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Suve alul üllatas 
Keskerakond laiema-
le üldsusele tundma-
tu Rakvere linnapea-
kandidaadiga. Uurisi-
me, kes on Triin Va-
rek ja mis seob teda 
Rakverega.

Liisi Kanna

Triin, kus te sündinud-kas-
vanud olete?

Rakvere on minu sünni-
linn, olen selle kohaga väga 
seotud. Olen põline virukas, 
meie suguvõsa juured on Hal-
jala kandis juba mitmete sa-
jandite tagusest ajast. Lapse-
põlve veetsin Rakveres Tõr-
remäel, elasime seal korter- 
elamus, kui minu isa oli Kul-
laaru sovhoosi direktor. Hil-
jem kolisime Haljalasse. Koo-
lis käisin Rakvere gümnaa-
siumis, lõpetasin selle 1995. 
aastal. Seejärel suundusin õp-
pima Tallinnasse Concordia 
ülikooli (Concordia Rahvus-
vaheline Ülikool Eestis, mis 
liitus hiljem Audentese Üli-
kooliga – toim), mille lõpeta-
sin 1999. aastal rahvusvaheli-
ses ärijuhtimises.

Miks just Concordia üli-
kool?

Tollel ajal oli Concordia 
ülikool Eestis väga prestiiži-
kas ja uudne selle poolest, et 
õppetöö toimus inglise kee-
les. Kuna olin lõpetanud 
gümnaasiumis inglise süva-
kallakuga klassi, tundus see 
hea võimalusena. Erilisust li-
sas, et 95 protsenti õppejõu-
dudest tulid väljastpoolt Ees-
tit – Ameerikast, teistest Balti 
riikidest. Tõuke just ärijuhti-

mist õppima minna andis as-
jaolu, et meil oli toona juba 
pereettevõte, mis tegeleb me-
ditsiiniinstrumentide ja –too-
detega. 

Aja möödudes otsustasin 
sotsiaaltöö magistriõppe ka-
suks, mis servapidi praeguse 
tööga haakub, kuna meditsii-
ni oleks minu vanuses hilja 
õppima minna (magistri-
kraad TÜ 2014 – toim).

Pärast ülikooli jäite Tallin-
nasse elama?

Olin mõnda aega Tallinnas, 
käisin ka ülikooli kõrvalt 
tööl. Olin ametis Justiitsmi-
nisteeriumis välissuhete tali-
tuse spetsialistina. Hiljem 
töötasin kommunikatsiooni-
firmas ja kindlustuses suur- 
kliendimänedžerina. Seejärel 
tõi pereelu mind tagasi Viru-
maale. Kui poeg sündis, elasi-
me mõned aastad Võsul. 
Nüüd veedame suved alati 
perega seal suvilas - see on 
minu lemmiksuvituskoht. 
Kuna abikaasa töötab Vihula 
vallas, tal on Vergis juhtme-
tööstus, ja minu töö ei nõua 
igapäevaselt kontoris viibi-
mist, vaid on liikuvam, siis 
saab suvel mugavalt Võsul 
elada. Ka minu 12 aastane tü-
tar ja 15 aastane poeg naudi-
vad seda väga. Püsielukoht on 
meie perel aga juba umbes 13 
aastat Rakvere.

Hetkel töötategi nimetatud 
perefirmas. Milles teie iga-
päevatöö seisneb?

Meie firma tegeleb medit-
siinitarvikute edasimüügiga. 
Tegemist on proteesidega, 
öeldakse ka endoproteesid – 
kunstliigesed, mis paigalda-
takse inimese keha sisse. 
Meie põhilised tooted on põl-
ve- ja puusaliigesed, kuid ka 

Triin Varek: linna rahakotti tuleb hoolega kaaluda

küünarvarre liigesed.
Patsientidega mina otseselt 

kokku ei puutu. Igapäevatöö 
seisneb selles, et suhtlen haig-
latega, tellin vajaliku kauba, 
viin kohale, korraldan kooli-
tusi, mis operatsiooniinstru-
mente ja -tooteid puuduta-
vad, tegelen riigihanke doku-
mentatsiooni koostamise ja 
esitamisega. Koostöö toi-
mubki riigihangete alusel. 
Näiteks sel kevadel oligi kaks 

suurt riigihanget – SA Tartu 
Ülikooli Kliinikumis ja AS 
Ida-Tallinna Keskhaiglas – 
saime kolmeks aastaks uuesti 
lepingud.

Kuidas teie poliitikutee al-
guse sai?

Keskerakonna pikaajaline 
liige Urmas Laht tegi ettepa-
neku esinumbriks hakata, mis 
oli minu jaoks üllatav, sest ma 
ei ole varem oma eelistusi 
väljendanud. Eks ju räägitak-
se sellest, et uued noored ini-
mesed tuleksid poliitikasse, 
mina ei ole küll enam kahe-
kümnene, kuid siiski n-ö uus 
veri.

Tegelikult oli teisigi, kes 
kutsusid. Kuid just selline 
vastutusrikas ülesanne, nagu 
ühes piirkonnas esinumbriks 
olemine, tundus väljakutsena, 
mida soovisin vastu võtta. Ka 
pere toetas, selleta ei oleks ma 
nõustunud. Otsust mõjutas 
loomulikult ka isiklik seotus 
Rakverega – see on minu 
sünni- ja kodulinn, siin ela-
vad minu sõbrad ja tuttavad 
ning ma soovin linnale pari-
mat. 

Milline on teie varasem 
kokkupuude omavalitsuste 

tööga?
Omavalitsuses töötanud ma 

ei ole. Kui vaatame teisi esi-
numbreid, siis loomulikult ei 
saa ma konkureerida nende 
inimeste kogemustega, kes 
on omavalitsuses pikemalt 
töötanud ning nende infopa-
gasiga linna kohta, kuid tea-
tud asjad elus ongi võimalik 
omandada ainult läbi isikliku 
kogemuse.

Samas töötasin viis aastat 
tagasi SA Lääne-Viru Aren-
duskeskuses ettevõtluskon-
sultandina ning nõustasin 
mõnda aega kohalikke oma-
valitsusi. Minu tööülesanne-
teks olid nii EASi toetuste kui 
äriplaanidealane nõustamine, 
finantsprognooside realistlik-
kuse hindamine jne. Sõitsin 
läbi kõik Lääne-Virumaa 
omavalitsused, kohtusin juh-
tidega. Töötasin läbi arengu-
kavad, kaardistasime piirkon-
dade arenguvõimalused ja ta-
kistused. Seega, ma tean, mis 
on eelarve, arengukava ja 
omavalitsuste toimimispõhi-
mõtted ei ole mulle sugugi 
päris võõrad.

Kindlasti ei saa peale vali-
misi kohe hakata väga ulmeli-
si asju ellu viima, sest linna 
eelarve ei ole kummist. Kõigi 

valdkondade jaoks peab raha 
jätkuma ja kõik on võrdselt 
olulised. Usun, et ettevõtluse-
ga tegelemine on andnud 
mulle ratsionaalse mõtlemise 
oskuse. Näiteks praegu on vä-
ga palju emotsioone seotud 
Rakvere gümnaasiumiga, 
mille vilistlane ka ise olen, 
kuid vahel on vaja tunded 
kõrvale panna. Aeg-ajalt on 
küll tähtis ka emotsioonidega 
arvestada, kuid kõikide otsus-
te puhul tuleb linna rahakotti 
väga hoolega kaaluda. Tuleb 
teha selged kalkulatsioonid ja 
seda infot inimestega jagada, 
et nad saaksid aru, mis on 
mõistlik. Väga oluline on 
avatud ja kaasav linnajuhti-
mine.

Rakvere arengu seisuko-
hast, millised on teie silmis 
kõige tulisemad valdkon-
nad?

Kindlasti ettevõtlus- ja elu-
keskkonna parendamine ning 
arendamine. Linnaplaneering 
tuleb viia uudsele tasemele. Ei 
saa lähtuda üksikutest hoone-
test, vaid tuleb luua pikaajali-
ne visioon, kuidas linnaruu-
mi arengut järgmise näiteks 
30 aasta jooksul suunata nii, 
et see oleks mugav, turvaline 
ja atraktiivne nii linna-
kodanikule kui turistile.

Ettevõtluse osas tekib küsi-
mus – mida linn saaks ära te-
ha? Üks võimalus on büro-
kraatia vähendamine. Kui 
näiteks mõni tööstusettevõte 
soovib siia tulla, siis on vaja 
kiiresti reageerida, muidu 
võib see kapital mujale liiku-
da. Linnal on hea võimalus 
olla ühendavaks lüliks, kokku 
kutsuda piirkonna ettevõtete 
juhte ja koos kaardistada 
arengupotentsiaale ning ta-
kistusi, leida koostöövõima-
lusi, olla nende suunajaks.

Elukeskkonna osas on Rak-
vere mõnus väike linn, mis 
asub logistiliselt heas asuko-
has. Aga midagi on veel vaja, 
et inimesed siia tahaksid tulla 
– sünni- ja ranitsatoetuste 
suurendamine, pensionäride-
le teenuste kättesaadavuse 
parandamine jne. Sotsiaalsed 
kaitsed peavad olema inimes-
tele tagatud. Oluline on ka, et 
Rakverre tuleks riigigümnaa-
sium, kus suudetakse pakku-
da konkurentsitult parimat 
haridust Virumaal. Soovin, et 
Rakvere oleks linn, kus on nii 
seenioridel kui noortel hea 
elada, võimalus käia kodu lä-
hedal tööl ja nautida kõiki 
hüvesid, näiteks nii kultuuri 
kui ka spordi osas, mis linnal 
pakkuda on.

