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UUDISED

Riigihalduse ministriga 
kohtunud kohalikud ju-
hid uurisid, millisel sei-
sukohal on uus koalit-
sioon muret tekitavates 
küsimustes. Juttu tuli 
nii omavalitsuste elani-
ke 5000 miinimumpiirist 
kui maavalitsuste säili-
misest.

Liisi Kanna

Mõni kuu tagasi külastas Lää-
ne-Virumaad toonane pea-
minister Taavi Rõivas. Vahe-
peal vahetus valitsus ning sel-
le nädala alul kohtus maava-
litsuses omavalitsusjuhtidega 
uus riigihalduse minister 
Mihhail Korb. Haldusreformi-
ga on selle aja jooksul kõvasti 
kaugemale jõutud, tulised 
teemad suuresti samaks jää-
nud, kuid koalitsiooniesinda-
jale esitatavad küsimused 
uue suuna võtnud.

Haldusreform
Enim huvitas omavalitsus-
juhte, kuidas plaanitakse hal-
dusreformiga edasi minna. 
Korb ütles, et elanike kritee-
riumi ületajatele antakse toe-

Maakonda külastas riigihalduse 
minister Mihhail Korb

Riigihalduse minister Mihhail Korb (paremal) ja Lääne-Viru 
maavanem Marko Torm (vasakul) kohtumisel omavalitsusjuh-
tidega. 

Foto: Liisi Kanna

tust nii nagu plaanitud. „Nei-
le, kes ei täida 5000 miinimu-
mi, teeb valitsus igal juhul et-
tepaneku ühinemiseks. Edasi 
otsustab iga vald, kas võtab 
selle vastu. Läbirääkimisteks 
antakse kolm kuud aega,“ sel-
gitas riigihalduse minister.
Kõige keerulisemaks olukor-
raks pidas minister seda, kui 
kriteeriumi täitev vald ei soo-
vi ettepaneku alusel ühineda 
mõne alla 5000 elanikuga val-
laga. Nende eest otsustamist 
ei pea ta õiglaseks.
Haljala vallavanem Leo Aadel 

küsis otse „Kas tänasel valit-
susel on plaanis avada hal-
dusreformi seadus?“. Mihhail 
Korb nentis, et selline vajadus 
võib tekkida peale 20. det-
sembrit, mil selgub teemat 
puudutav kohtuotsus, kuid 
praeguse seisukoha järgi mit-
te.

Riigireform
Maavanem Marko Torm uuris 
plaane seoses maavalitsuste 
sulgemise ja riigireformiga 
laiemalt.
„Eelmise valitsuse juures oli 

otsustatud, et maavalitsused 
kaotatakse. Meil likvideerimi-
se osas kindlat otsust ei ole,“ 
rõhutas Korb. „On selge, et 
keegi peab neid funktsioone 
täitma.“
Korb tõi välja, et jätkuvalt 
kaalutakse ka nn riigimajade 
ideed. „Riigimaja ühendaks 
kõik teenused, mida täna 
maakonnas pakutakse,“ sel-
gitas ta.
Ministri sõnul alles arutatak-
se, kas ja millised ülesanded 
peaksid liikuma omavalitsus-
te tasandile või mida korral-
dada omavalitsusliitude kau-
du.
„Meil on siiras tahe vaadata 
üle kogu kohalike omavalit-
suste finantseerimissüsteem, 
eesmärk teha KOVide tulu-
baas autonoomsemaks,“ tõi 
Korb välja.
Riigireformi kontekstis küsis 
maavanem ka, kas minister 
on kuulnud väljendit „jõhvis-
tamine“, pidades silmas vii-
mase aastakümne jooksul 
paljude riigiasutuste viimist 
Lääne-Virumaalt Ida-Viru-
maale. Korb nentis, et mõis-
tab meie maakonna olukor-
da, ent arutelud neil teema-
del ootavad samuti alles ees. 
Riigiasutuste Tallinnast välja 
viimise plaanidega tema sõ-
nul jätkatakse.

Head lugejad!

Lähenemas on jõulupühad ning Kuulutaja toi-
metus suundub kollektiivpuhkusele. Selle aasta 
viimane leht ilmub 23. detsembril. Asume taas 
tööle 4. jaanuaril ja uue aasta esimene Kuuluta-
ja jõuab teieni 6. jaanuaril.

Kuulutaja
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Rakvere linnavolikogu otsus-
tas sõlmida Kultuuriminis-
teeriumiga ühiste kavatsuste 
kokkuleppe, mille järgi eral-
dab ministeerium SAle Viru-
maa Muuseumid 180 000 eu-
rot Tallinna tn 5 kinnistu ost-
miseks.
Kokkuleppe teine pool ütleb, 
et Rakvere linn investeerib 
selle raha Pauluse Kiriku hoo-
ne renoveerimiseks multi-
funktsionaalseks Arvo Pärdi 
nimeliseks kontserdimajaks, 
kus luuakse ka kaasaegsed 
tingimused kunsti eksponee-
rimiseks.

Politseimuuseumi 
laienemine
Rakvere linnapea Mihkel Juh-
kami rääkis, et pika aja vältel 
on SA Virumaa Muuseumid 
palunud neile üle anda linna-
le kuuluv tuletõrjekuur, sest 
muuseum vaevleb ruumi-
puuduses. Senini on aga ju-
tud katki jäänud. „Peale meie 
kolimist kerkis teema taas 

üles. SA on väga huvitatud 
Politseimuuseumi laiendami-
sest. Nad sooviksid nii kuuri 
kui Tallinna tn 5 hoonet,“ 
nentis linnapea. Ta lisas, et 
plaanis on ehitada ka sise-
hoov atraktsioonipargina väl-
ja.
Paralleelselt on linnavalitsus 
plaaninud kinnistu võõran-
damist. „Asja lahendamiseks 
on Kultuuriministeerium 
nõus õla alla panema. Üld-
joontes ei näe nad väga või-
malusi betooni panustami-
seks. Rakvere linna puhul ol-
daks selleks aga valmis, kui 
Pauluse kiriku hoone saaks 
seeläbi koha, kus kunsti näi-
tamiseks kaasaegsed tingi-
mused, nii turvalisuse kui 
valgustuse osas,“ selgitas Juh-
kami. Ta lisas, et nii saaks 
Rakveresse ka KUMU varaai-
da eksponaate tuua.
2015. aastal hinnati Tallinna 
tn 5 kinnistu väärtuseks 190 
000 eurot. Volikogus kerkis 
küsimus, miks ei panda kin-

Tapa ja Tamsalu allkirjastasid 
lepingu
Nädala alul pidasid Tapa ja Tamsalu volikogud Tapa kultuu-
rikojas ühisistungi, kus esimestena maakonnas ka ühine-
mislepingule allkirjad alla pandi.
Kaks volikogu pidasid istungeid paralleelselt. Päevakavas oli 
kolm punkti: elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste 
kinnitamine, haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
taotlemine ja korralduse muutmiseks ühinemislepingu kin-
nitamine.
Tamsalu volinikud hääletasid ühehäälselt nii haldusterrito-
riaalse korralduse muutmise ehk ühinemise kui ühinemis-
lepingu kinnitamise poolt.
Kui Tamsalu volikogus pikemaid küsimusi ega sõnavõtte ei 
esinenud, siis Tapa volinikud kasutasid veel viimast võima-
lust oma mõtete avaldamiseks. Enne otsustamist kasutati 
ära ka võimalus võtta kümneminutiline paus. Tapa voliko-
gus hääletas üks liige ühinemise vastu ning lepingu osas jäi 
üks volinik erapooletuks.
Pärast seda, kui volikogu liikmed olid oma sõna öelnud, all-
kirjastasid Tamsalu volikogu esimees Toomas Uudeberg 
(pildil vasakul) ja Tapa volikogu esimees Reigo Tamme (pil-
dil paremal) ühinemislepingu.
Järgnes pidulik klaaside kõlistamine ja ühisõhtusöök.

Liisi Kanna

Rakvere linnavalitsuse 
vana hoone müüakse maha
Linnale kuuluv Tallinna tn 5 kinnistu müüakse SAle 
Virumaa Muuseumid Politseimuuseumi laiendami-
seks. Saadud tulu, 180 000 eurot kasutatakse Pau-
luse kiriku renoveerimiseks, luues seejuures tingi-
mused kunsti kaasaegseks eksponeerimiseks.

Liisi Kanna

nistut oksjonile. Linnapea sõ-
nul ei ole aga hinnavahe se-
davõrd suur ning tänu sellise-
le lepingule oleks ajalooline 
hoone ka linnarahva kasutu-
ses. Lisaks rikuks selle äri-
hoonena kasutusse võtt muu-
seumi laienemise plaanid.

Galerii asukoht
Volikogu liikmele Priit Verlini-
le tegi muret, et mitte kõik 
linna kunstnikud ei ole galerii 
Pauluse kiriku hoonesse loo-
misega nõus. Ka Verlin ise lei-
dis, et näitusesaal peaks ole-
ma linna keskel. „Galerii 
peaks olema seal, kus käib 
elu. Meil puudub linna süda, 
siis nihkuks see veelgi eema-
le. Meil on vaja kesklinna ini-

mesi tuua,“ selgitas ta.
Volikogu liige Tauno Toom-
puu vaidles kunstnike seisu-
koha osas vastu. „Ka kultuuri-
komisjonis on kunstnikke, 
kes on päri olnud ja Rakvere 
Galerii kureerijad andsid sa-
muti heakskiidu,“ sõnas 
Toompuu.
Juhkami nentis, et uues kul-
tuurikeskuses kunsti näitami-
se võimaluste loomine ei tä-
henda iseenesest, et Rakvere 
Galerii peaks uksed sulgema, 
samas võib kaks asja ühenda-
da.
Pikast diskussioonist hooli-
mata hääletas volikogu ühiste 
kavatsuste leppe poolt ning 
viimase allkirjastamine leiab 
aset 6. jaanuaril.

Rakvere Tallinna tn 5 hoone.

Meie oskame 
Sind aidata

Jõulud 
varsti käes,
aga lapselast 
ei näe?

Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14
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MUST KROONIKA

Prostitutsiooniäri on olnud 
arvestatavaks sissetulekualli-
kaks kuritegelikele gruppide-
le. Kui veel möödunud sajan-
di viimasel kümnendil toimi-
sid kümned lõbumajad, siis 
viimastel aastatel on seaduse-
muudatused ja ühiskonnaa-
reng selle äriliigi sundinud 
„põranda alla“ kolima.
Prostitutsioon iseenesest ei 
ole seadusega keelatud, kuid 
keelatud on selle vahendami-
ne. Olgu näiteks siis taksoju-
hid, kes armunäljas kliente 
intiimteenuseid pakkuvate 
daamideni sõidutavad või 
ärimehed, kes võimaldavad 
teadlikult oma korterites või 
majades prostituutidel tegut-
seda.
Põhja prefektuuri narko- ja 
organiseeritud kuritegevuse 
talituse juhi Leho Lauri sõnul 
ei ole prostitutsioon kuhugi 
kadunud ja selles äris liiguvad 
endiselt suured rahad. Intiim-
teenuste vahendamine ja 
narkoäri on omavahel tihe-
dalt läbipõimunud.
Ta sedastas, et klassikaline lõ-
buäri, mis asus Tallinnas Piri-
ta linnaosas, likvideeriti vii-
mati kolm aastat tagasi. Seal-
ne süsteem oligi üles ehitatud 
skeemile klient-taksojuht-lõ-
bumaja-prostituut. Kohtu alla 
anti nii kohapeal töötanud 
kupeldajad, kui ka kliente 
bordelli sõidutanud 46 takso-
juhti. Hämmastav oli asjaolu, 
et taksojuhid teenisid sageli 
rohkem, kui prostituudid.
Prostituudid tegutsevad kol-
mel tasemel. Kõige madala-
ma kategooria alla kuuluvad 
tänaval töötavad prostituu-
did, kes tihtilugu raskes nar-

