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Meeste Boxerid

Voodipesu-
komplekt
Minnie Hello!!
140x200cm

Depend geellakid

W7 Outdoor Girl
Flawless
Foundation
jumestuskreem
30ml

Fiore sukkpüksid
Perletta
20 DEN

Digitaalne
rahakassa

Kookosõli
rafineeritud
900ml

Kalamari
1kg

Saunaseelik
mehele/naisele
takjaga kinnitus

Lavazza Qualita
Rossa kohvioad
1kg

Gloria
Vanderbilt
EDT
100ml

Eestimaine
mesi
900g

Led valgusriba
5m RGB

Lokkide keerutaja

Autode
võistlusrada
puidust

Rosme pesu laomüük
-80% poehinnast

alates 3€

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Järelmaksu

võimalus!

• Keskküttekatlad

Korstna-

lahendused

Boilerid

Radiaatorid ja

põrandaküte

•

•

•

Kõigile pelletikamina ostjatele
jõulukingiks pool tonni pelletit!
Kampaania kehtib aasta lõpuni.

Ideest teostuseni!
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Muutuvad maakonnaliinide 
busside sõiduplaanid
Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et seoses Elroni sõi-
duplaanide muudatustega muutuvad alates 12. detsembrist 
maakonnaliinide nr 16, 20, 32, 39, 46, 51, 53, 64 ja 66 sõidu-
plaanid. Muutuvad ainult väljumisajad.
Muudatuste kohta saab infot maavalitsuse kodulehelt laane 
viru-maavalitsus.ee/ühistransport, telefonil 325 8011 ja AS 
GoBus infotelefonil 12012 (E-P).

Elage tervislikumalt!
Tervisliku toitumise ja aktiivse liikumise olulisust 
rõhutatakse päevast-päeva. Inimesed jagunevad 
aga laias laastus kolmeks: ühed jälgivad liiku-
mist-toitumist hoolega; teised teavad, et peaks, 
kuid ei õnnestu; kolmandad ei huvitu teemast.
Ühest küljest ei peaks meid justkui puudutama, kui 
tervislikult või ebatervislikult teised elavad. Samas 
näitab kurb statistika, et nii ülekaalulisus kui sellest 
tingitud tervisehädad võtavad ühiskonnas üha 
rohkem võimust. See omakorda mõjutab inimeste 
füüsilist võimekust ja ühiskonna suutlikust terviku-
na. Oluline on seejuures, et kannatajateks on ka 
meie lapsed.
Lapsed ja noorukid ei oska ise alati selliste teemade 
peale mõelda ning kui seejuures nii vanemate kui 
teiste täiskasvanute poolt vaid halba eeskuju 
nähakse, võib tulemus kurb olla.
Seega tasuks nii enda tervise kui järeltuleva põlve 
heaolu nimel hoolikamalt oma eluviise jälgida.
Eelseisvate pikkade pühade jooksul võib olla raske 
oma toitumist kontrollida ja aktiivset liikumist 
planeerida. Kuid miks mitte teha sellest enda 
uusaastalubadus – näiteks loobuda teatud ajaks 
mõnest pahest.
Aqva Spa tegevjuhi Roman Kusma sarnasest koge-
musest saate lugeda artiklist, mis tutvustab raama-
tu „Hullult head valge suhkruta magustoidud“ sün-
nilugu (lk 6).
Samalt leheküljelt leiate ka artikli igapäevaelu ak-
tiivsemaks muutmisest, kus toodud välja toredaid 
nippe kalorite kaotamiseks.

Kuulutaja
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Viru Haiglat asus 
juhtima Rannar Vassiljev
Detsembri algusest on Viru Haigla ASi juhatuse esimees en-
dine tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (pildil).
Rannar Vassiljevi sõnul kaalus ta ettepanekut erasektori ter-
vishoiuasutust juhtima asuda põhjalikult. „Viru Haigla te-
gutseb juba täna erinevates tervishoiu ja hoole-
kande valdkondades ning töötajate hulk lähe-
neb poolele tuhandele. Samas on ambitsioo-
nid veelgi suuremad, mis oli ka üheks põhju-
seks, miks otsustasin oma nõu ja jõuga appi 
tulla,“ nentis Vassiljev. „Kui mu varasem vald-
konnakogemus pärineb avalikust sektorist, 
siis nüüd saan praktika teise poole pealt,“ li-
sas ta.
„Näeme Eesti tervishoiu- ja hoolekandesek-
toris suurt potentsiaali, mistõttu on Viru 
Haiglasse investeerinud nii Eesti kui Soo-
me investorid,“ selgitas Viru 
Haigla nõukogu esimees Arvo 
Antropov. „Tapa Haiglast välja 
kasvanud Viru Haigla on käesoleva aas-
taga viinud lõpuni esimesed edukad ülevõt-
mised ning plaanib lähiaastatel veelgi tuge-
vamalt laiendada oma haaret sektoris. Uud-
se visiooni elluviimiseks pöördusime Ran-
nar Vassiljevi poole, kelle pühendumus ter-
vishoiule ja ainulaadne töökogemus taga-
vad meie hinnangul Viru Haigla progressiiv-
se ülesehitamise ja jätkusuutliku arengu.“
Viru Haigla AS tegeleb eriarstiabi-, kiirabi- ja 
hooldekoduteenuse osutamisega, lähiajal on 
plaanis laiendada tegevusvaldkondi esmata-
sandi tervisekeskuste ja erihoolekandeteenus-
te võrra.
Rannar Vassiljev on lisaks ministriameti pida-
misele olnud Riigikogu rahanduskomisjoni 
esimees, Rakvere linnapea ning rahanduse 
ja sotsiaalvaldkonna abilinnapea.

Kuulutaja

Haldusreformi rahva-
hääletus on volikogude-
le tugevaks indikaato-
riks, kuid negatiivne tu-
lemus ei tähenda auto-
maatselt ühinemisest 
loobumist.

Liisi Kanna

Valdaval osal Lääne-Virumaa 
omavalitsustel on haldusre-
formi teemaline rahvaküsit-
lus korraldatud ja tulemused 
teada, vaid Väike-Maarja ja 
Rakke hääletus veel kestab.
Pole mingi uudis, et valimis-
aktiivsus oli suuresti madal, 
hääletustulemused aga posi-
tiivsed. Ühinemise vastu on 
seni hääletanud vaid Tapa ja 
Viru-Nigula vald. See aga ei 
tähenda automaatselt, et ühi-
nemisi ei toimuks.
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm selgitas, et hääletus-
tulemused on küll oluline in-
dikaator, kuid tähtis on see-
juures jälgida hääletajate hul-
ka. Näiteks Viru-Nigulas, kus 
rahvaarv veidi üle 1300, võttis 
küsitlusest osa 99 elanikku, 
kellest 55 hääletas vastu. Ta-
pal osales hääletusel 195 ini-
mest, mis moodustab vaid 
kolm protsenti elanikkonnast 
ja on ühtlasi maakonna ma-

dalaim tule-
mus. Neist 
veidi üle 
poole, 101 
hääletas vas-
tu. Ligi 7700 
elanikuga 
valla puhul 
on seda äär-
miselt vähe.
Tapa voliko-
gu esimehe 
Reigo Tamme 
jaoks ei ol-
nud tulemus 
üllatuseks. „Arvasin, et osa-
lusprotsent on madal ja sel-
lest lähtuvalt jääb seis umbes 
võrdne, napilt ühele või teise-
le poole,“ selgitas ta. „Meie 
suure valla juures ei anna 
kolm protsenti tõest läbilõi-
get elanike meelsusest.“
Marko Tormi sõnul tuleb li-
saks hääletustulemuste hin-
damisel arvestada, et voliko-
gudes, kes küsitluseni jõud-
miseks pidid ühinemist pool-
dama, on enamike inimeste 
esindajad olemas.
Ka Tamm nentis, et paljud 
inimesed siiski usaldavad vo-
likogu liikmeid. „Neil, kes 
hääletamas ei käinud on tõe-
näoliselt kama kaks, ühinege 
kasvõi Hiiumaaga, peaasi, et 
vald toimib – teed korras, 
koolid-lasteaiad töötavad,“ 
rääkis volikogu esimees nal-

jatades. „Se-
da võiks võr-
relda vaikiva 
nõusoleku-
ga.“
Kuigi Tamm 
oli veendu-
nud, et pal-
jud „ei“ kasti 
risti teinud 
seda ka sü-
damest ja 
siiralt mõtle-
sid, mõjutas 
tulemust te-

ma hinnangul ka vastaspoole 
lobitöö. „Ajal, mil mina ma-
gasin, tegi keegi tugevat vas-
tuteavitust.“
Tamm tunnistas, et siiski 
peab ka endale tuhka pähe 
raputama, sest kogu aur ja 
aeg kulus lepinguprojekti 
koostamisele. „Meie teavitus-
töö jäi seejuures väheseks.“
Torm on maakonna omava-
litsuste tegevusega aga rahul. 
„Minul ei ole küll etteheiteid, 
mis puudutab küsitluste kor-
raldust või koosolekute läbi-
viimist,“ sõnas Torm. „Juttu 
on olnud, et rahvakoosoleku-
tel osales vähe inimesi ning 
kas ehk tähendab see, et need 
ei ole korda läinud. Aga kõik 
oleneb sellest, kuidas vaadata 
– äkki on infot olnud just pii-
savalt ning sellepärast inime-
sed väga ei muretsegi.“ Ta-

pa-Tamsalu ühinemiste kul-
gu tervikuna peab maavanem 
pigem positiivseks näiteks.
Nädala alguses toimus kahe 
vallavolikogu ühiskoosolek 
Tamsalus, kus arutati läbi 
ühinemislepingusse tehtud 
muudatusettepanekud. Järg-
mise nädala alul ootab ees 
järjekordne volikogude ühis-
koosolek, kus lõplik otsus 
langetatakse. „See otsus on 
iga volikogu liikme vastutus, 
mitte üksnes volikogu esime-
he. Igaüks peab hindama, kui 
kaalukaks neid küsitlustule-
musi peab,“ sedastas Tamm.
Tapa volikogu esimees ise 
loodab, et otsus tuleb posi-
tiivne. „Kui mingi aeg on 
möödunud ja inimesed näi-
nud selle valla toimimist, siis 
ütleksid ka need jah, kes 
praegu vastu olid.“
Küsitluste läbiviimist peab ta 
aga sellegipoolest väga oluli-
seks. „Rahvaküsitlustele on 
teenimatult vähe tähtsust 
omistatud, ette juba n-ö mõt-
tetuks tunnistatud. Ka see 
võib olla valdava madala osa-
lusprotsendi põhjuseks,“ 
arutles Tamm. „Tegelikult 
saavad aga inimesed aktiivse 
hääletamisega lauslolluse 
vastu meelt avaldada, mida 
on osades kohtades ka kasu-
tatud.“

Hääletustulemuste analüüsimisel 
peab arvestama osalusaktiivsusega

Tamsalu ja Tapa valla ühinemise 
küsitluses jäi viimase tulemus-
tes napilt ülekaalu eitav seisu-
koht. 

Foto: Liisi Kanna
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MUST KROONIKA

Lääne-Virumaa Tervisenõu-
kogu koostöös Lääne-Viru-
maa Noortekoguga viis nelja 
päeva jooksul maakonna 
kuuekümnes müügikohas lä-
bi alkoholi ja tubakatoodete 
testostmise.
Ettevõtmise eestvedaja, Lää-
ne-Viru maavalitsuse tervise-
dendaja Kaidy Aljama selgi-
tas, et 55 protsendi puhul ehk 
33 müügikohas küsiti isikut 
tõendavat dokumenti ja 45 
protsendi puhul ehk 27 müü-
gikohas dokumenti ei küsi-
tud. Tema sõnul ei tulnud eri-
sust välja maa ja linna poodi-
de vahel ega lahja ja kange al-
koholi ostmisel.
Müüjad, kes dokumenti ei 
küsinud tõid vabanduseks 
mitmesuguseid põhjuseid: 
„Ma just oleks dokumenti kü-
sinud“ (noorel oli pangakaart 
juba makseterminalis), „Ma 
tavaliselt küsin dokumenti“, 
„Ma arvasin, et sa oled va-
nem“, „Ma vaatasin, et asi on 
kahtlane ja seepärast ei küsi-
nud“.
Selgus ka, et kõige lihtsam on 
alaealisel alkoholi ja tubaka-
toodet kätte saada tanklates 
ja kõige keerulisem suurtes 
kaupluses. „Tanklates üldju-
hul 80 protsendise tõenäosu-
sega dokumenti ei küsita. Väi-
kestes kauplustes ei küsita 36 
protsendise tõenäosusega, 
keskmise suurusega poodides 
45 protsendise ja suurtes 
poodides 20 protsendise tõe-
näosusega,“ märkis Aljama.
Aljama sõnul tunnistavad ka 
noored ise, et alkoholi või si-
garette on väga lihtne alaeali-
sena kätte saada. „Tavaliselt 
minnaksegi ise ostma, sest 
dokumenti ei küsita või las-

Pea pooled müügikohad 
ei küsi noortelt dokumente

Rakvere politseijaoskon-
na piirkonnavanema Kristi 
Fuchsi kommentaar:
„Politsei suhtub testostle-
misse positiivselt. Antud te-
gevus annab ka politseile 
ülevaate, kuivõrd kerge või 
raske on oma tööpiirkon-
nas alaealistel kauplustes 
ja tanklates alkoholi kätte 
saada. Samuti annab see 
ülevaate probleemkohta-
dest. Siiani pärineb polit-
seiinfo suuresti alaealistelt 
endilt, nüüd saime infot 
hoopis teisest kanalist. Li-
saks tuletab testostlemine 
müüjatele meelde, et alko-
holi müümisel on dokumen-
di kontrollimine vajalik. Ka 
politsei on suunanud oma 
töös alaealistega suurt tä-
helepanu justnimelt täisea-
listele isikutele, kes teevad 
alaealistele alkoholi kätte-
saadavaks.“

takse osta vanemal sõbral, 
võõral, lapsevanemal või ka-
sutatakse vale dokumenti. 
Eriti lihtne on noorte sõnul 
alkoholi osta õhtusel ajal 
tanklatest, kus müüakse kau-
pa luugi kaudu“.
Testostmine viidi läbi üle 
maakonna erinevates kioski-
tes, tanklates ja poodides 
ning see toimus Lääne-Viru-
maa Tervisenõukogu, Tervise 
Arengu Instituudi ning Rak-
vere politseijaoskonna tead-
misel ja toel.
Kaup, mida Lääne-Viru Noor-
tekogu napilt täisealiseks saa-
nud ja väljanägemiselt väga 
noored osalejad üritasid osta, 
oli lahja alkohol (siider, õlu), 

kange alkohol (viin, rumm) 
või sigaretid. Sageli osteti lah-
jat ja kanget koos, mõnikord 
lisati ka tubakas.
Kaup lasti kassas läbi lüüa 
ning kogu ostuprotsess kestis 
maksmiseni ning seejärel 
noor ütles, et tegemist on tes-
tostuga. Vastavalt sellele, kui-
das müüja käitus, sai ta meel-
detuletuskaardi „Küsi alati 
noortelt alkoholi- ja tubaka-
toodete ostmisel dokumenti“ 
või tänukaardi „AITÄH, et kü-
sid noortelt alkoholi- ja tuba-
katoodete ostmisel doku-
menti“ ning väikese meene.
Testostmise käigus tuli ette 
huvitavaid juhtumeid, kus lu-
bati kutsuda politsei või he-

listati järgmisse kohalikku 
kauplusesse ning hoiatati tes-
tostmise eest. Aljama selgitas 
aga, et selle ettevõtmise ees-
märk oli siiski näha, milline 
on maakonna hetkeseis alko-
holi kättesaadavuse osas. 
„Eesmärgiks ei olnud müüja 
karistamine või sildistamine, 
vaid ikka ettevõtete ja ka 
ühiskonna hoolivuse ning 
ühiskondliku vastutustunde 
suurendamine,“ kommentee-
ris tervisedendaja, täienda-
des, et sarnast testostmist on 
plaanis järjepidevalt korrata.

