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Rakvere keskväljakule on 
ametikooli õpilaste kaas-
abil kerkimas jõuluküla ning 
nädala alul pandi paika 14 
meetri kõrgune jõulukuusk, 
mis tänavu pärineb Riigi-
metsa Majandamise Keskuse 
(RMK) taimlast.

„Jõulukuusk tuleb seemla 
maadelt, kus ta paraku ette 
jääb, mitte metsast, kus sel-
leks tuleks elujõus puu maha 
võtta. Suurepärase variandina 
saab anda vales kohas kasva-
vale kuusepuule võimaluse 
särada Rakvere keskväljakul 
ja rahvast rõõmustada,“ rää-
kis Kullenga taimla tööjuht 
Anneli Laigu.

Kuusk sattus taimlasse kas-
vama juhuse tõttu. Praeguse 
taimla territooriumil paikne-
va männiseemla alal kasvas 
vanasti kuusik, mis 1960nda-
te lõpus raadati. Puude kän-
nud juuriti välja ja lükati 
vallidesse kokku, kuid kännu-
vallides hakkasid looduslikult 
kasvama erinevad puud. Kui 

seemlat 1971. aastal rajama 
hakati ja hiljem vall buldoose-
riga siledaks lükati, otsustati 
ainsa puuna jätta kasvama 
just see kaunis kuusk.

„Praeguseks on kuuse üm-
ber rajatud noor männiseem-
la, kuhu sai sel aastalgi män-
de juurde istutatud. Hetkel 
kuusk veel otseselt väikeste 
puukeste kasvamist ei sega-
nud, kuid raskendas nende 
hooldamist, mille käigus on 
traktoril vaja mändide vahel 
sõita. Mõne aasta pärast hak-
kaks kuusk aga juba mändide 
kasvamist ning käbide korja-
mist segama,“ selgitas Laigu.

Kuna puu tuli seetõttu nii-
kuinii maha võtta, otsustas 
RMK jõulukuuse Rakvere 
linnale kinkida. „Nüüd saab 
kuusk osaks Rakvere jõulu-
puude traditsioonist,“ rõõ-
mustas taimla tööjuht.

Lähipäevil on keskväljakul 
aga oodata veel palju askelda-
mist, sest üles on tarvis seada 
ka linnas esmakordselt tege-

vust alustav jõuluküla.
„Uue kontseptsiooniga jõu-

luküla idee sündis koostöös, 
millesse panustasid aega ja 
mõtteid paljud inimesed. 
Eeltöödega alustati juba suve 
hakul ning jõuluküla kerki-
miseks on oma panuse and-
nud kunsti- ja kultuuriini-
mesed, ettevõtjad, linnajuhid 
ja meistrimehed. Suure töö 
tegid ära Rakvere linnakunst-
nik, linnaarhitekt, kultuuri-
keskuse meeskond, kohalikud 
ettevõtted eesotsas Jeld-Wen 
Eesti AS-iga ja Rakvere Ame-
tikool,“ tunnustas linnapea 
Marko Torm jõuluküla loo-
jaid.

Rakverele omaselt ei saa 
jõuluküla olema tavaline, vaid 
ikka tubli kiiksuga. Keskväl-
jakule kerkib spetsiaalselt 
jõuluküla tarbeks valmista-
tud kümme eridisainiga lin-
numaja, kus on kauplejatelt 
võimalik soetada jõuluvana 
kingikotti nii eestimaist kui 
päris kohalikku toodangut ja 

käsitööd. Suu saab magusaks 
piparkookidega ja keelekas-
teks pakutakse sooja andvat 
glögi. Avatud on jõuluvana 
postkontor.

„Linnumajade idee kasvas 
välja lihtsast vormimängust,“ 
kirjeldas Rakvere linnaarhi-
tekt Angeelika Pärna. „Tun-
dus, et Rakvere modernist-
likule keskväljakule ei istu 
kuigi hästi traditsioonilist 
laadi majakesed. Vorm tuleb 
lükata nihkesse ehk panna 
sobituma keskkonnaga, kuhu 
ta paigutatakse. Linnunoka-
ga paviljon, millele on sisse 
lõigatud linnumaja meenutav 
rõngasaken andis oma kujuga 
ise sellele vormile nime,“ jät-
kas ta.

„Tundub, et see rõngasaken 
tahab ka veel kanda endas 
omaette ideed – koht, kuhu 
piiluda või kust piiluda. Eks 
see jõul on ju üks müstiline 
aeg, kus päkapikud kogu aeg 
jälgivad ja piiluvad,“ lisas Pär-
na.

Rakvere Ametikooli direk-
tori Kuno Rooba rääkis, et 
kui aastatel 2014–2017 ehi-
tasid nende õpilased linnale 
palju tähelepanu ja kuulsust 
toonud jõulupuu, siis tänavu 
suvel kutsus linnapea Marko 
Torm neid kampa, et aidata 
valmistada Rakvere linnale 
jõuluküla.

„Meie jaoks on sellistes pro-
jektides osalemine paras väl-
jakutse. Linna soovide täitmi-
seks peame leidma lahenduse, 
kuidas soovitu õppeprotsessi-
ga seostada. Samas on õpilas-
te jaoks äärmiselt oluline, et 
õppe käigus sünniks midagi, 
millel on praktiline väärtus. 
Samuti läheb õpilastele korda 
nende tööle antud tagasiside,“ 
kinnitas Rooba.

„Meie poolt teevad majad 
valmis esimese kursuse puit-
konstruktsioonide ehituse 
eriala õpilased õpetaja Raiko 
Kaasiku juhendamisel ja või-
me olla rahul, et suudame ka 
sel aastal linnale ning linna 

külalistele pakkuda midagi 
ilusat,“ rõõmustas.

Jõuluküla avatakse püha-
päeval, esimesel advendil kell 
17 ning lisaks jõuluvanale ja 
päkapikkudele tulevad külla 
Birgit, Virumaa Tütarlaste-
koor ja harrastusteater Ka-
RakTer, sõita saab hobukaa-
rikuga ja palju muud.

Järgnevatel advendinädala-
vahetustel toimub nii laupäe-
val kui pühapäeval jõulukülas 
meelelahutusprogramm algu-
sega kell 15.

Liisi Kanna

Keskerakond tutvustas möö-
dunud reedel Rakveres Riigi-
kogu valimiste esinumbrit ja 
kandidaate Lääne-Virumaal. 
Esinumber kuuendas valimis-
ringkonnas on Riigikogu liige 
Siret Kotka-Repinski.

Keskerakonna aseesimees 
Jaanus Karilaid märkis esi-
numbrit Rakvere Kroonikes-
kuses tutvustades, et Kesk-
erakonna juhitud valitsuse 
üks põhieesmärke on rah-
vastikukriisi lahendamine ja 
sellesse töösse on just Kot-
ka-Repinski kui probleem-
komisjoni juht väga tugevalt 
panustanud.

Kotka-Repinski sõnas, et 
Keskerakond on kahe aasta-
ga saavutanud mitmeid oma 
programmilisi eesmärke. 
„Tasuta ühistransport on vaid 
üks näide, mida ei usutud, et 
ära teeme. Seda kritiseeri-
ti kui ebavajalikku asja, kuid 
täna teame, et ühistranspordi 
kasutajate arv on kasvanud 
ning transpordikuludelt kok-
ku hoitav summa on inimeste 
jaoks oluline,“ rõhutas ta.

Oluliste otsustena nime-
tas ta ka lapsetoetuste tõusu, 
maaelu toetamist ning kuni 
keskmist sissetulekut teeni-
vate tööinimeste väiksemat 
maksustamist.

Ta lisas, et õiglasema Eesti 
loomist saab jätkata vaid siis, 
kui valijad annavad selleks 
3. märtsil võimaluse. „Kesk-
erakond on ainus erakond, 
kes soovib pensionärid tuua 
vaesuspiirist välja erakorra-
lise pensionitõusuga. Soo-
vime tõsta lapsetoetust 100 
euroni ning anda noortele 
peredele võimaluse soetada 
oma kodu riigi käenduse abil. 
Peaministrierakonnana ole-
me näidanud, et ligi 20 aastat 
valitsenud poliitika saab olla 
erinev ja näoga palju rohke-
mate inimeste poole,“ leidis 
Kotka-Repinski.

Kandidaatide seas pürgib 
Riigikokku ka Rakvere abi-
linnapea Triin Varek, kes 
oma kõnes ütles, et tema soov 
on tuua riik inimestele ja ini-
mesed riigile lähemale.

„Me kõik teame seda lugu, 

Rakveres valmistutakse esimeseks advendiks

Keskerakond avalikustas Riigikokku pürgijad

Keskerakonna Riigikogu valimiste kandidaadid Lääne-Virumaal.
Foto: Ain Liiva

kuidas üks poiss tuli Rakvere 
linna, et Viru vannet anda, 
sest tal hing valutas sees. Va-
lutan minagi südant teema-
de pärast, mis mulle ja meile 

kõigile olulised on –  nii sot-
siaal-, haridus- kui tervis-
hoiuvaldkonnas. Kandideerin 
Riigikokku, et seista Virumaa 
eest, hingega ja südamest,“ 

selgitas Varek.
„Pean oluliseks, et meie 

noortel oleks tulevikku, meie 
pered ja lapsed oleksid toeta-
tud, et kõik inimesed saaksid 

oma töö eest õiglast tasu ning 
meie pensioniikka jõudnud 
eakad väärivad pensioni, mis 
tagab neile täisväärtusliku 
elu,“ tõi Triin Varek välja 
peamised teemad, mille eest 
ta seista kavatseb.

Veel lisas Triin Varek, et 
ühtviisi olulised on nii ette-
võtluse toetamine ja ettevõt-
jate tunnustamine kui ka põl-
lumeeste toetus, palgatõusud 
siseturvalisuses ja hariduse- 
ning meditsiinitöötajatele. 