Triin Varek tutvustab pereettevõtte OÜ 
Wimbergi poolt turul olevat uut toodet 
– firma Waldemar LINK GmbH& Co 
tsemendivaba minimaalinvasiivse puu-
saproteesi C.F.P. maketti. Wimberg on 
olnud LINKi ainuesindaja Eestis 25. 
aastat. 

Foto: Liisi Kanna
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8.-10. septembrini toimub 
Ida- ja Lääne- Virumaal 
Kaitseliidu taktikaõppus 
Põhjakonn. Juba üheksandat 
korda läbiviidav õppus on 
sel aastal nelja Virumaa valla 
territooriumil. Lisaks Eesti 
Kaitseväe ja Kaitseliidu, 
Leedu, Suur- britannia ja 
Ameerika Ühendriikide ük-
sustele osalevad esmakord-
selt ka liitlased Prantsus-
maalt, Kanadast ning Lätist.

Taktikaõppus Põhjakonn, mis on alguse saanud vabataht-
like kaitseliitlaste eestvedamisel ja oli algselt mõeldud kahe 
maleva vahelise lahingtegevuse harjutamiseks, on kasvanud 
suureks regionaalseks õppuseks.

Põhjakonnal keskendutakse Kaitseliidu üksuste ja staapi-
de vahelise koostöö harjutamisele lahingtegevuse planeeri-
misel ning läbiviimisel. Oma oskusi treenivad Viru, Aluta-
guse, Järva ja Jõgeva malevate kaitseliitlased koos välispart-
neritega Lätist ja Suurbritanniast.

Vastutegevust pakuvad võitlejad Leedu KASPist (Eesti 
Kaitseliidule sarnanev vabatahtlik organisatsioon – toim), 
Tartu, Tallinna ja Rapla maleva kaitseliitlased ning Kanada 
mehhaniseeritud jalaväe kompanii. Lisaks on õppust toeta-
mas Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksused. Põhjakonna 
õppusele on kaasatud nii meie liitlaste kui Eesti kaitseväe 
soomustehnika.

Kolmepäevasel õppusel imiteeritakse mitmeid lahingte-
gevusi. Kõik lahingud korraldatakse  vastavalt avaliku korra 
eeskirjas sätestatud öörahule. Kella 23st kuni kella 7ni hom-
mikul võib esineda üksikuid laske ja valgusrakettide kasuta-
mist hõreasustatud aladel. Intensiivseimad lahingtegevused 
toimuvad 9. ja 10. septembril Sonda, Ulvi, Põlula, Lavi, 
Kõrma, Miila, Nõmmiste ja Viru-Kabala piirkonnas.

Korraldajad paluvad kõigil olla liikluses tähelepanelikud. 
Lahingute imiteerimise käigus võib esineda ajutisi liikumis-
piiranguid. Osalejad järgivad kõiki nõudeid, mis tulenevad 
õigusaktidest ja seonduvad nii eraomandi kui ka keskkon-
nakaitsega.

Kuulutaja

Virumaal liigub „põhjakonn“

Kaitseliitlased tänavusel 
Kevadtormil. 

Foto: Asso Puidet

Viimatisel Rakvere 
linnavolikogu istun-
gil otsustati tagada 
omafinantseering nii 
Pika tänava arenduse 
kui Vallimäe komp-
leksi väljaehitamise 
projektile juhul, kui 
arendusteks õnnes-
tub toetust saada.

Liisi Kanna

Lähenemas on tähtaeg Et-
tevõtluse Arendamise Siht-
asutuse piirkondade konku-
rentsivõime tugevdamise 
toetuse saamise projektide 
esitamiseks. Rakvere linnava-
litsus plaanib esitada kaks 
taotlust.

Projekt „Rakvere Pika täna-
va kui atraktiivse linnaruumi 
arendamine“ on edasiarendus 
EV 100 arhitektuuriprog-
rammi „Hea avalik ruum“ 
raames koostatud konkursi 
võidutööst „Pikk Muuseum.“

„Selle põhjal on vahepeal 
teostatud tehniline projektee-
rimine, mille käigus selgus, et 
kui teha projekt teoks tervik-
lahendusena, oleks selle mak-
sumus ligi 3,8 miljonit,“ rää-
kis Rakvere linnapea Mihkel 
Juhkami. Täpsem summa on 
3 782 494 eurot ning tagatava 
omafinantseeringu suurus 
624 000 eurot.

Pikale tänavale ja Vallimäele küsitakse toetust

Linnapea lisas, et kui teos-
tada tööd kahes osas, siis lõp-
peks esimene lõik umbes 
Rakvere Linnakodaniku 
muuseumi juures. „Esitame 
projekti EASile tervikuna, 
aga oleme valmis selleks, kui 
tuleb jao kaupa teha.“

Juhkami leidis, et olenema-
ta sellest, kas toetust saadak-
se, on mõistlik projektiga 
edasi liikuda ning see vajadu-
sel oma vahenditega osade 
kaupa ellu viia, sest Pikk tä-
nav on kehvas olukorras. 

Arenduse eesmärk on ku-
jundada tänavast kaasaegne 
linnaruum, kus on vähenda-

tud liikluskoormus ning pöö-
ratud tähelepanu jalakäijate 
mugavusele. Esile soovitakse 
tõsta Pika tänava lineaarset 
ainulaadsust ja hoonestuse 
mitmekesisust ning lahendu-
se võtmeks on väljaklikkus.

Teise projektina esitatakse 
„Rakvere Vallimäe kompleksi 
väljaehitamine 1. Etapp“. Juh-
kami sõnul ei ole võrreldes 
EASi sama meetme esimesse 
taotlusvooru esitatud varian-
diga projektis olulisi tehnilisi 
uuendusi. „Oleme muutnud 
rahataotluse tekstilist osa neis 
punktides, mis ei saanud eel-
mine kord kõrget hinnet,“ 

selgitas ta. „Suurim probleem 
oli orienteeritus küllalt suu-
rele külastajate prognoosile, 
mis Rakverega mitte väga ti-
hedalt seotud olevatele ini-
mestele võib tunduda müsti-
line.“

Arenduse käigus plaanitak-
se välja ehitada Vallimäele 
laululava kompleks, kus saaks 
korraldada mõjukaid kultuu-
risündmuseid ning mis oleks 
ordulinnuse kõrval toetavaks 
vaatamisväärsuseks. Projekti 
maksumus on 2 868 108 eu-
rot ning omaosalusena taga-
takse 473 000 euro.

Arhitektuurikonkurssi 
võidutöö „Pikk muuseum“. 

Allikas: Rakvere linnavalitsus

1.09 - 5.10
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Eesti Korteriühistute Liit 
korraldab Rakveres 14. – 15. 
septembril Eesti Euroopa 
eesistumise raames suure-
joonelise konverentsi.

IX Balti Elamumajanduse 
Konverents (Baltic Housing 
Conference) pakub võima-
luse arutleda elukeskkonna 
parandamise parimate prak-
tikate üle Euroopa Liidus, 
tutvustades seejuures Eesti 
kogemust kortermajade 
energiatõhususe suurenda-
misel ning otsides koostöö-
kohti Euroopa Liidu liik-
mesriikide elamuorganisat-
sioonide ja liidu partnerrii-
kide elamuorganisatsiooni-
de vahel Ukrainas ja Valge-
venes.

Keskseteks teemadeks on 
elanikkonna enda võimalu-
sed aidata kaasa rahvusvahe-
lise kliimakokkuleppega ot-
sustatud kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisele ning 
2030. aasta energiatõhususe 
eesmärgi saavutamisele Eu-
roopa Liidus. Konverentsil 
sõnastatakse osalevate 
ühenduste ühised seisuko-
had elamuorganisatsioonide 
rolli kohta Euroopa Liidu 
kliima- ja energiatõhususe 
eesmärkide saavutamisel.

Eesti Euroopa Liidu Nõu-
kogu eesistumise moto on 
„Ühtsus tasakaalu kaudu“. 
Usume, et Euroopal on pii-
savalt palju ühist, leidmaks 
edukalt lahendused kõigile 

OMAVALITSUSED SAAVAD TAOTLEDA 
TOETUST ÜÜRIELAMUTE EHITAMISEKS

Kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud riigi toel ela-
mufondi arendamisest, saavad alates novembrist KredExilt 
selleks toetust taotleda. Kokku panustab riik üürielamute 
arendamisse kolme aasta jooksul enam kui 60 mln eurot, 
millest 2,5 mln sel aastal. Taotlusi saab esitada kuni 30. det-
sembrini.

Elamufondi arendamise toetust võib kasutada uute üüri-
elamute rajamiseks ja olemasolevate hoonete rekonstrueeri-
miseks, eesmärgiga võtta need kasutusele üürielamutena. 
Sellega tagatakse mobiilsele tööjõule nüüdisaegsete eluruu-
mide parem kättesaadavus piirkondades, kus korterite 
nõudlus ületab pakkumist ning hoone ehitusmaksumus üle-
tab turuväärtust.

