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Pea 59 000 inimest Lää-
ne-Virumaal on lähipäevadel 
tavalisest veidi enam ärevil. 
Olgu siis väiksemate osas 
põhjuseks jõulumehe ja kin-
gituste ootus või suuremate 
puhul veel viimased kiired 
toimetused suurimate pühade 
väärikaks veetmiseks. Kuulub 
ju paljude perede traditsioo-
nide hulka ühine lauakatmi-
ne, kuuse toomine ja ehtimi-
ne ning kingituste pakkimine 
kallimatele.

Suures saginas oleme vahel 
kaotamas ka pead, sest seda 
kõike kipub olema nii palju. 
Kohti, kus viibida, inimesi, 
keda meeles pidada, toitu, 
mida lauale soetada… on oht 
unustada pühade tõeline mõ-
te ja kaotada tänutunne ning 
hingerahu.

Kristliku maailma suuri-
mad pühad on meie jaoks aeg, 
mil olulise väärtusena saame 
oma pered kokku, koju. See 
on aeg, mil võime ilma nuti-
telefonita rääkida oma vane-
matega ja küsida suurlinnast 
naasvatelt lastelt, kuidas neil 
päriselt läheb. See on aeg, mil 
saab oma vennal või õel kaela 
ümbert kinni võtta ja öelda, 
et me oleme nende sõpruse ja 
armastuse eest tänulikud. See 
on võimalus oma vanavane-
matelt andeks paluda, et ole-
me oma külastused sedavõrd 
harvaks jätnud ja viimasest 

Tänan sind, et andsid panuse

telefonivestlusest lasknud 
mööduda enam kui kuu…

Paljusid meist ootab järgne-
vatel päevadel ees kirikus-
käik. Tore traditsioon, mis 
eestlaste jaoks olnud ikka pü-
hade pidulikkuse rõhutuseks. 
Vähematele meist ka hingeli-
seks vajaduseks, milleta on 
oma elu keeruline ette kuju-
tada.

Soovitan kohaliku kogudu-
se soojust kogeda kõigil neil, 
kes siiamaani sellest tradit-
sioonist hoidunud või kelle 
jaoks vanuse tõttu võiks käes-
olev aasta olla esimeseks. Ol-
gu tegemist Simuna või Tapa, 
Kunda või Käsmu kogudus-
tega, õigeusklike, babtistide 
või luterlastega, nelipühilas-
te, metodistide või vabakogu-
dustega. Külastage oma ko-
dukogudusi nende pühade 
ajal ja usun, et just see koge-
mus võib paljudele taastada 
tasakaalu hinges. See on hetk 
keset kiiret saginat, mis võib 
jääda kestma kauemakski. 
Kui me seda vaid soovime.

Lääne-Viru viimase maava-
nemana soovin kõikidele 
meie inimestele meelde tule-
tada, et vaatamata isiklike 
väljakutsete rohkusele ja mu-
redele, on meie elus kordades 
enam rõõme, armastust, sõp-
ru ja õnnelikke hetki. Mis 
kõige olulisem – meil on meie 

pered. Kallid inimesed, keda 
kipume ehk sageli võtma ka 
iseenesest mõistetavatena, 
kuid kelle olemasolu ja hool 
on tegelikkuses paljude jaoks 
elu mõtteks.

Milline on meie roll siin 
elus, mille jaoks oleme sündi-
nud ja mis jääb meist maha? 
Loodan, et paljud nõustuvad 
minuga, kui ütlen, et selleks 
on pere ja kodukoht.

Kui oleme sedavõrd ausalt 
ja lihtsalt selle vastuse and-
nud, siis selgineb ka kõik 
muu. Vajadus panustada oma 
armastust ja hoolt lähedastes-
se, hoiduda negatiivsest ja 
näidata ise eeskuju positiivsu-
sega. Võimalus jätta maha 
oma märk kodukoha heas 
käekäigus. Rohkemat ei saagi 
meilt keegi nõuda.

Tänan kõiki teid, et olete 
mööduvas aastaringis teinud 
igapäevaselt oma tööd kohu-
setundega, kasvatanud lapsi ja 
hoolitsenud oma lähedaste 
eest. Õpetanud, ravinud, 
kandnud hoolt eakate eest. 
Arendanud ettevõtlust ja 
andnud inimestele tööd. 
Tootnud, müünud, kaitsnud 
korda ja taganud meie julge-
olekut. Korraldanud sünd-
musi, harinud põldu ja kasva-
tanud karja. Toitnud ja riieta-
nud, lahutanud meelt, rikas-
tanud kultuuri- ja spordielu. 

Rakvere linnapea Marko 
Torm koos perega. 
Foto: Ain Liiva

Ehitanud uusi teid ja hooneid 
jpm.

Aitäh teile, kes te panustate 
vabatahtlikena, võttes aega 
kõikide kohustuste kiuste, 
sotsiaalvaldkonnas, kultuuri-
ürituste korraldamisel või 
lastega tegelemisel. Tänan 
kõiki neid, kes püüavad mõis-
ta, kui keeruline on elu ilma 
füüsilise või vaimse terviseta 
ja toetavad inimesi meie üm-
ber, kellel ei ole elus nii hästi 
läinud.

Oleme üks suur lääneviru-
kate pere ja võime uhkusega 
öelda, et olime mööduval aas-
taringil tublid. Kogu maa-
kond areneb – Põhjaranni-
kust Emumäeni ja Aserist Jä-
neda mõisani. Meie tootmis-
sektor on jätkuvalt konku-
rentsis ja teenindusvaldkon-
nas on uusi tulijaid. Koduko-
ha haridussüsteem on muu-
tumises, ja usun, et see on 
muutumas tugevamaks.

Meil on nüüdseks vähem 
valdasid ja linnu ning koos-
töö maakonnas tiheneb veel-
gi. Ka inimeste palgad on taas 
kasvamas ja ostujõud para-
neb. Väike-Maarjasse, Tapa-
le, Kadrinasse ja Rakveresse 
kerkivad uued perearstikes-
kused, rikastub kultuuri-
maastik ja tuleb uusi arendusi 
Euroopa Liidu toel. Kõige 
selle üle võime väga uhked ja 
tänulikud olla. See on meie 
ühise eneseusu ja pingutuse 
tulemus.

Igaüks meist on oluline, 
olenemata sellest, millises 
eluvaldkonnas me toimetame 
või kuivõrd nähtavad on me 
teod. Sageli on just avalikku-
sele nähtamatu töö see kõige 
suurema väärtusega.

Hea läänevirulane – hoiame 
üksteist, väärtustame igat 
meie kogukonna liiget ja an-
name omapoolse panuse, et 
kodukoht oleks kaunis ja vä-
ge täis!

Rõõmsaid pühi ja suurepä-
rast uut aastaringi!

Marko Torm,
Rakvere linnapea
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Grossi Toidukaupade 
Loo kauplus asub 
täiesti uues kaasaeg-
ses hoones, mille ehi-
tamisel arvestati nii 
funktsionaalsuse kui 
arhitektuurilise sobi-
vusega.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluv 
jaekett Grossi Toidukaubad 
laienes taas – sedapuhku avati 
kauplus Tallinna külje all Loo 
alevikus aadressil Saha tee 9. 
AS OG Elektra omanik Oleg 
Grossi sõnul vaatas ta Loo 
alevikku juba ammu mõttega, 
et seal oleks ettevõte konku-
rentsivõimeline. Teade, et 
endine omanik on valmis Sa-
ha 9 kinnistut müüma, tuli li-
gemale kolm aastat tagasi.

„Kui kinnistu ära ostsime, 
oli seal Comarket sees. Nende 
leping lõppes eelmise aasta 
lõpupoole. Pärast seda olime 
otsuse ees – kas renoveerida 
vana maja või ehitada sama 
koha peale uus,“ rääkis Gross.

Ehitustööd
„Emotsionaalselt oli see 

raske otsus, kuna kinnistu oli 
küllaltki kallilt soetatud,“ 
märkis ettevõtja, lisades, et 
ratsionaalselt mõeldes oli see 
aga tänase kõrge konkurentsi 
juures üliõige valik. „Inimesel 
peab olema meeldiv kauplu-
sesse siseneda. Varem olid 
seal väga kõrged trepid, neid 
enam pole, korvide ja kärude-
ga pääseb sisse. On suur kor-
ralik parkla, heakorrastatud 
ümbrus. Kauplus on avar, 

valgusküllane ja kaasaegne,“ 
kirjeldas Gross.

Ta nentis, et üks uue ilusa 
hoone ehitamise otsust tege-
ma kallutanud asjaolu oli ka 
see, et kaupluse esise väljaku 
renoveerimine toimus Jõe-
lähtme valla poolse investee-
ringuna.

Kuigi valminud lahendus ei 
sündinud lihtsalt – peeti tuli-
seid vaidlusi ja arutelusid – 
on mõlema osapoole meelest 
lõpptulemus hästi õnnestu-
nud. Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja nentis, et 
arusaadavalt on ettevõtja hu-
vi väiksemate kuludega saa-
vutada optimaalne tulemus 
ning omavalitsuse huvi leida 
lahendused, mis sobiks ole-
masolevasse keskkonda pik-
kadeks aastateks. „Vallavalit-
suse koostöö AS OG Elektra-
ga nii poe projekteerimisel 
kui ka selle ehitamisel oli 
konstruktiivne. Usun, et nii 
ettevõtja kui ka omavalitsus, 
aga ka Loo aleviku elanikud, 
on tulemusega rahul,“ sõnas 
vallavanem.

Oleg Gross märkis, et kok-
kuvõttes tuli projekt hästi 
välja. „Täname Jõelähtme 
valda ja vallavanem Andrus 
Umboja asjaliku koostöö eest, 
mille tulemusena sündis nii 
arhitektuurselt kui ka funkt-
sionaalselt väga hea lahen-
dus,“ sõnas ettevõtja. Samas 
tõi ta ka välja, et tegu ei olnud 
odava lahendusega, kogu in-
vesteering – krundi soetami-
ne, lammutamine ja uue ehi-
tamine – jäi kahe ja poole 
miljoni euro kanti.

Gross märkis, et kaupluse 
ehitus võttis mitmel põhjusel 
ka üsna kaua aega, üheks 
neist oli keeruline konstrukt-

siooniline lahendus – ehitus-
likult oli väga keeruline ühe 
hoone teise küljest lammuta-
mine, trasside lahutamine 
jne. „Vabandame veelkord 
kaupluse nii pikaaegse puu-
dumise pärast,“ sõnas ettevõt-
ja.