Kuulutaja

Pilt on illustratiivne.

TULEKAHJUD
6. detsembril kell 8.51 tuli väljakutse Rakverre Kibuvitsa 
tänavale, kus põles 18ruutmeetrine puidust garaazh. 
Suitsusukeldumise käigus selgus, et sees ühtegi inimest 
ei olnud. Põleng lokaliseeriti kell 9 ning päästjad lahku-
sid sündmuskohalt kell 9.27. Põles garaazhis olnud prü-
gi ning ehitis ise sai vaid suitsukahjustusi, seinad ega la-
gi ei süttinud. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.
3. detsembril kella 16.44 ajal said päästjad väljakutse 
Rägavere valda Viru-Kabala külasse, kus põles saun-
kuur. Inimesed vigastada ei saanud. Tulekahju tekke-
põhjus on selgitamisel.
4. detsembril kell 16.34 said päästjad väljakutse Kunda 
linna Kasemäe põiku garaazhiühistu hoone tulekahjule. 
Põlema olid läinud garaazhiboksi küttekolde kõrvale 
laotud puud. Päästjad kustutasid põlengu ning venti-
leerisid ruumi. Samuti kontrolliti üle naabruses olev ga-
raazhiboks.

TOIDU KÕRBEMINE
6. detsembril kell 20 tuli väljakutse Tapale Kooli tänava-
le, kus kortermajas oli toit kõrbema läinud. Päästjad 
tuulutasid korteri.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
2. detsembril teatati, et Sõmeru vallas Ubja külas rün-
das 47aastast naist tema abikaasa. Naine vajas arstiabi.
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Viru Õlu soovis jõulude 
eel anda meie maakon-
nas abivajavatele ini-
mestele 750 liitrit Pure 
mahla ning maavanema 
Marko Tormi abiga jõu-
dis heatahtlik kingitus 
Rakvere Karmeli kogu-
duseni, kes mahlade ja-
gamisega tegelema 
hakkab.

Liisi Kanna

Viru Õlu ASi turundusassis-
tent Kaire Umalas rääkis, et 
neil oli soov aidata, kuid ei 
teatud täpselt, kes abi vaja-
vad. Seepärast pöörduti maa-
vanema Marko Tormi poole. 
„Tegutsemine oli väga kiire, 
paari nädalaga said asjad ae-
tud,“ ütles Umalas pärast 
mahlade üle andmist.
Maavanem Marko Torm nen-
tis, et esimesena võeti ühen-
dust varasemate partneritega. 
„Oleme Rakvere Karmeli ko-
guduse, Sõbralt Sõbrale kaup-
luse ja Rakvere Kolmainu ko-
gudusega mitmeid projekte 
koos teinud. Nende suhtes on 
kindlus ja esimene e-mail sel 
teemal läks neile,“ nentis 
Torm.
Mahlade jagamist eest veda-
ma nõustuti Karmeli kogudu-
se pastori Gunnar Kotieseni 
sõnul kohe rõõmuga. „Meil 
on mitu projekti käsil ja mah-
lad annavad plaanidele head 
lisaväärtust juurde.“
Mahlad lisatakse kingikotti-
desse, kus muudki head-pa-
remat sees – kellele kringlid, 
kellele kinkekaardid. „Kogu 
750 liitriga ei tegele üksnes 
meie kogudus, vaid meil on 
mitmed koostööpartnerid üle 
Lääne-Virumaa,“ selgitas Ko-

Viru Õlu kinkis abivajajatele 750 liitrit mahla

Viru Õlu esindaja Kaire Umalas (paremal) andis Sõbralt Sõbrale kaupluses alusetäie mahlu üle 
Karmeli koguduse pastorile Gunnar Kotisenile (keskel) ja Rakvere poe juhatajale Janek Puuse-
pale (vasakul). 

Foto: Liisi Kanna

tiesen.

Tublid ettevõtted
Torm rääkis, et üldiselt on ta 
heategevuse valdkonnaga 
maakonnas rahul. „Tublisid 
koostööpartnereid on mit-
meid. Häid ettevõtteid nii 
era- kui avalikus sektoris lei-
dub oluliselt rohkem, kui pin-
nale tuleb. Paljud panevad 
õla alla, ja mitte ainult jõulu-
kuul,“ rõõmustas maavanem. 
Ta lisas, et tegelikult on selles 
osas aktiivsed inimesed ole-
mas igas omavalitsuses. 
„Meie omalt poolt püüame 
olla eeskujuks ning tuua häid 
näiteid esile.“
Kaire Umalas leidis, et and-
mine tekitab ka endale hea 
tunde ja võimaluse korral ta-
sub ettevõtetel seda teha. Te-
ma sõnul võiks kaaluda, kas 
panustada suur raha turun-
dusse või aidata sellega hoo-
pis abivajajaid. „Kuna me ei 
ole Pure mahlale väga suurt 
kampaaniat teinud, siis mõt-
lesime seekord natuke teist-

moodi läheneda  - mitte teha 
suurt reklaamikampaaniat, 
vaid anda mahlu,“ selgitas tu-
rundusassistent.
Niisiis annetati heategevu-
seks üsna uut toodet. Ettevõt-
te esindajate sõnul võib Pure 
mahla nimetada „vitamiiniks 
pudelis“, suhkrut ei ole sinna 
lisatud. Paraku on mahl ka 
kallim ning seega on annetu-
sel näol vähekindlustatud ini-
mestel võimalus proovida 
midagi, mida nad tavapära-
selt endale lubada ei saa.

Ilus zhest motiveerib ka 
abivajajat
Karmeli koguduse pastori 
jaoks on sellisel heategevusel 
minimaalselt kaks mõõdet. 
„Üks asi on konkreetne vaja-
dus – kellegi jõululaud on vä-
ga napilt kaetud ja me aita-
me. Kuid arvan, et palju suu-
rem väärtus pere jaoks on 
see, et keegi märkab neid. Ini-
mestele, kes vast ka meie abi-
ta jõulud üle elaksid, annab 
see motivatsiooni pingutada. 

Nad on ise nii tublid, hoiavad 
viimaseid sente kokku, ja siis 
keegi tuleb üllatab lisaga – 
see aitab motivatsiooni tõs-
ta,“ selgitas Kotiesen.
Aitamine ja märkamine ei 
seisne aga üksnes majandus-
like vahendite jagamises. Ka 
ilus zhest võib innustada abi-
vajajaid ise samuti rohkem 
pingutama ning täidab seega 
eesmärki. „Leidke endi seest 
ühest küljest jõudu ja teisest 
küljest innovatiivseid ideid, et 
abipakkumine oleks jätku-
suutlik,“ arvas pastor. „Kui 
teeme näiteks kümnele pere-
le kingituse, kuid ei suuda 
neid kõiki edaspidi aidata, 
siis võiks ju valida ühe ja näi-
teks aasta jooksul jälgida, kui-
das veel neid abistada,“ selgi-
tas Kotiesen. Ta tõi näiteks, et 
vanemate nõusolekul võib 
viia suurpere lapsed vaheajal 
jäätist sööma või midagi 
muud toredat tegema, pa-
nustades oma aega.

Loositakse välja 
Kia Optima kasutusõigus
„Meie salongi on saabunud kauaoodatud D-segmendi uni-
versaal, stiilne ning ruumikas Kia Optima Sportswagon,“ 
rääkis Rakvere Autotehnika juhataja Anti Alaver (pildil). 
„Tegemist on suurepäraselt varustatud mudeliga, mille üks 
trumpidest on just ruumikus. Ka sõidumugavuse ning 
vaikse salongi soovin esile tõsta.“
9. detsembril kell 10-17 on võimalik huvilistel osaleda Rak-
vere Autotehnika esinduses demopäeval ja testida sõidukit. 
Kõigi külastajate vahel loostakse välja Kia Optima 
Sportswagoni sõiduõigus nädalavahetuseks.
Rakvere Autotehnika asub Rakveres Rägavere tee 44.

Katrin Kivi

Inglipuul ootavad täitmist 12 kingisoovi
Esimese nädalaga tõid Eesti suurimas heategevuslikus kin-
gikampaanias osalevad inimesed Lääne-Virumaal asuvates-
se Maxima kauplustesse 21 kingitust, mis on tehtud vasta-
valt siinsetes vähekindlustatud peredes elavate laste jõu-
lusoovidele. Inglipuudel on veel 12 kingisoovi, mis ootavad 
oma inglit. 
Veel 27 lapse kingisoovid on juba inglipuudelt võetud ja 
seeläbi jaekett ootab, kuni neid võtnud inglid kingitused ära 
toovad. „Ühtekokku teeb Inglipuu Lääne-Virumaal kingitu-
sed 60 lapsele,“ ütles Maxima Eesti peadirektor Vygintas 
Šapokas.
„Lääne-Virumaal asuvad inglipuud Tamsalus, Tapal ning 
Rakveres,“ lisas ta.
Kingi tegemiseks tuleks minna „Inglipuu“ kampaanias osa-
levasse Maximasse, osta soovitud ese ükskõik millisest 
kauplusest ning tuua see tagasi samasse Maximasse hilje-
malt 19. detsembril.
„Seejärel toimetame kingid kohalike sotsiaaltöötajate abiga 
jõulude- ja aastavahetuse perioodil lasteni,“ selgitas Maxi-
ma Eesti avalike suhete juht Katja Ljubobratets. „Need kin-
gisoovid, mis Eesti elanike seast oma inglit ei leia, täidab 
meie jaekett ja ükski laps jõulukingita ei jää,“ kinnitas ta.

Kuulutaja
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Eile esitlesid Pamela 
Maran ja Roman Kusma 
Rakvere Põhjakeskuse 
Rahvaraamatu kauplu-
ses raamatut „Hullult 
head valge suhkruta 
magustoidud“. Miks ja 
kuidas sündis magustoi-
tude retseptiraamat?

Katrin Kivi

Raamatu ideeautor Pamela 
Maran rääkis Kuulutajale an-
tud intervjuus, et tema viskas 
raamatu idee õhku ja Roman 
Kusma heas mõttes sundis 
ideed ka teoks tegema. Mõle-
mad teenivad oma igapäevast 
leiba Aqva Spaas  - Maran tu-
rundusjuhina, Kusma tegev-
juhina.
„Et paremini mõista, tuleks 
minna ajas veidi tagasi,“ jät-
kas Maran raamatu telgita-
guste avamist. „Mul on õrn 
tervis - juba lapsest saadik. 
See tähendab, et pean väga 
jälgima, milliseid valikuid 
igapäevaselt teen, sest eba-
soodne valik peegeldub kohe 
tervisehädana.“
Värske raamatuautor seda 
aga puudusena siiski ei näe, 
nimelt „tänu“ nõrgale tervise-
le on Maran tegelenud mit-
mekülgsete aladega, mis kõik 
ühte või teistpidi tervisega 
seotud. Tal on selja taga kuus 
aastat staa�i ajakirja Tervis 
Plussis kaastöid tehes, ta te-
geleb joogaga ja uurib järjepi-
devalt tervislike eluviiside 
ning toitumise tagamaid. 

Sõltuvusest vabaks
Niisiis oli Pamela igati tervi-
seteadlik kui asus kolm aastat 
tagasi tööle Aqva Spaasse. 

„Roman maadles toona üle-
kaaluga,“ meenutas ta. „Sat-
tusime temaga tihti toitumis-
teemadel rääkima. Ma pole 
inimene, kes suruks oma ar-
vamust ja elustiili peale, kuid 
jagan meeleldi teadmisi, kui 
kedagi huvitab ja Romani hu-
vitas..“
„Ma tõesti ei suutnud magu-
sata,“ kinnitas Roman. „Sel-
leks ajaks olin loobunud koh-
vist, alkoholist, suitsetami-
sest, kuid magusast mitte. 
Seepärast oli kaal väga kõikuv 
- 5 kg siia sinna. Pea aasta ta-
gasi, vana-aasta õhtul, võtsin 
vastu väljakutse loobuda 
suhkrust kuuks ajaks.“
Ettevõtja rääkis, et paari päe-
va pärast algasid tal võõru-
tusnähud: peavalud, väsi-
mus, üldine halb enesetunne. 
„Pärast seda aga märkasin, et 
kehakaal langeb,“ rääkis Ro-
man. „Nelja kuuga kadus 
kümme kilo.“
Vahemärkusena lisas ta, et tä-
nu heale enesetundele tekkis 
paari kuu möödudes lausa 
maratoni mõte, mille ta mais 
juba ka realiseeris. Praegu-
seks on Roman Kusmal selja 
taga kolm maratoni.