„Paljud ettevõtted ja asutused väljaspool Tallinna ja Tartut 
on hädas töötajate värbamisel sellega, et inimestele ei ole 
võimalik leida piirkonnas kaasaegset ja madalate kõrvalku-
ludega elukohta,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminis-
ter Urve Palo. „Üürielamute rajamisega tekiks omavalitsus-
tel ja sealsetel ettevõtetel võimalus meelitada leibkondi sin-
na tööle ja elama.“

Ta lisas, et omavalitsustel on võimalik üürielamutes pak-
kuda sooja ja puhast kodu ka vähekindlustatud ja erivaja-
dustega inimestele ning eakatele ja suurperedele.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin 
Reinsalu sõnul on toetuse tingimuste välja töötamisel pan-
dud suur rõhk ka valmivate elamute energiatõhususele ning 
muuhulgas hinnatakse majade sobivust linnaruumi. „Võttes 
arvesse, et uute üürielamute rajamisel peavad hooned vasta-
ma energiatõhususarvu klassile A ning ümberehitamisel vä-
hemalt klassile C, saavad rajatavad või rekonstrueeritavad 
majad olema madala energiatarbimisega ning igati kaasaeg-
sed,“ ütles Reinsalu.

Esimesel aastal antakse toetust kohalikele omavalitsustele, 
mis jäävad Tallinna ja Tartu mõjualast väljapoole. Toetuse 
määr on kuni 50 protsenti, ülejäänud kulutused peavad tu-
lema kohaliku omavalitsuse finantseeringust. Maksimaalne 
toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2,5 
miljonit eurot kohaliku omavalitsuse kohta.

Alates järgmisest aastast saab toetust taotleda ka üüriela-
mute rajamiseks vähekindlustatud sihtgruppidele, samuti li-
sanduvad piirkondadena Tartu ning Tallinn.

Kuulutaja

IX BALTI ELAMUMAJANDUSE KONVERENTS

väljakutsetele ning kasuta-
maks ära kõiki meie ees ava-
nevaid võimalusi. Peame 
hõlbustama avatust nii ma-
janduses kui ka ühiskonnas, 
kindlustades samas turvalisu-
se ja julgeoleku.

Eesti kui eesistuja ülesanne 
on leida tasakaal liikmesriiki-
de erinevate seisukohtade, 
traditsioonide ja huvide va-
hel, et saavutada Euroopa 
kodanike jaoks parim tule-
mus. Eesti üheks prioritee-
diks on kaasav ja kestlik Eu-
roopa, mis toetab võrdsete 
võimaluste loomist oskuste 
arendamiseks ja kvaliteetseks 
hariduseks, töötamiseks ning 
teenustele ligipääsuks. Kest-
lik Euroopa hoolib ja panus-
tab ka puhtamasse elukesk-
konda.

Konverentsi teemad on 

kortermajade energiatõhu-
sus, erinevate riikide ela-
musfääri kogemused, elamu-
organisatsioonide plaanid ja 
ettepanekud edasiseks elu-
asemevaldkonna korraldami-
seks. Osalevad esinejad Eu-
roopa Liidust ning partner-
riikidest. Konverentsi keeled 
on eesti ja inglise keel (tõlke-
ga).

Konverentsile järgneval 
päeval toimub Rakveres õp-
pepäev, mille käigus tutvu-
takse piirkonna parimate 
näidetega hoonete energiatõ-
hususe suurendamisest ja 
kasvuhoonegaaside heite vä-
hendamisest.

Konverentsi korraldab 
Eesti Korteriühistute Liit 
koostöös Euroopa elamuor-
ganisatsioonide ühendusega 
Housing Europe. Ürituse toi-

mumist toetab Riigikantselei 
koostöös sihtasutusega Ko-
danikuühiskonna Sihtkapi-
tal. Kava ja lisainfo on leitav 
EKÜLi kodulehelt http://
ekyl.ee/avaleht/bhc2017/.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees
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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!

HIND
ALATES 149
KÖÖGID

HIND
ALATES 199
RIIDEKAPID

SEKTSIOON 

KÖÖGIDIIVAN

PEEGLID 170*200*40

 177*132*94

є 199

є 39

mõõdud: 270*185 mõõdud: 230*140*80, m/k 200*125

KOMPLEKT: TOOL + LAUD 

mõõdud: 240KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 200KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 220KÖÖGIKOMPLEKT mõõdud: 180KÖÖGIKOMPLEKT

mõõdud: 216*62*200 (h)mõõdud: 150*62*200 (h)mõõdud: 200*62*220 (h)

є 339

є 459 є 299

є 189

є 425

є 229 є 149 є 215

mõõdud: 278*152*90, m/k 220*135

VOODI LAGUNA

є 299 є 199 є 289

27€
al.

79 !€

160*200

Täna tähistab oma sünni-
päeva ehk rahvuspüha Eu-
roopa üks väiksemaid riike – 
Andorra Vürstiriik, millele 
pandi alus 739 aastat tagasi. 
Täna on ka Andorra kaitse-
pühaku Meritxelli Neitsi aus-
tamispäev.

Euroopas on kaksteist mo-
narhiat, mille hulgas on seitse 
kuningriiki ning viis hertso-
gi-, vürsti- ja paavstiriiki. 
Nendest kõige huvitavama 
valitsemissüsteemiga on 
Andorra - üks kahest maail-
ma riigist, mis võib uhkusta-
da kahe riigipeaga (teiseks on 
San Marino). Seejuures pole 
Andorra eesotsas veel ka ko-
halikud inimesed, vaid alati 
välismaalased: prantslane ja 
hispaanlane (täpsemalt ka-
talaan ehk kataloonlane). 
Prantsusmaa poolt juhib 
Andorrat parasjagu ametis 
olev riigipea, varem oli sel-
leks kuningas, tänapäeval 
president. Kuid Prantsusmaa 
president, kelleks praegu on 
Emmanuel Macron, tegeleb 
Andorra probleemidega vaid 
häda korral.

Nii jääb suurem koormus 
Andorra teisele riigipeale, 
kelleks on Hispaania vaimu-
lik. Täpsemalt öeldes Kata-
loonias paikneva pisikese ko-
ha Seo de Urgeli piiskop, kel-
le määrab ametisse paavst. 
Alates 2003. aastast on selleks 

Joan-Enric Vives. Ta on ai-
nus kirikutegelane maailmas, 
kes valitseb ilmalikku riiki.

Esimesi kordi on Andorrat 
mainitud kirjalikes allikates 
küll juba 8. ja 9. sajandil, kuid 
Andorra Vürstiriik rajati 
1278. aastal. Aragóni kunin-
gas Pere II (Pedro II Katoliik-
lane) otsustas, et on aeg lõpe-
tada pikemat aega kestnud vi-
havaen Urgelli piiskopi ja 
Foix’ krahvi vahel ning panna 
täpselt paika nende kahe va-
litseja võimupiirid.

Nii kirjutasid Urgelli piis-
kop ja Foix’ krahv 8. sep-
tembril 1278. aastal Lleida 
(Lérida) linnas alla kokkulep-
pele (katalaani keeles Tractat 
de pareatge), mis kehtestas 
ühisvalitsemise Andorra ter-
ritooriumi üle. Piiskopist ja 
krahvist said Andorra kaas-
vürstid. Kuna mõlemad valit-
sejad elasid väljaspool Andor-
rat, siis määrasid nad koha-
peale oma esindajad – vikaa-
rid. Andorralased pidid 
maksma vürstidele andamit: 
paarisarvulistel aastatel piis-
kopile, paarituarvulistel aga 
krahvile.

See kokkulepe ja selline 
süsteem kehtib Andorras väi-
keste muudatustega kuni tä-
naseni. Kui Seo de Urgeli 
piiskop on jäänud kaasvalit-
sejaks senini, siis Foix’ krahvi 
õigused läksid kõigepealt üle 

Navarra kuningale, siis 
Prantsusmaa kuningale ja lõ-
puks Prantsusmaa presiden-
dile.

Andorra tänane rahvuspü-
ha koosneb kahest osast - li-
saks 1278. aasta kokkuleppele 
peetakse ka riigi kaitsepüha-
ku leedi Meritxelli päeva. 
Meritxelli Neitsi on Neitsi 
Maarja Andorra variant, kelle 
kuju kohta on andmeid juba 
12. sajandist. Kabel, kus seda 
säilitati, põles aga 8. septemb-
ril 1972. aastal maha ja kuju 
hävines. Andorra kunstniku 
Sergi Mas Balagueri poolt 
valmistatud koopia on paigu-
tatud uude Meritxelli kabelis-
se, mis ehitati 1976. aastal 
Ricardo Bofilli projekti järgi.

Meritxelli päeval teevad rii-
gi igast nurgast kokku tulnud 
andorralased palverännaku 
temanimelisse pühamusse, 
kus toimub Seo de Urgeli 
piiskopi missa, misjärel pee-
takse piknikku. Pidustused 
kestavad tavaliselt mitu päe-
va, mille ajal loetakse luuletu-
si, lauldakse kiriklikke laule, 
tantsitakse rahvatantse, pee-
takse tõrvikurongkäiku. Esi-
mest korda olevat Meritxelli 
usupühafestivali peetud 1873. 
aastal.

