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Tänavuse Rakvere 
keskväljaku jõuluinstal-
latsiooni kokkupanek 
oli varasematest keeru-
kam, kuid nüüd täidab 
puu oma funktsiooni 
just nii, nagu linna-
kunstnik Teet Suur ette 
kujutas. Uued plaanid 
on küpsemas juba ka 
järgmiseks aastaks.

Liisi Kanna

Esimesel advendil sai linna-
rahvas täies hiilguses näha 
seekordset jõuluinstallatsioo-
ni. Ajaratast sümboliseeriva 
kuuse valmimine nõudis aga 
palju aega ja oskuslikkust. 
„Keerutasin seda mõtet juba 
suvel ja üks idee hakkas eriti 
meeldima – kasutada liiku-
vaid osi, mida mootorid ringi 
ajavad,“ meenutas linna-
kunstnik Teet Suur. „Sep-
tembris läksin ametikooli ja 
pakkusin idee välja, aga lõ-
puks läks meil ikka kiireks.“
Eelmise aasta aknapuu kesk-
ne idee oli taaskasutus ning 
see aspekt ei puudu ka täna-
vu, sest installatsioon on 
teadlikult valmistatud uuesti 
kokkupandavana. „Kui tuua 
metsast maha saetud kuusk, 
siis seda jõulupuuna enam ei 
kasuta,“ rääkis Suur. Lisaks 
oli idee kasutada näiteks ro-
mulatest otsitud elektrisead-
meid, kuid see jäi ajapuuduse 
tõttu teostamata.
Installatsioon sümboliseerib 
ajaratast, kellamehhanismi. 
„Aega see küll ei näita, aga pi-
devalt liigub midagi, jookseb 
sõrmede vahelt läbi,“ selgitas 
linnakunstnik ja lisas, et ini-
mesed tunnevad ju pidevalt, 
kuidas aeg käest kaob.

Hammasratastega 
kuuse komponendis
Puu koosneb laias laastus 
kolmest komponendist. Põhi-
osaks on puitkonstruktsioon, 
mis Rakvere Ametikooli ehi-
tuspuusepa eriala õpilaste 
valmistatud. „Kasutatud on 
kindlaid töövõtteid, mida 
puitehitiste kandmike val-
mistamisel järgitakse. Saime 
ka tagasisidet, et puidust osa 
on väga korrektselt vormista-
tud,“ tõdes Suur. „See on hea 
näide, kui hoolikalt tuleb teha 
osasid, mis ehitusel sageli 
varju jäävad.“
Teise osa moodustavad moo-
torid ja hammasrattad. Vii-
mased on veekindlast vinee-
rist CNC-pingiga välja lõiga-
tud ja ametikooli autovärvi-

Liikuv jõulupuu sümboliseerib aja voolavust

Liikuva jõulupuu hammasrat-
tad on lõigatud välja veekind-
last vineerist.

mise kambris värvitud. 
„Hammasrattad on elektri-
mootorite küljes, mis neid 
kolmel erineval kiirusel liigu-
tavad,“ täpsustas linnakunst-
nik. „Kolmas osa on valgus-
tus, millele elektrikud päris 
palju töötunde kulutasid.“
Suur nentis, et installatsiooni 
valmistamine oli omamoodi 
leiutamine, sest proovimiseks 
aega ei jäänud. „Komponente 
on asja juures rohkem kui va-
rem ja sellevõrra läks ka kee-
rukamaks.“

Meistrimehe oskused
Puu tuli välja just selline nagu 
loodetud. „Eesmärk oli mitte 
ennast korrata. See õnnes-
tus,“ rõõmustas Teet Suur. Ta 
rääkis, et muid erinevaid ma-
terjale kasutades oleks mit-
mekesisust kergem saavuta-
da, kuid nemad on just pui-
duga suutnud väga eriilmelisi 
asju välja tuua. „Usun, et sel-
lest saab taas fotograafide ja 
droonivideote tegijate lem-
mikobjekt.“
Suure meelest on eriti kihvt, 
et pimedas mõjub kuusk üht 
moodi, valgel ajal aga teisiti. 
„Päevavalguses on näha puit, 
kruvid, kinnitused – tuvastad 
ehituse ära.“
Linnakunstnik mõtleb vaik-
selt juba ka järgmise aasta 
teose peale. Keeruline ei ole 

seejuures aga mitte tehniline 
pool, vaid inimliku mõõtme 
leidmine. „Järgmisena tahaks 
teha midagi, kust inimene 
saab tagasisidet. See võiks ol-
la ehk seotud peegeldusega. 
Inimene näeb ise end peeglist 
teisiti kui teised teda näevad. 
Peegli ette minnes tehakse 
pähe „peeglinägu“,“ arutles 
kunstnik.
Pakutud on ka virtuaalse kuu-
se võimalust, kuid see idee 
Suurele ei meeldi. „Kuusk 
võiks olla ikkagi käega katsu-
tav ja reaalselt kätega valmis-
tatud, et ka meistrimehe os-
kusi sellega hoida.“
Suur ei välista tulevikus ka 
ametikooli osakondade vahe-
list projekti, tänavugi läks li-
saks värvimisseadmetele vei-
di metallitöö- ja keevitusos-
kusi vaja.

Aknapuu kolimine
Valmistatud töödest tõstis 
kunstnik eriti esile eelmise 
aasta akendest jõuluinstallat-
siooni, mis nüüd Soomes La-
pua kultuurikeskuses ilutseb. 
„Aknapuu läks mitmes mõt-
tes kümnesse. „Inimesed 
seostavad neid aknaid jõulu-
ajaga, kodutundega. See läks 
kergesti hinge. Nüüd vaatan, 
kuidas puu soomlastele mõ-
jub.“
Suur rääkis, et suvel hoiti ak-

napuud Eestis õues ning ak-
naraamidel hakkas värv veidi 
maha kooruma, aga üldiselt 
pidasid detailid hästi vastu ja 
installatsioon püstitati Soo-
me täpselt niisugusena nagu 
see meil möödunud aastal 
üleval oli. Teist korda ei olnud 
kunstniku sõnul puud aga su-
gugi kergem kokku panna, 
sest olud olid teised.
Kuuse kolimise idee autor 
Pentti Kangasluoma jälgis ko-
gu protsessi ja oli tulemusega 
väga rahul. Puu seisab Lapua 
kunagise padrunitehase, tä-
nase kultuurikeskuse õuel.

Teet Suure (pildil) aknapuu Soome jõudmist kajastas sealne meedia aktiivselt. 
Fotod: Liisi Kanna
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Valdkonnaspetsiifi lisi oskusi 
tasub väärtustada
Juba pikema perioodi vältel on kogunud noorte hulgas po-
pulaarsust nö pehmema suuna erialad. Ka koolides rõhuta-
takse laiema pildi ja valdkondade seotuse nägemist ning 
sotsiaalsete oskuste kasvatamist. See on iseenesest väga tä-
nuväärne, ent kohati tundub, et spetsiifiliste oskustega ja 
reaalvaldkonda detailselt tundvaid inimesi jääb üha vähe-
maks.
Hea meel on tõdeda, et õpilaste huvi nö kõvemate ainete 
vastu ei ole siiski päriselt hääbunud ning seda püütakse ka 
üha tõsta. Sellega seoses korraldatakse järjepidevalt ägedaid 
üritusi, kus tehnika valdkonna tundmises mõõtu saab võtta 
ja teadmisi-kogemusi omandada.
Kadrina Keskkoolis toimus tänavu juba seitsmendat aastat 
joonestustarkvara AutoCad võistlus CADrina, mis iga aasta-
ga üha suuremaks kasvanud ning uusi inimesi ligi meelita-
nud. Paljud kooli õpilased leiavad, et tegu on vaieldamatult 
aasta suursündmusega ning valdav osa naljalt sealt puudu-
da ei taha. Muidugi mängib seejuures rolli põnev kava ja 
kuulsad esinejad. Samas on see hea viis tekitada ka noore-
mate hulgas, kes ise veel võistelda ei saa, teema vastu huvi. 
CADrinal toimunu kohta saate pikemalt lugeda lk 8.
Sel nädalavahetusel toimub ka Tehnika Ülikoolis peetav, 
Euroopa suurim robotivõistlus Robotex. Sealgi leidub lisaks 
võistlustele tegevusi igas vanuses inimestele, peetakse ro-
bootikateemalist konverentsi ja tutvumiseks on üleval teh-
noloogianäitus. Robotexi tutvustust näete lk 6.
Insenertehniliste erialade kõrval on oluline väärtustada ka 
meistrimeeste oskusi. Leidub hulgaliselt töid, mille tegemi-
sel pole abi kuitahes heast tehnikast, vaid läheb vaja osavat 
kätt. Rakveres on leitud äge viis kutseõppe propageerimi-
seks – mitmendat aastat ilmestab jõuluajal linna Rakvere 
Ametikooli ehituspuusepa eriala õpilaste valmistatud kuus-
ke asendav jõuluinstallatsioon. Tänavuse liikuva kuuse saa-
mislooga võite tutvuda lk 2 ning huvilised saavad seda ise 
ka keskväljakule kaema minna.

Kuulutaja

Kuulutaja ilmub 
detsembris 

9., 16. ja 23. 
kuupäevadel.

Uuel aastal ilmub 
esimene leht 
6. jaanuaril
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OG Elektra – ettevõte, 
mis alustas tegutsemist 
25 aastat tagasi viie ini-
mesega – soetas juube-
liks helikopteri, kuid 
mitte eputamiseks, vaid 
operatiivseks tegutse-
miseks. Eile tutvustati 
kopterit ja selle võima-
lusi ka avaliku elu tege-
lastele.

Katrin Kivi

„Esmakordselt mõtlesin heli-
kopteri peale kümme aastat 
tagasi,“ meenutas OG Elektra 
omanik Oleg Gross. „Toona ei 
olnud aga meie võimekus 
veel selline, mis selliseid väl-
jaminekuid oleks võimalda-
nud. Nüüd, mil ettevõte on 
tegutsenud 25 aastat, oleme 
jõudnud nii kaugele, et see 
mõte teoks teha.“
Värskelt valminud angaaris 
ilutseb seitsmekohaline 
uhiuus EC-130, mille mooto-
ril on võimu 950 hobujõudu. 
„Sellist masinat pole isegi 
Soomes, rääkimata Eestist,“ 
ütles ettevõtja. „Näiteks tõu-
seb kopter õhku täislastiga 
vertikaalis ehk et sellel on va-
ja väga vähe ruumi. Lisava-
rustusena on olemas võime-
kus teha tõstetöid. Kopter on 
uus, sest meie jaoks on turva-
lisus kõige tähtsam.“
„Tahan sellega öelda, et kop-
terit ei soetanud ma sugugi 
endale sõitmiseks,“ ütles 
Gross uudishimulikele selgi-
tuseks. „Enesele mõeldes, 
oleksin palju väiksema masi-
na ostnud. Tegelikkuses on 
see soetatud siiski eelkõige 
ettevõtte ärihuve silmas pida-
des.“
Gross selgitas, et äris on kõige 
olulisem otsustamise ja te-
gutsemise kiirus. „Kiiruses 

Kopter annab OG Elektrale 
kinnisvaraostuks selge eelise

peitub mänguilu,“ oli ta kin-
del. „Kasumliku kinnisvara 
ostmine on võrreldav sellega, 
kui kass püüab hiirt. Võib ju 
mõelda, et mis see kinnisvara 
ostmine ja kaupluse tegemi-
ne ära ei ole, aga ma kinnitan, 
et see on intensiivne stratee-
giline töö: leida sobilikud ob-
jektid, need üle vaadata, ot-
sustada, tegutseda. Terve Ees-
ti on kauplustega kaetud, jär-
jest keerulisem on leida koh-
ta, kuhu kauplust oleks põh-
just teha. Kopter annab meile 
nüüd aga võimaluse väga 
operatiivselt objektide vahet 
liikuda. Kopterit hakkavad 
kasutama ka meie ettevõtte 
sisekontrollid ja piirkonnaju-
hid.“ 
Kopteri tõi tehasest ära maa-
ilmakuulus rallisõitja ja polii-
tik Ari Vatanen, kes on ka Ees-
ti Autospordi Liidu president. 
„Helikopteriga sõitmiseks on 
vaja spetsiaalset litsentsi, mis 
on minu heal sõbral ja kopte-
rifanaatikul Ari Vatanelil ole-

mas. Ta läbis ka spetsiaalse 
tehasekoolituse.“
Grossi sõnul peetakse läbi-
rääkimisi koostööks ka koha-
liku omaküla mehega, kellel 
on suur lendamise kogemus 
ja vajaminevad load ning lit-
sents. „Meil oleks heameel te-
da palgata ja loodan, et see 
peagi juhtub.“
Ettevõtja ütles, et muud ots-

tarvet tegelikult kopteril pole. 
„Teenusepakkumine meil 
kindlasti plaanis pole. 
Altruistlikel kaalutlustel kop-
teri kasutamine on muidugi 
iseasi, kui kellegi elu on ohus 
või toimub mingi katastroof.
OG Elektra AS asutati oktoob-
ris 1991. OG Elektrale kuulub 
üle Eesti 54 Grossi Toidukau-
bad kauplust, koos tööstus-

kaupadega on ettevõttel neid 
kokku 57. Koos sidusettevõte-
tega pakutakse tööd ligi 1500 

inimesele. Kontserni 2015. 
aasta netokäive oli 110 miljo-
nit eurot.

Esimesed õhulennu tegid:  vasakult Rakvere linnapea Mihkel Juhkami, advokaat Külliki Namm, 
Rakvere volikogu esimees Toomas Varek, Vinni vallavanem Toomas Väinaste, Rakvere vallava-
nem Aivar Aruja, Lääne-Viru maavanem Marko Torm ja Aqva Hotelsi tegevjuht Roman Kusma.

Fotod: Katrin Kivi

„Vot sellised mehed on Lääne-Virumaal,“ viitas Lajose omanik 
ja poliitik Einar Vallbaum helikopterile. „Oleg Gross on alusta-
nud nullist ja ehitanud üles ettevõtte, mis saab endale sellist 
tööriista lubada. Ta on tõestanud, et ka väljaspool Tallinna on 
võimalik raha teenida.“

„Mul on hea meel, et meil Lääne-Virumaal on nii edukaid 
ettevõtteid,“ rääkis Aqva Hotelsi tegevjuht Roman Kusma. 
„Eriti tore on, et ta otsustas kopteri ostu meiega jagada.“
Fotol rõõmustab Roman Kusma kopteri üle.

