
HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 43 (931) Tasuta nädalaleht

17227

HALJALA JA VIHULA ÜHINEMINE TÖÖPAKKUMISEDlk 3 lk 6-7

18. november 2016

AUTODIAGNOSTIKA / ELEKTRITÖÖD
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 52 05 245 | www.stik.ee

5853 4560, 5827 1622

Nüüd saadaval ka kinkekaardid!

KVALITEETSETE

SOOJUSPUMPADE

Külastage meie salongi!
Viimane aeg tellida soojuspumba hooldus!

Tel 56 789 000, 58 177 000
Soojuspumpade salong Fr. R. Kreutzwaldi 22 a, Rakvere

tervislikud dekoratiivsed•energiasäästlikud•

infrapuna küttepaneelid

hinnad alates

560 €

Hoolduskoristus:

Välikoristus:

Suurpuhastustööd:

Ehitusjärgne koristus
Pakume ka kojameheteenust

• põrandapindade ja põrandaliistude kuiv ja niiske puhastamine

vaipkatete ja porivaipade kuivpuhastamine (märgpuhastus on eritöö)

klaas- ja peegelpindade puhastamine

tolmu võtmine vabadelt e. korrastatud pindadelt v.a. arvutid

prügikastide tühjendamine ja prügikottide vahetamine

sanitaarruumide puhastus ja desinfitseerimine

hügieenitarvikute lisamine

hügieenitarvikutega varustamine kliendiga kokkuleppel

nõude pesu

toalillede hooldus vastavalt etteantud juhendile

valvekoristus

lumekoristustööd koos lume äraveoga

libedustõrje ja liivatamine

kiviparketi hooldus (puhastus ja sambla eemaldamine vuukidest)

koristuspiirkonnas asuvate avaliku kasutusega prügikastide tühjendamine

jäätmekäitlus

akende ja klaaspindade pesu

põrandate süvapesu ja vahatamine

vaipkatete süvapuhastus

pehme mööbli puhastus ja teflonkaitse

nahkmööbli puhastus

betoonpinna pesu ja katmine kaitsekihiga

puitpõrandate õlitamine

ehitus- ja remondijärgne suurpuhastus
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Müüme, hooldame ja paigaldame

ÕHKSOOJUSPUMPASID

Kontakt:

Koduleht:

56864119,

CleanCool.group@gmail.com

www.cleancool.ee

pakutavad teenused:
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Kadrina Keskkooli direktor ja 
Cadrina eestvedaja Arvo Pani 
rääkis, et võistlus areneb aas-
ta aastalt ja muutub järjest 
suuremaks. „Esimest korda 
tuleb võistlema ka gümnaa-
sium,“ rääkis Pani. „Seni on 
meie õpilased pidanud võist-
lema vilistlasete ja üliõpilas-
tega, aga nüüd on meeskon-
na välja pannud ka Tartu 
Tamme Gümnaasium. Kokku 
on võistkondi üheksa, neist 
kolm on meie oma võistkon-
nad.“

Mis teoksil?
„Otsustasime tänavu lisada 
programmi ka sportlikud te-
gevused,“ selgitas kooli direk-
tor. „Hommikul alustame 
Kadrina spordikeskuses korv-
palli välkturniiriga. Samal ajal 
saavad huvilised uudistada ja 
proovida sportmängude saa-
lis sõudeergomeetrit, ujulas 
toimub aga süsta-show. Nii et 

Kadrina Keskkooli Cadrina võistlus kasvab
25. novembril toimub 
aastatega Kadrina 
Keskkooli tunnussünd-
museks tõusnud Cadri-
na 2016, mille raames 
võetakse juba seits-
mendat aastat mõõtu 
projekteerimistarkvara 
AutoCAD tundmises. Tä-
navuse võistluse fookus 
on suunatud merele: 
võistlejad projekteeri-
vad jahti, töötubades 
räägitakse merega 
seonduvast, meelelahu-
tust pakuvad piraadid ja 
lõppvaatuse teeb Karl-
Erik Taukar Bänd.

Katrin Kivi

ujumisriided selga ja tulge 
proovima.“
Kella ühest alustatakse töötu-
badega. „Peaettekanne mere-
teemal on TS Shipping juha-
tuse esimehelt ja jäälõhkuja 
Botnica ainuomanikult Ülo 
Eerolt,“ rääkis Pani. Päeva ku-
reerib juba viiendat aastat 
Urmas Vaino. Publiku vahel 
toimuvad väikesed võistlused 
ja loosimised.“
Poole viieks selguvad neli fi-
nalisti. „Finaalid juhatab sisse 
meie oma vilistlase Erni Kase 
ja Tarmo Keskülli lavastatud 
avalöök, kus läbivaks tee-
maks on Kariibi mere piraa-
did,“ selgitas võistluste eest-
vedaja. Päeva lõpetab Karl-
Erik Taukari bänd.“
Korraldajad ootavad Cadrina 
võistlusele ka publikut. „Eel-

kõige on võistlus mõeldud 7.-
12. klassi õpilastele,“ ütles Pa-
ni. „Aga väga teretulnud on 
ka lapsevanemad ja teised, 
kellel on teema vastu huvi.“

Milleks Cadrina?
Arvo Pani rääkis, et kooli soov 
on propageerida insenerteh-
niliste erialadega seonduvaid 
ameteid ja selleks on ka Cad-
rina ellu kutsutud. „Näeme 
seda võistlust laiemalt,“ selgi-
tas ta. „Meie kõigi huvi on, et 
Eesti riik oleks jätkusuutlik. 
Selleks on aga vaja toimivat 
majandust, selleks omakorda 
vajalik hulk haritud spetsia-
liste. Ainult humanitaarvald-
konnaga läbi ei löö.“
„Eriti hea meel on mul selle 
üle, et nüüd on juba näha ka 
selle töö vilju,“ jätkas ta. „Üks 

osa Kadrina Keskkooli 
reaal-tehnilise suuna lõpeta-
jaid on ringiga tööturule 
jõudnud. Mõni neist on ka et-
tevõtjateks hakanud, see an-
nab indu jätkata.“
„Minu vaimusilmas võiks 
Cadrinast välja kasvada rah-
vusvaheline festival,“ heietas 
Pani. „Praegu on tunda, kui-
das kõik liigub kasvamise 
suunas. Muidugi mõista ei 
tee me seda kõike üksi, meil 
on väga head koostööpartne-
rid, kes meie töid ja tegemisi 
aitavad. Minu siiras tänu nei-
le ja loodan, et saame ka tule-
vikus koos Cadrinat korralda-
da.“
Lisainformatsiooni saab lu-
geda Kadrina Keskkooli ko-
duleheküljelt.

Mullune CADrina oli lennundusteemaline, sestap seisabki kooli direktori Arvo Pani ja õhtu juhi 
Urmas Vaino taga nägus stjuuardess.  

Foto: Meelis Meilbaum
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Koalitsioonikõnelused 
käivad täie hooga
Uue koalitsiooni moodustamine on ühiskonna kihevile 
ajanud. Ühed on pahased, teised ootusrikkad. Keeruliseks 
muudab järsu valitsusvahetuse asjaolu, et riigis tervikuna 
on käimas suured muutused. Lisaks langes valitsusevahe-
tus täpselt riigieelarve kinnitamise eelsesse aega, mis lisab 
omakorda pingeid.
Mitte kõik ei ole võimult lahkuva koalitsiooni riigireformi 
puudutavate otsustega päri. Suuri vaidlusi on tekitanud 
haldusreform. Paljude jaoks terendab lootusekiir, et sea-
dused nüüd n-ö uuesti lahti võetakse ning muudetakse.
Näiteks on haldusreformi kontekstis määrava tähtsusega, 
kas 5000 elaniku kriteerium tulevastele omavalitsustele 
jääb kehtima või mitte. Meie maakonnas on see eriti oluli-
seks küsimuseks Kadrina, Haljala ja Vihula valla jaoks. Kui 
Kadrina loodab aasta lõpuks piiri normi täis saada, siis 
Vihula ja Haljala liitumisel sellist võimalust ei ole. Vihula 
ja Haljala ühinemise kohta saate pikemalt lugeda lk 3.
Mitmedki teised punktid võidakse ümber vaadata ning 
sellega omavalitsuste tehtud töö pahempidi pöörata. En-
natlikult pole muidugi võimalik otsustada, kas see pigem 
kasu või kahju toob.
Paljud organisatsioonid on esitanud võimalikele uue koa-
litsiooni erakondadele oma ettepanekud, kuidas olukorda 
valdkonnas parendada ning ootused on üsna suured. Pi-
kemalt saate sel teemal lugeda lk 5.
Moodustatava koalitsiooni parteid ei ole plaanitavatest 
muudatustest väga detailselt rääkida jõudnud. Küll aga on 
välja öeldud plaanid seoses põllumajanduse ülemineku-
toetustega, mida kavatsetakse järgmisel aastal maksta 20 
miljoni ulatuses.
Põllumajandussektori esindajate ideede kuulamine ja 
nendega ka arvestamine oleks loomulikult samm õiges 
suunas. Seda, kuivõrd organisatsioonide ettepanekuid 
tervikuna arvesse võetakse, näitab aga aeg.
Poliitikamaastikul ootavad ees põnevad ja muutusteroh-
ked nädalad ja tõenäoliselt isegi aastad. Jälgige ja mõelge 
kaasa!

Kuulutaja
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Käimas on Vihula ja Hal-
jala valla ühinemistee-
malised rahvakoosole-
kud. Huvilistega aruta-
takse nii lepingu punkti-
de kui 5000 elaniku kri-
teeriumiga seotud prob-
leeme.

Liisi Kanna

Haljala vallavanem Leo Aadel 
rääkis Haljala Rahvamajas 
toimunud rahvakoosolekul, 
et ühinemiskõnelused Kadri-
na vallaga ei viinud kusagile 
ning seetõttu otsustati need 
viisakalt lõpetada. „Läbirää-
kimised Vihulaga on kestnud 
lühikest aega, kuid olnud 
konstruktiivsed,“ sedastas 
Aadel.
Ühinemisel ei ületata aga 
praeguses seaduses ette näh-
tud 5000 elaniku piiri. 1. ok-
toobri seisuga oli Haljala val-
las 2488 ja Vihula vallas 1934 
elanikku.
„5000 kriteeriumile on palju 
vastuseisu,“ sõnas Haljala 
vallavanem ning kirjeldas 
kaht võimalikku lahendust. 
„Esiteks, kui riigikohus leiab, 
et kriteerium on põhiseadu-
sega riives. Teiseks, kui moo-
dustatav koalitsioon avab 
seaduse uuesti ja teeb seal 
muudatusi.“ 
Kui 5000 elaniku miinimum-

piir jääb, ootab tulevast valda 
ees sundliitmine. „Ka siin on 
kaks võimalust. Võidakse liita 
Kadrinaga, selle me tõenäoli-
selt vaidlustaksime, kui eba-
loogilise lahenduse. Teine 
võimalus on Rakvere ja Sõ-
meru liitumisel moodustuva 
vallaga liitmine. Selle kohta 
on aga Sõmeru vallavanem 
Peep Vassiljev öelnud, et siis 
vaidlustavad nemad,“ selgitas 
Aadel keerulist olukorda.
Aadel rääkis, et lisaks elanike 
arvu kriteeriumile on kohtus 
vaidlustatud ka sundliitmise 
tähtajad, mis jätavad selle el-
luviimiseks väga vähe aega.

Ühinemisleping
„Jõudsime juba kõneluste al-
guses selleni, et lepingusse 
tuleks kirjutada ainult häda-
vajalikud asjad, mitte määra-
ta igas valdkonnas ära täpne 
tegevuskava järgmiseks nel-
jaks aastaks,“ selgitas Vihula 
vallavanem Annes Naan ühi-
nemislepingu olemust. Ta li-
sas, et detailne lahtikirjuta-
mine muudaks tulevase voli-
kogu jaoks otsuste tegemise 
keerulisemaks.
„Me ei joonistanud ka struk-
tuuri ette,“ lisas Naan.
Küll aga on lepingus toodud, 
et valla nimeks peaks saama 
Lahemaa vald. Aadli sõnul on 
nüüdseks selge, et kohanime-
nõukogu seda heaks ei kiida. 
Põhjendusi olevat mitmeid, 

Nimekomisjon Lahemaa valda heaks ei kiida

Haljala vallavanem Leo Aadel (paremal ) tutvustas lepingu olulisemaid punkte. Kohal viibisid ka 
Vihula valla esindajad. 

Foto: Liisi Kanna

tõenäoliselt olulisim see, et 
Haljala ja Vihula alale jääb al-
la poole Lahemaa rahvuspar-
gist. Seega on nimeküsimus 
lahtine.