Kandidaatide tutvustamisel 
võtsid sõna kõik seitse Riigi-
kokku pürgijat. Lisaks Siret 
Kotka-Repinskile ja Triin 
Varekule Riigikogu liige 
Toomas Väinaste, ettevõtja 
Hans Kruusamägi, Tapa val-
lavolikogu esimees Maksim 
Butšenkov, meditsiinitöö-
taja Jelena Fjodorova ja ma-
jandus- ning taristuministri 
nõunik, saatejuht Jaan Män-
nik.

Seidi Lamus-Tšistotin



UUDISED

Kesknädalal väisas Lää-
ne-Virumaad Prantsuse 
suursaadik Claudia Del-
mas-Scherer, et osaleda 
kohtumistel Rakvere 
linnavalitsuses ja teatri-
majas, tutvuda siinse 
ametikooli tegemistega 
ning väisata Swetrak 
ASi.

Liisi Kanna

Veidi üle kahe aasta Prantsu-
se suursaadikuna Eestis töö-
tanud Claudia Delmas-Sche-
rer rääkis, et teeb sedasorti 
külaskäike väljapoole Tallin-
na suhteliselt sageli, sest tema 
jaoks on oluline tutvuda olu-
korraga kogu Eestis.

„Mulle meeldib Tallin-
nast väljas käia, püüan seda 
teha nii tihti kui võimalik. 
Seal kohtun ma küll valitsu-
se esindajatega, aga huvitav 
on näha ka, milline olukord 
on ülejäänud Eestis – milli-
sed on väljakutsed, millised 
võimalused? Alati on huvitav 
kohtuda kohalike juhtidega,“ 
märkis suursaadik.

Kohtumine 
linnavalitsuses
Oma visiiti Rakveres alustas 
Claudia Delmas-Scherer lin-

navalitsusest, kus kohtus lin-
napea Marko Tormi ja voli-
kogu esimehe Mihkel Juhka-
miga. Peamisteks jututeema-
deks olid Rakvere majanduse 
areng ja riigireform.

„Kuna linnapea on ka en-
dine maavanem, oli mul hu-
vitav kuulda tema mõtteid 
riigireformi toimumise ning 
fakti kohta, et Lääne-Viru-
maal vähenesid omavalitsu-
sed 15lt 8le,“ rääkis suursaa-
dik, lisades, et arutati ka koo-
lisüsteemi reformi ning selle 
üle, kuidas riigigümnaasiumi 
loomist Rakveres ellu viiakse.

Linnapea Marko Torm 
märkis, et Rakveret väisab 
aastas üldjuhul kolm kuni viis 
suursaadikut ning kõrgete 
diplomaatide külaskäigud on 
linna jaoks olulised eeskätt 
tutvuse sobitamiseks.

„See on ikkagi suur asi. 
Ühest küljest on tore kohtu-
da sümpaatsete inimestega 
ja olulisi teemasid arutada. 
Aga teisalt, kuidas minu ar-
vates omavalitsus peaks seda 
võtma – üks suur riik saadab 
oma esindaja sinu juurde aru-
tama võimalikku koostööd, 
tundma huvi, mida siin te-
hakse. See on piirkonna jaoks 
ülioluline,“ märkis Torm.

„Suursaadikute kaasabil 
saame osaliselt vältida ka kap-
seldumist, seda, et tegeleme 
ainult nende asjadega, mis 

Kadrina Keskkooli arvutijoo-
nestamisvõistlust CADrina, 
millest aja jooksul on välja 
kasvanud lausa IT- ja NUTI-
festival, peeti tänavu ühek-
sandat korda. Sedapuhku viis 
võidukarika koju Tallinna 
Tehnikaülikool.

Teise koha saavutas Tal-
linna Tehnikakõrgkool, kol-
manda Nõo Reaalgümnaa-
sium ning neljanda tulemuse 
tegid Kadrina Keskkooli vi-
listlased.

Nimetatute kõrval võtsid 
eelvoorus mõõtu Luua Met-
sanduskool ning Kadrina 
Keskkooli 12. klassi mees-
kond ja 12. klassi võistkond.

Selleaastaseks võistluse 
teemaks oli „Teel tulevikku“ 
ning osalejate ülesandeks oli 
joonestada rakett.

Tänavune festivalipäev oli 
sisukam kui kunagi varem, 
joonestusvõistluse kõrval 
peeti maha korvpalliturniir, 
väikestele tehnikahuvilistele 

toimusid robootika töötoad, 
IT- ja NUTImessil sai teha 
põnevaid katseid.

Finaalsõud juhtis tradit-
siooniliselt Urmas Vaino, 
nautida sai Kadrina noorte 
kultuurietendust ning üles 
astusid noor Rakverest pärit 
lauljatar Emily J ning õhtu lõ-
petuseks Terminaator.

Liisi Kanna

CADrinal võidutses TalTech

TalTechi võistkonda kuulusid vasakult Indrek Valgma, Geerit Kikut ja Sofia Vasman, juhendajaks Aurika 
Nõmm (esiplaanil).

Foto: Saundland

Prantsuse suursaadik külastas Rakveret

Claudia Delmas-Scherer (keskel) saatkonna töötajatega kohtumisel Rak-
vere linnavalitsuses.

Foto: Liisi Kanna

meile n-ö laua peale kukuvad 
ja millega me peame seadu-
sest tulenevalt tegelema,“ jät-
kas linnapea.

Marko Torm rõhutas, et 
kuna koostööd tehakse ikka-
gi inimeste vahel, siis laien-
davad kohtumised võimalusi 
uute ettevõtmiste algatami-
seks. „Igasugused koostöö-
projektid tegelikult ju teki-
vad läbi isiklike kontaktide, 
mitte läbi ametlike kanalite 
või e-kirja – kui inimestega 
on hea kontakt ja see klikk 
on kohtumisel toimunud, siis 

tulevad kultuuripäevad, ette-
võtjate ümarlauad jne,“ nentis 
meer.

„See on võimalus teha linna 
suuremaks igas mõõtmes ja 
reeglina on ka mingid konk-
reetsed tulemused – projek-
tid, kultuurivahetus, turis-
miarendus,“ lisas Torm

Kohtumist Prantsuse saa-
dikuga pidas ta õnnestunuks: 
„Ma usun, et veendumuseni, 
et Rakvere on see koht, kus 
midagi korraldada ja jätka-
ta koostööd siulises vormis, 
mitte teha lihtsalt linnukest, 

küll jõuti.“

Ametikoolide 
külastamine
Saadik jätkas päeva kohtudes 
Rakvere Teatris selle juhata-
ja Velvo Väli ja Baltoscandali 
kunstilise juhi Priit Raua-
ga. „Prantsuse saatkond teeb 
Baltoscandali korraldajatega 
koostööd, aitab saada Prant-
susmaa esindajaid festivalile 
osalema,“ rääkis Claudia Del-
mas-Scherer.

Pärast lõunasööki Rakve-
re Ametikoolis tutvus suur-
saadik ka sealse tegevusega, 
eriti huvitas teda kooli koos-
töö Prantsusmaaga, et näha, 
kas on võimalik seda veelgi 
arendada. Ametikoolide kü-
lastamine on Claudia Del-
mas-Scherer sõnul tema joaks 
sagedane ettevõtmine.

„Mulle meeldib külastada 
koole, eriti kutsekoole, sest 
üks aspekt Prantsusmaa ja 
Eesti haridusalases koostöös 
on kõik, mis seotud kokan-
dusega, Prantsuse kokandus-
alase reputatsiooni pärast,“ 
sõnas saadik, lisades, et kõik-
jal ei ole muidugi tegu just 
toidu valmistamisega, näiteks 
Haapsalu Kutsehariduskeskus 
teeb Prantsusmaaga koostööd 
puutöö valdkonnas.

„Siin suursaadikuks ol-
les olen avastanud, et see on 
atraktiivne koht Prantsuse 

õpilastele. Erasmuse prog-
rammide kaudu tuleb Eestisse 
igal aastal üle saja õpilase, kes 
peatuvad peamiselt Tartus ja 
Tallinnas. Tavaliselt nad nau-
divad aega Eestis nii väga, et 
tulevad hiljem tagasi,“ kinni-
tas Claudia Delmas-Scherer.

Päeva lõpetas saadik Sõme-
ru vallas, kus väisas Prantsu-
se ettevõtte Consolis Group 
osaks olevat Swetrak ASi. 
Claudia Delmas-Scherer rää-
kis, et tema jaoks on huvitav 
külastada paiku ja ettevõtteid, 
mis on Prantsusmaaga seo-
tud.

Loodus ja vanalinn
Samas tõdes saadik, et amet-
like visiitide kõrval meeldib 
talle ka vabal ajal väljasõite 
teha ning Eesti looduses vii-
bida.

„Ma olen reisinud üle terve 
Eesti. Käin Tallinnast väljas 
ka isiklikel põhjustel igal nä-
dalavahetusel, et kõndida teie 
imelises metsas ja eriti meel-
dib mulle Lahemaa rahvus-
park. Leian, et Eesti loodus 
on väga ilus,“ kiitis Claudia 
Delmas-Scherer.

„Mul on ka õnne elada Tal-
linnas ajaloolises osas Toom-
peal, kus asub Prantsuse saat-
konna residents – ma elan 
muinasjutulinnas!“ oli ta va-
nalinnast vaimustuses.
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TASUB TEADA

Estpur OÜ on Lääne-Vi-
rumaa ettevõte, kes pa-
kub era- ja äriklientide-
le kvaliteetset ning kii-
ret PUR-vahuga soojus-
tamist.

Seidi Lamus-Tšistotin

Ettevõtte juhatuse liikmete 
Madis Hallingu ja Magnus 
Alviste kinnitusel ei ole pare-
mat ja soojapidavamat mater-
jali kui kinnise pooriga vaht. 
Eestis on PUR-vaht suhteli-
selt uus ehitusmaterjal. PUR 
on pärit USA-st ja seal tehti 
sellega algust juba 1960ndatel 
aastatel.