Meela tutvumiskuulutuse 
taga võib olla kahtlane naine

kosõltuvuses on. Teiseks toi-
metavad lõbunaised üürikor-
terites ning kolmandaks va-
riandiks on baarides ning va-
baaja veetmiskohtades tegut-
sevad intiimteenusepakku-
jad.
Leho Laur peab suurimaks 
probleemiks fentanüülisõlt-
lastest prostituute, kes sageli 
on HIV positiivsed või naka-
tunud hepatiidi erinevate 
vormidega. Samuti tegelevad 
tänavaprostituudid tihtipeale 
ise narkootikumide vahenda-
misega ja seepärast ongi põh-
jendatud politsei kõrgenda-
tud huvi nende tegevuse vas-
tu. Reidide käigus külastavad 
ametnikud ka kortereid, kus 
tegeletakse intiimteenuste 
pakkumisega.
Lauri sõnul on üsna sageda-
sed juhtumid, kus korteris 

viibib läbiotsimise käigus li-
saks narkojoobes prostituu-
dile ka kliente, kes samuti 
seetõttu politsei huviorbiiti 
satuvad. Isikud tehakse kind-
laks ning samuti selgitatakse 
välja seal viibimise põhjus.
„Sedasorti teenuseid tarbivad 
isikud peavad arvestama, et 
mingil hetkel võib politsei 
sellisesse kohta sisse marssi-
da. Hiljem jääb andmebaa-
sidesse märge maha, et ühel 
või teisel viisil on inimese ni-
mi sellisest menetlusest läbi 
käinud,“ lisas politseinik.
Kui klient ei soovi oma õiget 
nime öelda, ei esita doku-
mente või ütleb sootuks teise 
nime, toob see kaasa tõsised 
ebameeldivused. Ta viiakse 
politseijaoskonda, kus selgi-
tatakse välja isikuandmed 
ning käitumise põhjus. On 

esinenud juhtumeid, kus sel-
gub, et klient on tagaotsitav 
või omab keelatud esemeid 
või narkootikume. Sellisel pu-
hul järgneb juba eraldi me-
netlus.
„Kontingent, kes selliseid 
kortereid külastab, on väga 
kirju - läbilõige ühiskonnast 
alates viisakatest ärimeestest 
kuni kurjategijate ja narko-
maanideni välja,“ kirjeldas 
Laur. „Internetis leviva meela 
naisterahva pildiga kuulutuse 
„Kena naine kutsub kohvile“ 
taga võib aga halvimal juhul 
olla intiimteenuseid pakkuv 
narkomaan, kel kõikvõimali-
kud haigused,“ hoiatas polit-
seinik.

Kaius Mölder

Pilt on illustratiivne

AVARIID
14. detsembril kell 16 tuli väljakutse Kadrina valda Hulja 
alevikku, kus auto sõitis kraavi ning oli seal külili. Pääst-
jad aitasid kannatanu autost välja ning andsid kiirabile 
üle. Seejärel tõmbasid nad ka auto kraavist välja ning lik-
videerisid sõidukil süttimisohu.
14. detsembril kell 7.05 tuli väljakutse Kadrina valda Läs-
na külla, kus mikrobuss oli teelt välja sõitnud. Päästjad 
likvideerisid süttimisohu.

KÕRBEV TOIT
14. detsembril kell 17.13 tuli väljakutse Laekvere valda 
Vassivere teele, kus kortermajas töötas tulekahjualarm. 
Kohapeal selgus, et ühes korteris oli läinud toit kõrbema. 
Päästjad tuulutasid ruumid ning palusid kiirabil korteri 
elanik üle vaadata.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
13. detsembril teatati, et Rakveres Laada tänaval asuva 
kaubanduskeskuse juures löödi 16aastast noormeest.

VARGUS
13. detsembril teatati, et Vinni vallas Kadila külas varas-
tati Pärna tänavale pargitud veokist 200 liitrit diislikü-
tust. Kahju on 220 eurot.

TULEKAHJUD
12. detsembril kell 21.18 tuli väljakutse Tamsalu valda 
Võhmuta külla, kus korstnas oli süttinud tahm. Päästjad 
hoidsid olukorda kontrolli all kuni tahm oli põlenud ning 
puhastasid korstna sleppe ja lõõre tahmast, et korsten 
uuesti ei süttiks. Päästjad lahkusid sündmuskohalt kell 
22.43.
11. detsembril kell 01.25 said päästjad väljakutse Kadrina 
valda Hõbeda külla, kus põles abihoone lahtise leegiga. 
Päästjad likvideerisid põlengu kell 05.00. Hoonest jäid 
järgi ainult kivimüürid.
11. detsembril kell 15.39 teatati tulekahjust Vihula vallas 
Sagadi külas, kus maja katusest tuli suitsu. Põlesid maga-
mistoa lagi ja sein kümne ruutmeetri ulatuses. Põleng 
likvideeriti kell 18.01. Inimesed kannatada ei saanud.
Kell 23.37 teatati Häirekeskusele tulekahjust korteris Ta-
pa vallas Moe külas. Päästjad toimetasid korterist välja 
ühe teadvuseta olekus kannatanu, kes anti üle kiirabile. 
Põleng likvideeriti kell 00.24.
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Järgmiseks aastaks 
Maanteeamet Lääne-Vi-
rumaale suuremaid in-
vesteeringuid ei plaani. 
Küll aga on 2018. aastal 
planeeritud suuremahu-
lisem rekonstrueerimi-
ne Rakvere-Luige maan-
teel.

Liisi Kanna

2017. aastal teostab Maantee-
amet Lääne-Virumaal suhte-
liselt vähe objekte, teisisõnu 
ei ole siinkandis plaanis kuigi 
palju teetöid.

Teede hea seisukord
„Suuremahulisemad tööd, 
mida üldiselt teeme on re-
konstrueerimised ehk kogu 
katendi vahetus ja taastusre-
mondid ehk asfaldiga ülekat-
ted. Mõlemad meetmed jaga-
takse iga-aastaselt laiali vas-
tavalt üleriigilisele teede sei-
sukorra analüüsile,“ selgitas 
Maanteeameti Ida regiooni 
ehitusvaldkonna juht Anti 
Palmi. „Lääne-Virumaale on 
varasematel aastatel palju pa-
nustatud ning üle Eesti vaa-
dates on siin seisukord väga 

Maakonna teedesse investeeritakse 
järgmisel aastal 2,5 miljonit

Maanteeameti Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi (vasakul) rääkis Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liidu (VIROL) koosolekul tulevikuplaanidest. Paremal Rakvere linnapea ja VIROLi 
juhatuse esimees Mihkel Juhkami. 

Foto: Liisi Kanna

hea,“ lisas ta.
Vähesed investeeringuplaa-
nid on Palmi sõnul tingitud 
osaliselt ka sellest, et tänavu 
tehti ära kaks suuremat li-
saobjekti, mis muidu tulnuks 
teha järgmisel aastal. „Need 
olid Rakvere-Luige maanteel 
Piira–Vilgu lõik ning nüüd va-
hetult sügise lõpus Tallinn–
Narva maanteel Rõmeda–
Aaspere lõik. See on kokku ju-
ba üle 11,5 kilomeetri. Üld-

joontes on põhimaanteed 1 
(Tallinn-Tartu) ja 5 (Pär-
nu-Rakvere-Sõmeru) meie 
regioonis juba väga heas sei-
sukorras.“
Ida regiooni kuuluvad 
kolm maakonda: Ida-Viru-
maa, Lääne- Virumaa ja Jär-
vamaa. 2017. aastal realisee-
ritav regiooni kogumaht on 
30 miljonit eurot. „Lääne-Vi-
rumaa investeeringute maht 
on suurusjärgus 2,5 miljonit 

eurot. Olenevalt ehitustööde 
hinnapakkumistest võib see 
maht veel ka suureneda, ku-
na meil on alati varuks mõ-
ned lisaobjektid, mida järg-
misest aastast ettepoole 
tuua,“ kommenteeris ehitus-
valdkonna juht.

Planeeritavad tööd
Ehitus ja rekonstrueerimis-
töid järgmiseks aastaks pla-
neeritud ei ole. Taastusre-

Pesumasin Indesit
Maht 5 kg
1000 p/min
sügavus 42 cm
Spordiriiete ja -jalatsite
eriprogramm.

Veekeetja Blupop

Külmik Indesit

1,8 L, inox

Maht 228 L + 111 L,
K 187 x L 60 cm,

energiaklass A++,
hõbedane

Disainkaalud
Momert

Avatud T - R 10 - 18

L       10 - 15

Suur valik tooteid hinnaga 9,99 €!

349 €

299 €

239 €

199,90 €

Kannariiv AEG
PHE 5670

Jaama 13, Rakvere

Tel. 5670 5905

rakvere@meloodia.ee

ALATI SOODSAM KUI POES!

TEHNIKAKAUPADE OUTLET TARTUS JA RAKVERES!

monti plaanitakse aga umbes 
seitsme kilomeetri ulatuses 
Läsna-Viitna vahelisel lõigul.
„2018. aastal on planeeritud 
suuremahulisem rekonst-
rueerimine Rakvere-Luige 
maanteel Roela ja Venevere 
vahel, lõigu pikkus on üle 15 
kilomeetri. Kindlasti peaks 
jätkuma ka taastusremondid 
Rakverest Viru-Jaagupini ning 
Rakverest Väike-Maarjani – 
neid planeerime jooksvalt 
vastavalt seisukorra muutus-
tele,“ selgitas Palmi tulevi-
kuplaane.
Lisaks remonditakse järgmi-
sel aastal Altja ja Areda sild. 
Tulevikus on plaanis ka Valge-
jõe, Nõva, Ao ja Undla silla re-
mont.
Liiklusohtlikest kohtadest 
ehitatakse järgmisel aastal 
ümber Mõedaka ristmik. Pal-
mi nentis, et see töö oli plaa-
nitud juba tänavuseks aas-
taks, ent läbirääkimised ko-
halike põllumeestega võtsid 
aega. Lisaks plaanitakse ni-
hutada Rakvere-Rannapun-
gerja teel bussipeatuseid ning 
ehitada välja laiendused koos 
jalgteedega.
Korduspinnatakse Lääne-Vi-
rumaal tuleval aastal 86,8 ki-
lomeetrit teed, neist 8,1 tugi-
maanteed ja ülejäänud kõr-
valmaanteed.

Rakvere alustab läbi-
rääkimisi riigigüm-
naasiumi loomiseks
Linnavolikogu istungil 
nentis abilinnapea Kairit 
Pihlak, et kevadest saadik 
on kaalutud, mida vastata 
Haridus- ja Teadusminis-
teeriumile riigigümnaasiu-
mi loomiseks läbirääkimis-
te alustamise osas. 
Poole aasta jooksul on lin-
na esindajad kohtunud nii 
direktorite, õpetajate, las-
tevanemate kui õpilastega. 
Pihlak tutvustas linnavoli-
nikele nii ilmnenud hirme 
kui riigigümnaasiumiga 
kaasnevaid boonuseid. 
Näiteks nimetas ta güm-
naasiumihariduse ühtset 
taset üle riigi ja ressursside 
koondamist.
Ettekandele järgnes pikem 
arutelu, ühe küsimusena 
kerkis esile, kus riigigüm-
naasium paiknema võiks 
hakata. „Asukoha otsustab 
volikogu,“ selgitas linna-
pea Juhkami.
Volikogu hääletas läbirää-
kimiste alustamise poolt. 
Detailsemad arutelud oo-
tavad aga alles ees. 
Rakvere linna esindajateks 
läbirääkimistel valiti hari-
duskomisjoni ettepanekul 
linnapea Mihkel Juhkami, 
volikogu esimees Toomas 
Varek ja abilinnapea Kairit 
Pihlak.

Liisi Kanna
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Vaeküla Kool osaleb 
rahvusvahelises Eras-
mus+ projektis, mille 
eesmärk on draamate-
gevuste abil parandada 
õpilaste sotsiaalseid 
oskusi ja ettevõtlikkust.

Maia Kärdla,
Vaeküla Kooli sotsiaalpedagoog

Erasmus+ projekti STEL 
projektijuht

Koostööprojektis osaleb kuus 
kooli viiest riigist: Itaalia, Tür-
gi, Läti, Saksamaa (kaks kooli) 
ja Eesti. Projekt käivitus 01. 
septembril 2015 ja kestab 01. 
septembrini 2017.
Tegevusi viiakse läbi mängu-
liselt, arendades iseseisvust ja 
loomingulisust. Avanevad 
õpilaste varjatud anded ja os-
kused, mis tõstavad enese-
hinnangut. Oluline osa on ka 
keele arendamisel ning erine-
vate kultuuride tundmaõppi-
misel. Õpetajate pagas täius-
tub interdistsiplinaarsete 
õpetamisoskuste ja – meeto-
ditega.
Projekt on hea näide erivaja-
duste ja tavaõpilaste koos-
tööst, kaasamisest, kuna Vae-
küla Kool on ainuke projektis 
osalev kool, kus õpivad hari-
duslike erivajadustega lap-
sed.