Tulevase valla keskus hakkab 
paiknema Võsul, teenindus-
keskused asuma nii Võsul kui 
Haljalas. Aadel nentis, et tee-
nuste kättesaadavus jääb sa-

maks.
Lepingu järgi jääb koolivõrk 
samaks. „Analüüsime selle 
ühtse juhtimise alla viimist,“ 
sõnas Haljala vallavanem 

ning lisas, et püütakse tagada 
ka tasuta toit nii lasteaialaste-
le kui põhikooliõpilastele.
Annes Naan peab oluliseks, et 
uues vallas suudetaks tagada 
sotsiaaltoetused ja soodustu-
sed ning seda mitte väikse-
mas mahus kui need kum-
maski vallas enne olid.
Haljala-Vihula ühinemisle-
ping ei ole küll väga detailne, 
see-eest kuulub lisana selle 
juurde hea tahte kokkulepe, 
kus välja toodud tulevase val-
la arengu põhimõtted.

Vähe huvilisi
Palju on üle Eesti juttu sellest, 
et inimeste huvi kodukohas 
toimuva ühinemise vastu on 
leige ning rahvakoosolekutel 
osalemise aktiivsus madal. 
Seda võib öelda ka 
Vihula-Haljala näitel. Haljala 
vallas peetud kolmel koosole-
kul osales kokku maksimaal-
selt poolsada inimest: Aaspe-
res seitse, Essus kaheksa ning 
Haljalas paarkümmend. See-
juures on Haljalas elanikke 
2500 kanti.
Ka rahvahääletustest osavõt-
jate arv on paljudes kohtades 
kasin. Ekstreemsema näitena 
võib tuua Valga, kus oma sei-
sukohta avaldamas käis alla 
ühe protsendi elanikest. Hal-
jala ning Vihula valdade ela-
nike aktiivsus ja meelsus sel-
gub järgmise nädala jooksul, 
mil sealne küsitlus toimub.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni 31.12.2016 või kuni kaupa jätkub!

NOKIAN TAMREX Winter  
talvekummikud

art  88-701

HIND 89 €
Talvekummikud karvase voodri ja vildist 
sisetallaga.Vastupidavad paksu vood-
riga talvekummikud ka libedaga kand-
miseks. Valmistatud 100% naturaalsest 
kummist. Naelte (libisemistõkke) kinnita-
mise võimalus. Paks ja karvane vooder. 
Madal sääreosa. Sääre küljel kergesti 
lukustatava klambriga reguleerimis-
rihm. Eemaldatav vildist sisetald. 
Materjal talub –40 °C. Lai liist. 
Värv: must

NOKIAN Kevo Outlast 
kummikud

art  88-573

HIND 139 €
Sportliku joone ja temperatuuri reguleeriva Outlast® voodriga 
kummikud. Uudne Outlast® vooder tagab jalgadele stabiilse 
temperatuuri  nii suvel kui ka talvel. Kõikides suundades libisemis-
kindel uue põlvkonna välistald. Talla mustrisse ei kogune muda 
ega pinnast. Naelte (libisemistõke) kinnitamise võimalus. Sääre 
küljel kergesti lukustatava klambriga reguleerimisrihm. Topelt tu-
gevdusega kanna-, külje- ja ninaosa. Põrutust neelav termoiso-
latsiooniga sisetald. Stabilisaator sise- ja välistalla vahel. Mustust 
ja pori hülgav pinnaviimistlus. Väljaulatuv naga kannal lihtsustab 
kummikute jalast äravõtmist. Materjal talub –40 °C. Lai liist. 
Värv: must

Maailma parimad kummikud!käsitööna valmistatud 
kvaliteetsed

Iga ilma
ga!

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Maslovi 1

HAAPSALU
Ehitajate tee 

TÜRI
 Türi-Alliku

PAIDE
Pikk 2

JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

RAPLA

Tallinna mnt 2a

UUS

KAUPLUS
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MUST KROONIKA

Sagenenud on Rakvere 
päästekomando pääst-
jate väljasõidud Rakve-
re Lennuvälja linnaossa, 
kus asuvad garaazhib-
oksid. Päästjad käisid 
bokse kustutamas nii 
13. kui 14. novembri õh-
tul.

Kaius Mölder

Aastakümneid samal kohal 
seisnud garaazhiboksidest on 
osa kasutusel, kuid paljud 
hüljatud ja täidetud ehitus-
prahi või muu sodiga. Sellised 
mahajäetud objektid meelita-
vad ligi isikuid, kes seal oma 
vaba aega veedavad või ga-
raazhide sisu revideerivad. 
Mingil hetkel pannakse aga 
kogu kupatusele tuli otsa. 
Vestlusest päästjatega selgus, 
et ei möödu nädalatki, kui tu-
leb jälle Lennuki tänava piir-
konda välja sõita. Tihtilugu il-
muvad kuskilt välja noorukid, 
kes eemalt tuletõrjujate tööd 
jälgivad ja omavahel lõbusalt 
kommentaare vahetavad.

Põlengute põhjused
Selge on see, et ise need bok-
sid põlema ei lähe, kuna seal 
ei ole voolu. Tulekahjude 
põhjuseks saab olla süütami-
ne või lahtise tulega ümber-
käimine. Teadaolevalt ei ole 
linnaäärne ala kodutute hul-
gas populaarne ja seetõttu 
jääbki üle variant, et tegemist 
on kellegi halva naljaga. Kuna 
süüdatakse mahajäetud bok-
se, siis ei esine pretensioone 
vara rikkumise või hävitamise 
kohta.
Päästeameti pressiesindaja 
Mari Rebase sõnul on sellel 

Politseinikke valmistatakse 
ette ohuolukordadeks
Politseiametnikel tuleb oma töös kokku puutuda igasuguste 
inimeste ja situatsioonidega. Kui enamalt jaolt täidavad ko-
danikud politseinike korraldusi vastu vaidlemata, siis tuleb 
ette olukordi, kus sõnadest ei piisa ning tarvis on kasutada 
sunnimeetmeid.
Situatsioon võib minutite või isegi sekunditega eskaleeruda 
ja esmapilgul üsna vagura olemisega korrarikkuja järsku 
politseinikele vastu hakata.
Seda mitte ainult rusikatega vehkides, vaid ta võib haarata 
noa või mõne muu ohtliku eseme, halvemal juhul sihtida 
politseinike suunas relvaga. Jäämaks sellises situatsioonis 
olukorra peremeheks, valmistatakse politseinikud nii vaim-
selt kui ka füüsiliselt ette.
Politsei- ja Piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise bü-
roo turvataktika instruktor Armin Saaritsa sõnul algab polit-
seinike taktikaline väljaõpe politseikoolist. Hiljem viiakse 
läbi täiendõppeid. Sinna hulka kuulub ka aset leidnud 
sündmuste ja situatsioonide süvaanalüüs.
Juhtumid, mis on jõudnud meediasse, tekitavad alati vasta-
kaid tundeid. Ühelt poolt kiidetakse politsei jõulist tege-
vust, teiselt poolt nähakse liigse jõu kasutamist. Saarits kin-
nitas, et politsei lähtub oma tegevuses korrakaitse seadu-
sest ja ohuhinnangutest. Iga situatsioon on erinev ja kui po-
litseinikud seisavad vastamisi isikutega, kellest eeldatakse 
terariista või tulirelva kasutamist, siis vastavalt sellele ka toi-
mitakse.
„Samas võib rutiinsest situatsioonist saada ohtlik rünne või 
vastuhakk politseinikele, seepärast peab ametnik alati val-
mis olema ohtu tõrjuma või abijõudude saabumiseni olu-
korda kontrolli all hoidma,“ rääkis Saarits. Politseinikel on 
küllaldaselt näiteid, kus lihtne kiiruseületaja politseinikele 
füüsiliselt vastu hakanud ja tema kinnipidamiseks on tul-
nud jõudu kasutada.
Markantsemaks näiteks on Maakri tükeldajana tuntud 
soomlase Markus Pasi Pönkä kinnipidamine Tallinnas. Ru-
tiinseks kontrolliks peatatud sõidukit juhtinud Pönkä haa-
ras sõiduauto juhiukse taskust jahinoa, kuid kasutada seda 
ei jõudnud, kuna politseinikud suutsid enne mehe kahju-
tuks teha. Samuti oli mehel vöö vahel tulirelv.
Ajal, mil igal inimesel on taskus nutitelefon ja sellega filmi-
tud lõike sotsiaalmeediasse postitatakse, võib vahel jääda 
vale arusaam mõnest sündmusest, kus politseinikud on pi-
danud sekkuma. Olukordi analüüsides täheldatakse tihti, et 
videolõikudele eelnes situatsioon, mis tõi kaasa jõulisema 
tegutsemise. „Kindlasti ei tarvita politsei põhjendamata liig-
set jõudu, vaid lähtub olukorrast ja vajadusest,“ kommen-
teeris Saarits.
Tema hinnangul on politseinike taktikaline ettevalmistus 
hea, kuid siiski jääb veel arenguruumi ning pidevate täiend-
õppuste käigus püütakse valmisolekut paremaks muuta.

Kaius Mölder

Lennuvälja linnaosa põlengutes 
kahtlustatakse süütamist

Garaazhiboksides puudub vool ning ise need süttida ei saa. 
Foto: Kaius Mölder

aastal ajavahemikus 4. juuni 
kuni 14. november Rakveres 
põlenud ühtekokku 15 objek-
ti. Nende seas on nii kasutu-
seta, kui ka osalises kasutuses 
eluhooned, abihooned ja ga-
raazhid.
Kahe viimatise põlengu põh-
juste osas on uurimine poole-
li. Ülejäänud 13 puhul jagu-
nevad põhjused alljärgnevalt: 
kuuel juhul on põhjuseks kas 
laste mäng tulega või tahtlik 
süütamine laste poolt, kõik 
need juhtumid on edastatud 
politseile; seitsmel juhul ei 
ole põhjus ega tegijad täpselt 
teada, kuid on alust arvata, et 
tegu on süütamisega.

Sissepääsu 
tõkestamine
Ida päästekeskuse ohutusjä-
relevalve büroo peainspektori 
Tanel Sepajõe sõnul on vasta-
valt tuleohutuse seadusele 
kasutuseta hoonete omani-
kud kohustatud kõrvalistele 
isikutele sissepääsu tõkesta-
ma. Hoonete sulgemine on 
vajalik, et vähendada hoonest 

tulenevat ohtu inimeste elule 
ja tervisele, hoida ära või vä-
hendada omanikele tekkivat 
kahju ning tagada päästejõu-
dude parem operatiivvalmi-
dus kasutuseta hoonete tule-
kahjude vähenemise arvelt. 
Lisaks on kõrvalistel isikutel 
suletud hoonetesse raskem 
prügi vedada.
„Kui tulekahju on juba toi-
munud, osutub tulekahju 
põhjustanud isikute väljasel-
gitamine sageli äärmiselt kee-
ruliseks. Karistuslikud meet-
med ei taga veel meie ühis-
konnas tulekahju tekitamise 
vältimist tulevikus ning üld-
juhul ei ole tulekahju tekita-
nud isikud võimelised korva-
ma ka tekitatud kahjut,“ lisas 
Sepajõe.
Olukorras, kus päästjad tege-
levad kellegi rumala nalja ta-
gajärgede likvideerimisega 
võib samal ajal keegi tõsiselt 
abi vajada. Siinkohal kutsu-
takse üles kõiki, kes põlengu-
tega seoses informatsiooni 
omavad, sellest politseile tea-
da andma.

PÕLENGUD
11. novembril kell 20.49 tu-
li väljakutse Tapale Linda 
tänavale eramajja, kus 
korstnatahma põlengust 
süttis ka vahelagi. Päästjad 
kustutasid põlengu kell 
22.13.
12. novembril kell 21.20 tu-
li teade Rakveres Härma 
tänaval toas levivast suit-
sust. Päästjad tuvastasid, et 
suitsu allikas oli kaminah-
jus põlevad paberid ja küt-
tepuud ning likvideerisid 
põlengu.
13. novembril kell 18.03 tu-
li väljakutse Rakverre Navi 
tänavale, kus põles väike 
garaa�iboks. Päästjad kus-
tutasid põlengu kell 18.51. 
14. novembril kell 20.51 tu-
li väljakutse Rakverre Navi 
tänavale, kus põles maha-
jäetud garaa�iboks. Päästjad 
kustutasid põlengu kell 
21.21.

LAHTINE KANALI-
SATSIOONIKAEV
12. novembril kell 17.38 tu-
li teade lahtisest kanalisat-
sioonikaevust Tapal Valve 
tänaval. Päästjad asetasid 
lumesaha ära nihutatud 
betoonist luugi kaevule ta-
gasi.

VARGUS
12. novembril teatati, et 
Tamsalu vallas Porkuni kü-
las varastati saunakeris 
Harvia, kiirgusplekk ja 
suitsutoru. Kahju on 680 
eurot.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
11. novembril teatati, et 
Rakveres Pikal tänaval asu-
vas korteris lõi 19aastast 
naist tema 22aastane elu-
kaaslane.
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Viimase nädala jooksul 
on võimaliku uue koalit-
siooni parteide poole 
pöördunud Eesti Era-
metsaliit, Eesti Toiduai-
netööstuse Liit ning ühi-
settepanekutega Eesti 
Talupidajate Keskliit, 
Eesti Põllumeeste Kesk-
liit ja Eesti Põllumajan-
dus-Kaubanduskoda.