Estpur OÜ kasutab teenu-
se osutamisel kvalifitseeritud 
materjale ja tehnoloogiat. 
„Meie kasutada on PUR-va-
hu masina tipptehnoloogia. 
Hoiame ennast kursis soojus-
tusvahu turul toimuvaga, et 
pakkuda kliendile maksimaal-
selt kasulikku ja uuenduslik-
ku teenust. Teeme koostööd 
teiste PUR-vahu paigalda-
jatega, kellega koostöös pa-
kutakse töötajatele koolitusi, 
mis omakorda tagab kliendi 
jaoks teenuse kõrge kvalitee-
di,“ selgitas Halling ettevõtte 
eeliseid.

Kuigi tegemist on suhteli-
selt noore ettevõttega, ollakse 
PUR-vahu koostööpartnerite 
kaudu tööga tutvust tehtud 
juba paar aastat. Käsiloleva-
te tööde kohta ütles Halling: 
„Suuremad objektid on het-

kel Harjumaal 1000-ruut-
meetrine laohoone ja Grossi 
Toidukaupade Tapa kauplus 
suurusega 1400 ruutmeetrit. 
Väikesemahulisemaid töid 
eraklientidele, näiteks vunda-
mentide ja seinte soojustami-
si, on tehtud palju.“

Polüuretaanvaht on kahe-
komponentne pritsvaht, mis 
pihustamisel paisub kuni 120 
korda ja mida paigaldatakse 
spetsiaalse masinaga. Vaht 
moodustab pärast tardumist 
tugeva pooljäiga kihi. Estpuri 
kasutada on hetkel PUR-vahu 
tipptehnoloogia. Enamasti 
kasutatakse kahte sorti vah-
tusid: suletud ja avatud poo-
ridega.

Avatud pooridega 
polüuretaanvaht 
Avatud pooridega vaht (ti-
hedus 6–12 kg/m3) koosneb 
pisikestest vahupooridest, 
mis ei ole täielikult suletud. 
Selline vaht on suletud poo-
ridega vahust nõrgem ning ka 
soojapidavus on samaväärne 
villa või polüstürooliga (pe-
noplastiga). Samas laseb selle 
vahu mikropoorne struktuur 
veeaurul liikuda ise vett sisse 
mitte imades, sellega taga-
takse piisav veeauru läbilask-
mine. Enamasti kasutatakse 
avatud pooridega vahtu va-
heseintes ja katuslae soojusta-
miseks.

Suletud pooridega 
polüuretaanvaht 
Suletud pooridega vaht (tihe-

7. detsembril annab TLÜ 
Rakvere Kolledži Hõbeaka-
deemias Rita Rätsepp loengu 
teemal „Tänapäeva vanava-
nemate roll ja mõttemustrid 
meie peas“.

Rita Rätseppa seostatakse 
eelkõige populaarse telese-
riaaliga „Pilvede all“, kus ta 
alates 2010. aastast mängib 
Eesti telesarjade ebameeldi-
vaimaks tegelaskujuks titu-
leeritud Sirje Jakobsoni rolli.

Rätsepp lõpetas 1984. aas-
tal Mikk Mikiveri käe all La-
vakunsti Kateedri XI lennu 
näitlejana ja töötas sellel eri-
alal üle kahekümne aasta nii 
Eesti Draamateatris, Nuku-
teatris kui Raeteatris. Ta on 
mänginud ka seriaalides „Kel-
gukoerad“, „Veri“ ja „Ühika-
rotid“.

Kuid Ritas on ka teine 
pool. Psühholoogia õpin-
guid alustas ta 2001. aastal ja 
2008. aastal kaitses Akadee-
mias Nord magistrikraadi 
tööga, mille teemaks oli „Isa 
rolli taju noorukite subjek-

tiivse heaolu kujunemises“. 
Aastatel 2010–2016 töötas ta 
Rocca al Mare Koolis psüh-
holoog-nõustajana ja alates 
2016. aastast tegutseb ta koo-
litaja ja psühholoogina.

Rita Rätseppast on ilmunud 
mitmeid artikleid erinevates 
ajakirjades, kus ta on rääki-
nud nii enda elust, abieludest, 
lastekasvatamisest, karjäärist, 
rollidest teatris ja seriaalides. 
2017. aastal valiti ta Eesti 
Meelelahutusauhindade galal 
Kroonika lemmikuks.

Rita Rätseppast rääkides 
ei saa kuidagi mööda minna 
tema Sirje tegelaskujust, mil-
le pärast on talle osaks saanud 
negatiivset suhtumist. Kuid 
aja jooksul on ta õppinud 
selle rolliga suhestuma ning 
mõistma karakteri mõtteviisi 
ja üsna otsekoheseid väljaüt-
lemisi.

Sirje tegelaskuju on tele-
vaatajad pidanud negatiiv-
seks, ehedaks bitch’iks ja ron-
gaemaks. Rita enda sõnul 
võib Sirjet mõistes näha, et ta 

on tark ja aus naine, ta mõt-
ted on väga asjakohased ja 
terased. Rita tütar Anna-Ma-
riita on aga öelnud: „Sirje on 
kuri, ülbe ja vastik, minu ema 
aga armastab kogu maailma.“

Kahel ametil töötav Rita ei 
karda teha kannapöördeid, 
leides, et need on vabasta-
vad ja õpetlikud. Tema elus 
on olnud mitmeid pöör-
deid – paarkümmend aastat 
Tallinna lähistel eramus ela-
nud naine kolis Kalamajja, 
üheksa aastat kestnud psüh-
holoogi-nõustaja ameti vahe-
tas erapraksise vastu.

Psühholoog Rita Rätsepa 
sõnul on juba lasteaialaste pu-
hul selgelt näha, millised on 
nende eeskujud ja kodused 
käitumismustrid, olgu selleks 
siis lapse kõnemaneerid või 
suhtumine kaaslastesse. Lap-
sed on kodu peegel ning kui 
vanemad panustavad sellesse, 
et selgitavad oma käitumist 
ja kodus valitsevaid reegleid 
piisava järjekindluse, aga ka 
tähelepanu ja hoolivusega, 

kasvavad seal arukamad ja 
õnnelikumad lapsed. Tema 
magistritööst tuleb väga tu-
gevalt välja see, et oluline 
pole mitte vanemate kooselu 
kui fakt iseenesest, vaid see 
kvaliteet. Aeg, mis lapsele pü-
hendatakse.

„Lapsi ei peaks vati sees 
hoidma. Teatud kukkumis-
tes saavad nad tugevaks, 
iseseisvaks, muutuvad em-
paatiliseks,“ on Rita Rätsepp 
öelnud. Ta on lähtunud oma 
lapsi kasvatades sellest mõt-
test, järgides oma hinge, sü-
damehäält ja kõhutunnet, 
olles aastatega nii õppinud ja 
koos lastega kasvanud.

Iga laps vajab isesugust lä-
henemist. Lapsel on vaja aega 
omaetteolemiseks, koosole-
mise aega perega ja mõlema 
vanema tähelepanu. Tütar 
Mariita on öelnud, et kui ta 
saab kunagi emaks, toob ta 
lapsed Ritale kasvatada – see 
tulevat tal nii hästi välja.

TLÜ Rakvere Kolledž

Karjääriretked aitasid 
noortel karjäärivalikuid teha
KredExi Karjääriretked avasid Vasta kooli ja Rakvere Güm-
naasiumi õpilastele võimaluse kohtuda Lääne-Virumaa töö-
andjatega, et tutvustada noortele piirkonna erinevaid kar-
jäärivõimalusi. Noored käisid külas ujuvkaisid tootva Top 
Marine, poorbetoontooteid tootva Bauroci ja elementmaja-
de tootja Production House’i juures.

Vinnis elementmajade tootmisega tegeleva Production 
House’i tegevjuht Margus Nisumaa peab selliste karjääriret-
kede korraldamist väga vajalikuks. „Karjäärivaliku tegemine 
on noortele üks raskemaid otsuseid ja meil on hea meel, kui 
saame tutvustada meie ettevõtte tegemisi,“ rääkis Nisumaa.

„Õpilaste külaskäigud töötavatesse ettevõtetesse annavad 
positiivset sidet nii õpilastele kui ka tulevastele tööandjate-
le. Tööandjad ootavad pikisilmi noori, kes on saanud lisaks 
teooriale ka reaalset praktilist õpet,“ lisas noortega kohtu-
mise järel Nisumaa.

Vasta kooli õpilased polnud varasemalt ettevõtetes külas 
käinud. Noorte sõnul andsid kohtumised neile hea ülevaate, 
kui palju erinevaid ametikohti tegelikult ettevõtetes on.

Õpilastele avaldas põneva töö kõrval kõige enam muljet 
uuenduslike seadmete ja masinate kasutamine, sõbralik ja 
avatud suhtlemine ning ka see, et noored on ettevõtetes-
se oodatud. Pärast ekskursioonipäeva kinnitasid osalenud 
nagu ühest suust, et soovivad ka tulevikus ettevõtetesse kü-
laskäike teha.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul an-
navad karjääriretked noortele ainulaadse võimaluse kokku 
puutuda reaalse tööeluga. „Selliseid teadmisi, mida õpilased 
saavad vahetus kontaktis tööandjatega nende töökeskkon-
nas, pole koolipingist kuidagi võimalik saada. Karjääriret-
ked avardavad noorte arusaamisi erinevatest tulevikuvõi-
malustest ja aitavad paremini ka karjäärivalikuid teha,“ sõ-
nas Liiver.

