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Juba mais algas kampaa-
nia enneaegselt sündi-
nud laste ja nende vane-
mate toetuseks ning kes-
tab jõuludeni. Kahe pisi-
kese varakult ilmale 
tulnud poja ema Kadi 
Reinberg on oma süda-
measjaks võtnud, et sõ-
num ka Lääne-Virumaal 
leviks.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kadi sõnul asuski ta kampaa-
niat eest vedama, kuna endal 
värske ja valus kogemus kak-
sikutest poegade sünniga, kes 
tänaseks juba kenasti 7-kuus-
teks saanud. „Esimene asi, mis 
peret tabab, on suur ehmatus 
ja iga abi kulub marjaks ära,“ 
selgitas Kadi.

Noore ema sõnul on Eestis 
loomisel ka kogemusnõusta-
jate tugisüsteem: „Haiglas on 
õed ja arstid, aga kogemus-
nõustaja on see, kes on ise 
samas olukorras olnud ning 
mõistab peret ja neid tabanud 
muret enda läbielatu põhjalt.“ 
MTÜ Enneaegsed lapsed ko-
gub toetusi, et saaks uut per-
sonali sellega kogemusnõus-
tajateks koolitada.

Et enneaegsete laste sünnile 
ja nende perede toetamisele 
tähelepanu pöörata, on ellu 

kutsustud ülemaailmne enne-
aegse sünni päev, mida pee-
takse 17. novembril. Kuuen-
dat aastat järjest tähistati seda 
päeva erinevate tegevuste ja 
üritustega ka Eestis. Üheks 
populaarseks toetuse avalda-
mise viisiks on sirelililla vär-
vuse kasutamine oma hoone 
või muu objekti valgustami-
sel.

Rakveres said uue värvila-
henduse Sushi Tiger, Rakvere 
Linnavalitsus, Sonks ilustuu-
dio, Grillers burgerikohvik, 
N-Kaubamaja, Aqva Hotel & 
Spa, Art Cafe, Seminari tä-
nava videolaenutus ja Berliini 
Trahter. „Suur kummardus ja 
tänu Saundland OÜ-le, Ka-
levile ja tema meeskonnale, 
kes toetasid meid kogu val-
gustusega ja nad panid reede 
hilisõhtuni valgusteid paika,“ 
rääkis Kadi.

Sellega aga pole kampaania 
veel lõppenud – detsembri 
lõpuni oodatakse kõiki pisi-
kestele ilmakodanikele ka-
heksajalgu heegeldama. Kadi 
sõnul on nimetatud mängu-
asjad oma kombitsatega lausa 
hädavajalikud: „Enneaegsed 
lapsed on ühendatud toitmis-
sondide ja erinevate anduri-
tega ning kui nad need enda 
küljest lahti tõmbavad, on 
häiresignaalid nii meedikute-
le kui vanematele lisaehma-
tuseks.“ Samuti meenutavad 
kombitsad nabanööri, mida 

lapsed on emaüsas harjunud 
katsuma.

Kadi sõnul on tema poolt 
sotsiaalmeediasse tehtud 
üleskutse saanud väga palju 
positiivset tagasisidet, kuid 
kuna aastas sünnib umbes 
800 enneaegset last, on ka ka-
heksajalgu palju tarvis.

Rakveres on võimalik män-
guasjad üle anda N-Kauba-
maja lasteosakonnas 1. korru-
sel ja Krooniselveri infoletti 
või saata Rakvere Turutare 
Omniva pakiautomaati või 
Kroonikeskuse Itella Smart-
Posti automaati Kadi Rein-
bergi nimele telefoninumbri-
le 5892 4446. Mänguasju oo-
datakse 18. detsembrini.

Kadi selgitas, et heegelda-
ma on kaasatud nii noori kui 
vanu: „Rakvere Sotsiaalkes-
kusesse viime lõngad ise ko-
hale ja kui meil on toredaid 
memmekesi, kellele meeldib 
heegeldada, siis seal on alati 
seltskonnas toredam. „Samuti 
on eragümnaasium ja Rakve-
re Avatud Noortekeskus oma 
abikätt pakkunud ja koostöös 
Rakvere Linnnavalitsusega 
on kampaania sõnum edasta-
tud Rakvere koolidele, et õpi-
lased saaksid ka oma panuse 
selle jaoks anda.

Lisainfo saamiseks võib jul-
gesti Kadile helistada ja kirju-
tada Facebooki.

Pisikesed käed ootavad kaheksajalgu

Heegeldades pea meeles:
• kaisukad peavad olema masinpestavad 60 kraadi juures (lõng 

ei tohi pesus venida);
• kasuta soovitatavalt 100% puuvillast lõnga, väldi villast lõnga 

allergiaohu tõttu(v.a alpaka vill);
• lõng ei tohi ajada ebemeid ega niite (kindlasti pöörata sellele 

tõsist tähelepanu, sest enneaegsete beebide kopsud on väga 
haavatavad ja igasugused lenduvad ebemed võivad neid kah-
justada);

• kõik detailid peavad olema kõvasti kinnitatud;
• kaisukas ei tohi olla liiga väike (ja ka mitte liiga suur –  dia-

meeter suurem kui 4,5 cm);
• jalgade pikkus maksimaalselt 20 cm;
• aasad ja avad peavad olema võimalikult väikesed, et pisikesed 

näpud sinna sisse ei takerduks;
• täidiseks sobib tavaline polüestrist padjatäidis, mis on masin-

pestav;
• selleks, et täidise ebemed ei tuleks koe vahelt välja, pane täidis 

eraldi nailonsuka sisse;
• heegelduse koetihedus peab olema selline, et täidis välja ei 

tule;
• ära kasuta turvasilmi, silmad tuleb tikkida pisikeste vahedega.

Kaheksajala heegeldamise juhend
Tingmärgid:
aass – aassilmus, ah – ahelsilmus, ks – kinnissilmus, ps – 

poolsammas, s – ühekordne sammas, x – korda
• Detailid heegeldatakse ringselt ilma ridu ühendamata (kui 

pole märgitud teisiti.
• Kasuta silmusemärkijat või lühikest lõngajuppi, et tähistada 

ära iga uue ringi algus.
• Jäta detaili kokku õmblemiseks pikk lõngasaba.

KEHA
Kasuta põhitooni. Heegeldatakse ülevalt alla.
1: heegelda 6 ks võluringi [6]
2: heegelda 2 ks igasse ks-sse [12]
3: (1 ks, siis 2 ks järgmisse ks-sse) 6 korda [18]
4: ( 2 ks, siis 2 ks järgmisse ks-sse) 6 korda [24]
5: ( 3 ks, siis 2 ks järgmisse ks-sse) 6 korda [30]
6: ( 4 ks, siis 2 ks järgmisse ks-sse) 6 korda [36]
7: ( 5 ks, siis 2 ks järgmisse ks-sse) 6 korda [42]
8-12: 1 ks igasse ks-sse
13: (5 ks, heegelda 2 ks kokku) 6 korda [36]
14-15: 1 ks igasse ks-sse
16: (4 ks, heegelda 2 ks kokku) 6 korda [30]
17-18: 1 ks igasse ks-sse
19: heegeldades ainult tagumistesse aasadesse: (3 x ks, hee-

gelda 2 ks kokku) 6 korda [24]

NB! Eesmistesse aasadesse heegeldame pärastpoole satsi.
Nüüd heegelda kombitsad. Esimene on lühike, teine pikk.
Kogu järgnev ring heegeldatakse eesmistesse aasadesse. 

Tagumised aasad jäävad järgmise ringi tarbeks kõrvale. Hea 
oleks esimene tagumistest aasadest silmusemärkijaga ära tä-
histada, siis on järgmise ringi algust lihtsam üles leida.

20: Tee 25 ah. Alustades heegelnõelast teisest silmusest (2 
ks järgmisse ah-sse, 1 ks järgmisse ah-sse) 12 korda, tee ks 
kolme järgmise silmuse eesmisse aasa. Tee 35 ah. Alustades 
heegelnõelast teisest silmusest (2 ks järgmisse ah-sse, 1 ks 
järgmisse ah-sse) 17 korda, tee ks kolme järgmise silmuse 
eesmisse aasa. Korda juhiseid algusest peale, kokku 4 korda, 
nii et moodustub 8 kombitsat.

Täida keha täitematerjaliga.
21: Heegeldades eelmise ringi tagumistesse aasadesse: (1 x 

ks, heegelda 2 ks kokku) 8 korda [16]
22: (Heegelda 2 ks kokku) 8 korda [8]
Jäta pikk lõngasaba ja sulge keha alla jäänud ava.
SATS
Kasuta kontrasttooni. Hoia kaheksajalga tagurpidi ja alus-

ta heegeldamist 19 ringil välja jäetud silmustesse. Tee 1 ah. 
* Ks + ps samasse silmusesse, 3 x s järgmisse silmusesse, ps + 
ks järgmisse silmusesse. Korda veel 9 korda * alates, ainult et 
järgmistel kordades alusta heegeldamist järgmisest silmusest.

Kinnita ja peida lõngasabad. Soovi korral tiki nägu.

Kadi Reinbergi pisipojad oma kaheksajalgadega.
Foto: erakogu



UUDISED

Möödunud nädala lõpul 
külastas Taavi Rõivas 
Lääne-Virumaa suuri 
tööandjaid, et tutvuda 
tootmistega ja kuulda 
vahetult siinsete ettevõt-
jate mõtteid-muresid.

Liisi Kanna

Eelolevatel Riigikogu va-
limistel Reformierakonna 
Lääne-Virumaa esinumbriks 
olev endine peaminister Taa-
vi Rõivas rääkis, et maakon-
dade tuleviku alus on see, kui 
palju on seal töökohti.

„On väga oluline, et jätkuks 
ettevõtteid, mis näevad oma 
tulevikku maakonnas koha-
peal,“ toonitas Rõivas. „Töö-
kohtade olemasolu ka väik-
semates kohtades tagab riigi 
tasakaalustatud arengu.“

Reformierakondlane tun-
nistas, et objektiivselt võttes 
on Tallinna ümbruses sageli 
lihtsam ehitada ja areneda, 
ning märkis, et seda enam 
väärivad tunnustust pealin-
nast kaugemal tegutsevad et-
tevõtted.

Muljed Lepnalt
Lääne-Virumaa visiidil külas-
tas Rõivas kaht Väike-Maar-
ja lähistel asuva ettevõtet – 
loomsete jäätmete käitlemi-
sega tegelevat AS Vireeni ja 
Väike-Maarja suurimat töö-
andjat, puitkilpmaju toot-
vat OÜ Baltic Log Cabins’i . 
Lisaks väisas poliitik Grossi 
Toidukaupade jaeketti oma-
va AS OG Elektra kompleksi 
Lepnal.

17. novembril peeti vää-
rikalt Kaitseliidu Viru 
maleva sajandat juubelit, 
mis toimus Haljala rah-
vamajas. Aktusel auta-
sustati tublimaid meda-
lite ja meenetega, mee-
nutati ajalugu ning rää-
giti tulevikust.