Liisi Kanna

Nii põllumajandusorganisat-
sioonid kui Toiduliit tõid esile 
toidumaksu küsimuse. Toidu-
ainetööstuse nimel nentis 
Sirje Potisepp pöördumises: 
„Teiste Euroopa Liidu liik-
mesriikide kogemus on näi-
danud, et toidumaksude keh-
testamine ei aita muuta pare-
maks inimeste tervisenäita-
jaid ega muuda tervisekäitu-
mist. Tarbijad leiavad kiiresti 
sobivad alternatiivid ja suure-
neb ka piiriülene kauban-
dus.“
Mõlemas pöördumises juhiti 
tähelepanu ka keskkonnaga 
seotud piirangutele. Maaette-
võtjate ettepanekutes seisis: 
„Ebamõistlikke keskkonna-
piiranguid tuleks leevendada 
(sh kaotada veisefarmide 
kompleksloa nõue, vaadata 
üle toidutööstusi puudutavad 
sätted veeseaduses) ja ettevõ-
tete halduskoormust vähen-
dada.“
Nelja olulisema teema hulgas 
tõi Toiduliit esile ka täiendava 
pakendimaksu ja alkoholiakt-
siisi küsimuse. „Kodumaine 
joogitööstus on märkimis-
väärselt kaotamas konkurent-

ELi toidusektor 
saab 133 miljonit eurot
Euroopa Komisjon avab 2017. aasta jaanuaris teavitus- ja 
müügiedendusmeetme taotlusvooru, millega toetab 133 
miljoni euroga põllumajandustoodetele uute turgude leid-
mist.
„Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide toidutootjate 
jaoks on konkurentsis püsimiseks oluline oma toodangule 
väljaspool liitu turu leidmine,“ ütles Põllumajandusminis-
teeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva 
tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. „Ühisturul on kon-
kurents tihe, põllumajandussaadusi toodetakse üle oma 
isevarustatuse taseme ja mitmetele liikmesriikidele varase-
malt oluline Vene sihtturg jääb suletuks etteennustamatuks 
ajaks. Globaalsel turul suureneb jõuliselt konkurents hoo-
gustunud vabakaubandusleppe sõlmimise mõjul.“
Euroopa Komisjoni eesmärk meetme rakendamisel on tu-
gevdada liikmesriikide toidutootjate konkurentsipositsioo-
ni. Meetmest eraldatakse 2017. aastal kolmandatesse riiki-
desse suunatud programmide rahastamiseks 63 miljonit 
eurot.
„Eesti ametiasutused on võtnud eesmärgiks kiirendada kol-
mandate riikide turgude avamist Eesti põllumajandustoo-
detele. Seetõttu oleks Eesti ettevõtjatel mõistlik kinni haara-
ta võimalusest toetuse abil sihtturgude portfelli laiendada,“ 
lisas Kand.
Taotlusvoor avaneb hiljemalt 2017. aasta jaanuarist. Toetust 
on võimalik taotleda asjaomaseid sektoreid esindavatel or-
ganisatsioonidel, mis ühendavad tootjaid ja töötlejaid. Toe-
tusmäär olenevalt programmi tüübist ja sihtturust on 70–85 
protsenti. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Luksembur-
gis asuvale Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsi-
muste Rakendusametile.
Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendamise meetmega 
toetatakse põllumajandustoodete ja -saaduste ning nende 
tootmismeetodite ja toiduainete teavitamist ning müüki. 
Meetme toel saab korraldada põllumajandussaaduste ja 
toidutoodete tutvustamise teavituskampaaniaid Euroopa 
Liidu siseturul ning kolmandates riikides.

Kuulutaja

Maaettevõtjad ootavad 
loodavalt koalitsioonilt tegutsemist

sivõimet Läti tööstusele. Kui 
aasta lõpuks Lätist ostetud al-
kohol oleks ostetud Eestist, 
laekunuks riigile käesoleval 
aastal selle võrra 15-20 miljo-
nit eurot rohkem maksutulu. 
Lätist ostetud alkohol aga tar-
bitakse Eestis ja võimalikud 
kahjud koormavad siinset 
sotsiaalsüsteemi,“ seisis 
pöördumises.

Üleminekutoetused
Põllumajandusorganisatsioo-
nid juhtisid loomulikult tähe-
lepanu valdkonnas valitseva-
le kriisile ja pakkusid oma-
poolsed lahendused. Pannak-
se ette tagada aastatel 2017-
2020 Eesti põllumajandus-
tootjatele üleminekutoetuste 
täies mahus maksmine, see-
juures palutakse 2017. aasta 
eelarvesse kavandada ülemi-
nekutoetuste maksmiseks 
19,95 miljoni euro ulatuses. 
Tänaseks ongi läbirääkijad 
kokku leppinud, et põlluma-
janduse turgutamiseks taas-
tatakse nn top-up toetused. 
Riigikogu maaelukomisjoni 

esimees Ivari Padar nentis 
Aktuaalses Kaameras: „Selle 
rahaline määr 2017. aastal on 
20 miljonit eurot. Kuni aasta-
ni 2020 igal aastal summa 
mõnevõrra väheneb. 2020. 
aastal on see näiteks suurus-
järgus 15 miljonit eurot.“
Lisaks leiavad maaettevõtted 
pöördumises, et piimakarja- 
ja seakasvatussektoris tuleks 
tagada erakorralise kohane-
mistoetuse võimalikult kiire 
maksmine maksimaalses lu-
batud mahus ning eelarves 
tuleks kavandatud 7,6 miljo-
nile lisada puuduolevad 480 
000 eurot kriisiabi maksmi-
seks.
Järgmisteks turukriisideks 
valmisolekuks tuleks luua tõ-
husad kriisijuhtimise meet-
med, võtmetähtsusega on or-
ganisatsioonide hinnangul 
seejuures äriühingu loomine 
Maaelu Edendamise Sihtasu-
tuse juurde.

Erametsaliidu
ettepanekud
Eesti Erametsaliidu esitatud 

ettepanekute peamine siht 
on toetada erametsanduse 
arengute ja elavdada metsan-
dussektori majandustege-
vust.
„Ettepanekutega juhime tä-
helepanu keskkonnapiiran-
gute leevendamise vajaduse-
le, metsa- ja maaressursi ka-
sutamise pikaajalise visiooni 
loomise tähtsusele ning met-
sandustoetuste olulisusele,“ 
kommenteeris Eesti Eramet-
saliidu juhatuse esimees Ants 
Erik. „Metsamajandus on 
Eesti majanduse, regionaala-
rengu ja tööhõive seisukohalt 
üks võtmevaldkondi, mille 
arengu tagamiseks on tähtis 
erametsaomanikke motivee-
rida. Kuna eelmises koalit-
sioonilepingus kajastati päris 
mitmes kohas meie ettepane-
kuid Eesti metsanduse ja 
keskkonnakaitse edasiseks 
arendamiseks ja need on jät-
kuvalt aktuaalsed, siis avalda-
me lootust, et loodav valitsus-
koalitsioon suudab Eesti met-
sanduse ja keskkonnakaitse 
arengu tagamiseks astuda 
edasisi tõhusaid samme.“
Erik nentis, et oluline on in-
vesteerida ökosüsteemsetes-
se teenustesse, milleks on 
maaomanikele looduskaitse-
liste piirangute hüvitamine. 
Elavdamaks füüsiliste isikute 
metsade majandamist tuleks 
kehtestada kümne protsendi-
line tulumaksusoodustus 
kasvava metsa raieõiguse ja 
metsamaterjali müügi pealt. 
Lisaks tuleks jätkata ning 
suurendada siseriiklike met-
sandustoetuste abil metsa-
omanike metsakasvatustööde 
teostamist ning metsaühistu-
te kaudu metsaomanike ühis-
tegevuse arendamist.
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Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkooli Rakvere 
täiendus-ja ümberõppe 
keskuse juurde on loo-
misel naisettevõtluse 
teabekeskus RAK-NET. 
Avaüritusena toimub 2. 
detsembril Ettevõtlike 
Naiste Mess.

Virve Transtok
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli 

ettevõtluse ja majandusarvestuse 
õppetooli juhataja

Ettevõtlusõppega on Lää-
ne-Viru Rakenduskõrgkoolis 
tegeletud aastaid. Lisaks tase-
me- ja täiendusõppekavade 
rakendamisele on korralda-
tud ettevõtlusnädalat ning 
üle 10 aasta toimunud 
äriplaanide võistlused.
Ettevõtlusalase tegevuse 
laiendamiseks, võttes arvesse 
naiste madalat osalust ette-
võtluses, sõlmisid MTÜ ETNA 
(Ettevõtlikud Naised) Eesti-
maal ja Lääne-Viru Raken-
duskõrgkool koostöökokku-
leppe. Selle sisuks on naiset-
tevõtlusalase teabe vahetus, 
ühiste rakendusuuringute lä-
biviimine, ürituste korralda-
mine, vastastikku koolitajate 
kasutamine, tudengite prakti-
ka ning õppejõudude 
stazheerimise võimaluste 
laiendamine.
Koostööleppe järgi loob kõrg-
kool teabekeskuse RAK-NET, 
mis on suunatud just naiset-
tevõtjatele, aitamaks neil luua 
ja arendada oma ettevõtet. 
Teabekeskus hakkab peaasja-
likult tegutsema Rakveres, 
Rohuaia 12, Lääne-Viru Ra-
kenduskõrgkooli täiendus- ja 

Ettevõtlikud naised kohtuvad messil

MTÜ ETNA Eestimaal ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koostöökokkuleppe sõlmimisel Silva 
Anspal (vasakul) MTÜ ETNA Eestimaal juhatuse esinaine ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli 
rektor Helle Noorväli. 

Foto: Sirje Vällmann

ümberõppekeskuses.

Ettevõtlike Naiste Mess
RAK-NETi avaürituseks on 2. 
detsembril korraldatav Ette-
võtlike Naiste Mess. Ürituse 
raames toimub seminar, kus 
kogemustega naisettevõtjad 
jagavad edulugusid, samuti 
antakse infot 2017. aastal toi-
muvatest uuendustest raa-
matupidamises ja maksun-
duses. Lääne-Viru Arendus-
keskus tutvustab pakutavaid 
võimalikke toetusmeetmeid 
ja räägitakse teistelgi huvita-

vatel teemadel.
Seminari järgselt, alates kella 
13st on uksed avatud kõigile 
huvilistele. Naised on ooda-
tud endavalmistatud toode-
tega kauplema. Hea võimalus 
on ka ettevõtlusega seotud 
info vahetamiseks. Tagamaks 
kõigile piisavalt ruumi, on va-
ja oma müügipind ette regist-
reerida 28. novembriks mei-
liaadressil pillekoit@lvrkk.ee 
või telefonil 3295962.
Messi raames toimuvad ka 
töötoad. Saab valmistada jõu-
luks kauni jõulutähe, õppida 

magusameistritel valmistama 
lihtsaid suhkrust tordikaunis-
tusi või ise endale loodusli-
kest vahenditest huule- või 
kätevõiet.
Avatud on ka töötuba „Prakti-
kult praktikule“, mida mode-
reerib Sirje Vällmann MTÜst 
ETNA. Seal on võimalik luua 
uusi kontakte, saada ettevõt-
lusalast nõu, anda teada koo-
litus- ja infovajadusest. Töö-
toas peaks välja kujunema 
naisettevõtluse teabekeskuse 
edasine sisu ja tegevused.
Kuna naiste jaoks on ettevõt-

lusega alustamisel ja ettevõt-
te laiendamisel meestest 
enam takistuseks perega seo-
tud ülesanded, näiteks laste 
eest hoolitsemise kohustus, 
on messile planeeritud ka las-
tehoid. Sellega tegelevad 
kõrgkooli sotsiaaltöö eriala 
üliõpilased.

Naisettevõtluse olukord
Naiste puhul raskendavadki 
ettevõtlusega alustamist 
probleemid töö- ja eraelu 
ühitamisel. Lisaks on takistu-
seks ettekujutus, et neil puu-
duvad ettevõtjaks ja juhiks 
olemiseks vajalikud oskused 
ja omadused. Ühiskonnas va-
litsevate traditsiooniliste 
soostereotüüpide tõttu nä-
hakse ettevõtja ja ärijuhi rollis 
pigem meest.
Samas on naistel tähtsal ko-
hal eneseteostusega seotud 
küsimused – soov olla mate-
riaalselt sõltumatu, ennast 
proovile panna, omandada 
uus kogemusi ja teadmisi.
Statistikast näeme, et ehkki 
Euroopa Liidus on naisi roh-
kem kui mehi, moodustavad 
naisettevõtjad ettevõtjatest, 
kes on iseenda tööandjad, 
üksnes kolmandiku. Eestis te-
gutsevatest ettevõtjatest 
moodustavad naisettevõtjad 
28 protsenti.
Naisettevõtjate osatähtsus 
naiste aktiivses tööjõus osale-
misest on üksnes viis prot-
senti, ELi keskmiseks aga 
kümme protsenti.
Arvestades üldist rahvastiku 
vähenemise tendentsi ja sel-
lega kaasnevat tööealise ela-
nikkonna kiiret vähenemist, 
naiste suurt osakaalu kogu 
tööealise elanikkonna ja eriti 
vanemaealise elanikkonna 
hulgas, on oluline aidata kaa-
sa naiste hõivatuse suurenda-
misele ettevõtluses.