Kuulutaja

Hõbeakadeemias kõneleb Rita Rätsepp

MÕNE REAGA

Estpur pakub kaasaegseimat soojustust
PUR-vahu eelised:
• PUR-vahu paigaldamine 

on kiire;
• PUR on kõige soojapi-

davam soojustusmaterjal 
tänapäeval;

• PUR-vahuga 20 cm pak-
suselt soojustatud sein on 
võrdne umbes 40 cm villa-
ga soojustatud seinaga;

• PUR-vahtu saab kasutada 
kõikidel pindadel, olgu 
selleks puit, kivi, klaas, 
metall, SBS, sest PUR-vaht 
on väga nakkuv;

• PUR-vahuga on võimalus 
kvaliteetselt soojustada 
väga erinevaid  lahendusi 
(raskesti ligipääsetavad 
kohad, kaarjad seinad või 
laed, pööningud, keldrid, 
kaarhallid jne);

• PUR-vahuga saab välista-
tud külmasillad. Erinevate 
teiste materjalide paigalda-
misel tekivad vahed, mida 
ei suudeta hiljem ehitiste 
iseärasuste puhul 100-prot-
sendiliselt täita;

• PUR-vaht ei pragune, ei 
vaju ära. Tekib elastne tu-
gev monoliitne kiht, kattes 
kõik praod, süvendid ja 
elektrijuhtmete-torude 
ümber tekkivad vahed;

• PUR-vaht ei ima niiskust, 
pole vaja kasutada erine-
vaid kilesid ja niiskustõk-
keid;

• puudub vajadus eraldi 
tuuletõkke järele;

• tänu õhemale seinale 
saavutate suurema põran-
dapinna;

• lihtsasti paigaldatav ka 
keerulistes kohtades;

• suletud pooridega vaht on 
väga tugev materjal (umbes 
300 kg/m2), mis annab 
konstruktsioonile lisajäi-
kuse.

Teisaldatav PUR-vahu masin, mille abil hetkel Tapa Grossi Toidukaupade hoonet soojustatakse.
Foto: erakogu

dus 27–40 kg/m3) on pea kaks 
korda soojapidavam kui mis 
tahes tavasoojustus, sisaldab 
kuni 95% suletud vahupoore 
ning on täidetud inertgaa-
siga, mis aitab vahul kerkida 
ja paisuda ning muudab selle 
paremaks isolaatoriks. Selle-
ga on võimalik hoida hoone 
konstruktsioonides kokku 
paksuses (20 cm vahuga soo-
justatud sein on võrdne um-
bes 40 cm villaga soojustatud 
seinaga).

Suletud pooridega vahu 
eelised võrreldes avatud poo-
ridega vahuga on tugevus, 
suurem soojatakistus ja suu-
rem vastupidavus õhu ning 

veeauru lekkimisele. Enamas-
ti kasutatakse suletud poori-
dega vahtu vundamentide ja 
välisfassaadide soojustamisel.
Puitkonstruktsioonides ei 
ole tarvis paigaldada hoone-
le lisadiagonaale, tuuletõket 
ega ka isegi mitte aurutõket. 
Suletud polüretaanvaht sobib 
süstimiseks hoonete tühimi-
kesse.

Mis on 
polüuretaanvaht?
See vaht nakkub kõigi ehitus-
materjalidega ning täidab ehi-
tise konstruktsioonides kõik 
tühimikud ja praod nagu näi-
teks elektritooside ja -kaab-

lite augud-sooned. Vahul on 
eriline võime pressida ennast 
igasse väiksesse prakku ja 
täita kõik tühimikud, sellega 
saavutatakse eriline soojapi-
davus ja täielikult külmasilla 
vaba ehitus. Vahtu võib prit-
sida nii hoones sees kui ka 
väljas.

Vaht on niiskuse- ja vee-
kindel – seega võib seda ka-
sutada vundamentide soo-
justamiseks pinnases või siis 
keldrite seintel, vaht ei hallita 
ega mädane ja on allergikute-
le sobiv, kuna ei eralda min-
gisuguseid mürkaineid ega 
lenduvaid osakesi.
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TÖÖ/KOOLITUS

KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

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

• Firma otsib autojuhti CE-ka-
tegooria. Sõidud toimuvad Eesti 
siseselt, sõidu algus ja lõpp Lää-
ne-Virumaa. Info tel 512 7883

• Pakun tööd Eestis sisetööna 
kallurpoolhaagisega auto Dad 
95 XF ja Eesi-Soome -Sankt-Peter-
burg-Ivangorod, auto Mercedes 
Benz. Tel 502 0589

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

• Pakun tööd CE-kat (poolhaagis) 
vahetusautojuhile. Soome-Root-
si-Taani-Soome liinile. Graafi k 2 
nädalat tööl, 1vaba. Töötasu 75 
€/päev neto. Muu Uum OÜ. Tel 
5559 3012

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

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Info tel 5343 4528

• Uhtna Hooldekodu võtab tööle 
hooldaja, täiskoht, töötasu 4-5 €/
tund. Juhataja tel 5387 5004

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

• RRLektus AS võtab tööle KÖÖ-
GIABITÖÖLISE Rakveres asuvas-
se Nord tootmisesse. Info tel 5304 
3162, e-mail: nordtootmine@
meietoidukaubad.ee

• Ehitusettevõte pakub tööd ko-
gemustega ehitajatele Helsingis 
ja Espoos. Huvi korral saada enda 
lühitutvustus ja töökäigukirjeldus 
e-posti aadressile steba.buil-
ding@mail.ee. Lisainformatsioon 
telefonil +372556 41867

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja/kojamees soovib 
leida tööd. Tel 5565 4047

• Inglise keele vestluse kiirkur-
sus 20 tundi vajadusel jätkame al-
gajatele ja taasalustajatele Tsent-
rumis Koidula 1 alates E 3.12, T 
4.12 ja N 6.12 kella 18-19.30. Hind 
60 € sisaldab õppematerjale. Reg 
tel 5566 1419

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii portaalis kui paberlehes.
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VABA AEG

Pamela Maran esitles 
Lääne-Virumaa Kesk- 
raamatukogus vastilmu-
nud teost „Eesti vana-
emade lood ja salatarku-
sed”. Kirjanik talletas 
480leheküljelisse ja ligi 
kaks kilogrammi kaalu-
vasse mammutteosesse 
100 auväärses eas naise 
vanakselamise retsepti.

Ülle Kask

Kuna tänavu tähistab Eesti 
Vabariik 100. sünnipäeva, ot-
sustas kirjanik Pamela Maran 
koguda ja talletada kaante va-
hele 100 Eesti eri paigus ela-
vat vanaema. Raamatus rää-
gib näiteks oma loo vanaema, 
kes on saanud välgutabamu-
se, vanaema, kes on elanud 
üle lennuõnnetuse, vanaema, 
kes põgenes Leningradi blo-
kaadist ja vanaemad, kes veet-
sid oma nooruse Siberis ning 
võitlesid ellujäämise nimel.

Maranil tekkis selline idee 
siis, kui ta emapoolne vana-
ema ootamatult suri. Kirjanik 
rääkis heldimusega, milline 
sitke naine mamma oli. Si-
beris tapeti ta abikaasa ära ja 
naine jäi kolme last üksi kas-
vatama. Kui ta ostis lennuki-
piletid, et tulla Eestisse tagasi, 
põles nende maja ühes lennu-
piletitega maha.

Maran jätkas, et kui va-
naema elas, mõtles ta tihti, 
kuidas leida aega, et panna 
kirja tema lugu elust Siberis. 
Ja imemaitsvate lihapiruka-
te retsept, mis on kirjaniku 
lapsepõlve eredaim toidu-

Saja vanaema hulka mahtunud Rakvere legendaarne tohter Reet Kuusik 
kingib pühendust kirjutavale Pamela Maranile kirsimoosi. 

Foto: Ülle Kask

Gustavi Maja
4. detsember kell 18 Mai Agate Tagavälja loeng „Valgus-
kandjad“
E kell 8.30 ja K kell 18.30 venitused. Oodatud ka algajad!
Palun eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gustavima-
ja.eu

Rakvere Teater
01.12 kl 19.00 Lahus Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar 
Saaremäe)
04.12 kl 19.00 RT Jazzukohvik: Raivo Tafenau 55 Rakvere 
Teatrikohvik
06.12, 07.12 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Peeter Raudsepp)

Rakvere kultuurisündmused
30. november–22. detsember rändnäitus „Et rada ei rohtuks“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
2. detsember kell 17 Jõuluküla avamine Rakvere Keskvälja-
kul, peaesineja Birgit
4. detsember–5. jaanuar Brasiilia naivist Luciana Mariano 
näitus Rakvere Galeriis
6. detsember kell 11 mess „Tegusad seeniorid“ Rakvere 
Spordikeskuses
6. detsember kell 16–18 nigulapäeva laat Rakvere Rohuaia 
Lasteaias
6. detsember kell 18 Rajaotsa Muusikakooli õpilaste kontsert 
Lääne-Viurmaa Keskraamatukogus
7. detsember kell 18 kammerkontsert Lääne-Virumaa Kesk- 
raamatukogus. Ingely Laiv – oboe, Oliver Girardin – flööt, 
Jakob Teppo – klaver
7.–9. detsember festival Darkland Fire Rakveres:
• 7. detsember kell 21 Darkland Night Rakvere Kultuurikes-

kuses
• 8. detsember kell 18 Darkland Fire põhikontsert Rakvere 

Kultuurikeskuses
• 9. detsember kell 14.30 Darkland Fire Advent: Sieben „The 

Old Magic“ EELK Rakvere Kolmainu kirikus
8. detsember kell 11–15 Rakvere Waldorfkooli jõululaat 
Rakvere Waldorfkoolis
8. detsember kell 14 kontsert „Jõulutähe ootuses“ EELK Rak-
vere Kolmainu kirikus. Jelena Ossipova (kitarr), Olja Raudo-
nen (tšello), Svetlana Kekiševa (orel)
8. detsember kell 16 Jõuluküla Rakvere Keskväljakul, esine-
vad JJ Street ja Rakvere Muusikakooli laulustuudio trio „Mii-
like“
9. detsember kell 12 eakateklubi Hämarik pidu Rakvere Rah-
vamajas
9. detsember kell 12.30 Virumaa Tütarlastekoori kontsert 
„Nüüd küünla me süütame taas“ EELK Rakvere Kolmainu 
kirikus
9. detsember kell 18 Rakvere segakooride kontsert „Adven-
diküünal“ EELK Rakvere Kolmainu kirikus