Kopteri esitlusel meenutati, et Oleg Gross lubas kümme 
aastat tagasi ehitada kõrghoone ja osta kopteri. Kopter on 
nüüd ostetud, kuid Gross polnud oma sõnavõtus sugugi kindel, 
kas ka teine lubadus täidetud saab. Aeg polevat küps, ent 
Aqva Hotelsi tegevjuht Roman Kusma utsitas ehitust tagant: 
„Kui mitte täna, siis näiteks 5 aasta pärast.“

Samal ajal kui osa seltskonnast viibis õhusõidul, nautisid teised 
Rakvere noorte Emili ja Alexi muusikat.
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Viimastel nädalatel on polit-
seinikel tulnud tagantjärgi te-
geleda paljude selliste liiklus-
õnnetustega, kus pärast kok-
kupõrget õnnetuses osalenud 
sõidukid sündmuskohalt ära 
liigutatud. Süü osas pole see-
järel enam kokkuleppele jõu-
tud või on süüdlane sootuks 
lahkunud. 
Näiteks leidis üks selline va-
hejuhtum aset 10. novembril 
Tartus Vabaduse puiesteel 
Kaubamaja ristmikul, kus sõi-
duautole Škoda sõitis oota-
matult külge ümberreastu-
nud tumedat värvi Audi. Mõ-
lemad juhid peatusid ja välju-
sid autodest, kusjuures Audi 
roolis olnud mees võttis liik-
lusõnnetuse põhjustamise 
süü omaks ja pakkus välja 
võimaluse sõita parklasse 
liiklusõnnetuse pabereid vor-
mistama. Liiklusõnnetuse 
kannatajapool sõitis kokkule-
pitud parklasse, kuid õnnetu-
se põhjustanud juht talle sin-
na ei järgnenudki. Paraku aga 
ei märganud Škoda juht teise 
isiku kontakti võtta ega ka 
sõiduki registreerimisnumb-
rit üles märkida ja nii jäi ta pi-
ka ninaga süüdlast ootama.
Teisalt on aga murekohaks 
möödunud nädalatest välja 
joonistunud trend, kus liik-
lusõnnetuse üks osapooltest 
teise sündmuskohalt tervise-
kontrolliks haiglasse viib ning 
politsei õnnetusest informee-
rimata jätab.
Tartu politseijaoskonna polit-
seileitnant Kaido Iste tuletab 
liiklejatele meelde, et liiklus-
õnnetus on juhtum, kus vä-
hemalt ühe sõiduki teel liiku-
mise või teelt väljasõidu taga-
järjel saab inimene vigastada 
või surma või tekib varaline 

Naine põrutas autoga otse poodi
Möödunud reedel juhtus Kohtla-Järvel eriskummaline õn-
netus, kus üks naine sõitis otseses mõttes autoga Vironia 
kaubanduskeskuse uksest sisse.
Politseinikele avanes sündmuskohal vaatepilt, mis otsekui 
mõnelt rahvapeolt pärines. Uudistama oli kogunenud küm-
neid inimesi, kes oma mobiilidega juhtunut jäädvustasid ja 
omavahel muljeid vahetasid. 
Asjaolude välja selgitamisel aitas palju ostukeskuse turva-
kaamera, mille videolt oli näha, et enne õnnetust otsis Toyo-
ta autojuht parkimiskohta ja leidis selle lõpuks peaukse ees. 
Auto kiirus ei olnud küll suur, kuid mingil hetkel vajutas 
roolis olnud naine piduri asemel hoopis gaasipedaali ja sõi-
duk rammis ust.
Õnneks oli keskus sellel ajal juba suletud ja sisenevaid-väl-
juvaid inimesi seal ei olnud.
Roolis olnud 31aastane naine ütles politseinikele, et oli sõi-
duki ostnud mõned päevad varem ning polnud veel koha-
nenud automaatkäigukastiga ja vajutas kogemata vale pe-
daali. Politseinikel ei olnud põhjust ta jutus kahelda, kuna 
selliseid õnnetusi juhtunud varemgi. Samuti oli naine kaine 
ja omas juhtimisõigust.
Peale dokumentide vormistamist tõmbas puksiir sõiduki 
poest välja ja teisaldas avariipaigalt. Kuna öösel ei hakatud 
uut ust ehitama, siis jäi hommikuni sündmuskohale turva-
firma mehitatud ekipaazh.
Juhtunuga tekitatud kahjud jäävad kindlusfirma kanda.

Kaius Mölder

Muusikalembus viis 
relvaga vehkimiseni
Eelmise reede öösel kella 
ühe paiku sai politsei kõrge 
prioriteediga väljakutse 
Lääne-Virumaale Vinni 
alevikku Tiigi tänavale. 
Teate järgi vehkis mees tre-
pikojas relvaga.
Sündmusele reageeris mi-
tu politseipatrulli ühes tee-
nistuskoeraga. Selgus, et 
intsident sai alguse sellest, 
et 21aastane noormees 
kuulas valjult muusikat, 
mis omakorda häiris kaa-
selanikke. Üks naabritest 
läks noormeest korrale 
kutsuma, viimane tõi aga 
lagedale relva ja hakkas 
sellega ähvardama.
Muuhulgas selgitasid polit-
seinikud välja, et enne tõ-
sist sündmust toimus sa-
mas trepikojas kähmlus 
kahe mehe vahel. Põhju-
seks oli taas muusika, mille 
valjud helid segasid teiste 
elu.
Muusikalembelise noor-
mehe viis politsei jaoskon-
da ja ta peeti kahtlustata-
vana kinni. Ähvardajalt 
võeti lisaks stardipüstolile 
ära ka metallist kurikas.
„Taolise sisuga väljakutseid 
ei tule just tihti ette, aga 
neid siiski on,“ tõdes Ida 
prefektuuri operatiivjuht 
Agur Tehver.  „Sel juhul 
reageerime alati täie tõsi-
dusega ja suuremate jõu-
dudega, kuna on kõrgen-
datud oht inimese tervisele 
ja elule. Peamiseks ees-
märgiks on relvaga ähvar-
daja võimalikult kiiresti ja 
ohutult kinni pidada ja ini-
meste turvalisus tagada,“ 
lisas Tehver. 
Juhtumi kohta on alusta-
tud kriminaalmenetlus ka-
ristusseadustiku järgi, mis 
käsitleb ähvardamist.

Kaius Mölder

Vale pedaalivajutus lõhkus nii auto kui ka poeukse. 
Foto: Kaius Mölder

Kindlustuspaberid 
tuleb täita sündmuskohal

kahju. Sedalaadi liiklusõnne-
tuste puhul on oluline meeles 
pidada, et sündmuskohale 
tuleb kutsuda politsei.
Liiklusõnnetuse aset leidmise 
puhul tuleb võimalikult kii-
resti peatada oma sõiduva-
hend ja selgitada välja, kas 
avarii tulemusena sai keegi 
kannatada. Kui õnnetuses on 
inimesed viga saanud, tuleb 
kohe helistada hädaabi-
numbrile 112 ning kutsuda 
kohale kiirabi ja politsei.
Kui liiklusõnnetuses ei ole vi-
gastatuid ja osapooled on 
saanud süü osas kokkuleppe-
le ning vaidlust ei ole, siis 
peab kindlustuspaberid ko-
heselt sündmuskohal täitma 
ning politsei teavitamine juh-
tunust ei ole kohustuslik. Küll 
aga on oluline, et kindlustus-
paberid täidetaks enne sõi-
dukite avariikohalt liiguta-
mist.
„Oma sõiduvahendit või õn-
netusse puutuvaid esemeid 
tohib enne politsei kohale-
jõudmist liigutada vaid selli-
sel juhul, kui teiste sõidukite 
liiklus on võimatu ja osapoo-

led eelnevalt süü osas üks-
meelele jõudnud ning tunnis-
tajate juuresolekul ära märgi-
tud sõiduki ja esemete asend 
ning jäljed,“ selgitas Iste.
Vaieldavatel juhtudel saavad 
paljus aidata juhuslikud 
pealtnägijad. Soovituslik on 
leida kohalolijate või teie taga 
peatunud autojuhtide seast 
neid, kes nägid avariid selle 
dünaamikas, mitte ainult ta-
gajärge. Pange kindlasti kirja 
nende inimeste nimed, tele-
fonid ja aadressid, sest nen-
dest isikutest ja detailidest on 
hilisemalt asjaolude selgita-
misel palju kasu“, lisas polit-
seileitnant.
Harvad ei ole ka need juhtu-
mid, kus süüdlane hakkab 
end õigustama või ei ole 
süüdlast kohe tuvastada või-
malikki. Sel juhul tuleb usal-
dada politseid, vormistavad 
nemad ju avariisid iga päev 
ning kindlasti teevad selgeks, 
kel on õigus ning kes on süü-
di.

Kuulutaja
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Vinni vallavanem Too-
mas Väinaste pääses 
asendusliikmena Riigi-
kokku ja tema asemele 
tuleb nüüd valida uus 
vallavanem. 

Aivar Ojaperv

Lääne-Viru valimisringkon-
nast sai Keskerakond mullus-
tel valimistel ühe Riigikogu 
mandaadi ja vastavalt häälte 
arvule pälvis selle Siret Kotka, 
kuid Väinaste oli kõrgel, 27. 
positsioonil Keskerakonna 
üleriigilises nimekirjas. Väi-
naste asendab parlamendis 
riigihaldusministri ametipos-
tile asunud Mihhail Korbi.

Majaplaan juba selge
Kuna käesolev on Riigikogus 
istungitevaba nädal, siis on 
Väinaste jõudnud osaleda 
vaid kahel istungil. „Esimene 
päev oli siis, kui uus valitsus, 
ja ka meie, vande andsime,” 
märkis ta. „Eks ma olin Toom-
peal varem ka käinud, päris 
võõras see paik mulle pole. 
Aga maja on ikka suur ja ruu-
me-saale-koridore palju. 
Poolteise päevaga sain vähe-
malt selle selgeks, kus asub 
fraktsiooni tuba ja kus istun-
gitesaal,” lausus ta muiates.
Väinastest sai maaelukomis-
joni liige. „Minule kui maa-
mehele õige koht,” märkis ta. 
„Majandusvaldkond huvitab 
mind kindlasti ka, tahaksin 
sel teemal kaasa rääkida. Vii-
mased 15 aastat olen olnud 
küll vallavanem, aga enne se-
da tegutsesin ettevõtluses – 
viimati Rasiveres transpordi-
firmas.”

Toomas Väinaste pääses 
asendusliikmena Riigikokku

Lääne-Viru valimisringkonnas kandideerinud 
inimestest on nüüd Riigikogus Siret Kotka ja 
Toomas Väinaste (KE), Valdo Randpere (REF) 
ja Einar Vallbaum (IRL). Lisaks peavad lää-
nevirulased Marko Pomerants ja Indrek Saar 
ministriametit.

„Kuna olen seotud ka mitme-
te muude organisatsioonide-
ga, siis on praegu kiire aeg, et 
asjad ja ülesanded edasi an-
da,” lisas ta.

Volikogu esimees 
saab vallavanemaks
Vastavalt seadusele pidi Väi-
naste lahkuma ka Vinni valla-
vanema ametist. Hetkel on 
Vinnis vallavanema kohuse-
täitja vallasekretär Vaive Kors, 
kuid juba järgmisel nädalal, 8. 

detsembril on päevakorras 
uue vallavanema valimine.
Vinni vald ei kuulutanud val-
lavanema leidmiseks välja 
konkurssi, mis tähendab, et 
volikogul on sobiv kandidaat 
juba teada. Kuulutaja and-
meil valitakse vallavanemaks 
Keskerakonda kuuluv ja prae-
gu volikogu esimehe ametit 
pidav Rauno Võrno. See oma-
korda tähendab, et samal is-
tungil tuleb valida ka uus vo-
likogu esimees.

Foto: www.virol.ee

Kogukonna turvalisuse 
suurendamiseks 
jagati 8000 eurot
Lääne-Virumaa turvalisuse nõukogu tegi maavanemale et-
tepaneku jagada kogukondliku turvalisuse 2016. a toetus-
voorus maakonna tegevuste toetuseks eraldatud 8000 eurot 
nelja projekti vahel.
Tähtajaliselt laekus seitse taotlust, vahendite lõppemise tõt-
tu jäid rahastamata neist kolm.
Toetust said MTÜ Arkna Terviseküla projektile „Arkna küla 
turvalisuse suurendamine“ (3420 eurot), MTÜ Eesti Korteri-
ühistute Liit projektile „Turvalisus kortermajas – infopäevad 
korteriühistutele Lääne-Virumaal 2017“ (2037 eurot), MTÜ 
Rakvere Abipolitseinikud projektile „Abipolitseinike päde-
vuse tõstmine Lääne-Virumaal“ (1224 eurot), MTÜ Põhja 
Vabatahtlikud projektile „Vabatahtlike turvataktika oskuste 
arendamine“ (1299 eurot).
Lääne-Viru Maavalitsuse maasekretär, Lääne-Viru maakon-
na turvalisuse nõukogu koordinaator Tarmo Mikkal ütles, et 
kõik toetusvooru taotluste hindajad olid pingerea koosta-
misel üksmeelsed. „Toetuse saanud taotlused olid korrekt-
selt koostatud ning on vajalikud kogukonna turvalisuse pa-
randamiseks. Raha said tegelikult neli erinevat vajadust. 
Soovime projektide elluviijatele jõudu,” lisas Mikkal.
Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru ees-
märk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inime-
sed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on 
turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud. Kujunda-
maks ühiskonda, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondli-
ku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude en-
netamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetus-
tele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital.
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Lääne-Virumaa turvalisuse nõukogu arutas kohtumisel ka 
järgmise aasta tegevusplaani. 

Foto Kristel Kitsing

Talverehvide kasuta-
mine muutus kohus-
tuslikuks
Kuigi paljud autojuhid va-
hetasid suverehvid talviste 
vastu juba esimese lume 
saabudes, leidub veel neid, 
kes seda teinud ei ole. 1. 
detsembrist alates on su-
verehvidega sõitmine kee-
latud ning sõidukijuhid on 
kohustatud need talvereh-
vide vastu vahetama. Talvi-
sed teeolud raskendavad 
liiklust ning talverehvide 
kasutus vähendab liiklus-
õnnetusse sattumise riski.
Ida prefektuuri operatiiv-
juhi Agur Tehveri sõnul on 
talverehvide kasutus lumi-
se ja tuisuse ilmaga häda-
vajalik, kuid ainuüksi see ei 
taga ohutut sõitu. „Auto-
juht peab valima tee- ja il-
mastikuoludele ning oma 
võimetele vastava sõidukii-
ruse, hoidma pikivahet ja 
vältima järske manööv-
reid,“ lisas Tehver. 
Viimase kuu jooksul on Ida 
prefektuuri territooriumil 
juhtunud kaks tõsisemat 
liiklusõnnetust, milles jät-
tis elu neli inimest. Mõle-
ma õnnetuse puhul olid 
avarii põhjustanud sõidu-
kitel all kulunud ja muutu-
vatele ilmastikuoludele 
mittevastavad rehvid, mis 
traagilistes liiklusõnnetus-
tes suurt rolli mängisid. Li-
saks on registreeritud veel 
mitmeid avariisid ja teelt 
väljasõite, kus süüdlaseks 
suverehvid või talverehvid, 
mille mustrisügavus ei ta-
ga ohutut teelpüsimist.
„Praegusel ajal suverehvi-
dega või olematu mustriga 
talverehvidega sõitmine 
tähendab iseenda, oma 
auto ja kaasliiklejate tervi-
se ning vara kõrgendatud 
ohtu seadmist,“ sõnas Teh-
ver.