Eliisa Sild

Sündmus algas piduliku aktu-
sega, kus Viru maleva pealik 
kolonelleitnant Viktor Kal-
nitski kõneles: „2018 on see 
aasta, kus me tähistame juu-
belit Eesti Vabariigis, kaitse-
väes, Kaitseliidus, Viru male-
vas. Täna me tähistame Kait-
seliidu Viru maleva sajandat 
aastapäeva. Maleva ajalugu 
sai alguse 11. novembril 
1918. aastal. Viru malevaga 
liitusid Virumaal elavad ini-
mesed, kes tahtsid panusta-
da noore vabariigi kaitsesse. 
Seda tehakse vaid ühe ees-
märgi nimel – Eesti Vabariigi 

nimel.“
„Meie organisatsioon põ-

hineb vabatahtlikkusele ja 
kaitseväe ühistele väärtustele. 
Need väärtused on missioo-
niteadlikkus, usaldus, kogu-
kondlikkus ja jätkusuutlikkus. 
Aga vundament on inimesed. 
Alates sõdurist, lõpetades 
kindraliga. Need on inime-
sed, kes panustavad oma te-
gevusega. Ilma vabatahtlike 
liikmeteta poleks Kaitseliitu 
olemas,“ jätkas ta.

„Viru malevasse kuuluvad 
väga toredad, tublid, koos-
töövõimelised ja mis kõige 
tähtsam, isamaalised inime-
sed,“ lõpetas Kalnitski kokku-
võtlikult oma kõne.

Sõna võttis ka Kaitseliidu 
ülem kindralmajor Meelis 
Kiili, kes tunneb end Viru 
malevasse tulles alati hästi: 
„Kaitseliidu ülemana käin ma 
mööda Eestit ringi ja külastan 
kõiki malevaid. Ütlen ausalt, 
et siia Virusse tulles, tulen 
kui koju. Tulen koju, sest ma 
tunnen, et ma kuulun siia.“

„Täna me tähistame sadat 

Viru malev tähistas 100. aastapäeva

Viru maleva pealik Viktor Kalnitski kõnet pidamas.
Foto: Eliisa Sild

aastat Viru malevas. Kui me 
täpsemalt mõtleme, siis mida 
me tähistame?“ arutles kind-
ralmajor Kiili.

„Me tähistame iseendaks 
olemist, sest 100 aastat taga-
si otsustasid Eesti mehed ja 
naised, et nüüd aitab. Nüüd 

Taavi Rõivas väisas OG Elektrat

AS OG Elektra omanik Oleg Gross ja reformierakondlane Taavi Rõivas tutvumas ettevõtte Lepnal asuva 
kompleksiga.

Foto: Kristo Enn Vaga

on meie tulevik meie enda 
kätes. Oleme valmis end oh-
verdama, et meie ise, me lap-
sed, isad, emad, vennad, õed 
saaksid olla just need, kes me 
tahame olla. Need, kes me 
oleme olnud aastatuhandeid. 
Selle põhimõtte kandjaks 
saab olla ainult rahvas,“ jätkas 
Kaitseliidu ülem.

Sõnavõtu pidas ka Naisko-
dukaitse Viru ringkonna esi-
naine Lea Matusorg. „Naisko-
dukaitse on organisatsioon, 
kus vanus ei olegi nii oluline, 
vaid tähtis on oma panuse 
andmine vastavalt oma või-
metele ja oskustele,“ sõnas 
Matusorg.

„Sel aastal osales õppusel 
„Siil“ 43 naiskodukaitse liiget 
ja Väike-Maarjas viidi esma-
kordselt läbi edukalt evakuat-
siooniõppus ning seal oli hõi-
vatud 58 liiget. Need numb-
rid võiksid olla aga veelgi 
suuremad ja selle nimel me 
tänasel päeval ka pingutame,“ 
jätkas ta.

Esinaine lisas, et 2018 aasta 
oli Naiskodukaitse organi-

satsiooni jaoks väga edukas. 
„Viru ringkonna võistkond 
saavutas esmaabi erialavõist-
lusel esimese koha. Veel 
võeti osa välitoitlustuse eri-
alavõistlusest ja jätkuvalt on 
olnud meie Naiskodukaitse 
ringkonnal välja panna kaks 
võistkonda koormusmatka-
le. Lisaks on saavutatud häid 
tulemusi laskespordis ja kaasa 
on löödud mitmetel erineva-
tel sõjalis-sportlikel võistlus-
tel,“ loetles Matusorg.

„Naiskodukaitse sajani on 
aga meil mõned aastad. Kuid 
ükski organisatsioon ei kes-
taks, kui sellega ei liituks uusi 
liikmeid ja selle nimel teevad 
tublit tööd meie noortejuhid,“ 
lisas esinaine.

Pärast aktust möödus õhtu 
rõõmsameelse kaitseliitlase 
Aivar Riisalu juhtimisel. Toi-
mus pidulik vastuvõtt ning 
seejärel sai nautida head toitu 
ja kontserti. Samuti oli rah-
val võimalus end jäädvustada 
„Kaitseliit 100“ seina taustal.

„OG Elektra puhul meeldis 
mulle väga, et keskus asub 
maakonnas kohapeal ning ka 
nende võimsad tulevikuplaa-
nid on Virumaast lähtuvad,“ 
märkis Rõivas. „Kogu logis-
tika käib Rakvere külje alt 
läbi,“ rõhutas ta.

Taavi Rõivas külastas 
kompleksi esimest korda 
ning talle tutvustati Grossi 
Toidukaupade jaeketi eripä-
ra – oma tootmist. „Mulje oli 
väga võimas – kui palju on 
tähelepanu pööratud logisti-
ka sujuvale korraldamisele ja 
erinevate valdkondade toidu-
ainete tootmise arendamise-
le,“ märkis poliitik.

„Seni olin keskust ainult 
väljastpoolt näinud ja juba 
väljast on see tegelikult mul-

jetavaldav,“ tõdes Rõivas.

Otsene tagasiside
Taavi Rõivas rääkis, et külas-
tab ettevõtjaid päris palju, et 
tutvuda, aga 
saada ka otse 
allikast tagasi-
sidet – millised 
on ettevõtte 
mured. „See 
on hindamatu 
tähendusega – 
ilma selleta ei 
olegi võima-
lik oma tööd 
teha,“ kinnitas poliitik.

„Vaja on otse küsida. Ja seda 
ei ole kõige parem teha semi-
nariruumis, kus aega napib, 
vaid kohapeal, kus saab tut-
vuda ka tootmisprotsessiga,“ 

arvas Rõivas. „Ja kui poliitik 
peab panema selga valge kit-
li, siis on kõigil piltide pealt 
seda pärast naljakas vaada-
ta,“ lisas ta muhedalt. „Aga 

see on õige – 
nõuded pea-
vad kehtima 
kõigile!“

AS OG 
Elektra oma-
nik Oleg Gross 
nentis, et tema 
jaoks on sa-
muti oluline, 
eriti nüüd va-

limiste eel, poliitikutega otse 
suhelda. „Ettevõtjana näen 
probleeme, mida ei ole tä-
naseks suudetud lahendada. 
Olen huvitatud, et majandu-
ses teatud muudatused toi-

muksid ning tulevane valitsus 
teaks, millised probleemid et-
tevõtjatel on,“ selgitas Gross.

„Ma ei viska kinnast ühele-
gi erakonnale, aga uus koalit-
sioon võiks olla rohkem näo-
ga ettevõtja poole, ja mitte 
ainult ettevõtja, vaid ka ini-
mese poole,“ lausus Gross.

Tööjõupuudus
Nii Rõivas kui Gross mär-
kisid, et kohtumisel AS OG 
Elektra kompleksis kesken-
duti kahele suurele teemale – 
töötajate nappus ja maksupo-
liitika.

„Täna on väga tõsine prob-
leem tööjõupuudus – nii os-
kustööjõu kui ka lihttööliste 
puudus,“ tõi Gross välja enda 
jaoks ühe suurima murekoha.

Taavi Rõivas tõdes, et üle 
Eesti valitsev töötajate nap-
pus paneb ettevõtetele tugeva 
palgasurve. „Samas külasta-
tud kolm ettevõtet töötavad 
välja innovaatilisi lahendusi, 
kuidas tõusva palgasurve ja 
töötajate vähesuse tingimus-
tes edukad olla,“ kiitis poliitik 
firmade pealehakkamist.

Grossi hinnangul on lisa-
töökäte leidmise üheks lahen-
duseks lasta riiki sisse haritud 
noori välismaalasi.

„Meil on 25 võõrtöölist 
kogu firma peale. Koosolekul 
palusin tõsta käsi neil, kellel 
on kõrgharidus. Tõusis 20 
kätt. See pani imestama,“ rää-
kis Gross, märkides, et tegu 
oli lihttöölistega. „Ja töökvali-
teet on väga hea!“

Grossi hinnangul võiks 
tuua näiteks Ukrainast hari-
tud noori – nad tuleksid va-
bale turule ja töötaksid ennast 

ise üles.

Maksusüsteem
Suure valupunktina tõi Oleg 
Gross esile ka maksupoliitika. 
„Aktsiisid on praegu täiesti 
paigast ära. Täna on meil akt-
siisid sama kõrged kui arene-
nud riikides, aga sissetulekud 
on kolm korda väiksemad. 
Sellega tuleb suhtarvudes 
maksukoormus Eesti inime-
sele kolm korda kõrgem kui 
arenenud riikides,“ rääkis et-
tevõtja.

„Väikest riiki ongi kallis 
pidada, aga seda enam tuleb 
vaadata, kuidas seda mak-
sutulu kulutada. Riik peaks 
olema natukene säästvam, 
vaatama raha peale nii nagu 
eraettevõtja,“ sõnas Gross.

Ta märkis seejuures, et et-
tevõtlust tuleks toetada selle 
rolli tõttu kogu süsteemis – 
selleks, et oleks midagi jaga-
da, on tarvis ettevõtjatelt saa-
davat maksutulu.

Just maksupoliitika on Taa-
vi Rõivase sõnul ettevõtjatega 
kohtudes pea alati kõnetee-
maks. „Maksusüsteem peab 
olema selline, et maksude ta-
sumine oleks nii ettevõtjatele 
kui eraisikutele jõukohane. Ja 
see ei tohi minna liiga keeru-
liseks,“ võttis Rõivas oma nä-
gemuse lühidalt kokku.

„Minu arvamus riigi rol-
list – riik peab tegema kõik, 
et ettevõtjatel oleks hea toi-
metada. Oluline on tagada 
jõukohane maksukoormus ja 
aus konkurents. Vähendada 
tuleks ka bürokraatiat, mille-
ga tegelemine võtab ettevõtja 
ajast liiga suure osa ära,“ rõ-
hutas Rõivas.