Raamatuprojekt 
Mõlemad asjaosalised tun-
nistasid, et raamatu koosta-
mine oli nende jaoks rutiinist 
väljatulek, mida tehti rõõmu 
ja naudinguga. „Samas on 
raamatu välja andmine suur 
töö,“ nentis Maran. „Üks asi 
on retseptid, mis mul osali-
selt olid juba selleks ajaks ole-
mas. Teine asi on valida nõud, 
ja need teiste detailide ning 
toitudega kokku sobitada, fo-
tografeerida, töödelda, kül-
jendada. Lõpuks jälgida, et 
kõik klapiks.“
Maran rääkis, et suur osa 

Põdur tervis andis ainest raamatu kirjutamiseks

Pamela Maran (paremal) viskas retseptiraamatu idee õhku ja Roman Kusma (vasakul) utsitas 
seda ka teostama. 

Foto: Andrus Eesmaa

tööst sai tehtud üle interneti. 
„Meie kujundaja Eli Üksküla 
elab Austraalias,“ selgitas ta. 
„Mina olin Tais koolitusel ja 
Roman Eestis. Ühtepidi mui-
dugi põnev, aga samas olek-
sin soovinud olla siiski roh-
kem pühendunum ja protses-
si ajal kohal.“
Roman Kusma imestas, et 
raamat on juba praegu nii 
hästi vastu võetud. „Tegeli-
kult olin ma alguses valmis 
sellele projektile ka peale 
maksma. Praegu aga tundub, 
et info raamatu kohta levib 
ise. Meid kutsuti telesse raa-
matut tutvustama. Või näi-

teks täiesti meist olenemata 
sattusime oma raamatuga 
Sky Plusi Apollo mängu, kus 
saab valida kingitusi päkapi-
ku kotti. Üks võitjatest valis 
just meie raamatu. Loomuli-
kult ei taha ma öelda, et me 
turundama üldse ei pea.“

Lihtsad ja loovad
Raamatus leiduvad retseptid 
on Pamela koostatud. „Soov 
oli teha võimalikult lihtsad 
retseptid,“ rääkis ta. „Kuid ta-
han öelda, et olge kokkamisel 
loomingulisemad. Äratage 
see tuli endas üles, millega 
kokata, ja oma igapäevast 

töödki teha.“
Samuti leiavad raamatuauto-
rid, et suhkruteemasse ei 
maksa ka kinni jääda, sest 
suhkrut leidub nii paljudes 
toitudes: ketšupis, leivas, 
kastmetes. „Limonaadid ja 
muud magusad joogid võik-
sid aga küll menüüst välja 
jääda,“ arvas Roman Kusma. 
„Ma täitsa pooldan planeeri-
tavat suhkrumaksu, kuid 
leian, et sellest laekunud va-
hendid tuleks suunata kind-
lasti tervislike eluviiside pro-
pageerimiseks ja teavitus-
tööks, mitte riigieelarve au-
kude lappimiseks.“

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

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

• Soome ettevõte pakub amet-
likku tööd betoneerijale/al-
meerijale. Samas pakume 
tööd ka töödejuhatajale, kelle 
alluvuses on 9 meest. Betooni-
tööd. CV saata info@ehitus24.
ee. Lisainfo telefonil 514 1538 
või emaili teel

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

• Aiamajade ja uste, akende 
tootmisega tegelev Raum OÜ 
otsib puidupingi operaatorit, 
asukoht Rakvere Tootmise tn 6. 
Tel 515 6342

•  A r t  C a f e  o t s i b  o m a 
m e e s k o n d a  t ä i s k o h a g a 
klienditeenindajat. Ootame 
Teie CV-d hotell@artcafe.ee

• Pakkuda tööd C-, E-kat. 
autojuhile suunal Eesti-
Soome-Eesti. Tel 564 1277

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

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

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

• Naispensionär otsib tööd. Tel 
5697 8582

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Inglise keele tunnid. Tel 
5697 8582

Vähene liikumine on üs-
na levinud probleem üle 
maailma. Oma igapäe-
vast aktiivsust on aga 
võimalik lihtsate vahen-
ditega suurendada.

Egle Türk,
Ida-Tallinna Keskhaigla 

peavaluõde

Maailma Terviseorganisat-
siooni andmetel on vähene 
füüsiline aktiivsus seotud igal 
aastal umbes 3,2 miljoni sur-
majuhtumiga üle maailma, 
olles sellega suremust tõstva-
te riskifaktorite hulgas nel-
jandal kohal. Vähene füüsili-
ne aktiivsus tõstab riski hai-
gestuda südamehaigustesse, 
insulti, kõrgvererõhuhaigu-
sesse, diabeeti, vähki, depres-
siooni, vähendab luude ja li-
haste tugevust, tõstab koles-
teroolitaset, aeglustab vere-
ringet ning soodustab üle-
kaalu teket.

Täiskasvanud inimestel on 
soovitatav 150 minutit mõõ-
duka koormusega või 75 mi-
nutit tugeva intensiivsusega 
füüsilist aktiivsust nädalas. 
Kui tundub, et selleks ei ole 
aega, tasub üle vaadata oma 
päevaplaan ning ajakasutus. 
Paljud liikumisvõimalused on 
tasuta ning päevast aktiivsust 
saab suurendada ka väga liht-
sate muudatustega.

Kodus
Lifti asemel võiks kasutada 
treppi. 15 minutit trepist kõn-
dimist kulutab umbes 137 ka-
lorit. Kasu on ka koduste toi-
metuste tegemisest. Kodu-
töödega saab ühendada ka 
perega aja veetmise, vestel-
des samal ajal näiteks päeva-
sündmustest. Labidaga lume-
koristamine kaotab 415 kalo-
rit ja põranda pesemine 240 
kalorit tunnis.
Perega koos tasub üleüldse 
rohkem aktiivselt aega veeta. 
Jalutage peale ühist õhtusöö-
ki või enne lõunat, mängige 

Kuidas argipäeval aktiivsem olla?

sportmänge, sõitke jalgratta-
ga jne. Nii saab olla ka lastele 
eeskujuks.
Ise toidu valmistamine annab 
samuti palju juurde. Ühes 
tunnis võid kaotada nii ligi 
150 kalorit, lisaks on see oda-
vam ja tervislikum.

Tööl
Tööpäeva jooksul tasub juua 
rohkelt vett. Päeva jooksul re-

gulaarselt vett juues pead lii-
kuma ka tualetti.
Auto tasub parkida töökohast 
kaugemale või ühistransporti 
kasutades väljuda paar pea-
tust varem. Igal tööpäeva 
hommikul ja õhtul üks peatus 
varem väljumine lisab kesk-
miselt 3 km liikumist nädalas.
Arvutiga töötades oleks kasu 
vaheldumisi istudes ja püsti 
töötamisest. Istumiseks võib 

kasutada ka istumispalli. Mei-
lide saatmise või helistamise 
asemel võiks ise kolleegi juur-
de minna – lisaks sellele, et 
saad liikuda, on näost näkku 
suhtlus palju siiram ja mõju-
vam.
Tööandja võiks jagada tööta-
jatele infot füüsilise aktiivsu-
se kohta – see näitab töötajate 
tervisest hoolimist. Kasu 
tooks töötajate füüsilise ak-
tiivsuse suurendamiseks or-
ganisatsioonisisese strateegia 
koostamine.
Tööandja saab liikumist mit-
meti soodustada – jalgratta-
parkla, sportmängud, võistlu-
sed, võimlemispausid, paind-
lik tööaeg puhkepausidega, 
liikumist soodustavad auhin-
nad või kinkekaardid, liikuja-
te tunnustamine, vahelduvad 
tööülesanded, aktiivsed fir-
mapeod jne.
Ka töökeskkonda saab vasta-
valt kujundada – liikumisra-
jad, sportmängude võimalus 
(näiteks lauatennis, piljard), 
jagatud kontoritehnika.
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5. detsembril tähistati rah-
vusvahelist vabatahtlike päe-
va, mille puhul lasid Eesti 
kutselised päästekomandod 
keskpäeval sireeni meie pääs-
teala vabatahtlike auks.
Vabatahtlikke päästjaid võib 
kohata riskimas eluga pääste-
sündmustel, aga ka enda 
koduuksel tuleohutusalast 
nõu pakkumas. Oma ennast-
salgava töö eest on nad teeni-
nud ära tähelepanu ja suure-
ma tunnustuse. Seetõttu tule-
tas Päästeamet üle Eesti kõla-
va sireeniga meelde, et oleme 
enda vabatahtlike üle uhked 
ja nende panuse eest tänuli-
kud.
Päästeameti peadirektori ase-
täitja Tauno Suurkivi sõnul on 
vabatahtlikud päästjad kutse-
listele komandodele võrd-
väärsed partnerid: „Päästeala 
vabatahtlikud on professio-
naalsed, pühendunud ning 
teevad oma tööd väga hästi. 
Vabatahtlike komandod loo-

vad sarnaselt kutselistele 
päästjatele oma kogukonnas 
turvatunnet ning vabatahtlik 
päästja on tihti inimeste jaoks 
kõige lähem turvalisuse eest-
kõneleja.“
„Eestis on nii palju suure hin-
gega inimesi, kes hoolivad 
oma kodukoha turvalisusest. 
Üks asi on päästesündmuste-
le reageerimine, kuid tegelik 
turvalisus algab õnnetuste 
ennetamisest ja seega meist 
endist. Aitäh teile, head vaba-
tahtlikud, et olete olemas,” 
tunnustas Suurkivi vabataht-
like.
Eestis on 114 vabatahtlikku 
päästekomandot ja ligi 2000 
vabatahtlikku päästjat. Koos 
kutseliste komandodega 
päästetakse aastas 250-300 
inimelu ja hoitakse ära vara-
kahju 400-600 miljoni euro 
ulatuses.

Kuulutaja

Lugeja küsib: Kontoris jõulukaunistusi üles riputades 
kukkusin, sain põrutada ja perearst kirjutas mulle hai-
guslehe. Tööandja ütles, et see ei ole tööõnnetus, sest ma 
ei teinud oma tööd. Olen sekretär ja ametijuhendis ei ole 
tõesti töökohustusena kirjas jõulukaunistuste üles pane-
mist. Kas see ei olegi siis tööõnnetus?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna 
konsultant.
Tegemist on tööõnnetusega juhul, kui tööandja teadis ja 
oli nõus, et jõulukaunistused üles riputatakse.
Seaduse kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus 
või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites 
või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval 
vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. 
Tööõnnetusena ei käsitata juhtumeid, mis ei ole põhjus-
likus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga.
Kuigi jõulukaunistuste üles panemine ei ole otseselt Teie 
töökohustus, tegite seda tööandja loal. Alati ei pea luba 
olema suuliselt või kirjalikult otsesõnu edastatud, vaid 
selle võib anda ka vaikides.
Näiteks kui tööandja on aktsepteerinud jõulukaunistuste 
ostmise, on ta teadlik sellest, et need kellegi poolt ka üles 
riputatakse. Samuti võib tööandja loa välja lugeda sel-
lest, kui ta eelnevatel aastatel ei ole keelanud kaunistusi 
üles panna.
Jõulukaunistuste ülespanek ei ole tavaliselt kellegi otse-
ne tööülesanne ja seda tehakse ühel korral aastal. Siiski 
tuleb ka siin lähtuda ohutusest. Kontorisse jõulukaunis-
tusi ostes või varasemalt kasutusel olnuid kapist välja 
võttes peaks tööandja töötajatega läbi arutama, kes, ku-
hu ja kuidas kaunistused välja paneb. Kui mõned neist 
tuleb riputada kõrgele, peab selleks olema korralik abi-
vahend, näiteks püsikindel redel või tool. Kindlasti ei so-
bi selleks ratastega tool.
Läbi tuleb mõelda ka see, kust saadakse vajadusel elek-
ter. Pikendusjuhtme vedamine üle käigutee pole hea 
plaan, sest kolleegid võivad selle taha takerduda ning ko-
mistada ja kukkuda. Väike hetk läbimõtlemiseks aitab ta-
gada, et jõuluaeg on rõõmus ja ohutu kõikide jaoks.

Päästeamet tänas vabatahtlikke 
päästjaid üle-eestilise sireeniga
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Kui ESTCube 1, Eesti esimene 
satelliit 2013. aastal Maa or-
biidile lennutati, oli see sen-
satsioon. Eesti sai kosmose-
riigiks. Aga Estcube ei tulnud 
tühjale kohale, enne seda olid 
Friedrich Georg Wilhelm 
Struve, Ernst Julius Öpik, Jaan 
Einasto ja Ene Ergma.
Tartu Tähetornis alustati ast-
ronoomiauuringutega 1814. 
aastal, praegu toetavad Eesti 
kosmoseteadust neli vaala – 
Tartu Observatoorium, Tartu 
Teaduspark, Tartu Ülikool ja 
Tallinna Tehnikaülikool. Eesti 
sai ESA (Euroopa Kosmosea-
gentuuri) liikmeks 2015. aas-
tal, sellele eelnes põhjalik ja 
pingeline töö. Täisliikmeks 
saamine näitab programmi-
des osalenud teadusasutuste 
ja ettevõtete, laiemalt kogu 
riigi, tõsiseltvõetavust – meil 
on, mida pakkuda. Eesti Kos-
mosebüroo asub Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse 
(EAS) juures ja vahendab tea-
dusasutuste ning ettevõtete 
rahvusvahelist koostööd.
Kosmos algab kokkuleppeli-
selt saja kilomeetri kõrgusel 
merepinnast nn Karmani lii-
nilt. See on lähedal – süstik 
jõuab sinna 2,5 minutiga. 
Eluks kõlblik atmosfäär lõpeb 
juba kaheksa kilomeetri kõr-
gusel Maast.
Suurima eelarvega kosmo-
seagentuuri liikmesriigid on 
USA, Hiina ja Venemaa. Kõige 

edukam rakett on üllatusli-
kult Sojuz – enim edukaid 
starte ja maandumisi.
Kosmosetehnoloogiaid ra-
kendati maa peal esialgu vaid 
militaarsfääris, nüüd järjest 
enam tsiviil – ja kommerts-
tarbeks. Kosmosetehnoloo-
giaid on üldistatult kaht liiki – 
see (asjad), mida saadetakse 
Maalt üles ja see (informat-
sioon), mis tuleb ülevalt Maa-
le. Eesti edulood on Regio 
kaardid, Skeletoni superkon-
densaatorid, müomeeter 
Myoton-2, minevikust Põltsa-
maa marmelaad ja Mistra 
vaip. See on valik fakte taus-
tainfoks.
Kosmoseuuringud ei ole am-
bitsioonikate teadlaste pärus-
maa, vaid rakendusteadus. 
Euroopa riikide kogemus näi-
tab, et iga kosmosetööstuses-
se paigutatud euro tasub end 
kahe kuni nelja kordselt.
Mõju on mitmesuunaline – 
areneb kosmoseteadus ja 
rahvusvaheline koostöö, kos-
mosetehnoloogiad liiguvad 
maapealsesse majandusse, 
majandus areneb läbi ette-
võtluse, tekivad uusettevõt-
ted, mis on saanud inspirat-
siooni teaduse arengust (just 
selliseid on meil vaja!) ning 
kosmosehariduse kaudu 
muutuvad reaalained popu-
laarseks (ka seda on väga va-
ja!). Kindlasti on ESA prog-
rammides osalemine ka Eesti 

Loengus kõneldi Eestist kui kosmoseriigist
Madis Võõras on Väike-Maarja Gümnaasiumi 
vilistlane, lõpetas aastal 1973.
Ta lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli mehhaanika-
teaduskonna 1979. aastal ning omandas 1999. 
aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ma-
gistrikraadi ärijuhtimises, magistritöö teemaks 
„Äriprotsessi optimiseerimine rõivatootmises“.
Võõras omab inseneri – ja leiduriametis 12aastast 
praktilist kogemust TTTK Mistras. Seal sai mees ka 
kuue patendi kaasautoriks. 11 aastat töötas Võõ-
ras peainseneri, tegevdirektori ja juhatuse esimehe-
na rõivatootmisettevõttes AS Klementi.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) liitus 
Madis Võõras 2003. aastal. Ta on EASi ettevõtlus- 
ja ekspordi keskuse võrgustike valdkonna ja Eesti 
Kosmosebüroo juht.
Võõras on keskendunud Eesti kosmoseäri ja -polii-
tika arendamisele. Alates Eesti liitumisest Euroopa 
Kosmoseagentuuriga (ESA) on ta Eesti delegat-
siooni juht ESA juures.Eesti Kosmosebüroo juht Madis Võõras pidas Väike-Maarja 

Põllumeeste Õhtukoolis loengu „Kosmos – kas kauge ja 
kättesaamatu või igapäevaelu lahutamatu osa?“. 