Suur sortiment
Andrus Umboja toonitas, et 

Grossi Toidukaubad kauplu-
se avamine oli üks oodatuim 
sündmus Loo aleviku elani-
kele 2017. aastal. „Seda näitas 
nii elanike igapäevane huvi 
ehituse valmimise käigu vas-
tu kui ka elanike suur huvi 
poe avamisel.“

Esimese avatud oldud nä-
dala jooksul on ka näha, et 
kauplus on tipptundidel üle-
koormatud. „Jälgime seda ja 
kui ka edaspidi jääb koormus 
nii suureks, siis kaalume kas-
salettide lisamist,“ sõnas 

Lool avati Grossi Toidukaubad kauplus

Hoone ees on suur parkla, ümbrus 
on korrastatud ning kauplus ise avar 
ja valgusküllane.
Fotod: Henri Rump

Gross. Praegu on seal kolm 
kassat. Loo kauplus kuulub 
keti suuremate kaupluste hul-

ka ning seal on väljas täissor-
timent. „Suur rõhuasetus on 
eestimaistel toodetel – värske 

liha ja poolfabrikaatide näol,“ 
tõstis omanik esile. Ta lisas, 
et korraliku kvaliteedi kõrval 
on eesmärgiks pakkuda ka 
soodsaid hindu. „Pakume 
kindlasti tarbijale seal pari-
maid hindu, mis on konku-
rentsivõimelised ka Tallinna 
linna kaupluste omadega.“

Gross märkis, et seda, kui 
hästi kliendid uue kaupluse 
vastu võtavad, näitab aeg 
ning kutsus ühtlasi üles taga-
sisidet andma. „Andke julges-
ti teada, mis teile ei meeldi ja 
mis võiks teisiti olla,“ julgus-
tas omanik, lisades, et ette-
võtte kontaktid leiab kodule-
helt ja loomulikult võib mõt-
ted ka kaupluse töötajatele 
edastada.

„Praegu soovime aga Jõe-
lähtme valla elanikele ning 
kogule meie ostjaskonnale ra-
hulikke jõule ja head vana 
aasta lõppu,“ lausus Oleg 
Gross lõpetuseks.

Kaupluse avamine 
oli Loo aleviku 

elanikele üks 
oodatuim sündmus.



Kuulutaja reede, 22. detsember 20174 TASUB TEADA

TÄNA MAAILMAS

Vahel juhtub, et õpe-
tajal on tunnis nii 
palju tööd, et ei jõua 
seda kõike ise ära te-
ha ja peab õpilastelt 
abi paluma. Selline 
juhus viiski toreda 
mõtteni, et ka lapsed 
ise võivad väga head 
õpetajad olla ning va-
nematele inimestele 
oma koolis õpitud os-
kusi jagada ja miks ei 
võiks muna kana 
õpetada.

Seidi Lamus-Tšistotin

Põlula Kooli ettevõtlikud 
suured ja väikesed päkapikud 
otsustasidki, et nemad taha-
vad oma vanematele ja vana-
vanematele ning kogu küla-
rahvale natuke jõulurõõmu 
pakkuda ja tõestada, et oma-
tehtud asi on kõige ilusam asi. 
Istuti koos ja mõeldi, et mis 
võiks olla see, mida õpetama 
hakata, sest oskusi on aastate-
ga juba üsna palju kogune-
nud, kuigi kooliaastaid nen-
del päkapikkudel endil veel 
eriti palju ei olegi, tegemist 
on 1.-4. klassi lastega.

Lõpuks pärast pikki vaidlu-
si leiti, et käsitööhuvilisi 
võiks kutsuda endale külla nii 
umbes kuuel-seitsmel korral. 

Täna, 168 aastat tagasi elas 
Venemaa üks kuulsamaid kir-
janikke Fjodor Dostojevski 
üle jubeda kogemuse, kui tal-
le loeti ette kohtuotsus maha-
laskmise kohta. Pärast seda 
teatati aga hukkamisotsuse 
tühistamisest. Neid minuteid 
surmaotsuse ettelugemisest 
kuni armuandmisest teatami-
seni on nimetatud „kangelas-
likuks silmapilguks”.

Fjodor Dostojevski (1821-
1881) oli peamiselt romaani-
kirjanik, kuid mitmekümne 
romaani kõrval kirjutas ta ka 
jutte, esseesid ja muužanrilisi 
teoseid. Tema elus oli üks 
keeruline ajajärk, kui ta mõis-
teti surma ning pidi pärast 
surmanuhtluse tühistamist 
viibima mitu aastat sunnitööl 
ja kohustuslikult ka sõjaväes.

Umbes 25aastasena hakkas 
Dostojevski huvi tundma en-
davanuse filosoofi ja mõtleja 
Mihhail Petraševski vaadete 
vastu. Petraševski juures ko-
gunesid inimesed, kes polnud 
rahul Venemaal valitseva 
korraga ja püüdsid leida või-
malusi oma utoopiliste ideede 
elluviimiseks. Muude küsi-

muste hulgas arutati näiteks 
kirjastamisvabaduse, kohtu- 
süsteemi ja talupoegade elu-
olu üle.

Ka Dostojevski hakkas 
nendel koosolekutel käima. 
Üsna pea aga tehti Petraševs-
ki ringile kui riigivastasele 
organisatsioonile lõpp peale. 
Sellele aitas kaasa nuhk, kes 
ühines ringiga ja andis või-
mudele selle tegevusest teada.

1849. aasta 23. aprilli vara-
hommikul arreteeriti mitu-
kümmend petraševskilast, 
sealhulgas Dostojevski, ja neil 
tuli veeta kaheksa kuud Pee-
ter-Pauli kindluse vangla-
müüride vahel. On teada, et 
ülekuulamistel olevat Dosto-
jevski olnud üsna kidakeelne 
ja palju infot oma ringikaas-
laste kohta uurijatele ei aval-
danud. Kokku korraldati 
juurdlust aga 123 isiku suh-
tes.

Kohtuprotsessil süüdistati 
Dostojevskit poliitilises kihu-
tustöös ja keelatud teoste lu-
gemises ning selles, et ta ei 
teatanud riigivastasest tege-
vusest võimudele. Kuigi Dos-
tojevski ise end süüdi ei tun-

nistanud ja kinnitas, et polii-
tika ei huvita teda üldse, ni-
metati kohtus teda „üheks 
ohtlikumaks kurjategijaks”. 
Dostojevskile ja teistele ringi 
liikmetele – kokku 21 mehele 
– määrati surmanuhtlus. Paar 
nädalat hiljem tühistas keiser 
Nikolai I surmaotsuse, asen-
dades selle sunnitööga, kuid 
keisri armuandmisotsusest 
surma mõistetud inimesi ei 
teavitatud.

Siis saabus 22. detsember 
1849 (uue kalendri järgi 3. 
jaanuar 1850). Surmamõiste-
tud toodi avalikuks maha-
laskmistseremooniaks Peter-
buri Semjonovski väljakule 
(praegune Pioneeride väljak), 
rivistati kolmemeheliste rüh-
madena üles ja jäeti ootama 
käsklust, mis nende eluküün-
lad kustutaks. Pidulikult loeti 
ette kohtuotsus, mis nägi ette 
Dostojevski ja teiste riigiree-
turite mahalaskmise. Meeste 
juurest käis läbi risti käes hoi-
dev vaimulik ja hukatavatele 
pandi selga surmasärgid. Mõ-
nel seoti ka silmad kinni ja 
nad kinnitati postide külge. 
Sõdurid olid käskluse peale 

valmis püssidest tuld andma 
ja ohvitser andis korralduse 
sihtida.

Seejärel aga anti ootamatult 
käsklus püssid alla lasta. Pos-
tide küljes olnud mehed seoti 
lahti ja neile loeti ette uus 
korraldus, mis andis kõigile 
armu. Seejärel saadeti 20 
meest Peterburi vanglasse ta-
gasi, ainult Petraševki ka-
mandati saanile ja saadeti ot-
sekohe teele Siberi poole.

Kogu see lavastatud tsere-
moonia Semjonovski väljakul 
oli nii ehtne ja usutav, et üks-
ki mahalaskmisele määratu-
test ei osanud ette näha, et 
käsklust “Tuld!” ei järgne ja 
nad ei pääsegi taevastele jahi-
maadele. See oli kõigile suu-
reks šokiks, mistõttu üks 
neist – 15 aastaks sunnitööle 
mõistetud Nikolai Grigorjev 
läks koguni hulluks.

Need tunded, mida Dosto-
jevski võis enne näidishukka-
mist tunda, on leidnud kajas-
tamist tema romaanis 
„Idioot”, vürst Mõškini ühe 
monoloogi näol. „Tapmine 
kohtuotsusega on kordades 
hullem kui tapmine röövimi-

se käigus,” arutles Mõškin. 
Hukkamise eel olevat Dosto-
jevski öelnud aga järgmised 
prantsuskeelsed sõnad: „Nous 
serons avec le Christ” (Me 
oleme koos Jeesusega – tõlk).

Surmanuhtlus asendati 
sunnitöö, asumisele saatmise 
ja kohustusliku sõjaväeteenis-
tusega. Nii oli Dostojevski 
aastatel 1850–1854 sunnitööl 
Siberis ja seejärel teenis aasta-
tel 1854–1859 lihtsõdurina.

Oma elust ja kogemustest 
Omski vanglas kirjutas Dos-
tojevski jutustuse „Märkmeid 
surnud majast”, mis avaldati 
1861. aastal ajakirjas Vremja. 
Väidetavalt oli see esimene 
avaldatud ilukirjanduslik teos 
Venemaa vanglate kohta.

Dostojevski kirjutas, et elu-
tingimused olid sunnitööko-
has väga rasked. Vanas ja ige-
rikus majas oli suvel välja-
kannatamatult umbne, talvel 
talumatult külm. Igal pool va-
litses mustus ja selline kitsi-
kus, et polnud ruumi ümber 
keerata. „Me olime nagu hee-
ringad pütis,” märkis kirjanik. 
Põrandad olid läbi mädane-
nud, kõikjal olid kirbud, täid 

ja prussakad. Lisaks tuli kan-
da ahelaid ja neid ära võtta ei 
tohtinud. Ahelate jäljed jäid 
Dostojevski kehale seda aega 
meenutama elu lõpuni. Ter-
vist mõjutasid raske töö ja vä-
hene toit, mistõttu Dosto-
jevskil tekkisid epilepsiahood.