Saksamaal ja Lätis
Seni on toimunud kolm pro-
jektikohtumist: möödunud 
aasta 30. november - 4. det-
sember Saksamaal, Augsbur-
gis, tänavu 24. - 30. aprill Lä-
tis, Ozolniekis ja 16. - 22. ok-
toober Eestis, Vaeküla Koolis.
Esimesel kohtumisel Saksa-
maal osalesid koolide esinda-
jad. Vaeküla Kooli esindasid 
eesti keele ja kirjanduse õpe-
taja Iris Kullamägi ja sotsiaal-
pedagoog ning projektijuht 
Maia Kärdla.
Paika pandi täpne tegevus-
programm ja ajakava ning 
esitleti uuringu tulemusi ko-
dukoolis, mis käsitles teatri-
harjumusi ja kogemusi draa-
mapedagoogikas.

Lätis toimunud kohtumisel 
osales 50 inimest. Vaeküla 
koolist olid lisaks projektiju-
hile kohal kunstiõpetuse õpe-
taja Kille Kruuv ning õpilased  
Kunnar Kornelt, Jaanika Põ-
der, Karmen Raudla ja Mar-
gus Vahter. Kohtumise jook-
sul osalesid õpilased teatri ja 
lavastuse ettevalmistamisega 
seotud töötubades.
Kolmas projektikohtumine 
oli planeeritud Türki, Corumi 
linna. Suvel muutus aga olu-
kord Türgis keeruliseks ning 
mitte turvaliseks. Seetõttu 
võeti juulikuus vastu erakor-
raline otsus korraldada järg-
mine kohtumine Eestis, võõ-
rustajaks Vaeküla Kool.
Eestit külastas 25 välisküla-
list. Vaeküla Koolist kuulusid 
Kärdla ja Kullamägi kõrval 
projekti meeskonda õpilased 
Tanel Valdna, Hanti Sep, Rai-
do Saar ja Anna-Liisa Skripit-
sõna.

Kulisside taga
Projektinädala esimene töö-
päev möödus Vaeküla Koolis, 
kus toimusid tutvumistege-
vused. Õhtupoolikul külastati 
Aqva Spa sauna- ja veekes-
kust.
Projekti teine päev veedeti 
Rakvere linnas, kus osalejatel 
avanes võimalus piiluda Rak-
vere Teatri kulisside taha. 
Ringkäigu põnevamateks 
kohtadeks osutusid kostüü-
mide garderoob ja grimmi-
ruum. Agaramad lasid gri-
meerijal endale veriseid haa-
vu käele teha ja proovisid 
veidraid maske. Lisaks külas-
tati Rakvere linnust, kus toi-
mus võitlus varanduse pärast 
ning Politseimuuseumi, kus 
läbiti põnev eriüksuse prog-
ramm.
Kolmas päev möödus pealin-
nas. Päeva olulisim ettevõt-
mine oli Rahvusooper Esto-
nia külastus, kus nähti, mis 
toimub lava taga enne eesrii-
de tõusmist. Huvitava faktina 
kuulsid osalejad, et kõik rek-
visiidid, lavakujunduse ja 
kostüümid valmistatavad Es-
tonias nende endi spetsialis-
tid, välja arvatud suhkrust 
klaas. Selle tellivad nad Tšeh-

Vaeküla kool võõrustas väliskülalisi

Saksamaa õpilaste Sõmeru Keskusehoones etenduse „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“ viimast 
stseeni esitamas. 

hist ja klaas on valmistatud 
nii, et see laval vastavalt vaja-
dusele puruneb.

Projektinädala lõpp
Neljandal tööpäeval külastati 
Tartut, kus Haridus- ja Tea-
dusministeerium vastuvõtu 
korraldas. Päeva teises pooles 
võtsid õpilased osa Tartu 
Mänguasjamuuseumi töö-
toast „Keha ja hääl“. Seejärel 
külastati Ahhaa teaduskes-
kust.
Projekti viimane tööpäev 
möödus Sõmeru Keskuse-
hoones. Projektinädala ja 
päeva tippsündmusena kanti 
keskusehoones ette muinas-
jutu „Lumivalgeke ja seitse 
pöialpoissi“ viimane stseen. 
Iga riigi õpilased esitasid um-
bes kümneminutilise ette-
kande. Etenduste seas oli nii 
nukuteatrit kui videolahen-
dusi, modernset kui tradit-
sioonilist lähenemist. Saali-
täis külalisi, sh aukülaline Tii-

na Mälberg, jäid etendustega 
väga rahule. Õhtu lõppes tä-
nukontsertiga, kus esines 

mahedahäälne Bonzo.
Projekti viimane kohtumine 
on planeeritud 2017. aasta 

aprilli, toimumiskohaks 
Barcellona Pozzo di Gotto 
(Messina).

Vaeküla Kooli õpilased grimmi töötoas Lätis. Vasakult: Kunnar Kornelt, Jaanika Põder, Margus Vahter, Karmen Raudla. 
Fotod: erakogu
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Tule meie toimekasse ja usaldusväärsesse 
Rakvere jaotuskeskuse meeskonda

AUTOJUHT-
KIRJAKANDJAKS

Tapa kandepiirkonda

Sinu ülesandeks on era- ja äriklientidele 
postisaadetiste kättetoimetamine ning 
kliendi juures postiteenuste osutamine. 

Tööpäev algab ja lõpeb Rakveres. Töö on 
täiskoormusega E–L algusajaga kell 9.00.

Lisainfo telefonil 5332 6676

Kandideerimiseks saada oma CV 
aadressile cv@omniva.ee

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

• Rakveres IT pood-teenindus 
punkt pakub ITalast tööd 
(lisatööd). Eriti oodatud 
tõsisemad nutikad IT teemal 
praktikandid (laua-sülearvuti 
tolmuhooldus,  tarkvara 
Windows, jne tarkavarad). 
Helistada 10-20 tel 523 2277

• Soome ettevõte pakub ametlik-
ku tööd betoneerijale/almee-
rijale. Samas pakume tööd ka 
töödejuhatajale, kelle alluvuses 
on 9 meest. Betoonitööd. CV 
saata info@ehitus24.ee. Lisainfo 
telefonil 514 1538 või emaili teel

• Pakume tööd puhastusteenin-
dajatele Rakveres. Töö on osa-
lise tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kontakttel. 525 9495

• Art Cafe otsib oma meeskonda 
täiskohaga klienditeenindajat. 
Ootame Teie CV-d hotell@
artcafe.ee

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

• AS Võhu Vein võtab tööle 
liinitöölisi. Vajalik hea füüsiline 
vastupidavus, 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

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

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Farm Pajustis võtab tööle lüpsja 
ja karjaku. Töö vahetustega. Info 
552 6723

Sisesta oma 

kuulutus

kuulutuste

portaalist.

Portaalist 

sisestatud

kuulutused

ilmuvad ka 

ajalehes.
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Loe 
Kuulutajat

www.kuulutaja.ee
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Signe, kas saate tiim saab 
tehtud tööst innustust?
Muidugi, ainult nii seda in-
tensiivset tööd teha võimalik 
ongi. Meie ehitajate tööpäe-
vad kestavad vahel 17 tundi. 
Tuleb ette sedagi, et vahetult 
enne töö lõpetamist ei maga 
mõni ehitajatest öösel silma-
täitki. Selliseks pingutuseks 
on inimene võimeline vaid 
siis, kui hinges on selge moti-
vatsioon ja ümber inimesed, 
kes samamoodi vaeva näe-
vad. Oluline on ka, et lõpuks 
kroonib seda kellegi siiras 
rõõm. Võib kõlada ülespuhu-
tult või pateetiliselt, aga me 
tõesti usume, et meie tegevus 
võib muuta mõne inimese või 
perekonna elu. 

Kuivõrd eesti inimesed on 
abivalmid ja kogukonnana 
ühte hoiavad?
Appi tullakse hea meelega. 
Näiteks hiljutises Lääne-Viru-
maa saates, kus meid ka Mee-
lis Höövelson aitamas käis, 
oli abikäsi vaja nii hädasti, et 
postitasime Facebooki üles-
kutse. Vastuseid tuli mitu-
kümmend ja meil oli vaba-
tahtlikest väga palju abi.

Annetuste ja rahadega on 
iseasi. Siin kehtib Eestis aeg-
ajalt ikka see Lutsu „Suvest“ 
tuttav Tõnissoni mentaliteet 
– kui oleks teadnud, et tullak-
se raha küsima, oleks kohe 
kodust ära läinud! Endalgi ju 
justkui pole teist... Siinkohal 
meenutan alati Torma valla-
vanema sõnu, et rahaasjad on 
alati kinni prioriteetides. Kui 
tahta, siis ka saab.
Kogukonnatunnetus pole 
Eestis õnneks kaugeltki kadu-
nud. Mida kaugemale pealin-
nast, seda tugevam see tunne 
on. Näiteks hiljuti käisime 
Saaremaal – seal oli terve ale-
vik õnnelik, et „nende ini-
mestele“ appi läksime. Samas 
Hiiumaalt pole meile tulnud 
mitte ühtegi abisoovi kirja. 
Produtsent Kristi Nilov, kel on 
seal suvekodu, mõtles välja, 
milles asi – hiidlastel on ko-
gukonnatunne nii võimas, et 
hättasattuja võetakse kohe 
oma inimeste tiiva alla ja tur-
vavõrku. „Kodutunnet“ pole 
tarvis ja selle üle on ainult 
hea meel. Oleks hoolimist 
igal pool nii palju, või vähe-
malt sedajagu, et kogukond 
võtaks kätte ja kirjutaks hät-

„Kodutunde“ saatejuht Signe 
Lahtein: kogukonnatunne on alles
Juba seitsmendat aastat eetris olevas „Kodutun-
de“ saates näeb südamlikke hetki ja osavate 
meistrimeeste tööd eluruumide uueks loomisel. 
Tuleval esmaspäeval jõuab ekraanile tänavust hoo-
aega kokku võttev saade. Saatejuht Signe Lahtein 
rääkis Kuulutajale „Kodutunde“ tegemisest ja 
ühiskonna murekohtadest.

Tõnu Lilleorg

tajäänust meile.

“Kodutunde” erilises fooku-
ses on lapsed?
Kui meil õnnestub võimali-
kult paljudele Eestimaa laste-
le näidata, et elada saab pare-
mini – magada puhaste lina-
de vahel, end iga päev pesta, 
õppida hästi valgustatud kor-
raliku laua taga – siis nad os-
kavad suureks kasvades neid-

samu ja veel suuremaid asju 
tahta ja taotleda.
Sageli küsitakse minult, miks 
inimesed, kelle juures „Kodu-
tunne“ käib, ometi oma kodu 
ei korista - seep ja vesi ei 
maksa ju palju. Ega maksagi, 
aga asi pole selles. Ka selles 
mitte, et kellelegi meeldiks 
mustuses elada. Paljud neist 
pole üles kasvades teistsugust 
keskkonda kogenud. Nad ei 

näegi, et miski on valesti - 
surnud ring. Seda ringi taha-
megi murda.

Elutingimused mõjutavad ka 
enesehinnangut?
Lapse jaoks on enesehinnan-
gu küsimus väga oluline. Näi-
teks mängib rolli, kas ta jul-
geb endale sõpru külla kutsu-
da või mitte. Usun, et enese-
hinnangust algab inimese 
võime kuhugi pürgida, otsida 
oma kutsumust, leida pere-
õnn. Kui pärast kodutunde 
külaskäiku julgeb laps endale 
eakaaslasi külla kutsuda, siis 
aitab see ehk aluse panna po-
sitiivse enesehinnangu kuju-
nemisele.

Oma loo saates rääkimine 
nõuab vast julgust?
Kahtlemata nõuab. Ma aus-
tan „Kodutundes“ osalenud 
peresid selle eest piiritult. Sa-
mas, inimesed väga tahavad 
rääkida. Mõistsin ammu, et 
privaatsusevajadus, mida 
eestlastele omistatakse, on 
müüt. Privaatsusest on paha-
tihti saanud ükskõiksus. Meie 
laseme inimesel rääkida oma 
loo, ei mõista kedagi hukka. 
Ka see on kogemus, mida pal-
jud otsivad ja pole mujalt 
leidnud. 
Viimase poolteise aasta jook-
sul on neli-viis naist rääki-
nud, et nad ei julgenud pere-
vägivalda kannatades abi jä-
rele pöörduda, sest kartsid, et 
neid ei usuta ja lapsed võe-
takse ära. Miks peaks keegi 
niimoodi tundma, kui sot-
siaalsüsteem töötaks nagu 

vaja – inimesi toetades ja ai-
dates? Aga paraku on abivaja-
ja mõnel pool tüütu hädaline, 
kellele langeb osaks näpuga 
viibutamine ja etteheited. 
Õnneks mitte igal pool – Ees-
timaal leidub palju suure sü-
damega sotsiaaltöötajaid.