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi, kes valdab 
eesti ja vene keelt. Sobib ka (üli)
õpilasele. kristo@k-kummid.ee

• DUO Takso pakub tööd 
taksojuhtidele .  Vajalik 
taksokoolitus. Tel 528 2659

•  W o r c l y  O Ü  o t s i b 
kipsvaheseinte tegijaid. 
Töö Soomes. Info tel 5278 
191, worcly@gmail.com, 
www.worcly.ee

•  P a k k u d a  t ö ö d 
e h i t u s p u u s e p a l e ,  t ö ö 
Soomes. Palk kokkuleppel. 
Tööle saab hakata järgmisest 
nädalast. Lisainfo 527 8191, 
worcly@gmail.com

• Lady-A Ilusalong otsib 
juuksurit ja ripsmetehnikut. 
Tel 5554 6045, Anna

• Pakkuda tööd saemeestele. 
Tel 5332 3639

• Firma otsib C-kat. autojuhti 
vaakumautole, soovitavalt 
kogemustega. Kiire! Tel 5194 
4298, 5381 9930

• Tamsalu EPT AS võtab tööle 
treiali universaal treipingile 
ja metalltoodete tehnilise 
joonestaja.  Täpsem info 
telefonil 513 2235

• AS Võhu Vein võtab tööle 
l i i n i t ö ö l i s i .  Vaja l i k  h e a 
f ü ü s i l i n e  v a s t u p i d a v u s , 
kohusetunne, tahe teha tööd. 
Ettevõte pakub transporti 
Rakverest. Tööle astumine 
niipea kui võimalik. Saada 
oma CV: in-fo@vohuvein.ee 
või helista telefonil: 32 43 232

• Farm Viru-Nigulas otsib oma 
kollektiivi töökat perekonda 
- lüpsjat (torusselüps) ja 
karjakut. Eelnev töökogemus 
e i  o l e  n õ u t av,  v ä l j a õ p e 
kohapeal. Töögraafik 4+2. 
Elamine renoveeritud 3toalises 
majas farmi lähedal (sobilik ka 
lastega perele). Lasteaed, kool 
ja pood mõne km kaugusel, 
bussipeatuseni 200m. Tel 5660 
4735 või 5647 5286

• Naispensionär otsib tööd 
Rakveres. Tel 5697 8582

• Abistan vanainimest. Pikk 
töökogemus. Tel 5669 4541

• Naispensionär otsib kodust 
tööd (koristamine, hooldus). 
Tel 5808 5260

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kunderi Seltsi Rahvakool 
ootab 10. detsembril kell 11 
Pikk tn 29  õppepäevale, kus 
valmistatakse ajalehepaberist 
nägus jõuludekoratsioon. 
Teatada kunderi.rahvakool@
mail.ee või 3240651. Info www.
kunderiselts.eu

Loe 
Kuulutajat 

www.kuulutaja.ee
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Seitse aastat Inglismaal 
õppinud ja seal kiro- 
praktiku kõrgharidus-
diplomi saanud dr Oleg 
Anosov eelistas koju ta-
gasi tulla ning avas Rak-
veres oma erapraksise.

Aivar Ojaperv

„Mind on lapsest saati medit-
siin huvitanud,” tõdes omal 
ajal Rakvere Vene Gümnaa-
siumi lõpetanud Oleg Anosov. 
„Pärast keskkooli astusin Tar-
tu Ülikooli, et õppida ham-
baarstiks. Kuna aga avanes 
võimalus õppima asuda Ing-
lismaale, siis tegingi nii.”
Kahe riigi haridussüsteemi 
eripära tähendas siiski seda, 
et esialgu pidi Anosov õppi-
ma kolledzhis, et seejärel 
omandada ülikoolis kiroprak-
tiku elukutse. Kokku viibis ta 
üle-mere-kuningriigis seitse 
aastat ning õpingute kõrvalt 
osales pidevalt praktikumi-
des, mis meenutasid Olegi 
enda sõnul pigem põhikoha-
ga tööd kui üliõpilase prakti-
seerimist.

Tahtis koju tagasi
Miks aga Eestisse, täpsemalt 
Rakverre tagasi, kui hinnatud 
elukutse olemas, keel suus ja 
töökoha mõttes jalg ukse va-
hel?
„Tõsi see on – mulle pakuti 

Kõrgharidusega kiropraktik avas Rakveres oma vastuvõtu

seal tööd ja leiba. Aga juba 
Inglismaale minnes teadsin, 
et tahan igal juhul koju tagasi 
tulla, sest siin on mu pere ja 
sõbrad. Ning siin ma nüüd 
olen.”
Rakveres avas Oleg Anosov 
oma praksise – Life Clinic`u. 
See kabinet tegutseb Turu 

platsi ääres ja dr Anosov on 
seal kliente juba mõnda aega 
vastu võtnud.
„”Kiropraktikuid” tegutseb 
Eestis päris palju, aga tegelik 
olukord on selline, et kõrgha-
ridust kinnitava diplomiga 
kiropraktikuid on siin riigis 
koos minuga vaid seitse,” sel-

gitas Anosov. „Mujal maail-
mas on üldiselt tavaks, et su-
valine inimene ei tohigi oma 
sellelaadset tegevust kirop-
raktikaks nimetada kui tal 
vastav diplom puudub, kuid 
Eestis sellist nõuet pole. Loo-
dan, et see millalgi kehtesta-
takse – oleks klientide suhtes 

ausam.”

Abi saab 4-6 visiidiga
„Kiropraktik ei ravi üht valu-
tavat liigest või luud, vaid lä-
heneb inimese kehale süs-
teemselt,” jätkas dr Anosov. 
„Sageli on valu ühes, aga põh-
jus hoopis teises kohas. Paha 
ei tee, kui kiropraktiku vastu-
võtul käidaks ka profülaktika-
na, sest inimese keha on nagu 
iga teine masin – lihtsam on 
kogu aeg hooldust ja pisire-
monti teha, kui suure häda 
ilmnemisel kapitaalremonti-
da.”
Nagu mainitud, tegutseb dr 
Oleg Anosov erapraksisena, 
mis tähendab, et hädaline 
peab arstilkäigu ise kinni 
maksma. „Esimene kümne-
minutiline konsultatsioon on 
tasuta – selgitan, mida kirop-
raktika tähendab, milliste hä-
dade korral saan aidata, teen 
patsiendile esimese põgusa 
ülevaatuse,” selgitas dr 
Anosov. „Esimene n-ö täispik-
kusega visiit vältab poolteist 
tundi ja maksab 60 eurot. 
Järgmised visiidid on umbes 
pooletunnised ja maksavad 
40 eurot. Sõltuvalt problee-
mist ja selle tõsidusest läheb 
vaja 4-6 visiiti.”
Kuni detsembri keskpaigani 
kehtib Anosovi Life Clinic`us 
20protsendiline hinnasoo-
dustus. Sama suurt soodus-
tust pakutakse ka õpilastele ja 
pensionäridele.

Kiropraktik dr Oleg Asonov manipuleerib patsiendi selgroogu.
Foto: Life Clinic

Puidust kortermajade ning 
büroohoonete ehitamine 
muutub maailmas üha popu-
laarsemaks, pakkudes Eesti 
majatehastele võimalust 
arendada eksporti nii ehitu-
selementide kui ka nende 
juurde kuuluvate inseneri- ja 
arhitektitööde näol. Ometigi 
võiks puithoonete eksporti-
mise kõrval ka Eestis puitu 
ehitusmaterjalina julgemalt 
kasutada.
Kümnendat korda toimunud 
rahvusvahelise puitarhitek-
tuuri ja –inseneeria konve-
rentsi “Puit – homse elukesk-
konna võti” fookuses oli pui-
dust korrushoonete ehitami-
ne.
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse 
Liidu tegevjuhi Henrik Välja 
sõnul kerkivad maailmas üha 
kõrgemad puidust ehitised, 
mis tähendab Eesti ettevõtja-
tele võimalust arendada eks-
porti nii ehituselementide kui 
ka nende juurde kuuluvate 
inseneri- ja arhitektitööde 
näol.
„Metsarikka ja tugeva ehitus-
sektoriga riigina peaksime 
enam tähelepanu pöörama 
puidu innovaatilistele kasu-
tusviisidele, see tähendab nii 
korruselamute kui ka büroo-
hoonete kandekonstruktsioo-
nides. Eestlaste ehitatud 
14korruseline puithoone 
Norras sai vaid veidi üle aasta 
kanda maailma kõrgeima 

puitehitise tiitlit, kuid on tä-
naseks troonilt tõugatud ka-
nadalaste 18korruselise ela-
mu poolt,” selgitas Välja ning 
lisas, et maailmas on lahti läi-
nud nii-öelda võistlus, kes 
suudab kõige kõrgema pui-
dust korrushoone ehitada.
Konverentsi ühe peaesineja-
na astus üles Suurbritannia 
arhitekt Stefan Mannewitz, 
kelle silmapaistvamaks saa-
vutuseks on Euroopa ühe esi-
mese ristkihtliimpuidust kor-
termaja Bridport House pro-
jekteerimine Inglismaal.
„Londoni kontekstis võimal-
das antud lahenduse kasuta-
mine lisaks keskkonnasäästu-
le ka rahalist säästu, kuna 
ristkihtliimpuidust korrus-
hoonete püstitamine on 
märksa kiirem. Ehitise püsti-
tusaeg on oluline eriti suur-
linna kontekstis, kus kitsastes 
oludes puudub võimalus ehi-
tuselementide ladustamiseks 
– puidust elemente see-eest 
saab ilma ooteajata järjest 
monteerida ehk elemendid 
lähevad ehitusplatsile saabu-
des koheselt käiku,” lausus 
Välja.
Lisaks astus konverentsil et-
tekandega üles Soome arhi-
tekt Anssi Lassila, kes on ehi-
tanud 2015. aastal valminud 
naaberriigi esimese kaheksa-
korruselise puidust korter-
maja.
Lisaks ristkihtliimpuidust 

korrusmajade ehitamisele 
tutvustas Saksamaal ja Aust-
rias tegutsev insener Rainer 
Strauch puitbetoon hübrii-
dist korrusmajade tehnoloo-
giat, mida tuntakse ka Li-
feCycle Tower ehitussüstee-
mina.
„LCT süsteem on seni üks 
maailma kõige keskkon-
nasäästlikumaid kõrghoone-
te ehituslahendusi – kasuta-
des LCT süsteemi on võima-
lik vähendada CO2 emissioo-
ni võrreldes betoonkonst-
ruktsioonmajadega suisa 90 
protsenti lühendades seejuu-
res ka ehitusaega poole võr-
ra,” kinnitas Strauch.
Eesti Metsa ja Puidutööstuse 
Liidu tegevjuhi sõnul näitab 
viimastel aastatel toimunud 
arenguhüpe, et puit on uus 
betoon. „Puit kannab endas 
ajastutepikkuseid traditsioo-
ne ning väärtuseid, samas 
saab seda edukalt kombinee-
rida teiste ehitusmaterjalide-
ga, luues ajakohase, stiilse ja 
tervisliku sisekliimaga ehiti-
se,” lausus Välja, lootes, et 
puidust korrushoonete ehita-
mine muutub populaarse-
maks ka Eestis.
Rahvusvaheline konverents 
“Puit – homse elukeskkonna 
võti” toimus 9.-10. novembril 
Kultuurikatlas.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Töötan kau-
bikujuhina ning pean ka 
kaupa laadima. Kas tööand-
ja peab kuidagi vähendama 
ohtu, et ma libedates tal-
veolude liikluses või kaupa 
tassides viga ei saaks?

Vastab Rein Reisberg, 
Tööinspektsiooni töökesk-
konna konsultant.
Teie töös erinevad talvisel 
ajal vähemalt kaks aspekti 
suvisest töötamisest. Esi-
teks on muutunud sõidu-
tingimused. Kaubik on au-
tojuhi töövahend ning töö-
andja peab tagama selle so-
bivuse tööülesande täitmi-
seks.
Talvel on teed libedad ja 
seetõttu tuleb enne talviste 
liiklustingimuste saabumist 
üle vaadata rehvide sobivus 
talveoludele ning vajadusel 
need vahetada. Kui kaubiku 
täismass ei ületa 3,5 t, on 
kohustuslik kasutada talve-
rehve
Teiseks talviseks problee-
miks on libedad liikumis-
teed klientidele kauba vii-
misel. Õnnetuste ennetami-
seks tuleb kasutada klienti-
de poolt hooldatud liiku-
misteed, mitte lühemat, aga 
hooldamata teed. Libisemi-
se ja kukkumise vältimiseks 
tuleb valida sobivad, näi-
teks sügavama tallamustri-
ga jalanõud. Samuti saab ja-
lanõude alla panna naeli-
kud, mis takistavad libise-
mist.