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Detsembrikuu üritused
1. detsember kell 12 – tähistame Targa Maja Valges saalis 
Puuetega Inimeste Päeva. Kavas: tervitused, kontsert (vajalik 
ette registreerida)
7. detsember kell 9 – maniküür (vajalik ette registreerida)
7. detsember kell 18 – Allergia ja astma ühingu teabepäev 
(shindo võimlemine + allergiavabad toidud, omaosalus 2 eu-
rot). Kell 20 – üldkoosolek
5. detsember kell 9.15 – tantsurühma aastalõpuüritus (Sot-
siaalkeskuse saalis)
10. detsember kell 15 – Vaegkuuljate ühingu aastalõpuüritus 
Hullu Jaani kohvikus. Vajalik etteregistreerimine, omaosalus 
5 eurot. Kersti Leppik, tel 5330 4937
11. detsember kell 11.30 – võimlemisrühma aastalõpuüritus 
(Spordihoones)
11. detsember kell 13 – Südamehaigete ühingu aastalõpuüri-
tus, omaosalus 10 eurot, tasuda Piret Lulla kätte
12. detsember kell 13 – Rakvere LIÜ teabepäev (Targa Maja 
konverentsiruumis nr 114)
13. detsember kell 13.30 – lauluringi aastalõpuüritus (Koja 
ruumis)
18. detsember kell 13 – Afaasia ühingu aastalõpuüritus (Sot-
siaalkeskuses)
19. detsember kell 13 – Rakvere LIÜ aastalõpuüritus Niine 
Külalistemajas, omaosalus 5 eurot. Tasuda Koidula Saun kät-
te, tel 554 2802
Tähelepanu! Koda on talvepuhkusel 21. detsember 2018 – 
3. jaanuar 2019.
Head vana-aasta lõppu ja kohtumiseni uuel aastal!

 Seitsmenda Päeva Adventistide Rakvere kogudus
4. detsembril kell 18 toimub Margeri Majas aadressil Pikk 
26, Rakvere elustiilikoolitus „Loomine ja tervis“, mille tee-
maks on „Kuidas keskkond mõjutab minu tervist“. Kooli-
tus on tasuta! Kasuta võimalust ja naudi täisväärtuslikumat 
elu! Rohkem infot rakvere@terveelukeskus.ee või telefonil 
5082429

Pamela Maran kogus 
kaante vahele vanaemade lood

mälestus. Paraku jõudis enne 
kätte vanaema lahkumine siit 
ilmast. „Algul oli kurbus, lein, 
siis järgnes kahetsus, miks ma 
ei oleks võinud rohkem va-
naema pildistada ja mamma 
lugusid kirja panna,” kõneles 
Maran.

„Jaapanis on selline kunst, 
et kui midagi läheb katki, 
vaas puruneb kildudeks, siis 
see lapitakse uuesti kokku 
ja parandatakse kullaga. See 
on metafoor ka sellest, et kui 
midagi läheb katki kasvõi teie 
hinges, siis loo sellest midagi 
ilusat,“ jätkas kirjanik.

„Niimoodi sündis ka see 
raamat. Minu jaoks oli va-
naema lahkumine väga raske 
sündmus, aga nüüd ma näen, 
kui palju rõõmu ja headust 
on see toonud paljudesse pe-
redesse, kus ei olegi võibolla 
kedagi, kes oskaks kirja panna 
lugu, küsida nii põhjalikult ja 
ka pildistada,“ arutles ta.

Maran sedastas, et ühest 
küljest on vanaemade raa-
mat mälestus sajale perekon-
nale, aga teisest küljest ühe 
põlvkonna lugu, mida naised 
kogesid ja nägid, milline oli 
nende elu 50, 60, 70, isegi 80 
aastat tagasi. Kõige vanem 

naine on praegu 101aastane 
ja oskas rääkida sellest, mis 
toimus 90 aastat tagasi.

Kirjaniku sõnul tundis ta 
raamatu jaoks materjali sal-
vestades mitmel korral oma 
vanaema lähedust, kes andis 
talle jõudu jätkamiseks.

Kord sai Pamela Ma-
ran vihje, et Viljandis elab 
100aastane naine ja ta panigi 
autole hääled sisse ning põ-
rutas Viljandisse, leppinuna 
eelnevalt eaka memme õetüt-
re Aliide Veerega kohtumise 
kokku.

100aastase proua Ermi-
na Nõmme ei kuulnud õieti 
ning nii üritas kirjanik küsi-
musi karjuda. „Olin natuke 
aega seal karjunud ja tema oli 
mõnele ka vastanud. Siis tuli 
meelde, et pean ju kirja pa-
nema tema laste ja lapselaste 
arvu, sest need andmed on 
iga vanaema loo juures,“ rää-
kis Maran.

„Küsisin siis vahele, et palju 
tal neid lapsi ka on. 100aas-
tane vaatas mind üllatunud 
näoga ja kostis, et tal polegi 
lapsi. Mõtlesin, et ta ei kuule 
ehk õieti ja küsisin õetütrelt 
üle, aga tema ütles ka, et tä-
dil polegi lapsi ja ta pole neid 

tahtnud ka, kuigi tal on olnud 
kolm meest,“ jätkas kirjanik.

„Mõtlesin, et oh sa poiss, 
mida ma nüüd teen. Olen ki-
hutanud Rakverest Viljan-
disse, 100aastane inimene 
on hullult õnnelik, et pääseb 
raamatusse ja ta ei olegi vana-
ema. Küsisin siis Ermina õe-
tütrelt, kas tal on lapsi. Alii-
de vastas õhinal, et jah on ja 
lapselapsi on ka. Haarasin siis 
lootusrikkalt tema ka vestlu-
sesse,” meenutas äsjailmunud 
raamatu autor.

Maran jutustas emotsio-
naalselt, et kahe eaka naisega 
juttu vestes meenutas noo-
rem talle natuke mammat, 
kes uskliku inimesena rääkis 
samuti jumala õnnistusest ja 
armust. Kirjanik rääkis neile 
oma loo, et teda ajendas raa-
matut kirjutama vanaema Ida 
Udras, kes elas ka Viljandis 
ja kahetses et ta ei jõudnud 
mamma lihapirukate retsepti 
järeltulevatele põlvedele kirja 
panna.

„Kaks memmekest jäid järs-
ku vait. Ja siis lausus Aliide: 
„Muidugi ma tean Idakest, 
me käisime koos koguduses, 
ta oli minu ema parim sõb-
ranna,” jutustas Maran. „Tädi 
jätkas: „Loomulikult ma tean 
seda lihapirukate retsepti ka. 
Pane aga kirja.“

Kirjanik rääkis, et siis mõt-
les ta, et selles on küll tema 
mamma käsi mängus. „Kui 
ma oleksin teadnud, et see 
100aastane polegi emaks saa-
nud, ma poleks ju Viljandisse 
sõitnud,” meenutas kirjanik 
Pamela Maran üht toredat 
seika raamatu „Eesti vana-
emade lood ja salatarkused” 
jaoks materjali kogumisest.

Kuulutaja reede, 30. november 20186
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Rakvere Spordihoones toi-
mub juba 6. detsembril ea-
katele suunatud mess ja laat 
„Tegusad Seeniorid“. Üritust 
korraldab Lääne-Viru Ra-
kenduskõrgkool koostöös 
projektiga „Villages on Move 
Baltic“.

Üritusega juhime tähelepa-
nu eakatele kui väärtuslikele 
ühiskonnaliikmetele ning rõ-
hutame aktiivsuse ja ettevõt-
likkuse tähtsust vanemas eas.

Messi raames räägitakse 
erinevatel eakaid puudutava-
tel teemadel – näiteks kõne-
leb kell 12.15 Voldemar Kol-
ga teemal „Vananemine kui 
elutargaks saamine“. Sotsiaal-
kaitseminister Kaia Iva räägib 
eakapoliitikast ja vastab kuu-
lajate küsimustele kell 14.00.

Muusikalist meelelahutust 
pakub Voldemar Kuslap kell 
13.00 ja kell 14.30. Lisaks esi-
nevad messikülalistele tant-

su ja lauluga mitmed eakate 
kollektiivid. Messi raames on 
võimalik saada uusi teadmisi 
tervist toetavatest tegevus-
test, erinevatest eakatele suu-
natud teenustest ja koos ka 
tervistavaid harjutusi teha.

Laadalt saavad soovijad 
soetada kodumaist toodangut 
jõuludeks. Päeva juhib Maa-
lehe ajakirjanik Rein Sikk.

Helen Kool

8. detsembril on võimalus 
osaleda Rakvere Waldorf-
kooli jõululaada töötubades, 
kuulata pillimängu, nautida 
kohvikus head sööki ja joo-
ki ning leida oma lähedastele 
südamega valmistatud kingi-
tusi.

Kella üheteistkümnest on 
kooli ruumides avatud las-
tehoiu- ja mängutuba ning 
prosside ja jõuluehete val-
mistamise töötuba, lisaks on 
võimalus proovida puutööd, 
nahatööd ja viltimist. Töö-
tubasid juhendavad lapsed, 
lapsevanemad ja peresõbrad.

Õpilased on laadaks valmis-
tunud juba sügisest saati nii 
klassis meisterdades kui ka 
köögis toimetades. Oma käte-
ga tehtud kauba müümine on 
lastele põnev kogemus.