Mis võiks meie ühiskonnas 
paremini olla?
Abivajajat võiks rohkem hea-
tahtliku pilguga märgata. Kui 
sul ei ole võimalik raha anne-
tada, siis võta näiteks aega ja 
kuula mõni oma trepikoja 
memm ära. Kohe niimoodi 
pikalt ja huviga - teed sellega 
head.

Millest “Kodutunde” uus raa-
mat räägib?
Saime tõepoolest äsja trüki-
kojast kätte raamatu pealkir-
jaga “Ärge jätke mind üksi”. 
Selle pealkirja võib panna nii 
abivajaja kui ka meie endi su-
hu, suunatuna kõigile lahke-
tele toetajatele ja annetajate-
le.
Raamatus on enam kui 300 
leheküljel pilte ja lugusid. 
Teos jutustab saatetegijate 
toimetustest ning teada saab, 
kuidas läheb saatest tuttava-
tel peredel. Teksti autor Kati 
Saara Vatmann sõitis meie 
peresid ja võttepaiku külasta-
des läbi tuhandeid kilomeet-
reid, samuti „fototiim“ pere-
kond Haljand. „Kodutunde“ 
rahvas tuhnis oma pildikaus-
tades, et raamatusse saaks 
palju meeleolukaid hetki. 

Saatejuht Signe Lahtein ja helimees Indrek Ibrus. 
Foto: erakogu
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Rakvere Teatris esieten-
dus tänavuse hooaja ai-
nus uuslavastus lastele 
– lavalaudadele pääses 
lärmama Ivo Eensalu 
versioon Lärmisepa tä-
nava Lotast.

Katrin Kivi

Astrid Lindgreni „Lärmisepa 
tänava Lota” on paljudel 
meist läbi loetud ja Lota 
probleem tõenäoliselt igale 
inimesele tuttav: kes meist 
lapsena poleks mõelnud ära-
kolimisele või koguni suremi-
sele. Ning seejuures elavalt 
ette kujutanud, kuidas terve 
perekond südantlõhestavalt 
nutab ja kahetseb tehtud hal-
ba.
Ka Lota kolis, ent nii nagu 
reaalses elus tihti juhtub, ei 
maitsenud talle iseseisva lap-
se elu pärast õhtupimeduse 
saabumist sugugi hästi.

Teatrikülalise 
monoloog iseendale
Lärmisepa tänava Lota tege-
laskuju on loonud, nagu mai-
nitud ja kõigile teada, armas-
tatud lastekirjanik Astrid 
Lindgren. 
Raamatu-Lota iseloom on 
võrreldes dramatiseeritud 
versiooniga pehmem: nalja-
kas ja lapsele omase armsa 
jonniga. Ivo Eensalu on oma 
Lotale andnud oluliselt roh-
kem kuraazhi.
Kuigi tänapäeval on järjest 
enam kontrollimatu käitumi-
sega lapsi, tekkis saalis istuva 
emana küsimus, kas näiden-
di-Lotal on käitumishäired 

Lärmav laps Rakvere Teatris
Lavastaja Ivo Eensalu
Kunstnik Kristi Leppik
Dramatiseerija Johanna Huss
Tõlkija Maarja Aaloe
Mängivad Liisa Aibel, Andrus 
Albrecht (külalisena), Getter 
Meresmaa (TÜ Viljandi Kultuuria-
kadeemia), Eili Neuhaus, Liis Niller 
(külalisena), Toomas Suuman, 
Mihkel Vendel (TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia).

Etenduses kõlavatele laulu-
dele on sõnad kirjutanud 
Jaan Pehk ja viisi loo-
nud Andrus Albrecht ehk 
Bonzo.
Pärast detsembri etendu-
si saab seigelda jõulumaal 
“Lärmisepa tänava mängud”, 
samuti on jõulukuu etenduste 
piletiga kaasas kingitus. 
Pärast aastavahetust on 
võimalik näha lastelavastuse 
pikemat ja täiendatud ver-
siooni suuremates teatrima-
jades üle Eesti.Sigakaruks kehastunud Andrus Bonzo Albrecht ja Lota rollis Getter Meresmaa 

Foto: Danel Rinaldo

või millest selline pidurda-
matu egotants?
Vägisi kippus mõte rändama 
laste kasvatamise teemadel. 
Tahtmatult leidsin end and-
mas Lota vanematele hin-
nanguid, kuid ka soovitusi ja 
õpetussõnu. 
Samas kerkisid õhku kahtlu-
sed ja võrdlused kodus kasva-
vate võsukestega. Kas minu 
seatud piirid neile on piisa-
vad? Kui lavalaudade ema jä-
tab pisut iseloomutu mulje, 
siis kas see tähendab, et ma 
peaksin ka endas seda otsi-
ma? Olema ehk karmim? Või 

hoopis armastavam?
Vestlus enesega, kuidas las-
test korralikke inimesi kasva-
tada, sai otsa, kui näidendis 
ilmus välja Lota isa. Ta mõjus 
rahustavalt ja usaldusväär-
selt. Jah, lastele on vaja isa, 
kes hukkamõistuta ja armas-
tavalt lapse õigele rajale jälle 
tagasi suunaks!

Headus võidab
Etenduse kõige nauditavam 
ja huvitavam tegelaskuju on 
Lota kaisuloom sigakaru 
Mõmm, kes originaalloos 
kuigi suurt tähelepanu ei saa.

Ivo Eensalu on aga loonud si-
gakarust karakteri, kes moo-
dustab Lotaga terviku, kus 
esimene tähistab lapse ego 
arengut ja teine inimese hin-
gelist poolt, evides siirast ja 
tingimusteta armastust.
Vähem tähtis pole ka sigaka-
ru n-ö ridade vahele kirjuta-
tud roll. Nimelt tundub ta 
olevat tüdruku südametun-
nistus ja aitab ka kõige tille-
malgi teatrikülastajal mõista 
hea ja halva olemust.
Fenomenaalne on see, et si-
gakarul puudub sõnaline osa. 
Ta aeg-ajalt häälitseb vaid sea 
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kombel, kuid tema soojus ja 
tohutu heatahtlikkus jõudis 
emotsiooni kaudu ikkagi 
publikuni.

Igale lapsele
Etendus on suurepärane kin-
gitus igale lapsele, aga ka lap-
sevanemale. Pealtnäha lihtne 
jutustus kõnetab tõenäoliselt 
paljusid.
Hoogne etendus on läbi põi-
mitud huumoriga ja südamli-
ke viisidega, mis lapsi haara-
vad ja lõbustavad. Kogu la-
vastus moodustab terviku, la-
vakujundus on mõnusalt dü-

naamiline ja näitlejameister-
likkust õhkab igast tegijast.
Kindlasti ei tasu heituda eel-
pool kirjeldatud Lota iseloo-
must ja arvata, et ta teie järel-
kasvule halba eeskuju annab. 
Teie laps teab väga hästi, et 
emale ei sobi loll karjuda ning 
kampsunisse auku lõigata ei 
ole sugugi ilus tegu. Pealegi: 
sigakaru valvab teie laste üle 
ja vaatab iga pahanduse kor-
ral küsivalt otsa. 
Mõelge näiteks Pipi peale - 
kui tema teie last ära pole rik-
kunud, siis Lärmisepa tänava 
Lota seda kindlasti ei tee.
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13. detsembrist muutus 
Euroopas kohustusli-
kuks toitumisalase tea-
be esitamine toidupa-
kenditel. Peamine prob-
leem inimeste toitumise 
juures on liigne soola, 
suhkru ja küllastunud 
rasvhapete tarbimine. 
Millele tuleks nende 
liigtarbimise vähenda-
miseks toitu valides 
enam tähelepanu pööra-
ta?

Tagli Pitsi, Tervise Arengu 
Instituudi ekspert

Katrin Lõhmus, Maaeluministee-
riumi toidu üldnõuete büroo 

peaspetsialist
Külli Johanson, Maaeluministee-

riumi toidu üldnõuete büroo 
peaspetsialist

Toidumärgistuse lugemise 
oskus aitab toidupoes teadli-
kumaid valikuid teha. Seejuu-
res on oluline teada, et koos-
tisosade loetelus esitatakse 
kõik toidu koostisosad sisal-
duse kahanevas järjekorras.

Valmista toit ise
Küllastunud rasvhappeid si-
saldavad ennekõike loomset 
päritolu toidud ja nendest 

Toitumisalane teave pakendil aitab teha targe

Lisatavate suhkrute tarbimise vähendamiseks tasub mahla, nektari 
ja mahlajoogi vahel valides eelistada mahla, kuna sellele ei tohi 
tootmisel suhkrut lisada. Kui palju mahlajooki suhkrut lisatud on, 
saab teada, kui võrrelda omavahel mahla ja mahlajoogi suhkru-
te sisaldust, arvestades ka mahla kogusega mahlajoogis. Samuti 
võib allpool toodud tabelist vaadelda, milline on nt vitamiin C 
sisaldus mahlatoodetes. Tabelist võib järeldada, et majanduslikult 
mõttekam on osta mahla ning lahjendada seda ise veega.

Energia/toitai-
ne/100ml

Õunamahl Õunanektar(-
mahla sisaldus 
50%)

Õunamahlajook 
(mahla sisaldus 
6%)

Energia 45 ca 44 kcal 43 kcal

Süsivesikud 11 g 11 g 11g 

sh lisatud 
suhkruid

0 g 5,5 g 10,34 g

Vitamiin C 34 mg 20,4 mg 2 mg

valmistatud tooted. Erandiks 
on kookos- ja palmirasv, mis 
samuti küllastunud rasvha-
peterikkad. Erandiks on ka 
kalad, mis sisaldavad pigem 
polüküllastumata rasvhap-
peid. Peamiselt tasuks paken-
ditelt vaadata just lihatoodete 
rasvade, sh küllastunud rasv-
hapete, sisaldusi. Valida tu-

leks need, milles küllastunud 
rasvhappeid kõige vähem või 
valmistada oma toit värskest 
toorainest ise.
Suhkruid võib tinglikult jaga-
da n-ö looduslikeks (nt mar-
jades leiduv glükoos, fruk-
toos, sahharoos, piimas lei-
duv laktoos jne) ja lisatud 
suhkruteks. Viimasteks on 

suhkrud, mida lisatakse too-
detele valmistamisel (nt mar-
jadele sahharoosi moosi val-
mistamiseks). Pakendile peab 
märkima tootes sisalduvate 
suhkrute üldkoguse, st tootes 
looduslikult sisalduvate 
suhkrute koguse koos lisatud 
suhkrute kogusega. Süsivesi-
kute alla kuuluvad lisaks 

suhkrutele ka tärklis ja kiu-
dained.
Suure panuse annavad suhk-
rute, eriti just lisatavate suhk-
rute tarbimisse tooted, mis 
toidupüramiidis asetsevad ti-
pus magusate näkside grupis. 
Näiteks karastus- ja mahla-
joogid, energiajoogid, jäätee, 
maitse- ja vitamiiniveed, 

kommid, šokolaadid, küpsi-
sed, magusad küpsetised, 
maiustused. Selliste toodete 
söömist peaks igal juhul pii-
rama.
Infot tootesse lisatud suhkru 
kohta leiate, kui loete toidu 
koostist. Koostisosade loete-
lus esitatakse kõik toidu 
koostisosad sisalduse kaha-

RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

270*185

275.-

189.-

459.-

425.-

425.- 270*150

271*200*52

200*170*40

115.-

125.-

10
0*

19
*3

5
20

6*
13

3*
36

223*151*94

119.-
184*85*80

149.-

lastevoodiDELFIN

lastevoodiFORMULA

2-pesukastiga
nurk vahetatav 

235*172*95 (210*165)

DIIVANILAUAD

JALANÕUDEKAPID

KUMMUTID 55.-
al.

39.-
al.

59.-
al.

299.-kööginurgadiivan+
laud+tumba+pink

KÖÖGIKOMPLEKT

178*320*
178*87 (270*128)

299.-

SU

PERHIND!

TULE JA VAHETA VANA MÖÖBEL JÕULUDEKS UUE VASTU!
NURGADIIVANID SUPERHINNAGA! LONDON narilastevoodi

459.- 189.-

200*93*67

599.-

SUPERHIND!
230*140*80 (200*125)
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12.12.12 kell 12:12 pani 
Hallikute perekond alu-
se kaubamärgile Päts.