Puit – homse elukeskkonna võti
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Telesaate “Suur komöö-
diaõhtu” seitsme osale-
ja hulka kuulub Kundast 
pärit Tallinna Linnateat-
ri näitleja Argo Aadli, 
kelle eelmise hooaja 
võidurolliks oli kõike-
teadjast postiljon Her-
bert Ving.

Tõnu Lilleorg

Argo, saates nähtavad kujud 
on näitlejate endi loodud?
Jah, näitlejate lähteülesan-
deks oli leida algimpulss, mis 
suunast tegelane tuleb. Tege-
laskujude arendamine toi-
mub juba koos saate stsena-
rist Rein Pakuga.

Kuidas jõudsite ulja tantsu-
õpetaja Kaupo Peebuni?
Olen teinud teatud tähelepa-
nekuid ja sellist sorti mehed 
on silma jäänud - sellised 
tantsulõvid.

Kuidas võrdleksite Herbertit 
ja Kaupo Peepu?
Herbertiga oli parem operee-
rida, sain selle n-ö pedaali 
paremini kätte. Kaupo Pee-
buga veel otsin, ta on alles 

natuke habras. Kuna tegelas-
kuju on ikkagi minu kujutlu-
sest tulnud, siis see on tagala, 
kuhu saan alati minna. Roll ei 
ole mulle külge poogitud, 
keegi pole öelnud, kuidas 
pean seda tegema. 

Salvestuse ajal jookseb näit-
lejate tekst kaamerate kohal 
olevatel ekraanidel?
Kuna prooviaega on ülivähe, 
ei jõuaks teksti pähe õppida. 
Sketšid saame siiski vähemalt 
korra läbi teha. Kõik käib kii-
ruga, kõige paremas mõttes 
üle käe. Tuleb väga ruttu 
mõelda ja reageerida, püüa-
me mängida spontaanselt.

Kas ise vaatate telekast saa-
det?
Jah, püüan vaadata. Üldiselt 
ma telekat väga palju ei vaata.

Retro FM-i hommikusaates 
on kuulda, et Herbert Ving 
elab ja toimetab vapralt eda-
si?
Elab, teda kutsutakse hästi 
palju esinema, eriti nüüd jõu-
lude ja aastavahetuse lähene-
des. Kui mahti on püüan siin-
seal ikka teha. Kui kutsutakse, 
siis miks mitte.

Herbert peab kanget vimma 

Mihkel Raud tutvustas 
Põhjakeskuse Rahva 
Raamatus oma vast il-
munud teost „Kus ma 
olen ja kuidas sina võid 
palju kaugemale jõuda”, 
kus autori sõnul on ene-
seabizhanr pea peale 
keeratud.

Ülle Kask

Kirjanik, muusik ja endine 
poliitik Mihkel Raud rääkis, et 
uus raamat on sarnane elu-
looraamatuga „Musta pori 
näkku“. „„Kus ma olen ja kui-
das sina võid palju kaugema-
le jõuda” on leebem, viisakam 
ja mitte nii tormiline, aga vä-
ga teistsugune ka ei ole.”

Praktiline teave
„Elulooraamatud olid aastal 
2008 väga väärikate härrade 
ja prouade pärusmaa ja siis 
tuli üks 40aastane nolk, kes 
polnud veel elama jõudnud 
hakatagi, keeras selle zhanri 
pea peale ning kirjutas endast 
elulooraamatu,” jutustas 
Raud.
Täpselt sedasama tegi ta ka 
uue raamatuga, võttes ene-
seabizhanri, raputades seda 
korralikult ja keerates siis 

Argo Aadli: „Suures komöödiaõhtus“ 
saab igasugused lollused ära teha

Mihkel Raud on sündinud 18. jaanuaril 1969.
Raud on pikalt tegutsenud muusikuna, kuulunud 
ansamblite Golem, Metallist, Kulo, Singer Vin-
ger, Ba-Bach, Mr. Lawrence ja Lenna koosseisu.
Raud on tuntud ka televisioonist. Lapsena män-
gis ta fi lmides „Keskpäev“ ja „Nukitsamees“. Ta 
on juhtinud saateid „Koosolek“, „Värske Eksp-
ress“ ja „Kolmeraudne“, lisaks oli Raud kohtuni-
kuks nii telesaates „Eesti talent“ kui „Eesti otsib 
superstaari“.
Lisaks vastilmunud raamatule „Kus ma olen ja 
kuidas sina võid palju kaugemale jõuda” on 
Raua sulest ilmunud 2008. aastal elulooraamat 
„Musta pori näkku“ ning 2010. aastal põne-
vusromaan „Sinine on sinu taevas“.
Mihkel Raua poliitikukarjäär algas 2014. aas-
tal, mil ta astus Sotsiaaldemokraatlikku Era-
konda. 2015. aastal kandideeris ta Riigikogu 
valimistel ning pääses Riigikogu XII koosseisu. 
Nüüdseks on Raud poliitikuna tegevuse lõpeta-
nud.

oma küla elaniku Altpere 
Kaljuga, millest see tuleb?
Kust mina tean! (Aadli naerab 
- T. L.) Seda peaks igaüks ise 
mõtlema. Eestlane peab vaja-

likuks kellegagi vastanduda, 
nagu Vargamäel olid Andres 
ja Pearu. Eks see ole igipõline 
eestlase omadus, võib-olla 
vajadus. Ju Herbertile on vas-

tandumine oluline ja ka dra-
maturgiliselt on tema kuju 
suuresti sellele üles ehitatud.

Kui palju komöödiat mängi-

nud olete?
Komöödiarolle olen mängi-
nud pigem teles, “ENSV” tele-
seriaalis ja nüüd “Suures ko-
möödiaõhtus”. Teatris on ik-
kagi draamad, kuid hea draa-
ma sisaldab samuti komöö-
dia elemente. Puhast komöö-
diat ma teatris vast ei olegi 
teinud. Saates saab igasugu-
sed lollused ära teha, see on 
tore. Teatris võib ka katseta-
da, aga teles on piirid laie-
mad, saab selliseid jämekoo-
milisi asju teha, mida teatris 
ehk alati ei kannataks.

Kui suur on rahva huvi ko-
möödia vastu?
Suur, kui ma vaatan kasvõi 
esinemiskutseid Herbertile. 
Alles esinesin Pärnus ühel 
sotsiaalkonverentsil. Ka seal-
sed osalejad, kes tegelevad 
väga tõsiste teemadega, vaja-
sid väikest lõõgastust.
Naermine on väga oluline osa 
elust. Teinekord on naeruta-
mise tööd vaevarikas teha, 
kuid kui asi õnnestub ja ini-
mesed leiavad sellest rõõmu, 
on väga tore. Eraldi võttes 
kõik naljad ei olegi väga nalja-
kad, aga vahest läheb mõni 
asi täkkesse ka. Naljategemi-
ne on otsing.

Multitalent Mihkel Raud kirjutas e

kõik mitu korda pea peale.
Raud on raamatus kõiki nip-
pe ja tehnikaid illustreerinud 
näidetega, mis on tema elus 
juhtunud ja õnnestunud ning 

millest ta pole varem rääki-
nud.
„See pole mingi pihtimuse-
raamat, vaid ma julgen öelda, 
et üsna lõbus lugemine. Ise 

lugedes paar korda itsitasin. 
Kui te vähemalt ühe korra 
naerate, siis on juba kõik väga 
hästi,“ rääkis Raud. Ta lisas, et 
samas on raamatus palju 

praktilist teavet.
„Mul on ka üks salajane prob-
leem. Te näete milline ma väl-
ja näen,” patsutas Raud kõh-
tu. „Mulle meeliks kaaluda 20 

kilo vähem. Aeg-ajalt kaalun-
gi, aga midagi pole teha, asi 
läheb käest ära. Sellest kirju-
tan ka oma raamatus.”
Kirjanik lahkab teoses kõiki 

Tegelaskuju Herbert Ving.
Foto: Erlend Štaub

Tegelaskuju Kaupo Peep. 
Foto: Erlend Štaub

Argo Aadli leiab, et naljategemine on otsing.  
Foto: Aivo Kallas

Mihkel Raud Rakvere Põhjakeskuses Rahva Raamatu poes. 
Foto: Ülle Kask
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EDASIMÜÜJAD (üle Eesti): BAUHOF, ESPAK, BAUHAUS
TALLINN: Kemiflora kauplus, Laki 3a, tel 656 3472

VOH! värvi- ja krohvikeskus, Helgi tee 2, Peetri alevik, Rae vald,

Harjumaa, tel 514 5634

TARTU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Ringtee 35, tel 525 7874

PÄRNU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Pae 4, tel 5898 4800

RAKVERE: Smalt OÜ, Niine 4a, tel 5306 6277

NARVA: Teknokolor OÜ, Kadastiku 57c, tel 526 2101

VÄIKE-MAARJA: Pandivere Ehitus AS, Pikk 14, tel 326 1422

TAPA: Stellana OÜ, Paide mnt 77, tel 322 0047

KURESSAARE: OÜ Prikem Color, Tallinna mnt 30, tel 453 3331

KÄRDLA: Faasion OÜ, Põllu 32, tel 462 2502

TASUB TEADA

neseabiraamatu
probleeme, millega me elus 
kokku puutume. Olgu selleks 
kriitika talumine, avaliku esi-
nemise hirm või tõik, et jäta-
me elus mõned asjad tege-
mata, kuna kardame teiste 
inimeste arvamust.
„Seal on terve lasu praktilisi 
näpunäiteid, mida kõik saa-
vad oma elus kasutada,“ sõ-
nas Mihkel Raud. 

Raamatu sünnilugu
Kirjanik rääkis ka vast ilmu-
nud raamatu sünniloost. See 
sai alguse nagu paljud asjad 
tema elus - söögist. „Alustu-
seks tuleb meenutada 
1990ndaid aastaid, mil Eestis-
se saabus omariiklus ja kapi-
talism. Ühed esimesed kapi-
talismiilmingud olid vaba-
õhukohvikud,” kõneles Raud. 
Raekoja platsile tekkis neid 
mitu ja üks kohvik pakkus 
kahte toodet: viinereid toma-
titega ja lihtsalt viinereid, mis 
oli mõni kroon odavam.
„Üks inimene läks sinna va-
baõhukohvikusse ja üritas 
tellida lihtsalt viinereid, mille 
peale teenindaja vastas, et 
need on otsas, aga järel on 
viinerid tomatitega. See on 
tõestisündinud lugu ja ma ei 
ole seda välja mõelnud,” ju-
tustas kirjanik muhedalt.
„Kerime nüüd 25 aastat eda-
si,” jätkas Raud, kellele prae-

gu meeldib söömas käia Little 
India restoraniketti kuuluva-
tes söögikohtades. Rocca al 
Mare keskuses on ta umbes 
48 korda tellinud praetud rii-
si, kanakastet ja kraanivett. 
„Kraanivesi on see, mille eest 
need sindrid raha küsida ei 
tohi,” naljatas Raud.
Möödunud aastal läks kirja-
nik 49. korda sinna restorani 
ja üritas tellida samu asju. 
Seepeale teatas ettekandja, et 
neil on uus menüü ja kraani-
vett enam pole. Raud mõtles, 
et huvitav, millega nad seal 
köögis küll oma nõusid pese-
vad.
„See oli nii naljakas lugu ja 
üritasin sellest tviitida,” itsi-
tas Raud. „Nooremad inime-
sed saavad aru, et sotsiaalvõr-
gustikus on selline koht nagu 
Twitter, kuhu saab kirjutada 
lühikesi lauseid.” Raud säut-
sus juhtunust ja jättis naljaka 
episoodi sinnapaika.
Äkki helistas kirjaniku sõber 
ja küsis: „Kas sa Delfit oled 
vaadanud?” Viimases oli 
neutraalne uudis, et Mihkel 
Raud käis india restoranis, 
üritas tellida kraanivett, aga 
ei saanud seda. Sotsiaalmee-
dias ja anonüümses interne-
tikommentaariumis oli aga 
uudis oma elu elama haka-
nud.
„Seal oli hoopis tõsisem lugu: 

riigikogu liige Mihkel Raud si-
senes restorani, nõudis jumal 
teab mida ja kui talle seda ei 
toodud, korraldas skandaali, 
alandas ettekandjat, laamen-
das ja lõhkus. Ma ehmatasin 
totaalselt ära, sest midagi sel-
list polnud ju juhtunud, oli 
vaid väike lõbus episood,” kõ-
neles Raud.
Kirjanik otsis seejärel restora-
ni omaniku üles ja selgitas te-
lefonitsi, et kõik on hästi, vesi 
täitsa hea ja kõik on kõige pa-
remas korras ning nad jätsid 
sõpradena hüvasti.
Pool aastat hiljem helistas 
restoraniketi omanik Rauale 
ja teavitas, et talle kuulub ka 
üks raamatupoekett ja kirjas-
tus, mis igal aastal ühe raa-
matu välja annab. Ta tegi 
Rauale ettepaneku raamat 
kirjutada. Raud tundis ennast 
teatud mõttes tänuvõlglase-
na, kuna oli pool aastat tagasi 
jama korraldanud, teisalt oli 
tal ka üks raamatumõte ole-
mas.
Ta selgitas ärimehele oma 
mõtet ja too ehmatas algul 
natuke ära. „Kõik vaatasid 
mind nagu marslast, et olen 
täitsa lolliks läinud. Mõtlesid, 
et mis eneseabiraamatut sa, 
vaene mees, nüüd kirjutad,“ 
meenutas emotsionaalne 
Raud.
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• Müüa keskküttega 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 1toaline korter Kundas. 
Hind kokkuleppel. Tel 5340 5688

• Müüa Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

• Müüa remonditud 2toaline 
merevaatega korter Kundas. Tel 
5802 3725

• Müüa 3toaline korter Ulvis, 
Rägavere vallas. 2 rõduga, heas 
korras. III korrus. Lisainfo 515 7386

• Müüa soodsalt ahiküttega 3toaline 
korter (61,5 m2) Ulvis. Tel 523 0625. 
Tule vaatama ja paku oma hind!