Kuulutaja
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JURIST ANNAB NÕU

2.-4. detsembrini toimub Tal-
linna Tehnikaülikooli spordi-
hoones Euroopa suurim ro-
botivõistlus Robotex. Lää-
ne-Virumaalt on üritusele re-
gistreerunud 238 osalejat.
Tallinna Tehnikaülikooli 
koordineerimisel, koostöös 
Tartu Ülikooli ja Hariduse In-
fotehnoloogia Sihtasutusega 
toimub Robotex sel aastal ju-
ba 16. korda ning ootab enam 
kui 15 000 pealtvaatajat. Tä-
navu toimub kokku 23 roboti-
võistlust.
Robotexil korraldatakse töö-
tubasid, mis mõeldud erine-
vatele vanusegruppidele: las-
teaed ja algkool; põhikool; 
gümnaasium ja vanemad. 
Töötoad on nii eesti- kui ve-
nekeelsed ning kohti jagub 
3000 inimesele.
Lisaks toimub 2. detsembril 
kell 18-21 suur teaduskonve-
rents kosmoserobootika tee-
mal “Robotex goes to SPACE”.
Nii töötubadesse kui konve-
rentsile saab registreeruda 
Robotexi kodulehel.
Avatud on ka suur tehnoloo-
gianäitus, mis käsitleb kuut 
ala: tööstus, robootika ja 
elektroonika, tark kodu, idu-
firmad, tarkvara ning haridus.

Lugeja küsib: Kas tööandjal on õigus nõuda, 
et restorani töötajad oma rahast kassa puu-
dujäägid kinni maksaksid? Olen paaril korral 
väiksemaid summasid oma jootrahast maks-
nud, kuid mulle tundub see ebaõiglasena.

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist 
Ülle Kool.
Kassa puudujäägi kinnimaksmine on oma 
olemuselt kahju hüvitamine. Töölepingu 
seaduse kohaselt vastutab töötaja kahju eest, 
kui ta on selle tekitamises süüdi või kui pool-
te vahel on sõlmitud varalise vastutuse kok-
kulepe. Kokkuleppe puudumisel saame rää-
kida ainult süülisest vastutusest.
Töötaja vastutuse kindlakstegemisel tuleb 
lähtuda töösuhtele omasest hoolsuse mää-
rast. Selle kindlakstegemisel tuleb arvestada 
nii tööandja tegevuse kui töötaja tööga seo-
tud tavalisi riske, töötaja väljaõpet, ametiala-
seid teadmisi ja tema võimeid ning omadusi. 
Arveid kassasse lööva klienditeenindaja töös 
tuleb näiteks arvestada, milline on kassasüs-
teem ja selle kasutamise reeglid, kas töötaja 
on saanud vastava väljaõppe, kas kassale 
pääseb ligi kolmandaid isikuid jne.
Kui on selge, millist hoolsust töötajalt ooda-
takse, saab hinnata, kas ta on hoolsuskohus-
tust rikkunud. Kui töötaja on tööks vajalikku 
hoolsust järginud, siis ei ole ta ka töökohus-
tuste rikkumises süüdi. Kui aga ei ole järgi-
nud, on tegemist süülise käitumisega ning 
vastavalt süü astmele - tahtlikult või hoole-
tuse tõttu – tuleb töötajal töölepingu rikku-
mise tagajärjel tekkinud kahju tööandjale 
hüvitada.
Kahju hüvitamiseks tuleb tööandjal tuvasta-

da, milline töötaja oma kohustusi rikkus. Kui 
kahju tekitaja(d) on tuvastatavad, peab töö-
andja välja selgitama, kas kahju põhjustati 
tahtlikult või hooletusest. Hooletuse korral 
ei saa eeldada, et töötajal on kohustus hüvi-
tada tekkinud kahju täies ulatuses. Sellisel 
juhul tuleb kahjuhüvitise suuruse määrami-
sel arvestada nii töötaja tööülesandeid, talle 
antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust 
tulenevaid riske, süü astet jms.
Kui töötaja leiab, et tööandja kahjunõue on 
põhjendamata ning tema ei ole oma tööko-
hustusi rikkunud, on töötajal võimalik kahju 
hüvitamisest keelduda. Sellisel juhul saab 
tööandja nõuda kahju hüvitamist töövaid-
lusorgani kaudu.
Kui aga tööandja soovib puudujääki tööta-
sust kinni pidada, tuleb selleks saada töötaja 
nõusolek kas kirjalikus või kirjalikku taasesi-
tamist võimaldavas vormis. Töötaja nõus-
olek tasaarvestamiseks tuleb saada igaks 
juhtumiks eraldi.
Töölepingu seadus ei reguleeri jootrahaga 
seonduvat. Jootrahade osas peaksid töötajad 
teadma, et Maksu-ja Tolliamet käsitleb seda 
kui tulu, mille pealt tuleb maksta ka maksud. 
Kui töötaja saab jootraha sularahas, tuleb 
sellelt maksta tulumaks. Kui jootraha jäetak-
se pangakaardiga ning tööandja jaotab selle 
töötajate vahel ära, on tegemist töö eest saa-
dava tuluga ning selle pealt tuleb tööandjal 
maksta ja kinni pidada maksud ja maksed. 
Ainult viimasel juhul saame rääkida sotsiaal-
setest garantiidest (nt ravikindlustus) kuna 
sularahas jäetava jootraha pealt sotsiaal-
maksu ei maksta.

Viru malev valis aasta sportlased
Kaitseliidu ja naiskodukaitse aastapäeval kuulutas Viru ma-
lev välja lõppeva aasta parimad spotlased kolmes kategoo-
rias.
Aasta naissportlaseks valiti mitmete Eesti meistritiitlitega 
pärjatud ja Euroopa meistrivõistluste kogemusega noor las-
kesportlane Elise Saar. Aasta meessportlaseks sai samuti 
laskesportlane ja treener Peeter Pops. Aasta veteransportla-
se tiitli pälvis Villu Naaber, kes on malevat edukalt esinda-
nud nii lamades surumise kui ka sangpommi võistlustel, 
tulles Kaitseväe sangpommi meistrivõistlustel oma vanu-
segrupis esimesele kohale.
Maleva spordipealiku Sven Hõbemägi sõnul tunnustati aas-
tapäeval ka teisi tublisid, kes malevat spordivõistlustel esin-
danud. ”Lisaks tunnustamisele on meie laiem eesmärk lei-
da ligi 900 liikmega malevast üles kõik need, kes on valmis 
maleva sporditegemistesse panustama ning tulevikus ei ole 
välistatud ka kategooriate lisamine,” sõnas spordipealik 
Hõbemägi. ”Vaimse vormi kõrval peame malevas hoidma 
ka füüsilist vormi ja seda üritamegi arendada.”
Aastapäeval külastas malevat ka Kaitseliidu ülem brigaadi-
kindral Meelis Kiili.
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Elise Saar. 
Foto: erakogu

Robotex tuleb taas

Rakke Kool 
Rakvere Ametikool 
Kadrina Keskkool
Kunda Ühisgümnaasium
Muuga-Laekvere Põhikool
Rakke lasteaed Leevike
Rakvere Gümnaasium
Rakvere Põhikool

Sõmeru Avatud Noortekes-
kus
Tamsalu Gümnaasium
Tapa Gümnaasium
Vinni-Pajusti Gümnaasium
Väike-Maarja Gümnaasium 
Väike-Maarja Õppekeskus

Lääne-Virumaalt osaletakse järgmistest 
koolidest ja asutustest:

Nii sissepääs Robotexile kui 
töötubades, konverentsil ja 
tehnoloogianäitusel osalemi-

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

•  S e o s e s  e t t e v õ t t e 
la ienemisega pakkuda 
tööd 6 kohusetundlikule ja 
asjalikule ehitusmehele. 
Kasuks tuleb autojuhi luba. 
Naljameestel mitte tülitada! 
Palk kokkuleppel. Asjaga 
kiire! Tel +372 5533 835, CV 
saata viruteenused@gmail.
com

• Pakume tööd puhastustee-
nindajatele Rakveres. Töö on 
osalise tööajaga ja graafiku 
alusel. Kontakttel. 525 9495

• Tapal ehituskauplus pakub 
tööd klienditeenindajale. CV 
palun saata veikoryy@gmail.
com

•  Va ja n  7 .  k l .  õ p i l a s e l e 
pedagoogilise haridusega 
järeleaitajat 2-3 x nädalas. Hel. 
laup. ja esmasp. tel 5741 3545

• Eesti Portselan OÜ pakub 
tööd kruusi sanga liimijale. 
Tel 5663 2040

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Pakkuda tööd saemeestele. 
Tel 5332 3639

• Vajan saemeest. Rakverest või 
lähiümbrusest. Minu varustus. 
Soovitav B-kat. juhiluba. Tel 
5673 5648

• OÜ Puider Pajustis võtab tööle 
tõstukijuhi. Info tööpäeviti tel 
322 4929

• 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 Pajustis võtab tööle 
l ü p s j a  j a  k a r j a ku .  Tö ö 
vahetustega. Info 552 6723

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Vajan abi keemias (10 klass). 
Tel 5332 8728

Loe 
Kuulutajat

www.kuulutaja.ee
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• 24aastane naine otsib tööd 
(kogemused lapsehoidmises, 
k o r i s t u s t ö ö d e s  j a 
klienditeeninduses), kuid 
pakkuda võib kõike. Tel 5908 
6436, bm5393417@gmail.com

•  2 6 a a s t a n e  n o o r m e e s 
Rakverest soovib leida põhitöö 
kõrvale  lisatööd.  Sobivad 
ka ajutised pakkumised. 
Piirkonnaks eelistatavalt 
Lääne-Virumaa. Saadan CV 
e-mailile. Tel 5629 6449

OTSIN TÖÖD

Sisesta oma 

kuulutus

kuulutuste

portaalist.

Portaalist 

sisestatud

kuulutused

ilmuvad ka 

ajalehes.

ku
u

lu
tu

se
d

.k
u

u
lu

ta
ja

.e
e



Kuulutaja reede, 2. detsember 20168 TASUB TEADA

Seitsmendal CADrina 
võistlusel saavutas Kad-
rina Keskkool teise ko-
ha, napilt tuli alla van-
duda vaid Tallina Tehni-
kakõrgkoolile. CADrina 
algataja, Aru Grupp ASi 
juhataja Juhan Viise jäi 
tänavuse üritusega ra-
hule ning põnevad plaa-
nid tulevikukski on juba 
soolas.

Liisi Kanna

Juhan Viiset võib pidada 
CADrina vaimseks isaks. Te-
ma eestvedamisel hakati 
Kadrina Keskkoolis 2005. aas-
tal õpetama valikainet „Äri-
juhtimine ja tehnoloogia alu-
sed“, millest tänaseks kasva-
nud välja reaal-tehniline õp-
pesuund. CADrina kutsuti el-
lu, et testida mõõdetavate pa-
rameetritega oma oskuste ta-
set projekteerimistarkvara 
AutoCad kasutamises.

Kui palju on tase võrreldes 
esimese CADrinaga muutu-
nud?
AutoCad -i õpetuse tase on 
olnud Kadrina Keskkoolis vä-
ga hea alates õppeaine käivi-
tamisest, kuid täna saab õpe-
taja Holger Bremen õpetami-
sele paremini keskenduda. 
Algusaastatel tuli tal seda te-

ha põhitöö kõrvalt Aru Gru-
pis.

Kuidas tänavuse CADrinaga 
rahule jäite ja mis vääriks 
erilist esiletoomist?
Jäin hästi rahule. Meie joo-
nestusvõistkond oli väga tub-
li, asetudes teiseks. Heitlus 
esimese-teise koha eest oli 
Tallinna Tehnikakõrgkooli 
võistkonnaga viigiseisus, 
määravaks sai napp erinevus 
karistuspunktide arvelt.
Kogu CADrina ettevõtmine 
on liikunud uuele tasemele. 
Sel aastal lisasime hommiku-
se spordiürituse, kus ruulis 
korvpallivõistlus CADrina 
CUP. Õhtusel finaalvõistluse 
avalöögil lõid kaasa kooli eri-
nevate kunstidega tegelejad, 
kes professionaalse lavastaja, 
oma Kadrina Keskkooli vilist-
lase Erni Kase, käe all saali 
täiega elama panid.
Sponsorite ja koostööpartne-
ritena aitas sel aastal kaasa 
oluliselt rohkem ettevõtteid 
ning eraisikuid kui kunagi va-
rem. Järjest enam tunnevad 
Eesti avaliku elu tegelased 
huvi meie tegemiste vastu 
ning on valmis arengutele 
kaasa aitama. Kohale sai tulla 
üks Eesti tugevamaid ettevõt-
jaid, Silberauto põhiomanik 
Väino Kaldoja, keskkonnami-
nister ja CADrina patroon 
Marko Pomerants, kultuuri-
minister Indrek Saar, tuleva-
ne Riigikogu asespiiker Taavi 
Rõivas, Riigikogu liige Einar 
Vallbaum.

Huvi CADrina vastu üha kasvab

Kadrina Keskkool pani tänavu välja 
lausa kolm võistkonda. Finaali pääses 
ning Tallinna Tehnikakõrgkooli järel 
teise koha saavutas üheteistkümnendi-
ke segavõistkond (pildil). Kolmandaks 
platseerus Tallinna Tehnikaülikool ning 
neljanda koha pälvisid Kadrina Kesk-
kooli vilistlased. Kokku võttis osa seitse 
tiimi. Koduvõistkondade ja kõrgkooli-
de esindajate kõrval näitasid oma os-
kusi tänavu ka Tartu Tamme Gümnaa-
siumi õpilased.
Kadrina Keskkooli arvutiõpetaja Hol-
ger Bremen nentis, et tänavused võist-
lusülesanded olid väga huvitavad, 

kuid mitte ületamatud. „Aja jooksul on 
ülesanded muutunud professionaalse-
maks,“ tõdes Bremen.
Ettevalmistus CADrinaks on koolis põh-
jalik. „Hakkame AutoCad-i õppima 
10. klassis, kaks tundi nädalas,“ rää-
kis arvutiõpetaja. Niisiis on üheteist-
kümnendikud saanud CADrina ajaks 
harjutada poolteist aastat ning kahe-
teistkümnendikus koguni kaks ja pool 
aastat.
„Võistkonnad olen laskunud õpilastel 
ise komplekteerida,“ sõnas Bremen ja 
lisas, et nii saavad nad ise vaadata, 
kellega koostöö klapib.