Katrin Kivi

Pätsi kaubamärki kannavad 
nii Jaama tänaval asuv Pätsi 
Sahver kui ka Rakvere kesk-
linnas tegutsev Pätsi Pitsa-
kohvik. Jaama tänaval toode-
takse pagari- ja kondiitritoo-
teid, mida pakutakse müü-
giks ahjusoojalt. Pätsi too-
dangut saab osta ka Pätsi Pit-
sakohvikus, kus lisaks paku-
takse mitmekülgset kõhutäi-
det.
Pätsi Pitsakohvikuga samas 
hoones ja samade tegijate 
poolt on kohvikut peetud te-
gelikult juba 17 aastat. „Alus-
tasime Halliku kaubamärgi-
ga,“ meenutas Pitsakohviku 
esindaja Rando Hallik. „Vahe-
peal kandsime Hagari nime. 
Seoses Hagari kaubamärgi 
müügiga tuli sellest nimest 
aga loobuda. Samal ajal hak-
kas idanema hubase paga-
ritsehhi loomise mõte.“
„Tahtsime luua midagi täiesti 
erinevat ja tahame seda ka tä-
na,“ kommenteeris Hagarist 
loobumist ja Pätsi asutamist 
Heiki Hallik, kelle juhtida on 
Pätsi Sahver. „Hagar oli suur 
asi, mida tegime suurelt. 
Nüüd tahame teha väikest as-
ja, aga suurelt. Päts on elustii-

Päts kutsub sünnipäevapeole

Pätsi Sahvri meeskond: Jana Tölpus – hoolitseb selle eest, et kõik Pätsi kondiitritooted oleks 
kaunid ja suussulavad; Heiki Hallik - armastab üle kõige uute, enneolematute toodete valmista-
mist, väike üllatus peab meie „ igapäevase leivaga“ ikka kaasas käima;  Kaja Hallik – ootab 
lahkesti kliente Pätsi Sahvrisse ja kes parajasti tulemiseks mahti ei saa, saab soovijatele kõik 
hea ja parem üle Eesti teele saadetud. 

Foto: Ain Liiva

li ettevõte, millega toimeta-
mist alles õpime.“
Pätsi pere ootab oma sõpru ja 
kliente laupäeval, 17. det-
sembril Pätsi Pitsakohvikusse 
Vilde tänavale, kus peetakse 
sünnipäevapidu. Päev on täis 
sünnipäevasoodustusi ja ül-
latusi.

Päeva ajal tutvustatakse ka 
uut kliendiprogrammi. „Jah, 
hakkasime vastu võtma Cas-
hBacki kaardi kliente,“ ütles 
Rando Hallik. „Esimese hoo-
ga võtame CashBacki vastu 
vaid Pätsi Pitsakohvikus, 
Sahvris aga mitte. Meie vanad 
kliendid ei pea muretsema, 

ka olemasolevad kliendikaar-
did jäävad kehtima. Korraga 
aga mõlemaid soodustusi ka-
sutada ei saa.“
Sünnipäev kulmineerub sün-
nipäevakontserdiga. Kell 19 
esinevad Kaire Rapur ja Tanel 
Laud.

maid valikuid
nevas järjekorras, seega mida 
eespool on loetelus suhkur, 
seda enam on seda koguseli-
selt tootesse lisatud.
Näiteks võib võrrelda mait-
sestamata kohupiima suhk-
rusisaldust (sisaldavad ainult 
piimas looduslikult leiduvat 
laktoosi ehk piimasuhkrut) 
ning maitsestatud kohupiima 
suhkrute sisaldusi ja vaadata, 
kui palju need võivad sisalda-
da lisatud suhkruid.
Kui on teada, et tavalise ma-
gustamata kohupiima laktoo-
sisisaldus on umbes 3,5 
grammi 100 grammi kohta ja 
näiteks magus kakaokohupii-
mapasta sisaldab suhkruid 
kokku 15 grammi 100 grammi 
toote kohta, siis on viimase 
puhul lisatud suhkruid um-
bes 11 grammi/100g. Süües 
ära 300 grammise paki, olete 
saanud juba ligi 35 grammi li-
satud suhkruid (päevane 
maksimaalne soovitus 2000 
kcal juures on 50 grammi). Li-
satud suhkrute koguse vä-
hendamiseks toidus maitses-
ta võimalusel oma kohupiim 
ise.

Kuidas aru saada, 
et tootele 
on lisatud soola?
Tihti ületab ainult toiduaine-
test saadav soola kogus ilma 
lisatava soolata päevast mak-
simaalset lubatud tarbimist. 

Lisaks teada-tuntud soolari-
kastele toitudele sisaldavad 
seda suhteliselt palju ka meie 
igapäevased toiduained: leib, 
juust, sink, vorst. Nendest 
saadava soolakoguse vähen-
damiseks tuleks valida sama 
toidugrupi toodete seast välja 
need, mille soolasisaldus teis-
tega võrreldes on väiksem.
Töötlemata lihad on üldiselt 
suhteliselt naatriumivaesed 
(töötlemata liha ja linnuliha 
sisaldab kuni 100 mg naatriu-
mi ehk soolale ümberarvuta-
tult kuni 0,25 g soola). Paken-
dile märgitakse soolakogus 
ehk siis tootes sisalduv naat-
rium teisendatakse soolale 
(400 mg naatriumi on 1 
gramm soola) ning sinna lisa-
takse tootmisel lisatud soola-
kogus. Seega, kui liha paken-
dil on soola kogus 100 gram-
mis üle 0,25 g, võib eeldada, 
et sellisele tootele on lisatud 
soola.
Kõige parem näide siinjuures 
on hakkliha. Enamik inimesi 
teab, et hakklihasegudes on 
lisandid. Samas võib poeletti-
delt leida nimetuse „kodune 
hakkliha” alt nii tooteid, mil-
lele on lisatud soola, kui ka 
neid, millele soola lisatud ei 
ole. Ainult toote nime luge-
misest ei piisa, sest kui lisa-
tud soola osakaal jääb alla 1 
protsendi, siis lisatud soola 
toote nimetuses ei kajastu.
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KOHTLAJÄRVE, IIDLA, MALEVA 23
alates 30 m2 II korrusel

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

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

KOSE, KODU 2

17 m2  I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

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

VAADE LINNALE SINU KODUST
RAKVERES KUNGLA 7

2 tuba, 48,5 m², 5/5, uued aknad, WC ja duširuum

31 900 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

AVAR KODU HALJALAS
RAKVERE MNT 23

Kinnistu 1,1 ha, elamu 291 m², 6 tuba, abihooned

78 990 € UUS HIND!

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

67 900 € UUS!

MAJAOSA OMA KINNISTUGA
RAKVERES KREUTZWALDI 4a

Kinnistu 598 m², elamu 137,4 m², 4 tuba
Margus Punane,  504 9998

PRIVAATNE KOHT HALJALA SÜDAMES
KOOLI PÕIK 1

Kinnistu 1,5ha, elamu 82m², vesi sees, abihooned

37 990 € UUS HIND!

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

Margus Punane,  504 9998

Margus Punane,  504 9998

71 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

75 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

85 000 €  

Taivi Kask, 5567 1233

KODU VALLIMÄEL
RAKVERES TÕUSU 11

Kinnistu 1 364 m², 6 tuba, 198 m²

89 000 € 

UNISTUSTE AIAGA KODU JÄRVE KALDAL
VETIKUL JÄRVE 21

Kinnistu  1 877 m²,  3 tuba, 107 m²

110 000 €

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

KODU RAKVERE LINNAS
PIIRI 15

Kinnistu 760 m², 6 tuba, 183 m²

75 000 €

UNISTUSTE KODU RAKVERE LÄHEDAL
TOBIA KÜLAS

Kinnistu 5842 m², 5 tuba, 114 m²

95 000 €

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Asume aadressil Laada 29, Rakvere
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJAD

Andra Kivissaar
Maakler
Tel 5664 2161
andra@virumaainvest.ee

Müüa maja Arkna tee 8, Rakere, 
K r u n d i l  a s u v a d  g a r a a ž  j a 
ehitusjärgus maja, millest osaliselt 
alles vundament. Elamus olnud 
algselt kaks korterit. Majas olemas 
elekter 25 A ja vesi. Kanalisatsiooni 
trass kinnistu piiril. Hind 28 000 
EUR Helista 56642161 Andra.

Müüa Rakvere kesklinnas Kastani 
pst 15B suure pinnaga (341.8 m2) 
maja, krunt 559 m2. Hind 118 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

MÜÜA MAAD

Pille Kaasik
Maakler
Tel 5695 5582
pille@virumaainvest.ee

Ha l ja l a  v a l d ,  Ka n d l e  kü l a , 
m a a k a t a s t r i t u n n u s e d 
19003:001:0208, 19003:001:0036, 
19003:001:0069. Helista Lisete 
5233830

Müüa 2toaline korter Vinnis, 
Kiige tn 3. Korter on renoveeritud. 
Läheduses kool, lasteaed, kauplus 
ja spordikompleks. Hind 14 000 
EUR. Helista Lisete 5233830

Müüa ahiküttega 2toaline korter 
Kunderi tn 4 ärklikorrusel, vesi ja 
kanalisatsioon olemas. Hind 20 000 
EUR. Sobiv koht investeeringuks. 
Helista 56642161 Andra

Müüa 1toaline korter ajaloolises nn 
“Parunimajas” Karja tn 13, Rakvere 
pargi ja linna läbiva veesilma 
lähedal. Maja pika ajalooga, kuid 
vajab renoveerimist Hind 13 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa väga heas korras 3toaline 
korter Väike–Maarjas Lõuna 
tänaval.  Korteril  kaks rõdu, 
köögist ja magamistoast. Korteris 
vahetatud kõik aknad, rõduuksed 
ja metallist välisuksed. Pindala 
65,1 m2. Hind 26 000 EUR. Helista 
56642161 Andra

Müüa korter (71,2 m2) Haljalas 
Aia tn 5. Korteris vahetatud paar 
aastat tagasi kõik aknad. Seinad 
kaetud värvitava tapeediga, mis 
võimaldab oma maitse järgi kergelt 
muudatusi teha. Hind 19 200 EUR 
Helista 56642161 Andra

M ü ü a  R a k v e r e s  K a r j a  t n 
2 0  e s i m e s e l  k o r r u s e l  k a k s 
korteriomandit, mis on ehitatud 
s u u re k s  av a r a k s  k o r t e r i k s . 
Soojustatud, renoveeritud, uued 
ahjud, õhksoojuspumbad. Köögis 
ja saunas põrandaküte. Hind 59 
000 EUR. Helista Pille Kaasik tel. 
56955582

Müüa kuue toaga heas korras maja 
Sõmerul. Hea asukoht, metsa 
ääres. Krunt 3410 m2. UUS HIND 
109 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa raudtee ääres suure krundiga 
maja, vajab remonti, huvitavad 
puit  kaunistused.  Kinnistul 
kõrvalhoone nn pesuköök, garaaz 
ja kelder. Krunt 1549m2. Hind 33 
000 EUR Helista 53331805 Olev

Müüa nn “linnuriigi” alguses 
vaikses  ja  pr ivaatses  kohas 
ehitusjärgus elamu. raudbetoon 
paneelide ja väikeseinaplokkidest 
ehitatud majal on valmis keldri- ja 
esimene korrus, teine korrus välja 
ehitamata, ehitis kaetud ajutise 
katusega. Krundil kaev ja hoonesse 
on sisse toodud ka linna vee- ja 
kanalisatsiooni trassid. Krunt 753 
m2. Hind 25 000 EUR. Helista 
53331805 Olev

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutaja
Kuulutused

KUNDA, KASEMÄE 12

135 m2  I korrus
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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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5363 1873, 5559 8788 
kella 20-22

• Anda üürile 2toaline  kõigi 
mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas. Üür 150 €. Tel 5322 
6108

• Anda üürile Tapa linnas erinevad 
1-3toalised korterid. Info tel 
5110 478

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

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline k.m. korter. Tel 5812 
6244

• 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

• Anda üürile 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

•  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 töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid ja Ford Transit kaubik. 
Tel 5853 2450
• Müüa 2004. a Citroėn Berlingo 
51 kW. Kaasa suverehvid velgedel. 
Hind 5 500 €. Tel 5649 6241

• 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 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 Volkswagen Golf 4 Variant 
1.6i 06/2003. a 77 kW, bensiin, 
h õ b e d a n e,  u n i v e r s a a l k e re, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
kesklukk puldist, stereo, veokonks, 
valuvelgedel,  naastrehvidel, 
roosteta, väga korralik, kehtiv 
ülevaatus 06/2017, 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