Alles ligi kümme aastat pä-
rast libahukkamist, 1859. aas-
tal jõudis Dostojevski tagasi 
Peterburi linna. Vahepealsed 
aastad oli murdnud tema ter-
vise, ka majanduslik olukord 
polnud kiita. Kõigele lisaks 
olid muutunud ka kirjaniku 
vaated. Ta arvas, et hea ja 
kurja alged on olemas igas 
inimeses. Kurjus on sageli tu-
gevam, headus aga nõrk ja 
alistuv. Nii leidis Dostojevski, 
et vene rahvast iseloomustab 
kõige rohkem alistuvus.

Kirjanik elas 59 aastaseks ja 
suri 1881. aasta jaanuaris 
kopsutuberkuloosi, kroonili-
se bronhiidi ja kopsupuhituse 
tagajärjel.

Allan Espenberg

1849: Dostojevskit hirmutati libahukkamisega

Muna õpetas kana

Ühiselt otsustati, et kindlasti 
tahaks õpetada gullingut, sest 
see on üsna uus tehnika, kus 
kammitaolise vidinaga saab 
paberiribadest imetoredaid 
kaunistusi keerutada ja kokku 
kleepida ning vanemad ini-
mesed ei tea sellest midagi. 
Siis mõeldi veel, et taaskasu-
tus on hästi popp ja miks mit-
te kaunistada näiteks vanu 
purke ning pudeleid, mida 
saab küünlaalustena kasutada.

Lisaks arvati, et kindlasti 
peaks kasutama looduslikku 

materjali ning kasevitsadest, 
millega vanaemade noorus-
ajal tagumiku kaudu tarkust 
sisse suunati, saab valmistada 
toredaid jõulukaunistusi. 
Kindlasti tuleks ka šokolaadi-
taskute ja kaartide valmista-
mist õpetada, sest neid kulub 
jõuluajal ohtrasti – omateh-
tud jõulukaart on parim kin-
gitus.

Jõuluõpitubade viimasel 
päeval otsustati korraldada 
jõululaat, kus omatehtud asju 
ka müüa saaks. Sõbralaat on 

Põlulas juba pikaajaline tra-
ditsioon ja mõned aastad on 
korraldatud ka jõululaata.

Nendele inimestele, kes aga 
ise kooli tulla ei saa, otsustati 
külla minna. Päkapikud käi-
sidki Ulvi hooldekodus jõulu-
rõõmu viimas ja nii mõnelgi 
hoolealusel oli päeva lõpus 
tänupisar silmanurgas. Hool-
dekodu juhataja Maarika 
Koppel lausus, et totsikud on 
vanadel ikka laual, et sinna 
siis kommi või midagi muud 
koguda. „Tänupisarad olid 

kõigil silmis ja ootame päka-
pikke ikka tagasi,“ lisas hool-
dekodu juhataja.

Tänaseks on projekti „Mu-
na õpetab kana” eelkirjelda-
tud õpitoad teoks saanud, sel-
leks nädalaks jäi veel üks, kus 
õpetati taskurätikukarpe te-
gema, ja jõululaat, kuhu olid 
oodatud nii müüjad kui ka 
ostjad. Teele, kes on enda sõ-
nul Põlula kooli fänn, kuigi 
teda ennast kooliga miski ei 
seo, ütles töötoas, et tuleb 
sinna alati, kui miskit toimu-
mas on. „Kõige rohkem meel-
dis kaartide valmistamine, 
sest ega ju argiaskelduste kõr-
valt kodus selliseks asjaks ae-
ga ei leia. Siin tegin lausa 
kuus tükki valmis.“

Õpetaja Inge Korka hin-
nangul on projekti raames 
töötubades käinud umbes 20 
täiskasvanut uusi oskusi 
omandamas. „Kõige rohkem 
oligi jõulukaardi valmistajaid 
– majas oli korraga 13 täis-
kasvanut õppuri rollis ja päev 
venis nii pikaks, et jõudsime 
lapsed vaevu koolibussile saa-
ta,“ rõõmustas õpetaja.

Jõululaadaasja võetakse 
Põlula koolis väga tõsiselt, 
sest kui näitemängu õpetaja 
ühele peaosatäitjale meelde 
tuletas, et ta ikka oma osa pä-
he õpiks, teatas see, et tal ei 
ole eriti aega, peab laadakraa-
mi valmistama. Aga küll see 
näitemängki pähe sai, sest te-
gemist on väga tublide ja teo-
tahteliste lastega ning jõulu-

kontserti oodati juba pikisil-
mi, sest nädal enne jõulupidu, 
kui proove tehakse, on üks 
toredamaid aastas, saab ju 
tunnist ära ja ise laval esine-
da.

Eelmisel aastal oli Põlula 
koolis jõulumaa ja juba sügi-
sel uurisid ümberkaudsed 
koolid, et kas tänavu ka jõu-
lumaad tehakse. Koolipere 
otsustas selle aasta vahele jät-
ta, sest tegemisi oli juba üks-
jagu kogunenud ja õppimise 
peale jäi aega väheks, kuigi 
koolis tõdeti ühiselt, et selline 
õppimine, kus ise midagi saab 
õpetada, on palju toredam ja 
huvitavam. See kõik kokku 
ongi nagu üks suur ja põnev 
õppetund.

Põlula kool on ühinenud ka 
programmiga „Ettevõtlik 
kool“, mis tähendab, et ena-
mus üritustest ja ettevõtmis-
test on õpilaste endi välja pa-
kutud ning teostatud.

Sellised toredad üritused on 
ühendanud ka kogukonda. 
Koolipere tänab Ulvi klubi, 
raamatukogu ja Maanaiste 
seltsi toreda koostöö eest, sa-
muti lapsevanemaid ja vilist-
lasi, kes aitasid jõuluseadete 
aluste ja kasevitsadega.

„Aitäh Põlula päkapikkude-
le, olite väga tublid ja tegite 
meie jõuluootuse palju rõõm-
samaks!” oli osalejate ühine 
tänusõnum. Samuti tänati 
õpetajaid, kes sellise ettevõt-
mise pingsa koolitöö kõrvalt 
käsile võtsid.

Põlula kooli laste lemmikkäsitöö on 
gulling, kus kammitaolise vidinaga 
saab paberiribadest imetoredaid 
kaunistusi keerutada ja kokku klee-
pida. 

Foto: erakogu
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MÕNE REAGA

15. detsembril tähis-
tati 1. jalaväebrigaa-
dis piduliku rivistu-
sega 100 aasta möö-
dumist pioneeripatal-
joni asutamisest. Ri-
vistusel andis truu-
dusetõotuse ka üle 
400 pioneeripataljoni 
sõdurioskuste baas-
kursuse lõpetanud 
ajateenija ning neile 
lisaks Viru ja Kalevi 
jalaväepataljoni aja-
teenijad. Kokku an-
dis 1. jalaväebrigaa-
dis nädal tagasi truu-
dusevande üle 600 
ajateenija.

Seidi Lamus-Tšistotin 

1. jalaväebrigaadi ülem ko-
lonel Veiko-Vello Palm ütles 
oma kõnes ajateenijatele tere 
tulemast riigikaitsjate hulka, 
kuid lisas: „See on ühe pika 
teekonna algus – peagi alusta-
te oma erialaõpet ja seejärel 
algab reservväelase põli, mis 
kestab vaid 60. eluaastani.“

Samuti rõhutas kolonel 
Palm oma kõnes, et sõdur 
peab olema agressiivne – vä-

Kolleegid saatsid politseikoer 
Arguse pensionipõlve nautima

Nädala alguses saadeti Rakveres pidulikult väljateenitud 
pensionipõlve nautima Ida prefektuuri teenistuskoer Argus.

Vene spanjel Argus sündis 2007. aasta augustis ning alus-
tas tööd narkokoerana Narvas. Kui Arguse toonane 
peremees 2009. aasta juunis pensionile läks, võttis Rakvere 
politseijaoskonna koerajuht Ahto Uue Arguse oma hoole 
alla. „Alguses oli pisut raske, sest koer ei olnud minuga har-
junud. Ajapikku aga kohanesime ning tänaseks oleme 
suured semud,“ muheles Ahto.

Argus ja Ahto on osalenud mitmetel narkokoerte kutse-
meisterlikkuse võistlustel ning naasnud sealt auhinnaliste 
kohtadega. Teenistuses oldud aja jooksul on nad osalenud 
mitmetel narkoreididel ja tänu oma heale ninale on Argus 
avastanud keelatud aineid.

Pensionipõlve veedab Argus kodus, kus on eeskujuks 
peres kasvavale teisele teenistuskoerale, saksa lambakoer 
Urule. „Argus on veel nii särtsu ja töötahet täis, et ega ta 
päris loorberitele lesima ei tahagi jääda. Teeme veel natuke 
trenni, aga lasen vanamehel ikka teenitud puhkust rahuli-
kult nautida,“ lisas koerajuht.

Praegu töötab Politsei- ja Piirivalveametis 70 teenistusko-
era, nende seas on kõige rohkem saksa ja belgia lambakoeri.

Kuulutaja

Üle 600 ajateenija andis Tapal truudusevande

hemalt nii palju, et enda eest 
seista. Näiteks tõi 1. jalaväeb-
rigaadi ülem juhuse, kus pal-
jud reservõppekogunemisele 
tulnud mehed jäid õhtusöögi-
ta, sest ei teadnud, kus asub 
söökla – just selleks ongi vaja 
agressiivsust, et mitte hätta 
jääda.

Lisaks rivistusele võttis 
pioneeripataljon oma aasta-
päeval kasutusse uue vapi 
ning käiseembleemi. „100. 
aastapäeva tähistamise teevad 
pioneeripataljoni jaoks erili-

seks nii see, et sõduri baas-
kursuse lõpetab pataljoni 
koosseisus esmakordselt nii-
võrd palju ajateenijaid, kui ka 
see, et pataljon hakkab täna-
sest kasutama oma tunnusena 
uut vappi ja käiseembleemi. 
Samuti kannab tänasest patal-
joni lipp taas tunnustusena 
Vabadussõjas osalemise eest 
niinimetatud lahingulinti ehk 
vabadusristi teise liigi linti,“ 
ütles pioneeripataljoni ülema 
ülesandeid täitev major Priit 
Heinloo.

Pataljoni aastapäeva tähis-
tamine algas kell 10 piduliku 
rivistusega, kus üle 400 ok-
toobris teenistusse astunud 
pioneeripataljoni ajateenija 
andis kaitseväelase truuduse-
tõotuse. Tõotuse andmist olid 
jälgima kutsutud ajateenijate 
pered, sõbrad ja lähedased, 
kel oli hiljem võimalus tutvu-
da pioneeripataljonis kasuta-
tavate ning Tapal paiknevate 
liitlaste relvastuse ja tehnika-
ga.