Taavi Rõivas: „Kui polii-
tik peab panema selga 
valge kitli, siis on kõigil 

piltide pealt seda pärast 
naljakas vaadata. Aga 
see on õige – nõuded 

peavad kehtima kõigile!“
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Pakkuda tööd raietöölisele või 
töölistele, vajalik oma varustus. Töö 
Rakverest 25 km. Tel 5785 5933

• Vajatakse võsalõikajat, tööd ca 1,4 
ha. Tel 5785 5933

• Võtan tööle saeraami operaatori 
(töökoht 50 km Rakverest). Helistada 
tel 504 6111

• Voyage OÜ pakub tööd bussijuhile 
Haljala (töötajate-õpilaste vedu). 
Osaline tööaeg, sobib ka pensionärile. 
Info tel 509 2583

• Pakun tööd metsaväljaveo trak-
toristile. Traktor on MTZ-82. Info 
tel 514 6788

• Ettevõte pakub tööd võõrdepõr-
sasigala mehhaanik-operaatorile 
Assamallas. Info: info@nurksesf.ee, 
tel 5648 4488

• Pakun tööd Eestis sisetööna kal-
lurpoolhaagisega auto Dad 95 XF ja 
Eesi-Soome -Sankt-Peterburg-Ivang-
orod, auto Mercedes Benz. Tel 502 0589

• Pakun tööd CE-kat (poolhaagis) va-
hetusautojuhile. Soome-Rootsi-Taa-
ni-Soome liinile. Graafi k 2 nädalat tööl, 
1vaba. Töötasu 75 €/päev neto. Muu 
Uum OÜ. Tel 5559 3012

• OÜ Puider Pajustis pakub tööd 
tõstukijuhile. Info tööpäeviti 
10.00-16.00 telefonil 529 4854

• Otsime Rakverre ja Kundasse tublisid 
puhastusteenindajaid hommikul ja 
õhtul, osalise tööajaga. Helistada tel 
5610 3887

• Vajan koduabilist 10 tundi kuus, 
majutus, soovitav üksik korralik naine, 
mittesuitsetaja. Kiire! Tel 554 6490

• Otsime usaldusväärset inimest, kes 
kord nädalas käiks Arknal asuvas era-
majas koristamas. Lisainfo aadressil 
ksoomelt@gmail.com ja tel 5820 0429

• RRLektus AS võtab tööle KÖÖGIABI-
TÖÖLISE Rakveres asuvasse Nord 
tootmisesse. Info tel 5304 3162, e-mail: 
nordtootmine@meietoidukaubad.ee

• Otsin elektrikut, kes saab tehtud töö 
vastavalt vajadusele ka vormistada. 
Tel 523 6447

• Vajame detsembriks müüjaid ilutu-
lestike müügilettidesse Rakveres. Tel 
5777 9999, pariis@pariis.ee

• Otsin vanade uste-akende ning 
mööbli renoveerijat Tapal. Tel 503 
4972

AS Rakvere Metsamajand 
võtab tööle

USTE JA AKENDE 
VALMISTAJAID.

Lisainfo tel +372 501 7456

• Kogemustega ja kohusetundlik ma-
jahoidja/kojamees soovib leida tööd. 
Tel 5565 4047

• Inglise ja saksa keele kiirkursus 20 
tundi vajadusel jätkame algajatele ja 
taasalustajatele Tsentrumis Koidula 
1 alates E 26.11, T 27.11, K 28.11 ja N 
29.11 kella 18-19.30. Hind 60 € (sisal-
dab õppematerjale). Reg tel 5566 1419

SA Kiusamisvaba Kool viib 
27. novembril Tallinnas ja 
28. novembril Haapsalus läbi 
KiVa kiusuennetusprogram-
mi tutvustusüritused, kuhu 
on oodatud kõik kooliperede 
liikmed ja haridusametnikud, 
kes sooviksid programmist 
rohkem teada.

Üritustel saab vastused 
järgmistele ja 
teistelegi sh 
osalejate endi 
poolt esitatud 
küs imuste le : 
mis on ja mis ei 
ole kiusamine – 
mida teadus 
ütleb, millised 
on kiusamise 
vähendamise võimalused ja 
praktikad maailma ja Eesti 
koolides, miks ja kuidas KiVa 
programm töötab?

SA Kiusamisvaba Kooli te-
gevjuhi Triin Toomesaare 
sõnul loodetakse KiVa prog-
rammi avalikuma tutvusta-
mise kaudu leida juurde neid 
teadlikke ja motiveeritud 
kooliperesid, kes programmi 
kasutusele võtta sooviksid.

„Hetkel rakendab KiVa 
programmi Eestis kokku 70 

kooli ja õp-
pekohta, mis 
teeb väga üm-
marguselt vaid 
15 protsenti 
Eesti kooli-
dest, kuid kiu-
suennetusega 
s ü s t e e m s e l t 
ning teadus- ja 

tõenduspõhiselt tegelevate 
koolide arv peaks olema palju 
suurem,” täpsustas ta.

„Ennetus- ja sekkumistöö-

ga alustamine jääb tihti just 
selle taha, et pole jõutud enda 
jaoks läbi mõelda, kuidas just 
tõhus kiusamise vähendami-
ne välja peaks nägema ning 
millised on kooliperede jaoks 
kõige mõjusamad tööriistad,” 
lisas Toomesaar.

Tutvustusüritused toimu-
vad 27. novembril kell 14–16 
Tallinnas Õpetajate Majas 
(Raekoja plats 14) ja 28. no-
vembril kell 13–15 Haapsalu 
Linna Algkoolis (Ehte 14). 
Tallinnas viib üritust läbi 
sihtasutuse tegevjuht Triin 
Toomesaar ja Haapsalus koo-
litusjuht ning uuringukoordi-
naator Kristiina Treial. Mõ-
lemad on ka Turu Ülikoolis 
sertifitseeritud KiVa koolita-
jad.

Kuulutaja

Tutvustatakse KiVa 
kiusuennetusprogrammi

Osalemiseks palu-
takse registreeruda, 
vastava veebivormini 

leiate aadressilt 
kiusamisvaba.ee/
tutvustusyritused/
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Rakvere Kolmainu ko-
gudus sai hiljuti toetust 
ehitamaks vana pasto-
raadimaja teisele korru-
sele korterid intellekti-
puudega inimestele. 
Nüüd kogutakse aga 
hoogu juba uueks pro-
jektiks – hoone esimesel 
korrusel tegutseva töö-
keskuse puutöötoa sisus-
tamiseks.

Liisi Kanna

Poolteist aastat tagasi kirjutas 
Kuulutaja Rakvere Kolmai-
nu koguduse kogukonnamaja 
arenguplaanidest, milledega 
on nüüdseks ka edasi liigutud.

Kui toona oli vaimupuu-
dega noorte töökeskus alles 
käivitunud ning inimesed 
osalesid sealsetes tegevustes 
üksnes omaks rõõmuks ja 
ebaregulaarselt, siis praegu-
seks on jõutud konkreetsete 
lepinguteni.

„Püsivalt käib meil tööl 
15 inimest. Oleme sõlmi-
nud nüüd ka koostöölepingu 
Sotsiaalkindlustusametiga, 
pakume neile toetava tööta-
mise teenust. Praegu tellib 
Sotsiaalkindlustusamet seda 
meilt kümnele inimesele, kes 
on siia ametlikult tööle suu-
natud,“ selgitas Viru praost-

konna praost, Rakvere Kol-
mainu koguduse vaimulik 
Tauno Toompuu.

Viie vabatahtliku juhendaja 
kõrval on tänaseks keskusesse 
võetud ka palgaline töötaja – 
koordineerija. „Töömaht on 
ikkagi tasapisi kasvanud ja 
ainult vabatahtlikega ei suu-
da seda koordineerida. Bü-
rokraatia peab korras olema 
ja selleks on vaja kedagi, kes 
võtab vastutuse enda peale,“ 
märkis vaimulik.

Töökoda kõigile 
huvilistele
Praegu tegeletakse aktiivselt 
töökeskusesse puutöötoa si-
sustuse leidmisega, mille tar-
beks ka internetis Hooandja 
abil toetust kogutakse.

„Praegu on meil siin lae-
nuks ja kingituseks saadud 
tööõpetuselauad, käsisaed, 
vändaga puur ja sellised liht-
samad asjad. 
Aga tegelikult 
päris paljudele, 
kes siin koos 
käivad, puutöö 
hästi meeldib 
ja nad olek-
sid võimelised 
rohkem tege-
ma,“ selgitas 
Toompuu.

Eelarve, millega vajaliku 
soetada saak ning mida ka 
Hooandja vahendusel anne-
tustena koguda loodetakse, 

Kolmainu koguduse pro-
jekti kohta „Aita sisus-

tada kaasaegne puutöö-
tuba!“ saate täpsemalt 
lugeda ja oma panuse 
anda aadressil www.

hooandja.ee.

Rakvere Kolmainu koguduse vaimulik Tauno Toompuu tutvustamas olemasolevaid lihtsamaid vahendeid 
puutööruumis, mille korralikuks sisustamiseks annetusi kogutakse.

Foto: Liisi Kanna

Rakvere kogukonnamaja areneb jõudsalt

on 5000 eurot. „Sellega saak-
sime toa sisustada nii, et siin 
oleks puurpink, paksusmasin, 
höövel, saag ning mõned trel-

lid ja väikse-
mad käsitöö-
riistad veel,“ 
loetles vaimu-
lik.

„Saksamaalt 
saime vahen-
did ruumi 
enda korda 
t e g e m i s e k s , 
remondiks , “ 

lausus Toompuu toa üldilme-
le viidates, selgitades, et töö-
keskust rajades selleks raha 
ei jätkunud, kuid 2019. aas-

tal saab see kindlasti valmis. 
„Olekski hea, kui saaksime 
siis kohe siia seadmed ka sis-
se,“ märkis ta.

Töökoda ei ole aga mõel-
dud mitte üksnes keskuse 
töötajatele, vaid ka teistele 
huvilistele. „Mõte on, et kui 
kahel korral nädalas käivad 
päevasel ajal siin töökeskuse 
inimesed, siis muul ajal oleks 
see töökoda teistele inimeste-
le kasutamiseks. Kui on tarvis 
mõnd suurt tööriista, mida 
endale koju ei soeta, siis saab 
siia tulla ja kasutada,“ selgi-
tas Toompuu, lisades, et seda 
saaks teha väikese annetuse 
eest, mis kataks elektrikulud 

jms.

Rahastus korterite 
ehitamiseks
Nii töökeskuse kui terve 
maja arendamisel ongi ees-
märgiks olla olemas ja abiks 
kogukonnale laiemalt, mitte 
üksnes koguduse liikmetele. 
Panustamise üheks plaani-
tavaks suunaks on algusest 
peale olnud ka kogukonnas 
elamise teenuse pakkumine. 
„See on samuti mõeldud in-
tellektipuudega inimestele, et 
nad saaksid tulla ja elada siin,“ 
selgitas Tauno Toompuu.

Nüüd ongi kogukonnamaja 
kui terviku arendamises astu-

tud suur samm edasi – kogu-
dus sai Sotsiaalministeeriumi 
kaudu ligi 300 000 euro suu-
ruse toetuse ehitamaks hoone 
teisele korrusele välja vasta-
vad eluruumid.