Foto: www.eas.ee 

mainekujundus.
Lähitulevikus kasutame selli-
seid kaugseireandmetel põhi-
nevaid rakendusi nagu maas-
tiku läbitavuse ja metsade 
seisundi hindamine, põllu-
maade info uuendamine, 
vee- ja jääseire Läänemerel 
ning järvedel, lumeseire.
Kosmoseturism muutub iga-

päevaseks, ent „pigem hoia-
me oma Maad kui kipume 
Marsile,” on Madis Võõras ka-
he jalaga maa peal.
Ja UFO-d on kindlasti olemas. 
Seda kõike kuulsid huvilised, 
kes jõudsid 16. novembril 
Georgi Söögituppa Väi-
ke-Maarja Põllumeeste Seltsi 
Õhtukooli esimesse tundi, 

kus oli külaline Eesti Kosmo-
sebüroo juht Madis Võõras. 
Õhtukoolis jagavad oma mõt-
teid Väike-Maarjaga seotud 
inimesed, kellel on midagi 
olulist öelda. 16. detsembril 
on külaliseks Metsaküla, tä-
nase Käru küla juurtega näit-
leja ja lavastaja Toomas Suu-
man, kes kõneleb teemal 

„Kuulakem, mis lugusid maa-
ilm meile räägib – koos nende 
lugude rääkimisega loome 
maailma ning maailma kõik-
sust”.

Ene Kesler

Tegemist ei ole tervishoiuteenusega.

KUUPÄEV KELLAAEG ASUKOHT

E, 12.12.2016 10.00-16.00

Luutiheduse mõõtmine
Luude hõrenemine on tõsine probleem, mis esineb eriti sageli üle 
45-aastastel naistel. Seda on võimalik ennetada! 

Mõõtmisele palume registreeruda telefoni teel või pöörduge apteekri poole.

Mõõtmine toimub paljalt jalalt ja kannaluust.
Tasu 2 eurot!

www.benu.ee

E–R  08.00 – 18.00
L,P  suletud

Tuleviku Apteek
Tuleviku 1, (Polikliinik) Rakvere, tel: 324 2749
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Rakvere Ametikool te-
geleb juba kolmandat 
aastat Virumaal õpirän-
de vahendamisega. Ves-
teldes nii välispraktikal 
käinud eestlaste kui 
Eestit külastavate õpi-
lastega kinnitasid kõik 
kui ühest suust - õpirän-
ne on vajalik ning mär-
kimisväärselt maailma- 
ja tööpilti avardav.

Keio Soomelt

Rakvere Haigla hooldustööta-
ja Sigrid on programmis osa-
lenud nii õpirändurina kui ka 
vastuvõtjana. Praktikandina 
õppimisest tõi naine välja 
kaks aspekti – ühelt poolt on 
kahtlemata kasulik õppida 
teistelt, samas on vahel hea 
saada kinnitust ka sellele, et 
mõned tegevused ja töövõt-
ted meil endil paremini läbi 
mõeldud.

Välispraktikant 
pakub vaheldust
Vastuvõtva asutuse töötaja 
jaoks suurendab juhendami-
ne töökoormust. Samas saab 

see tasutud meeldivate emot-
sioonidega ja vaheldusega 
igapäevatöös. Märkimata ei 
saa jätta, et olenevalt erialast 
on õpiränduritest ka igapäe-
vatöös abi – lisandunud käte-
paar on ju alati vajalik!
Sigrid hindas kõrgelt ka kee-
lepraktikat. Paljudest prakti-
kantidest ja juhendajatest 
moodustub sõpruskond, kes 
jagab omavahel nii tööalaseid 
teadmisi kui ka isiklikke juh-
tumisi.
Olenevalt inimesest on vastu-
võtja vahel ka linna n-ö turis-
mitöötaja, kuna esimesed 
kontaktid ja teadmised siin-
sest elust-olust tulevad just 
temalt.
Tööandjal aitab vahetusprak-
tika oma tegevust analüüsida, 
kuna igapäevatöö lahti sele-
tamine, eriti võõrkeeles, aitab 
oma töövõtteid paremini mõ-
testada.
Sigrid peab oluliseks, et õpi-
ränne ei jääks pelgalt vaatlus-
praktikaks, kuna just isiklik 
kogemus aitab hiljem ka ko-
dus tehtavas töös. Isikliku 
õpirände puhul tundis Sigrid 
kõige enam puudust just 
praktilisest tööst, mida oleks 
võinud enam olla. Õpirändes 
osalenu oskab vastuvõtjana 
märgata, mida ja kuidas pare-

Õpiränne avardab maailma

Oktoobris veetis Rakveres kolm nädalat Saksamaalt Lübeckist 
tulnud õpirändur Andre Bock, kes töötas Pätsis. 

Foto: erakogu

mini teha, et praktikant saaks 
neist nädalatest maksimaal-
selt kasu.
Lisaks rahvusvahelisele õpi-

rändele võiks Sigridi hinnan-
gul kaaluda ka riigisisest õpi-
rännet, kuna tihti on palju 
õppida mitte ainult naaber-

riigist vaid lausa naaberval-
last või –maakonnast.

Naturaalsed maitsed
Oktoobris veetsid Rakveres 
kolm nädalat kaks õpirändu-
rit Saksamaalt Lübeckist – 
Andre Bock töötas Päts OÜ-s 
ja Max Lehmann Matsimoka 
OÜ-s. Mõlemad poisid kiitsid 
oma tööandjaid, tuues esile 
hea suhtumise ja meeldiva 
vastuvõtu.
Eriti võlus mõlemaid tööprot-
sessi põhjalikkus ja toodete 
valmistamine maksimaalselt 
puhtast toorainest, kuna ko-
dumaal kasutatakse märksa 
rohkem ettevalmistatud pro-
dukte. 
Lisaks tööandjatele kiitsid 
poisid ka rakverelaste sooja 
suhtumist ja üsna head kee-
leoskust. Nende sõnul on esi-
nenud küll üksikuid ära eksi-
misi ja muud turistidele 
omast, kuid üldjoontes on 
siiski igal pool vaatamata 
keelebarjäärile hakkama saa-
dud.
Poiste meelest võiks muuta 
vaid õpirände pikkust, kuna 
kolme nädalaga jõuad alles 
vaikselt sisse elada. Põhjaliku 
kogemuse saamiseks oleks 
vaja pisut pikemat perioodi.
Eelmisel õppeaastal võttis 

Rakvere Ametikool erineva-
telt erialadelt vastu kokku 32 
õpilast Soomest, Leedust, 
Saksamaalt, Prantsusmaalt, 
Sloveeniast ja Taanist. Seda 
tänu piirkonna ettevõtetele ja 
asutustele, kes on nõus välis-
riigist pärit õppuri enda juur-
de praktikale võtma.

Õpiränne Euroopas
Tööandjad pakuvad neile 
noortele võimaluse õppida ja 
saada kogemusi nii erialaselt 
kui kultuuriliselt, arendada 
võõrkeele oskust. Lisaks toe-
tatakse sellega kaudselt ka 
Rakvere Ametikooli õppurite 
õpirännet - tahame ju oma 
õpilasigi saata välisriiki koge-
musi omandama.
Eelmisel õppeaastal toimus 
Rakvere Ametikooli õpilastele 
55 õpirännet, mille sihtriigid 
olid Soome, Leedu, Taani, 
Saksamaa Suurbritannia, 
Prantsusmaa, Hispaania, 
Itaalia, Sloveenia ja Holland. 
Sel õppeaastal on õpilastele 
planeeritud 45 õpirännet ja 
septembris-oktoobris vastu 
võetud juba 17 välisriikide 
õpilast.
Õpiränded toimuvad Eras-
mus+ programmi raames ja 
toetusel.

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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Kui esimene Magaziini 
kauplus avati 2000. aas-
tal Võrus, siis keti viies 
kauplus täpselt neli 
aastat tagasi Rakveres. 
Kuidas neil läheb ja mis 
on plaanis?

Katrin Kivi

„Tänaseks on Magaziini kau-
bamärgi all tegutsenud ette-
võte avanud kauplused juba 
kaheksas Eesti linnas,“ tut-
vustas ettevõtte turundusjuht 
Margit Lukka. „Kauplused 
asuvad: Võrus, Valgas, Pär-
nus, Raplas, Rakveres, Viljan-
dis, Tartus, Tallinnas. 15. det-
sembril avame Tallinna kol-
manda poe. Kaubanduses on 
oluline, et kaup oleks kliendi-
le huvipakkuv ja üllataks teda 
meeldivalt – selle nimel tee-
me ka suurt tööd.“
Lukka rääkis, et Magaziini 

kett on Lõuna-Eesti juurtega. 
„Ettevõtte asutajad ja eestve-
dajad on tublid ja ettevõtli-
kud Võrumaa mehed Arvi 
Prants ja Ursel Kaarna,“ kin-
nitas ta.
Milline on Lääne-Viru turg 
võrreldes teiste Eesti piirkon-
dadega? „Meie kauplused 
asuvad kaheksas Eesti linnas 
ning eks iga piirkonna klien-
tuur on natuke teistest eri-
nev,“ vastas Lukka. „See sõl-
tub konkreetse kaupluse asu-
kohast ning ümberkaudsest 
asustusest. Lääne-Viru klient 
oskab väärtustada mõistlikku 
hinna ja kvaliteedi suhet ning 
meie omakorda püüame säi-
litada head hinnataset ning 
olla kliendile aus partner.“
Ka sünnipäeva nädalal jagub 
Rakvere Magaziini kauplusel 
soodsaid pakkumisi. „Sünni-
päevanädal kestab 14. det-
sembrini,“ selgitas Lukka. 
„Soovime tänada armsaid 
kliente, pakkudes Saksa kvali-
teetseid TCM märgistusega 

kodu-, köögi- ja garderoobi-
kaupu tervelt 40 protsenti 
soodsamalt. Lisaks ootame 
meie kõige pisematelt sõpra-
delt, 3-12aastastelt lastelt 
joonistusi teemal „Meie pere 
jõuluõhtu“. Pildid palume 
tuua või saata Rakvere Ma-
gaziini kauplusse aadressil 
Ringtee 4, Rakvere. 14. det-
sembril kell 17 loosime kõigi 
joonistajate vahel välja Ma-
gaziini kinkekaarte. Lisaks on 
kõigil ostjatel võimalus osale-
da efektse valguspuu loosimi-
ses.“
Magaziini kauplusteketi taga 
peituvad ettevõtted nimega 
KPG Kaubanduse OÜ ning 
KPG Kaubanduse AS. Ettevõ-
te alustas tegevust Venemaa 
päritoluga tööstuskaupade 
hulgimüügiga. Praegu tarni-
takse kaupu Venemaalt, Uk-
rainast, Valgevenest, Saksa-
maalt, Poolast, Lätist, Lee-
dust, Soomest, Itaaliast, Hol-
landist ja mujalt.