Allan Espenberg

TÄNA MAAILMAS
Andorra: ilmalikku riiki valitseb vaimulik
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• Laotöö pädevused ja kaupade käitlemine, 60 t, 27.09 - 13.12, K kell 16-20
Logistiku ja transpordi- ja veokorraldaja täiendõpe

Plaatija
Dekoratiivviimistlemine
Hoonete fassaadide  soojustamine
Küberturve igaühele
Arvutikoolitus MS Excel
CAD programmjoonestamine CNC töötlemiskeskusel töötamiseks

Puidupingi operaatori koolitus
CNC töötlemiskeskuse operaatori koolitus
Puhastusteenindaja põhitõed ja hoolduskoristus

Keevitaja täiendkoolitus sertifikaadi EVS_EN ISO 9606-1 omandamiseks

Catering-teeninduse korraldamine
Klienditeenindaja suhtlemispädevused
Kõnniteekatete paigaldamine ja paekivimüüritiste ladumine

, 60 ,
9.10 - 11.12, E kell 16-20

, 80 , 4.10 - 28.11, K & N kell 16-20
, 48 , 3.10 - 14.11,T & N kell 17-20

, 80 , 26.09 - 21.11,T & N kell 16-20
, 20 , 6.11 - 10.11, E-R kell 16-19

, 40 , 7.11 - 30.11,T & N kell 16-20
, 80 ,

9.10 - 30.11, E & N kell 16.30-20.15
, 60 , 18.10 - 23.11, K & N kell 16-20

, 120 , aeg täpsustamisel
, 80 ,

9.10 - 29.11, E & K kell 16-20
, 40 ,

27.11 - 1.12, E-R kell 16-20
, 80 , 26.09 - 16.11,T & N kell 16-20

, 80 , 26.09 - 5.12,T kell 16-20
, 80 ,

26.09 - 30.11,T & N kell 16-20

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

t

t
t

t
t

t
t

t
t

t

t

t
t

t

LOGISTIKA ERIALA ÕPETAJAT
Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

Omalt poolt pakume:

õppekava täitmine ja õppekvaliteedi
tagamine, õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine,
õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni
toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning
tagasiside andmine.

eeldame, et kandidaadil on
logistiku töö kogemus ettevõttes, hea arvuti kasutamise
oskus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
algatusvõime ja loovus, korrektsus tööülesannete
täitmisel, pingetaluvus.

võimalust asuda omandama
õpetaja kvalifikatsiooni, kaasaegset töökeskkonda, erialast
täienduskoolitust, meeldivat kollektiivi.

Tööle asumise aeg: Tööaeg:
Asukoht: Kontaktisik:
Aadress:

20.10.2017 täistööaeg
Rakvere Raili Sirgmets
Piiri 8, Rakvere, 44316 Lääne-Virumaa

Lisainfo telefonil  3295033
Avaldus ja CV saata e-posti aadressile

kylliki.normak@rak.ee hiljemalt 15.10.2017

Rakvere Ametikool
ootab oma kollektiivi

J. KUNDERI SELTSI RAHVAKOOL
ALUSTAB UUT JA PÕNEVAMAT

SÜGISSEMESTRIT 2017!

18., 19., 20. septembril

12. septembril kell 17–19
13. septembril

17. septembril

2. oktoobril

3. oktoobrist

5. oktoobril

10. oktoobril

10. detsembril

alustavad
erinevatele tasemetele (A1.2, A2.1, A2.2,

B1.1, B1.2), mille juhendajaks on Kristina Pohlak.
Õppetasu 110€. Inglise keele
saab teha Rakveres, Pikk 29.

saab alguse neljaosaline loeng-õpitubade sari

Merike Rihti Kuuse juhendamisel.
ootame kõiki huvilisi

. Teadmisi ja kogemusi jagab Maia Simkin. Õppetasu
20€/kord. Kümne korra eest korraga tasudes soodustus -10%.

alustab Heli Preismann
. Töötoad toimuvad neljal korral oktoobrist

novembrini.
alates on kõigil näputööhuvilistel võimalik koos

Evelin Rikmaga siseneda mänguasjamaailma. Alustab
kolmeosaline . Kindlasti tuleb teemaks ka

.
ootab Maia Simkin kõiki rohenäppusid

. Õppetasu 50 eurot.
ootab Kaja Altermann kõiki psühholoogiast

huvitatuid 20 tunnisele kursusele
. Õppetasu 30 eurot.
korraldab Mari Riina Rist õppepäeva

.

Ootamas on keraamika, fotograafia, vene ja soome keele
kursused. Jooksvalt korraldame ühepäevaseid õpitubasid. Kui
on huvi mingi teema vastu, siis kindlasti tasub meiega
ühendust võtta.

Kursustele registreerimine või
5667 7471. Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli leiate nüüd ka

. Kiireim ja täpseim info leitav .
Kursuste toimumise koht: Rakveres, Pikk 29

inglise keele
kursused

tasemetesti

“Olemise terviklikkus ja loomulik tervenemine”

Euroopa lilleseade
kursusele

loovuse arendamise
töötubadega

mänguasjakursus
taaskasutus

aiakujunduse algkursusele

“Sissejuhatus
teraapiatesse”

„Punutud
jõuluehted“

Olge kärmed registreerima, sest kohtade arv on piiratud ja
õppetasud kevadsemestril muutumas.

kunderi.rahvakool@mail.ee

Facebookist Facebookist

Infopäev puudega ja vähenenud

töövõimega inimestele
Toimub 26.09.2017. a kell 10 Targa Maja

valges saalis Lai tn 20
Infopäeva teemad:

1. Töövõimereform

2. Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest
teemadest

3. Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt pakutavad teenused
puuetega inimestele:

NB!

Eelregistreerimine infopäevale kuni 22. septembrini
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja telefonil:
53 429 043 või e-posti aadressil:
virukoda@virukoda.ee

– töövõime hindamine, töövõimetoetuse
maksmine ja tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele

(sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja
korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega
inimestele, abivahendite korraldus)

tasuta õigusnõustamine ja tasuta nõustamine
töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

Infopäeva raames pakume kohapeal personaalset nõustamist
töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja
nende seaduslikele esindajatele.
Nõustamisele eelregistreerimiseks helistada telefonil 671 5909 või
kirjutada noustaja@epikoda.ee

Infopäeva korraldavad: Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja
Eesti Puuetega Inimeste Koda.

Infopäevale ootame Lääne-Virumaa puuetega ja
vähenenud töövõimega inimesi, nende esindajaid ja
valdkonna spetsialiste.

Info +372 5013006, info@lsosisustus.ee

LSO Sisustus OÜ võtab tööle

Tööle asumine koheselt
Töökoht Vinni

TOOTMISJUHI•

Rakvere Põhikool võtab tööle

• KORISTAJA

Avaldus saata direktor@rakverepk.ee

või Tartu tn 2, Rakvere.

Info tel 5221168.

Tootmis- ja
eluhoonete

ehitus

Võtab tööle

EHITUSTÖÖLISI
Helistada +372 5091 299

või tulla Rakvere
Narva tn 42

AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti
pea kõigis maakondades. Täna osutame erinevaid teenuseid ca 2400 psüühilise
erivajadusega inimesele üksustes üle Eesti ja pakume tööd ligi 1000-le töötajale.

Pakume tööd

Imastu Kool-Kodus, Tapa Kodus Kunda üksuses.

Täpsemad kandideerimise tingimused: CV Keskus, Töötukassa või
www.hoolekandeteenused.ee.

või

Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega,
kes vajavad eluga toimetulekuks toetust ja abi.

Töö toimub graafiku alusel. Väljaõpe kohapeal.

Saada oma CV e-posti aadressile natalia.guljavina@hoolekandeteenused.ee.
Lisainfo E-R telefonil 5340 4704.

TEGEVUSJUHENDAJALE
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Trükikoda aastast 1971

KÖITESEADME MASINISTI
OTSIME OMA MEESKONDA

Kandideerimise tähtaeg 

08.10.2017 Töö ülesanded

Seoses tootmismahtude kasvuga otsime oma

Kandidaadilt ootame

kogemus

personal@printall.ee Tel: +372 669 8435www.printall.ee

TÖÖ/KOOLITUS

• PALMSE PARK-HOTELL otsib 
alates sügisest sõbralikku ja 
abivalmist hotelliteenindajat. 
Tö ö l e  a s u m i n e  s e p t e m b r i s. 
Leping tähtajatu. Töö vahetusega. 
Elamisvõimalus kohapeal. Nõutav 
inglise keele oskus kõnes. CV saata 
aadressil: info@phpalmse.ee. Info: 
32 23 626 või 56 464 170

• Võtame tööle elektrikuid . 
Lisainfot saab tel 528 0668, 509 
4959, info@e2.ee

• Võtame tööle  elektrikilpide 
m o n t ö ö r i .  E l e k t r i k i l p i d e 
valmistamine vastavalt joonistele 
ja skeemidele. Töökoht asub 
Rakveres. Lisainfo tel 509 4959 või 
ove@e2.ee

• Vajatakse käsikudujat. Kodutöö, 
sobib pensionärile. Tel 502 0856

•  Ar tur  Šašlõkibaar i  vajatakse 
koristajat (Rõmeda küla Kadrina vald 
Lääne-Virumaa). Tel 5629 8277