Tegu on Euroopa Liidu ra-
hastusega erihoolekande tee-
nuste reorganiseerimiseks. 
„Mõte on suured hooldeko-
dud ümber reorganiseerida 
väiksemateks mõnusamateks 
üksusteks. Kümme inimest 
maksimaalselt võib ühes ük-
suses olla. Eesmärk on, et nad 
elaksid seal võimalikult ise-
seisvalt – keegi hoiab silma 
peal, kuid ei tee nende eest 
asju ära,“ rääkis Kolmainu ko-
guduse vaimulik.

„Meil ongi kümnele ini-
mesele korterid planeeritud, 
praegu käib projekteerimine. 
Kui kõik hästi läheb, peak-
sime järgmine aasta ehitama 
hakkama,“ jätkas Toompuu.

Ta nentis, et praegu on juba 
soovijatest järjekord: „Suur 
osa keskuses tööl käijaist ela-
vad koos vanematega ja ta-
haksid kohe tulla siia elama.“

Vaimulik lisas lõpetuseks, 
et eesmärk on kogu maja täie-
likult valmis saada – kui kor-
terid ehitatud, on üle poole 
korda tehtud. „Linnaruumi 
jaoks on ka oluline, et maja 
oleks kasutuses ja korras – 
asume ju Pikal tänaval,“ selgi-
tas Tauno Toompuu.

Kuulutaja reede, 23. november 2018 5



TERVIS

„Ajurveedas on hilissügi-
se jaoks iidne soovitus – 
inimese füüsiline keha 
on terve ja meel alati 
rõõmus, kui ta teadli-
kult püsib looduse rüt-
mis,“ ütles Eesti tuntuim 
ajurveeda edendaja, Põ-
listarkuste ja Rahvaravi 
Kooli lektor, raamatu 
„Elu maitsed: praktiline 
ajurveeda“ autor Kaja 
Keil.

Kaire Kenk

Toit mõjutab ajurveeda 
printsiipide kohaselt nii füü-
silist keha kui ka silmale näh-
tamatuid peenenergiaid. Val-
gud, süsivesikud, vitamiinid 
ja mineraalid on olulised füü-
silise keha heaoluks. Toidust 
saadav peenenergia ehk prana 
toidab energiakeha. See on 
samuti oluline nagu füüsilise 
keha toitmine.

Kõiki ümbertöötlemise 
protsesse juhivad kolm eri-
nevat liiki bioenergeetilist 
jõudu, mida kutsutakse nen-
de kogunemisel doshadeks. 
Need on Vata, Pitta ja Kapha, 
mis koosnevad erinevatest 
algelementidest. Vata õhust 
ja eetrist, Pitta tulest ja veest, 
Kapha maast ja veest.

„Sügisel valitseb õues Vata 
ehk õhu ja ruumi energia, mis 
toob endaga kaasa palju kaoo-
tilist liikumist. Viimasega 
kaasneb pea alati stress, mis 

Lääne-Virumaa Tervisenõu-
kogu ja Lääne-Viru Omava-
litsuste Liit (VIROL) valisid 
aasta tervisedendajaks Kadri-
na Spordikeskuse juhi Robert 
Salepi.

VIROLi turvalisuse ja rah-
vatervise spetsialisti ning 
Lääne-Viru Tervisenõukogu 
esimehe Kaidy Aljama sõnul 
langes valik Roberti kasuks 
eelkõige seetõttu, et ta on 
oma tegevustes järjepidev, 
uuendusmeelne ning panus-
tab paljudes oma tegevustes 
vabatahtlikult.

Näidetena tõi Aljama välja 
selle, et Robert on üheks eest-
vedajaks „Terve Rakvere lii-
gub“ sarja juures, panustanud 
Ööjooksu meeskonnas üle 
viie aasta, korraldab teist aas-
tat „Lõpuks koju“ matka ning 
on ka ise aktiivne liikuja.

Robert esitati nominendiks 
kahel korral – Rakvere linna-
valitsuse ning eraisiku poolt. 
Ettepanekus kirjeldati Rober-
tit inimesena, kes soovib teha 
midagi vinget, sportlikku ja 

Tuntud Eesti youtuberid 
Victoria Villig, Martti Hal-
lik ja Liina Ariadne Pedanik 
liitusid Tervise Arengu Ins-
tituudi (TAI) kampaaniaga 
„Aitab kah! Sööme tervisli-
kult!“ ning esitavad noortele 
väljakutse valmistada ise ter-
vislikke toite.

Väljakutsest osavõtmiseks 
tuleb noortel valmistada kas 
hommikupuder, munaroog, 
pasta, tatrapuder lisandiga 
või ahjus küpsetatud köögi-
viljad kana või kalaga ning 
postitada foto toidust Ins-
tagrami koos märksõnadega 
#paremkokkaise ja #tervislik- 
onparem.

Martti, Victoria ja Liina 
valivad välja oma lemmik-
postitused ning kümnel pos-
titajal on võimalik võita ühi-
ne toiduvalmistamise õhtu 
youtuberitega. Lisainfot ja 
soovitusi leiab veebilehelt 
fiidikaru.toitumine.ee. Kam-
paania kestab kuni 9. det-
sembrini.

TAI projektijuhi ja toitu-

misnõustaja Kristin Salupuu 
sõnul on kampaania eesmärk 
viia noorteni sõnumit tervis-
likult ja tasakaalustatult söö-
mise plussidest ja sellest, et 
näksimist, eriti just magusate 
ja soolaste näkside söömist, 
tuleks vähendada.

„Noortel on suurem ener-
giavajadus, ent ka pikad ja ti-
hedad, aktiivsust täis päevad. 
Näksid, nagu krõpsud või 
šokolaad, võivad tunduda 
soodsad ja kiired näljakus-
tutajad, kuid kiire elutempo 
juures võivad seejuures soo-
tuks ununeda soojad täis-
väärtuslikud toidukorrad,“ 
ütles Salupuu.

„Söömisharjumused saa-
vad alguse juba lapseeas ning 
see, kuidas sööme nooru-
kina, mõjutab toitumist ja 
tervist ka täiskasvanuna. Ise 
süüa teha, kas perega või 
sõpradega koos, on lisaks ka 
tore seltskondlik ajaviide,“ 
lisas ta.

Kuulutaja

Youtuberid hakkavad 
tutvustama tervislikku 
toitumist

Lääne-Virumaa aasta 
tervisedendaja on Robert Salep

2018. aasta nominendid
Mirje Vilt – Rakvere 
Kungla Lasteaed
Markel Pajupuu – 
Rakvere Haigla, Karell 
Kiirabi
Tõnu Rummo – ette-
võtja
Marge Mägi – Kadrina 
Huvi-ja Noortekeskus
Meelis Kukk – Viru 
Haigla
Anne Maalman – Roela 
Lasteaed-Põhikool
Merle Laud – Esteetika- 
ja Tantsukool, MyFit-
ness, Aqva Spordikeskus
Riina Ignatov – AS 
Astera
Maria Suslova – Kunda 
Ühisgümnaasium
Toivo Murakas – OG 
Elektra AS

Kadrina Spordikeskuse juht Robert Salep.
Foto: Vladislav Musakko

ühiskondlikku Lääne-Viru-
maa ning kohalike inimeste 
jaoks.

Robert Salep esitatakse VI-
ROLi poolt tunnustamiseks 
ka Sotsiaalministeeriumile, 

mis tunnustab riiklikult maa-
kondade tervisedendajaid ala-
tes 2012. aastast.

Kuulutaja

Ajurveeda abiga tervena läbi hilissügise

Kaja Keil tarvitab talvel toiduvalmistamisel nii rohkelt vürtse ja maitsetaimi, et tal on nende hoidmiseks lausa 
eriline Indiast toodud vürtsilaegas.

Foto: Annika Metsla

kogunedes teeb vastuvõtli-
kuks haigustele,“ selgitas Keil.

Rutiinne igapäevaelu
Sügis on looduses ülemineku 
etapp suvest talve ning selles 
kontekstis oluline vahelüli ka 
tervise säilitamise seisuko-
hast. Viirused ja külmetused 
on seda kergemad tulema, 

mida enam on meie meeltes 
liigset liikumist ja tegevus-
tes ebaregulaarsust. Seega on 
sügise võlusõnaks hea mõttes 
rutiinne igapäevaelu.

„Hoolimata õues valitsevast 
pimedusest, püüdke siiski 
võimalikult vara ärgata, soo-
vitavalt juba kella kuue pai-
ku. Siis ajastate end looduse 

rütmi ning meeled on terveks 
päevaks avatud,“ ütles Keil.

Tema sõnul on hilisematel 
hommikutundidel õhus juba 
raske ja seisva omadusega 
loodusjõud. Seega ei aita liiga 
kauaks voodisse jäämine mit-
te sugugi rohkem välja pu-
hata. Muidugi tuleb varajase 
ärkamise puhul õigel ajal ma-

gama minna. Ka see baseerub 
looduse loogikal.

„Uinumist soodustavad 
justnimelt needsamad raskust 
tootvad loodusjõud, mis on 
uuesti aktiivsed õhtul alates 
kella kuuest kuni kella küm-
neni. Pärast seda ei taha uni 
enam nii kergesti tulla, kuna 
siis võtab teatepulga üle tu-
leelemendi energia, mis too-
dab adrenaliini ja ei lase ma-
gama jääda. Ajurveeda teab, 
et inimene on terve ainult 
siis, kui ta püsib looduse rüt-
mis,“ kinnitas Keil.

Soojad toidud ja vürtsid
Arjuveeda asjatundja sõnul 
tuleks luua päevarütmi rutiin 
nii oma tegemistes kui toidu-
laual. Kõige toitvam, suurem, 
raskem eine tuleks süüa kesk-
päeva paiku. See võiks olla 
värskelt valmistatud soe toit 
ning sooja toitu tuleks süüa 
juba hommikusöögiks.

„Meie loomupä rane see-
detuli agni on kõ ige tuge-
vam just hilissügisel ja talvel, 
kuna keha vajab siis rohkem 
energiat, et sooja hoida ja ka 
raskeid mõ tteid seedida. See-
pä rast on oluline ennast soo-
jaga toita,“ selgitas Keil.

„Eelistage suppe, ü hepaja-
toite, putrusid, kergelt õ liseid 
ja hä sti vü rtsitatud toite, kus 
kõ ik kuus maitset – magus, 
hapu, soolane, terav, mõ ru, 
kootav – oleksid esindatud,“ 
jätkas ta.

„Lisage julgelt vü rtse kõ i-
gele, eriti head on talvel ing-
ver, must pipar, kaneel, nelk, 
kardemon, kurkum, fenkol. 

Vü rtsid lisavad sooja ja aita-
vad ü htlasi rasket toitu seedi-
da. Ka mõ ned kä ä ritatud toi-
dud nagu hapukapsas on hea 
lisand, koos vü rtskö ö mne võ i 
fenkoli seemnetega,“ loetles 
Keil.