Aastapäeva olid tähistama 
oodatud ka pioneeripataljonis 
teeninud reservväelased, kel 
oli võimalus osaleda ajaloose-
minaril, kus pioneeripataljoni 
ajaloost ja arengutest rääkisid 
ajaloolane Igor Kopõtin, ko-
lonelleitnant Raul Kütt, kolo-
nelleitnant Antti Viljaste ning 
kolonelleitnant Marek Värk.

Pioneeripataljoni asutamise 
kuupäevaks loetakse 1917. 
aasta 15. detsembrit, kui Eesti 
diviisi koosseisus formeeriti 
diviisiülema kohusetäitja 
alampolkovnik Jaan Sootsi 
määrusega insenerirood. Esi-
mesed ajateenijad saabusid 
pioneeriallüksuste välja õpe-
tamiseks Tapale 2002. aasta 
jaanuaris, toona veel suurtü-
kiväegrupi koosseisus olnud 
pioneerikooli. Pioneeripatal-
jon taasloodi 2004. aastal.

Sellel nädalal alustasid baas-
kursuse läbinud ajateenijad 
erialakursustega.

Argus (vasakult teine) ja kolleegid. 
Foto: PPA

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello 
Palm (vasakul) ja pioneeripataljoni ülema 

ülesandeid täitev major Priit Heinloo. 
Foto: Eesti Kaitsevägi
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• Vajatakse klienditeenindajat Kau-
kaasia Šašlõkki. Transport meie poolt. 
Kiire! CV saata kaukaasiagrill@hot.ee 
või helista tel 5810 2416

• Tapal Mario Pizza pakub tööd 
pitsameistrile, väljaõpe kohapeal, 
palk kokkuleppel. Tel 5839 7900 ja 
5568 5935, võib tulla ka kohapeale: 
1. Mai puiestee 11, Tapa

• Pakun tööd palgikoorijale. Tel 509 
0576

• USS Security Eesti pakub tööd 
Lääne-Virumaa piirkonna turva-
töötajale, kelle tööülesanneteks on 
turvalisuse ja hea teeninduse taga-
mine kaubandusobjektil. Pakume 
tööalast väljaõpet, stabiilset tööd. 
Tööaeg on paindlik, vahetustega. 
Kõigile meie töötajatele laieneb 
igakuine spordisoodustus. Lisainfo 
tel 5558 0057; 5306 0946 või tule 
kohale Võidu 3, Rakvere E-R 9.00-
16.00 e-post: tiit.kivimagi@uss.ee

• Pakun tööd kojamehele, töö kahel 
objektil E-L. Tel 5884 2053

• Pensionär Rakverest vajab mõned 
päevad nädalas kodukoristajat. Tel 
554 6490

• Olen 25aastane neiu, otsin tööd abi-
kokana, abitöölisena, puhastustee-
nindajana Rakveres, Lääne-Virumaal. 
Tel 5671 1235

LILLEORU 
KAUPLUS OTSIB 

enda meeskonda: 
Klienditeenindajaid, 

saalitöötajaid, 
letitöötajaid, 
vastuvõtjat, 

teenindusjuhti. 
Töö on vahetustega, 

CV saata: 
juhataja.lilleoru@

aldar.ee 
või helista 

telefonil 55567 391

OÜ Arkna Karjatalu 
pakub tööd: 

traktoristile, karjakule ja 
vasikatalitajale. 

Lisainfo: 
karjatalu@arkna.ee või 

telefonil 508 2846
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Rahulikke jõule ja

meeleolukat uut aastat!
Lasila Betoon AS

Küünlasära tubadesse,

jõulurõõmu südamesse,

õnne vana aasta ööks,

jõudu uuel aastal tööks!

Oh sära, kaunis küünlavalgus, ja tekita nii jõulutuju,

su leegis uue aasta algus las võtab imekauni kuju!

Rõõmsaid jõulupühi ja

edukat uut aastat kõigile!

Armsad kliendid ja koostööpartnerid,

soovime teile rahulikke jõule

ja ilusat uut aastat!

Kauneid jõule ja
rõõmsat uut aastat!

Rahulikke jõulupühi

ja edukat uut aastat!

Kui vaikselt lumehelbeid sajab

ja õrnalt kellahelin kajab,

siis tunned, kuidas küünlaleek

Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb...
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TREENING
• Vali treening, mida naudid. Vastumeelseid treenin-

guid ära treeningplaani lisa, muidu kaob peagi mo-
tivatsioon.

• Sea endale jõukohane eesmärk, arvestades oma ta-
seme, vanuse jms aspektidega. Pole reaalne algaja-
na kuu ajaga kaotada 20 kg keharasva, minna Tar-
tu suusamaratonile täispikale distantsile või saada 
Eesti kulturismi meistriks. Anna endale ja oma kehale 
aega areneda ja uue olukorraga kohaneda.

• Alusta treeningutega tasa ja targu – esmalt kujunda 
harjumus näiteks treenides kaks-kolm korda nädalas 
oma lemmikspordialal. Treenituse tõustes võid juba 
lisada treeningkordi ja intensiivsust.

• Olgu tegu millise treeningalaga tahes, pea meeles, 
et alati tuleb teha eelsoojendus ja pärast treeningut 
venitused.

• Puhka piisavalt. Ära unusta seda, et uuele taseme-
le jõudmiseks peaksid ka piisavalt puhkama, võttes 
treeningutest vabu päevi ning magades piisavalt ja 
kvaliteetselt.

• Igal treeningul on vastav varustus, mistõttu ei tohiks 
minna näiteks jõusaali sandaalidega või rattaga 
sõitma ilma kiivrita. Mõlemal juhul pole küsimus mitte 
eetilisuses, vaid selles, et võid ennast tõsiselt vigas-
tada. Sama kehtib ka riietusega ja seda just välitin-
gimustes. Samas ära loobu kergekäeliselt halva või 
külma ilma tõttu treeningust ja pea meeles kuldreeg-
lit, et pole olemas halba ilma, vaid on vale riietus.

• Treeni mitmekülgselt. Näiteks tee jõusaalitreeningute 
vahele mõned aeroobsed treeningud või jalgratta- 
spordi harrastajana külasta mõned korrad nädalas 
ka jõusaali, sest oluline on peale lihaste treenida ka 
südant ja hapnikutarbimiselundkonda.

• Enne treeningutega alustamist soovitan teha tervi-
seuuringu, näiteks perearsti juures.

TOITUMINE
• Söö regulaarselt. Päevakavas peaks olema kolm põ-

hitoidukorda (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök) ning üks-
kaks vahepala. Vahepaladeks sobivad nii puuviljad, 
pähklid, marjad kui ka maitsestamata piimatooted 
jms.

• Söö tasakaalustatult. Täiskasvanute ja üle kahe aas-
taste laste tasakaalustatud menüüs peaksid põhi-
toitained andma kogu saadava energia selliselt, et 
valke oleks 10-20 protsenti, süsivesikuid 50-60 prot-
senti ja rasvu 25-35 protsenti.

• Söö iga päeva midagi viiest toidupõhigrupist: tera-
viljad ja kartul; puu-ja köögiviljad ning marjad; piim 
ja piimatooted; kala, linnuliha, muna ja liha; õlid, 

pähklid, seemned.
• Toit peab olema võimalikult naturaalne ja vähe töö-

deldud. Kõige parem, kui valmistad toidud ise.
• Alusta hommikut kindlasti hommikusöögiga.
• Söö vähemalt viis peotäit köögi-ja puuvilju.
• Võimalusel eelista lihale kala.
• Vähenda lisatavaid suhkruid ja soola.
• Kõige paremaks janukustutajaks on vesi.
• Söö aeglaselt, umbes 15-20 minutit. Selle ajaga 

jõuab ajju info, kui kõht saab täis ning selliselt väldid 
ülesöömist.

• Tea kindlasti oma päevast kaloraaži ehk palju toidu-
ga energiat saad. Nii saad vajadusel vastavalt oma 
eesmärgile kas suurendada kulutusi või vähendada 
kaloraaži. Süüa tuleb nii palju, et sinu keha ener-
giavajadus oleks kaetud. Liiga väike või suur toidust 
saadav energiakogus ei ole pikas perspektiivis kind-
lasti hea, suurendades kehakaalu.

• Hästi planeeritud toitumise juures ei pea millestki 
täielikult loobuma, vaid olulised on kogused ning mil-
lal ja mida sööd.

SPORT

TERVISENURGA LÕPULUGUTERVISENURGA LÕPULUGU
--Sven HõbemägiSven Hõbemägi

Head sõbrad!
Täna ilmub viimane lugu 

minu tervisenurgast. Minu 
terviseteemaliste artiklite sar-
jas ilmus kokku 41 erinevat 
lugu nii treeningutest, toitu-
misest kui ka teistest minu 
arvates olulistest teemadest. 
Loodan, et igaüks leidis nen-
dest lugudest midagi, mis just 
teda puudutas ja huvi pakkus.

Kuidas võtta ühe looga 
kokku kõik need teemad, mi-
da käsitlesin? Ilmselgelt pole 
siin ühest vastust – me kõik 
oleme erinevad oma geneeti-
ka, eesmärkide ja elustiili 
poolest, ning kuldse kesktee 
peab leidma igaüks ise ja sa-
geli just katse-eksitus meeto-
dil.

Siiski on nii treeningutega 
alustamisel kui ka toitumise 
korrastamisel olenemata ees-
märgist oluline just järjepide-

vus ja regulaarsus, sest sageli 
antakse liiga kergelt alla, kuna 
tulemusi ei saavutata nii kii-
resti kui loodeti. Vähem täht-
sad pole ka põhiteadmised 
mõlemas valdkonnas, sest 
nende puudumisel võime te-
ha liiga nii oma kehale kui ka 
vaimule.

Soovin teile ilusaid saabu-
vaid pühi ning meeleolukat 
aastavahetust. Kui teil tekib 
küsimusi ja soovite abi nii 
treeningute kui ka toitumise 
osas, siis olen ka edaspidi teie 
joaks olemas. Ühendust võib 
võtta näiteks Facebooki teel 
läbi minu lehekülje „Sven Hõ-
bemägi treeningud”.

Tervisenurgas käsitletud 
teemade kokkuvõtteks panin 
kirja treeninguid ja toitumist 
puudutavad olulisemad nõu-
anded.