• Müüa 3toaline puuküttega korter 
Tudus. Heas korras. Info tel 5893 
3966, 5678 9916

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

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

KINNISVARA

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

W W W.NORDPROPERT Y.COM

 
 

SOODNE 2- TOALINE 
KORTER TAPA LINNAS!

AITAN TEID KINNISVARA MÜÜMISEL JA 
OSTMISEL LÄÄNE-VIRUMAAL JA TALLINNAS

38 000 € 4 800 €

ABI KOLIMISEL
KINNISVARAALANE KONSULTATSIOON

TASUTA!

12 AASTAT 
KOGEMUST

KINNISVARAS

MÜÜA TAPA KESKLINNA LÄHEDAL
268,4 M² SUURUNE MAJA  

RÕDUGA 3- TOALINE KORTER
TAPA KESKLINNAS!

 7 800 € 28 000 €

SOODNE 3- TOALINE 
KORTER TAMSALUS

12 500 € 135 000 €

2- TOALINE RÕDUGA KORTER
TAPA KESKLINNAS

AVAR MAJA PEIPSI MÄNDIDE
ALL JÄRVE LÄHEDAL!

55 000 € 77 000 €

TALUMAJA VALGEJÕE ÄÄRES 
TAPA VALLAS

PALKMAJA TAPA 
KESKLINNA LÄHEDAL

16 700 € 22 000 €

KARKUSE MÕISA AEGADEST PÄRIT
MAAMAJA TAPA VALLAS  

Urmas Saarmets
+372 511 0478

urmas.saarmets@nordproperty.com

SUUREPÄRANE KODU
VIHULA VALLAS!

KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 20 m2 I ja II korrusel

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus
9,3 m2, II korrus

RAKVERE KESKLINN, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2, II korrus



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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

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

• Ostan  2-3toalise ahiküttega 
korteri Rakvere linnas. Tel 518 7979

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

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

• Soovin osta Rakvere linnas korterit 
otse omanikult, hind kuni 20 000 €. 
Tel 5664 1656

• Otsin 1toalist korterit. Tel 5380 
1817

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

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri  Rakvere linnas. Korter 
võib vajada remonti  või  ol la 
kommunaalvõlaga. Tehing kiire 
ning raha kohe kätte. Tel 518 7979

• Ostan talu või maamaja Lääne-
Virumaal. Tel 5687 5845

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda 2 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5332 8736

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

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Anda üürile otse omanikult 3toali-
ne korter Rakvere kesklinnas Laada 
10. Täiendav info telefonil 5192 4190

• 4-30 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid ja Ford Transit kaubik. Tel 
5853 2450

•  M ü ü a  t õ s t u k  M T Z 
diiselmootoriga. Kandevõime 5 
tonni. Hind 5000 €. Tel 558 0588

• Müüa Ford Fusion 1,4 bens. 2006. 
a. sinine, läbisõit 112 000 km. Auto 
heas korras. Hind 2600 €. Tel 523 
2215

• Müüa Dacia Logan 2005. a. Heas 
sõidukorras. Üv 2017.09. Kaasa 
ka naelrehvid velgedel.  Hind 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa Honda Civic I 66 kW, beež, 
bensiin, kesklukk, ls 75 000, 1999.a, 
ülevaatus kehtib. Hind kokkuleppel. 
Tel 5691 7543

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

• Müüa Opel Vectra Elegance 1,8i 
01/2002. a 92 kW tumehall met, 
bensiin, sedaan, kliima, kesklukk, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
sametsalong, roosteta, mõlkideta, 
korralik, talverehvidel, kehtiv 
ülevaatus 2017, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

•  Mü ü a  O p e l  Z a f i ra  1 , 6 i  7 2 
kW bensiin 2000.  a.  Rikkalik 
lisavarustus. Ülevaatus 05.2017. 
Hind kokkuleppel. Info 502 8156

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDi 10/2001.a 66 kW hõbe 
metallik, turbodiisel, universaal, 
konditsioneer, 4xel.aknad, kesklukk 
puldist, el.peeglid, talverehvidel, 
s t e r e o,  v e o k o n k s ,  k o r r a l i k , 
s u p e r ö k o n o o m n e ,  s o o d s a l t ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo S40 1.9TDI 10/2002. 
a 75 kW turbodiisel, tumehall 
m e t ,  s e d aa n ,  k o n d i t s i o n e e r, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
kesklukk puldist, stereo, veokonks, 
valuvelgedel ja talverehvidel, 
läbinud tehn.ülevaatuse, kehtib 
10/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volvo 850/LS 1995. a 2,0 
93 kW bensiin, tumeroheline. Tel 
5566 7209

• Müüa UAZ 3303 (4x4 kastiga). Tel 
517 5053

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

•  M ü ü a  ü h e  t a l v e  s õ i t n u d 
naastrehvid 165/70R13 velgedel 
4x108x63, 4 tk. Hind 100 €. Tel 513 
0235

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

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

•  O s t a m e  i g a s  s e i s u k o r r a s 
sõidukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

• Ostan Suzuki Alto kuni 1992.a. Tel 
5199 1609

• Ostan VA Zide uusi plekke, 
uksi, tulesid, stangesid, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

•  S oovin osta  Honda Civ icu 
kärukonksu. Tel 5565 4047

• Anda rendile Rakvere kesklinnas 
äripind (80 m2). tel 528 5416

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

AUTODIAGNOSTIKA

AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

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

• Müüa maja + kõrvalhooned. 
G a r a a ž ,  l a u t ,  h e i n a s a r a , 
renoveerimist vajav saun. 4,9 ha 
maad. Hind 90 000 € ja tingimis 
võimalus. Täpsem info telefonil 
5627 3235

• Müüa maja (kat.: 66201:001:0690) 
3  km Rakverest .  Maad 1  ha, 
männimets. 3x25 A vool, vesi. Tel 
5694 6444

• Müüa maja  kõrvalhoonetega 
(garaaž ja panipaik, puukuur) 
L-Viru, Kunda ääres, korralik, 2 
korrust, krunt 1,33 ha. Tel 5646 6933

•  M ü ü a  k a s u t a t u d  v ä g a 
heas korras 14-16tollis eid 
naastrehve. Tel 5552 7229

• Müüa vähekasutatud rehvid M+S 
(nael) 165/70R13. Odavalt. Tel 
324 1801

•  M ü ü a  s o o d s a l t  k o r r a l i k e 
kasutatud 14- ja 15tolliseid nael- 
ja lamellrehve. Samas ka plekk- ja 
valuvelgi. Tel 501 2306

• Müüa mootorsaan Buraan koos 
al.saaniga. Tel 518 9518

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545 • Toonime autoklaase Rakveres. 

Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

TEENUSED

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

• Paigaldame kliendi soetatud 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 503 1157

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

•  K ü t t e s a l o n g  O Ü  p a k u b 
pottsepateenust. Tel 558 6786, 
e-mail kyttesalong@gmail.com. 
Jaama pst. 5 Rakvere

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

• Müüri- ja pottsepatööd. Tel 5398 
2904

• Pottsepp. 12a kogemust. www.
tulekolle.ee. Tel 5551 9113

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

• Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
(sise ja välis) ehitus, septikute 
paigaldus. San.tehnilised tööd. 
Info 5373 4876

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

• Paigaldan boilereid, dušikabiine, 
aurusaunu jm ning teen remonti. 
Tel 53411323

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine
- teemantpuurimine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

TAKSOTEENUS
Tel 53 03 04 15

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Erinevad elektritööd pädevusega 
elektrikult. Tel 5890 2983

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid! Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

• Ehitus-remonditö ö d nii 
e r a m u t e s  k u i  k o r t e r i t e s . 
Si s e v i i m i s t l u s,  v a n n i t o a d , 
soojustus, voodrivahetus ja 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

•  E l a m u s i s e s e d  e h i t u s -  j a 
remonditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

• Ehitus- ja remonditööd. Majade, 
ku u r i d e,  rõ d u d e,  t e r ra s s i d e, 
pesuruumide, saunade ehitus, 
s i s e v i i m i s t l u s ,  p l a a t i m i n e , 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

•  E h i t u s t ö ö d ,  r e m o n t  j a 
renoveerimine. Tel 5646 0674

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

• Plaatimine ja muud ehitus-
r e m o n d i t ö ö d  ( k r o h v i m i n e , 
ladumine jne). Tel 5606 9271

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

• Klaaskuul-, klaasipuru- ja 
liivapritsi teenus. Tel 5373 3408

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

• Lume ja jääpurikate eemaldamine 
katustelt. Tel 5459 3384

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

JTM PARTNER 
15 aastat kogemust

* Profi ilplekk

* Ühenduskohtadeta vih-

maveesüsteemid

* Plekikantimistööd

* Fassaaditööd
         Materjalid 

otse 
tootjatelt

Tel 5670 2280

jtm.tootmine@gmail.com
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Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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

Novembris arvutite 

tolmuhooldus 

-50 % 
Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

kuulutused.kuulutaja.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

• Polsterdan-soojustan uksi. Tel 
5646 8055

•  P e h m e  m ö ö b l i  r e m o n t  ja 
veoteenus kaubabussiga. Tel 322 
7822, 506 1547

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

• Hammaste ravi, proteesimine, 
e e m a l d a m i n e .  H e t k e l 
järjekorrad lühikesed. Info ja 
registreerimine telefonil 324 
0740. Ester Talv Hambaravi OÜ, 
Laada 6b Rakvere

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

KredEx’i tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

termopildistamine

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

• Arvutite soodne hooldus, veebi-
lehtede loomine. Tel 5552 6897

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

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

• Ansambel peole  al.  190 € + 
õhtujuhtimine. Võib ka eraldi. Tel 
5190 1697

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss),  
televiisorilaud (kirss), kirjutuslaud 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
suusasaapad, rulluisud, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool.  Tel 
5104 147
•  M ü ü a  t ä i s p u i d u s t 
s ö ö g i t o a k o m p l e k t  ( k a s k ) , 
nurgadiivan-voodi, nurgadiivan, 
magamistoa mööblit ja korralikud 
vaibad ning muud pudi-padi. Tel 
5559 3019

• Müüa soodsalt  s oojapuhur 
Master B5-TH (5 kW, koos 10m 
juhtmeotsikutega),  projektor 
(1965.a, uus, nahkkotis, kaalub 10 
kg), muusikakeskus (uus). Tel 529 
1337

• Müüa kangaspuud, kerilauad ja 
hobuserakmed. Tel 5398 1891

• Müüa pesumasin Siemens (1400 
p.) Väga heas korras. Hind 100 €. Tel 
527 7340, 554 2472

• Anderi Äris Rakveres Pikk tn 6 
müüme vana mööblit, valgusteid, 
vaipu, portselani, maale ja vi-
nüülplaate. E-R 10-17.30, L 10-14. 
www.facebook.com/anderipood, 
tel 5664 4436

•  Mü ü a  k o k ku l e p p e h i n n a g a 
kapplaud (ovaalne) ja kööginurk 
(heledam pruun, istumisosa ja 
s e l jat u g i  o n  k a e t u d  r i i d e ga, 
komplektis taburet ja söögilaud). 
Tel 5367 6753

• Müüa akordion WM Stella ja 
klaver Ukraina. tel 5800 4763

KODU

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Kasutatud riidedUUS KAUP!