Laadal esinevad laulu ja pil-
limänguga Rakvere Waldorf-
kooli õpilased ja õpetaja Riina 
Linde viiuliõpilased, kuul-
da saab kandlemängu ning 
nautida harfi- ja flöödiheli-
sid. Brian Devaney mängib 
hang-trummi ja koos lastega 
džembet ning esinevad Ven-

nad Priksid.
Lisaks on laadalistel või-

malus osaleda loteriis ja lüüa 
kaasa oksjonil. Jõululaada 
kohvikust leiab külastaja ko-
dused küpsetised, soojad joo-
gid ja supid ning hulgaliselt 
muud meelepärast.

Laadale on palutud kauple-
ma mahetoodangu ja käsitöö-
kaupade müüjad. Gete Kütt 
Kotka-Jaani talust kaupleb 
taimeteede, salvide, huulepal-
samite, siirupite, ürdisoolade, 
mooside ja maiustega.

Merike Alev Roosiku šo-
kolaadivabrikust toob laadale 
šokolaaditrühvlid ja pulga-
kommid ning laste küpseti-
sed. Tiina Juhanson Lepa-
metsa Mahetalust müüb aga 
isevalmistatud piparkoogitai-
nast ja lõnga ning ootab huvi-
lisi ketramist proovima.

Ehtel Kanarbik on koos las-
tega meisterdanud kauneid 
waldorfnukke ja villaingleid, 
mida sobib kingikotti pista. 
Annika Lain tuleb välja laste 
mänguasjade ja käsitöösalli-
dega. Kogu nende kraam on 
tehtud lapsesõbralikest ma-

terjalidest ning valmistamisel 
on lähtutud taaskasutuse põ-
himõtetest.

Eliko Kajak Maarja ökokos-
meetikast müüb naturaalse-
test toorainetest valmistatud 
seepe ja kehakoorijaid. Kelli 
Kiviorg on väljas nõelvilditud 
inglitega. Moonika Rosina 
maalitud ehted sobivad hästi 
pakutud kaubavalikusse.

Laadal on võimalus osta ka 
ehtekunstnik Harvi Varkki 
ainulaadseid hõbeehteid ja se-
piseid. Jõululaadale annavad 
värvi Paul Priksi valmistatud 
käsitööpillid kandled ja har-
fid ning kristallidest lambid, 
Prikside pere kaupleb ka lille-
vete ja kuuseehetega.

Jõululaat toimub Rakvere 
Waldorfkooli ruumides Pikk 
tn 18 kell 11–15, kooli pääseb 
hoovi poolt. Heategevusliku 
laada tulu kasutavad klassid 
kevadiste kooliekskursiooni-
de korraldamiseks.

Kuulutaja

„Tegusad Seeniorid“ ootab huvilisi

Rakvere Waldorfkool kutsub 
heategevuslikule jõululaadale
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metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Helve Keskülla 
maakler, kutseline hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
maakler, kutseline hindaja

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
maakler

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Kogemus aastast 1995

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

SUVILAD

ÜÜR

MAA

MAJAD

Rakvere, Tuleviku 10, üp 
48,5 m2, IV k, H: 42 000 € tel: 
58 00 3648 Merle

Rakvere, Seminari 4, üp 
43,8 m2, II k, rõdu H: 32 000 
€ tel: 58 00 3648 Merle

Rakvere, Karja 46, üp 61,5 
m2, II k, rõdu H: 64 000 € tel: 
51 16 466 Helve

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2  H: 15 000 € tel: 50 
13 658 Anu

Haljala v, Kavastu k, üp 
109,1 m2, krunt 9200 m2, va-
jab renoveerimist H: 15 500 
€ tel: 51 16 466 Helve

Tapa v, Türje k, 252,1 m2, 
krunt 7429 m2  H: 20 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, 
üp 167,1 m2, H: 41 500 € tel: 
51 16 466 Helve

Rakvere, Küti tn, üp 75,3 
m2,krunt 898 m2 H: 65 000 
€ tel: 50 13 658 Anu

Järva v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 
2077 m2, üp 368,3 m2 (v.a üks 
korter 45,7 m2). H:8900 € tel: 
51 16 466 Helve

Haljala v, Eisma k, suvila, 
krunt 2834 m2, üp 157,5 m2, 
5 tuba, saun, garaaž H: 70 
000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Rakvere v, Ubja k, krunt 
9897 m2, tootmismaa 100%, 
H: 5000 € tel: 50 13 658 Anu

Rakvere, Piiri 8b, krunt 713  
m2, elamumaa, H: 12 000 € 
tel: 58 00 36 48 Merle

Büroopind Rakveres, Hal-
jala tee 5, II korrus, üp 100 
m2, ÜÜR: 2 €/m2 + komm 
kulud  tel.: 50 13 658 Anu

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2, pool maja, krunt 
1615m2  H: 15 000 € tel: 50 
13 658 Anu

Väike-Maarja vald, Rakke 
al, Lõuna, ridaelamuboks, 
krunt 2951 m2, üp 224,6 m2 
H: 25 000 € tel: 51 16 466 
Helve 

Vinni v, Mõedaka k, krunt 
2000 m2, üp 63,2 m2, H: 28 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Vinni v, Männikvälja k, 
krunt 23 669 m2, üp 63,1 m2. 
H: 80 000 € tel: 51 16 466 
Helve

7 tuba: Tapa v, Porkuni k, 
II k, 186,3 m2 (terve II kor-
rus) H: 9900 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere, Pikk 62, II k, üp 
60,2 m2 H: 64 000 € tel: 50 
13 658 Anu

Rakvere, Ilu pst 6, I k, üp 
58,3 m2 enampakkumine H: 
43 000 € tel: 50 13 658 Anu

Rakke, Oru 4, III k, üp 67,6 
m2 H: 1400 € tel: 50 13 658 
Anu

Kunda, Pargi 18, II k, üp 
43,9 m2 H: 12 000 € tel: 50 
13 658 Anu 

Tapa, Paide mnt 61, IV k, üp 
46,4 m2, enampakkumine H: 
2 900 € tel: 50 13 658 Anu

Tapa v, Tamsalu, Alasi tn 6, 
üp 43,1 m2, I k, H: 10 500 € 
tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja al, Tamme 5, 
II k, üp 43,3 m2 H: 8 500 € tel: 
50 13 658 Anu

Vinni v, Roela, Järve 6, III k, 
80 m2, rõdu H: 10 000 € tel: 
50 13 658 Anu

Vinni v, Põlula k, krunt 65 
068 m2, üp 109,7 m2 H:45 
000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Viru-Nigula v, Tüükri k, 
255,9 m2, krunt 17 111 m2  H: 
40 000 € tel: 50 13 658 Anu 

• Müüa korter Rakvere kesklinnas, III 
korrus, 1toaline. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5894 2895

• Müüa Rakveres 1toaline renoveeri-
mist vajav  ahjuküttega korter - 37 m2. 
Vesi- ja kanalisatsioon sisse toodud. 
Otse omanikult. Hind 21  000 €. Tel 
5372 7662

• Müüa korter Rakveres Piiri tn 8 b. 
Ahjuküttega, I korrus, 53 m2. Aiamaa, 
puukuur. Hind 27 000 €. Tel 518 9079

• Müüa 1toaline korter (32 m2, IV 
korrus) Kundas Mäe tn 20. Aknad 
vahetatud. Mädanenud ja kriuksuv 
põrand üles võetud. Toimiv ühistu. 
Hind 5600 eurot. Tel 5884 1279

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

• Müüa Rakveres remonti vajav, ah-
juküttega 2toaline korter, II korrus, 
47,8 m2. Tel 555 0233, 5663 6045 õhtuti

• Müüa või anda üürile mugavustega 
renoveeritud 2toaline korter Haljalas, 
II korrus. Tel 5661 4819

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

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

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

• Müüa 3toaline mugavustega korter 
Rakveres. Tel 5342 9733

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

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

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

• Müüa korralik 4toaline ridaela-
muboks (saun, duširuum, oma küte) 
Rakverest 14 km. Tel 5665 7371, 
KV.ee/2938083

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan garaaži Rakvere. Tel 5567 7790

• Ostan Mulla tänaval garaaži. Tel 
5886 0361

• Soovin osta garaaži Kundas (Kase-
mäel). Voolu olemasolu vajalik. Helista 
tel 5192 9297

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

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

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

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

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

• Anda üürile hubane 1toaline ahiküt-
tega korter (29 m2), wc- ja duširuu-
miga, internet, osaliselt möbleeritud. 
Parkimine maja hoovis. Tel 516 0906

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 70 € + maksud. Info tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline korter. Tel 
5569 2057

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

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

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

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

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

• Anda üürile 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas, Laada tänaval. Info tel 
5192 4190

• Üürile anda 3toaline ahjuküttega 
korter Lepnal. Tel 5372 7627

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 2,0, 85kW, 1994. a. 
Hind 500 €. Tel 5566 7339

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

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

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

• Müüa heas korras Ford Mondeo 
2002. a, bensiin, 98kW, 1,8, universaal, 
must metallik, rohkelt lisavarustusi, 
äsja Saksamaalt. Tel 501 1427

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

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

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

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

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant Ba-
sis 04/2004. a, 74kW, kuldne metallik, 
turbodiisel, universaal, hooldusraa-
mat, 4 x el.aknad, püsikiirusehoidja, 
kehtiv ülevaatus 04/2019, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, hõbedane, 
turbodiisel, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, originaal 
valuveljed, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, läbinud tehnilise ülevaatuse 
04/2019, korralik, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 2005. a, 
5 ust, auto on heas korras. ÜV 05/2019. 
Tel 517 4193
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OST VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TEENUSED

www.kuulutaja.ee

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

Info tel 504 0118

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

FEKAALIVEDU

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

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

• Müüa Volga GAZ 24 varuosi. Tel 
502 8156

• Seoses tegevuse lõpetamisega 
müüa soodsalt veoauto kasutatud 
rehve (klots, muster) veosillale 
295/70 22,5, 4 rehvi 1 hinnaga. Hind 
180 €. Helistada tööpäeviti 502 2954