NÄDALAHARJUTUS

ÜLALT TÕMBED PLOKIL 
KUKLA TAHA
Mõju: eelkõige selja lailihas, aga ka biitsepsid, del-
ta(õla)lihased.
Sooritamine: võta kätega pealthaardes kangist õl-
gadest laiema haardega kinni ja istu pingile. Sea iste 
selliselt, et jalad oleksid täistallaga põrandal ning 
põlved toestatud. Kalluta natuke seljast taha ja suru 
rind ette ning selg nõugusaks (sirgeks). Tõmba kang 
rinna ülaosale ja hinga välja. Vii kang algasendis-
se ning hinga vähehaaval sisse. Jälgi, et tõmbe ajal 
liiguksid õlad taha ja et suruksid abaluud kokku.
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Tulgu jõulud lõbusalt,

piparkoogid magusad,

et kõik te soovid täituksid

ja mured rõõmuks muutuksid.

Rahulikke jõule ja

edukat uut aastat!

Olgu vaikne jõulurahu, teie toas ja õue peal!
Tulgu aasta, kuhu mahub, tervist, rõõmu, kõike head!

Soovime oma klientidele ja
koostööpartneritele
rõõmsaid jõule ning
head uut aastat!

Lä
än

e-V
iru

Jä
ätm

eke
sku

s

MTÜ

Rahulikku aega mõtlemaks aastale
tagasi, et meenuks kõik hea ja ilus, mis
puudutas ja jäi meeldivalt helisema.

Kaunist jõuluaega ja
avarat vaadet silmapiirile!

Soovime kõikidele rahulikku
jõuluaega ja alati sooja tuba!

Rakvere Kütteladu

Narva 17 • Rakvere tel 325 1101 www.algaveod.ee• •

Soovime kõikidele kaunist jõuluaega

ja edukat uut aastat!

Täname oma toetajaid

ja soovime teile

ilusat jõuluaega

ning särtsakat

uut aastat!

Viru-Nigula Motoklubi

Armsad praegused ja tulevased
kliendid, soovime teile rahulikke
jõule ja rõõmurohket uut aastat!

Valge maa see võimust võtab,
imeliselt meile tõttab,
kaasas rahu, õnn ja rõõm,
alata võib Jõulurõõm.
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OST

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
HEINA 12, RAKVERE

• Kivimaja, toad eraldi

• WC ja dušš, köögimööbel

• Õhksoojuspump, ahiküte

19 900 €

527 1011 51 m², II k

35 000 €

 45 m², II k

54 900 €

• Elekter, kaev, kuur, saun

• Looduskaunis asukoht 

• Kinnistu 1,8 ha

MÜÜA MAJA MÄNNIOJA, 
RAKVEREST 9KM KAUGUSEL

527 1011

527 1011

55,1 m², II k

27 000 €

527 1011 56,2 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LASTEAIA, LEPNA

• Klaasitud rõdu, toad eraldi

• Õhksoojuspump

• Madalad kulud

24 900 €

527 1011  78,6 m², III k

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
ÜLESÕIDU TN, TAPA

73 000 €

527 1011 77,7 m²

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
VÕIDU 88, RAKVERE

• Hea seisukord ja planeering

• Renoveeritud maja

• Kaks parkimiskohta

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
PIKK TN, RAKVERE

• Renoveeritud korter

• Kaasaegne tehnika

• Korter 2 tasapinnal, panipaik

KINNISVARA

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

51,7 m2, I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 29,7 m2 
ja 36,1 m2, II korrus

RAKVERE KESKLINN, 
LAADA 16

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2, 33,7 m2

VILDE 6A, RAKVERE

17,0 m2

MÕNUS MAJA OJA ÄÄRES! 
RAKVERE V, PAATNA 

HUBANE 
ELAMINE ROHELUSES. 
KADRINA V, SALDA KÜLA

KODU KESET LINNA SERVA!
RAKVERE, SUVE 3  

KIVI MAJA, MÕISA PARK
HALJALA V, ESSU 

Kinnistu 1,17 ha, 5 tuba, 
133,8 m², maaküte, saun.

2 korrust, 4 tuba, 79,4 m2, saun

Kinnistu 611 m², 
elamu 232,2 m², 5 tuba.     

Kinnistu 0,2 ha, 5-tuba, 
231,8 m², oma keskküte.  

139 990 €

24 990 € UUS!

115 000 € 

37 990 € UUS HIND! 

Margus Punane, 504 9998

554 0671

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

UUED KORTERID!
RAKVERES, MÕISAVÄLJA 6
Nele Aart, 5697 5217

• Müüa Tapa linnas 2toaline korter, 
II korrus, möbleeritud, sobib hästi 
pensionärile või ka üürile andmi-
seks (üüritulu 130 €/kuu). Hind 11 
500 €, saab tingida. Tel 511 0478

• Müün Rakveres Lennuki tänaval 
2toalist korterit, IV korrus, hind 17 000 
€. Tel 5332 6207

• Müüa renoveeritud korter (70m2) 
Haljalas, 3 tuba + avatud köögiga 
tuba. Tel 5568 6385

 

 

29 000 € 4 800 €

 

Heas seisukorras 4-toaline korter 
Tapa kesklinna lähedal

 29 900 € 28 000 €

 Tapa äärelinnas renoveerimisjärgus 
71.7 m² suurune maja.  

49 000 € 32 000 €

Rehitüüpi talumaja Valgejõe ääres
1,2 Ha suurusel kinnistul

Urmas Saarmets
+372 511 0478
urmas.saarmets@nordproperty.com

Heas seisukorras töövalmis 
puidutöökoda Järvamaal Kaalepis.

 Väga hea asukohaga 2-toaline 
korter Tapa kesklinnas.

23 000 €

Majaosa hiljuti renoveeritud eesti-
aegses elamus kesklinna läheduses

• Müüa vanem maja Haljala alevikus, 
vajab remonti, krunt 3100 m2. Kiire! 
Tel 5664 3580

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 5358 
6829

• Müüa elamumaa Paatnal, krunt 1,5 
ha. Lisain fo: lokaalne vesi, Rakvere 
lähedal, vaid ca 2 km kaugusel ootab 
uut omanikku elamumaa. Kommuni-
katsioonidest olemas puurkaev, elektri 
alajaam kõrval kinnistul, asukoht on 
hea oma unistuste kodu rajamiseks! 
Kinnistul kasvamas suured kased, mis 
teevad asukoha mõnusalt hubaseks, 
kinnistuni pinnatud tee! Helista ja 
läheme vaatama, hind 13 000 €! Tel 
5627 7089

• Ostan san.remonti vajava korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 5550 
0588

• Ostan 1toalise mugavustega korteri 
Rakveres (I-III korrus). Tel 5800 3648
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• Reisijate vedu 17-50kohalise bussiga. 
Tel 503 2269

• Veoteenus: sõiduauto + haagis 
3m, koos kaanega, veame kõike, 35 
€/km. Tel 5330 6550

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. 5667 5947. www.rakso.ee

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Kolime iga ilmaga, igale poole. Tel 
502 3789

• Kiirveosed Virumaal, Tapa-Rakvere 
ja teised kohad. Info: ksveosed@gmail.
com või tel 514 8661

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahendu-
se. OÜ Kolimised. TEL. 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

ANNAN ÜÜRILE

TEENUSED

OST

VAHETUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5081 311

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

• Ostan 3toalise korteri Lai 14 
majas, võib vajada remonti. Tel 
5886 9698

• Ostan korteri või maja Lääne-Vi-
rumaal hinnaga kuni 6000 €. Tel 5636 
1802

• Ostan Tapal või Tapa ligidal (kuni 
10 km) maja. Hind kuni 20 000 €. Tel 
5563 3947

• Ostan Kundasse garaaži. Pakkumine 
teha tel 5348 1886

• Ostan garaaži Ussimäele. Tel 5823 
3780

• Ostan garaaži Rakveres. Hind vähem 
kui 1000 €. Tel 5550 0588

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

• Vahetada või müüa 2toaline kõigi 
mugavustega korter Kundas muu 
kinnisvara vastu. www.kv.ee/2890337. 
Tel 5550 0588

• Pere soovib üürida maja Rakveres, 
hilisema ostusooviga. Tel 5308 1705

• Anda rendile äripind Rakvere kesk-
linnas bussijaama vastas. I korrus, 40 
+ 20 m2. Värskelt renoveeritud, kondit-
sioneer. Tel 5648 6638

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

• Üürile anda 1toaline puuküttega kor-
ter (38 m2) Rakveres, I korrus Pikk 37.
Üür 190 €  kuus.  Tel  503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline korter Rakveres, 
pliidi ja soojamüüriga, vesi korteris 
sees, kanalisatsioon puudub, 18 m2, 
wc koridoris, hind 50 €. Tel 5678 2859

• Anda üürile Vinnis 1toaline möblee-
ritud keskküttega korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline elektri-
küttega möbleeritud korter. Tel 5624 
4605

• Üürile anda 1toaline korter Tapa 
kesklinnas, II korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakveres 
(pesumasin, külmik, elektripliit). Üür 
220 € + KÜ arve. Tel 501 1478

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas 
(möbleeritud, külmik), üür 200 € + 
kommunaalmaksud, tagatisraha nõue. 
Tel 5884 1029

• Anda üürile 2toaline korter Tapa 
linnas. Tel 511 0478

• Anda üürile Ubjas 3toaline elektri-
küttega korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Loksal 3toaline korter 
kombineeritud küttega, möbleeritud. 
Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le ja igale 
poole mujale. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 3258 970, 5260 
545

• Müüa Audi A4 Variant 1.8T 12/1998. 
a, bensiin, tumesinine metallik, uni-
versaal, kliimaautomaatik, kesklukk, 4 
x el.aknad, talverehvidel, korralik, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Audi 80, 1988. a, 1.9, 83kW. 
Tel 5342 5932

• Müüa Ford Focus, 2000. a, 209 000 
km, 1.6, 74kW, automaat, punane, 
TÜ 05/2018, kindlustus, 800 €. Tel 
5196 1234

• Müüa Ford Galaxy, 1998. a, 2.0, 
85kW. Tel 5342 5932 

• Müüa Honda Accord, 1998. a, 2.0 
manuaal, TÜ 05/2018, kärukonksuga, 
hind 600 €. Tel 502 5069

• Müüa Mini One, 2003. a, 1.6, 66kW. 
Tel 5342 5932

• Müüa Opel Vectra Elegance Station 
Wagon 1,9CDTi 01/2005. a, turbo-
diisel, automaat, tumesinine metall, 
universaal, kliima, kesklukk puldist, 
4 x el.aknad, veokonks, originaal va-
luveljed ja palju muid lisasid, sõiduk 
on heas korras, kehtiv ülevaatus 2018, 
ökonoomne, soodsalt! Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra CD 1.8i 05/2000. 
a, 85kW, punane, laugpära, konditsio-
neer, kesklukk puldist, 2 x el.aknad, 
veokonks, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 05/2018, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Vectra 2.0, bensiin, nor-
maalses korras, hind 1390 €, toodud 
Saksamaalt. Tel 517 4193