• Külmastuudio OÜ paigaldab 
ja müüb kvaliteetseid Fujitsu 
õhksoojuspumpasid ja õhk-
vesi küttesüsteeme üle Eesti. 
Küsi personaalset pakkumist. 
Kylmastuudio.ee, +372  5891 4957 
Järelmaksu võimalus

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan vanavara majapidamise 
l i kv i d e e r i m i s e l  -  ku m m u t i , 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

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

• Ostan Vene elektroonikat: makid 
ja raadiod, võimendid, kõlarid, 
trükiplaadid, skeemid, dioolid, 
arvutid, vanametalli. Tel 5633 1491

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

• Ostan  vanu vinüülplaate ja 
valikuliselt raamatuid. Tel 503 9650

• Ostan nõukogudeaegse või veelgi 
vanema ümmarguste või ovaalsete 
kividega merevaigust kaelakee, 
maksan kuni 600 €. Tel 5871 0351
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LOOMAD

METS

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

EHITUS

• Müüa 4,6kuune taksipoiss. Tel 
5285 416

• Müüa saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa toidukartulit  „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 520 2036

• Müüa Kungla talu toidukartulit 
„Laura“ ja „Gala“. Tel 514 1338

•  Mü ü a  m a h e ka r t u l ,  s o rd i d 
“Laura” ja “Arielle”. 25 kg kott/10 €. 
idakeskusou@gmail.com, +372 50 
55 182

• Ära anda kaks kitse (1a ja 4a). Tel 
5649 1175

• Kirjutan PRI-a ja KIK-i projekte. 
e-post: margus.paas@hot.ee, telefon 
5331 2587. Koduleht: www.mpaas.
ee.

• Müüa maheveise keemiavaba 
suitsuvorsti. Transport Rakvere-
Tapa-Tallinn. Tel 5645 5896

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

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

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

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

PÕLLUMAJANDUS

•  Mü ü m e  R a k v e r e s  k u i v i 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne puu 
ja kiire teenindus. Tel 5567 5755

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

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

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

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

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

• AS Rakvere Metsamajand müüb 
soodsalt puitbriketti Kunderi 30. 
Tel 326 0850

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

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 2 
eurot, kask 3 eurot. Tel 5087430

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

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

KÜTTEPUUD

• Ostan traktorile T-25, T-40 sobivad 
haakeriistad (adra, kultivaatori, 
palgihaaratsi, lumesaha, järelkäru, 
randaali jne). Tel 5687 5845

• Ostan Otto ja Aivar Õuna raamatu 
Traktor T-25A. Tel 523 6447

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali 
müük Väike-Maarjas. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine. 

Transpordi võimalus.
Info 5150258

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 245€.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, 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

Avatud E-R 10-17.30, L 10–14, 
P suletud. Laada 37, II korrus

• Müüa kuivi küttepuid 40L võrkudes 
koos transpordiga. Tel 517 1522

• Müüa küttepuid kuivi ja märgi, 
võrgus ja lahtiselt. Tel 504 6111

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

•  Müüa kuivi  küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 €/kott.  Rakvere 
piires transport tasuta. Tel 5843 4388

•  O s t a n  M T Z - 5 2 ,  M T Z - 8 2 
korralikud esi- ja tagarehvid. Tel 
5687 5845

• Ostan 8 rulli heina. Tel 5844 8926
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TUTVUS

TEATED

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Laada 14.  Müügil 
palju huvitavat ja vajalikku – 
jõulukaupa, retrokaupa, käsitöö 
esemeid. Tel 5801 3951

• O lete oodatud  juuksuriss e 
Rakveresse Laada tn 14. Reg. tel 
5620 3174, Alli

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA-
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393

• Ostan relvakapi. Tel 503 9650

• Tervendaja-sensitiivi vastuvõtt 
R a k v e r e s .  Va s t u v õ t u l e  a j a 
broneerimine 5679 0181

• Ostan autode katalüsaatoreid. Tel 
5646 6933

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 16. nov. Tel 5395 
2575

•  “ W E S T - W I N D ”  e a k a t e 
k o d u  Ku n d a  l i n n a s  p a ku b 
ööpäevaringset hooldusteenust. 
Võ t a m e  Te i d  rõ õ mu ga  v a s t u 
meie eakate kodus, kus ideaalne 
mugavus lõimub muretu ja rahuliku 
eluga. Info tel 5665 5179; e-post: 
eakateabi@gmail.com

•  Ta s u t a  t a l v i t a m i s v õ i m a l u s 
rahulikule (mees, naine) mereäärses 
eramajas. Kalapüügivõimalus, 
soovitav auto juhiluba ja 50dates 
aastates. Tel 5340 9993

• Müüa vähe kasutatud praktiliselt 
uus lumepuhur. Asub Rakveres. 
Samas müüa soodsalt  Nissan 
Primera (vajab vähest remonti). 
Tel 5565 4047

MUUD

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

Loe kuulutusi 
ka kuulutused.

kuulutaja.ee

• 55a sale pikem mees (ei suitseta) 
tutvub saleda naisega. Tel 5348 9906

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, port-
selanist kujud, raadiod, Va-
na-Toomase lambid, nää-
riehted, fotoaparaadid-ob-
jektiivid, märgid-ordenid, 
ehted, kunst, propaganda, 
vormimütsid, militaarkraam, 
teeklaasialused jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

ERETON GRUPP OÜ

KVALITEETSED 

* tööriided 

(otse Saksamaalt)

* tööjalanõud

* töökindad

* töökaistevahendid

* keevitusmaterjalid

* lihv- ja lõikekettad

* määrded

* pesukeemia

Tsentrumi III korrus 

Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

eretongrupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

Saun avatud veel 
18. ja 25. novembril

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestame naabrimeest 

AADU KOKKA 

ja avaldame kaastunnet omastele. 

Naabrid Hilja ja Lembit Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 17. november 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 0,50

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 3,00

Küüslauk kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00

Marin. kurk purk 1L 1,50 3L 4,00

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-
kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Seemned lindudele kg 1,20 1,50

R ö s t i t u d  m a a -
pähklid

kg 5,00

Mesi 700g 5,00

Suir 200g 7,00

Toorpiim T, N, L 
10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kudumid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

* AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Jõudsid elus palju anda, 

jõudsid muret, rõõmu kanda...

Lahkus meie kallis abikaasa, isa, 
vanaisa ja vanavanaisa

VELLO NÕMMIK

1.VII 1939 – 13.XI 2016

Leinavad omaksed.

Hüvastijätt laupäeval, 19. novembril 
kell 11 Rakvere tavandimajas 

Kunderi 6a.

Muldasängitamine Rakvere 
linnakalmistule.

Kuulutuste vastuvõtt 
Grossi Toidukaupade kauplses 
Joogid iga päev 10-22 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 3225093 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

Antibiootikuminädal kutsub 
vähendama antibiootikumide tarbimist
14.-20. novembrini tähistatakse ülemaailmset antibiootikuminädalat, 
mis kutsub üles vastutustundlikkusele antibiootikumide tarvitamisel. 
Antibiootikumide liigse või vale kasutamise tõttu levivat mikroobide 
antibiootikumiresistentsust (AMR) hinnatakse maailmas üheks 
suuremaks ohuks inimeste ja loomade tervisele.
„Antibiootikumide liigse või väärkasutamise tagajärjel üha enam 
leviv mikroobide resistentsus on kujunemas üheks kõige suuremaks 
globaalseks ohuks inimeste tervisele. See on mitmetahuline 
probleem, mille ohjamine nõuab tervishoiu, veterinaaria ja 
keskkonnakaitse valdkondade vahelist koostööd,“ ütles Terviseameti 
peadirektor Tiiu Aro. „Seepärast tähistatakse Euroopas juba 
üheksandat aastat antibiootikumiteadlikkuse nädalat, mis juhib 
inimeste tähelepanu võimalustele, mida igaüks meist saaks teha 
resistentsusohu vähendamiseks.“
2015. aastal töötasid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), 
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ning Maailma 
Loomaterviseorganisatsiooni (OIE) koostöös välja ülemaailmse 
AMRi vähendamise tegevuskavas. Selles seatakse eesmärgiks, 
et kõik antibiootikumiresistentsuse vähendamisele suunatud 
tegevused lähtuksid põhimõttest “Üks tervis”, mis hõlmab nii 
meditsiini-, veterinaaria, põllumajandus-, loomakasvatus- kui 
keskkonnavaldkondi.
„Lisaks antibiootikumidele, mida kasutatakse inimmeditsiinis, on 
oluline antibiootikumiresistentsuse tekkimist ja levikut vältida ka 
loomakasvatussektoris,“ ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse 
osakonna juhataja Martin Minjajev.
„Kuigi veterinaarravimitena kasutavate antibiootikumide 
müüginumbrid on looma kohta Eestis Euroopa riikide võrdluses 
õnneks seni veel väiksed, peame juba täna astuma samme, et 
antibiootikumide kasutamine oleks veelgi sihipärasem,“ jätkas 
Minjajev. „Loomakasvatuses saab antibiootikumide kasutamist 
vähendada ennekõike bioohutusnõudeid ning farmihügieeni 
häid tavasid järgides loomahaigusi ennetades. Nii nagu inimeste 
ravimisel tuleb ka veterinaarias kasutada antibiootikume üksnes 
arsti ettekirjutusel ning pidada kinni määratud ravidoosidest ja 
ravikestusest.“
Maaeluministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud veterinaaria 
valdkonda hõlmav “Mikroobide resistentsuse vähendamise 
tegevuskava aastateks 2016–2020”, mis seab eesmärgiks tagada 
antimikroobsete ainete vastutustundlik kasutamine põllumajandus- 
ja lemmikloomadel.
Esmakordselt tähistati ülemaailmset antibiootikuminädalat 
2015. aastal. Eestis on Terviseameti eestvedamisel tähistatud 
antibiootikumipäeva 18. novembril alates 2008. aastast.

Kuulutaja
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Eeloleval nädalavahetusel, 
19.-20. novembril toimub 
Helsingis suurim Eestit tut-
vustav üritus – Mardilaat 
„Martin Markkinat“, mis sel 
aastal keskendub Virumaale.
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Tormi sõnul on see taas-
kord harukordne võimalus 
tutvustada oma maakonda 
kui tõeliselt suurt kultuuri-
kantsi, tuua esile juba tuntud 
kaubamärke ja uusi turis-
miatraktsioone. Tutvustada 
meie käsitööliste ja toiduai-
netööstuse parimaid saavu-
tusi. „Iga kild, mis sellisel 
moel õnnestub naabriteni 
viia, kukub loodetavasti vilja-
kasse pinnasesse ja sellest on 
abi kogu maakonna teenin-
dussektorile,“ märkis Torm. 
„Kindlasti kasvatavad ärise-
minarid usaldust ka investo-
rite seas, kes veel mõtlevad 
laiendamise ja ettevõtte loo-
mise peale Lääne-Virumaal. 
On ju Lääne-Virumaa tuntud 
ka heade ühendustega tugeva 
tootmismaakonnana,“ lisas 
Torm.
Koostöös EASiga toimuvad 
Eesti Suursaatkonnas 18. no-
vembril Virumaa-teemalised 
äri- ja turismiseminarid. Üri-
tusel tutvustab Marko Torm 
Lääne-Virumaad kui naabru-
ses asuvat toredat piirkonda 
nii ettevõtluseks kui puhku-
seks. Ida-Viru maavanem 
Andres Noormägi räägib me-
returismi võimalustest Soo-

Helsingis toimuva Mardilaada peateema on Virumaa

me lahel.
Lisaks esinevad äriseminaril 
ettekannetega Ida-Viru maa-
vanem, suursaadik Margus 
Laidre, EASi ekspordi ja väli-

sinvesteeringute nõunik Soo-
mes Pilvi Hämäläinen, Kunda 
sadama direktor Aleksander 
Nikolajev, Narva Logistika ja 
Tööstuspargi juhataja Vadim 
Orlov ja Bellus Furnituri oma-
nik Rolf Relander. Turismise-
minaril teevad ettekande OÜ 
Beneficium peagiid Elina 
Aro-Ojapelto, Unique Hotels 
Groupi Vihula mõisa müügi-
direktor Silver Aste, estofiilist 
turismispetsialistilt Pekka 
Linnainen Estofennia OÜst, 
Rakvere linna giid Pirje Pun-
gas ning EASi turismiesindaja 
Soomes Toomas Tärk.
Äri- ja turismiseminarile oo-
datakse osalema Soome tu-
rismi- ja reisikorraldajate 
ning ettevõtlusorganisatsioo-
nide, Virumaa-Soome sõp-
ruspiirkondade esindajaid ja 

koostööprojektide partnereid 
ning Soome meediat.
Lääne-Viru maakonna kul-
tuuri esindavad Mardilaadal 
mitmed kollektiivid ja tuntud 
lauljad. Kultuuriprogrammi 
peaesineja on laulja, kitarrist 
ja laulukirjutaja Bonzo. Eraldi 
kontserdiga astub üles üks 
Eesti vanimaid rahvatantsu-
ansambleid – Tarvanpää.
Laadal Virumaa pinnal paku-
vad oma käsitöö- ja talutoo-
teid ning muud jõuluvana 
kingikotti sobivat ning tut-
vustavad oma teenuseid ja te-
gemisi üle tosina Lääne-Viru-
maa ettevõtja, organisatsioo-
ni, käsitöölise ja kunstniku. 
Lisaks Lääne- ja Ida-Virumaa 
piirkonna turismiatraktsioo-
nide ja kultuuritegevuste tut-
vustamisele pakutakse Hel-

singi Kaablitehases peetaval 
laadal käsitööd, kunsti ja 
maitseelamusi kogu Eestist.
Soome suurim Eesti-teemali-
ne üritus toimub Tuglase 
Seltsi eestvedamisel tänavu 
juba 33. korda. Nii pikaajaline 
traditsioon kui ka Eesti kauba 
hea maine on muutnud laada 
soomlaste seas väga popu-
laarseks. Mullu külastas Mar-
dilaata 15 000 inimest.
Lääne-Virumaa esindamist 
Mardilaadal on koordineeri-
nud ning toetanud Lääne-Vi-
ru Maavalitsus, toetust on ja-
ganud ka Kultuurkapital, Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liit, 
AS Viru Õlu, HKScan Estonia 
AS.