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

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

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid. 
Võivad olla seisnud, ilma ülevaatuseta, 
rikkega, heas korras jne. Sobiva pakku-
mise puhul kiire tehing. Tel 5357 7108

• Ostan diisel sõiduauto. Tel 5558 3686

• Ostan remonti vajava GAZ 69. Tel 
515 7699

• Ostan Vazide, Volga, Moskvichi uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

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

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

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

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

• Treilerveod Lääne-Virumaal. Tel 
5858 0123

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

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

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

• Müün ja paigaldan igas mõõdus 
kauakestvaid ja nägusaid tõstetavaid 
garaažiuksi väikeelamutele ja tööstus-
tele Lääne-Virumaal. Aastate pikkune 
kogemus ja kindel kvaliteet. Helista ja 
küsi pakkumist! Tel 5192 9297

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

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

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

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

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

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 
Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

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

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

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

• Üldehitus, siseviimistlus, torutööd. 
Tel 506 9683

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

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

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

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

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

• Maxwell Pulding OÜ teostab üldehi-
tustöid. Korterite kapitaal ja sanitaar 
remondid. Tööd Soomes ja Eestis. Tel 
5197 7480

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

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

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

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

• Kümblustünni rent Koerus. Tel 
5817 2566

• Jõulumees on Rakveres. Tel 553 
5885. Kutsu ta külla!

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

• Felix Bänd – soodne. Tel 5559 3419

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

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

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

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

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

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

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

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KUIVAD 

TEL 501 2905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

VIRU HALUD OÜ 
jõulupakkumised:

- Kuivad 40 l võrkkotis 
küttepuud 2,79 €

- Kuivad 26 cm lepahalud 
autokoormas 55 €/rm

Tasuta transport 
kuni 30 km Rakverest!

www.viruhalud.ee

Info ja 
tellimine: 

5851 5859

• Koristan vanametalli. Tel 558 7000

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

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

• Müüa „Võru“ kõrge seinakapp. 
Hind 63 €. Tel 5698 2788

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

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

• Müüa vanni mullirest koos kompres-
soriga. Hind 30 €. Tel 5662 1987

• Müüa soodsalt DeWalt nurga-
saag. Hind 200 €. Tel 5698 2788

• Müüa kivi- ja klaasvilla. Hind 10 
€/pakk. Tel 5698 2788

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

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan Nõukogude fotoaparaadid ja 
objektiivid! Tel 5853 2215

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

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

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

• Ostan ilma mootorita puruimuri 
tsükloni. Tel 5646 2820

• Soovin soodsa hinnaga osta LCD/
LED vms värviteleri. Tel 5196 1234

• Ostan töötava aku-12 V ja pliidiraua. 
Tel 5853 4573

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

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

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

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

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, lah-
tiselt või võrgus). Tel 504 6111

Kuuluta

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

VIRU HALUD OÜ
OSTAB

METSA RAIEÕIGUST
Majandame ka pehmeid 

lanke
Info ja hinnapakkumised

518 4333
janis@viruhalud.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
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Naha- ja 
suguhaigustearst
Kanni Vahvik-Heinsoo

Tasuline vastuvõtt: 
Rakvere, Tuleviku 1-34

• Naha- ja suguhaiguste 
diagnoosimine ja ravi

• Sünnimärkide ja naha-
kasvajate diagnostika 
(dermatoskoopia)

• Soolatüügaste ja konna-
silmade lämmastikravi

• Kosmeetilised 
protseduurid

  Info ja registreerimine 
322 3688

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Hinnad turul 29. novembril 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Mugulsibul kg 2,00

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Porgand kg 1,00 1,50

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Kapsas kg 0,50 0,80

Mustrõigas kg 1,50 2,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat  kg 3,00 3,50

Õunad kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Hapukapsas kg 2,00

Sarapuupähklid (import) kg 5,00

Kreeka pähklid (import) kg 5,00

Mesi 700g purk 5,50 6,00

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
* tööstuskaup – jalanõud ja riided

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

Otsime maniküüritegijat
Tel 5897 9293

Meeste- ja 
naistejuuksur.
Tel 506 8485

Sirje Ilutuba
Lai 3 A (Piibeleht)

PÕLLUMAJANDUS

SeeniorTugi OÜ 
Eakate abi- ja tugiteenused 

igapäevaeluga toimetulekul nende 
omas kodus. Saatmine arstile, 

apteeki, kauplusesse, kirikusse jne. 
Võimalik tellida koju sooja toitu. 

Täpsem info 5371 2433 või seen-
iortugi@gmail.com

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

• Müün mett, soovi korral toon teile 
koju. Tel 5346 9159, Mõdriku küla

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

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

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

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

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

• Ostame kõrvitsaid. Tel 5329 2810

• Müüa ühe hobuse põllutööriistu 
(ader, äke, rull). Tel 5397 4001

• Müüa AB lehmikuid, pullikuid ning 
tiineid ammesid. Info tel 507 9115

• Müüa mahekarjast pärit 2 lihaveise 
mullikat. Sündinud mai-juuni 2017 
a. Loomad on jõudluskontrollis. Hind 
750 €. Info telefonil 517 4195

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

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

• Müüa elusküülikuid 20 €/tk, praeks 
8 €/kg. Tel 5694 3886

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

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

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

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

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

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

• Alessandra Moetäika/Kirbuturg. 
Tule too oma seisvad riided/jalanõud 
meie juurde müüki ja teeni lisaraha. 12 
€ rendinädal. Asume Rakvere kesklin-
nas Tsentrumi ostukeskuse II korrusel. 
Lisainfo tel 5618 4223

• Vajan majja perenaist vanuses kuni 
59 aastat, materiaalselt kindlustatud, 
auto, mittesuitsetaja, pikkus 172 cm, 
sale. Kiire! Tel 554 6490

• Tubli elamispinnaga maanaine 
tutvub mehega 55+. Viinalembelistel 
pole mõtet helistada. Miina. Tel 5459 
1136

• www.toonklaas.ee

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

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

• Head inimesed, palun annetage 
seoses külmade saabumisega maja 
soojustamiseks, olen tänulik iga an-
netatud euro eest. Kontonumber EE 
024204278649535007 Arvin Uutma

Avaldame siirast kaastunnet 
Irale kalli 

ÄIA
kaotuse puhul. 

Kolleegid
Maximast

Avaldame siirast kaastunnet Doinale 
TÄDI

kaotuse puhul. 

Kolleegid
Maximast

Sügav kaastunne 
Milvile ja lähedastele 

JÜRI KANGUR
kaotuse puhul.

Rakvere linn,
Seminari tn 4 
KÜ elanikud

Mälestame 
ULVAR HEINSAART

siiras kaastunne Airile elukaaslase 
ja Mairele venna kaotuse puhul.

Rakvere Turg
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TASUB TEADA

Täna 232 aastat tagasi sai 
Toscana suurhertsogirii-
gist esimene uusaegne 
riik maailmas, kus tü-
histati surmanuhtlus. 
Praegu tähistatakse iga 
aasta 30. novembril 
surmanuhtluse vastast 
päeva.

Allan Espenberg

Aastatel 1765–1790 valitses 
Toscana riiki suurhertsogina 
Habsburgide-Lotringite dü-
nastiast pärit Pietro Leopoldo 
(1747-1792), kellest hiljem 
sai paariks aastaks Saksa-
Rooma keiser Leopold II 
nime all. Peaaegu kohe Tosca-
nas võimule saades asus Leo-
poldo teostama mõõdukaid 
majanduslikke ja sotsiaalseid 
ümberkorraldusi. Ta alustas 
näiteks süstemaatilist vaktsi-
neerimist rõugete vastu.

Suurhertsog Leopoldo oli 
ka surmanuhtluse suur vas-
tane ja 30. novembril 1786. 
aastal otsustas ta surmanuht-
luse seaduslikult tühistada. 
Tegelikult ja faktiliselt oli 
moratoorium surmanuhtluse-
le Toscanas kehtestatud juba 
1769. aastal, kuid seaduse jõu-
du sellel polnud. Samas pol-
dud ka sel ajavahemikul ühtki 
hukkamist läbi viidud: viimati 
oli inimene hukatud Toscanas 
1769. aastal.

Keelustati 
tänu raamatule
Oluline roll surmanuhtluse 
vastases võitluses oli Itaalia 
filosoofil, kriminoloogil ja 
ühiskonnategelasel Cesare 
Beccarial, kes avaldas 1764. 
aastal raamatu „Kuritegudest 
ja karistustest“ (Dei delitti e 
delle pene). See teos pälvis 
suurt tähelepanu mitte ainult 
Itaalias, vaid kogu Euroopas 
ja isegi Ameerikas ning seda 
tõlgiti hiljem 22 keelde.

Beccaria kuulutas oma raa-
matus välja mitmed õiglase 
kohtupidamise põhimõtted: 
avalik kohus, karistuse ühe-
sugusus erinevatest seisustest 
inimestele, kohtunike pro-
fessionaalsus, süütuse pre-
sumptsioon jne. Ta käis välja 
ka mõtte piinamiste keelus-
tamisest ja surmanuhtluse 
likvideerimisest. Beccaria 
uuenduslikud ideed kajastu-
sid 1786. aastal Toscanas väl-
ja antud esimeses kaasaegses 
kriminaalkoodeksis.

Kuigi Toscana oli surma-
nuhtluse vastases võitluses 
suunanäitaja, ei suhtutud 
naaberriikides taolisesse keel-
du kuigi tõsiselt ja kõigis teis-
tes Itaalia riigikestes kehtis 
surmanuhtlus endiselt edasi. 
Alles 1889. aastal keelustati 
surmanuhtlus kogu Itaalias, 
mis selleks ajaks oli poliitili-

Surmanuhtluse otsustas seaduslikult tühistada aastatel 1765–1790 Toscana riiki valitsenud Habsburgide-Lot-
ringite dünastiast pärit suurhertsog Pietro Leopoldo.