CADina oli seekord inspireeritud Mere-
kultuuriaastast. Lisaks võistlusülesannete-
le lähtusid teemast päeva jooksul peetud 
töötoad. Nii õpetasid TTÜ Eesti Merea-
kadeemia esindajad koolilastele, kuidas 
siduda surmasõlme. Eesti Meremuuseumi 
töötoas kuuldi aga, mida teevad arheo-
loogid leitud kildudega ja mida kõike nen-
de abil teada saadakse. „Meremuuseumis 
tegeleme üsna palju allveearheoloogia-
ga,“ selgitas muuseumi teadur Priit Lätti. 
„Selgitame siin arheoloogia alusprintsiipe. 
Valisime praktilise lähenemise.“ Nii proo-
visidki õpilased kätt kildude kokkuseadmi-

ses ja killu abil nõu diameetri arvutamises.
Suurt huvi tunti ka lohesurfi  töötoa vastu, 
kus Võsu Surfi kooli esindajad surfamise 
võimalustest Eestis ja veeohutusest rääki-
sid ning varustust demonstreerisid.
Töötubasid korraldasid ka Eesti Energia 
ning Eesti Kaitseväe tuukrirühm. Tutvustati 
3D printimist ja süstasid ning peeti paa-
dirallit.
Üritusel osalenud kultuuriministri Indrek 
Saare sõnul saab 2017 olema laste- ja 
noortekultuuri aasta. Kas CADrina järgmi-
sel korral sellest kinni hakkab ja inspirat-
siooni kogub, näitab aeg.

Aru Grupp ASi juhataja Juhan Viise (paremal) ja Kadrina vallavanem Erich Petrovits pinevat 
võistlust jälgimas. 

Fotod: Liisi Kanna

Milliseid võimalusi sedalaadi 
üritus omavalitsusele ja ko-
gukonnale loob?
CADrina on hea võimalus 
vallavalitsuse, kooli, kohalike 
ettevõtete, sponsorite, samuti 
kooli vilistlaste ning valla ini-
meste omavahelise koostöö 

arendamiseks. CADrinat 
edendades saame kooli ja 
valla tugevnemisele kaasa ai-
data ning sellega inimesi, 
mõistust ja raha rohkem Kad-
rinasse kutsuda.

Millised on lähiaastate plaa-

nid seoses CADrinaga, Kadri-
na Keskkooliga?
Soovin, et käivitaksime lähi-
ajal Kadrina Keskkoolis pro-
jektijuhtimise õppeaine. Ini-
mestel jääb vajaka oskusest 
soove realiseerida, siduda tu-
lemuseks kolm komponenti: 

oma tahe, teadmised ning 
ümbritsevad võimalused. Se-
da oskust võiksime projekti-
juhtimise õppeaine abil oma 
kooli õpilastes arendada.
CADrina tegevusi saaks sel ju-
hul kasutada õppeaine prak-
tilise osana, kus teoreetilised 
teadmised õpilaste eneste 
poolt ellu rakendatakse. Õpi-
lastest saavad nii tegijad kui 
kriitikud. Paraneb koolitus ja 
areneb CADrina.
Sellise kogemuse toel kaob 
noortel hirm tulevikus äge-
daid asju alustada. Need võe-
takse ette ja tehakse ära, ka-
sutades Kadrina Keskkoolis 
õpitud metoodikaid ning toe-
tudes kogemusele, mis oman-
datud CADrina üritust läbi 
viies.

Kas ja millisena näete CADri-
nat 2026. aastal?
Saabub 27. november 2026. 
CADrina on iga-aastane kad-
ripäeva festival, mille kesksel 
kohal rahvusvaheline arvuti-
joonestamisvõistlus, kus või-
malik osaleda eri kategooria-
tes kohapeal ning veebila-
hendustega maailma eri pai-
gust. Samuti on oluline hom-
mikune rahvusvaheline noor-
te korvpallivõistlus CADrina 
Cup , ning õhtune eriti raju 
Kadrina Keskkooli noorte kul-
tuuriprogramm, mis toimub 
kasvanud koolipere tarbeks 
oluliselt suuremaks ehitatud 
Kadrina Keskkooli aulas.
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see kaugus oli, ütlesite saa-
tes, et ta oli teie plikapõlve ii-
dol?
Hea, et seda küsite. Renars on 
tõesti supermees ja teeb su-
perägedat asja, austan teda. 
Võib-olla jäi mulje, et ta on 
ainuke mees minu elus - pä-

ris nii ei ole. Tema rolli pu-
numine oli mulle suur väl-
jakutse, sest kui sa austad 

ja hindad, siis tahad olla 
eriti täpne.

Nõudlikkus endale oli 
kõrgem?
Nõudlikkus iseendale 
on mul alati suhteliselt 
kõrge, olen loomult 
perfektsionist. Kõige 
rohkem tundsin seda 

David Bowie puhul, 
selle artisti suhtes 

on mul heas 
mõttes tohutu 

aukartus.

Räägi-
takse, 

et tä-
na-
vu 

võiks 
võitja 

tulla tuge-
vate nais-

võistlejate 
seast?

Ma ei mõtle selle peale 
eriti. Minu jaoks on see 
töö väga lõbus ja mulle 
meeldib seda teha nii hästi 
kui ma suudan. Kui hakata 
mõtlema veel võistlemisele 

ka, siis läheks fookus kuskile 
mujale ära ja seda pole vaja.

Mis on näosaate sõnum?
Meie ajastul on väga palju ne-
gativismi ja rusuvust - nii po-
liitikamaastikul kui ühis-
kondlike probleemide osas -, 
mis võiks kõik olemata olla. 
Ma usun, et selle saate ees-
märk on inimestel kord näda-
las silm särama lüüa. Arvan, 
et see on olnud saate tegijate 
üks sihte ja ma usun, näen 
ning tunnen, et nad on selle 
saavutanud.

Vast võib öelda, et kedagi jäl-
jendades suhtud temasse 
empaatiaga ja selline lähe-
nemine vähendab konflikte, 
eraldatust?
Jah, ka see on teatritöö juu-

res väga ilus ja ehk just sel-
lepärast seda tööd teengi 

– saamaks samuti veidi 
paremaks inimeseks..

TASUB TEADA

Menusaate „Su nägu kõ-
lab tuttavalt“ hooaeg on 
jõudnud lõpusirgele 
ning ees ootab veel vaid 
finaalkontsert Saku 
Suurhallis.

Tõnu Lilleorg

Kaheksa oskusliku osaleja 
seas püüab pilku Viljandi 
Ugala näitlejatar Adeele 
Sepp, kes noppis kaks saa-
tevõitu ja jõudis finaali 
nelja parema sekka.

Adeele, kuidas saate 
osalised end tunne-
vad?
Meil on väga 
kihvt punt 
koos, oleme 
õlg-õla kõr-
val ja toeta-
me üks-
teist. Loo-
mulikult on 
tööd palju ja 
pingeline on ka, 
aga see käib asja juurde. Ka 
kogu kaadri taha jääv selts-
kond koosneb suure sooja sü-
damega inimestest – suure-
pärased professionaalid. 
Olen hästi tänulik ja õnnelik, 
et saan teha selliste inimeste-
ga koostööd. See on mind 
palju arendanud.

Kaua kestab numbri ette-
valmistamine?
Aega ikka kulub, kõik ta-
havad endast parimat an-
da. Endast rääkides, siis 
Ugalas on praegu päris 
palju tööd, püüan selle 
kõrvalt pusida, käia Tallin-
nas nii palju kui võimalik. 
Maikeni (Kadri Koppel – 
toim), Villiko Kruuse ja 
Andrus Vaariku abil pane-
me need numbrid kokku. 
Raske oleks ka ilma Viljan-
dis olevate toetajatele: Uga-
la teater ja akadeemia ning 
Pärimusmuusika Ait, kus 
saan etteasteteks proovi te-
ha.

Kas grimm tehakse salves-
tuse päeval esimest korda?
Enamasti küll, kuid on ka 
grimme, mida katsetatakse 
varem.

Mis tunne on grimmi valmi-
mise käigus kellekski teiseks 
muutuda?
Iga grimm on omaette reis. 
Istud iseendana toolis ja äkit-
selt hakkavad juhtuma imed, 
vaatad, kuidas sulle mi-
nut-minuti haaval kootakse 
külge täiesti uus roll. Seda on 
raske sõnadesse panna. 
Grimmi ajal roll sünnib ja 
täiustub.

Kas rolle luua on põnev?
Absoluutselt! Saad enda koh-
ta palju teada, sest rolli saab 
luua vaid iseenda pealt ja see 

Adeele Sepp: eesmärk on 
vaatajal silm särama lüüa

Näosaate osaleja 
Adeele Sepp. 

Foto: TV3

on põnev. Rolliga samastumi-
se määr on erinev, osad on 
kaugemal, teised lähemal.

Kuidas Renars 
Kau- per-
si- ga 

Iga aastaga saab hoiu-laenuühistute 
tegevus järjest rohkem tuntuks ning 
kogub populaarsust kohalike  elanike seas. 
Selles pole midagi imelikku, kuna aastate 
jooksul on paljud ise kogenud ja näinud  
antud finants organisatsiooni stabiilsust, 
kui meie hoiustajad saavad hoiuste eest 
mitu korda kõrgemat intressi kui pakuvad 
juhtivad pangad. Paljude inimeste jaoks 
on pangavälised finantsteenused , mida 
pakuvad kohalikud eesti ettevõtted nagu 
hoiu-laenuühistud, on suhteliselt uus 
nähtus. Kuid nõudlus tekitab pakkumise ja 
näiteks munitsipaalpanga tekkimine tõestab 
taaskord teatud vaakumi olemasolu sektoris, 
kus rahavoogusid juhivad jätkuvalt välismaa 
kommertspangad. Selle sektori intensiivne 
areng on põhjustatud eelkõige inimeste 
soovist ise hallata oma vara, see avaldab 
positiivset mõju nii kohalikele ettevõtetele 
kui ka Eesti majandusele tervikuna.
Nendele, kes esmakordselt puutuvad kokku 
hoiu-laenuühistutesse investeerimisega, 
soovime  üle korrata tähtsaimad momendid.

Kuidas on tagatud hoiused?

Kõik hoiustena kaasatud rahalised 
vahendid paigutatakse laenudesse, mis 
on tagatud kinnisvara hüpoteegiga. 
Samal ajal pööratakse erilist tähelepanu 
laenuvõtja tagatiste ja maksevõime 
hindamisele, see on rahvusvaheline tava 
ja aitab vähendada võimalikke riske. Sellist 
laenuväljastamise moodust võib pidada 
piisavalt usaldusväärseks ja turvaliseks nii 
fi nantseerimist pakkuvale  ühingule kui ka 
selle investoritele, kelleks antud juhul on 
hoiustajad.

Millise summaga võib alustada kogumist?

Kogumist võite alustada isegi väikese 
rahasummaga. Tähtajalise hoiuse lepingu 
võib sõlmida summaga alates 500 eurost, 
kogumishoiuse alates 300 eurost ja 
pensionihoiuse alates lausa 20 eurost. 
Siiski, tasub arvestada sellega, et hoiuse 
summast ja hoiustamise perioodist sõltub 
intressimäär: mida suurem summa ja pikem 
periood, seda tasuvam protsent.

Kui kaua Te olete tegutsenud ja milliseid 
on ühistu majandusnäitajad?

P õ h j a - E e s t i  H o i u - l a e n u ü h i s t u  o n 
registreeritud 2013. aastal. Ühistu loomise 
hetkel oli nii juhatusel kui ka töötajatel 
juba varasemalt  üle  6-aastane kogemus 
fi nantssektoris. 3 tegevusaasta jooksul on 
meie hoiustajad kokku teeninud intressi 
rohkem kui 200 000 eurot ning mitte ükski 
laenuleping ei ole laenuandjale kahjumlik.

Kes on Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu 
omanik? Kes on selle asutajad?

Hoiu- laenuühistutel ei ole ühtset omanikku, 
vaid on asutajad. Põhja-Eesti Hoiu-
laenuühistul on 43 asutajat, nende hulgas 
eraisikud ja ettevõtted. Need on inimesed, 
kellel on pikaajaline kogemus ja kes omavad 
sissetulekuid teistes tegevusvaldkondades, 
nagu näiteks tööstus, ehitus, puidutöötlus, 
konsultatsiooni- ja fi nantsteenused.

Kuidas Teil  on v õimalik pakkuda 
teistest hoiu-laenuühistutest kõrgemat 
hoiuseintressi?

Jah, tõepoolest, praegu me pakume intressi 
tasemel  8% aastas. Kuid see intressimäär ei 
ole fi kseeritud ja sõltub mitmest tingimusest: 
lepingu tüübist, perioodist, summast, 
intressi väljamaksete sagedusest jne. 
Kõige kasulikumad lepingud on pikemate 
perioodidega ja intressi väljamaksetega 
mitte sagedamini, kui üks kord aastas.

Kas on olemas  liitumistasu või lepingutasu, 
kui ma tahan saada teie kliendiks ja 
sõlmida hoiustamise lepingu?

Jah, selleks, et sõlmida leping, tuleb saada 
hoiu-laenuühistu liikmeks ja tasuda 
sisseastumismaks 6 eurot, ning samuti 
osanikumaks 30 eurot. See on ühekordne 
tasu,  mistahes perioodil ised tasud 
puuduvad. Sealjuures, iga klient saab täiesti 
tasuta sõlmida mitu lepingut, kuna lepingu 
sõlmimise tasu ei ole. Ühistust lahkumise 
soovi korral 30 euro suurune osanikumaks 
tagastatakse.

Kes võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks?

Ühistu liikmeks võib saada nii füüsiline kui 
ka juriidiline isik.

Milline on hoiu-laenuühistu tulevane 
arengukava?

Üks lootustandvamaid tegevusalasid 
o n  k o o s t ö ö  k o ha l i k e  e t t e v õ t e t e ga. 
Väikeettevõtted seisavad tihti silmitsi 
finantseerimisvõimaluste nappusega. 
Selline olukord toob kaasa ettevõtete 
aeglasema arengu ja konkurentsieelise 
kaotuse sise- ja eksporditurgudel.