Magaziini kauplus tähistab sünnipäeva

Talvel tuleb liiklusohutusele 
pöörata erilist tähelepanu - li-
bedus, pimedus ja muutuvad 
teeolud panevad proovile ka 
kogenud ja professionaalsete 
juhtide oskused. Lux Expressi 
bussijuhid annavad soovitusi, 
kuidas tagada talvisel perioo-
dil enda ja kaasreisijate turva-
lisus.
Liikluseeskirjadest ja kiiruse-
piirangutest kinnipidamine 
on bussijuhtide sõnul ele-
mentaarne igal aastaajal, kuid 
talvel peaksid kiirused pigem 
väiksemad ja manöövrid su-
juvamad olema.
„Kiirus olgu pigem lubatust 
madalam, selline, mis lubab 
ohutult ja mugavalt sõita,” 
soovitas 37aastase staazhiga 
Lux Expressi bussijuht Kaarel.
Lisaks tuleks kindlasti veen-
duda, et sõiduk on tehniliselt 
korras ning turvalisuse taga-
misel on väga oluline rehvide 
seisukord. Talverehvi mustri 
jääksügavus peab olema vä-
hemalt kolm millimeetrit, 
kuid soovituslikult viis milli-
meetrit.
Professionaalsete juhtide sõ-
nul ei tohi kindlasti istuda 
rooli väsinuna. Kui sõitma 
peab varahommikul, tuleb ka 
ärkamiseks piisavalt aega va-
ruda.
Sõiduks tasub varuda ka tava-
pärasest rohkem aega. Must 
jää ja külgtuul on bussijuhti-

Bussijuhid: talvel nõuab liiklus 
topelttähelepanu

Lux Expressi bussijuht. 
Foto: Lux Express

de sõnul salakavalad ohud, 
millega tasub talvel igal sõi-
dukijuhil arvestada.
Äärmiselt oluline on ka kõiki-
de sõidukis viibijate turvava-
rustuse kasutamine. Kui bus-
sis on turvavööd, siis on nen-
de kasutamine kohustuslik. 
Kõik Lux Expressi bussid on 
turvavöödega varustatud. 
„Bussid ja autod muutuvad 
turvalisemaks ja targemaks, 
kuid turvavööle alternatiivi ei 
ole. Ka kõige kogenum juht ei 
saa ette näha ootamatusi liik-
luses ning turvavöö kinnita-
mine peab olema loomulik 
nii autos kui bussis,” selgitas 
Lux Expressi bussijuht Alar. 
Bussijuhtide sõnul tuleb nii 
enda kui kaasreisijate ohutu-
se huvides püsida sõidu ajal 
oma kohal. „Sõidu ajal ei tasu 
vahekäigus seista ega bussi 
liikumise ajal salongis jaluta-
da,” tuletas Lux Expressi bus-

sijuht meelde.
Suured kotid ja esemed tuleb 
aga nii autos kui bussis pai-
galdada pagasiruumi, mitte 
vabale istmele. Kokkupõrkel 
või järsemal pidurdusel võib 
kinnitamata pagas inertsi 
mõjul ette paiskuda, mis on 
salongis viibijate jaoks äärmi-
selt ohtlik.
Ka täiskasvanutele tuleb aga 
bussijuhtide sõnul kahjuks 
meelde tuletada lihtsat tõde, 
et mitte kunagi ei tohi teed 
ületada bussi eest teele astu-
des. „Teel oleva auto juht ei 
näe bussi varjust teele astuvat 
inimest. Eriti ohtlik on see 
maanteel, kus kiirused on 
suured,” toonitas Lux Expres-
si bussijuht Raivo.

Kuulutaja

KVALITEETSED
GARDEROOBID 

LIUGUKSED / 
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Esik | Garderoob | Magamistuba | Lastetuba | Elutuba | Eritellimusmööbel

www.koduluks.ee
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Rakvere Eragümnaasiumi 
jõululaat kogub juba teist 
aastat raha kooli akvaariumi 
jaoks. Sel aastal on kalad ka 
ise laadal kohal.
Jõululaada peamine eesmärk 
on jõulukaupade müümine ja 
ostmine, aga ka tore meelela-
hutus. Eragümnaasiumi laa-
dal pakuvad kaupa tootjad ja 
käsitöömeistrid lähemalt ja 
kaugemalt ning kooli 1.-5. 
klasside õpilased ja lapseva-
nemad. Laata korraldavadki 
nooremad klassid ja see toi-
mub algklasside majas.
„Igal klassil on laadal oma 
lett, kus müügiga kogutakse 
raha mingi kokkulepitud ühi-
se eesmärgi jaoks, on see siis 
klassiekskursioon või mõni 
suurem ühine ost,“ rääkis 2. 
klassi õpetaja Eha Laas. „Ak-
vaariumi toetuseks toimub 
loterii, mille jaoks toovad au-

hinnad lapsevanemad ja va-
nemate klasside õpilased. 
Igaüks panustab oma võime-
te kohaselt. Samuti korralda-
takse oksjon, mille tulud lä-
hevad akvaariumi fondi. Oks-
jonil on müügis jõulukuusk ja 
korvitäis kodutehtud maitse-
aineid – sinepid, soola- ja 
piprasegud ja muu taoline. 
Väga põnev kraam.“
Laadal on avatud ka kaks 
kohvikut, mida peavad 4. ja 5. 
klasside õpilased. „Vanemad 
toovad kodutehtud kooke ja 
soolaseid suupisteid. Tänavu 
on kohvikutes ka esinejad, 
üles astuvad meie kooli ja 
Kauri kooli õpilased,“ märkis 
Eha Laas. „Lisaks toimuvad 
kaks töötuba, ühes maalitak-
se puidule ja teises meister-
datakse jõulukaarte.“
„Meie algklasside maja on 
ehitatud looduslikest mater-

jalidest ja meile on ikka tun-
dunud, et siin võiks olla veel 
midagi looduslikku ja elavat. 
Lapsed arvasid muidugi, et 
meil võiksid olla jänesed, 
kilpkonnad ja muud loomad, 
aga päris kõigile see kesk-
kond siiski ei sobi ja nii saigi 
valitud akvaarium,“ tutvustas 
tagamaid kooli direktor Anne 
Nõgu. Tänaseks on kalad 
koolis elanud juba kuu aega 
ja lastele armsaks saanud. 
Mõnele kalale on lausa nimi 
pandud, aga kuivõrd 800liitri-
ses akvaariumis on 60 elanik-
ku, ei ole kõigi individuaalsus 
veel avastatud.
Linnarahval on võimalik uh-
ket akvaariumi näha jõu-
lulaadal, 10. detsembril kell 
10-14.

Maris Marko

Eesti Draamateatri eestveda-
misel toimus sel sügisel Sha-
kespeare’i monoloogide luge-
mise võistlus koolinoortele. 
Teise koha tõi finaalist koju 
Rakvere Eragümnaasiumi 
õpilane Alice Siil.
Tänavu möödus William Sha-
kespeare’i surmast 400 aastat 
ning selle tähistamiseks toi-
mus ka Eestis palju ettevõt-
misi. Sel nädalal jõudis finaa-
lini Shakespeare’i monoloogi-
de esitamise võistlus. Eelvoo-
rus osales 85 noort inimest 
üle Eesti, kellest zhürii valis 
finaali 14.
Noored olid valinud esitami-
seks rohkem tuntud mono-
looge, näiteks „Hamletist“ või 
„Richard IIIst“, aga võidu tõi 
seekord Berowne monoloog 
vähem tuntud näidendist 
„Asjatu armuvaev“. Zhürii, 
kuhu kuulusid näitlejad Kers-
ti Kreismann, Rein Oja ja Ch-
ristopher Rajaveer, valis võit-
jaks Kadrioru Saksa Gümnaa-
siumi õpilase Vahur Kurvitsa.
Rakveresse tuli võistluse teine 
koht, mille pälvis eragümnaa-
siumi 10. klassi neiu Alice Siil, 
kes oli Tiina Rummu juhen-
damisel selgeks õppinud Puc-
ki monoloogi komöödiast 
„Suveöö unenägu“. Alice võ-
lus nii hindamiskomisjoni kui 
publikut oma särava ja rõõm-
sameelse olekuga, mis tõusis 

Jõululaat kogub raha akvaariumile
Eha Laasile meeldivad akvaariumiasukatest kõige rohkem põhjakoristajad. 

Foto: Maris Marko

Rakverre tuli Shakespeare’i 
monoloogide teine koht

Teine koht oli Alice Siili jaoks ühtaegu nii oodatud kui ootama-
tu. 

Foto: Jaana-Eerika Joosepson

eriti esile teiste võistlejate 
traagiliste ja raskemeelsete 
monoloogide kõrval.
„Ta tuli lavale ja tema noorus-
likku lusti ning krutskit oli ko-
he terve lava täis,“ kiitis 
Alice’it Kersti Kreismann. Te-
ma arvamust toetas ka Chris-
topher Rajavee: „Alice’is oli 
mängulisust, nõtkust. Koge-
nematust ei paistnud üldse, 
nagu ta oleks jõudnud juba 

palju laval olla.“
Kersti Kreismann tunnustas 
ka Alice Siili tekstivalikut: 
„Kuidas peabki noor inimene 
mõrtsuka hingeelu teadma. 
Sellist elutaaka ei ole lihtsalt 
kusagilt võtta. Selles mõttes 
oli mängulise teksti valik kõi-
ge õigem.“

Maris Marko
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• Müüa ahiküttega mugavusteta 
kööktuba Rägavere teel. Koli kohe 
sisse - talvepuud olemas. Kiire! 
Hind 5 800 €. Tel 5354 3758

• Müüa keskküttega 1toaline 
korter Tamsalus. Tel 5680 1965

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

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

• Müüa Koeru vallas Kuusnas 
renov. vajav 2toaline ahiküttega 
korter. Tel 5669 3339

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

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

•  Mü ü a  Ha l j a l a s  4 t o a l i n e 
korter. II korrus, osaliselt renov. 
Maja korralik, soe, madalad 
kommunaalid. Hind 15 500 €. Tel 
501 4081

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

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

• Müüa 2kordne maja. Vajab kap.
remonti, krunt 1 ha. Võimalus 
liituda tsentraalse vee- ja kanal.
trassiga. Tel 5398 1891

• Müüa maja. Krunt 8 000 m2. 3 km 
Rakverest. Kat.: 66210:001:0690. 
Tel 5694 6444

KINNISVARA

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621

aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

Väike-Maarja, Tamme 7, 1-toal. 
üp 44m2, I k, elektriküte, rõdu, 
aknad vahetatud.

Hind 7500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Väike-Maarja, Säde 1a, 1-toal. 
üp 33m2, V k,  elektriküte, 
õ h k s o o j u s p u m p ,  a k n a d 
vahetatud.

Hind 6000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Väike-Maarja v. Kiltsi, 2-toal, 
I k, üp 40m2, ahiküte, aknad 
vahetatud, majal uus katus. Kiltsi 
Mõisa vastas !!!

Hind 6000 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Tamsalu, Ääsi 6, 2-toal, III k, 
48m2, keskküte, kaks rõdu, vajab 
remonti.

Hind 6000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Kadrina, Rakvere tee 1, 4-toal. 
II k, 72,3 m2, keskküte, vägas 
heas seisukorras,  mööbel, 
kodutehnika, toimiv haldus.

Hind 35 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Rakvere tee 3, 3-toal. 
III k, 60,1 m2, keskküte, remonti 
vajav, trepikoda lukus.

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Rakvere tee 3, 3-toal. 
III k, 63,2 m2, keskküte, heas 
seisukorras, trepikoda lukus, KÜ.

Hind 21 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Lasteaia 3, 4-toal. II k, 
72,4 m2, keskküte, remonti vajav, 
trepikoda lukus, KÜ.

Hind 17 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Tapa tee 9, 2-toal. I k, 
43,5 m2, ahiküte, remonti vajav, 
pesemisvõimalus puudub.

Hind 4 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Rakvere, Kevade 5, 4-toal. üp. 
240m2, krunt 660m2, 1993a. 
Kivimaja. Majal oma keskküte. 
Garaaz. Saun.

Hind 99 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Kadrina v. Kihlevere, kinnistu 
3490 m2, 3-toal, 104 m2, ahiküte, 
palkmaja,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 27 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina, Luige 10  elamumaa 
kinnistu 1084 m2, tsentraalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
elekter 3x16A.

Hind 12 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K a d r i n a  v.  T i r b i k u  k ü l a , 
elamumaa, kinnistu 2 527 m2.

Hind 4 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina alevik,  Viru tn 3b  
tootmismaa, kinnistu 5 180 m2, 
elekter 3x80A, kaarhall 458 m2, 
asfaltplats 1000 m2, 

Hind 34 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Ka d r i na  a l e v i k ,  Vi r u  t n  3  
tootmismaa, kinnistu 3 080 
m2, elekter 3x80A,  lokaalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
2korruseline tootmishoone 
1347,0 m2, asfaltplats 500 m2.

Hind 44 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Kadrina alevik, Viru tn 3 ja 
Kadrina alevik, Viru tn 3b  koos 
ostes 62 500 eur

Tel 53440585 Marko Teiva

Ka d r i na  v,  Ki h l e v e re  kü l a  
tootmismaa, kinnistu 3 440 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus, hoone 
342,0 m2, asfaltplats 500 m2.

Hind 59 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Ka d r i na  v,  Ka d a p i ku  kü l a  
sigalakompleks, kinnistu 14 600 
m2, elekter 3x200A,  lokaalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus, 
hoone 2 442 m2.

Hind 140 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TOOTMISHOONED

Rakvere v. Levala k,  kinnistu 29 
200 m2, 3-toal, 182 m2, ahiküte, 
palkmaja, lokaalne veevarustus.

Hind 27 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

Tamsalu v. Kursi küla, 4-tuba, 
üp.120 m2,  ahiküte,  krunt 
8500m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 15 700 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Väike-Maarja vald, Ärina 2-tuba, 
üp 90m2, krunt 18600m2, suur 
aed, kõrghaljastus.

Hind 22 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Väike-Maarja, Simuna mnt. 
3-tuba, üp 50m2, krunt 1800m2, 
hooldatud aed, alevikeskuses, 
vesi-kanal krundi piiril.

Hind 35 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

KODU VALLIMÄEL
RAKVERES TÕUSU 11

Kinnistu 1 364 m², 6 tuba, 198 m²

89 000 €

Nele Aart, 5697 5217

KODU RAKVERE LINNAS
PIIRI 15

Kinnistu 760 m², 6 tuba, 183 m²

75 000 €

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERES PIKK 57

2 tuba, korrus 1/2, 43,1 m², renoveeritud

31 900 € UUS HIND!

Taivi Kask, 5567 1233

LINNAMAJA METSA ÄÄRES
RAKVERES VAHTRA PST 41

Kinnistu 578 m², maja 140,9 m², uus katus ja aknad

110 000 €

UNISTUSTE AIAGA KODU JÄRVE KALDAL
VETIKUL JÄRVE 21

Kinnistu 1 877 m², 3 tuba, 107 m²
Nele Aart, 5697 5217

UNISTUSTE KODU RAKVERE LÄHEDAL
TOBIA KÜLAS

Kinnistu 5 842 m², 5 tuba, 114 m²

95 000 € 

LUKSUSLIKULT STIILNE KORTER
RAKVERES PIKK 62

2 tuba, korrus 1/2, 48,2 m², laudpõrandad, saun

SUURE KRUNDIGA KINNISTU
RAKVERES PÕHJA 5

Kinnistu 1198 m², elamu 113,1 m², 4 tuba

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

71 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

75 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

85 000 €  

Taivi Kask, 5567 1233

KAASAEGNE MAAKÜTTEGA KODU
HALJALAS UUS TN 26a

Kinnistu 3 102 m², elamu 160,2 m², 4 tuba, saun

125 000 € UUS!