• Müüa Volkswag en B ora  1 ,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõbe-
d a n e ,  s e d a a n ,  k o n d i t s i o n e e r,
4 x el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, talverehvidel, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1.9 D, 1998. 
a, vähest remonti vajav, sõitev. Tel 
5558 5956

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Atlantic 1.9TDI 07/2006. a, 74kW, 
turbodiisel, sinakashall metall, uni-
versaal, kliima, püsikiirusehoidja, 
kesklukk puldist, 4 x el.aknad, veo-
konks, valuvelgedel ja talverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 07/2018, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1.9TDI 03/2005. a, 74kW, tur-
bodiisel, universaal, tumehall metall, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, püsi-
kiirusehoidja, veokonks, korralikel 
talverehvidel, roosteta, mõlkideta, äsja 
läbinud TÜ 03/2019, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V70 2.4D, 2005. a, heas 
korras, hind 3600 €. Tel 5871 4061

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraa-
mat, konditsioneer, kesklukk, tume 
salong, pl.soojendus, kehtiv ülevaatus 
01/2018, korralik nii seest, kui väljast, 
superökonoomne, kõigest 4l/100km 
kohta! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Octavia, 1999. a, 1,6, 
55kW. Tel 5342 5932

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve 13, 14, 15 tolli. Tel 529 1004

• Müüa väga korralikke 13, 14, 15-tolli-
seid nael –ja lamellrehve (muster 8-10 
mm). Tel 501 2306

• Starterite ja generaatorite re-
mont. Uued ja vahetusfondi ge-
neraatorid ja starterid. Kiire tarne. 
Tel 526 0545

• Ostan vana Jawa ja selle osasid. Tel 
5558 5956

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Ostan võrri, motika K-175, K-125, 
M-172, nende osasid. Võib pakkuda 
kõike. Tel 503 1849

• Ostan mootorratta K750, võib pak-
kuda kompleksset mootorratast kui ka 
seisma jäänud varuosi. Tel 511 2551

• Ostan teie seisma jäänud või sõitva 
auto! Võib pakkuda igas seisukorras 
autosid. Tel 5463 2953

• Ostan vene remontivajava mootor-
ratta, pakkuda võib ka autoromusid. 
Tel 5565 8796

• Ostan autosid: BMW, Mercedes Benz 
või Ford Sierra. Ülevaatus pole oluline, 
nii et helistage, pakkuge hind kuni 600 
€. Tel 5809 6086

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi ja 
hinnasuhtega. Tel 508 6455

• S ettekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni val-
las ja lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise lepin-
guid. Hind kokkuleppel. Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust ja ka-
nalisatsioonikaevude tühjendamist. 
Veo- ja tõste-teenus. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Puksiir-ja veoteenus. Tel 5558 5956

• Kolime mööblit ja veame kaupa, iga 
ilmaga, igale poole. Kohe! Tel 502 3789
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 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• 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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

ENKI RL OÜ

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 56856320

• Teostame lammutustöid. Tel 5330 
5970

• Metallitööd: treimine, keevitus jne. 
Tel 503 2269

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

• Plaatimised, pahteldus, tapeetimi-
ne, soojustus ja parketi paigaldus. 
Korterid, saunad, majad. Tel 504 5560

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

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

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• Pehme mööbli remont, riide 
valik, veovõimalus. Tel 32 27822, 
506 1547

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

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

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

• Teostan liivapritsitöid: veljed, palk, 
metall. Tel 5636 1802

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

•  Te e n  k i n d a k r o h v i  ( k o r s t -
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, küttesüsteemid. Tel 
5552 8487 Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). Sep-
tikute ja biosüsteemsete mahutite 

paigaldus San.tehnilised tööd. 
Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes, kui korterites. Siseviimist-

lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terrasside ehitus, 

san.tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

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

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

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

• Viljapuude –ja hekkide hoolduslõi-
kus. Tel 514 3787

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

• Anderi Äris Rakveres Pikk tänav 6 
müüme vana mööblit, valgusteid, kup-
leid vanadele lampidele, portselani, 
maale, vinüülplaate ja palju muud. 
www.facebook.com/anderipood. Tel 
5664 4436

• Klassikaline massaaž, hind alates 7 
€. Tel 5567 7800
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• Müüa toidukartulit “Agria”, “Laura”, 
“Leyla”. Asukoht Aasperes. Transpordi 
võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ ja 
„Gala“ Sõmeru vallas. Suurema kogu-
sega kojuvedu. Tel 514 1338

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”, 
“Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 520 2036

• Mesi otse omanikult! Toiduplast 
ämber 1 kg/7 €, klaaspurk 900 
gr/6,5 €. Jõulupakki klambriga 
klaaspurk (pildil) 1 kg/9 €, õietolm 
200 gr/7 €. Koduleht www.mee-
meistrimesi.ee. Rakvere piires ko-
hale toomine tasuta. Tel 5396 7664

• Müüa traktor T-16, kabiinikasti ja 
roolivõimuga. Tel 5558 5956

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC. 
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

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

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

 

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

KÜTTEPUUD

METS

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa heas korras klaver Riga. Tel 
511 0478

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

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

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja -ukse. Tel 503 1849

 • Ostan majapidamise likvideerimisel 
raamatust mööblini. Paku julgesti! Tel 
5825 7222

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

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, valmista-
tud Vene 1/43 mudelautosid ja Norma 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan väga hea hinnaga ümmarguste 
või ovaalsete kividega merevaigust 
kaelakee. Eriti hea hind kollase- 
pruunikirju kee eest. Enne müümist 
küsige minu hinnapakkumist! Tel 
5871 0351

• Ostan: juustu, keeksi, kurgi, tomati, 
kala jne piltidega vaagnaid, maksan 
kuni 100 €. Vanu must- valgeid post-
kaarte, fotosid, münte, paberraha, 
märke, medaleid, nahkköites raa-
matuid ja Saksa sõjaväe kiivri. Lisaks 
võib pakkuda nõukaaegseid õhumulli-
dega lillevaase. Tel 5590 6683

Kuulutused

 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

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

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

• Aastaringselt halupuud 30-55 cm, 
halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti, 
helistage ja küsige, milline kogus ja 
halupuu teid huvitab. Tel 503 0311

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega. 
Pikkused al 25–60 cm. Tel 5045 632

• Ostan 3m sangleppa. Tel 5192 4320

• Küti Saeveskis saematerjal, voodri- 
ning põrandalaud, palgi saagimise 
ja nelikanthöövelduse teenus. Info 
telefonil 5089 215 tööpäevadel 8.30-17, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa fassaadi-ja sokliplaadid, ki-
vipuruga kaetud EPS sokliplaadid. 
Lääne–Virumaa, Rakvere. Tel 511 0286

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa võrratud vene sinised kassi-
pojad. Tel 5878 2304

• Müüa mitut värvi tuhkrupoegi, hind 
50 €/tk. Tel 5833 0153

• Müüa imelised siiami kassipojad. 
Tel 5685 8009

• Müüa kordumatult ilus saksa lamba-
koera kutsikas, 4-kuune, vaktsineeri-
tud. Tel 5612 4470

• Müüa hiidküülikud, sobivad hästi 
lemmikloomaks. Tel 5878 7173

• Müüa noored kitsed, lambad ja talle 
liha. Tel 514 3787

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

LOOMAD
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Kuulutused veebis
kuulutused.kuulutaja.ee

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

K
u

u
lu

ta
 K

u
u

lu
ta

ja
s!

Sisesta
kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus 
ei vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu 
õigsuse eest vas-

tutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei aval-
da võlanõude ja lehe 
mainet kahjustavaid 

kuulutusi.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 21. dets 2017
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Punapeet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 10,00

Kõrvits kg 1,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 10,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kududmid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad

AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSKID!

MÜÜGIL JÕULUKUUSED
alates 5 € kuusk

HINNAD RAKVERE TURUL

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

MUU

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

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, valmista-
tud Vene 1/43 mudelautosid ja Norma 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise Eesti 
Vabariigi aegseid vanu postkaarte ja 
fotosid. Pakkuda võib ka muud vara. 
Tel 5812 8287

• Lao tühjendusmüük! II sordi 
materjal al. 140 €/tm + km (terras-
silaud, voodrilaud, tuulekasti laud 
jne.). Küttegraanul Premium 6 mm 
144 € alus + km, 960 kg. Kütteklotsid 
30 L kott 1 € km-ga.  Saemat. 22x100 
140 €/tm + km. Saadaval teisi 
ristlõikeid erinevate hindadega. 
Ida-Virumaa, Sepa 18a, Sonda. Tel 
5306 7722

• A.P. Venekeele kursused alustavad 
taas jaanuarist uute rühmade komp-
lekteerimisega. Kui sa oled huvitatud 
oma keeleoskuse parandamisest või 
soovid alustada õppimist nullist, siis 
vaata veebilehte www.apkeelekursus.
eu ja registreeru. Samuti pakun õpilas-
tele venekeele abitunde. Tel 5344 4542

• Üksik vanaduspensionär oleks süda-
mest tänulik, kui leidub häid inimesi, 
kes sooviks teha väikese jõulukingi 
EE024204278649535007 Arvin Uutma

• 55-aastane mees tutvub vaba nai-
sega Rakverest või ümbruskonnast. 
Tel 5458 1863

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, keevitustra-
fo, trafo 380/220. Tel 5322 6176

• Müüa heas korras akulaadija Start. 
Tel 5801 9086

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

Avaldame kaastunnet 

KALLI MEMME 
kaotuse puhul.

Iisaku OG Elektra 

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

Avaldame kaastunnet 
Aleksandr Solovjovile

EMA
kaotuse puhul.

OG Elektra kollektiiv 

Kas kuuled, kuis nutab su kodu,
su puudumist leinates sääl, 
tal kaaslaseks vihmade sadu, 
neil piiskadel pisara hääl. 

Kuulutaja 
puhkab

 2. jaanuarini22222222.... jjjjjjjaaaaaaaaaaaaaannnnnnuuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrriiiiiiinnnnniiiiiiii

Kuulutaja 
puhkab

 2. jaanuarini
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

ARVAMUS

Kingi pühadeks 
Kuulutaja tellimus!

Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717

Seoses maavalitsuste kao-
tamisega saavad maakon-
nakeskuste omavalitsused 
omale perekonnaseisuasu-
tuste ülesanded. Nii sõlmi-
takse uuest aastast abielusid, 
registreeritakse sünde, surmi 
ning lahutusi maakonnakes-
kuste omavalitsustes.