S a m u t i  l a i e n d a s i m e  p a k u t a v a t e 
laenutoodete valikut. Käesoleval aastal 
hakkasime pakkuma  autoliisingut ja laenu 
transpordivahendi tagatisel, need  on 
osutunud perspektiivikateks suundadeks. 
Antud segmendis pakub Põhja-Eesti Hoiu-
laenuühistu (www.eestihoius.ee) ühte 
soodsamat paketti laenuturul.

Kuidas on võimalik saada teie kliendiks?

Selleks, et saada meie kliendiks, on vajalik 
esitada Ühistusse liikmeks astumise taotlus  
kas interneti teel www.eestihoius.ee või teha 
seda  meie kontoris, tasuda sisseastumistasu 
6 eurot ja minimaalne panus osakapitali 30 
eurot  ning sõlmida leping. Kõik dokumendid 
on võimalik täita korraga meie kontoris, 
aadressil Ahtri tn 12, Tallinn. Küsimuste 
korral palun  helistage telefoninumbril 6 
230 230.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

www.eestihoius.ee

Tel. 6 230 230

Ahtri 12, Tallinn

Säästuhoiused kuni 8% aastas
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Möödunud aastal pani 
Rakveres kahe lapse 
ema Kärt Poolen aluse 
ettevõttele Donna Di-
sain, et selle alt välja 
anda Eesti esimene elu-
jaatavate sõnumitega 
seinakalender Õnnelik 
elu. Ühekordseks pro-
jektiks plaanitud ette-
võtmine kasvab klienti-
de nõudmisel hooga.

Katrin Kivi

„Algselt polnud see mul ju 
üldse mingi äriidee,“ selgitas 
ettevõtja. „Tegin kalendri es-
malt enda jaoks. Kuna kavand 
meeldis mu perele ja sõpra-
dele, siis otsustasin, et trükin 
neid veidi rohkem. See, et ka-
lender nii hästi kaubaks läks, 
tuli mulle üllatusena. Täna 
mõistan, et küllap on seda 
paljudele lihtsalt vaja.“

Eluraskus sundis
Milleks aga oli Kärt Poolenile 
positiivset kalendrit vaja? 
„Selgitamiseks pean minema 
ajas veidi tagasi,“ ütles ta. 
„Aastaid tagasi olid mul ras-
ked ajad, võitlesin koguni 
depressiooni ja ärevushäire-
tega. Otsides lahendusi, luge-
sin ma väga palju ja jõudsin 
järeldusele, et pean oma mõt-
lemist muutma.“
Kärt rääkis, et mõtete muut-
mise eesmärgil hakkas ta kir-
jutama paberilipikutele posi-
tiivseid kinnitusi ehk afirmat-
sioone. „Riputasin positiiv-
seid sõnumeid kõikjale,“ 
meenutas ta. „Tasapisi hakka-

Jõulude eel suureneb 
posti teel kingituste 
saatmine välismaale. 
Mida pidada silmas kin-
gituste ehk eraisikult 
eraisikule tasuta saade-
tavate saadetiste ja 
nende deklareerimise 
osas?

Tiina Kivi,
Maksu- ja Tolliameti Tartu 

teenindusbüroo juhtivkonsultant

Euroopa Liidu liikmesriiki-
dest võib kingitusena Eestisse 
kaupa saata üldjuhul piiran-
guteta. Erandiks on alkohol ja 
tubakatooted, mille saatmi-
sele on kehtestatud koguseli-
sed piirangud. Teatud kaupa-
de (näiteks ravimid) puhul on 
nii Eestisse saatmisel kui ka 
Eestist teise liikmesriiki saat-
misel kehtestatud erinõuded 
ning osade kaupade saatmine 
on keelatud (näiteks närimis-
tubakas, nuusktubakas).
Väljastpoolt Euroopa Liitu 
kingitusena saabuv kaup 
kuulub deklareerimisele ja 
maksustamisele, kui selle 
väärtus on saatedokumenti-
de alusel rohkem kui 45 eu-
rot. 

45-700 euro väärtuse kingitu-
se deklareerimisel on eraisi-
kul võimalik tasuda tollimaks 
ühtse määraga 2,5 protsenti 
ja käibemaks 20 protsenti.
Üle 700 euro suuruse väärtu-
sega kingituse korral sõltub 
tollimaksumäär konkreetsest 
kaubast ja käibemaksu määr 
on 20 protsenti.
Koguselised piirangud on 
kehtestatud alkoholile, tuba-
katoodetele, parfüümile, tua-
lettveele, kohvile ja teele. Tea-
tud kaupade saatmisele on 
kehtestatud erinõuded ning 
osade kaupade saatmine Ees-
tisse on keelatud. Nende hul-
ka kuuluvad näiteks liha- ja 
piimatooted, huule- ja näri-
mistubakas, närvigaasi bal-
loonid, mürgised või plahva-
tusohtlikud ained ja võltsitud 
kaup.
Kui väljastpoolt Euroopa Liitu 
saadetud kingitus jõuab Ees-
tisse, siis registreeritakse saa-
detis Omniva või kullerfirma 
elektroonses süsteemis ja la-
dustatakse sealses tollitermi-
nalis. Deklareerimist vajavate 
saadetiste korral saadetakse 
tolliterminalist kauba saajale 
sellekohane teavitus.
Deklareerimiseks on kauba 
saajal võimalik kasutada Om-
niva või kullerfirma tasulist 
teenust või deklareerida oma 

saadetis ise Maksu- ja Tol-
liameti elektroonses süstee-
mis, teenindusbüroos või 
saates digiallkirjastatud dek-
laratsiooni aadressile ee420@
emta.ee.
Kaupade, sh kingituste saat-
mise keelud ja piirangud sõl-
tuvad nii lähte- ja sihtriigi tol-
lieeskirjadest kui ka postiveo 
eeskirjadest.
Kui Euroopa Liidust välja-
poole saadetava kingituse 
väärtus jääb alla 1000 euro, 
siis deklaratsiooni esitama ei 
pea. Ravimite saatmisel on 
koguselised piirangud ja kee-
latud on saata näiteks ilutu-
lestikku, välgumihkleid, kii-
resti riknevaid toiduaineid, 
raha.
Sihtriikide piirangute kohta 
info saamiseks soovitame 
võtta ühendust kauba saajaga 
või otsida infot sihtriigi tolli 
kodulehelt. Teatud riikide pii-
ranguid on võimalik küsida 
ka Omnivalt või kullerfirmalt.
Küsimuste korral soovitame 
eelnevalt tutvuda Maksu- ja 
Tolliameti kodulehel (www.
emta.ee) oleva infoga, võtta 
meiega ühendust tolliinfo te-
lefonil 8800814 või e-kirja teel 
tolliinfo@emta.ee. Postiveo 
eeskirjade selgitamise osas 
aitavad posti- ja kullerfirmad.

Rakveres antakse välja 
õnneliku elu kalender

sid tulema muutused, seda 
innukamalt ma neisse afir-
matsioonidesse suhtusin. Ka 
praegu, kus olen täiesti terve 
ja elurõõmus, kinnitan enda-
le positiivseid ütlusi. Mõttel 
on ju tohutu jõud ja mõistes, 
kuidas mõttejõul tulevikku 
loome, saame valida selliseid 
mõtteid, millel on meie elule 
positiivne mõju.“

Muudab mõtlemist
Nii sündiski Kärt Poolenil 
idee koguda positiivsed sõ-
numid ühte kalendrisse, et 
nad oleks pidevalt silma all. 
Õnneliku elu kalendris on 12 
positiivse sõnumiga lehekül-
ge. „Teaduslikult on kindlaks 
tehtud, ja mul endal on sa-
muti kogemus, et pidevalt 
ühte lauset korrata, siis muu-
tub see lõpuks uskumuseks ja 
hakkab tööle alateadvuses 
programmina,“ rääkis Poo-
len. „Seega on kuu täiesti so-
biv pikkus kordamaks iga 
päev kalendris kirjas olevat 
tarka mõtet.“
Ettevõtja viitas, et kalender 
algab enesearmastuse teema-
ga. „Kõik algab eneseväärtus-
tamisest ja enese armastami-

sest,“ oli Poolen kindel. „Ja 
loomulikult tänulikkus, õppi-
des tänulik olema muutub 
kogu su maailm. Või näiteks 
rahateema – olen täiesti 
veendunud, et raha tuleb ar-
mastada ja raha eest tuleb ka 
tänulik olla. Küll on tore, et 
saame elektriarveid maksta! 
Ole kuuaega ilma elektrita ja 
järgmisel kuul oled juba nii 
õnnelik, et sul on raha, mille 
eest seda hüve endale lubada 
saad.“

Suured plaanid
Ettevõttel on valminud ka ko-
dulehekülg, mille vahendusel 
on võimalik kalendrit tellida. 
Kes e-kaubandust ei armasta, 
saavad soovi korral ostu soo-
ritada ka Apollo raamatu-
kauplustes üle Eesti.
„Kodulehel tasub kindlasti 
silma peal hoida,“ arvas Poo-
len. „Praegu on seal saadaval 
mõned ideed, kuid õige pea 
lisandub lehele uusi tooteid, 
mille üle ma ootusärevust 
tunnen. Jälgige Donna Disai-
ni Facebooki lehte või külas-
tage interneti kodu www.
donnadisain.ee.“

Välismaale kingitusi saates tuleb jälgida piiranguid

Kärt Poolen.
Foto: Katrin Kivi

 jaanuari ja veebruari

piletid 12 €

lasteetendustele 8 €

  5.- 9. detsembrini
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Marberg Sisustus mööblikauplus Vaa-
lakeskuses, Lõõtspilli 2 pakub suures 
valikus pehmet ja kõva mööblit Eesti 
tootjatelt. Samuti leiab mööblisalon-
gist vahvaid ideid ja kingitusi lastetup-
pa.
Marberg Sisustus teeb koostööd pe-
refi rmaga, kes toodab väga kva-
liteetset, kliendi soove arvestavat 
pehmet mööblit. Nüüdsest on salongi 
külastavatel klientidel võimalus tellida 

oma soovide ja mõõtude järgi pehmet 
mööblit - nurgadiivanid, diivanvoodid, 
moodul mööbel, komplektid jne.
Endiselt saab tellida ka oma mõõtude 
ja jooniste järgi kõvamööblit-kummu-
teid, telerialuseid, riidekappe, garde-
roobe, kööke jne.
Marberg Sisustus aitab leida just teile 
sobivaima lahenduse. Head mööblihu-
vilised, võtke mõõdud kaasa ja külas-
tage salongi!

Tulika Takso jagab pimedal ajal 
liiklemiseks helkureid

Marberg Sisustusest saab oma 
mõõtude järgi mööblit

Tulika Takso jagab Rak-
veres oma klientidele pi-
medal ajal liikumiseks 
1000 helkurit, et ühes-
koos muuta kodutee tur-
valisemaks.
„Alustasime helkurite ja-
gamist möödunud näda-
la keskpaigas,” rääkis Tu-
lika Takso Rakvere esin-
daja Risto Laeks. Ta lisas, 

et kuigi helkur on jala-
käijale kohustuslik, ki-
pub selle kandmine pal-
judel meelest minema ja 
jagamiskampaaniaga tu-
letatakse helkuri oluli-
sust inimestele meelde.
Politsei- ja Piirivalvea-
met paneb inimestele 
südamele, et pimedal 
ajal peab jalakäija end 

autojuhile märgatavaks 
tegema, sest hämaras on 
teedel nähtavus piira-
tud. Lisaks segavad aas-
taajale iseloomulikud il-
mastikutingimused na-
gu vihm, lumi ja udu sõi-
dukijuhi vaatevälja.

Kuulutaja







Kuulutaja reede, 2. detsember 201614

• 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

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

• Ostan Rakveres või Haljalas remonti 
vajava korteri. Hea pakkumise 
korral raha kohe kätte. Tel 5188 770

• Soovin osta otse omanikult 2toalise 
korteri II või III korrusele hinnaga 
kuni 30 000 € Rakvere kesklinna. Tel 
5668 3595

•  Ostan Rakveres  kor ras  või 
remontivajava korteri, hind kuni 
27 000 €. Tel 5683 8310

• 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa keskküttega 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1965

• Müüa 1toaline (42,5 m2) korter 
Ulvi külas. Vajab kap. remonti. Hind 
kokkuleppel. Tel 5349 0646

• Müüa Kundas Kasemäe tn möbl. 
2toaline korter otse omanikult. 
Hind 2 800 €. Võib ka järelmaksu-ga. 
Tel 5615 9556

• Müüa Tapa linnas keskküttega 
2toaline korter. Hind 4500 €. Tel 
5697 5317

• 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 Mäetagusel Tamme tn 12 
2toaline korter. 3/3 korrusel, osalise 
mööbliga, aknad vahetatud, toad 
vajavad väikest remonti, vannituba 
remonditud. Tel 5559 9826

• Müüa Kundas Kasemäe tn 19 
3toaline mugav. korter (I korrus). 
Hind 9000 €. Tel 5645 1242

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

• Müüa Haljalas 4toaline korter. II 
korrus, osaliselt renov. Maja korralik, 
soe, madalad kommunaalid. Hind 
15 500 €. Tel 501 4081

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

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

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

VÕTAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutaja
Kuulutused

  

MIHKEL ELISTE
 

5386 3936

Hindaja / Nooremmaakler
Mihkel.Eliste@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%
Telli hindamine!

www.arcovara.ee/rakvere      
|Laada 14, Rakvere     Tel 324 0888

www.arcovara.ee/rakvere

Otsin kliendile 2-toalist korterit.  Tel 527 1011.

28 000 € 56,2 m²

84 000 € 190 m²

42 m², I k15 500 €

8 000 € 62,3 m², I k

33 000 € 44 m², IV k

29 900 € 119 m²

77,7 m²41 000 €

31 000 € 140 m²

18 800 € 56 m²

4€/m²+km

79 000 € 214 m²

179 m²

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
MÄE TN KUNDAS

• Läbi maja planeering
• Rõdu, mööbel hinnas
• Otsaseinad soojustatud

MÜÜA KINNISTU 8,6 HA MAAD
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS
• Hoonete alune pind 529 m²
• Väga privaatne asukoht
• Hea juurdepääs

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
KARJA TN RAKVERES

• Majas 6 korterit
• Ahiküte, puukuur
• Toad läbikäidavad

• Heas korras, avar köök
• Toad eraldi, rõdu
• hea asukoht

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ROOSI TN RAKVERES

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud
• Läbi maja planeering, rõdu
• Korras, ilus ja puhas korter

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

• Kinnistu 1,8 ha, elekter, kaev
• Elamu, kuur, saun ja põllukivist
  vundament

MÜÜA MAJA
KAVASTU KÜLAS VÕSU MNT 

• Kinnistu 2,6 ha, liitumine EE 1x20A
• Rehielamutüüpi palkmaja, kaev
• 2 tuba+suvetuba II korrusel ja köök

69 000 € 330 m²
MÜÜA KINNISTU

VILDE TN RAKVERES
• Kinnistu 723 m²
• Ehitusluba
• Hea asukoht

MÜÜA MAJA
METSA TN RAKVERES

• Kinnistu 596 m², 4 tuba, köök
• Garaaž, saun, kasvuhoone
• Ts. vee- ja kanalisatsiooniliitumised

• Kinnistu 1100 m², 2 tuba, köök
• II korrus, ts. vesi ja kanalisatsioon
  kinnistu piiril

MÜÜA VÄIKE MAJA
ÖÖBIKU TN TAPAL

MÜÜA ELAMU
VANAMÕISA KÜLAS HALJALA V.