PRIVAATNE SUURE KINNISTUGA TALU
KADRINA VALLAS VAIATU KÜLAS

Kinnistu  9,8 ha, elamu 88 m², 3 tuba, veranda

55 000 €

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998

MAJA VIITNA SÜDAMES
KADRINA VALLAS

Kinnistu 2 761 m², elamu 96 m², uus katus ja aknad

35 900 €

MAJAKE MERE LÄHEDAL
PIHLASPEA KÜLAS SAARE

Kinnistu 1 800 m², elamu 70 m², kamin, saun

82 000 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998
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www.arcovara.ee/rakvere
Laada 14, Rakvere

33 000 € 44 m², IV k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN, RAKVERE

• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

Andrus, 527 1011

79 000 € 214 m²

MÜÜA MAJA 
METSA TN, RAKVERE

• Kinnistu suurus 596 m², 4 tuba
• Tsentraalsed vee- ja kanalisatsiooni
  liitumised. Garaaž, saun

Andrus, 527 1011

69 000 € 80 m²

MÜÜA MAJA 
AIA TN, RAKVERE

• Kinnistu 587 m², 2 korrust
• Garaaž, abiruumid, kelder
• Eramajade piirkond

Andrus, 527 1011

28 000 € 56,2 m²

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA, RAKVEREST 9KM
• Kinnistu 1,8 ha
• Elekter, kaev
• Elamu, kuur, saun

Andrus, 527 1011

18 000 € 908 m²

MÜÜA ELAMUMAA
VÕSU, VIHULA VALD

• Kõrghaljastus
• 100% elamumaa
• Hea hind!

Andrus, 527 1011

94 000 € 8 800 m²

MÜÜA ELAMUMAA
MOONAKÜLA, RAKVERE VALD
• Kokku planeeritud 4 kinnistut
• Rakvere linna piiril
• Kommunikatsioonid kinnistu piiril

Andrus, 527 1011

Soovitakse osta 2-toalist 
korterit. 527 1011
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

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

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

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

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

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

• Ostan põllumaad. Tel 5293 
609

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile Veltsis 1toaline koos 
rõduga möbleeritud korter otse 
omanikult. Õhksoojuspump. Tel 
5624 4605

• Omanik annab üürile Rakvere 
vanalinnas 2toalise  (41 m2) 
ahiküttega osaliselt möbleeritud 
korteri. Korteris soe vesi boileriga, 
WC sees. Puude panipaik koridoris 
ja hoovil kuur. Suvel aias grillimis-
ja pesukuivatamise võimalus. Hind 
kuus 170 € + kõik kulud KÜ arvelt 
+ elekter vastavalt tarbimisele. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + tagatisraha (kokku 340 
€). Tel 5664 9966

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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega 
korter. Hind 200 €. Tel 5203 937

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

•Anda üürile Ubja 3toaline korter 
otse omanikult. El. küte. Tel 5624 
4605

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Anda üürile Lennuki tänaval 
3toaline korter (möbleeritud) 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid ja Ford Transit kaubik. 
Tel 5853 2450
• Müüa Audi A4 1998. a 1,9D, üv 
09.2017. a, kärukonks, universaal. 
Rihmad vahetatud 5000 km tagasi. 
Suverehvid velgedel kaasa. Hind 
1750 €. Tel 5301 0818

• Müüa 2004. a Citroėn Berlingo 
51 kW. Kaasa suverehvid velgedel. 
Hind 5 500 €. Tel 5649 6241

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

• Müüa äsja Hollandist Ford Focus 
1,6TD 2005. a (2 800 €), Ford 
Mondeo 2,0TD 2006. a (2 800 €). 
Tel 502 4288

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

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

• Müüa Opel Astra 1,6 2001. a 
universaal. Autol puudub rooste 
ja on heas korras. ÜV 09.2017. a. 
Tel 5377 1504

• Müüa Opel Astra 05/2008. a 
1.9  74 kW diisel ,  manuaal, 
univeraal,  kli imaautomatik, 
püsikiirusehoidja, veokonks, 
toonitud  klaasid,  vihmasensor, 
n a v i g a t s o o n i s e a d e , 
multifunksionaalne rool, auto 
väga heas korras,  rohkem infot 
telefoni teel. Rakvere. Hind 3 800 
€. Tel 510 6763

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

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

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

• Müüa Volvo S40 1.9TDI 10/2002. 
a 75 kW turbodiisel, tumehall 
met,  sedaan, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 2xel.aknad, 
kesklukk puldist, stereo, veokonks, 
valuvelgedel ja talverehvidel, 
läbinud tehn.ülevaatuse, kehtib 
10/2017, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

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

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTODIAGNOSTIKA

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

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

www.autoelekter.ee

UUED JA 
KASUTATUD 

TALVEREHVID
E-R 9-16
Muul ajal 

kokkuleppel.
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

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

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

• Rendile anda lao-, kontori-, 
salongi- ja poepinnad Rakveres 
Tallinna 12. Lisainfo telefonil 
51983 332

• Anda rendile Rakveres väga 
korralik ja puhas müügi- või 
tootmisruum (800 m2), suur 
parkimisplats. Tel 5355 9038

• Ostan sõiduauto Z A Z-965 
(maanteemuhk), ka uusi varuosi. 
Tel 5687 5845

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

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

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

• Ostan turuhinnast soodsamalt 
diisel sõiduauto, kaubiku. Tel 
5558 3686

• Müüa Toyota Corolla Linea Sol 
1,6 2002. a. Tel 508 7697

• Müüa Volvo 940  töökorras 
mootor (bensiin) ja muid varuosi. 
Informatsioon telefonil 5820 8789

•  A ku d  m u r u t r a kt o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, 
AT V-le .  Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

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

•  M ü ü a  G A Z  5 3  k a s t  j a 
kaheteljeline käru ilma ratasteta. 
Tel 5698 3479

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

•  F e k a t e e n u s .  2 4 / 7 
tühjendamine. Tel 5397 2245

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

TEENUSED
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Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

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

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

•  Küttesalong OÜ pakub 
pottsepateenust. Tel 558 6786, 
e-mail kyttesalong@gmail.
com. Jaama pst. 5 Rakvere

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

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veemõõtjate vahetus, boilerid, 
WC-potid jms. Tel 5830 7593

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

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

TORUTÖÖD

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

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Lumekoristus katustelt, hoovi-
dest ja kõnniteedelt. Tel 5888 9999

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

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

•  Ehitus-  ja  remonditö ö d. 
M a j a d e ,  k u u r i d e ,  r õ d u d e , 
terrasside, pesuruumide, saunade 
ehitus, siseviimistlus, plaatimine, 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Naine teeb siseviimistlustööd. 
Tel 5695 2240

• Ehitus-remonditööd  nii 
e ra mu t e s  ku i  k o r t e r i t e s. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahe-tus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Info 5373 4876

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

•  Te ostame rem o n d i -  ja 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

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

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

• Katuse-, vihmaveesüsteemide- 
ja fassaaditööd. Info 5688 3837

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

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

SINULE 
TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

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

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

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

KOLITAKSO 

Ebavajalike esemete 

äravedu 

ja kolimine

Tel 504 3246
kolitakso@mail.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com Vaata 

www.koridor.ee 
ja võta ühendust. 

 info@koridor.ee, 

mob: 55512094

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

• Teostame lammutustöid ja 
väiksemaid remonttöid. Küsi 
lisa. Tel 5450 5198

• Lammutustööd. Info 5330 5970
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Loe kuulutusi ka www.kuulutaja.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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

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

• Arvutite hooldus ja remont 
väga soodsa hinnaga. Ekraanide 
vahetus, viiruste eemaldamine 
jne. Tel 56 454 853

• Arvutite soodne hooldus, vee-
bilehtede loomine. Tel 5552 6897

• Pehme mööbli remont ja 
veoteenus kaubabussiga. Tel 
322 7822, 506 1547

• Soojustan, polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

• Aurupuhastusteenus. Kolimis-
teenus. Tel 5646 7038

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

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

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

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

•  Õhtujuht sisustab teie 
jõulupeo ja juubeli. Tel 553 
5885

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

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

• Teen korda Teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

Olimar Finance OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSE 

OSUTAMINE 

ÄRIÜHINGUTELE, 

MITTETULUNDUS

ÜHINGUTELE 

JA KORTERIÜHISTUTELE. 

Info tel 5345 5756

E-mail 

olimarfi nance@gmail.com

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAAUDITID 
• ENERGIAMÄRGISED
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Tule registreeri end meie 

püsikliendiks 

ning osale 30€ 
teenustööde 

kinkekaardi loosimises!

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

• Mobiiltelefonide, tahvelarvu-
tite ekraanide vahetus. Kuulutus 
ei aegu! Lisainfo +372 5679 2881

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

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

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

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud  ja 6 tooli 
( k i r s s ) ,   t e l e v i i s o r i l a u d 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, jalgratas (noorte), 
puidust lamamistool.  Tel 5104 
147

•  M ü ü a  n õ u k o g u d e a e g n e 
akulaadija Start, õlleankru, 
Pioneeri pliidi küttekeha (uus) ja 
vanaaegne kummut. Tel 5530783

• Müüa voodi (180z220) ilma 
madratsiteta, kaks öökappi ja 
välivoodi. Hind kokkuleppel. 
Kiire! Tel 5344 1109

KODU

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

• Müüa soodsalt pesumasin (külje 
pealt laadimine). Tel +372 5277 
340

• Müüa uus lumepuhur Hecht 
9181 ja kaks kalavõrku. Tel 324 
4422

• Müüa kaseluuad 0,75 €/tk ja 
luuavarred  0,50 €/tk kohale 
toomisega ka suures koguses. Tel 
5357 6378

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

• Müüa mitmeid kasutatud 
sülearvuteid. Soodustus kuni 
-50%. Garantii. Tel 56 454 853

•  O s t a n  k r i s t a l l -  j a 
portselannõusid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5564 0325

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, revers lüliti, 
jalgratta ning võrri juppe ja osi 
jne kila-kola. Tel 5031 849

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

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

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

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Info tööpäe-
vadel kell 8.30 – 17.00 telefonil 
5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

EHITUS

•  Müüa saks a lambako era 
kutsikad. Tel 5866 3155

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Kes annab ära või müüb odavalt 
pärsia kassipoega (hele, mitte 
angoora). Tel 5645 1242

• Ära anda kassipojad. Tel 5625 
0962

• Ära anda nunnud kassipojad. 
Tel 5833 0153

• Müüa hiidküülikud. Tel 5845 
5248

• Müüa odavalt 2a taksikoer ja 
aastane pikakarvaline toakoerake. 
Omanik surnud. Tel 5364 0283

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

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

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

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

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

PÕLLUMAJANDUS

•  Müüme Rakveres  kuivi 
küttepuid 40L võrgus (lepp). 
Ühe koti hind 2 €. Kvaliteetne 
puu ja kiire teenindus. Tel 
5567 5755

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

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

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

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

KÜTTEPUUD

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

Transpordi võimalus.
Info 5150258

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

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

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

•  Mü ü a  ü l i s o o d s a l t  l e ht 
küttepuud. Kohale toomine 
hinna sees, hinnad alates 28 €/
m2. Tel 5397 2245

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid. 
Tel 5192 4320

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

• Müüa metsakuiva küttepuud. 
Tel 5645 0678

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

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

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

• Teamwood OÜ. Puitmaterjali 
laomüük. Terrassilaud, hind 
al. 0,35 €/jm; välisvooder, hind 
al. 4 €/m2; sisevooder, hind al. 
4 €/m2; küttepelletpremium, 
hind 172 €/alus (960 kg), 2,88 
€/kott (16 kg); kütteklotsid, 
h i n d  1  € / k o t t ,  3 0  € / m 3 . 
Asume Sondas Sepa 18a. Info 
telefonil 5306 7722 või sale@
teamwoodtimber.com

Rakveres Tallinna tn 49

MÖÖBLIPOODI 
SAABUS UUS KAUP 

- 
uued köögimööblid, 

riidekapid, suured ja 
väiksed nurgadiivanid 

(värvivalik on teie), 
suured ja väiksed 

puitkummutid, 
voodid, lisakatted, 
madratsid ja palju 
kodus vajaminevat 

mööblit.
Ikka avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

Tere tulemast!
Info 5069 814

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Kaminapuude hoidja

Detsembris sooduspakkumised!
h  p://puudehoidjad.wixsite.com/puudehoidjad

Tootmine ja müük: LM Holders OÜ
Telefon 5523 869

JALGRATTAD 

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

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

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, RAUAD, 

TÕSTESARJAD 
Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

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

MüüaMüüa
JÕULU-JÕULU-
KUUSEDKUUSED

Posti 4,
Rakveres 

E - P  9-19
Hinnad 5-20 €/tk

•  O s t a n  v e n e a e g s e i d  j a 
vanemaid erinevaid ehteid: 
merevaigust kaelakee (hind 
kuni 700 €), sõled, prossid, 
sõrmused, käevõrud, vanad 
kuld ja hõbeehted. Huvitavad 
ka vanad raamatud, mööbel, 
nõud, kujud, maalid ja palju 
muud. Alati aus asjaajamine! 
Tel 5639 7329, Liina

• Ostan Piibli aastast 1739 või 
Suure Piibli 1939. a. Paku ka teisi 
nahkköites raamatuid. Tel 5665 
5551

• Ostan kahe põletiga gaasipliidi, 
võib olla lauapealne. Tel +372 
5277 340

• Ostan „Seiklusjutte maalt ja 
merelt“ raamatuid. Tel 5645 1242

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5895 9575

• Ostan kasutamata Pioneer 
pliidi. Tel 5844 7898

• Ostan sepaalasi. Tel 5558 3686

• Ostan vanu keeksi, juustu, kala, 
redise, põldmarja, draakoni 
piltidega lauanõusid ja vaase. 
Tel 5665 5551

• Ostan eestikeelseid CD-plaate. 
Tel 5687 5845

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

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

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

• Müüa voodrilaud (12,5x96x2, 1; 
2; 4; 2; 7; 3,0m). Pakis 10 tk. Hind 
0,60 €/m. Tel 5670 9080
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TUTVUS

TEATED
VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

METS

• Olete oodatud  juuksurisse 
Rakveresse Laada tn 14. Reg. tel 
5620 3174, Alli

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• Ostan autode katalüsaatoreid. 
Tel 5646 6933

• Müüa mootoriõli M1062. 1,60 
€/L. Tel 5670 9080

MUUD

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

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

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

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

• Ostan metsakinnistu Lääne-
Virumaal. Võib pakkuda ka raiutud 
kinnistuid. Tel 5562 2919

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

•  Ta p a m a j a  m ü ü b  e m i s e 
lihakehasid kohale toomisega. 
Info tel 5351 7414

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

 14-16 naised 
  17-22 mehed
Info tel 5044 884

Saun avatud 

igal reedel

ERETON GRUPP OÜ

KVALITEETSED 

* tööriided 

(otse Saksamaalt)

* tööjalanõud

* töökindad

* töökaistevahendid

* keevitusmaterjalid

* lihv- ja lõikekettad

* määrded

* pesukeemia

Tsentrumi III korrus 

Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Kõike võib tahta, karta ja loota, 
seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota ...