Kuulutaja

Foto: wikimedia.org

Helsingis toimuv Mardilaat keskendub igal aastal ühele Eesti piirkonnale. Viimati oli Virumaa 
laada fookuses 2009. aastal.

Foto: Toomas Dettenborn

PÖFFi programmi 
rikastavad 
spordifilmid
Tänavuse Pimedate Ööde 
filmifestivali (PÖFF) prog-
rammi kuulub taaskord 
Eesti Olümpiakomitee 
(EOK)spordifilmide prog-
ramm. PÖFFi põhiprog-
rammis kuulub neli spor-
difilmi, millele lisandub 
alafestivali, laste- ja noor-
tefilmide festivali Just Film 
programmist veel kuus 
sporditeemalist linateost. 
Käesolev festival on PÖFFi 
ja EOK jaoks neljas järjesti-
kune aasta, kus sporditee-
mad eraldi fookuses on. 20. 
Pimedate Ööde Filmifesti-
val kestab 27. novembrini.
PÖFFi direktori Tiina Loki 
sõnul on spordifilmidel 
festivali programmis oluli-
ne koht. „Kui koostöö algu-
ses oli meil väike kõhklus, 
kas spordifilmid ikka mee-
litavad inimesi kinno, siis 
täna saame kinnitada, et 
meelitavad küll. Sporditee-
malised filmid on toonud 
pea alati kinosaalid rahvast 
täis,“ rääkis Lokk.
Eesti Olümpiakomitee pre-
sidendi Urmas Sõõrumaa 
sõnul on filmikunst ja 
sport mõlemad osa kultuu-
rist. „Eesti spordi- ja fil-
mihuvilise jaoks kohtuvad 
need kaks kultuurivald-
konda PÖFFil. Spordi mõ-
jusaim ja meeldejäävaim 
osa on visuaalne vaatepilt 
sportlikust sooritusest, mis 
tegelikkuses kestab vaid 
hetke. Sealjuures jääb nä-
gemata aga sportlase tee-
kond antud saavutuseni 
või elu pärast seda. Igal 
sportlasel on oma lugu, 
mis on unikaalne, sügav ja 
tähendusrikas. Sellest kõi-
gest osa saamiseks on fil-
mikunst tänaseni parim 
spordilugude jutustamise 
vorm,“ rääkis Sõõrumaa.
„Selle aasta PÖFFi spordi-
filmide programmis on vä-
ga erinevaid linateoseid. 
On lugusid liikumisest kõi-
ge ekstreemsemates asu-
kohtades ning erilisi mo-
mente tippspordi telgita-
gustest, superstaaride 
elust, spordifännide mõte-
test jpm. Kõik PÖFFil linas-
tuvad spordilood on erili-
sed ja garanteerivad vaata-
jatele spordiga kaasas käi-
vad emotsioonid ja tun-
ded. Kutsun kõiki filmi- ja 
spordisõpru kinno!“

Kuulutaja

Foto: Kaader PÖFFil linastuvast 
lumelauafilmist „Neljas 

staadium“
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Rakveres, Narva 24 
asub Mõmmi mängutu-
ba, kus lisaks lastepidu-
deks ruumide rentimise-
le ka huviringe korralda-
takse. Mängutoas toi-
mub beebide võimlemi-
ne ja beebikool, samuti 
loovusring ja kokaklubi.

Liisi Kanna

Mõmmi mängutuba avati tä-
navu esimesel mail. Omanik 
Piret Nõmm rääkis, et ettevõ-
tet looma ajendas isiklik ko-
gemus. „Tahtsin pidada enda 
lapse esimest sünnipäeva, 
vaatasin sobivaid ruume Rak-
veres ja päris sellist, nagu 
oleks tahtnud, ei leidnudki. 
Sealt sai alguse mõte teha 
oma maitse järgi mängutu-
ba.“

Beebivõimlemine 
arendab
Esialgu sai mängutoas pidada 
sünnipäevi, oli sisseelamise 
aeg. Septembris hakkasid toi-
muma ka huviringid.
Beebivõimlemise idee oli sa-
muti seotud Piret Nõmme va-
rasemate kogemustega. Ta 
rääkis, et kui endal laps väike 
oli, soovinuks ta väga beebi-
võimlemises käia, aga siin-
kandis polnud sellist kohta. 
„Sai ainult arsti saatekirjaga 
massaazhi minna,“ selgitas 
omanik ja pani ette, et ka pe-
rearstid võiksid rohkem 
võimlemisse suunata, kui 
näevad, et laps sellist tegevust 
vajab.
„Võimlemises õpitakse harju-
tusi, mis aitavad lapsel hakata 
pöörama, roomama, käputa-
ma. Juhendaja näitab õigeid 
massaazhivõtteid, mida 

Mõmmi mängutoas saab hüpata ja kokata

Mõmmi mängutoa omanik Piret Nõmm koos pisitütrega. 
Foto: Liisi Kanna

emad saavad ka kodus teha ja 
aitavad sel moel lõdvestada 
lapse pinges lihaseid. Võimle-
mine soodustab nii lapse füü-
silist kui vaimset arengut, on 
kasulik gaasivaevuste peleta-
miseks.“
Beebivõimlemine on jagatud 
kahte gruppi: kahe kuni kuue 
kuustele ja seitsme kuni ka-
heteist kuustele beebidele. 
Võimlemine toimub kahel 
korral nädalas väikematele 
beebidele ja kord nädalas 
suurematele beebidele. Saab 
valida nii hommikuse kui õh-
tuse aja vahel. Juhendajaid on 
kaks. „Mõlemad on oma ala 
spetsialistid, õppinud Tartu 
Ülikoolis füsioteraapiat ja 
spetsialiseerunud lastele,“ 

rääkis naine ning lisas, et ka 
teisi ringe juhendavad oma 
ala asjatundjad.
Lisaks võimlemisele toimub 
mängutoas beebikool, mida 
viiakse samuti läbi kahes gru-
pis: kuni ühe aastased ja ühe 
kuni kolme aastased. „Laula-
me ja mängime. On nii liiku-
mis- kui õppimismängud,“ 
tutvustas omanik.
Korraldatakse ka loovusringi 
kahe kuni kuue aastastele las-
tele. „Meil on kaks juhenda-
jat, kes mõtlevad igaks kor-
raks lahedaid tegevusi välja. 
Viimati kasutasime ilmaolu-
sid ära, tegime toas kandiku 
peale pisikesi lumememme-
sid ja värvisime ära.“
Huviringide osas tõi omanik 

Piret välja, et tegelikult paku-
vad need tegevust ka noortele 
emadele endile, kes saavad 
koduseinte vahelt välja ja 
üksteisega suhelda. Ka suure-
mad lapsed võib ringide ajal 
kaasa võtta, neile jätkub män-
gutoas muid tegevusi.
Lisaks koguneb Mõmmi 
mängutoas algklassilaste ko-
kaklubi, kus õpitakse valmis-
tama nii külma kui sooja toi-
tu, aga ka toidu kaunistamise 
kunsti. „See annab palju vaja-
likke teadmisi. Emad ei pea 
ka muretsema, et kas laps pä-
rast kooli endale võileiba ikka 
oskab teha,“ rääkis Piret. Li-
saks söögi valmistamisele 
koostavad klubilised endale 
ka tehtud roogadel põhineva 
kokaraamatu. „Iga kord kirju-
tavad retsepti üles ja panevad 
pildi juurde.“ Näiteks on lap-
sed küpsetanud kananagit-
said, teinud kihilist magustoi-
tu ja valmistanud kaunistatud 
isadepäeva küpsiseid.

Peolaud ja õhtujuht
Ringide kõrval pakub Mõmmi 
mängutuba jätkuvalt peo kor-
raldamise võimalust. Ettevõt-
te kodulehelt saab jälgida te-
gevuste kalendrit ja otse peo-
aja broneerida.
Omanik nentis, et sünnipäe-
valisi on käinud alates ühe-
aastastest kuni 12-13aastaste-
ni välja. „Vanematele lastele 
on meil näiteks Xbox ja pil-
jard.“
Laste vaieldamatu lemmiku-
na tõi omanik esile suure täis-
puhutava batuudi.
Lisaks ruumile pakub Mõm-
mi mängutuba ka peotegevu-
si. „Saab tellida õhtujuhi või 
näomaalingute tegija, ka fo-
tograafi,“ rääkis Piret ning li-
sas, et soovi korral saab neilt 
tellida ka toitlustuse või käsi-
töötordi.

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
19. novembril mängib diskoripuldis meeliköitvat tantsu-
muusikat DJ Andres Kukk
26. novembril muusikat igale maitsele DJ Kalle Allik

Rakvere Teater
18.11. kl 19 Thijl Ulenspiegel s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
19.11. kl 15 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los), peale eten-
dust c´17.15 RT vestleb s. maja kohvikus
19.11. kl 19 Somnambuul v. maja (lav. Sulev Keedus)
19.11. kl 21 Frankie Animals, LP esitluskontsert, s. maja koh-
vikus
23.11. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili Neu-
haus)
24.11. kl 19 Sina maga, mina pesen nõud v. maja (lav. Tarmo 
Tagamets)
24.11. kl 21 Leho Rubise kontsert s. maja trepihallis

Biore Tervisestuudio
Loodusravi ja rohupood Laada tn 5, Rakvere
21. novembril kell 17.30 - 19 Minu terve süda! Südamele va-
jalike õlide, jookide degusteerimine
25. novembril kell 17.30 - 19.30 dr. Riina Raudsiku loeng 
„Süda energeetilisest vaatevinklist“, Hotellis Wesenbergh, 
hind 15 eurot, kohapeal 18 eurot
22. ja 29. novembril tervise või toiduainete sobivuse testimi-
ne, looduravi spetsialist Eve Heinmets
Seljaabi – kiropraktiku A. Grigorjani vastuvõtud esmaspäe-
val ja kolmapäeval
Eelregistreerimine tel 501 7960, info@biore.ee, Laada tn 5 
Rakveres
Müügil suures valikus ortopeedilisi jalatseid ja erinevaid or-
topeedilisi tervisetooteid tooteid, kehtivad sotsiaalabi soo-
dustused
Oled oodatud E-R kell 10 - 18

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Projekti “Väärikalt vananeme - mitmekesiselt tegutseme” 
avaüritus toimub 25. novembril kell 11 Rakvere Kolmainu 
Koguduse Noortemaja saalis. Tauno Toompuu räägib hinge-
haridusest - 500 aastat Reformatsioonist.
27. novembril kell 12 tähistame Rahvusvahelist Puuetega 
Inimeste Päeva Rakvere Kultuurikeskuses. Kavas on tervitu-
sed ja kontsert. Üritus on tasuta.
Buss väljub Tapalt kell 11, peatus Kadrinas ja Huljal. Tagasi 
kell 14.30.
Info 324 2023, 5342 9043
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Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Tallinnas

Tabasalus Klooga mnt 5a
Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Sealiha
Seahakkliha

2,20
2,35

al /kg
/kg

€

€

Avamishinnad Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoes:

Rakveres SUPERHEAD
päevapakkumised!

Avatud
10-21

Avatud
P-N 10-20
R-L 10-00

Rakveres peolaua tellimise võimalus

Telefoni teel ka toitude
ettetellimise võimalus

Vaata infot

Pakkumine
kehtib kuni
30.11.2016

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

Juveeliäris Candra

www.candra.ee
Koidula 1, Rakvere
Tsentrumi l korrus
E-R 9-18, L 9-15
Tel+faks 322 3975
info@candra.ee

Uued käekellad:
Seiko, Lorus, Elite
brändid

Voodipesu ja 220 cm laiade
voodipesukangaste

SOODUSMÜÜK

Palju uusi mustreid
ja väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

Rakvere Kroonikeskuses 18. ja 19. novembril

22. novembril esimese 22

SAEKETI TERITUS TASUTA!

Tel 325 1111

www.kaubahoov.ee

Ainult Rakvere

Husqvarna kaupluses

Niine 4
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