• Kinnistu 1,7 ha, 2 korrust, keskküte
• 2 abihoonet, puurkaev, lok. kanal.
• Hea asukoht, kõrghaljastus

SOODNE HIND! 

PARIM HIND! 

Soovime osta 3-toalist korterit Rakveres.
Tel 527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011Andrus     527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011

Andrus     527 1011 Andrus     527 1011

ANDA RENDILE LAO- ja 
BÜROOPINNAD

C.T von NEFFI TN PIIRAL
• I korrus, keskküte, side, valve
• Rakvere linnas, Piiral
• Hea juurdepääs

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

53 000 € 135 000 €

MAJA TAPA ÄÄRELINNAS, VAHETUS-
VÕIMALUS TALLINNA KORTERIGA

AVAR MAJA PEIPSI MÄNDIDE
ALL JÄRVE LÄHEDAL!

55 000 € 77 000 €

TALUMAJA VALGEJÕE ÄÄRES 
TAPA VALLAS

   115 € 39 000 €

ÜÜRILE ANDA 1- TOALINE KORTER
TAPA LINNAS

Urmas Saarmets
+372 511 0478

urmas.saarmets@nordproperty.com

SUUREPÄRANE KODU
VIHULA VALLAS!

TEGUTSEV PUIDUTÖÖKODA
JÄRVAMAAL

• Otsin 1toalist k.m. korterit 
pikemaks ajaks. Maksan 100 € + 
kom.kulud. Kiire! Tel 5349 5111

• Soovin üürida vähemalt 2toalist 
osaliselt möbleeritud korterit otse 
omanikult. 100 €. Tel 5664 6843

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus, 49 m2. Tel 5648 6638

• Anda rendile Rakveres väga korralik 
ja puhas müügi- või tootmisruum 
(800 m2), suur parki-misplats. Tel 
5355 9038
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• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
120 €. Tel 5662 1987

• Üürida 1toaline korter Rakvere 
kesklinnas Lembitu tn (V korrus, 32 
m2). 150 €. Tel 5566 7202

• Anda üürile korter. Tel 5836 1490

• Üürile anda 1- ja 2toaline korter 
Tapa linnas. Tel 5110 478

• Anda üürile 2toaline korter. 
Hind kokkuleppel. Tel 5551 2740, 
5557 1484

• Annan alevis üürile remonti ajava 
2toalise puuküttega korteri. Tel 
5372 0108

• Anda rendile 2toaline ahiküttega 
korter Laekveres. Pesemisvõimalus 
olemas. Info tel 527 0058

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

• Anda üürile 3toaline korralik 
ahiküttega möbleeritud korter 
Lepnal. Hind 200 € + maksud. Tel 
5372 5862

• 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 Audi A4 1998. a 1,9D, üv 
09.2017. a, kärukonks, universaal. 
Rihmad vahetatud 5000 km tagasi. 
Suverehvid velgedel kaasa. Hind 
1750 €. Tel 5301 0818

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

Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 74 
kW bensiin, helehall met, kondit-
sioneer, kesklukk puldist, 2xel.
aknad, talverehvidel, väga korralik, 
ökonoomne, kehtiv ülevaatus 
03/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

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

• Müüa Opel Astra 05/2008. a 1.9 
74 kW diisel, manuaal, univeraal, 
kliimaautomatik, püsikiirusehoidja, 
veokonks,  toonitud  klaasid,  
vihmasensor, navigatsooniseade, 
multifunksionaalne rool, auto väga 
heas korras,  rohkem infot telefoni 
teel. Rakvere. Hind 3 800 €. Tel 510 
6763

• 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 üle-
vaatus 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

ANNAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

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

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

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

• Müüa Opel Astra 1,4 1999. a 
tumepunane sedaan ja Opel Astra 
1,6 tumesinine 2001. a universaal. 
Autod on heas korras. Tel 5377 1504

• 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

• Soodsalt müüa Toyota valuveljed 
koos naelrehvidega (100x100, 
14 tolli  ja rehvid 170/70R14), 
h a a k e k o n k s  Ž i g u l i  0 6 ,  u u s 
nukkvõlli komplekt. Tel 5588 429

•  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

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

• Müüa GAZ 53 kast ja kaheteljeline 
käru ilma ratasteta. Tel 5698 3479

• 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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• 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

• Transportteenus Volkswagen 
LT kaubikuga üle Eesti. Hind 
kokkuleppel. Tel 5685 6320

•  Teleskooplaaduri rent koos 
juhiga 35 €/h +km. Laadur on 
Manitou ML625, tõstekõrgus 6m 
ja maks. tõstekaal 2,5t, olemas on 
735L kulp ja kahvlid. Asukoht on 
Uhtna alevik, pakun teenust Rakvere 
ümber ja Rakveres. Tel 5199 7202

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6 m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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•  O s t a n  s õ i d u a u t o  Z A Z - 9 6 5 
(maanteemuhk), ka uusi varuosi. 
Tel 5687 5845

• Ostan auto. Pakkuda võib kõike 
autosid, ei pea olema üv. Hind kuni 
500 €. Tel 5809 6086

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

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

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

• Ostan Suzuki Alto 1989-1992. a. 
Tel 51991609
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Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

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, soo-
jamüürid, seinad jne). www.kenriko.
ee, tel 508 3305

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

•  Kü 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

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

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

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 kanalisatsioonitorus-
tike (sise ja välis) ehitus, septi-
kute paigaldus. San.tehnilised 
tööd. Info 5373 4876

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

• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WC-potid jms. 
Tel 5830 7593

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

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

• 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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Lumekoristus katustelt, hoovidest 
ja kõnniteedelt. Tel 5888 9999

• 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

• 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

• Puitlaed- ja seinad, kuurid, 
aiamajad. Talvel teenuste hinnad 
-30%. Tehtud töödele arve ja garan-
tii. www.kodupuit.ee Tel 58 889 999

• 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

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320

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

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

•  Va n n i t u b a d e  r e m o n t , 
plaatimistööd. Tel 5670 9080

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

• San.tehnilised tööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Tel 514 3783

• 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

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

• Lammutustööd. Info 5330 5970

• Lammutustööd. Igasuguse 
sodi äravedu teie hoovist. Tel 
5685 6320
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• 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 hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanide vahe-
tus, viiruste eemaldamine jne. Tel 
56 454 853

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

• Mobiiltelefonide, tahvelarvutite 
ekraanide vahetus. Kuulutus ei 
aegu! Lisainfo +372 5679 2881

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

• 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

Novembris arvutite 

tolmuhooldus 

-50 % 
Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

•  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

• Soojustan, polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

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

•  S o o d s a l t  m ü ü a  k o d u -  j a 
t ö ö s t u s õ m b l u s m a s i n a d . 
Universaalid, sik-sak, salapiste, 
overlokid jt. Samuti käärid, kääride 
teritus, tarvikud. Osad kõikidele 
masinatele. Priit, tel 5588 429, 324 
5085

• 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

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

• Õhtujuht sisustab teie jõulupeo 
ja juubeli. Tel 553 5885

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

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

•  Te e n  k o rd a  Te i e  e t t e v õ t t e 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

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 

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAAUDITID 
• ENERGIAMÄRGISED
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.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

• Männi Äri Huljal müüb mööblist 
kodukaubani. Külastage meid! 
Samas ostame majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
Kojukutsed. Tel 5530783

• 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

• Müüa nõukogudeaegne akulaadija 
Start, õlleankru, Pioneeri pliidi 
küttekeha (uus) ja vanaaegne 
kummut. Tel 5530783

• Müüa soodsalt kasutatud elutoa 
s e kt s i o o n  Võ r o ,  r i i d e k a p p , 
köögikapid. Tel 5673 2162

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

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

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

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

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Ostan vanavara majapidamise 
l i kv i d e e r i m i s e l  -  ku m m u t i , 
ü m m a r g u s e  l a u a ,  t o o l e , 
garaažiese-meid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani.  Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

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

• Ostan eestikeelseid CD-plaate. 
Tel 5687 5845

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

KODU

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

• 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  m i t m e i d  k a s u t a t u d 
sülearvuteid. Soodustus kuni -50%. 
Garantii. Tel 56 454 853

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).
Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.
Lamel- ja naelrehvid 
ratastele 26 ja 28''

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
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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 saksa lambakoera kutsikad. 
Tel 5866 3155

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

•  Ä r a  a n d a  t õ u k a s s i  s e g a v.  
kassipojad. Tel 5833 0153

•  N e l j a k u u s e d  r õ õ m s a d 
viirpapagoid ootavad uut kodu. Tel 
5556 3745

• 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

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

• Müüa 2hõlmane jäik ader. Hind 
350 €. Tel 5836 4842

• 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 kütteklotse pakituna 
40L kottidesse. Kütteklots 1,60 €/kott 
ja tootmisjääk 1,20 €/kott. Ostes 100 
kotti transport tasuta. Võimalik osta 
kohapeal Kloodi külas. Tel 503 6867

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

• 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

• 30cm kuivad  küttepuud 40L 
võrkudes koos transpordiga. Tel 
517 1522

KÜTTEPUUD

• 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

• Teamwood OÜ. Puitmaterjali 
laomüük. Terrassilaud, hind 
al. 0,35 €/jm; välisvooder, hind 
al. 4 €/m2; sisevooder, hind al. 
4 €/m2; küttepelletpremium, 
hind 172 €/alus (960 kg), 2,88 €/
kott (16 kg); kütteklotsid, hind 1 
€/kott, 30 €/m3. Asume Sondas 
Sepa 18a. Info telefonil 5306 7722 
või sale@teamwoodtimber.com

MÜÜA 
PÕDRAKONSERVI. 

3 €/karp (350g). 

Väikseim tellimus 10 karpi. 

Info: 55953031

Rakveres Tallinna tn 49

MÖÖBLIPOODI 
SAABUS UUS KAUP 

- 
uued köögimööblid, 

riidekapid, suured ja 
väiksed nurgadiivanid 

(värvivalik on teie), 
suured ja väiksed 

puitkummutid, 
voodid, lisakatted, 
madratsid ja palju 
kodus vajaminevat 

mööblit.
Ikka avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

Tere tulemast!
Info 5069 814

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%

•  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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid. 
Tel 5192 4320

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

• Müüa metsakuiva küttepuud. Tel 
5645 0678

• Rakvere Metsamajand müüb 
puitbriketti. Hinnad soodsad. 
Tel 326 0850, 503 5422

• Kuivad pliidipuud (30cm, segapuit). 
Pakitud 40L võrkkottidesse. Hind 2 
€/kott. Transport. Tel 501 2326
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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

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

• Suuskade rent 24h/4 €. Asume 
Laada 20. Tel 5606 0608

• 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 autode katalüsaatoreid. Tel 
5646 6933

• Pendlimees Sassi teenused: 
tervislik voodi-, töö-, õppimiskoht. 
Tervislik toidusedel, vitamiini- ja 
ravimitest. Energeetiline- kaitse ja 
raviasendid jpm. Teenus on tasuta! 
alderbrunfeld@gmail.com, tel 502 
4534

• 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

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

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

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!

Tule trenni!

ZUMBA - kulutame 
kaloreid tantsides

Esmaspäev 
* kell 18 Sõmeru vallamajas
* kell 19.20 Rakvere Rahvamajas
Kolmapäev 
* kell 19.30 kunda Spordikeskuses

TONING - tugevdame 
lihaskorsetti

Pühapäev 
* kell 12 Kunda Spordikeskuses

Info 5341 9372

• Tutvuda normaalse inimesega 
(50dates), kellel oleks auto juhuluba. 
Elamine eramajas. Erivariandid 
võimalikud. Tel 5340 9993

• Mees otsib sõpra/sõbrannat, 
kellel on auto ja juhiluba, Rakverest, 
valdab inglise ja saksa keelt. Tel 
5357 0917

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Tiiule ja Jaanile armsa ema 

ILJE-JOHANNA KIKKERPUU 

kaotuse puhul. 

Endised töökaaslased

Meie siiras kaastunne Sulle, 
armas Heino, kalli 

EMA 

kaotuse puhul. 
Vaike, Tõnis, 

Vambola ja Mona

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 1. detsember 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

Küüslauk kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 0,50 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

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

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

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!