Südamlik kaastunne Aarnele 
kalli venna ootamatu surma puhul 

MATTI PIKKI

Tunnevad kaasa 
Maila ja Svetlana perega

Avaldame sügavat kaastunnet 
lastele peredega, Lehtele ja 

vennale kalli 
MATTI PIKKI 
kaotuse puhul. 

Mälestab onu pere

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Elu on laul, on habras ta viis, 
heliseb hetk ja katkeb siis…

Sügav kaastunne Helbele kalli 
abikaasa 

HUKO LEHTMETSA
surma puhul. 

Haljala päevakeskus 
Rukkilill 

41 6
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8
9
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2

1
7
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9

74
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8

9

5 1

9

6
25

7

9
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Nädalalehte 

saab tellida 
Omniva 
postkontorist!
Tiraaž 16 000

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, 
Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Katrin Kivi, 322 5090
katrin.kivi@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub 
reedeti. 

Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17
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Seriaalinäitleja Inga 
Lungel on käes kiired 
ajad, alles lõppes tele-
saade “Su nägu kõlab 
tuttavalt” ning ees oo-
tab jõulutuur koos abi-
kaasa Toomas Lunge ja 
peresõbra Tõnu Raadi-
kuga. Rakvere kontsert 
toimub 15. detsembril 
Kolmainu kirikus.

Tõnu Lilleorg

Inga, tuuri pealkiri on “Meie 
pere jõulud”, millist muusikat 
kuulda saab?
Tuleb Tõnu Raadiku lugusid - 
need on imeilusad. Ta on mi-
tu talvelaulude plaati välja 
andnud. Esitame paar minu 
ja Toomase kirjutatud lugu 
ning ka mõned teiste kuul-
saks lauldud lood.
Kannan ette ka tekstilised va-
heosad, luuletused ja tsitaa-

did, valin neid viimase hetke-
ni. Mul helisevad kõrvus mit-
med ema Teresa poolt väl-
jaöeldud mõtted, need on 
inimlikult universaalsed. Te-
mast ei ole palju materjali, 
kuid mõned mõtted on kirja 
pandud ühte väikesesse ko-
gumikku.

Kas teie perel on Rakverega 
isiklikke suhteid?
Loomulikult on. Terve Too-
mase suguvõsa on Haljala 
kandist pärit. Tema tädi elab 
praegu Haljalas ja me käime 
seal sageli. Toomase ema as-
tus omal ajal Tartu Ülikooli ja 
tema isa läks sealt samast 
Haljala kandist talle Tartusse 
järgi. Rakvere ja selle ümbrus, 
ka põhjarannik, on meile ar-
mas koht. Seal on hea ja tore 
olla.
Minu jaoks on hästi armas ka 
Rakvere Teater. Enne veel, kui 
tuli “Pilvede all” ja muud et-
tevõtmised, kust inimesed 
mind rohkem teavad, mängi-
sin lavastuses “Kohatu visiit”. 

Inga Lungel helisevad kõrvus 
ema Teresa öeldud mõtted

Inga ja Toomas Lunge annavad Rakveres kontserdi. 
Foto: Toomas Tuul

See oli kaheksa-üheksa aastat 
tagasi. Madis Kalmet lavastas, 
peaosas oli Andrus Vaarik ja 
osales ka Peeter Jakobi, keda 
enam ei ole.
Mul on väga kahju, et seda nii 
vähe mängiti. Lavastus oli 
suurepärane, kõik osalised 
arvavad nii. See on üks neid 
väheseid lavastusi, kus mul 
lõpustseeni vaadates alati 
nutt kurku tuli - kaks meest 
ütlesid viimased repliigid ja 
ülalt langes lumeebemeid, 
see oli niivõrd liigutav.

Millise kogemuse saite näo-
saatest?
Kõik on läinud nii kiiresti, et 
tegelikult ei saa ma veel aru, 
mis on toimunud. Pidevalt 
olid uued ülesanded, palju pi-
di õppima ja fookuses olema. 
Sellist hetke, et istuks maha ja 
vaataks tagasi, ei ole veel ol-
nud, see alles tuleb. Kõik osa-
lejad said väga suure kooli. 
Laulu- ja tantsuõpetajad olid 
pidevalt meie ümber.

Mis oli eriti huvitav?
Huvitav oli otsida karakterite 
õiget tämbrit. Kui kuulata en-
da häält salvestatuna, siis es-
mane reaktsioon kipub ole-
ma: „Ah, see on nii võõras, ma 
ei taha kuulata!“
Võõristustunne kaob, kui sa 
hakkad ennast, nii häält kui 
füüsist, võtma kui materjali, 
mida rolli loomiseks kasuta-
da. Pole aega ägada ja muret-
seda, mõtled vaid, mida teha 
saab. Hakkad objektiivselt 
suhtuma enda väljendusva-
henditesse, oledki üks suur 

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

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

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

Mugulsibul kg 1,50

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 10,00

Hapukapsas kg 1,20

Värske kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Must rõigas kg 1,20

Kõrvits kg 0,80

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 0,50 1,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

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

Marin. kõrvits 0,5L 1,00

Paradiisi õuna-

kompott

0,5L 1,50

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Seemned lindudele kg 1,00 1,20

Röstitud maapäh-

klid

kg 5,00

Mesi 700g 5,00

Värske kilu kg 1,30

Värske räim kg 1,30

Suir 200g 7,00

Toorpiim T, N, L 

10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kudumid, jõulu- ja 

kalmuseaded
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

* AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

Ku

vahend. Vahel tundus mõni 
viis häält tekitada väga jabur 
ja mõtlesin, et nii ei ole nor-
maalne laulda. Salvestuse 

pealt nii-öelda väliskõrvaga 
kuulates sain aga aru, et on 
okei. Sisekõrvaga kuuleme 
enda häält teisiti kui lindistu-

selt.

Telerist nägin end küllaltki 
teistsugusena, kui oleks ar-
vanud. Kuidas teil sellega on?
Küllap oleme kõik mõelnud, 
et vaesekesed, miks nad üm-
berringi mind peavad kanna-
tama, olen tegelikult ju hoo-
pis teistsugune. Meie taju ja 
peegelpilt endast võivad eri-
neda sellest, kuidas teised 
meid näevad.

Millised on teie pere jõulud?
Suuremalt jaolt samasugused 
nagu teistes toredates Eesti 
peredes. Juba oleme kaunis-
tanud majaesise värviliste tu-
lekestega. Jõuludeks toome 
tädi Haljalast meile, tema 
teeb tavaliselt sülti. Söögid 
valmistame ikka ise, eriti 
meeldib meile teha pasteeti. 
Laual on ka hapukapsas, õlu 
ja mesi.
Oleme kõik koos, võtame aja 
maha. Vaatame, et keegi ei 
peaks kuhugi kiirustama ja et 
jumala eest ei oleks telefone 
või arvuteid kusagil lähedu-
ses. Jõulud on erilised siis, kui 
lapsed veel väikesed. Meie 
Nora on nelja-aastane. Ta oo-
tab igal hommikul, mida pä-
kapikk on toonud, see on nii 
tore.
Jõuluvanale teeme kõik koos 
ühise kontserdi, kinke eraldi 
vastu võtmas ei käida. Vane-
mad sugulased ei pea siis üt-
lema, et neil ei ole millegagi 
esineda ja ehk keegi teeb nen-
de eest. Toomas mängib kla-
veril, igaüks osaleb ja siis saa-
me kingitused korraga kätte.
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Hendrik Sal-Salleril il-
mus äsja elulooraamat 
„Intervjuu iseendaga“, 
mis sisaldab kilde ala-
tes muusiku lapsepõl-
vest, punkarielust, Soo-
me emigreerumisest ku-
ni selleni, kuidas ja 
miks sündis ansambel 
Smilers.

Kaire Kenk

Sal-Salleri meenutused on 
elulooraamatusse kirja pan-
nud tema hea sõber Mihkel 
Raud, kes peategelast lä-
bi-lõhki tunneb.
„Mina lihtsalt rääkisin ja Mih-
kel kuulas. Mõmises nõustu-
valt ja vahel küsis mõne täp-
sustava küsimuse. Aga enam-
jaolt nägi raamatu kirjutami-
ne välja nagu minu mono-
loog,“ jutustas Sal-Saller. „Ise-
gi minu ema, kes Nordea 
Kontserdimajas mu kontser-
dil käis, imestas, et ma nii 
palju räägin,“ muigas muu-
sik.

Selektiivne mälu 
unustab halva
Sal-Saller nentis, et ei ole mi-
nevikus nokitseja tüüpi, pi-
gem vaatab alati tulevikku. 
Jaanuaris tähistas aga mees 
50. juubelit ning selleks pu-
huks tehti nii plaat, kontsert 
kui raamat – kõik pealkirjaga 
„Intervjuu iseendaga“.
„See pidi olema tagasivaade 
mu elule. Raamatu kokku pa-
nemine oli täitsa põnev. Mul 
on hulgaliselt vanu fotosid, 
vaatasin neid ja töötasin ka 
oma mälestused korralikult 
läbi,“ jutustas muusik.
„See protsess polnudki nii 
õudne, kui kartsin. Päris tore 
oli. Pealegi on mul selekteeriv 
mälu - unustan kõik halvad 
asjad ära. Isegi teenimine 
Nõukogude Armees on prae-
gu minu jaoks üks suur lust ja 
lillepidu. Halba ma sõjaväest 
ei mäleta, minu jaoks oli see 
imeline aeg - nagu stiilipidu,“ 
muljetas ta.
Sal-Salleri kireks on alati ol-
nud muusika tegemine. Muu-
sikakoolis õppis ta klaverit 
ning mehe sõnul ema-isa tal 
harjutamise ajal vitsaga selja 
taga ei istunud. „Ilmselt see-
pärast minust klassikalise 
muusika pianisti ei saanud-
ki,“ muigas ta.
Lapsena tahtis Sal-Saller te-
gelikult trummariks saada. 
„Häda sunnil hakkasin õppi-
ma kitarri, sest kõik teised 

Hendrik Sal-Saller: 
Smilers on jätkuvalt teel

Üks lahe meenutus on Sal-Salleril paari aasta 
tagusest Pärnust, kus Smilers oli valitud kunagise 
menubändi Modern Talkingu liikme Thomas Andersi 
kontserdi soojendusesinejaks. „Anders vaatas enne 
kontserti, mis lava ees toimus ja oli sellest melust 
väga üllatunud. Pärast tunnistas ka kontserdi kor-
raldanud Aarne Valmis, et kurat, ma panin need 
esinejad vist valesse järjekorda,“ meenutas muusik.

Hendrik Sal-Salleri vanemate muusikaline taust on mul-
jetavaldav-isa Tõnu Sal-Saller Eesti Raadio Sümfoonia-
orkestris, ema Anne Velli ansamblis „Laine“.
„Mäletan, kuidas istusin inimtühjas Estonia kontserdi-
saalis. Lava oli inimesi täis, kuid saalis olin ainult mina. 
Nutitelefone tollal veel polnud ja nii ei jäänud mul 
muud üle, kui tuima näoga pealt vaadata, kuidas isa 
suure orkestri koosseisus järjekordset sümfooniat harju-
tab,“ kirjutab Hendrik oma vastses biograafi as. 

Sel kuul sõidab muusik Hendrik Sal-Saller (paremal) mööda Eestit, kohtub fännidega ja jagab autogramme vastsesse elulooraa-
matusse „Intervjuu iseendaga“. Raamatu esmaesitlusel Solarise keskuses vestles muusikuga Mart Juur (vasakul). Rakvere 
Kroonikeskuse Apollosse jõuab Sal-Saller 15. detsembril. 

Foto:  erakogu

poisid tahtsid samuti trumme 
mängida, aga bändi oli ju vaja 
teha,“ meenutas muusik. 
Bändi on Sal-Saller teinud nii 
kaua kui ta ennast mäletab. 
„Enne, kui ma päris meesteni 
jõudsin, tegin bändi kodus 
kujuteldavate kaaslastega,“ 
rääkis ta.
Õnneks oli tema kodus roh-
kelt läänest kingiks toodud 
popi- ja rokiplaate. „Oli isegi 
Motorhead ja Steppenwolfi, 
kelle muusika saatel peksin 
kodus kõik potid ja pannid 
mõlki, kujutledes, et olen 
Steppenwolfi trummar,“ mu-
igas ta.
Kõige olulisem bänd Hendri-
ku Sal-Salleri eluteel on olnud 
Sex Pistols, ehkki õrnas eas 
meeldisid poisile väga Kuker-
pillid. „Ühel ilusal päeval nä-
gin Soome televisioonist Sex 
Pistolsit, kes laulis lugu 
„Anarchy in the UK“. Sain 
aru, et nüüdsest on maailm 
minu jaoks pöördumatult 
muutunud. Sel hetkel vandu-

sin, et ei kuula enam mitte 
kunagi teistsugust muusikat. 
Sex Pistols oli tõesti selline 
bänd, mis tekitas noore mehe 
sees ühe korraliku plahvatu-
se.“

„Genekaga” üle linna 
tuntud punkariks
„Mäletan nii oma esimest 
suuremat lavaesinemist kui 
ka väiksemaid kontserte esi-
meste bändidega, kui põhili-
selt astusime üles ansambli-
liikmete sünnipäevadel,“ 
meenutas ta.
Muusikul on eredalt meeles 
esimene keldrikontsert an-
sambliga Punkheads. „Ema 
aitas organiseerida filhar-
mooniast pärit võimenduse 
ning esimest korda oli kõik 
nagu päris. Enne seda oli meil 
veel üks ansambel, mille nimi 
oli Onu Remus and the Mor-
ning Tripper,“ naeris ta.
Kooli nääripeol isetegevusli-
ku kavaga klassi esindades jäi 
aga Sal-Saller silma kaks aas-

liselt naljakaid seiku. „Tegin 
muusikat grupiga Leather 
Brothers,“ jutustas ta. „Algu-
saastatel oli meil reegliks, et 
kui laval on rohkem mehi kui 
saalis, siis jääb esinemine ära. 
Aga mitte kunagi ei jäänud, 
isegi see üks kord, kui saalis 
istusid vaid mõned meie sõb-
rad. Ikka tegime oma neli 
-viis lugu ära!”