Tema sõnul sobivad kül-
mal aastaajal kõik toiduai-
ned, mis on orgaanilised ja 
puhtad, magusa maitseoma-
dusega ning hästi seeditavad. 
„Teraviljadest võiks näiteks 
eelistada bulgurit, vana hea 
nisutera, speltat, täisterariisi. 
Ettevaatlikult tuleks sõltu-
valt oma kehatüübist tarvita-
da otra ja tatart. Kaunviljad 
ja läätsed peavad alati olema 
eelnevalt üle öö leotatud,“ an-
dis arjuveeda spetsialist nõu.

Vee joomine
Veel rääkis Keil, et kõik 
kroonilised valud, nagu lii-
gese- ja luuvalud, võivad sel 
aastaajal tugevneda. Nende-
ga toime tulemiseks on tema 
sõnul heaks profülaktikaks 
näiteks kuuma vee joomine 
söögiaegade vahepeal.

Ta märkis, et vä ga oluli-
ne ongi mitte unustada juua, 
sest talvel kü lmaga me ei ole 
tavaliselt nii janused kui suvel 
kuumaga. Lihtne keha vede-
likupuudus võ ib olla ü heks 
kü lmetuse ja gripi põ hjuseks.

„Seepärast tuleks saada sõb-
raks termosega. Külma vett 
seedib keha kuus tundi. Mina 
keedan hommikul kannutäie 
kuuma vett, panen termoses-
se ja joon lonksude kaupa läbi 
terve päeva,“ soovitas Keil.
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8. DETSEMBER
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TRIO MIILIKE
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TARVANPÄÄ

15. DETSEMBER
ESTEETIKAKOOLI LAPSED, VIRUMAA 

POISTEKOOR, TANTSURING TIPA TAPA,
TANTSURÜHM ANU 

16. DETSEMBER
RAKVERE LINNAORKESTER 

22. DETSEMBER
KUNGLA LASTEAIA ÕNNEMAALASED, 

ESTEETIKAKOOLI LAPSED
23. DETSEMBER

TANTSUSTUUDIO ALIMA JA PANTER 
TANTSIJAD.

ESINEVAD KA KOERAD ERINEVATE 
TRIKKIDEGA JA TOIMUVAD SÕIDUD 

HOBUKAARIKUGA.
 KOHALE TULEB JÕULUVANA.

PÜHAPÄEVITI RAKVERE KRISTLIKE 
KOGUDUSTE ADVENDITERVITUS.

2.12   23.12 
KULTUURIKAVA

ADVENDINADALAVAHETUSTEL KELL 16.00

VABA AEG

Rakvere Teatri väikses majas 
on üleval Tiina Tammetalu 
maalide näitus „Ilu päästab“, 
mis on avatud detsembrikuu 
lõpuni.

Tiina Tammetalu on Ees-
ti Kunstnike Liidu liige, te-
gevkunstnik, esineb ja osaleb 
oma teostega jätkuvalt näi-
tustel nii Eestis kui Euroopas. 
Tammetalu maalid esindavad 
kaasaegset professionaalset 
maalikunsti.

Tammetalu suuremõõtme-
lisi maale võib näha erakogu-
des ning mitmetes prestiižse-
tes riigiasutustes ning avali-
kes ruumides.

Tiina on saanud klassikali-
se akadeemilise maaliharidu-
se Eesti Kunstiakadeemiast, 
täiendanud end hiljem samas 
kaasaegse kunsti alal Inter-
distsiplinaarse kunsti magist-
riõppes.

Nagu kaasaegsele kunst-
nikule kohane, tegutseb 
Tammetalu kunstisiseselt 
paralleelselt mitmel erineval 
loomealal liikudes vabalt eri 
meediate vahel, neid vajadu-
sel ühendades. Nii on ta maa-
limise kõrval pälvinud hulga-
liselt tunnustust ja auhindu 
raamatukunstnikuna.

Seintele jõudnud teoste 
kohta sõnas Tiina järgmist: 
„Et see näitus Rakvere Teatri 
väikses majas saab teoks sa-
mal ajal ja samas majas koos 
uudislavastusega kaasaegselt 
vene naisautorilt, siis mõt-
te- ja sõnamänguna – ja nii 
tasakaalu mõttes – kerkis mul 
kohe keelele tsitaat ühelt tei-
selt venelaselt, mehelt –  suu-
relt Dostojevskilt nimelt: „Ilu 
päästab.““

Teatris saab kaeda 
maalikunsti

Rakvere Teater
23.11 kl 19.00 Lendas üle käopesa venekeelse tõlke või-
malus Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
23.11 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Helen Rekkor)
28.11 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Urmas Lennuk)
29.11 kl 19 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Peeter Raudsepp)

Rakvere kultuurisündmused
5. november–29. november Anni Kärmiku maalinäi-
tus „Põhjamaa ööde kuma“ Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
24. november kell 16 rahvamuusikaansambli „Kungla“ 
40. sünnipäeva kontsert Rakvere Teatris
27. november kell 17 teabepäev elanikkonnale „Jalgade 
hooldus ja jalaravi“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
28. november kell 13.30 mälutreening Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
2. detsember kell 17 Jõuluküla avamine Rakvere 
Keskväljakul, peaesineja Birgit

Gustavi Maja
29. november kell 18 Liis Orava loeng „Toida oma ter-
vist taimeväega“
4. detsember kell 18 Mai Agate Väljataga loeng „Val-
guskandjad“
Palun eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gus-
tavimaja.eu

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
 Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäev-koo-
litus toimub 26. novembril, esmaspäeval, kell 13 Rak-
veres Targa Maja ruumis 114. Diana Legušš Tervise 
Abi OÜst tutvustab uusi kuulmisabivahendeid (ukse-
kellad, kommunikaatorid, suitsuandurid, äratuskellad 
jne). Võimalus tellida abivahendi kaardiga ja soodustu-
sega. Ootame kõiki asjast huvitatud inimesi ja ka uusi 
liikmeid.

Tiina Tammetalu näituse avamisel.
Foto: Helen Solovjev

Nii sai see näitus ka nime-
tatud. „Ilu päästab“. „Sest ilu-
sad need pildid, mis seekord 
Rakverre üles saavad, on. Mis 
seal salata või pikalt keeruta-
da,“ jätkas kunstnik.

„Näitusel on kaks osa, „Suur 
akvarellipersonaal“ – pilte lä-
hematelt ja kaugematelt rei-
sidelt. Siin on otsitud rütme, 
värve, hõllandusi ja meele-
olusid ning paberile on vee, 
värvi ja valguse abil pandud 
ka vähem või rohkem abstra-
heeritud loodusmotiive,“ kir-

jeldas Tiina.
„Teine osa näitusest – „Mu-

seaalseid palasid Tammetalu 
Galeriist“ –  toob sisse figu-
ratsiooni, otsides igavest, sul-
nist ja hästi-hästi magusat – st 
päris tõesti ilusat – ilu naiste 
ja tütarlaste näol, keda näeme 
varasema perioodi õlimaali-
del, sekka mõni ka uuematelt 
akrüülidelt minu enda Stuu-
dio-Galerii kogudest,“ lisas ta.

Kuulutaja

Rakverre jõuab 
rändnäitus
30. novembrist on Lääne- 
Virumaa Keskraamatuko-
gus üleval rändnäitus „Et 
rada ei rohtuks“.

2017. aasta suvel rända-
sid jutuvestja Piret Päär ja 
fotograaf Maarja Urb Ees-
timaal ringi ja kogusid mä-
lestusi 20. sajandi jutuvest-
mise traditsiooni kohta.

Näitusele on välja nopi-
tud vaid mõned mälestuste 
killukesed, mis ehk aitavad 
juhatada vaataja ja lugeja 
tema oma mälumaastikule. 
Tore, kui sellest äratund-
misest sünniks mõnus ju-
tustamine lähedaste seltsis 
või tekiks soov külastada 
oma suguvõsa vanasid, 
kinkida neile natuke aega 
ja kuulata lugusid.

Väljapanek valmis kol-
me autori koostöös: idee 
ja teostus Piret Päär, fo-
tod Maarja Urb, kujundus 
Kristi Kangilaski.

Kuulutaja
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• Müüa 1toaline keskküttega korter. 
4/5 Tamsalus Ääsi 11, vajab sanitaar-
remonti. Tel 5333 0653

• Müüa heas asukohas 2toaline kor-
ter, Lembitu 4-75, Rakvere. Lisainfo: 
V korrus, parkimine tasuta, panipaik, 
mööbel, pakettaknad, parkett. Köök: 
elektripliit, avatud köök, köögimööbel. 
Sanruum: vann, dušš, boiler, pesuma-
sin. Küte ja ventilatsioon: põrandaküte, 
keskküte. Side ja turvalisus: trepikoda 
lukus. Ümbrus: linnas teed heas seisu-
korras, naabrid ühel pool, ümbruses 
eramud ja korterelamud. Maja vahetus 
läheduses kool ja lasteaed, suuremad 
toidupoed 5-minutilise jalutuskäigu 
kaugusel. Korteri planeering on läbi 
maja. Esikus mahukas panipaik/kapp. 
Hind 33 000 €. Tel 503 7789

• Müüa 2toaline korter Rakveres Piiri 
tn 8b. Ahjuküttega, I korrus, 52 m2. 
Aiamaa, puukuur. Hind kokkuleppel. 
Tel 5585 7588

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud 
köök-elutuba. Korteris vahetatud 
plastpakettaknad, radiaatorid, 
elektrijuhtmestik ning torustik. Uus 
san.tehnika ning el.boiler. Seinad 
värvitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metallist 
turvauks. Paigaldatud uus köögi-
mööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Korteri juurde kuulub 
ka kelder. Majas olemas toimiv 
KÜ. Madalad kommunaalmaksud. 
Hind 15 000 €. Tel 5343 4895

• Oled huvitatud 2toalisest ahi-
küttega korterist Väike-Maarjas? 
Uus elekter, vahetatud aknad, 
wc-pesuruum. Köögimööbli või-
malus. Majal uus katus, vahetatud 
trepikoja- ja keldri aknad ning 
välisuksed. Korteri juurde kuulub 
kelder, puukuur ja garaaž. Aiamaa 
võimalus kokkuleppel. Toimiv 
ühistu ja kauba peale head naabrid. 
Hind 13 000 €. Tel 5664 5350

• Müüa 2toaline keskkütte ja kõigi 
mugavustega korter Rakke alevikus. 
Rohkem infot: Virve, tel 526 7669

• Müüa 3toaline mugavustega korter 
Rakveres. Tel 5342 9733

• Müüa 3toaline korter Arknal. Tel 
5649 1812

• Müüa korter Ulvi külas 67 m2, 3 
tuba, köök, 2 rõdu, 2 panipaika, kel-
der. Küte õhksoojuspump ja kamin. 
Aknad vahetatud. Hind kokkuleppel! 
Tel 5841 4291

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter 
ja keldris suur saun, mõlemad a 70 
ruutmeetrit. Üür 100 € korter + mak-
sud. e-mail: aautod@gmail.com. Tel 
5648 8989

• Müüa kesklinnas 4toaline korter 
gaasiküttega, otse omanikult. Korteri 
mõõt 96 m2. Tel 5348 816

• Müüa kõigi mugavustega 4toaline 
korter Kundas, III korrus, toad eraldi, 
2 rõdu, osaliselt möbleeritud, Koidu 
85. Tel 522 3115