K

Kuulutused nüüd nähtaval ka lehel kuulutused.kuulutaja.ee. Vaata järgi!
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Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

(OG Elektra peahoone)

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õigsuse 

eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe mainet 
kahjustavaid kuulutusi.
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Jõulueelne aeg möödub kii-
resti ning sageli jääb kodu 
kaunistamine viimasele het-
kele. Stressi vältimiseks tasub 
pühadeks valmistuda vara-
kult ja süsteemselt.
Jõulupuud võib pidada jõulu-
de sümboliks, kuid kuusk ei 
peaks toas kogu ruumi võt-
ma. Kuuse valimisel tuleks 
jälgida, et puu tipu ja lae va-
hele jääks umbes 15-30 senti-
meetrit vaba ruumi. 
Kui okaste igapäevane koris-
tamine tundub tülikas, võib 
kaaluda kunstkuuse soeta-
mist. Kaup24 esindaja Rauno 
Kristjani sõnul on kunstlike 
kuuskede valik aasta-aastalt 
laienenud ning tegelikult ei 
pruugi ka kõige teravam silm 
enam ehtsal või tehislikul 
kuusel vahet teha. „Valikus 
on kuuski alustades alla 
meetristest ja lõpetades üle 
kahe meetri kõrguste kuuske-
dega. Kunstkuusk ei kuiva ära 
ja pakub rõõmu mitmeteks 
jõuludeks,” kirjeldas Kristjan 
ja lisas, et sobiva kuuse leia-
vad ka need, kes eelistavad 
oma toas näha hoopis lume-
värvi puud. 
Lisaks kuusele loovad õige 
meeleolu jõulutuled – olgu 

need siis toas või õues. Laias 
jõuluvalgustite valikus orien-
teerumist lihtsustab, kui tead, 
kuhu tuled paigutada soovid. 
„Soovitan jälgida toote niis-
kusindeksit ehk IP-d, 
sest IP20 indeksiga valgustid 
sobivad ainult siseruumides-
se,” ütles Kristjan. „Valgustid 
indeksiga IP44 sobivad aga 
oma kõrge niiskustaluvuse-
ga õue ideaalselt.“
Kristjan tõdes, et lisaks maja-
omanikele, kes eramut tule-
dega ehivad,  on ka korteris 
elavad pered oma rõdusid 
kaunistama hakanud. „Mõ-
ned pered ei plaanigi kuuske 
tuppa panna, vaid viivad selle 
verandale või maja ette 
ning otsivad tulesid just selle 
tarbeks.“
Valgusti värvi valikul tuleks 
otsustada, millise stiiliga 
kuuske soovitakse. Valged 
valgustid toovad pigem esile 
teised kuuseehted ning säili-
tavad klassikalise pildi. Värvi-
lised valgustid seevastu loo-
vad lustliku atmosfääri. „Hea 
reegli järgi võiks kuuse iga 45 
sentimeetri peale olla sada 
pisikest tulukest,“ andis vee-
bipoe esindaja nõu. „Samas, 
kui armastad säravamat tule-

must, siis miks mitte neid 
kasvõi kolmekordselt panna.“
Oluline on ka teiste ehete 
toon. Populaarsed värviskee-
mid, millega alt minna ei saa, 
on näiteks punane ja hõbeda-
ne, valge ja hõbedane ning 
kuldne kombineeritud rohe-
lise ja pruuniga, mille juurde 
sobivad ka väiksed loodusest 
inspireeritud kujud nagu põ-
drad, karud ja lumemem-
med.
Kristjani sõnul on varasemast 
enam võimalik soetada ka ju-
ba tootja poolt kokku sobita-
tud toonides jõuluehete kar-
pe.

Kuulutaja

TASUB TEADA

Külma saabudes jõuab 
loomade varjupaikade 
ja MTÜde töö haripunk-
ti. Lisaks loomade püüd-
misele tuleb neile või-
malikult kiiresti ka ko-
dud leida, sest kevadel 
algab pulmitamishoo-
aeg ja kodutute looma-
de arv kasvab märkimis-
väärselt.

Marimai Kesküla

Eesti Vabariigi seadus paneb 
kohustuse kodutute ja eksi-
nud loomadega tegelemisel 
kohalikele omavalitsustele. 
Iga omavalitsus saab valida, 
kas tegeleb loomadega ise, 
või valib partneriks mõne 
varjupaiga. Lisaks näeb sea-
dus ette, et iga leitud looma 
tuleb hoida 14 päeva, mis on 
mõistlik aeg looma leidmi-
seks, kui omanik seda soovib. 
Üldjuhul ei ole omavalitsus-
tel sobivaid ruume ega ka 
personali, seega toimetatakse 
suurem osa loomi varjupaika 
ning omavalitsus on kohusta-
tud maksma looma hoidmise 
esimese 14 päeva kulud.
Iga varjupaika toodud loom 
peab saama parasiiditõrje ja 
vaktsineeritud. Suurem osa 
tänavakassidest on sisepara-

siitidega, ka päris tillukesed 
kassipojad. Nõrgenenud or-
ganismile võivad need tihti 
saatuslikuks saada. Lisaks pa-
rasiiditõrjele vajavad leitud 
loomad vaktsineerimist, et 
varjupaigas haigused kulutu-
lena levima ei pääseks. Vä-
hendamaks nakkusohtu hoi-
takse kasse karantiinis, igaüks 
eraldi puuris. Loomad vaja-
vad toitu, värsket vett ja pu-
hast puuri- selle eest vastuta-
vatele inimestele tuleb palka 
maksta.
Kokkuvõttes ületavad igale 
loomale tehtud kulutused 
omavalitsustelt saadava sis-
setuleku, sest veterinaarravi-
mid on kallid ning paljud loo-
mad vajavad lisaks rutiinsete-
le protseduuridele ka haigus-
te ravi. Siiski aitavad need nn 
lepingutasud maksta töötaja-
tele palgad, ravimine on seni 
jäänud annetajate kanda. 
Varjupaigast koju saades on 
kõik loomad saanud parasii-
ditõrje, nad on kiibitud, vakt-
sineeritud ja täiskasvanud 
loomad ka steriliseeri-
tud-kastreeritud.
Kodutu looma leidjal võib es-
malt olla keeruline aru saada, 
miks ei või looma kohe varju-
paika viia, vaid peab ühen-
dust võtma omavalitsuse vas-
tava spetsialistiga. Arvesta-
des, et näiteks kassi hoitakse 
tegelikult varjapaigas keskmi-
selt sada päeva, ei kata oma-

Jõulukuusk vali toa kõrguse järgi

Kodutust loomast teata 
esmalt omavalitsusse

Rauno Kristjani õpetuse kohaselt teeb üm-
marguste kuuseehete valiku lihtsamaks, 
kui lähtuda jõulupuu suurusest. Ta tõi välja 
ka parameetrid, mille järgi on soovitatav 
ehteid valida:
alla meetrisele kuusele riputada 3-3,5 cm 
läbimõõduga palle, kokku võiks ehteid 
olla 40-60 tükki 
1,2-meetrisele kuusele on soovitatav ri-
putada 3-3,5 sentimeetrise läbimõõdu-

ga palle, kokku võiks ehteid olla 80-100 
tükki 
1,5-meetrisele kuusele on soovitatav ri-
putada 5-6,5 sentimeetrise läbimõõduga 
palle, kokku võiks ehteid olla 120-150 
tükki 
1,8-meetrisele kuusele on soovitatav ri-
putada 6-8 sentimeetrise läbimõõduga 
palle, kokku võiks ehteid olla kuni 250 
tükki

Maavanem toetab Toi-
dupanga üleskutset
Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm kutsub jõulu-
de lähenedes inimesi appi 
selle aasta viimastele toi-
dukogumispäevadele, mis 
toimuvad Lääne-Virumaal 
9. ja 10. detsembril Krooni 
Selveris, Põhjakeskuse Ri-
mis ja Vaala keskuse Mak-
simarketis.
„Pean vabatahtlikku tege-
vust väga oluliseks mitte 
ainult üksikisiku, vaid ka 
organisatsiooni tasandil. 
Löön ise ja koos meeskon-
naga kaasa heategevuslikes 
ettevõtmistes ning innus-
tan ka teisi avaliku sektori 
organisatsioone ja ettevõt-
teid senisest veelgi enam 
mõtlema nende peale, kel-
lel ehk antud hetkel ei lähe 
nii hästi kui võiks,” rääkis 
Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm panustab igal 
aastal toidukogumispäeva-
del vabatahtlikuna.
„Olgu tegemist siis eakate 
hoolekande, noorsootöö, 
erivajadustega inimeste 
toetamise või loomade var-
jupaigas abiks olemisega – 
iga killuke, mida panusta-
me vabast tahtest ja põhi-
kohustuste kõrvalt, kasva-
tab kogukonnatunnet ja 
tugevdab maakonda,“ 
märkis Torm. „Kõige hin-
nalisem, mida saame eral-
dada, ei pruugigi olla raha 
– see on meie aeg,“ lisas 
maavanem.
Kui oled valmis toidukogu-
misaktsioonis vabatahtli-
kuna kaasa lööma 9. või 10. 
detsembril, siis saad end 
registreerida veebilehel 
osale.toidupank.ee.
Appi oodatakse aktiivseid 
inimesi, ettevõtteid ja sõp-
ruskondi. Töö toimub kol-
me-nelja tunnistes vahe-
tustes, alates kella 12:st. 
Mõne kaupluse puhul esi-
neb erandeid, alustatakse 
varem või lõpetatakse hil-
jem.
Meeskondade suurused on 
kaupluseti erinevad – kuni 
12 inimest. Vabatahtlikud 
jagavad infot ning aitavad 
kokku koguda annetatud 
toidukauba, mis jõuab 
järgnevate nädalate jook-
sul piirkondliku toidupan-
ga kaudu kohalike vaesu-
ses elavate peredeni.

Kuulutaja

Marko Torm lööb ise ja 
koos meeskonnaga kaasa 
erinevates heategevuslikes 
ettevõtmistes ning innus-
tab ka teisi. 

Foto Kristel Kitsing

valitsuste makstav ülalpida-
mine küll kõiki kulusid, kuid 
aitab varjupaikadel toime tul-
la.
Olukorra parandamiseks on 
paljud omavalitsused muut-

nud loomade kiipimise ko-
hustuslikuks. Kiip mitte ai-
nult ei aita eksinud looma ko-
ju tagasi, vaid distsiplineerib 
ka omanikku. Kui iga n-ö va-
bakäigul elava kassi omanik 

steriliseeriks või kastreeriks 
oma lemmiklooma, vähen-
daks see oluliselt kodutute 
kasside juurdekasvu.

Virumaa varjupaigas on hetkel üle viiekümne kassi uue kodu ootel.
Foto: erakogu
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VALIK PILLE ENDENI TERVISLIKKE RETSEPTE

TASUB TEADA

Mõisted “tervislik” ja 
“magustoit” ei taha es-
mapilgul kokku sobida. 
Samas saab pea kõiki 
magustoite ja magusaid 
küpsetisi muuta tervisli-
kemaks ja nende kalori-
sisaldust vähendada, 
kui retseptides rafinee-
ritud suhkur ja valge ni-
sujahu asendada näi-
teks täisterajahu ja 
toor-roosuhkruga.

Kaire Kenk

„Nisujahu ja valge suhkur an-
navad meile tühje kaloreid, 
enamasti ainult liigset ener-
giat, samuti mõjutavad meie 
ainevahetust negatiivses suu-
nas, tõstes ja langetades vere-
suhkru taset hüppeliselt,” 
hoiatas toidukoolitaja ja ko-
karaamatute autor Pille En-
den.

Suhkur
Tervise Arengu Instituudi 
andmetel ei vaja organism 
suhkrut rohkem kui 90 g ehk 
18 protsenti päevasest toidu-
energiast. Suurbritannia toi-
tumissoovitused on veelgi 
rangemad- täiskasvanud ja 
lapsed alates 11. eluaastast 
võiksid päevas suhkrut tarbi-
da kuni 30 grammi, mitte 
rohkem. Enamik inimesi 
sööb ja joob päevas sisse ligi 
poole rohkem suhkrut, kui 
tohiks. Ühe uuringu kohaselt 
tarbis keskmine Eesti elanik 
aastas 28 kilogrammi suhk-
rut.
Pille Enden soovitas valgele 
suhkrule eelistada neid suhk-
ruid, mis organismile ka toit-
aineid annavad ja pisut aegla-
semalt veresuhkrutaset tõsta-
vad. Üks vähem töödeldud 
suhkrutest, milles on säilinud 
ka vitamiinid, mineraalid ja 
muud toitained, on täis-
toor-roosuhkur. Suhkruroost 
pressitakse välja mahl, mida 
keedetakse, kuni vesi on au-
rustunud ning lõpuks tekivad 
pruunid kristallid. Tänu selle-
le on melassilt (suhkru toot-
misel tekkiv pruun siirup) 
pruuni värvuse saanud suhk-
rus säilinud vitamiinid ja mi-
neraalained.
„Valgest suhkrust rohkem 
toitaineid on ka Demeraras, 
Muscovados ja teistes osali-
selt rafineeritud roosuhkru-
tes. Samuti kookospalmi-
suhkrus,” ütles Enden. Kõiki 
neid suhkruid saab valge 
suhkruga üks ühele asenda-
da.
Üldiselt on tema sõnul harju-
tud tervislikumaks pidama ka 
pruune suhkruid, kuid nende 
puhul tuleb poes hoolikalt 
pakendit uurida. „Nimelt 
müüakse kauplustes pruuni 
suhkrut, mis on melassiga 
pruuniks värvitud, kuid on 
tegelikult tavaline valge suh-

kur,” sõnas ta. „Tuleb ka mee-
les pidada, et mida tumedam 
suhkur, seda intensiivsema 
maitse ja värvi see toidule an-
nab.”
Suhkrut saab asendada ka 
mitmesuguste siirupitega. 
„Minu lemmik on agaavisii-
rup- hinnalt küll päris kallis, 
kuid võrreldes valge suhkruga 
annab 100 grammi kohta 90 
kcal vähem. Küpsetamiseks 
on see küll liigne luksus, kuid 
kõikides teistes magustoitu-
des saab peaaegu üks ühele 
valge suhkruga asendada,” 
ütles koolitaja.
Heaks alternatiiviks on ka 
vahtrasiirup. Siirupeid saab 
aga kasutada ainult neis tai-
nastes, mille retseptis on tea-
tud vedelikukogus ette näh-
tud. Biskviittainasse näiteks 
siirupit lisada ei saa. Edukalt 
saab siirupeid kasutada koo-
gitäidistes.
Heaks valge suhkru asenda-
jaks on Pille Endeni sõnul ka 
magusad värsked või kuivata-
tud puuviljad, näiteks banaa-
nid. Ühed levinumad magus-
tajad on datlid, mida saab ka-
sutada pea kõikide magustoi-
tude juures. Mee kasutamisel 
peab arvestama, et see kao-
tab kuumutamisel osa oma 
toiteväärtusest ja lisab eripä-
rase maitsenüansi.