Fotot: wikipedia.org

Hõbe ja poolvääriskivid
Hõbedal on omadus puhastada ja laadida vett hõbeioonide-
ga. Samas ei tasu hõbedaveega liialdada. Selle joogi valmis-
tamiseks panna hõbeese või näiteks lusikas klaasnõusse ja 
valada vesi peale. 20–30 grammile hõbedale valada peale 1 
liiter vett. Lasta seista 24 tundi ja tarbida. Juua tasuks 1 klaas 
päevas.

Kõige lihtsam variant on panna hommikul hõbelusikas 5 
minutiks kohvitassi. Õhtul samuti teetassi ja ongi hõbeioo-
nid käes.

Vett on võimalik puhastada ka elektrolüütilisel teel, kasu-
tades hõbeelektroodidega aparaate.

Hõbedavesi aitab kroonilise palaviku, mao- ja soolepõleti-
ke, samuti sapipõie kõrgenenud aktiivsuse korral. Hõbeda-
veel on desinfitseeriv toime.

Hõbedavett ei ole soovitatav pidevalt tarvitada. Juua üks 
kuu ja pidada vahet. Inimestel, kel on allergia hõbeda vas-
tu, on parem seda mitte tarbida. Võib tekkida allergiline sü-
gelus ja kublad ning seda ükskõik millise ravimi või toidu 
suhtes.

Kui sul on kõikuv või kõrge vererõhk, kanna hõbesõr-
must vasaku käe väikses sõrmes. Enamasti vererõhk siis 
normaliseerub. Võid proovida ka hõbeehete kandmist ihu 
peal.

Vett võib puhastada ka poolvääriskividega. Selleks pu-
huks sobivad roosa kvarts, ametüst ja mäekristall. Kivid 
pesta puhtaks ja panna õhtul klaasist kannu, hommikul võid 
hakata seda vett tarbima.

Sellel veel on organismi puhastav toime. Juua 2 klaasi 
päevas. Kui oled seda tarbinud ühe nädala, võid poolvääris-
kivid puhtaks pesta ja panna 1–2 tunniks akna peale laadi-
ma. Enne vette panemist pese üle ja tarvita vett 1–2 kuud. 
Kindlasti tuleb pidada ka vahet.

Kivid, hõbe ja poolvääriskivid on paljudele sobilikud ning 
aitavad toetada arsti poolt määratud ravi. Ühelgi juhul ei 
tohi arsti poolt ette nähtud ravi katkestada.

Sellega on ravivete teemad lahti seletatud. Loodetavasti 
saite nendest lühiülevaate.

Sirje Nukka 

3. detsember – rahvusvaheline 
puuetega inimeste päev
Rahvusvahelist puuetega inimeste päeva tähistatakse alates 
1992. aastast ÜRO eestvedamisel kogu maailmas, juhtimaks 
tähelepanu puuetega inimeste mõistmisele ning julgusta-
maks toetama puuetega inimeste väärikuse, õiguste ja hea-
olu tagamist.

Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste kon-
ventsiooni 30. mail 2012. aastal. Konventsiooni rakendami-
se järelvalvet hakkab 2019. aastast teostama õiguskantsler.

On aeg anda protsessile täiskäik edasi! Nii oli sõnastatud 
Rahvusvahelisele puuetega Inimeste päevale pühendatud 
Eesti Puuetega Inimeste Koja aastakonverents Pärnus. Ees-
märgiks, kuidas viia konventsioonis sõnastatud puuetega 
inimeste õigused paberilt pärisellu.

2017. aasta 1. septembri seisuga on konventsiooni ratifit-
seerinud 175 riiki.

Eesti Puuetega Inimeste Koja 25. aastapäevaks ja Eesti 
Vabariigi 100. aastapäevaks valminud raportis juhitakse tä-
helepanu kitsaskohtadele ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele 
Eesti puuetega inimeste elus.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on avalikes hu-
vides tegutsev vabaühendus ja katusorganisatsioon Lääne- 
Virumaa puuetega inimeste ning krooniliste haigete orga-
nisatsioonidele.

Soovime puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukva-
liteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste 
tõstmist läbi huvikaitse ja koostöö.

Juhatuse nimel soovime kõikidele erivajadustega inimes-
tele ja nende peredele jõudu ning jaksu ja paremat toimetu-
lekut.

Kaunist rahvusvahelist puuetega inimeste päeva!

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

1786: esimene riik 
tühistas surmanuhtluse

selt taas ühendatud.
Benito Mussolini fašis-

miperioodil oli surmanuht-
lus 20 aasta jooksul ajuti-
selt siiski taas seadustatud. 
1. jaanuaril 1948. aastal 
jõustunud Itaalia uus põ-
hiseadus tühistas surma- 
nuhtluse täielikult ja lõpli-
kult rahuaegsete kuritegude 
osas ning 1994. aasta seadu-
sega võeti surmanuhtluse pa-
ragrahv välja ka sõjaväe kri-
minaalkoodeksist.

Surmanuhtluse 
vastane päev
Itaalia pealinnas Roomas 
asuv Sant’Egidio katoliik-
lik kogukond (Comunità di 
Sant’Egidio) tegi 2002. aastal 
rahvusvahelisele üldsusele et-
tepaneku hakata iga aasta 30. 
novembril tähistama ülemaa-
ilmset surmanuhtluse vastast 
päeva. Selle kuupäevaga vih-
jati Toscanas 1786. aastal tü-
histatud surmanuhtlusele.

Esimene päev „Linnad elu 
eest – linnad surmanuhtlu-
se vastu“ ehk rahvusvaheline 
surmanuhtluse vastane päev 
toimus juba 30. novemb-
ril 2002 ja sellest võttis osa 
umbes 80 linna. Tähtpäeva 
ametlik lühinimetus on ing-
lise keeles Cities for Life Day 
ja pikemaks variandiks on In-
ternational Day of Cities for 
Life – Cities against the Death 
Penalty.

Tähtpäeva iseärasus seis-

neb selles, et sellest ei võta osa 
riigid, vaid linnad, kohalikud 
haldusüksused ja tsiviilühis-
kond. Praegu osaleb selles lii-
kumises enam kui 1600 linna 
ligi sajast riigist. Ka Eesti on 
selles projektis Tallinna ja 
Narvaga kaasa löönud. See 
on suurim rahvusvaheline 
kampaania, mis nõuab surma-
nuhtluste täideviimise peata-
mist.

Maailmas on olemas veel 
teinegi tegevuspäev surma-
nuhtluse vastu (World Day 
Against the Death Penalty) – 
seda peetakse alates 2003. aas-
tast igal 10. oktoobril ja selle 
algatajaks oli Maailma Surma-
nuhtluse Vastane Koalitsioon.

Pidevalt on maailmas koos-
tatud petitsioone surmanuht-
luse vastu, nendele allkirju 
kogutud ning seejärel need 
kõrgetele ametimeestele üle 
antud, kuid otsustavat pööret 
pole sellised palvekirjad kaa-
sa toonud. Nii näiteks andsid 
18. detsembril 2000. aastal 
Roomas baseeruv Sant’Egidio 
rahurühmitus Amnesty Inter-
national ja Moratorium 2000 
ÜRO tollasele peasekretärile 
Kofi Annanile üle palvekirjad 
3,2 miljoni allkirjaga, mis pä-
rinesid 146 riigi kodanikelt, 
surmanuhtlusele moratooriu-
mi kuulutamiseks.

„Mis juhtub, kui avastatak-
se, et surmanuhtluse määra-
mine oli viga? Viimasel ajal 
on palju inimesi DNA ja muu 

uue tõendusmaterjali põhjal 
süütuks tunnistatud. Kui nad 
on juba surnud, kuidas siis 
seda viga parandada?“ küsis 
Annan surmanuhtluse vas-
tastelt aktivistidelt ja avaldas 
lootust, et surmanuhtlus vars-
ti kogu maailmas keelustatak-
se.

Kuigi paljud riigid pole 
nõus surmanuhtlust likvi-
deerima, suureneb peaaegu 
iga aastaga surmanuhtlusest 
loobujate arv. „Samm sammu 
järel, kuigi aeglaselt, võtab 
elukultuur siiski võidu, samal 
ajal kui surmanuhtluse pool-
dajad kaotavad positsioone,“ 
märkis Sant’Egidio kogukon-
na pressisekretär Mario Ma-
razziti 2011. aastal, lisades, 
et 21. sajandil on inimesed 
lõpuks hakanud mõistma, et 
nii nagu saab läbi ilma orjuse 
ja piinamisteta, saab läbi ka 
ilma surmanuhtluseta. Siiski 
ta tunnistas, et aastas tühistab 
surmanuhtluse maksimaalselt 
üks riik maailmas.

Tänapäeval on surmanuht-
lus tühistatud vaid sajakonnas 
riigis, kuid umbes sama pal-
judes võidakse inimesi endi-
selt surma mõista. Euroopas 
on surmanuhtlus keelustatud 
peaaegu kõigis riikides ja see 
kehtib praegusel hetkel vaid 
Valgevenes. Eesti õigusakti-
dest kõrvaldati surmanuhtlus 
1998. aastal, kuid viimane ini-
mene hukati meil 1991. aastal.
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www.omaporsas.ee

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

Sealiha al 2,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoes alati värske
eestimaine sealiha perefarmist

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Otsime Vaala keskuse lihapoodi
, info tel 53409428MÜÜJAT

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Tel 5373 6931, 510 9092

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Asume Rakvere vallas

Sireli tee 3

Tel 503 7729,

322 4174

(Tapa teeristis)

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