• Aiandusfi rma võtab tööle töötajaid: 
täiskohaga pakendaja ja abitöötajaid. 
Kuulutus mõeldud naisterahvale. Töö 
asukoht Levala küla. Tel +372 5656 
5158

• Võhu juustuvabrik otsib oma 
meeskonda  suitsujuustu patsi 
punujat. Tel 5349 9515

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle 
kaks tööstusseadmete lukkseppa. 
Kasuks tuleb tehniline kutseharidus ja 
inglise keele oskus. Töö objektipõhine, 
osaliselt välismaal. Info 5694 0076, 
Jaanus

• Pakume tööd farmimehaanikule. 
Tööülesanded: farmiseadmete, sh 
lüpsiseadmete korrashoid ja muud 
farmisisesed tööd. Nõuded: töökus 
ja kohusetunne, töökaaslastest 
lugupidamine, tehniline taip ja 

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Mees otsib ehitus-, remondi- või 
puutööd. Tel 514 5796

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
algajatele ja taasalustajatele Koidula 
1 (Tsentrum) alates T, 19.09 kell 18 
– 19.30 (20 tundi, võimalus jätkata). 
Hind 50 € (sisaldab õppematerjale). 
Reg. 5566 1419

• Kutsume teid  hispaania keele 
ku r s u s t e l e  n e l j a p ä e v a  õ h t u t i 
Rakvere Kultuurikeskuses. Info ja 
registreerimine a.s.wesman@gmail.
com

• Alates oktoobrist hakkavad toimuma 
vene keele kursused. Võimalik on 
valida erinevate keelerühmade kui ka 
–tasemete vahel. Kui sa oled huvitatud 
heast keeleoskusest, vaata veebilehte 
www.apkeelekursus.eu ja tee oma 
valik. Julge suhtlemine viib eesmärkide 
täitumiseni!

• Lauli Loovstuudios algavad taas 
keraamika kursused: 13. sept – 
edasijõudnud, 28. sept - algajad, 
kes ei ole keraamikaga varem kokku 
puutunud. Info www.lauliloovstuudio.
ee 

•  Stuudio Al ima annab teada : 
t a n t s u t r e e n i n g u d  R a k v e r e 
Rahvamajas kolmapäeviti alates 13. 
septembrist kell 19. Oodatud on kõikide 
tasemete tantsijad, taasalustajad 
ja uued huvilised igas vanuses ja 
kehakaalus. Info ja registreerimine: 
Epp 5563 8128, epp.kaljos@mail.ee 
Vaata lisaks: alimastuudio.weebly.com

algatusvõime, B-kategooria juhiluba. 
Tööaeg:  täistööaeg,  valmisolek 
tööajaväl is teks  väl jakutseteks. 
Kontaktisik: Kadri Kaugerand. Telefon: 
5199 6845, e-post: kadri@trovador.ee. 
Töösuhte kestvus: tähtajatu leping. 
Töötasu kokkuleppel. Asukoht: Lääne-
Virumaa. Kasuks tuleb varasem 
kogemus antud valdkonnas

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
oskuste ja kogemustega tänavakivide 
paigaldajaid.  Tööde teostamise 
piirkond on üle Eesti. Tel +372 5347 
7840

• Vajatakse kogemustega ehitustöölist 
sisetöödele. Tel 5680 1956

• Uus Liin OÜ võtab tööle bussijuhi 
(osaline tööaeg, sobib pensionärile). 
Info tel 509 2583

• Eesti Metsahoolduse OÜ pakub tööd 
kogemustega forwarderi operaatori-
le. Töökoht Lääne-Virumaa. Kasuks 
tuleb C-kat olemasolu. Info 5309 0698

•  Vajangu far m võtab tööle 
farmitöölise (tööülesanded lauda 
pesu, jm abitööd). Transpordi 
võimalus Rakverest. Info E-R tel 
5348 9538

• Talu Tapa vallas Rägavere külas pa-
kub tööd lüpsjale ja farmitöölisele. 
Tel 506 1361

• Farm Lääne-Virumaal otsib oma 
kollektiivi tublit karjakut ja lüpsjat. 
Lisainfo 511 3486

•  O Ü  V i n i m e x  p a k u b  t ö ö d 
kogemustega seatalitajale  koos 
elamispinna võimalusega Inju farmis 
ja operaatorile (väljaõpe kohapeal, 
nõutav arvuti kasutamise oskus) 
jõusöödatehases Vohnja lähedal. Info 
vinimex@vinimex.ee, tel 508 2696

• Eakate koduhooldus  Rakvere 
eakatele. Tel 5617 2361. Kuulutus ei 
aegu!

• Pakun vanuritele hooldust. Tel 
5366 7621

LOE
www.kuulutaja.ee
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Alates esmaspäevast 
hakkab saates „Hom-
mikut!“ rahvast raa-
diolainete kaudu ära-
tama Tapalt sirgunud 
Margus Kamlat, kes 
sai saatejuhi ametis 
käe valgeks juba lap-
sepõlves.

Tõnu Lilleorg

Kogu R2 ehk Raadio 2 
hommikusaatetiimil on huvi-
taval kombel Lääne-Virumaa 
taust: spetsiaalselt uudiseid 
lugema hakkav ja ETV kul-
tuuriuudiste ekraanilt tuttav 
Janet Õunapuu on Rakverest 
pärit ning kaassaatejuht 
Karl-Andreas Kalmet samas 
linnas sündinud.

Margus Kamlat on raadio-
tööd teinud juba 11 aastat. 
Kui talle tehti ettepanek ha-
kata hommikusaadet juhtima, 
kaalus ta pakkumist aga üsna 
pikalt. „Olen loomu poolest 
õhtuinimene,“ põhjendab 
mees, „siis aga leidsin, et kuna 
sügis-talv-kevad hooajal on 
päevavalgust niigi vähe, kel-
la-ajal erilist vahet polegi.“

Küll on Kamlatil plaanis 
hakata hommikuti, nii pro-
fülaktika mõttes, rohkem 
kohvi jooma ning samuti ka-
vatseb ta järgida kolleegide 
nõuannet, et varast äratuskel-
la ei tohi kunagi esimese 
hooga kinni vajutada. Üles 
tuleb end ajada kohe esime-
se tirina peale, sest vastasel 
korral on rong läinud ja 
hilinemine tööpostile tõe-
näoline. Praeguse plaani 
järgi kavatseb ta äratuskel-
la seada 5.50ks, et jõuda 
siis juba 40 minuti pärast 
Mustamäe kesklinnapool-

sest servast raadiostuudiosse 
saadet alustama.

Saateteemade valik
R2 lipukirjaks on „värske ja 

vaba“. See sõnapaar väljendab 
Kamlati sõnul nii tegijate kui 
kuulajate paindlikku mõtte-
viisi ja nooruslikku ellusuh-
tumist, samuti huvi pisut al-
ternatiivsema muusika vastu 
ning tähelepanelikkust iga-
päevaelu suhtes.

„Loodame pakkuda oma 
kuulajale värsket ja huvitavat 
muusikat,” ütles raadiomees, 
kelle enda praeguste lemmi-
kesinejate hulka 
kuuluvad Briti 
artistid Liam 
Gallagher ja 
Youngr, Eesti 
ansamblid 
Frankie Ani-
mal ning The 
Boondocks, 
samuti Kanada 
rokkbänd 
Arcade Fire.

Saateteema-
sid otsib tiim 
eelmise päeva 
koosolekul. 
Kamlatil ja 
kaassaate-
juht 

Karl-Andreas Kalmetil on 
põhimõte, et hommikul püü-
takse luua kuulajatele head 
meeleolu ja mitte võimenda-
da negatiivseid uudiseid. See 
ei tähenda aga teravuse puu-
dumist. Saatejuhte huvitab ka 
igapäevaelu selle täies rikku-
ses nii inimeste kui nähtuste 
osas. „Meie ümber on palju 
huvitavaid persoone, kes on 
vaja üles otsida ja raadiosse 
rääkima kutsuda,” ütles Kam-
lat.

Esimesed saated
vanaisa juures

Huvi raadio 
vastu tekkis 

Kamlatil juba 
poisipõlves, 
sest tema 
peres oli 
eriti Viker-
raadio kuu-
lamine au 
sees. Sindi 
vanaisal kü-
las käies teki-

tas poisis põ-
nevust suur 

lampidega 
raadio. 

Esime-
ne 

raadiotöö saigi tehtud vanaisa 
juures, kui Margus vedas 
naabrilaste juurde juhtmed ja 
kõlarid ning tegi neile 
kassettmaki abil saadet. „Raa-
dio on mul veres olnud,“ 
möönis saatejuht.

Tapa Gümnaasiumi kooli-
raadios ehk Sõlmes hakkas 
Kamlat kaasa tegema 7.- 8. 
klassis. Vahetundidel sai loe-
tud ette uudiseid ja horos-
koope, nii nagu suurtes jaa-
mades. „Kooli ajal olin üsna 
häbelik poiss, läbi tegevuse 
Sõlmes õppisin suhtlemist ja 
muutusin julgemaks,” mee-
nutas ta.

Tänini on Kamlatil meeles 
11 aasta tagune emotsioon 
esimesest R2 otse-eetrist. 
„Otse-saates tuleb peale teine 
tunne, mida sõnadega isegi 
kirjeldada ei oska,“ nentis ta.