Siseministeeriumi rahvas-
tiku toimingute osakonna 
juhataja Enel Pungase sõnul 
puudutavad muudatused 
vaid maakonnakeskuseks ole-
vaid kohalikke omavalitsusi, 
ülejäänud valdade ja linna-
de ülesanded jäävad samaks. 
„Maakonnakeskuste oma-
valitsuste jaoks on korraga 
tulnud palju muudatusi, sest 
uute ülesannete ülevõtmine 
langes kokku haldusreformi-
ga. Samas on omavalitsused 
teinud suuri ettevalmistusi 
ja on valmis uuel aastal pere-
konnasündmusi registreeri-
ma,“ ütles Pungas.

Seniseid maavalitsuste 
ülesandeid rahvastiku toi-
mingute alal võtavad üle Har-
jumaal Tallinna perekonna-
seisuamet, Hiiumaal Hiiumaa 
vallavalitsus, Ida-Virumaal 
Jõhvi vallavalitsus ja Narva 

Mis teeb jõulud eriliseks?
Vaadates ümberringi toimuvat, tundub, et jõulud on 

muutunud inimeste jaoks üheks suureks ostupühaks. Liiga 
palju mõeldakse sellele, mida teistele kinkida. Jah, elu on 
kiire ja palju on teha ning kokku saades kõik kurdavad, et 
aastalõpul on aega vähe.

Arvan, et jõulud võiks olla see aeg, kus kingitustest ja sä-
ravatest jõulutuledest olulisem on mõelda kõige hea ja ilusa 
peale, mida elu meile andnud on. Veeta aega oma lähedas-
tega ja öelda seda, mida südames tunned.

Inimesed on tänapäeva infoajastul muutunud pinnapeal-
seks. Siirust ja inimlikkust teiste suhtes on kuidagi väheks 
jäänud. Pilguga helesinisel telefoniekraanil, klapid peas, 
ei nähtagi enam kaasinimesi enda ümber. Mõeldakse vaid 
enda tööle, tegemistele ja sellele, mis on vaja veel aastalõ-
pu jooksul ära teha. Samas kõige tähtsam – inimesed enda 
ümber, unustatakse ära. Meid ümbritsevad inimesed on aga 
suur osa meist endist, osa sellest, kes me oleme. Tehkem 
need jõulupühad enda jaoks eriliseks – märgakem inimest!

Küsige endalt, mis teeb just need jõulud eriliseks? Küsige, 
mis jääb nendest jõuludest mulle meelde? Kas see on tohu-
tu kingiralli? Või hoopis mõni ainulaadne hetk, kohtumine 
toredate ja lähedaste inimestega? Kaunis jõulumeeleolu, 
väike heategu, mis südame soojaks muudab ja veel aastate 
pärast meelde tuleb?

Soovin ilusat jõuluaega ja loodan, et olete koos oma lähe-
dastega ning mõtlete enda jaoks oluliste inimeste peale.

Andres Jaadla,
Rakvere linnavolikogu liige

Viljandi Kutseõppekeskuses 
peetud Jüri Sammuli nimelise 
müürseppade kutsemeistri-
võistluse Jõulukellu 2017 esi-
koha pälvisid Rakvere Ame-
tikooli õpilased Imre-Ingmar 
Lehtoja ja David Skrjabin. Tei-
sele kohale tulid Kristo Kinks 
ja Veiko Kook Tartu Kutsehari-
duskeskusest ning kolmanda 
koha said Mart Padar ja Nikita 
Jurov Tallinna Ehituskoolist.

Teise kursuse kutseõppu-
rid Imre-Ingmar ja David olid 
võidu üle väga rõõmsad, sest 
kõiki võistlusülesande etappe 
polnud nad jõudnud eelne-
valt harjutada. „Pidime võist-
lusel töö käigus mitmeid asju 

Parimad noored müürsepad õpivad Rakvere Ametikoolis

proovima ning tuleb välja, et 
õnnestus,“ rõõmustasid esi-
mest korda võistlustules ol-
nud noormehed.

Jõulukellu võistlusülesan-
dena tuli noortel kutseõppu-
ritel laduda Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva teemaline 

välisseinafragment, mis si-
saldas kandvat seina Fibo 
plokist, soojustust, tuuletõket 
ja müüritist. Müüritise pike-
mal osal oli eenduv kiri „Eesti 
100“.

Peakohtuniku ja Anmeri 
OÜ esindaja Priit Alase sõ-

nul oli tänavusel Jõulukellul 
osalenud võistkondade tase 
hea, kuid samas joonistusid 
selgelt välja kaks tugevamat 
võistkonda. „Rakvere Ameti-
kooli õppuritele tõi esikoha 
tehnoloogia jälgimine, kvali-
teetne töö, täpsed mõõtmis-
tulemused ja väga hea üld-
mulje,“ lisas Alas.

Paarisvõistluse esikuuiku 
igast meeskonnast pääseb 
järgmise aasta maikuus toi-
muvatele üleriigilistele kut-
semeistrivõistlustele Noor 
Meister 2018 üks võistleja.

Müürseppade kutsemeist-
rivõistlus Jõulukellu toimus 
tänavu 13. korda ning võist-

lusest võttis osa üheksa võist-
konda Ida-Virumaa Kutse-
hariduskeskusest, Kehtna 
Kutsehariduskeskusest, Ku-
ressaare Ametikoolist, Pärnu-
maa Kutsehariduskeskusest, 
Rakvere Ametikoolist, Tallin-
na Ehituskoolist, Tartu Kutse-
hariduskeskusest, Viljandi 
Kutseõppekeskusest ja Võru-
maa Kutsehariduskeskusest.

Müürseppade kutsemeist-
rivõistluse üks tulihingeline 
algataja oli kooli kutseõpeta-
ja Jüri Sammul. Aastast 2008 
kannab võistlus tema nime.

Kuulutaja

Imre-Ingmar Lehtoja 
ja David Skrjabin. 

Foto: SA Innove

Uuest aastast saab abielusid sõlmida 
maakonnakeskuste omavalitsustes

linnavalitsus, Jõgevamaal Jõ-
geva vallavalitsus, Järvamaal 
Paide linnavalitsus, Lääne-
maal Haapsalu linnavalitsus, 
Lääne-Virumaal Rakvere lin-
navalitsus, Põlvamaal Põlva 
vallavalitsus, Pärnumaal Pär-
nu linnavalitsus, Raplamaal 
Rapla vallavalitsus, Saare-
maal Saaremaa vallavalitsus, 
Tartumaal Tartu linnavalit-
sus, Valgamaal Valga vallava-
litsus, Viljandimaal Viljandi 

linnavalitsus ja Võrumaal 
Võru linnavalitsus.

Ülevõetavate ülesannete 
hulka kuuluvad ka perekon-
nasündmuse tõendi väljasta-
mine, andmete väljastamine 
rahvastikuregistrist õigusta-
tud huvi korral, soo muutmi-
se andmete registreerimine, 
hilisema isaduse omaksvõtu 
ja elukoha registreerimine.

Muudatused puudutavad 
ka nimevahetust. Kui praegu 

saab nime vahetada kõiki-
des maavalitsustes ja Tallin-
na perekonnaseisuametis, 
siis alates uuest aastast saab 
seda teha neljas kohas: Tartu 
linnavalitsuses, Tallinna pe-
rekonnaseisuametis, Pärnu 
linnavalitsuses ja Jõhvi valla-
valitsuses.

Nii nagu praegugi, saab ka 
edaspidi sündi, surma ja elu-
kohta registreerida kõikides 
kohalikes omavalitsustes. 
Samuti antakse seal Euroo-
pa Liidu kodanikule elukoha 
registreerimisel isikukood ja 
väljastatakse rahvastikure-
gistri väljavõtteid.

Siseministeeriumi rah-
vastiku toimingute osakond 
võtab seoses maavalitsuste 
kaotamisega üle rahvastiku-
registri kvaliteeditööde kor-
raldamise, haldusjärelevalve 
ning kannete kogumise ja ar-
hiveerimise. Samuti vastutab 
osakond edaspidi perekon-
naseisuametnike koolituste 
ja eksamite läbiviimise ning 
perekonnaseisuametnikele 
õiguste andmise eest.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Kunstnik Kaarina Al-
sta on tuntud Soome 
naivist, kelle tööd on 
ühiskonnakriitilised 
ja poliitilise allteksti-
ga. Rakvere Galeriis 
saab nautida tema 
värvikirevat Soome 
100. juubelisünnipäe-
vale pühendatud 
maalinäitust „Naab-
rid”.

Ülle Kask

Galerist Raivo Riim rääkis, 
et kümmekond aastat tagasi 
otsis kuraator Riho Hütt jõu-
lunäituse jaoks head Soome 
naivisti. „Riho otsis, otsis ja 
leidis lõpuks juhuslikult in-
ternetist Kaarina kodulehe, 
võttis naisega ühendust ja 
läks talle Soome külla,” mee-
nutas Riim.

„Tagasi tulles oli Hütt vai-
mustuses, milline naine Kaa-
rina on. Tal on nii väikesed 
pintslid, ta maalib millimee-
ter millimeetri haaval. Nõnda 
Kaarina tollal Rakverre oma 
kunstiteostega tuligi. Ja nüüd 
on tal meie majas teine näi-
tus,” rääkis Riim.

Galerii kuraator, klaa-
sikunstnik Riho Hütt lisas, et 
kui plaaniti pühendada näitus 
Soome sajandaks juubeliks, 
tuli kohe mõte, et kunstnik 
võiks olla Kaarina Alsta. 
„Meil on aasta lõpus ikka nai-
visti näitus, et natuke ellu 
värvi ja selgust tuua. Kui sa 
väljendad läbi kunsti elu, on 
värvid puhtad ja hästi kirkad,“ 

Maalinäitus „Naabrid” 
pühendati Soome 100. juubelile

kõneles ta.
„Esialgu paistab Kaarina 

maalide sõnum väga lihtne ja 
rõõmus. Aga kui lähemalt 
vaadata, pole töödes ainult 
multifilmitegelased, vaid kõik 
on elust enesest. Teemad on 
suhteliselt kriitilised ja mõtle-
mapanevad. Kuid naivismi 
võti annabki töödele erilise 
selguse. Maale vaadates tekib 
algul palju küsimusi, hakkad 
teosega suhtlema ja mõtled 
kaasa, mida kunstnik ühe või 
teise pildiga öelda tahab,” jät-
kas Hütt.

Kuraatori sõnul on naivism 
kui kunstivool Soomes roh-
kem esile tõstetud – seal on 
suured naivisminäitused. 
Eestis on ainult Viljandis 
Kondase keskus, mis naivist-
liku kunstiga tegeleb.