• Müüa väike korter 98,6 m2, gaasiküte 
turvakaitsmega, kesklinnas. Tel 5348 
8161

• Müüa Roelas 4toaline korter üld-
pindalaga 79 m2. Aknad vahetatud, 
laminaatparkett. Üürivõimalus. Info 
tel 505 1902

• Müüa 5toaline keskküttega korter 
Laekveres, Vassivere  põik 1-5. Vajab 
sanitaarremonti, aknad osaliselt va-
hetatud, on 2 rõdu, III korrus, üldpind 
90,9 m2. Tel 5622 9659

• Müüa kahekorruseline sooja 
pidav renoveerimist vajav maja 
Väike-Maarja vallas. Hind 14  500 
€. Tel 5374 3571

• Müüa maja (suvila) Järvamaal Koe-
rus. Hind 16 000 €. Tel 504 5560

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

• Soovin osta san-remonti vajava 
2-või 3toalise korteri  Rakveres. Tel 
5900 0051 või e-mail eluasemeost@
gmail.com

• Otsime maja/ridaelamut mak-
simum hind 12 000 €. Võib vajada 
remonti (elektri/kanalisatsiooni ühen-
dus peab olema). Võta ühendust, tee 
oma pakkumine, tuleme vaatama. Rak-
verest maksimum 20 km. Tel 5881 7143

• Soovin osta/üürida garaaži Rakveres, 
voolu ja kanali olemasolu vajalik! Tel 
5309 2650

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 7790

• Ostan Mulla tänaval garaaži. Tel 
5886 0361

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

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Soovin üürida pikemaks ajaks alates 
jaanuarist Tapal soodsalt 1toali-
se elementaarse mööbliga korteri, 
kööktoa või eraldi toa. Töötan Tapal, 
vajan öömaja. Võib olla ahiküttega. 
Ivo Paju, e-post: ivop0960@hot.ee. 
Tel 5348 1210

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama tn. 
Üüri hind 160 € + maksud. Tel 527 0058

• Anda üürile 1toaline korter Vinnis, 
möbleeritud ja otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 70 € + elekter, vesi. Tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline korter. Tel 
5569 2057

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5901 0238

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter (53 m2) Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
osaliselt möbleeritud korter Rakveres. 
Tel 515 0188

• Anda üürile 2toaline ilma mugavus-
teta korter Rakveres. Tel 5558 7544

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakveres Tuleviku tänaval. 
Tel 525 2284

• Anda üürile 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tänaval, möbleeritud, otse 
omanikult. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile Loksal 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Stilo 1,6, 2003. a, tume-
roheline, heas korras, Soomest. Tel 
517 4193

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik, hooldus-
raamat, konditsioneer, 2 x el.aknad, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, kor-
ralik, kehtiv ülevaatus 2019, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a, 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Ford Galaxy 2,3, 1998. a, tu-
meroheline, ÜV 04/2019. Hind 500 €. 
Tel 5593 1834

• Müüa Ford S-Max 2,0, TDCI, diisel 
2006. a, 7 istekohta. Auto on korralik. 
Hind 3900 €. Tel 510 9875

• Müüa Jaguar 2,0B, 2004. a. Volkswa-
gen Polo 1,6B, 1995. a. MB 814 puksii-
rauto. Tel 5558 5956

• Müüa Mitsubishi Lancer  1,6i 
03/2004. a, 72kW, tumesinine, me-
tallik, uuem mudel bensiin, sedaan, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, ökonoom-
ne, kehtiv ülevaatus 04/2019, roosteta, 
korralik, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Nissan Sunny 1993. a, 1,4. Tel 
5649 1812

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74kW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, roos-
teta, mõlkideta, ökonoomne, kehtiv ÜV 
12/2018, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Station Wagon 1,6i 
01/2005. a, 77kW, tumehall metallik, 
bensiin, universaal, konditsioneer, 2 x 
el.aknad, roosteta, väga heas tehnilises 
korras, kehtiv ÜV 2019, soodsalt! Tel 
5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, superökonoomne! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Octavia 1,9 diisel, 2009. 
a, universaal, väga heas korras. Hind 
4200 €. Tel 5340 7805

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa varuosadeks Ford Fiesta 2002. 
a, Volkswagen Polo 1,9 D, Nissan 
Micra 1998-2002. a, M-412 osasid. 
Tel 5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, tur-
bodiisel, hõbedane, universaal, kon-
ditsioneer, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, originaal valuveljed, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 04/2019, korralik, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, tur-
bodiisel, kuldne metallik, universaal, 
hooldusraamat, 4 x el.aknad, püsikii-
rusehoidja, kehtiv ülevaatus 04/2019, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! Rakve-
re. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Polo 2005. a, 1,9 
diisel, väga heas korras. Hind 3000 €. 
Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 2005. 
a, hõbedane, heas korras, Saksast. Tel 
517 4193

• Müüa Volga GAZ 24 varuosi. Tel 
502 8156

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan teie auto kasvõi juba täna, 
võib pakkuda igas seisukorras ja igas 
hinnaklassis. Tel 5309 2650

• Auto ost. Ostan kõiki marke, igas 
seisukorras sõiduautosi või kaubikuid. 
bar500@hot.ee. Tel 512 7543 

• Ostan diisel sõiduauto. Tel 5558 3686

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

UUS TIKI TREILER 
CS300-LH

GARANTII 2 AASTAT
3000 x 1500 x 400

Haagise kandevõime 
503 kg

Haagis: 949 €
Haagis tendi ja 

tugikaartega: 1132 €
Haagis tendi, tugikaarte 

ja kõrgendusega kokku 72 
cm: 1305 € 

(pildil olev haagis!) 
Haagis plastkaanega: 

1499 €
Haagiste hinna sees tugira-
tas ja tugevdatud pealesõi-

tu kannatav tagaluuk. 
Haagis on kallutav!

Autowelt.ee 
Läike tee 36, Rae vald 

tel 607 0870

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* 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
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

www.kuulutaja.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Sõiduautode ja väikekaubikute 
keretööd ja värvimine. Karpide, tii-
bade, uste vahetus, värvi parandused. 
Tel 509 2436

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Treilerveod Lääne-Virumaal. Tel 
5858 0123

• Tõstuki rent, käärtõstuk 10 m, 25 
€/ööpäev, pikemaajaliselt kokku-
leppel. Tel 5553 0770

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Väike madelauto rent (3,5 t), 
saab sõita B-kat. Tel 5553 0770

• Kopa- ja kaevetööd. Lumelükka-
mise teenus. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Transporditeenus kuni 7,5-ton-
nine madelauto. Tel 5553 0770

• Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Reoveevedu Haljala ja Tapa val-
las. Teenindame teid iga päev, ka 
õhtuti ja nädalavahetustel. Helista 
tel 5656 1515

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

• Paigaldame korrektselt just Sinu 
vee-, kütte- ja kanalisatsiooni 
torustikud ning anname 3-aastase 
garantii. Tel5697 9409 

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Pakun Lääne-Virumaal ja Harjumaal 
santehnilisi töid k.a vesipõrandaküt-
te paigaldust. initex@hotmail.com. 
Tel 5693 8220

• Plekikantimise tööd. Otsaplekid, 
harjaplekid, sokliplekid, aknaple-
kid ning kõik erikujulised lisaple-
kid. Tel 5553 0770

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

• Üldehitus, korterite remont, 
uste/kappide jne restaureerimi-
ne. Tel 5330 8487

• Üldehitus, siseviimistlus, torutööd. 
Tel 506 9683

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

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

• Ehitustööd ja korteri remont. 
Remondi-, kipsi-, plaatimis- ja 
maalritööd.  Laepaneeli parketi 
ja mööbli paigaldus. Sauna ehi-
tamine. Pakkumised postkasti. 
Tel. 53339179, Priit, kolmseina@
gmail.com

• Ehitustööd, lammutustööd, re-
monttööd: majad, saunad, pesuruu-
mid, kuurid (parketi paigaldus, plaa-
timine, siseviimistlus, soojustamine). 
Tel 504 5560

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Korterite renoveerimine, vanni-
tubade remont ning lammutustööd. 
Tel 5685 6320

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

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Teostan erinevaid elektritöid, nii 
suuremaid kui ka väiksemaid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5689 4149

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com
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SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE  FASSAADIDE 

SOOJUSTAMINE JA 

VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

• Teostan metalli treimis- ja keevitus-
töid. Tel 558 1279

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne). Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Puulehtede koristus ja äravedu. Tel 
5660 3585

• Automaatika tiib- ja liugvä-
ravatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• TERITUSTEENUS: noad, peit-
lid, kirved, käsihöövliterad. Teri-
tus toimub vesikäiaga. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Ansambel, õhtu juhtimine juubelil, 
sünnipäeval. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Kandlemeister-kandlemängija 
sisustab Sinu peo rahvaliku muusika, 
laulu- ja tantsuviisidega. Ehtsalt või 
võimendiga. Tel 5345 5970, Heino

• KONTRABASS JA AKORDION - 
mõnus kooslus koos laheda lauluga. 
Olgu sul pulm, jõulupidu või juubel. 
Samas ka õhtujuhtimine. Küsi lisa tel 
5683 7141, Tiia

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

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

• Koristan vanametalli. Tel 558 7000

• Müüa kaseluud ja kasevihad kohale 
toomisega 1 €/tk. Tel 5784 6908

• Müüa odavalt villaseid sokke. Hind 
7 €/paar, ka hulgi. Tel 772 3335, 5852 
9226

• Müüa ateljees õmmeldud must talve-
mantel ja pruun kunstnahast kasukas 
suurusele 52-54 koos mütsiga. Mantel/
kasukas 70 €, müts 15 €. 3 komplekti 
peorõivaid: pluus tikitud, seelik ja 
jakid pikkade käistega (2 musta, 1 valge 
kortsumata riidest). Hind 40 € komp-
lekt, suurus 52-54. Tallinn. Tel 507 0316

• Soodsalt müüa diivanvoodi, tugitool 
ja tumba. Tel 558 8429

• Müüa valge ümmargune köögilaud 
ja 4 tooli. Hind 25 €. Tel 5342 4558

• Müüa pliit (2 elektri, 2 gaasi), elekt-
ripliit. Hind 50 €. Tel 5566 9310

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud Vene 
1/43mudelautosid. Tel 529 1288

• Ostan vähekasutatud külmiku, pe-
sumasina, valamu, lahtikäiva diivani 
jne esemeid. Tel 503 1849

• Ostan Nõukogude fotoaparaadid ja 
objektiivid! Tel 5853 2215

• Ostan raamatuid sarjas „Seiklus-
jutte maalt ja merelt“. Tel 5645 1242

• Ostan naaritsa kasuka suuremale 
numbrile 44-46. Tel 504 0589

• Ostan õmblusmasina Veritas, õmb-
lusmasina jala, väikeste sahtlitega 
töölaua näit. kellassepa, kvaliteetse 
puurpingi. Tel 5801 9086

• Ostan vankri ratta ja nõukogude-
aegseid kuuseküünlaid ja ehteid. Tel 
5555 5527
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METS PÕLLUMAJANDUS

www.kuulutaja.ee

KÜTTEPUUD

EHITUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
• Ostan „Pioneer“ pliidi ja sepaalasi. 
Tel 5817 9197

• Ostan ilma mootorita puruimuri 
tsükloni. Tel 5646 2820

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.40 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivad küttepuud 45 € ruum 
(pikkused 30 cm, 38 cm, 50 cm) ja 
võrkudes kaminapuud (lepp) 3 €, 
(kask) 4.50 €. Saematerjali jäägid 30 
cm pikad võrkudes 2.50 € (lehtpuu, 
okaspuu). Tel 508 7430

• Müüa saetud lõhutud kuivi küt-
tepuid. Minimaalne kogus 2 m3. Tel 
522 3152

• Müüa küttepuid (lahtiselt või võrgus, 
kuivi või märgi). Tel 504 6111

• Katuseplekk, hind alates 5 €, vas-
tavalt tellija mõõdule. Tel 553 9330

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

Viru Halud OÜ müüb 
aastaringselt

-Kuiva küttepuud 
-Toorest küttepuud 

- Kõrge kütteväärtusega 
puitbriketti

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

AS Rakvere 
Metsamajand 

müüb

PUITBRIKETTI
Hind 5 €/25 kg kott.