Jahu
Millega asendada valget nisu-
jahu? „Nisujahugi peetakse 
nn tühje kaloreid andvaks 
toiduaineks, sest parim ja 
toitainerikkam osa viljaterast 
on eemaldatud. Kõige liht-
sam on asendada see jahus-
ort täistera-nisujahuga. Eriti 
hästi sobib see muretaignas-
se.”
Ka pärmitaignas võib valge 
nisujahu asendada osaliselt 
või täielikult täisteranisujahu 
või
speltanisujahuga. „Pärmitai-
nas on oluline jahus sisalduv 
gluteen ja kuna täistera- või 
speltanisujahus on seda vä-
hem, siis tuleb meeles pida-
da, et tainas peab tavalise ni-
sujahutaignaga võrreldes ole-
ma vedelam. Tervislike tai-
naste kerkimis- ja küpseta-
misaeg on tunduvalt pike-
mad ja temperatuur ahjus 
veidi madalam,” ütles Pille 
Enden.
Karaskites, küpsistes, vahvli-
tes ja plaadikookides pole sa-
muti jahude asendamine 
probleemiks.
Kindluse mõttes tuleks toidu-
koolitaja sõnul alustada nisu-
jahu asendamist väiksema-
test kogustest – nii harjub 
magusameistri enda ja tema 
pere maitsemeel uute eripä-
raste maitsetega. Väga hästi 
sobivad küpsetamiseks ka rii-
si- ja maisijahu, mida saab 
kasutada näiteks gluteenita-
lumatuse korral. Riisijahu 
muudab küpsetised isegi mu-
redamaks. Maisijahu sobib 
toidukoolitaja sõnul kõige 
paremini muretainasse, ka 
biskviittainas saab sellega osa 

Toidukoolitaja jagab tervisliku maiustamise nippe

2  küpset banaani
1 avokaado
3 sl  kakaopulbrit
2-3 sl  vahtrasiirupit , agaavisiirupit
 või mett
2-3 tl  laimimahla
 pisut soola
 serveerimiseks marjakrõpse või 
 värskeid marju

Purusta kooritud banaanid ja avokaado 
blenderis kreemjaks. Lisa kakao, vahtra-
siirup, maitsesta laimimahla ja me-
resoolaga. Soovi korral lisa 1-2 sl vede-
likku (vett, kookos- või mandlipiima). 
Sega läbi, pane pokaalidesse, lase veidi 
aega külmikus seista ja taheneda ning 
serveeri purustatud marjakrõpsude või 
värskete marjadega.

nisujahu asendada. Biskviit-
taigna retseptis ettenähtud 
nisujahu võib asendada ka 
pähkli- või kookosjahuga. 
Mandlijahu on samuti glutee-
nivaba. Kuna see on rasvarik-
kam kui teraviljajahu, siis ta-
sub vähendada retseptis ette-
nähtud vedeliku ja munade 
kogust.
„Väga eriline on tatrajahu - 
väga toitev, süsivesikuterikas 
ja kõiki kaheksat hädavajalik-
ku aminohapet sisaldav,” soo-
vitas Pille Enden. „Tatrajahu 
sisaldab ka B-grupi vitamiine 
ning on hea taimse valgu alli-
kas. Sobib keeksidesse, vahv-
litesse, tordipõhjadesse, pan-
nkookidesse-sõrnikutesse 
jne. Toortatrajahu maitse on 
mahedam ja vähem spetsiifi-
line, võrreldes pruunistatud 
tatraga,” ütles ta.
„Toiduvalmistamisel on oluli-
ne kasutada ka võimalikult 
tervislikke rasvaineid-enne-
kõike oliiviõli, mis talub ka 
kuumutamist, samuti koo-
kosõli. Magustoitudes võiks 
osa retseptis ettenähtud või 
kogusest asendada toorjuus-
tuga, näiteks muretaignat te-
hes,” soovitas Pille Enden.
Teine nipp võile tervisliku al-
ternatiivi leidmiseks oli kooli-
tajal veel: “Avokaado on suure 
rasvasisalduse, mõnusa 
kreemja konsistentsi ja ma-
heda maitsega. Sobib väga 
hästi jäätistesse, vahtudesse, 
kreemidesse. Avokaadoga 
saab osaliselt asendada nii 
võid kui vahukoort.”

100 g  musti ploome
1 dl  õunamahla ( või 0,5 dl brändit)
225 g  tumedat šokolaadi
200 g  võid
2,5 dl  rafineerimata roosuhkrut
4  suurt muna
80 g  mandlijahu
1 sl  kakaopulbrit
 võid vormi määrimiseks
 mascarpone’t või vanillijäätist 
 serveerimiseks

Määri 22 cm läbimõõduga lahtikäiv 
vorm ( või 8-10 portsjonvormi) võiga ja 

kata küpsetuspaberiga. Haki ploomid ja 
leota paar tundi brändis. Sulata šoko-
laad ja või veevannil. Eralda munaval-
ged ja -kollased. Vahusta suhkur ja mu-
nakollased ning vala jahtunud šokolaa-
di sisse. Vahusta munavalged. Lisa šo-
kolaadisegule mandlijahu, ploomid ja 
siis vahustatud munavalged. Tõsta segu 
vormi ja küpseta 180-kraadises ahjus 
40�45 minutit, väikeseid vorme 20-25 
minutit. Kontrolli küpsust tikuga. 
Lase jahtuda, raputa peale kakaopulbrit 
ja serveeri mascarpone või vanillijääti-
sega.

Jahuta šokolaadikook mustade ploomidega
kümnele
valmistamisaeg 20 minutit + 2 tundi leotamiseks + 40�45 minutit ahjus

Banaani-avokaadokreem (pildil)
neljale
valmistamisaeg 10 minutit
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Esinevad keelpilliorkestrid  

Tartu I ja Nõmme muusikakoolidest,  

Tallinna Muusikakeskkoolist,  

Harjumaa Noorteorkester,  

Virumaa Noorteorkester,  

koondorkestrid ja   

ning lõpuks 

Dirigendid 

  Kaido Otsing, Hando Põldmäe, Toivo Peäske ja Villem Peäske  
  

Kontsert kestab vähemalt kella 19.00-ni. 

Festivali toetavad:  
Täname ka  eraisikust toetajat  

VABA AEG

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev
„Kui pime kannab lombakat-saavad mõlemad edasi“
Rootsi vanasõna

ÜRO üldassamblee on kinnitatud 3 .detsembri rahvusvaheliseks puuetega inimeste 
päevaks.
Soovime kõigile erivajadustega inimestele ja nende peredele jõudu, jaksu ,kannat-
likust, paremat toimetulekut, tervist!
Rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval soovime tänada kõiki koostööpartne-
reid, omavalitsusi, fi rmasid ja eraisikuid, kes meid on toetanud. Suur tänu mõistva 
suhtumise eest! Jääge terveks!

Ilusat rahvusvahelist puuetega inimeste päeva!

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

Koolitantsu teemaks on „Tants liigutab!“
Koolitants 2017 tantsude 
registreerimine algas kad-
ripäeval ja lõpeb det-
sembri keskel.
Tänavuse festivali teema 
on „Tants liigutab!“ - 
tants liigutab nii füüsili-
selt kui emotsionaalselt, 
luues erinevaid võimalusi 
oma unistuste teostami-
sel.
Kokku toimuvad jaanua-
ris ja veebruaris kaksteist 
maakondlikku tantsupäe-
va, mis kulmineeruvad 
kahepäevase finaalkont-
serdiga aprilli alguses 
Eestimaa südames – Pai-
des.
Mõõtu võtavad tantsud seitsmes zhanris: eesti tants, estraa-
ditants, kooli tants, lastetants, showtants, tänavatants, va-
batants. Osaleda saavad lapsed ja noored vanuses 4 -22 elu-
aastat.
Maakondlike tantsupäevade lõpus saab näha Koolitantsu 
Kompanii neljanda lennu tantsulavastust, mille koreograa-
fiks on Ruslan Stepanov. Peale etendust kuulutab zhürii väl-
ja finaalkontserdile edasipääsejad. Lisaks saadab zhürii fi-
naali poole teele ka jokkerid - seda märtsi alguses, pärast 
kõikide tantsupäevade toimumist.
Festivali saab sel korral jälgida ETV2st, TV3st, TV6st ning 
Menu portaalist.
Infot leiab kodulehelt www.koolitants.ee ning Koolitantsu 
sotsiaalmeediakanalitest.
Festivali korraldaja Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur (ETA) 
on tantsukeskus, mille eesmärgiks on tantsukunsti jätku-
suutlikkuse ja kvaliteedi tagamine Eestis, pakkudes kaas-
aegset ja professionaalset tantsuõpet, loome- ja esinemis-
võimalusi tantsukunstnikele, tantsuõpetajatele ning tantsu-
ga tegelevatele lastele ja noortele.
Oluline osa ETA tegevustest on suunatud väljapoole pealin-
na, et pakkuda tantsukunsti vaatamise võimalusi Tantsu-
tuuril ning esinemisvõimalusi lastele ja noortele festivali 
Koolitants tegevuste raames. ETA tegevused hõlmavad kõiki 
tantsukunstiga seotud tegevusi: loometegevust, etenduste-
gevust, huviharidust ja tantsijate koolitust, üle-Eestilist 
valdkonna infovahetust ja koostööd ning tantsukunsti jät-
kusuutlikkuse tõstmist regionaalselt läbi Koolitantsu ja 
Tantsutuuri tegevuste. ETA teeb aktiivset koostööd teiste 
erialaliitude ja sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega 
nii Eestis kui ka välismaal.

Kuulutaja

Avatud on 
joonistusvõistluse 
tööde näitus
Lääne-Virumaa Kaamatu-
kogu laste- ja noorteosa-
konnas kolmandal korru-
sel saab tutvuda noorte 
maakondlikul võistujoo-
nistamisel loodud piltide-
ga, mis tänavu sündisid 
rahvuseepose „Kalevi-
poeg“ ainetel.
Põhikooli- ja gümnaasiu-
miastme noorte maakond-
lik võistujoonistamine toi-
mus juba kolmandat kor-
da. Seekordse teema pak-
kus korraldaja-kool Vin-
ni-Pajusti Gümnaasium 
välja kummarduseks Vi-
ru-Jaagupi kandist pärit 
kunstnik Kristjan Raua 
„Kalevipoja“ ainelisele loo-
mingule.
Võistu joonistas 46 noort 
kunstnikku, kelle töid saab 
raamatukogus vaadata tal-
vise koolivaheaja lõpuni.

Kuulutaja

Maavalitsus avas ko-
danikupäeva eel õpi-
lastele uksed
Lääne-Viru Maavalitsus 
korraldas kodanikupäeva 
eel traditsioonilise lahtiste 
uste päeva ja tutvustas 
Lääne-Virumaa koolide 8.-
12. klasside õpilastele oma 
tööd.
Perekonnaseisuametnik- 
juhtivspetsialist Anneli 
Riim rääkis õpilastele ko-
danike kohustustest, mille 
ilmestamiseks tõi mitmeid 
elulisi näiteid.
Maavanem Marko Torm 
andis põhjaliku ülevaate 
maakonnast, maavalitsuse 
tööst ja omavalitsuste re-
formist. Ühtlasi julgustas 
ta koolinoori oma kodu-
kohta panustama nii vaba-
tahtliku tööga kui innuka 
õppimisega. 
Nelja tunni jooksul külas-
tasid maavalitsust Rakvere 
Reaalgümnaasiumi, Rak-
vere Eragümnaasiumi, 
Rakvere Põhikooli, Tapa 
Vene Põhikooli, Rakvere 
Eragümnaasiumi, Vin-
ni-Pajusti Gümnaasiumi ja 
Roela Lasteaed-Põhikooli 
pea 130 õppurit 
Lahtiste uste päeva korral-
datakse Lääne-Viru Maa-
valitsuses kodanikupäeval, 
et tuua riigiasutust ja 
ametnikke kodanikele lä-
hemale, tutvustada maava-
litsuse ülesandeid ja erine-
vate osakondade igapäeva-
tööd.
Kodanikupäeva tähistatak-
se Eestis alates 1999. aas-
tast ja see on ellu kutsutud 
teadvustamaks kodanikus-
taatust ja tõstmaks kodani-
kuuhkust. Kodanikupäe-
vaks valiti 26. november 
seetõttu, et 26. novembril 
1918 andis Maanõukogu 
välja määruse Eesti koda-
kondsuse kohta.

Kuulutaja
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KUHU MINNA
O kõrts
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
3. detsembril mängib diskoripuldis meeliköitvat tantsu-
muusikat DJ Mark Kitajev (Hit FM)
10. detsembril mängib mõnusat retrobiiti DJ Margus Teet-
sov (Hit FM)

Rakvere Teater
2.12. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
3.12. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili Neu-
haus)
3.12. kl 22 RT Jazzukohvik Karja,Ruben, Kuusk trio
8.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu) 
ESIETENDUS
8.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
detsembrikuu üritused
6. detsembril kell 17.30 Sclerosis-Multiplex Ühingu loeng: 
“Toidulisandid - kas võtta või mitte?“, lektor Liis Orav
7. detsembril kell 11.30 ÜRO puuetega inimeste konvent-
siooni variraporti fookusgrupi intervjuu (kutsutud külali-
sed), intervjueerib Mihkel Tõkke
12. detsembril kell 13 Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühin-
gu aastalõpuüritus Villa Theresas, lõõtsamuusika, omaosa-
lus 5 eurot (tasuda enne üritus Piret Lulla kätte)
12. detsembril Vaegkuuljate Ühingu jõulupidu algusega 13 
Sako kohvikus. Etteregistreerimisega kuni 8. detsembrini tel 
5330 4937, omaosalus 5 eurot tasuda kohapeal
14. detsembril kell 18.30 Lääne-Virumaa Allergia ja Astma-
ühingu aastalõpuüritus Villa Theresas, omaosalus 5 eurot 
tasuda kohapeal
15. detsembril kell 10 – 12 „Hüvasti puuetega inimeste koja 
päevakeskus“ - viimane üritus päevakeskuse ruumides 
(pärgi ja lilli palume mitte tuua!)
15. detsembril kell 15 Rakvere LIÜ aastalõpuüritus
16. detsembril kell 15 Kutsehaigete Ühingu aastalõpu üritus
17. detsembril kell 12 Kurtide Ühingu aastalõpu üritus
22. detsembril kell 12 juristi nõustamine, vajalik etteregist-
reerimine
NB! Talvepuhkus 23.12.16 - 3.01.2017
Uuel aastal duši ja pesupesemisteenus kättesaadav sotsiaal-
keskuses, Vilde tn. 2, info tel 322 2331
Uuest aastast tegutsevad taidlusringid (laulu ja tantsuring) 
sotsiaalkeskuses, võimlemisring spordihoones.
Puuetega Inimeste Koja kontoriruumid Lille tn 8 keldriruu-
mis
Head vana aasta lõppu ja head uut aastat!
Info 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:

Pidulikud rõivakangad
ja suurepärane valik

kardina- ja jõulukangaid
kodukaunistamiseks

KAUPLUSES
Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

Olete oodatud!

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

Pidevalt müügil heas korras

Soodsa hinnaga müügil

kasutatud mootorsaed

ja võsalõikurid HUSQVARNA, JONSERED, STIHL, PARTNER j.t.

valik rikkalik ning mitmekülgne.

uus STIGA aia ja metsatehnika

(murutraktorid, võsalõikurid, trimmerid,

saed, lumepuhurid j.m.)

Asume Rakvere vald Sireli tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729, www.saed.ee

www.aknakeskus.com
Lääne-Virumaal: 51 50 996
marko@aknakeskus.com

•

Tel 5333 0216

E-R 9.00-18.00

enitrek@enitrek.ee

Nortsu tee 2, Rakvere

www.enitrek.ee

AUTOREMONT JA

HOOLDUS

•

•

•

•

PIDURITE REMONT

AUTO JA

RASKETEHNIKA

KLIIMASEADMETE

REMONT JA TÄITMINE

REHVITÖÖD

VARUOSAD
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