Naivismile on omased puh-
tad värvid ja detailirohkus. 
Kaarina Alsta töödes on palju 
sotsiaalkriitilist lähenemist. 

Näituse peateosel „Naabrid”, 
kus on kujutatud ka president 
Sauli Niinistö, varjatud sõnu-
mit pole.

Kaarina Alsta ütles näituse 
avamisel, et maailmas juhtub 
väga palju pahasid asju ja rii-
kide eesotsas on halvad juhid. 
„Maal „Pahad välja” kujutab 
suurt raketti, kus on koha 
leidnud Kim Jong-un, Putin, 
Trump, Erdogan, Süüria pre-
sident Al-Assad ja ISIS-e 
mees – nemad tuleks raketiga 
sümboolselt maa pealt mine-
ma saata. Kui ma seda maali-
sin, kandideeris parajasti Ma-
rine Le Pen Prantsusmaa pre-
sidendiks,” kõneles emotsio-
naalne kunstnik ja lisas, et 
Stalin ning Hitler sai maali-
tud pildile kui vanade aegade 
„pahalased“.

Maal „Kohe algab uus elu” 
kujutab aga näiteks Vaheme-
rel seilavaid pagulasi, kes tu-
levad laevadega Euroopasse ja 

otsivad paremat kohta elami-
seks. Küsimuse peale, millest 
kunstnik inspiratsiooni am-
mutab, vastas naine, et ta võ-
tab ideid oma maalide tarbeks 
päevapoliitikast. „Praeguse 
aja pagulaskriisis on paljud 
inimesed sunnitud jätma oma 
kodud ja põgenema võõrsile. 
Seal, kus on sõda, nälg ja vä-
givald, ei saa ju ükski inimene 
elada,” muretses kunstnik 
vaeste ja kodutute pärast, sil-
mis pisarad.

Soomlanna kirkate värvi-
dega piltidel pole kajastatud 
ainult päevapoliitilised sünd-
mused, vaid ta on maalinud 
ka väga palju loomi, linde ja 
loodust ning õnnelikke ini-
mesi paradiisis. Tasub kaema 
minna, sest oma silm on ku-
ningas. Kaarina Alsta näitus 
„Naabrid” on Rakvere Gale-
riis avatud 21. jaanuarini.

Kaarina Alsta maali-
näituse „Naabrid” 
avamisel Rakvere 
Galeriis. 
Foto: Ülle Kask

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
23. detsember Retro Jämm VDJ Martineero

RAKVERE TEATER
22.12 kl 18 Tagassi inglite juure Rakvere Rahvapark (lav. 
Tiina Mälberg)

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
13. november - 13. jaanuar näitus „Eesti Näitlejate Liit 100. 
Näitleja portree“ Teatrikinos
4. - 28. detsember näitus „Pühakiri – käsikirjast emakeelse 
Piiblini“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
2. detsember - 14. jaanuar Kaarina Alsta näitus „Naabrid“/
„Naapurit“ Rakvere Galeriis, näitus kuulub Soome 100 
ametlikku programmi
7. detsember - 30. detsember Athena kunstikooli õpilastöö-
de näitus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
21. detsember kell 18 Jaan Sööt Margeri Majas, Pikk tn 26
21. detsember kell 19 Elina Borni ja Stig Rästa jõulukont-
sert Rakvere Kolmainu kirikus
22. detsember kell 19 Lenna ja Juss Haasma jõulukontsert 
Rakvere Kolmainu kirikus
22. detsember kell 20 jõulukabaree Buena Vista Sofa Clubis, 
esinevad Airi Allvee, Keit Triisa, Showstoppers, Estonian 
Dixieland Band
23. detsember kell 18 kontsert „Jõululugu“ Rakvere Kolmai-
nu kirikus, esinevad Virumaa Meeskoor, Virumaa Poiste-
koor, Virumaa Noorte Meeskoor ja solistid
27. - 30. detsember ja 2. - 6. jaanuar kell 10 - 16 lõbus jõulu-
vaheaeg Rehbinderi majas, toimuvad võistlused ja mõista-
tused rohkete auhindadega ning kohtumine humanoidro-
bot Pepperiga
28. detsember kell 19 Ivo Linna ja Birgiti kontsertsari „Kin-
gitus“ Rakvere Teatris
28. detsember kell 19 Rolf Roosalu kontserttuur „Taaskoh-
tumine Jõuluootuses“ Rakvere Kolmainu kirikus, erikülali-
sena esineb Saara Kadak
29. detsember kell 18 Virumaa Kammerorkestri ja Solare 
aastalõpukontsert Rakvere Gümnaasiumi saalis.
2. jaanuar kell 18 uusaastakontsert Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus, oboel Ingely Laiv ja flöödil Olivier Girar-
din
3. jaanuar kell 18 uusaastakontsert Targas Majas, esineb 
C-Jam

RAKVERE ADVENTKIRIK 
30. detsembril kell 17 toimub kontsert-mõtisklus „Mehed ja 
Jumal”. Kristlase teekonnast mõtisklevad ja laulavad Joosep 
Tuvi ja Toomas Lukk. Kontsert on Rakvere adventkirikus 
(Pikk 33). Tasuta. Lisainfo rakvere.advent.ee
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MÕNE REAGA

Kinodesse on jõudnud jõu-
lufilm „See on alles algus“, 
mille reklaamlauseks on: rüü-
tellikkus pannakse proovile 
konkurentsis.

Morgan Freeman mängib 
pansionaadi juhatajat Duke’i, 
kes vastavalt oma nimele (mi-
da võib tõlkida hertsogiks) 
käitub tõelise liidrina. Näib, 
et elujõust pakataval juhatajal 
suuremad mured puuduvad, 
sest pansionaat asub soojas ja 
looduslikult kaunis kohas, 
ning jõukas klientuur, kes 
seal pensionipõlve veedavad, 
ei ütle ära mitmekesisest 
meelelahutusest, mille peale 
Duke igatepidi mihkel on. 
„Kõuts, aga ikkagi härras-
mees“ kõlab mehe kohta ta-
bav iseloomustus.

Mingitel asjaoludel saab to-
redast kohakesest haisu ninna 
endine sõjaväelane Leo 
(Tommy Lee Jones), kel on 
pansionaadiga omad, esialgu 
hämaraks jäävad plaanid. 
Kohtudes näevad mehed tei-
neteises konkurenti kohaliku 
kõige isasema alfa tiitlile ja nii 
algavad meeleolukad mõõdu-
võtud kaardilauas, golfivälja-
kul, limbotantsus ja mõistagi 
daamide poolehoiu võitmisel.

Duke’il on mõned eelised – 
näiteks hiilgab ta oma jõulu-
vana rollis pansionaadi jõulu-
peol –, kuid ka Leo on üks pa-
ganama sitke sell. Rivaliteedi-
le lisab hoogu ka pansionaati 

Toimus raamatu 
„Piknik Kundas“ esmaesitlus

18. detsembril esitleti Kundas Põdra pubis raamatut „Pik-
nik Kundas“. Autor Ebe Pilt ja ajakirjanik Rein Sikk (pildil) 
jutustasid raamatu saamislugu. Tegemist on täiesti žanriva-
ba teosega ja koostatud eelkõige suurest kiindumusest Kun-
da vastu. Kogumik on oma olemuselt avastusretk väikeses 
tööstuslinnas.

Lugeja leiab raamatust nii looduskauneid paiku nagu 
Kunda jõe ürgorg Lontovas kui ka ajalooliselt põnevaid 
kohti nagu Lammasmäe. Lisaks üllatab teos eriliste toidu-
retseptidega, millest mõned on pärit lausa 19. sajandi lõpust 
ning 20.sajandi algusest.

Kuulutaja

Aisakellad tilisevad pansionaadis

tööasjus saabunud võluv 
Suzie (Rene Russo). Välja il-
muvad ka paar rasvast sala-
dust ning üks kättemaksuhi-
muline mafiooso.

Filmil, žanri poolest seik-
luslikul komöödial, on omad 
miinuseid ja plussid. Võiks 
öelda, et põhjustes, mis tege-
lasi tegutsema panevad, pole 
midagi üllatuslikku. Nii liigub 
linateos tasasel, üheplaanilisel 

maastikul.
Oluline on muidugi tähele 

panna, et Freeman ja Jones 
on A-kategooria näitlejad, 
kes demonstreerivad, et suu-
davad kinolinal usutavad väl-
ja näha ka soliidsesse ikka 
jõudnuna (vanused vastavalt 
80 ja 71 eluaastat). Üks tegu-
sate pensionäride elust jutus-
tav film võikski näidata nen-
de elukogemust ja vilumust 

asjade ajamisel. See osa on fil-
mis kenasti olemas koos 
hoogsa jutustamislaadiga.

Lisaks kõlavad kenad jõulu-
laulud, millest paari esitavad 
ka tegelased, sellises igapäe-
vases, hea tuju väljendamise 
võtmes.

Tõnu Lilleorg

Morgan Freeman (paremal) ja Tommy Lee Jones. 
Foto: ACME FILM

Foto: Meeli Eelmaa
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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

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Oma Põrsast leiad kõik vajaliku
jõululauale: maitsva seaprae,

süldi- ja pasteedimaterjali,
hõrgud Ühistu Eesti Lihatööstuse

singid, tangu- ja verivorstid.

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

MAKO ABI OÜ
KODUHOOLDUSTEENUST

Olles olukorras, kus Teie lähedane ei saa enam hakkama ilma
kõrvalise abita ning lähedased elavad kaugel või on hõivatud
töö ja perega selliselt, et ei olda võimelised osutama vajalikku
abi ja hooldust oma memmele ja taadile, siis pakub

andes neile võimaluse olla edasi oma koduses ja
harjumuspärases keskkonnas, pakkudes teenust
kodumajapidamise korrastamisel, isikuabi,
abi saatmisel, poes sisseostude tegemisel.
Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla
igapäevaeluga, andes rohkem vabadust lähedastele.

Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt või
E-R 8 tundi päevas, Lääne-Virumaal. Hea alternatiiv hooldekodule!

Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke kiri info@makoabi.ee
või helistage E-R 9.00 – 16.00, tel. 56999436. Asume Lääne-Virumaal, Tapal.
Koduleht www.makoabi.ee Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie soovitud
vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.

Soovime meie

praegustele ning tulevastele

klientidele ja koostööpartneritele

kauneid jõulupühi ning

meeldivat aastavahetust!

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

E. Vilde 6a

Juuksurisalong

P, E suletud
Info ja broneerimine

554 7151 Kati EP,  E s

· Keratiinihooldus
· Afropatsid
· Silmade/Kulmude värvimine
· Nina ja kõrvaaugud
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