Ostusoovi korral 
palun helistada

 tel +372 5886 8371

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

Viru Halud OÜ
ostab

Metsa raieõigust
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338  

• Müüa söögikartulit „Laura“. Pa-
kendatud 25 kg võrkudesse. Kojuvedu 
alates kahest võrgust. Info telefonil 
525 5981

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

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

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Ostame kõrvitsaid. Tel 5329 2810

• Müüa T-16, aiatraktor ja kartuliroo-
tor. Tel 5558 5956

• Võtan rendile haritavat põllumaad 
Rakvere vallas Lepna, Eesküla, Karitsa, 
Tõrma ja Taaravainu külades, maatüki 
sobivuse korral hind alates 140 € hek-
tar. Tel 503 4982
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TUTVUS

MUU

VANAVARA

TEATED

NÕIA NÕUANDENURK

www.kuulutaja.ee

LOOMAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Õuekoera kutsikad. Põhja-Eesti ha-
riliku krantsi tõugu kutsikad (7 isast ja 
3 emast) otsivad endale toredat kodu. 
Ema on saksa lambakoera sarnane 
koolis käinud õuevalvur. Isa on ilma 
koolituseta, kuid sarnase välimusega 
veidi turskem külakoer. Kutsikad on 
elanud õues, on harjutanud koera-
kombeid ja nüüdseks juba 2-kuused. 
On saanud kaks korda ussikuuri ja on 
valmis ema juurest lahkuma. Tel 517 
2414, 5662 5649

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud Vene 
1/43mudelautosid. Tel 529 1288

• Müüa restaureerimist vajavat 
mööblit aastast 1900: 2 voodit,1 
öökapp, peeglikapp peeglita, 2 puh-
vetkappi, tammepuust riidekapp, 
kirjutuslaud. Tel 520 0086

• 16.09 kadus Lääne-Virumaalt, 
Tapa vallast, Piilu külast 6-kuune 
emane pruuni-mustakirju saksa 
lambakoer. Koer oli kiipimata ja 
kaelarihmata. Reageerib nimele 
Marta ja on väga sõbralik kõigiga. 
Meeldib sõita autoga. Kui keegi on 
näinud sarnast koera, siis palun he-
listada tel 512 9274 või saata e-mail: 
liinakleen@gmail.com. Igasugu 
vihjed on teretulnud!

• Taaskasutuskauplus Maara Rakvere 
Laada 14 – müügil hea valik meeste 
kampsuneid ja pükse

• 24. novembril Kehra rahvamajas 
11-13.30 uued hooajariided Soo-
mest lastele ja täiskasvanutele. Tere 
tulemast! Maksed sulas ja kaardiga, 
ostukorvina toimivad sinised IKEA 
üleõla-kotid.

• Kaotatud sõiduauto 13-tolline ilu-
kilp. Ette tänatud! Tel 5660 3463

27.11 kl 18.00 
DR. RIINA RAUDSIKU 

TERVISELOENG
RAAMATU TUTVUSTUS

Wesenberghi hotelli 
konverentsisaalis

Reg. Biore Tervisestuudios 
Laada 5. Tel 501 7960

Hind 15 €, kohapeal 17 €

OLED OODATUD!

Meeste- ja naistejuuksur.
Tel 506 8485

Maniküür, pediküür, kulmud jt.
Tel 5456 4337

Ootame tööle naistejuuksurit.
Tel 5897 9293

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

Naha- ja 
suguhaigustearst
Kanni Vahvik-Heinsoo

Tasuline vastuvõtt: 
Rakvere, Tuleviku 1-34

• Naha- ja suguhaiguste 
diagnoosimine ja ravi

• Sünnimärkide ja naha-
kasvajate diagnostika 
(dermatoskoopia)

• Soolatüügaste ja konna-
silmade lämmastikravi

• Kosmeetilised 
protseduurid

  Info ja registreerimine 
322 3688

• 57-aastane sale mees ei suitseta tut-
vub kena noorema naisega, elan oma 
majas. Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

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

• Head inimesed, palun anne-
tage  õhksoojuspumba ostmi-
seks, olen tänulik iga anneta-
tud euro eest, kontonumber on 
EE024204278649535007 Arvin 
Uutma

Siiras kaastunne Elgi Nuiamäele kalli venna 
LEMBITU

kaotuse puhul.

Keskerakonna Rakvere linna osakond 
ja Keskerakonna seeniorid

Siira

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe…

Siiras kaastunne Marinale perega kalli 
BORIS MATVEJEV´i

kaotuse puhul.

Narva tänava kodu 
töötajad ja kliendid

Si

Üks tee on lõpuni jõudnud, 
üks süda on vaikinud...

Ei kustu leinavalu hingest, 
ei kuiva silmist pisarad. 

Kuid mälestuste maailmas 
ta alati jääb teiega. 

Siiras kaastunne 
Marinale ja Hardole kalli 
BORIS MATVEJEV´i 

kaotuse puhul. 

Päevakeskuse 
töötajad ja kliendid 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 22. novembril 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,50 0,80

Mustrõigas kg 1,50 2,00

Kõrvits kg 1,00

Suvikõrvits kg 0,50

Tomat  kg 3,00 3,50

Roheline tomat kg 1,80

Õunad kg 1,50 2,00

Jõhvikad liiter 4,50 5,00

Kukeseened kg 10,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Laupäeval, 24. novembril turul Saaremaa lõnga müük!

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

* käsitöö – soojad kudumid, kalmuseaded, 
saunavihad (igal laupäeval)

Merevaik on looduslik ra-
vim. See on üsna habras or-
gaaniline aine, erineva vär-
vusega helekollasest kuni 
peaaegu mustani.

Selle kõvastunud okas-
puude vaigu seest on leitud 
palju ühendeid, millest suu-
rimaks abiliseks inimestele 
on merevaikhape. Viima-
ne parandab neerude tööd, 
soolestikku ja närvihaigu-
seid, lisaks on merevaik põ-
letikuvastane.

Merevaik aitab bronhiidi, 
kopsuhaiguste, onkoloogi-
liste haiguste profülaktikas. 
Selle tervendav mõju taas-

tab sisenõrenäärmete tööd, 
regenereerib närvi- ja lihas-
te süsteemi. Kehal kantuna 
aitab kõhuõõne elundeid ja 
ravib haigeid liigeseid. Me-
revaik annab hea tervise, 
tugevdab igati inimese teo-
tahet.

Merevaigust tehakse tink-
tuuri. Selleks võta puhas 
merevaik, pese veega. Aseta 
merevaigu tükid (umbes 20 
grammi) suure kaelaga pu-
delisse, vala sellele 0,5 liitrit 
viina peale ja hoia 3 päeva. 
Sellega on tinktuur sisse 
võtmiseks valmis. Vala ve-
delik merevaigult ära ning 

pese kivid puhtaks, kuivata 
salvrätiga ja pane järgmist 
korda ootama.

Saadud tinktuuri võib 
võtta 40 tilka veega kaks 
korda päevas. Aitab mäda-
nike, kasvajate, krampide, 
hüsteeria ja närviproblee-
mide puhul (võtta 20 päeva 
ning pidada 10 päeva vahet).

Merevaigusuits (põlev 
merevaik) kaotab astma 
ja köha. Suitsu ei kannata 
kärbsed.

Ravitoimega on mere-
vaigust ehted, kusjuures 
lihvimine raviomadusi ei 
kahjusta. Ravitoime kaotab 

merevaik hoopis siis, kui see 
on pandud hõbe- või kul-
dehtesse.

Merevaigukeed on soovi-
tav kanda naha peal, kui on 
kilpnäärmehaigused. Mere-
vaigust käevõru on liigeste-
le ja eriti randmetele raviva 
toimega.

Proovige merevaiku! Üks-
ki looduslik ravim ei aita 
päevapealt. Tehke vähemalt 
2–3 20päevast vahedega 
kuuri. Siis peaks ka tulemus 
olema käega katsuda.

Sirje Nukka

Merevaik – kullane terviseallikas 

Ära plädista vihmas!
Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 
617 7717
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MÕNE REAGA

Iga aasta 23. novembril 
tähistatakse Leedus rel-
vajõudude aastapäeva, 
sest sel päeval 1918. aastal 
pandi alus Leedu Vaba-
riigi regulaarsetele rel-
vajõududele. Seega saab 
Leedu kaasaegne kaitse-
vägi täna saja-aastaseks.

Allan Espenberg

Leedu kuulutas iseseisva va-
bariigi välja 16. veebruaril 
1918. aastal, kuid nagu Eestigi 
ei saanud ka Leedu asuda oma 
riiki rahulikult üles ehitama. 
Selle asemel tuli leedukatel 
hakata kaitsma oma territoo-
riumi ahnete naaberriikide 
kallaletungide eest. Seetõttu 
tekkis otsene vajadus alalise 
kaitseväe järele.

Kaitseväe erinevad ni-
metused
Oluline daatum Leedu ajaloos 
on 1918. aasta 23. november, 
kui tollane peaminister Au-
gustinas Voldemaras allkir-
jastas seaduse, millega pandi 
alus Leedu regulaararmee 
tekkimisele. Samal päeval 
asutati ka Leedu armee kind-
ralstaap. Tänaseni tähistatak-
se just seda kuupäeva Leedu 
sõjaväe päevana ehk Leedu 
sõjameeste päevana.

Ajaloolase haridusega Au-
gustinas Voldemaras (1883-
1942) oli enne Leedu iseseis-

vumist Peterburi ülikooli 
professor, kuid samal ajal 
hakkas ta aktiivselt tegelema 
ka poliitikaga. Edu ei jäänud 
tulemata, sest 11. novembril 
1918 sai temast Leedu pea-
minister. Kuigi ta pidi vaid 
poolteist kuud hiljem valit-
susjuhi kohast loobuma, oli ta 
ometi iseseisva Leedu Vaba-
riigi esimene peaminister.