• 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa Rägavere teel ahiküttega 
mugavusteta  kö öktub a  (15 
m 2 ) .  Ta l v e p u u d  o l e m a s . 
Tingimisvõimalus. Kiire! Hind 5 
800 €. Tel 5354 3758

• Müüa 1toaline  ahiküttega 
korter Sõmeru vallas Vaekülas 
koos aiamaaga. Renoveeritud 
vannituba ja köök, vahetatud 
aknad, aktiivne korteriühistu. 
Hind 2 900 €. Tel 5568 5956, esta.
botvin@mail.ee

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tapa linnas, II k. Hind 6900 
€. Tel 5697 5317

• Müüa keskküttega 1toaline 
korter Tamsalus. Tel 5680 1965

• Müüa 1toaline k.m. korter 
Kundas Kasemäe 11 II korrus. 
Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Kundas. 100 € + kom.maks. Tel 
+358 4070 21378

• Müüa Rakvere kesklinnas 
2toaline k.m. korter. Tel 5848 
2025

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

• Müüa 3toaline korralik 
keskküttega korter Laekvere 
alevikus. Pildid kv.ee. Hind 7 
500 €. Tel 5821 5045, e-mail 
albenz@hotmail.com

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

• 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

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Hyundai Santa Fe, 02/2005a. 
2.0(92kw), diisel automaat, 4x4, 
must met. Sn 185065km 
Hind: 3990.-

Peugeot Bipper, 05/2013a. 
1.4(54kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 67 370km. 
Hind: 5990.-

Peugeot 208, 09/2012a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
sinine met. Sn: 67 500km. 
Hind: 6490.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. 
Hind: 6990.-

Peugeot 308, 05/2012a. 
1.6(68kw), diisel, manuaal, pruun 
met. Sn: 145 065km. 
Hind: 7290.-

Peugeot 3008, 10/2011a. 
1.6(88kw), bensiin, manuaal, 
halle met. Sn: 134 865km. 
Hind: 7790.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
valge. Sn: 26 165km. 
Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 112 470km. 
Hind: 10 950.-

Peugeot 2008, 10/2013a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, 
beež met. Sn: 25 383km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 27 520km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 15 865km. 
Hind: 11 490.-

Renault Captur Intense, 
07/2013a. 0.9(66kw), bensiin, 
manuaal, oranž met. Sn: 14 
200km. Hind: 11 990.-

Renault Trafi c 6-kohta, 
09/2012a. 2.0(66kw), diisel, 
manuaal, kaubik, valge. Sn: 114 
400km. Hind: 12 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2(85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 5545km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Acenta, 
02/2014a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 63 
920km. Hind: 15 990.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 7240km. Hind: 16 990.-

Nissan Murano Tekna, 
01/2012a. 2.5(140kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 176 
540km. Hind: 16 990.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
automaat, hall met. Sn: 2200km. 
Hind 17 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 
06/2016a. 1.2(85kw), bensiin, 
manuaal, valge met. Sn: 7900km. 
Hind: 18 990.-

Renault Kadjar Intens, 
07/2015a. 1.2(96kw), bensiin, 
manuaal, pruun met. Sn: 18 
300km. Hind: 19 900.- 

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

Tel 5164 685

rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3

CAROLA ÖÖKLUBI/
SAUN

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

•  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!

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

19 000 € 74,7 m²

MÜÜA MAJA 
LINDA TN, TAPA

• Kinnistu 709 m², 2 korrust, 3 tuba
• Köök, kuivkäimla, abihoone
• Kommunikatsioonid kinnistu piiril

Andrus, 527 1011

84 000 € 190 m²

MÜÜA ELAMU
VANAMÕISA KÜLA, HALJALA

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

Andrus, 527 1011

8 900 € 5554 m²

MÜÜA ELAMUMAA
EISMA KÜLA, VIHULA

• Kinnistu paikneb kõrgemal kohal
• juurdepääs avalikult teelt
• Mereni ca 1 km

Andrus, 527 1011

515 € 75,1 m²

ANDA ÜÜRILE BÜROORUUMID
LAADA TN, RAKVERE

• I korrus
• Eraldi sissepääs
• Gaasiküte

Andrus, 527 1011

360 € 74 m²

ANDA ÜÜRILE BÜROORUUMID
LAADA TN, RAKVERE

• II korrus, WC/dušš
• Heas seisukorras/renoveeritud
• Parkimine hoovis

Andrus, 527 1011

Soovitakse osta 2-toalist 
korterit. 527 1011

OST

• Üürin 1toalise korteri või toa 
pesemisvõimalusega Rakveres. 
Tel 5392 4964

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

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

•  Otsin  2-3toalist  korterit 
Rakveres.  Võiks asuda kuni 
kolmandal korrusel. Tel 56271 
0005

• Ostan 1-2toalise korteri Tapal. 
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

• Ostan auto, pakkuda võib kõike 
marke. Helistage julgelt. 700 €. Tel 
5809 6086

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

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

OST
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

• 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

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    

• Erinevad elektritööd, boileri 
remont. Tel 5890 2983

• 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

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

• Lammutustööd. Info 5330 5970

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

* 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 

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

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

TEENUSED

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

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 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

• 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
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WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee
• 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

• 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

• 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

• 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

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

• 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)

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAAUDITID 
• ENERGIAMÄRGISED
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

Tule registreeri end meie 

püsikliendiks 

ning osale 30€ 
teenustööde 

kinkekaardi loosimises!

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere
 Tel 322 4534

Vaata 

www.koridor.ee 
ja võta ühendust. 

 info@koridor.ee, 

mob: 55512094
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•  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

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

KÜTTEPUUD

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

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

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

•  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 saetud-lõhutud lehtpuu 
ja metsakuiv okaspuu küttepuu. 
Vedu tasuta. Tel 5399 1810

• 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)

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%

MüüaMüüa
JÕULU-JÕULU-
KUUSEDKUUSED

Posti 4,
Rakveres 

E - P  9-19
Hinnad 5-20 €/tk

• 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

KODU

•  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

•  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

•  O s t a n  v a n u  1 9 7 0 - 1 9 9 0 . 
a  v a l m i s t a t u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 5291 288

• Ostan veneaegseid vinüülplaate 
ja valikuliselt raamatuid. Tel 503 
9650

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

OST

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

• Aurupuhastusteenus. Kolimis-
teenus. Tel 5646 7038

• Jõulud juba ukse ees aga diivan 
või vaip vajaks puhastamist? 
Ke emiline puhastus  Lääne 
-Virumaa piires! Tel 5682 6727

•  Koristusteenus Lääne-
Virumaal! Pakume soodsa 
h i n n a g a  k o r i s t u s t ö ö d 
Rakveres ja selle ümbruses! 
H o o l d u s k o r i s t u s t , 
t ü h j e n d u s k o r i s t u s t  j a 
trepikodade koristust. Täpsem 
info www.bahtale.eu. Tel 5596 
8282

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

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 

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

•  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

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

• Müüa rõõmsates vär vides 
laste lemmiktegelastega tekid. 
Mõõdud 1,5×2,0 (50 €) ja 1,0x1,0 
(20 €). Tel 5837 8903

• Müüa odavalt kirjutuslaud ja 
Ikea tugitool. Tel 5678 9892

• Müüa elektroakustiline kitarr 
Villiams. Hind 40 €. Tel 5639 2205

• Müüa soodsalt kušett (90x200, all 
pesukast). Tel 5345 1016

• Müüa soodsalt praktiliselt uus 
lumepuhur.  Asub Rakveres. 
Samas soodsalt müüa Nissan 
Primera. Tel 5565 4047

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

• Rakveres müüa jõulukuuski. 
Hinnad soodsad. Tel 5349 9628

• Ostan kasutamata Pioneer 
pliidi. Tel 5844 7898

• Ostan sepaalasi. Tel 5558 3686

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

• 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

• Ostan männipalki. Tel 526 
3784
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LOOMAD

VANAVARA

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

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

METS

• 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

• Tee lapsele kingitus. Müüa 
tubased jänkud. Tel 5845 5248

• Müüa 1a pisike toakoerake ja 
kits odavalt. 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

PÕLLUMAJANDUS
Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

• 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

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

OST

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

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

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

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

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

•  O s t a n  v a n u  1 9 7 0 - 1 9 9 0 . 
a  v a l m i s t a t u d  Ve n e  1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 5291 288

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

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

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

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!

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudumist leinates sääl,

tal kaaslaseks vihmade sadu,
neil piiskadel pisara hääl…

Sügav kaastunne Heinole, Helmutile, 
Urmetile ja Hindrekule 

kalli abikaasa, ema ja vanaema 
kaotuse puhul.

Tunnevad kaasa 
Ago ja Ülle perega 

Avaldame kaastunnet Svetlana 
Globenkole tema kalli

 ema
kaotuse puhul.

Haljala Sämmi Grilli 
kollektiiv

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

kuulutused.kuulutaja.ee
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18. detsembril toimub 
Estonia Talveaias Ülle 
Ulla kirjutatud raamatu 
„Ma armastan Estoniat“ 
esitlus. Raamat kätkeb 
armastatud balletitant-
sija ja näitleja Ülle Ulla 
(1934-2016) mälestusi 
oma elust ja paljudest 
teekaaslastest Estonia 
teatris.

Marvi Taggo

Ülle Ulla ema oli Draamateat-
ris masinakirjutaja ning soo-
vis väga oma tütart näha ar-
tistina – see amet oli toona 
moes. Esmakordselt astus Ül-
le Ulla professionaalsele lava-
le Draamateatri lavastuses 
“Pöialpoiss.” 7. novembril 
1943. aastal.
Ülle Ulla on mõtisklenud, et 
väikesena ei olnud teda kuna-
gi vaja otsida, igal võimalikul 
hetkel võis ta leida tantsi-
mast. „Ainult et keegi ei tohti-
nud tantsimist pealt vaadata. 
Muusika mängis vist minu 
sees,” mäletas Ülle möödu-
nust.

Ballett, varietee 
ja draama
1953. aastal lõpetas Ülle Eesti 
Riikliku Koreograafiakooli 
ning suundus balletitantsi-
jaks Estoniasse. Ühe oma 
suurrolli tegi ta etenduses 
„Boleros“, kus Ülle tantsis 
ainsat peategelast, naist, keda 
saatsid 14 meest.
Haige põlve tõttu pidi Ülle 
aga balletitantsimisest loobu-
ma. „Ma olen palju operat-
sioone oma elus pidanud üle 
elama, uuesti ärkama, jalgele 
saama. Selle kõige kõrval tun-
duvad kõik teised raskused 
kergematena. See võib olla 

Ülle Ulla kirjutas elu raamatuteks

Elulooraamatus „Terpsichore tiiva all” kirjutab Ülle 
Ulla: „Nii ma siis istun nüüd keset Talveaeda ümmar-
guse laua taga, ees tassitäis tulist kohvi, ja mõlgutan 
mõtteid....Ma mäletan idamast-adamast, et selles pikas 
seinas oli siis, kui Talveaia kohal oli veel teatri siseõu, 
rida avaraid aknaid vaatega siseõuele. Ja äkki torkab 
mulle pähe ootamatu avastus-täpselt sellel kohal, kus 
ma praegu istun, kohvitass ees, seisin ma üle viiekümne 
aasta tagasi, alumiiniumplekist piimamannerg näpu ot-
sas, ja ootasin oma järjekorda, et linlastele, teatrirah-
vale piima toov talumees mulle ämbrisse piima valaks.”

Ülle Ulla 2015. aastal Eesti teatri aastaauhindade jagamisel. 
Foto: Teet Malsroos

muidugi šokk, aga balletiar-
tist on sellega harjunud, kui 
lühike on elu teatris,” on nai-
ne öelnud.
Ülle Ulla oli aga äärmiselt 
mitmekülgne artist, kes ikka 
uusi väljakutseid leidis. Naine 
esines Viru varitees ning oli 
esitantsija Leningradi Mu-
sic-Hallis, kus tema jalg 
can-cani tantsides kõige kõr-
gemale tõusis. Ka draamalava 
ei jäänud Ülle poolt valluta-
mata.
Lisaks avanes Ülle ees veel 
üks uks – kirjutamine. 2003. 
aastal ilmus Ülle Ulla auto-
biograafia „Terpsichore tiiva 
all”, mille ta enda sõnul kirju-
tas suvekodus Hiiumaal puu 
all pliiatsijupiga.