Raadiomehe sõnul on üksi 
saadet teha mõnevõrra kee-
rulisem kui koos kaassaateju-
higa. „Kahe- või kolmekesi 
on jutupalli omavahel lahe-
dam põrgatada. Kõige määra-
vam ongi läbisaamine kollee-
gidega,“ rõhutas Kamlat, lisa-
des, et Karl-Andreas Kalme-
tiga on ta saateid teinud ja 
usub, et eesootav koostöö 
kulgeb hästi.

Kui küsida suuremate eet-
riapsude või naljakate seika-

de kohta, nimetab Kamlat 
otse-eetris naeru peale tu-
lemist. Kui see juhtub, sa-
geli pärast mingit keele-
vääratust, on pidama 
saada praktiliselt või-
matu, alles muusika ajal 
leiab mahti tagasi tõsi-
seks muutuda.

Hariduselt 
programmeerija

Tee raadiotöö juur-
de ei kulgenud mehel 
sugugi takistusteta. 



PERSOON

Margus Kamlat – Raadio 2 uus hommikusaatejuht

VABA AEG
Vabal ajal meeldib Kamlatile liikuda väljas 
kas joostes, käies või füüsilist tööd tehes. Tal-
vel, kui on lund, võib teda kohata suusamäel, 
kus ta slaalomsuuskadel nõlvast alla tuhiseb, 
näiteks Tuhamäel Kiviõlis.
Paljudele Tapa Gümnaasiumi vilistlastele 
omaselt mängis Kamlat kooliajal käsipalli, 
olles joonemängija. Oma oskust palli vära-
vasse virutada peab ta tagantjärgi kesiseks 
ja möönab, et valinuks võimalusel harrasta-
miseks mõne teise spordiala.
Praegu satub Kamlat kodulinna mõne korra 
kvartalis, siis külastab ta ema ning suhtleb 
inimestega kooliaegsest tutvusringkonnast.

Foto: Arne Holm/ERR

Pärast Tapa Gümnaasiumi 
lõpetamist 2004. aastal soovis 
ta väga R2-sse tööle saada, 
kuid edutult. Ta saatis küll 
raadiojaama kirju ja käis isegi 
ukse taga, kuid tolku sellest 
polnud.

Nii tuli leida edasiõppimis-
võimalus. Kahjuks oli selleks 
ajaks ära kaotatud raadiorežii 
eriala ja filmi omale ei õnnes-
tunud sisse saada. Nii viis 
Kamlat sõbra soovitusel vii-
masel päeval avalduse prog-
rammeerimise erialale. „Enne 
oskasin vaid meili saata ja 
muusikat alla tõmmata,“ mee-
nutas mees. Pärast ülikooli-
diplomi saamist õnnestus tal 
R2-sse tööle saada reporteri-
na, kus ta käis kajastamas 
muusikaüritusi ja tegi tänava- 
intervjuusid. 

Õpitud erialal ehk prog-
rammeerijana asus Kamlat li-
saks raadiotööle ametisse viis 
aastat tagasi. Praegu töötab ta 

tarkvara arendusfirmas, mis 
hoolitseb selle eest, et meie 
ID-kaardi ja mobiil-ID süs-
teemid oleksid ajakohased 
ning töökindlad.

Kui rääkida programmeeri-
misest või teisisõnu koodikir-
jutamisest, mille oskus täna-
päeva digitaliseeruvas maail-
mas hinnas on, ütleb Kamlat, 
et esmalt peab asja vastu huvi 
tundma. Koodikirjutamist on 
võimalik õppida suuresti ise-
seisvalt, isegi Youtube`is lei-
dub palju õppevideoid. „Prog-
rammeerimist võib võrrelda 
matemaatikaülesande lahen-
damisega, kus vastuse saab 
leida, arvestades reegleid ja 
sümboleid,” sõnas ta.

Praegune elukorraldus, kus 
töökohti on kaks, sobib Kam-
latile hästi, sest tehes ühte 
tööd, saab puhata teisest ja 
vastupidi. „Ühes ametis peab 
palju rääkima, teises pea üldse 
mitte,“ märkis ta.

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Alates 1958

Täpsem info:

PVC-akende kampaania

Mina valin

parimad!

4.-15. september

-58%

Ega tali taeva jää!
Viimane aeg akende vahetuseks!
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P uhkuste aeg ja suur 
suvi on asendunud ja-
hedate sügisilmadega 

ning aeg jätkata tervisenurga 
artiklite sarjaga. Ka sina, hea 
lugeja, saad mulle abiks olla, 
tuues välja mõne huvipakku-
va teema, mida ma varase-
malt käsitleda ei jõudnud. Kui 
sul on tekkinud küsimusi 
treeningu või toitumise koh-
ta, siis anna ka nendest mulle 
teada, sest nii saame sinu mu-
ret käsitledes teadmisi ka teis-
tele jagada.

Ahvatlusi täis suvi
Paljud on tõenäoliselt leid-

nud ka suvel aega meelistree-
ninguga tegeleda ja keha ning 
vaimu toonuses hoida. Sage 
viga on aga see, et ilusate il-
made saabumisega unustatak-
se seatud eesmärgid ja luba-
dused, kaob treeningute re-
gulaarsus või ei treenita üld-
se. Põhjuseks tuuakse, et suvi 
on ju puhkamiseks.

Tihti libastutakse ka toitu-
misel ja varem saavutatud tu-
lemused kaovad - kehakaal 
tõuseb, treeningutel pole 
võhma, motivatsioon puudub 

ja tuntakse, et kõik, mille ni-
mel vaeva nähti, on kadunud.

Sageli jäädaksegi sellesse 
seisu, sest taas tuleks nullist 
alustada. Kes on kord tree-
ningutes pikema pausi tei-
nud, saavad aru, millest rää-
gin – iga algus on raske.

On ka neid, kes teadlikult 
treenivad vaid rannavormi 
jaoks ning soovitud kehakaa-
luni jõudes lõppeb ka tree-
ningplaani ja toitumiskava 
järgimine. Saavutatud tule-
muste säilitamiseks peab aga 
vaeva nägema, ja uskuge, see 
on kõige keerulisem.

Loomulikult on suvi puh-
kamiseks ning sõprade keskel 
ja ringi reisides tekib palju 
ahvatlusi, kuid treeningut ja 
tervislikku toitumist ei tohiks 
päris ära unustada. Miks? Just 
passiivsus on see, mis meid 
tagasi algusesse toob. Kui 
oled end vahepeal käest lask-
nud, pead hakkama taas tree-
ninguid planeerima, toidu-
lauda „puhastama“ ja oma 
võimeid hindama – oled taas 
algaja, olgugi, et möödunud 
hooajal tublilt eesmärkide 
poole liikusid. Visuaalselt sa 

ehk muutusi ei märkagi, kuid 
organismi jaoks on tegu taas 
uue algusega.

Trennivaba 
perioodi mõju

Nii, nagu oli eesmärkide 
poole liikumise kiirus enne 
puhkust individuaalne, on ka 
trennivaba perioodi mõju eri-
nev - kui palju on tulnud lisa-
kilosid, kui palju vastupida-
vus langenud jne. Rolli män-

KUI TREENINGPAUS OLI PIKK, SIIS PEA MEELES:
• oled taas algaja, kujunda harjumus. Planeeri ja kirjuta treeningud 

enda kalendrisse;
• treeni koos sõbraga, nii on kergem alustada, kuid ära unusta, et 

teie tase võib olla erinev, seega lähtu enda seisundist ja eesmär-
kidest;

• tõsta koormust vähehaaval, enne suurenda treeningkordade arvu 
nädalas ja alles siis intensiivsust;

• hea on alustada treeningutega, mida jaksad teha 30 minutit kuni 
tund aega järjest ja kus suudad hoida oma pulsi kontrolli all - kõn-
dimine, rattasõit, ujumine, kergemad lihastreeningud;

• kui lõpetasid hooaja rühmatreeningutega, siis võid ka nendega vä-
hehaaval alustada, kuid vali esiti algajaile mõeldud seansid;

• kui tunned ennast järgmisel päeval halvasti või on tugev lihasvalu, 
siis see on signaal ülepingutamisest. Võta koormust maha;

• ära vali treeningut, mis on sulle vastumeelne, vaid tee seda, mida 
naudid;

• alati leiab põhjuse, miks mitte trenni minna, ületa ennast ja võta 
treeningut kui ühte olulist päevakava osa nagu magamine või töö-
leminek;

• pea nõu treeneriga ja vajadusel tee taas perearsti juures tervise-
kontroll.

gib loomulikult see, kui pika 
perioodi jooksul end lõdvaks 
lasid – nädal, kuu kvartal? 
Sellest sõltub ka, kuidas taas 
alustada võiksid.

Sageli on tahe taas trenni 
teha suur, kuid unustatakse 
ära, et keha ei pruugi kohe 
raskeks koormuseks valmis 
olla. Kõige kergem on neil, 
kes ka puhkuse ajal regulaar-
selt liikusid, olgugi, et väikse-
ma koormusega. Kui käisid 
näiteks varem kolm-neli kor-
da nädalas trennis, kuid suvel 
jõudsid seda teha vaid kahel 
korral või asendasid tavatree-
ningu kõndimise-rattasõidu-
ga, lisaks veetsid vaba aega 
aktiivselt – matkasid ujusid 
jne – ning ei liialdanud eba-
tervisliku söögi-joogiga, siis 
võid alustada tavapärase tree-
ningkoormusega. Tõenäoli-
selt saad sellega hakkama. 