23 aastat Smilersit
Sellest bändist kujuneski hil-
jem Smilers ning loost, mille 
refrään algab sõnadega “Kui 
Sa mind ei armasta, siis lõpp 
on lool”, sai Smilersi esimene 
läbimurdehitt. „See on laena-
tud lugu, aga mulle aastaid 
väga meeldinud ja iga kord, 
kui seda originaalis kuulan, 
kahetsen, et pole seda ise kir-
jutanud,“ muheles Sal-Saller.
The Smilersi asutamise ajaks 
loetakse aastat 1992 ning esi-
mese kokkusaamise kohaks 
Helsingit. Bänd andis oma 
esimese plaadi nimega “Smi-
lers“ välja 1994. aastal ning 
algul ilmus see Soomes, pä-
rast Eestis. Järgnesid edukad 
kontserdid põhiliselt Eestis.
35aastase muusikukarjääri 
jooksul on Sal-Saller ära jät-
nud vaid kolm mängu. Mees 
meenutas, et juba üsna oma 
muusikutee algusaastail tor-
mas ta pärast esinemist koju 
uusi lugusid kirjutama, samal 
ajal kui bändikaaslased läksid 
nautima kõike, mida bändi-
mehe-kuulsus endaga kaasa 
tõi.
„Olen alati kirjutanud enese-
le, mõtlemata, kas keegi kuu-
lata tahab ja see on minu 
meelest ainuõige tee,“ ütles 
Sal-Saller. „Minu moto on, et 
midagi ei tasu teha autorita-
sude või raha pärast,“ lisas ta.
„Ka Smilersi jaoks pole ammu 
enam vahet, kas nad on soo-
jendajad või peaesinejad. 
Smilers läheb lavale ja on 
Smilers. Smilers on jätkuvalt 
teel. Me ei kuuluta välja spet-
siaalseid tuure, mängime sta-
biilselt, tänavu detsembris 
eriti palju,“ jutustas muusik.
Tänaseks on Smilers koos 
mänginud 23 aastat. „Oleme 
omavahel parimad sõbrad, 
meie bändist pole keegi tüliga 
lahkunud. Kui on mindud, 
siis perekondlikel põhjustel,“ 
rääkis Sal-Saller. „Inglise kee-
les ütlevad ka mehed sõpruse 
kohta „love“. Ma tean, et eesti 
keeles kõlab see imelikult, 
aga olen kindel, et kõik me 
bändis armastame üksteist. 
Bänd on pere, võime igas olu-
korras üksteisele loota. Alati.“

tat vanematele kuttidele. „Kui 
suuremad poisid mulle juur-
de astusid ja ütlesid, et taha-
vad koos bändi teha, siis see 
tunne oli ikka vägev!”
Nii saigi alguse tema esimene 
tõsisem bänd Generaator M, 
mis tõusis kohe looga “Käed 
(Aidake)“ telekonkursi „Kaks 
takti ette” tippu.
“Geneka jaoks juhtus kõik kii-
resti – esimesest kontserdist 
„Kaks takti ette” finaalini ku-
lus heal juhul pool aastat, kui 
sedagi. 16aastasele oli kõik 
kompromissitult mustvalge,“ 
jutustas muusik. „Ega ma 
mõelnud, et bänditegemisest 
saab kunagi minu elu. See oli 
asjade loomulik käik.“
Järgnesid grupid M.O.T.T. ja 
Ba-Bach, Saller osales pisteli-
selt ka grupi Vanemõde tege-
vuses.

Heli- ja transamees Soo-
mes
1989. aastal kolis Sal-Saller 

Soome. Seal esines ta mõned 
korrad koos Ba -Bachiga. 
„Plaanisime küll selle bändi-
ga jätkata, kuid kiiresti sai sel-
geks, et see osutub küllaltki 
keeruliseks,“ meenutas muu-
sik. Nii hakkaski mees otsima 
uut bändi ja käis prooviesine-
mistel.
„Tegin helimehe tööd ja pol-
nud erilisi väljavaateid, et 
võiksin veel kunagi elus bän-
di teha. Samas õppisin läbi 
selle töö kõike, ehkki kitarri 
häälestada oskasin muidugi 
juba varemgi. Olen olnud val-
gustaja ja isegi transamees. 
Arvan, et tänu aastatele Soo-
mes oskan praegu hinnata 
kõikide nende lavataguste 
inimeste tööd, kes näevad 
vaeva, et viis meest saaksid 
laval särada,“ muigas Hend-
rik. „Olen siiralt tänulik kõiki-
dele oma meeskonna liikme-
tele,“ lisas ta.
Soomes elatud aastatest on 
Hendrikul meenutada hulga-
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Hiljuti osalesid Rakvere poi-
sid Est-Lat-Fin liiga esimesel 
etapil Jelgavas. BC Tarvas/
Rakvere SK meeskond 
PU-klassis (2001 ja hiljem 
sündinud) saavutas teise ko-
ha.
Esimeses mängus mindi poo-
lajal kohalike Jelgava poiste 
vastu ette 45:25. Seejärel tek-
kis aga mugavustsoon ning 
vastane võttis järgi. Lõpptule-
mus jäi meie kasuks numbri-
tega 64:62.
Terve mäng oldi raskustes 
Leedu tiimi Akmene vastu. 
Kolmandal veerandajal oldi 
taga 36:46, siis tehti spurt 
ning veerandaja lõpuks saa-
vutati seis 56:53. Neljandal 
veerandajal tegutseti mees-
kondlikumalt ning saavutati 
võit numbritega 70:62.

Kolmandas mängus kohtuti 
turniiril kõik neli mängu kao-
tanud Riia/Pardaugavaga. 
Poolajal olid rakverelased ta-
ga 34:35. Kolmas veerand jäi 
meie poiste kasuks 29:17 ning 
lõpus initsiatiivi hoiti lõpuni.
Viimasel päeval kohtuti sa-
muti eelnevalt kõiki võitnud 
Siguldaga. Mäng algas närvi-
liselt - kaks noort kohtunikku 
ei suutnud mängu ohjes hoi-
da. Võideldi tublisti, kuid 
mäng lõppes kaotusseisus 
67:78!
Hea kogemuse said ka PU-14 
klassi (2003 ja hiljem sündi-
nud) mängijad. Esimeses 
mängus oli lahing T. Soku KK/
SK Nord vastu – pinge kestis 
lõpuminutiteni. Kokkuvõttes 
saavutati võit 69:64.
Teine mäng oli leedulaste Tel-

siu vastu. Vastased tabasid 
hästi ning meie poisid mur-
dusid 3. veerandil, mis kao-
dati 10:27! Mängu võitis Tel-
siu 75:60.
Alagrupi viimane mäng oli 
kohaliku Jelgava BJSS II võist-
konna vastu. Mäng oli 
punkt-punktis kuni viimase 
kahe minutini kui vastane sai 
tänu rakverelaste eksimustele 
seitsmepunktilise võidu 
63:70.
Viienda-kuuenda koha män-
gus nautisid posid vaba män-
gu ning võit tuli Helsingi 
HNKMY üle numbritega 
84:54
Järgmised etapid toimuvad 
20.-22. jaanuaril Haapsalus ja 
24.-26. märtsil Rakveres.

Kuulutaja

Rakverelased saavutasid 
Jelgavas teise koha

Teise koha saavutanud võistkonda kuulusid (vasakult): Martin Laandu, Kristo Tammiksaar, 
Jürnas Vigolainen, Rasmus Lempu, Timo Martti Antero Aadli, Janari Alavere, Dmitri Savtsov, 
Aaron Kiik, Hendrik Johann Kerm, Andreas Poolen. Võistkonna treener Märt Raam. 

Foto: erakogu

Maavalitsus tunnus-
tab sportlikumat pe-
ret ja spordialgatust
Väärtustamaks terveid ja 
sportlikke eluviise, kuulu-
tab Lääne-Viru maavalit-
sus välja konkursi maa-
konna kõige sportlikuma 
perekonna ja spordialga-
tuse tunnustamiseks.
Sportlikuma perekonna 
väljaselgitamisel läheb 
arvesse mõlema või ühe 
lapsevanema ning kuni 
18aastaste laste sportlik 
tegevus sportlastena või 
kohaliku spordielu eden-
dajana, nt sportlike ette-
võtmiste algatajana, kor-
raldajana, spordiobjekti-
de rajajana.
Lisaks soovib maavanem 
Marko Torm spordinõu-
kogu ettepanekul tun-
nustada ka neid inimesi 
või kollektiive, kes on too-
nud maakonda 2016. aas-
tal spordi valdkonnas uut 
(nt uus liikumine, sünd-
mus, spordiala, ehitis).
Ettepanekud tunnusta-
miseks ootab Lääne-Viru 
maavalitsus 20. detsemb-
riks e-kirjaga aadressil ai-
vi.must@laane-viru.maa-
valitsus.ee.
Eelmisel aastal valis Lää-
ne-Viru maavalitsus maa-
konna spordinõukogu et-
tepanekul aasta spordial-
gatuseks rulluisulindi 
Skill ja sportlikumaks pe-
rekonnaks perekond 
Rummo Kadrinast. Täna-
vune sportlikum pere ja 
spordialgatus kuulutatak-
se välja 10. jaanuaril maa-
konna sportlaste ja spor-
ditegelaste austamisõh-
tul.

Kuulutaja
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18. detsembril toimub Rakve-
res NOM stuudios (Lai tn 12) 
keskkonnateemaline filmi- ja 
vestlusõhtu, mille raames 
näidatakse filmi „Cowspiracy: 
The Sustainability Secret“.
See on täispikk keskkonnado-
kumentaal, mille keskmes fil-
mitegija Kip Andersen. Mees 
paljastab tööstuse, mis prae-
gusel ajal meie planeeti kõige 
rohkem hävitab, ja uurib, 
miks maailma tähtsaimad 
keskkonnaorganisatsioonid 
sellest rääkida kardavad.
Olles sama silmi avav kui do-
kumentaalfilm „Blackfish“ ja 
inspireeriv kui „An Inconve-
nient Truth“, paljastab see šo-
keeriv, kuid kohati humoori-
kas dokumentaalfilm kesk-

Filmi- ja vestlusõhtu Rakveres: “Cowspiracy”
konnamõju tagamaid. Lisaks 
pakutakse suurenevat rah-
vaarvu silmas pidades välja 
lahendus globaalse jätku-
suutlikkuse heaks.
Filmi juhatab sisse ja küsi-
mustele vestlusringis vastab 
keskkonnaeetik Mattias Tu-
rovski. Ta on omandanud Tal-
linna Ülikoolis keskkonna-
korraldaja magistrikraadi, lõ-
putööd kaitses teemal em-
paatia rollist ökotsentriliste 
holistiliste eetikate rakenda-
mises.
Lisaks on Mattias juba üle 
kümne aasta oma isa Aleksei 
Turovski manager ning koos 
juhivad nad mittetulundus-
ühingut Zoosemu, mille abil 
edendavad Eestis loodushari-
dust.
Kõik on teretulnud vaatama, 
kuulama, küsima ja vestlema. 
Filmi- ja vestlusõhtu algab 
kell 18 ning sissepääs on tasu-
ta. Rohkem infot leiate üritu-
se Facebooki lehelt.

Marimai Kesküla

“Olles pärit perest, kus loomad 
ja loodus on alati olnud tähtsal 
kohal, on looma- ning keskkon-
naõigust puudutavad teemad 
mulle alati südamelähedased 
olnud,” sõnas filmi- ja vestlu-
sõhtut juhtiv Mattias Turovski.

Foto: erakogu

O Kõrts
Pidude algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta.
10. detsembril mängib mõnusat retrobiiti DJ Margus Teet-
sov (Hit FM)
17. detsembril toob teieni parimad tantsuhitid DJ Andres 
Kukk

Rakvere Teater
9.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
9.12. kl 20 Kohvikukontsert Jaan Sööt „Ilmad hämarad”
10.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
10.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
10.12. kl 15 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili Neu-
haus)
12.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
12.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
13.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
13.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
14.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
14.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
15.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)
15.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo Eensalu)

Seljateraapia treeningud
Seljateraapia treeningud Rakveres toimuvad Rohuaia 34, 
Selja-Jaama ruumides:
teisipäeval kell 10, neljapäeval kell 17.30 ja 19, reedel kell 11, 
pühapäeval kell 18.
Treeningutes toetume nii Pilatese kui Aleksanderi tehnika-
tele. Teeme funktsionaalset treeningut, kus sisemiste lihaste 
kaasamise kaudu tugevdame kogu keha. Treening sobib nii 
seljavalude ennetamiseks kui neist vabanemiseks, nii mees-
tele kui naistele.
Lähem info annetipner@gmail.com, tel 5645 3219. Oled oo-
datud!

Pensionäride klubi Hämarik
Pidu toimub laupäeval, 10. detsembril kell 12 Rakvere Rah-
vamajas.

Kuulutaja ilmub 
detsembris 
16. ja 23. 

kuupäevadel.
Uuel aastal ilmub 

esimene leht 
6. jaanuaril
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OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

Selle kupongiga
kõik kangad

detsembri lõpuni

Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

KAUPLUSES

-20%
Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Avamishind 20€
35€

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

Saksa TCM
    kodu-, köögi- ja 
   garderoobikaubad-40%

Soodustus ei laiene juba allahinnatud toodetele.  Kliendikaardi soodustus ei lisandu.

JOONISTUSVÕISTLUS
3-12aastastele lastele

Too pilt poodi, loosime kingitusi!

“Meie pere jõuluõhtu!”
RAKVERE KAUPLUSE SÜNNIPÄEV 07.12.-14.12.2016

Kõigi ostjate vahel 
loosime välja

EFEKTSE VALGUSPUU! Loosimine toimub 
14.12.2016 kell 17

Rakvere Magaziini kaupluses!
Võitjatega võtame ühendust!

Ringtee 4, Rakvere

www.magaziin.ee

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluused jpm,

Kõik tooted
JÕULUKUUL

-20% -50% -70%

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

kuni 30%
•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuses

100% Eesti sealihast

vorstid, singid ja verivorstid

värske sealiha, kotletid, snitslid
uus lihapood

Eesti Lihatööstuse
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