Raamatud
Pärast Ada Lundveri raamatu 
ilmumist tegi kirjastus Kunst 
Ülle Ullale ettepaneku oma 
mõtted kirja panna, et keegi 
kirjanik need raamatuks kir-
jutaks. Ülle on meenutanud, 
et pärast haigevoodit, pärast 
mitut unearteri operatsioone, 
tundusid öeldud sõnad „ma 
kirjutan oma eluloo ise“ ker-
ge narkoosi järgse sonimise-
na.
„Endalegi ootamatult pakku-
sin iseennast. Kartsin, et läbi 
teise sule võivad minu mõt-
ted saada teise kõla ja mõni-

kord kõlada hoopis valesti. 
Tahtsin, et ka minu lapselap-
sed saaksid kuulda, mida 
head minu töö kohta öeldud 
on. Haudusin mõtteid ja kir-
jutasin kokku umbes pool-
teist aastat.“
Muidugi oli Üllel kaasaegse 
tempo ja tehnikaga raske 
sammu pidada. Ta ei osanud 
ka arvutiga midagi muud te-
ha, kui kirjutada. Tütrepoeg 
Mattias Sonnenberg aitas va-
naema.
Mälestusteraamatus, „Ma ar-
mastasin Estoniat” räägib Ül-
le Ulla vanast Estonia teatrist 
ja tuntud artistidest, keda on 
laval ja lava taga näinud. Näi-
teks on juttu lauljanna Mari 
Kampist ning Endel Pärnast, 
kes steppis ja oli rohkem 
õhus kui maa peal. Aga ka Su-
lev Nõmmikust, kes oli toona 
veel lavaelektrik ja koos Vello 
Viisimaaga tasapisi esimesi 
rolle tegema hakkas.
Raamatule on kirjutanud lisa-
sid ka lapselaps Mattias, kes 
palju aastaid elas vanaemaga 
samas korteris. Mattias oli 
n-ö teatripoiss, kes vanaema-
ga Estonias etendusi vaata-
mas käis.
Esialgu jagas Ülle seda raa-
matut vaid tuttavaile. Nüüd 
annab aga kirjastus SE&JS 
selle välja koos Ülle lauldud 
lauludega CDga.

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

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

N B !  P a l u m e  e t t e 
helistada!

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA LEILI-
SAUN

* Grilliruum
* Võimalik üürile anda 
peoruum erinevateks 

tähtpäevadeks (kuni 20 
inimest)

 
14-16 naised 

  17-22 mehed
Pensionärid/lapsed 5 €

Saun avatud 
igal reedel

Täiskasvanud 7 €
Info tel 5044 884

• 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 Tiibeti piimaseent. Asub 
Rakveres. Tel 551 7670

•  HS Hambaravis Koidula 1 
Tsentrumi III korrus hammaste 
ravi ja proteesimine. Leping 
haigekassaga. Tel 324 3540

MUUD

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Seisuga 15. 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

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

kalmuseaded
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

JÕULUKUUSED MÜÜGIL 16. detsembrist!

K

Laupäeval, 17. detsembril turul 
Saaremaa lambavillast, meriinovillast ja 

koerakarvast lõnga müük!

*

TUTVUS TEATED

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

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

•  H e a  s o o j a  s ü d a m e g a 
päkapikume es  60+,  helista 
naisele, kes usub, et päkapikud 
on pühadekingiks  sobivad. 
Jõuluvana sobib ka. Hindan ka 
ausust. Helista telefonile 5613 
9001, päkapikuproua

• 50a pahedevaba mees tutvub 
sümpaatse nais ega  kooselu 
eesmärgil. Tel 5392 4964

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

Eraisikute kuulutuste vastuvõtt Rakveres Vilde 6a Grossi 

Toidukaupluste kaupluses Joogid 

iga päev 10-22

Kuulutuse saab sisestada kuulutused.kuulutaja.ee, edastada 

telefonil 32 25 093  või saata kuulutuse tekst e-postile 

kuulutus@kuulutaja.ee
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Lembit Uustulnd on elu-
põline meremees, kelle 
sulest ilmunud ka mit-
med romaanid. Kirjuta-
mine on mehe sõul oma-
moodi tõbi, mis üle ei 
lähe.

Kaire Kenk

Lembit Uustulnd on sündi-
nud Saaremaal Kuressaares 
1952. aasta 25. juulil. Tema 
perekonnas olid nii kirjandus 
kui meri igapäevased nähtu-
sed. Juba varasest noorusest 
mäletab ta vanatädi keeldu 
„Poisid, võtke kära vähemaks, 
Vana kirjutab!”. Vanaks hüüti 
Lembitu isa Albert Uustulndi.
„Vana ütles ikka, et nii kaua 
kuni saad, ära kirjuta. Nüüd 
mõistan, miks ta nii ütles. 
Kirjutamine on omamoodi 
tõbi, mis kord külge hakanu-
na enam üle ei lähe. Keegi ei 
sunni ju sind, ise tahad. See 
on sisemine sund, püüad omi 
ideid paberile panna ja teiste-
ga jagada,” rääkis Uustulnd.
Isalt päris mees tõenäoliselt 
ka armastuse mere vastu, mis 
viis ta pärast keskkooli lõpe-
tamist 1970. aastal Peterburi 
Kõrgemasse Merekooli.

Pere kui toetav tagala
Lembit Uustulnd on aasta-
kümneid olnud nii kala- kui 
reisilaevade kaptenisillal. 
„Kaugsõidu -meremehe pe-
re-elu kippus kujunema roh-
kem postkaartide vahetami-
seks ja nende vaatamiseks. 
Sõitsin Aafrika liinidel ne-
li-viis kuud korraga, Eestis 
olime neli-viis päeva,“ mee-
nutas Uustulnd. „Saaremaale 
oli väga raske jõuda. Naine 
käis mind Tallinnas vaata-
mas, et kas olen üldse elus. 
Lõpuks sai sellest villand ja 
kolisin ümber kalurikolhoosi 
Saare Kalur, kus sõitsin ka-

lalaevadega kaheksa aastat 
Lääne-Aafrika ja Saaremaa 
vahet. Pärast seda sõitsin 17 
aastat välislaevadel, alustasin 
inglaste juures.“
Tänavu täitus Uustulndil 
kümme aastat töömehepõlve 
Tallinkis. „Olen selle ametiga 
väga rahul, ehkki vandusin 
kunagi endale, et ei hakka 
iialgi reisilaeval tööle. Miks? 
Kaubalaevaga on nii, et kui 
kaubad laeval trümmi kinni 
paned ja hästi paned, siis 
võid mureta olla. Reisijad on 
aga üks selline kaup, kes 
muudkui kooserdavad möö-
da laeva ringi ja teevad ainult 
pahandust,“ muigas kirja-
mees.
Pere toetus on ühele mere-
mehele hindamatu väärtuse-
ga. „Meremehe peres peab 
teine pool olema väga tugev. 
Meremehe naine – see on 
lausa eri amet, igaüks toime 
ei tule,“ ütles Uustulnd.
Tema abikaasa Erika on pro-
viisor. Koos on üles kasvata-
tud poeg ja tütar, kes nüüd 
juba täisealised. „Mul on ve-
danud. Ausalt,“ sõnas kapten. 
Eerika on meremehest abi-
kaasa Lembitu tagalat kind-
lustanud 46 aastat.

„Suur hall“ käib peal
Uustulnd nentis, et meri või-
mendab kõiki mõtteid ja tun-
deid. Hea kujund selle jaoks 
on Juhan Smuuli kirjeldatud 
„Suur hall“.
„See käib mul juba 46 aastat 
peal ja lõppu pole veel näha,“ 
muigas Uustulnd. „Nii palju 
on mul staazhi, sellest kapte-
nina 31 aastat.“
Mehe sõnul unistad merel ik-
ka sellest mida ei ole – pere, 
naine, sõbrad. „See hakkab 
kummitama. Seepärast ongi 
merel väga hinnatud kõik 
naeru- ja naljamehed, män-
gumehed, pillimehed,“ rääkis 
ta. „Kalalaevadel sõites kestis 
keskmine reis ju kuus kuud. 
Minu kõige pikem tööots on 

kestnud üheksa kuud. Kau-
balaevaga käid vähemalt sa-
damates. Aga kalalaeval pea-
vad olema väga nutikad ini-
mesed, et rutiinist mitte lol-
liks minna,“ vaatas Uustulnd 
oma meremehe-elule tagasi.
„Jõulud on tulemas. Mere-
meeste jaoks on jõulud üks 
selline suhteliselt kurb aeg. 
Ikka kipub mõte kodu poole 
minema. Mina olen oma jõu-
lueelseid mõtteid paberile 
pannud. Isegi kirjutanud luu-
letuse „Jõulud merel” ja ju-
tustuse „Jõuluämber“.“ jutus-
tab kirjamees.

Tööajast raamatuid 
ei kirjuta
Lembit Uustulnd on kirjuta-
nud kaheksa raamatut. Esik-
romaan „Kiikhobune Antver-
penist” ilmus 1999. aastal 
ning selle valmimine võttis 
viis aastat.
“Pidevalt räägiti ajakirjandu-
ses, et eestlase parim roog on 
teine eestlane. Mul sai vil-
land. Nii kujutasingi kaht ees-
ti meest, kellest üks Nõuko-
gude, teine USA luure teenis-
tuses. Võimaluse avanedes 
unustavad nad oma isandad 
ja teevad midagi oma väikese 
rahva heaks. Selle kohta võiks 
öelda Saaremaa mehe naiiv-
sus. Ja „Kiikhobune“ ongi 
taotluslikult naiivne romaan. 
Aga selliseid inimesi on ka 
tarvis,“ arvas kirjamees.
Järgmised romaanid, „Süva-
meri“ (2001) ja „Reis võlgu“ 
(2004) sündisid juba kindlas 
teadmises, et kirjutamine on 
siiski saatus ja sisemine sund.
„Süvameri“ on autori sõnul 
raamat inimesest ja merest. 
„Merel ilmnevad tihtipeale 
inimeste iseloomu kõige äär-
muslikumad küljed ning lei-
dub ka selles raamatus põne-
vaid olukordi, konflikte, ar-
mastust ja inimeste võitlust 
iseendaga, mis võib mõni-
kord olla raskemgi kui võitlus 
stiihiaga.“

Uustulndi sulest on ilmunud 
ka lasteraamat „Ta ujub siis-
ki…“. See on pooldokumen-
taalne jutustus, kuidas Uus-
tulndi tütrepojad Mats ja 
Tõnn vanaisaga reisi Rootsi 
kaasa tegid, mida nad laevas 
nägid ja millistest sündmus-
test osa said. Kõige selle käi-
gus saab väike lugeja tutta-
vaks reisilaevaga, ametimees-
te ja nende töödega, käia kü-
las Rootsi kuningal ning imet-
leda muuseumis  kuulsat sõ-
jalaeva „Vasa“. 
Uustulnd on kirjutanud ka 
mõned näidendid, paar kuul-
demängu, luuletusi ja loonud 
merelaule.
„Minu käest on palju küsitud, 
kas saan raamatuid kirjutada 
ka tööajast. Paraku see nii 
lihtsalt ei käi. Kapten vastu-
tab miljoneid maksva laeva ja 
inimeste eest ja see vastutus 
istub sul kõvasti kuklas kinni. 
Võid ju midagi muud mõelda, 
aga mina nii kõva mees ei ole, 
et suudaksin kahte asja korra-
ga teha,“ naeris Uustulnd.
Oma lugudes tahab kirjamees 
näidata meremeeste argipäe-
va, kuid neis on ka fantaasiat. 
„Mina ei ole elanud üle piraa-
dirünnakut, nagu juhtub raa-
matus „Reis võlgu“ ega „Süva-
merele“ sarnast laevahukku 
kindlustusraha kättesaami-
seks. Aga niisugused asjad 
ometi juhtuvad,“ mõtiskles 
Uustulnd. Ta lisab, et suuri-
maks rõõmuks on pakkuda 
lugejaile mõnusaid elamusi. 
„Mulle hirmsasti meeldib, kui 
olen suutnud luua tõese pil-
di.“
Leiba kirjutamine mehele 
lauale ei too. „Kirjutan ühte 
raamatut kaks-kolm aastat. 
Tiraazhid on väikesed, viima-
sel lasteraamatul oli see 1000 
eksemplari. Käin antikvariaa-
tides oma vanu raamatuid ot-
simas, kui vahel on vaja neid 
kellelegi kinkida,“ muigas kir-
janik.

Laevakaptenist kirjanik otsib oma Laevakaptenist kirjanik otsib oma 
raamatuid antikvariaatidestraamatuid antikvariaatidest

Lembit Uustulndi (paremal) kirjutatud, Lembit Uustulndi (paremal) kirjutatud, 
kapten Ülo Kollost (vasakul) rääkiva raama-kapten Ülo Kollost (vasakul) rääkiva raama-
tu „Mereelu – elumeri“ esitlusel Solarise tu „Mereelu – elumeri“ esitlusel Solarise 
keskuse Apollo raamatupoes. keskuse Apollo raamatupoes. 