Paar nädalat trennivaba pe-
rioodi on täiesti normaalne ja 
ka äärmiselt vajalik, et närvi-
süsteem ning lihased saaks 
taastuda ja võiksid peale seda 
taas koormust tõsta.

Kuidas taas alustada?
Kui aga treeningpaus oli pi-

kem kui kuu, siis peaksid 
koormust vähehaaval suuren-
dama. Kindlasti tunned kest-
vustreeningul, et pulss läheb 
ruttu üles, keha- ja meele- 
treeningutel ei ole painduvus 
enam endine jne. Oma osa 
võivad anda ka kogutud lisa-
kilod. Kuidas siis ikkagi taas 
alustada?

Kordame põhilisema üle. 
Paaril esimesel nädalal vali 
treeningud, mis sind väga 
hingeldama ei aja, et saaksid 
näiteks oma trennikaaslasega 
samal ajal rääkida. Väldi mak-

simum pingutusi nõudvaid 
treeninguid.

Hea oleks alustada näiteks 
vesitreeningutega nagu vesi-
aeroobika või -võimlemine, 
kuna sealses keskkonnas saad 
paremini pulssi kontrolli all 
hoida. Alustada võid ka kerge 
kõndimisega, tehes seda esila-
gu kaks-kolm korda nädalas 
30-60 minutit. Kui harrasta-
sid varem näiteks joogat või 
pilatest, siis nendesse treenin-
gutesse võid julgelt taas min-
na.

Külastada võid ka rühma-
treeninguid nagu bodypump 
või jõusaaliringtreening, kuid 
hoia paaril esimesel nädalal 
raskuste osas tagasi ning ära 
emotsioonide ajel oma või-
meid üle hinda. Jõusaali kü-
lastades mine kindlasti taas 
algajate kava juurde, harjuta-
des vähemalt kuu aja vältel 
maksimaalselt kolm korda 
nädalas, pärast mida võid taas 
ühe treeningpäeva juurde li-
sada.

Ära võta kohe väga suurt 
eesmärki, näiteks „soovin 
jõuludeks 15 kg alla saada“ või 
„pean kindlasti Tartu marato-
nist osa võtma“. Sõlmi endaga 
hoopis kokkulepe, et oled esi-
mese kuu tubli ja hakkad re-
gulaarselt trenni tegema, võ-
tad näiteks osa nädalas vähe-
malt kahest rühmatreenin-
gust või liigud iga päev mini-
maalselt tund aega. Vahe-ees-
märgid aitavad lõppsihini 
jõuda.

PÄRAST PUHKUST TAAS PÄRAST PUHKUST TAAS 
TRENNILAINELETRENNILAINELE
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• Müüa korter Rakvere kesklinnas 
otse omanikult. Tel 5348 8161

• Müüa 1toaline k.m. korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 529 7925

• Müüa 1toaline k.m. korter Jaama 
pst. Tel 5808 4311

• Müüa 1toaline  renoveeritud 
vannitoaga korter (29 m2, III korrus) 
Jaama pst. 13 Rakvere. Hind ei ole 
kivist!  18 900 €. Tel 5666 6745

• Müüa renoveeritud ja möbleeritud 
1toaline korter Kundas. Tel 502 
5069

• Müüa Uhtnas värskelt renoveeritud 
avara pinnaga 1toaline korter (39,3 
m2). Hind 12 000 €. Tel 5665 5234

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres korda tehtud kivimajas. 
Tegus KÜ. I korrus, hoovipoolsed 
aknad. Hind 33 000 €. Tel 5845 3971

• Müüa Rakvere südalinnas rem.
vajav ahiküttega 2toaline verandaga 
korter  (48 m2, kanalisatsioon, 
balloonigaas ja KÜ). Tel 5663 6045. 
Omanik kohal kokkuleppel E-N 
14-16

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  v ä g a  h e a s 
seisukorras võlgadeta korter Kiviõlis 
Kooli tn 4 ( 54 m2, 3/3 korrus, toad  
eraldatud, suur köök). Hind 3 000 €. 
Tel 5198 4922

•  L ehtse alevikus remonti 
vajav korter. Katastri tunnus 
4 0 0 0 2 : 0 0 3 : 0 9 4 0 ,  4 1 2 / 3 6 0 3 
mõttelist  osa kinnistust  ja 
reaalosa eluruum nr. 1, mille 
üldpind on 41,20 m2. Korter 
2toaline, köök, magamistuba, 
elutuba ja esik. Korteris külm vesi, 
kuivkäimla koridoris, vannitoa 
lihtsustatud ehitamise võimalus 
korterisse. Vahetatud aknad 
ja uus puupliit, soojamüüriga, 
vahetatud ahju südamik. Olemas 
aiamaa ja puukuur. Majas kokku 
8 korterit. Kindla ostjaga hinna 
läbirääkimiste võimalus. Hind 10 
000 €. Tel 5845 3565

•  Mü ü a  re n ov e e r i m i s t  v ajav 
ahiküttega 3toaline korter Roela 
alevikus. Korter asub maja I korrusel, 
korteri juurde kuulub puukuur, mis 
asub maja taga. Majas tegutseb ühistu 
ning loodetavasti sügisel hakatakse 
maja fassaadi ka soojustama. Alevis 
asub pood, raamatukogu, koolimaja,  
lasteaed, kultuurimaja, noortemaja, 
läheduses on järv ja terviserajad. 
Hind 4 500 €. Tel 5664 5704

• Rakveres soodsalt müüa remonti 
vajav eramu teine korrus ja aiamaa. 
Tel 5648 0384, 322 0816

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

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

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

• Soovin osta k.m. 2-3toalise rõduga 
korteri Rakveres. Tel 5344 7203

• Soovin osta või üürida korteri Vi-
ru-Jaagupis või Roelas. Pakkumised 
teha telefonil 5838 8787

• Noor pere soovib osta maja Rakve-
re (Haljala) ümbruses. Võib vajada 
remonti. Tel 5552 7229

• Noor pere soovib osta Haljala valda 
min. 2 ha maad kodu rajamiseks. Tel 
5800 4824

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

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

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
k.m. 1toaline möbleeritud korter. 
Tel 5554 0476

• Anda üürile Rakveres 1toaline k.m. 
korter. II korrus, koos mööbliga ja 
tehnikaga. Hind 200 €/kuus + kom. 
Tel 5646 6926

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

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

Müüa MAJA 

Tapa linnas,

otse omanikult.

Tel: 56 951 305

527 1011

32 000 €

29 000 €

22 000 €

24 900 €

18 000 €

40 m², I k

527 1011 153 m²

MÜÜA MAJA
METSAVEERE, RÄGAVERE V.

• Kinnistu 5800 m²

• 2 tuba, köök

• Looduskaunis koht

mihkel.eliste@arcovara.ee

527 1011  149 m²

MÜÜA MAJA
LILLEMÄE, VIRU-NIGULA V.

• Kinnistu 1,4 ha

• 2 tuba, saun, kelder, abiruumid

• Puurkaev, kaev, elekter

527 1011 252 m²

MÜÜA REHIELAMU
VANA-PAJU, KARITSA KÜLA

• Ehitusaeg 1903. a

• Kinnistu 1,1 ha

• 2 tuba ja köök, puurkaev

527 1011  78,6 m², III k

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
ÜLESÕIDU TN, TAPA

• Rõdu

• Toad eraldi

• Avar köök

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LASTEAIA TN, LEPNA

527 1011 51 m², II k

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja

 KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KORTERIOMANDILE, 

asukohaga Sääse 12-42, Sääse alevik, Tamsalu vald, 

Lääne-Viru maakond.

Täpsem info Tamsalu valla kodulehel www.tamsalu.ee

W W W.NORDPROPERT Y.COM

AITAN TEID KINNISVARA 
MÜÜMISEL JA OSTMISEL 

LÄÄNE-VIRUMAAL 
JA TALLINNAS 

KINNISVARAALANE 
KONSULTATSIOON

TASUTA!

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

 

64 000 €

HEAS SEISUKORRAS ERAMU
TAPA KESKLINNA LÄHEDAL

19 500 €

KINNISTU JÕELÄHEDAL
PADAORUS

39 000 €

PUIDUTÖÖKODA
JÄRVAMAAL 

12 000 €

PUUKÜTTEGA 1- TOALINE KORTER
TAPA KESKLINNA LÄHEDAL!