Samas on Voldemarast 
kahtlustatud koostöös Nõu-
kogude Liidu eriteenistuste-
ga, kuid sellele vaatamata oli 
just tema see mees, kes kirju-
tas 1918. aastal alla määruse 
Leedu kaitseväe moodusta-
miseks. Ja juba 1919. aasta 
veebruaris peeti iseseisvas 
Leedus esimene kaitseväepa-
raad.

Kuni 1940. aastani ehk Lee-
du iseseisvuse likvideerimi-
seni ja riigi okupeerimiseni 
oli relvajõudude nimetuseks 
Leedu armee (Lietuvós ka-
riuómenė). Lühikest aega pä-
rast okupeerimist, aga enne 
Leedu inkorporeerimist NSV 
Liidu koosseisu nimetati sõ-
javägi ümber Leedu rahvaar-
meeks (Lietuvos liaudies ka-
riuomenė).

Tollastes ajalehtedes väide-
ti, et Leedu armee sõdurid ja 
ohvitserid võtsid ümberni-
metamise otsuse vastu suure 
vaimustusega. „Väeosades 
peeti miitinguid. Kaunases 
toimus sõjaväeline meele-
avaldus, mis oli pühendatud 
valitsuse otsusele ümber or-

Julgustamaks isasid oma las-
tega rohkem aega veetma, 
korraldasime Rakvere Kung-
la Lasteaias 8.  novembril pe-
rekeskse isadepäeva. Niisiis 
viisimegi läbi tänu kaitselii-
du Viru maleva abile sõja-
lis- sportliku võistluse või 
mõõduvõtu, mille eesmärgiks 
oli näidata, et isa ei ole mitte 
lihtsalt „suur ja hea”, vaid ka 
kodu kaitsja.

Ürituse tegi eriti põnevaks 
hilisel ajal taskulampidega 
õuealal liikumine ning tege-
vuste otsimine. Lastele pak-
kus palju rõõmu sõjatehnika 
ja toredad ülesanded: ülesri-
vistus, taktisamm, köievedu, 
helkurussikeste otsimine, 
kanderaamiga vedamine, lap-
sekandmisjooks mäel, ellujää-
misvahendite mõistatamine 
ja täpsuslaskmine. Lapseva-
nemad koos lastega said uu-
distada sõjarelvastust ja -va-

Rakvere Gümnaasiumi fi lmifestival 
ootab 1. detsembri südaööni noorte 
fi lmikunstnike linateoseid.
Erinevalt eelmistest aastatest saab sel aastal festivalile esita-
da kuni 20minutilisi lühifilme. „Osalejate palvel sai piken-
dada filmide maksimaalset pikkust, et võimaldada veel roh-
kematel noortel oma ideed esitada,” ütles Rakvere Gümnaa-
siumi filmifestivali peakorraldaja Mona-Liis Lipp.

Eelnevate aastatega sarnaselt, jagatakse filmid kahte kate-
gooriasse – kuni 19aastased õpilased ning kuni 26aastased 
tudengid.

„Festivalil osalemist saab võtta kui kingitust: omale kingid 
kogemuse, publikule elamuse ja festivalile traditsioonid,” 
sõnas festivali teine peakorraldaja Eleriin Miilman.

2018. aasta filmifestivalile esitati kokku 47 noorte poolt 
loodud filmi, mis on kõigi aegade suurim arv. Õpilaskate-
gooria parimaks valiti „Tüdruk punases Golfis”, autoriks 
Meel Paliale. Tudengikategoorias tunnustati parimaks 
„Säde”, autoriks Johanna Maria Paulson.

2019. aasta Rakvere Gümnaasiumi filmifestival saab al-
guse järgmise aasta 4. veebruaril ning kulmineerub 9. veeb-
ruari õhtul toimuva finaaliga.

Kuulutaja

Sõjalis-sportlik isadepäev Kunglas

Lapsed köit vedamas.
Foto: Kaidi Kaasik

rustust.
Toredale novembriõhtule 

andsid panuse ka lasteaiaõpe-
tajad, kes aitasid naiskodu-

kaitsjatel katlas suppi keeta, 
lauda katta ja olid igati abis 
sõdurisupi jagamisel üle 450 
osavõtjale.

Kaasaelamislusti jätkus 
kõikidele ning võistlejad said 
harjutada koostööd. Usuta-
vasti on meie väikeste sära-
silmsete laste seas nii mõnigi 
tulevane kodutütar või noor-
kotkas. Ainult läbi ühiste te-
gemiste saab luua ja säilitada 
kokkuhoidmist ja ühtsustun-
net. Kõike seda, mida vajavad 
nii lapsed, isad kui emad.

Täname lapsevanem Eva 
Leitenit ja kaitseliidu Viru 
maleva meeskonda sportlike 
mängude organiseerimise ja 
läbiviimise ning Oleg Grossi 
maitsva sõdurisupi eest. Aitäh 
isadele, et kinkisite meile nii 
toreda päeva!

Thea Liiva,
Rakvere Kungla Lasteaia 

muusikaõpetaja

Sada aastat Leedu 
Vabariigi kaitseväge

Seaduse, millega pandi alus Leedu regulaararmee tekkimisele, allkirjas-
tas iseseisva Leedu Vabariigi esimene peaminister Augustinas Voldema-
ras,

Foto: wikipedia.org

TÄNA MAAILMAS

ganiseerida armee. Kaunase 
garnisoniüksused ilmusid 
meeleavaldusele, kandes pu-
naseid lippe, Lenini, Stalini, 
Molotovi, Vorošilovi ja Ti-
mošenko portreesid ja plaka-
teid hüüdlausega: „Elagu N. 
Liit, elagu Punaarmee, elagu 
Stalin!”” kirjutati ajalehtedes. 
Varsti aga likvideeriti Leedu 
rahvuslikud väeosad sootuks.

Pärast iseseisvuse taas-
tamist 1990. aastal moo-
dustatud kaasaegsed Leedu 
relvajõud (Lietuvos ginklu-

otosios pajėgos) on võimas 
kaitseväeline organisatsioon, 
mille põhieesmärkideks on 
riigi vabaduse, iseseisvuse ja 
territoriaalse terviklikkuse 
kaitsmine. Armee koosneb 
maa-, õhu- ja mereväest ning 
erioperatsioonide vägedest.

Tegevused armee 
aastapäeval
Leedu sõjameeste päeval 
toimub igal aastal Vilniuses 
hulgaliselt erilaadseid üri-
tusi, nagu näiteks pidulik 

missa pealinna katedraalis, 
kaitseväelaste pidulik rivistus 
Katedraali väljakul, paraad 
Gediminase prospektil. Ka-
tedraali väljakul tõmmatak-
se traditsiooniliselt lehvima 
kolme väeliigi – maa-, õhu- ja 
mereväe lipud. Pidulikel tse-
remooniatel osaleb riigi polii-
tiline juhtkond eesotsas pre-
sidendi ja peaministriga, aga 
loomulikult ka Leedu kõik 
kõrgemad kaitseväejuhid ja 
sõbralike välisriikide kaitse-
väelased.

Lisaks korraldavad leedu-
kad armee tähtpäeva puhul 
veel ka võimsa rahvapeo, mis 
koosneb erinevatest kontser-
tidest, näitustest, laatadest, 
fotokonkurssidest, teatrieten-
dustest, mälestusteenistus-
test. Riigi elanikud õnnitle-
vad kõiki oma kaitseväelasi, 
soovides neile jõudu, tervist 
ja pikka iga ning vaprust isa-
maa kaitsmisel välisvaenlaste 
eest. Vilniuse kõrval tähista-
takse kaitseväe tähtpäeva ka 
kõigis teistes Leedu linnades.

President Dalia Gryba-
uskaitė, kes on ühtlasi riigi 
relvajõudude kõrgeim ülem-
juhataja, rääkis täpselt aasta 
tagasi, 23. novembril 2017. 
aastal, et sel tähtpäeval on 
vaja meeles pidada kõiki Lee-
du vabaduse eest võitlejaid, 
tunnustada nende julgust ja 
ustavust kodumaale. Seetõt-
tu külastatakse tänasel päeval 
eriti agarasti kaitseväekalmis-
tuid, et avaldada austust eri-

nevates lahingutes ja sõdades 
langenud Leedu sõduritele.

Kaitseminister Raimundas 
Karoblis aga rõhutas mulluste 
pidustuste ajal, et Leedu rel-
vajõudude sajanda aastapäeva 
eel on julgeolekuline olukord 
üsna segane. Ta juhtis tähe-
lepanu ka sündmustele Uk-
rainas, kus „meist mitte väga 
kaugel hukkuvad iga päev 
inimesed”. Siinjuures tuleb 
märkida, et aastaga pole mi-
dagi muutunud ja keeruline 
julgeolekuolukord kestab tä-
naseni.

Samas kinnitas minister 
Karoblis, et Leedul pole mitte 
kunagi varem olnud nii palju 
häid sõpru ja nõnda palju jul-
geolekutagatisi nagu praegu-
sel hetkel. „Iialgi varem pole 
Leedu kaitsevägi olnud nii 
tugev kui praegu: armee are-
neb, meil on suur ühiskond-
lik toetus. Ma tänan inimesi 
siiralt selle toetuse eest, sest 
seda vajab iga kaitseväelane,” 
rääkis Karoblis eelmise aasta 
pidulikul tseremoonial.

Armee ülemjuhataja kind-
ral Vytautas Jonas Žukas on 
aga rahul sellega, et kaitseväe 
moderniseerimine kulgeb 
edukalt ja koostöö tugevne-
mine NATO partneritega 
pole samuti unarusse jäänud. 
Ta kinnitas, et vajaduse kor-
ral suudab Leedu kaitsevä-
gi avaldada tõsist vastupanu 
võimalikele vallutajatele.
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Trendsetter Europe OÜ
SOODUSMÜÜGIteeb oma toodete

tehase territooriumil reedel 23. novembril

Lääne 10 Haljalas.

Müügiks on tekid ja padjad

Hinnad jäävad vahemikku 3-28 €.

(tekid mõõduga 135x200; 200x200; 220x225 ja

padjad mõõduga 50x80; 65x65).

Arveldame ainult sularahas.
Väravad on avatud kella 16.00-st kuni 19.00-ni.

Rohkem infot saab küsida tööpäeviti

kella 8-16.30-ni telefoni numbril 32 95 680.

Soojad riided selga ja Haljalasse!

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

TAGAKAMBRI

KANGALAAT
kaupluse A&E Kangad

Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

*

*

*

*

Täiendatud, kaunis valik

kardinakangaid 1-4 €/m

Mööbliriided 4-5 €/m

Rõivakangad 1-4 €/m

220 cm laiad voodipesukangad 3 €/m

23. 24. ja 26. 27. novembril- -

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

VÕIDU 2c
Rakvere

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Sealiha al 2,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Otsime Vaala keskuse lihapoodi
, info tel 53409428MÜÜJAT

Ostes 3 ehet,
saad odavaimast

Kampaania
kehtib kuni 30.11

-50%
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