeru Põhikoolile ta-
suta orienteerumise huviring, 
mida teen sisemise motivat-
siooni ajendil. Nimekirjas on 
21 last 1.-6. klassist.

Kindlasti leidub praegu 
mõni mürgine inimene, kes 
mõtleb, et on ikka tegelane, 
endal pole õpetaja haridust ja 
nüüd õpetab. Haukuge eda-
si – karavan sõidab edasi. Ma 
ei pretendeeri üldse õpetaja 
positsioonile. Pigem laiendan 
noorte silmaringi ja suunan 
nad ekraanide tagant ära.

Tegelen hetkel võimaluste 
otsimisega, kuidas soetada 
noorte treenimiseks vajalikku 
varustust, tehnikat, millega 
siis alustada kevadel treenin-
gute läbiviimist ning võistlus-
te korraldamist. Olen küsinud 
abi Eesti Noorsootöö Kesku-
selt, Kultuuriministeeriumist 
jne. Kõik lükkavad teema kel-
legi teise õlule.

EAS-il on kulutada raha 
õhtusöökide jaoks või käia 
soojal maal pidutsemas, aga 
2754 eurot, mida vajan õp-
pevahendite soetamiseks, et 
noortel oleks „fun“ metsas 
liikuda, ei leita. Häbi peaks 

olema. Kui keegi teab kedagi, 
kes soovib õla alla panna, siis 
olen selle üle väga rõõmus. Ja 
ka noored on rõõmsad.

Enda abikäe on juba and-
nud Rakvere Orienteeru-
misklubi, Sõmeru Põhikool ja 
MTÜ Sõmeru Start – aitäh.

Orienteerumine on 
oskus kogu eluks

Oskus leida teed ning tea-
da oma asukohta erinevas 
keskkonnas, on midagi sellist, 
mis annab nii lastele kui täis-
kasvanutele kindlustunde ja 
tõstab enesehinnangut. Ko-
gemus olla tundmatus kesk-
konnas ja seal edukalt hakka-
ma saada, on fantastiline ja 
eneseusku tugevdav.

Orienteerumisoskuse tree-
nimine on elulise tähtsusega. 
Seda läheb meil vaja igapäe-
vastes toimetustes ja tööüles-
annete täitmisel, looduses 
liikudes ning ka reisidel. Palju 
on neid, kes lähevad metsa 
seenele, teevad ühe tiiru üm-
ber puu ja ei tea enam, kus 
suunas on auto või kus kodu. 
Orienteeruda saame erineva-
tes tingimustes, näiteks loo-
duses matkates, jalgratta või 
autoga maanteedel sõites, ka-
nuu või paadiga merel.

LASTETOA KOMPLEKT SEKTSIOON 

340*210*56

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

LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS!

19€

649€
toolid ja lauad igale maitsele!

TABURETT

TOOL 85€

149€

LAUD

TOOL 49€ 289€
TOOL

43€

149€

LAUD 109€

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

01.01 - 31.01
NURGADIIVANVOODI

315*265*85

LAO TÜHJENDUSMÜÜK!

379€ 259€ 294*210*110

KOMPLEKT LAUD + 4 TOOLI
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Seahakkliha 2,50 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

OÜ UHTNA PUIT MÜÜB
EHITUSLIKKU

SAEMATERJALI

Tel 528 8224
www.uhtnapuit.ee

• VÄLISVOODRILAUDA
SISEVOODRILAUDA

(kuusk)

(kuusk, mänd, saar)

(kuusk, mänd, kask, lepp)

Võimalikud erinevad profiilid ja
laiused. Samas pakume paigaldust.

•

•

•
•

PÕRANDALAUDA

SAUNALAUDA
TERRASSILAUDA

(must lepp, haab)
(mänd, kuusk)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage, võsalõikureid, ja

murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued STIGA saed, lumepuhurid, lumesahad ja

lumeketid (STIGA ja ALPINA murutraktoritele) ning talviselt soodsate

hindadega murutraktorid, muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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