Foto: Arno SaarFoto: Arno Saar

Arhitektuuriraamat 
pöörab eestlasi puidu-usku
Ilmus raamat „Puit Eesti arhitektuuris“, mis pöörab tähele-
panu viimase kahekümne aasta jooksul vabas Eestis valmi-
nud silmapaistvatele puitehitistele. Raamatu väljaandmise-
ga tähistab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit oma kahe-
kümnendat tegutsemisaastat.
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimehe Ma-
rek Kase sõnul on viimase kahekümne aasta jooksul puit 
Eesti arhitektuuris taas kanda kinnitanud, mistõttu nüüd 
sobiv hetk pöörata tähelepanu vabas Eestis valminud sil-
mapaistvatele puitehitistele.
„Nõukogude ajal ehitusmaterjalina põlu all olnud puit tegi 
läbi tõelise taassünni. See on üks moodsamaid materjale 
üldse – keskkonnasõbralik, taastuv, taaskasutatav ja väikese 
ökoloogilise jalajäljega,” selgitas Kase
Ta nentides, et kuigi põhjused puitu ülistada on paljuski 
uued, tuntakse puitu ehitusmaterjalina juba aastatuhan-
deid. Kase lisas, et suure tõuke raamatu koostamiseks andis 
ka kaks aastat tagasi valminud teos Tallinna puitarhitektuu-
rist, mis pälvis valdkonna spetsialistide ning asjaarmastaja-
te seas tähelepanu ning kiitust.
Raamatus „Puit Eesti arhitektuuris” leiab põhjalikumat kä-
sitlemist 65 objekti, mille konstruktsioonis või viimistluses 
kasutatud märkimisväärsel hulgal puitu. Lisaks on esile too-
dud veel sadakond objekti ainult illustratsioonidena.
Samuti on laiemalt vaadeldud puitarhitektuuri tagamaid – 
praktilisest aspektist tuleohutuse küsimusi ja puitkonst-
ruktsioone läbi aegade ning vaimsema poole pealt puidu 
rolli meie rahvuslikus mõttemaailmas.
„Ootuspäraselt on siin ülekaal elamutel, kuigi viimastel aas-
tatel tungib puit üha julgemini ka äri- ja meelelahutushoo-
nedesse,” lausus Kase. Valdkonnast parema ülevaate saami-
seks on hooned raamatus jaotatud temaatilistesse plokki-
desse, millest igaühe ees paikneb ka teemat laiemalt käsit-
lev sissejuhatus. 
Raamatu koostaja ja toimetaja Leele Välja sõnul on arhitek-
tuuri kontekstis hakatud üha rohkem rääkima inimeste ja-
gunemisest puu- ja kiviusku. „Selles raamatus tutvustatud 
majade taga on puu-usku inimesed – arhitektid, tellijad, 
ehitajad. Vaadates puitmajade arengut viimaste aastaküm-
nendite jooksul, paistab, et puu-usku inimesi tuleb üha 
juurde,” selgitas Leele Välja
Ta rõhutas, et raamatu väljaandmisega soovitakse julgusta-
da inimesi puidu kasuks otsustama, vabanema eelarvamus-
test ja hirmudest selle ees, kuna suurimaks takistuseks pui-
du levimisel ehitusmaterjalina on niinimetatud hirmufak-
tor. „Nõukogude aega mäletavatel inimestel seostub parata-
matult puit millegi tuleohtliku ja ebastabiilsega, mis täna-
päeval enam paika ei pea. Puidutehnoloogiad on niivõrd 
palju arenenud, et puidust on võimalik ehitada ka tulekind-
laid korrusmaju,” lausus Välja.
Tal on rõõm, et 352 lehekülje paksune raamat annab aimu 
kogu Eestis toimuvast. „Kui sageli kurdetakse, et elu on pea-
linna poole kaldu, siis puitarhitektuur seda kindlasti pole – 
pealinnas kipub puitarhitektuuri nappima,” lisas koostaja.
Raamatus kirjutavad Joosep Metslang, Valdur Mikita, Karin 
Paulus, Märt Riistop ja Leele Välja. Raamatu väljaandjaks on 
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Teoses on ingliskeelsed 
resümeed ja kahes keeles pildiallkirjad.

Kuulutaja

Leele Välja ja Marek Kase.
Foto: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
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Kunstnikud Raimond 
Kukuškin ja Gitta Johan-
na Nõgu pakuvad linna-
rahvale võimalust Arto-
Rich Studios end maali-
mise kaudu loominguli-
selt välja elada. Kellele 
ja milleks?

Katrin Kivi

Raimond Kukuškinit tuntakse 
valdavalt tätoveerijana, kuid 
hoopis maalimine on see, mis 
seob teda kutselise kunstniku 
ja Rakvere Eragümnaasiumi 
kunstiõpetaja Gitta Johanna 
Nõguga. Koos on nad käima 
lükkamas maalimise kursust.
Gitta Johanna Nõgu selgitas, 
et neljapäeviti kell 18-20 Ar-
toRich Studios kokku kutsu-
tud maali ja joonistamise 
kursus on elu loomulik kulg. 
„Tunneme Raimondiga ük-
steist juba mõnda aega ning 
oleme ikka ja jälle kokku 
saanud, et kogemusi vaheta-
da,“ rääkis ta. „Hea on koos 
õppida ja oma loomingu üle 
arutleda.“
„Sahtlist ei saa ju tagasisidet,“ 
arvas Nõgu. „Sattusime siis 

arutama, et kui meil on 
kooskäimist vaja, siis ehk on 
ka teistel. Nii sündiski kursus, 
kuhu on oodatud kõik, kes 
soovivad endas joonistamise 
oskusi arendada. Varajasem 
kogemus pole oluline.“

Andetuid polegi
Gitta on seda meelt, et ande-
tuid inimesi pole olemas. 
„Reaalsuse väljendamiseks 
on tänapäeval olemas fo-
toaparaat,“ muigas ta vas-
tuseks, kui siinkirjutaja 
püüdis võrrelda oma joonis-
tamise oskust ja avada vaa-
tenurka joonistamise ande 
kohta. „Võtame näiteks Picas-
so - ta on öelnud, et püüdis 
terve elu joonistada nagu re-
nessansiaja kunstnikud, kui 
nüüd õpib joonistama nagu 
laps.“
„Kõik, mis käe seest tuleb, on 
õige,“ oli Gitta veendunud. 
„Kui joon tuleb kõver, siis vii-
tab see mingile kõverusele 
inimese sees. See pole hea, 
ega halb, see on eneseväljen-
dus.“
Gitta täheldas, et inimesed ei 
julge uusi asju proovida. Ta 
rääkis, et juhendades ka ühte 
käsitööringi, on ta kuulnud 
väiteid: ma ei oska, ei saa, 

olen liiga vana, pole aega. 
„Olen õppinud kunsti terve 
oma teadliku elu, sellest 
üheksa aastat Tartu Kõrge-
mas Kunstikoolis, õpetaja ol-
nud seitse aastat,“ kinnitas ta. 
„Mul on omad nipid, kuidas 
käsi vabaks joonistada, ja ma 
usun, et olen võimeline ka 
teisi õpetama.“

Palju maksab?
Osaluspanus on 20 eurot. 
„Jah, see on tööl käiva 
täiskasvanud inimese panus. 
Osaleja saab selle eest kõik 
vajaminevad vahendid: lõu-
endi, värvid jms,“ selgitas 
Raimond Kukuškin. „Samas 
ei ole meil siin midagi kivisse 
raiutud. Kõik on kokkulepete 
küsimus.“
„Meie esmane eesmärk pole 
raha teenimine,“ rääkis kun-
stnik. „ ArtoRich Studio sai 
loodud ühise mõttemaailma-
ga inimeste kogunemise 
paigaks. Ka siin kursusel 
soovin eelkõige, et oleks 
mõnus koos aega veeta ja 
kunsti luua või nautida.“
Arto Rich Studio asub Rak-
veres, Tallinna mnt 16, inter-
netipesa asub Facebookis Ar-
toRich Studio nime all. 

Sahtlist ei saa tagasisidet
Raimond Kukuškin ja Gitta Johanna Nõgu

Foto: Katrin Kivi

Betoonehitiste konkursil 
osaleb Saare Villa
Eesti Betooni-
ühingu ja Eesti 
Ehitusmaterjalide 
Tootjate Liidu 
korraldatavale 
konkursile „Aasta 
betoonehitis 
2016” esitati 20 
nominenti. Teiste 
hulgas seati üles 
Vinni vallas asuv Saare Villa, mille arhitektideks on Emil Ur-
bel ja Aleksandr Zverev.
„Eesti betoonehitiste võistlus ilmestab kujukalt, millised on 
tänased Eesti tõmbekeskused,” sõnas Eesti Betooniühingu 
juhatuse esimees Tiit Roots.
Tavapäraselt on võistlusel osalemas hulgaliselt eramuid ja 
kortermaju. Üles on seatud väga esinduslikud hotellihoo-
ned, samuti uued koolimajad.
Konkursi eesmärgiks on leida ja esile tõsta ehitisi, mille nä-
gusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus demonstreeri-
vad betooni kui kodumaise materjali eeliseid ja võimalusi.

Kuulutaja

Eipri jõululaadal
pakutakse kohalikku 
kaupa
Väike-Maarja vallas asuv 
Eipri küla ootab pühapäe-
val, 18. detsembril kell 11–
14 külamajja jõululaadale.
Kohalikud perenaised pa-
kuvad müügiks piima- ja 
lihatooteid, hoidiseid, küp-
setisi, käsitööd. Laadaks 
valmivad ka traditsioonili-
sed jõulutooted nagu ko-
dused verivorstid ja pipar-
koogitainas.
Avatud on jõulukohvik 
küpsetiste ja kuumade joo-
kidega. Tegevust pakub 
meisterdamistuba.
Jõululaada tulu läheb Eipri 
külamaja tegevuse toetu-
seks.

Kuulutaja

Kundas toimub 
doonoripäev
SA Ida-Viru Keskhaigla 
korraldab 22. detsembril 
kell 10-13 Kunda Spordi-
keskuses doonoripäeva. 
Kõik 18-60 aastased inime-
sed on oodatud verd loo-
vutama, et aidata abivaja-
jaid.
Doonor peab kaaluma vä-
hemalt 50 kg, olema terve 
ja söönud. Kaasas peab 
olema isikut tõendav do-
kument.
Doonorile antakse tõend ja 
toiduainete pakk tema va-
likul.

Kuulutaja
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KUHU MINNA
Filmi- ja vestlusõhtu Rakveres: “Cowspiracy”
18. detsember algusega kell 18
NOM stuudios, Rakvere, Lai tn 12
Murranguline keskkonnateemaline dokumentaal-
film „Cowspiracy: The Sustainability Secret“ jõuab 
Rakverre. Filmi keskmes on filmitegija Kip Ander-
sen. Mees paljastab tööstuse, mis praegusel ajal 
meie planeeti kõige rohkem hävitab, ja uurib, miks 
maailma tähtsaimad keskkonnaorganisatsioonid 
sellest rääkida kardavad.
Filmi juhatab sisse keskkonnaeetik Mattias Turovs-
ki.

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
17. detsembril parimad tantsuhitid DJ Andres Kukk
23. detsembril lööb jõulueelse möllu käima DJ Mar-
gus Teetsov (Hit FM)
24.12. SULETUD
25. detsembril päkapidu disco DJ Ailan Kytt
31.12.SULETUD
01. jaanuaril oleme avatud kella 13st

Rakvere Teater
16.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo 
Eensalu)
17.12. kl 15 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo 
Eensalu)
17.12. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Ei-
li Neuhaus)
19.12. kl 11 Lärmisepa tänava Lota s. maja (lav. Ivo 
Eensalu)
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Kroonikeskuses

TEL 3227363

20%20%

KOGU KAUPKOGU KAUP
Ainult                           detsember

kaasa arvatud allahinnatud tooted

16, 17, 1816, 17, 18

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

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Pidulikud rõivakangad
ja suurepärane valik

kardina- ja jõulukangaid
kodukaunistamiseks

KAUPLUSES
Oleme avatud

E-R kella 10-18

L kella 10-15

Tel 55515607

Olete oodatud!

Juveeliäris Candra

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

Lai valik uusi
kõrvarõngaid ja sõrmuseid

Kuldehted kingikotti!

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA

EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee
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