49 000 €

TALUMAJA VALGEJÕE ÄÄRES
TAPA VALLAS

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
14,8 m2 I korrus
51,7 m2 I korrus
34,2 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

TALLINN, PAASIKU 2a

23,6 m2, 32 m2, 37 
m2, 80 m2, 85,8 m2  
0 korrus

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

SUUREPÄRASE ASUKOHA JA 

PARKIMISVÕIMALUSEGA BÜROOPIND 

RAKVERE KESKLINNAS VILDE 6a

17,4 m2, 25,7 m2, 24,4 m2 II korrus

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

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus,  40 + 20 m2.  Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

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

• Müüa maja Rakveres Välja tänaval. 
Tel 5866 3210

• Müüa suurem elamu Rakvere piiril 
või osa sellest. Tel 507 4958

• Müüa Rakke alevikus maja 
koos kõrvalhoonetega. Rahulikus 
piirkonnas, otse omanikult. 
Rohkem infot tel 5817 1048

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

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas. 
Hind 17 999 €. Tel 5563 5727
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• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le ja igale 
poole mujale. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa 1999. a Audi A6. Nahksisu, 
eelsoojendus, talverehvid velgedel. 
Tel 520 4322

•  M ü ü a  A u d i  A 4  Va r i a n t 
1 , 8 T  1 2 / 1 9 9 8 .  a  b e n s i i n , 
tumesinine metallik, universaal, 
kliimaautomaatik, kesklukk, 4xel.
aknad, orig. valuvelgedel, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
12/2018, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Dacia Logan 2005. a sept. 
va., 1,6 bensiin, kehtiv ülev. 2018. 
a augustini. 64 kW. Hind soodne, 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa Ford Focus 1,6 TD 2005. a 
universaal. Auto väga heas korras 
(hind 2 500 €). Tel 502 4288

• Müüa sõidukorras Lada Nova 
21053 1994. a ls 142 000 km, üv 
30.09.2017. a. Hind 600 €. Sõmeru 
vald. Tel 5661 4574

• Müüa Nissan Almera 1,5 2004. a 5 
ust bensiin. Autol puudub rooste ja 
on heas korras. Tel 517 4193

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
veokonks, läbinud tehn.ülevaatuse 
kehtib 11/2017, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Seat Toledo 2000. a 1,6 bens, 
just läbinud üv, auto korralik. Hind 1 
000 €. Tel 5809 6086

•Müüa  Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a 77 kW bensiin, hõbedane, 
sedaan, konditsioneer, 4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta,  mõlkideta,  korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a 74 kW, turbodiisel, 
kirsipunane metallik, universaal, 
kliima,  kesklukk puldist, 4xel.
aknad, veokonks, uuem tume 
salong, roosteta ning mõlkideta, 
läbinud teh.ülevaatuse 02/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

VÕTAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

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

OST

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

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

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

• Ostan VAZide, Moskvichi, ZAZ965 
uusi plekke, stangesid, tulesid, 
ilukilpe, veneaegseid uusi rehve. 
Tel 515 7395

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

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 
Suzuki SX4, 09/2008a. 1.6 (79kw), 
bensiin, manuaal, valge. Sn: 187 
398km. Hind: 3790.-

Toyota Corolla Verso, 2.2 (100kw), 
01/2008a. diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 255 915km. Hind: 4890.-

Citroen Jumper, 02/2009a. 2.2 
(88kw), kaubik, diisel, manuaal, 
valge. Hind: 4990.-

Nissan Qashqai Visia, 01/2008a. 
2.0 (104kw), bensiin, manuaal, 
punane met. Sn: 103 985km.
Hind: 6990.-

Nissan X-Trail, 01/2008a. 2.0 
(127kw), diisel, manuaal, pruun 
met. Sn: 296 786km. Hind: 7290.-

Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 121 450 km. Hind: 8790.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 44 000km. Hind: 8990.-

Nissan Juke Visia, 03/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 71 627km. Hind: 9290.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. Hind: 9290.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 27000km. Hind: 9490.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 112 470km. 
Hind: 9690.-

Hyundai i40, 07/2013a. 1.6 (99kw), 
bensiin, manuaal, valge, Sn: 143 
685km. Hind: 9990.-

Peugeot 508 Active, 03/2012a. 
1.6 (115kw), bensiin, automaat, 
tumepruun met. Sn: 79 596 km. 
Hind: 9900.-

Nissan Qashqai Acenta ,  1.6 
(86kw), 11/2012a. punane met. 
automaat, Sn: 125 207km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 80 210km. Hind: 10490.- 

Nissan Qashqai Visia, 08/2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 48 700km. Hind: 10 490.-

Nissan Qashqai Visia, 03/2013a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 59 695km. Hind: 10 790.-

Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 73 380km. Hind: 12 890.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, ma-
nuaal. Sn: 12 200km. Hind: 13 990.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 
2.5 (140kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 176 540km. Hind: 15 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 7830km. Hind: 15 790.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, 
automaat, hall met. Sn: 4400km. 
Hind 17 490.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2 (96kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 18 600km. 
Hind: 17 990.- 

Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
4km. Hind: 20 990.-

Nissan Navara Tekna Double 
Cab, 03/2016a. 2.3 (140kw), diisel, 
automaat, pruun met. Sn: 7700km. 
Hind: 38 600.-

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Anda üürile 1toaline mug. korter 
Kadrinas. Tel 5347 3267

• Anda üürile puuküttega 2toalisest 
korterist 1 tuba. Pensionär, kes saab 
hakkama kodutöödega. Tel 528 5416

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

• Anda üürile Uhtnas kombineeritud 
küttega möbleeritud korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
korter kesklinnas. 170 € + kom.
kulud. Tel 521 9328

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

•  A n d a  ü ü r i l e  re n o v e e r i t u d 
ja möbleeritud 1toaline korter 
Kundas. Tel 504 0123

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
korter otse omanikult. 220 €. Tel 
5394 6455

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Laekveres eraldi majas. Üüri 
hind 90 € + elekter ja vesi. Info tel 
527 0058

• Alates 1. oktoobrist anda üürile 
3toaline korter Rakvere kesklinnas, 
Laada tänaval. Info tel 5192 4190

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 5164 685

• Müüa Volkswagen Golf 4. 4 ust 
1,4 bens 2001. a, auto musta värvi. 
Istu sisse ja sõida. Hind 1 000 €. Tel 
5632 3142

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74 kW, 
turbodiisel, kuldne met, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
4 x e l . a k na d ,  v e o k o n k s,  u u t e l 
suverehvidel, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ülevaatuse 
0 4 \ 2 0 1 8 ,  s u p e r ö k o n o o m n e , 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa Bridgestone Dueler H/P 
Sport suverehvid 235/65R18 106W 
100 €/tk (sõitnud 4 000 km). Tel 
5341 5241

• Müüa auto veljed (R16, 4 tk, 
metallist), kaks R15 velge, üks rehv 
175/80R16. Tel 5564 5376

• Müüa auto rehvid 165/70R13, 
hind 100 €, asuvad Kundas, 10 tk. 
Tel 517 7119

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000. – 2007. a. Tel 5646 6933

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. Kiire 
tarne. Tel 526 0545

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

•  Haagis e rent  Tamsalus. 
Pukseerimis-, kaheteljeline-atv 
haagised. 10 €. www.greto.ee, 
tel 5666 5499

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav. 
Tel 5646 7038

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Teenus 2teljelise platvorm 
treileriga (ka autod). Tel 5392 
0190

• Veoteenus, kaevetööd, 
e h i t u s t e h n i k a  r e n t . 
Veoteenused kallur-kraana 
veoautoga (li iva,  mulla, 
killustiku, kruusa müük); 
kaevetööd 5t ekskavaatoriga, 
m i n i l a a d u r i  t e e n u s e d ; 
korv- ja käärtõstukite rent; 
haljastustööd; porivaipade 
rent ; puhastusteenused. 
Rohkem infot www.cleanup.
ee. Tel 524 3689

• 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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

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).



Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee          
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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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  K õ i k  e h i t u s t ö ö d ,  s a n .
tehnilised tööd, boilerite 
puhastus. Tel 5664 6055

• Teostame lamekatuste  ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee, tel 5845 5717

• Elektritööd  pädevusega 
elektrikult. Boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
t e r r a s s i d e  e h i t u s,  s a n .
tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

• Kõik puitkonstruktsioonid. 
T e r r a s s i d ,  a i a k u u r i d , 
puukuurid, puitfassaaditööd ja 
soojustamine. Tel 5670 9080

• Katused 
(valts, profi ilplekk, eterniit, kivi)

• Plekikantimistööd 
(aknaplekid, liistud jne)

• Vihmaveesüsteemid
• Fassaadid
• Turvatooted 

Võta ühendust: 

Marco Veermets

Tel +372 526 3937
Marcoveermets@gmail.com

Leiame kõigile sobiva 
lahenduse!

KÄNDUDE FREESIMINE. 

Hinnainfo telefoni teel.

5629 1114

* 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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

• Siseviimistlustööd. Korterite 
remont. Tel 5670 9080

• Pinglagede paigaldus. Kui 
Sulle sobib kiire töö ja tolmuvaba 
paigaldus, siis vali meid. info@
berivan.ee, tel 551 7819

• Soovite uut terrassi või aeda? 
Vajate abi sisetöödel? Vana 
katus laseb läbi ning ei hoia 
sooja, vajate uut? Ehitame 
tuulekaste ning paigaldame 
otsa-, harja- ja katuseplekke. 
PS! Meie tehtud osasid töid 
saate piiluda Facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage 
m e i l e  j a  l e i a m e  s o b i v a 
hinnalahenduse! Assistent 
Janne 5300 4548, Mario 5681 
2496, e-post coldconstructions@
gmail.com. Teeme tööd üle 
Eesti! Cold-Constructions OÜ

• Kõik plaatimistööd. Vannitoa 
remont. Torutööd. Tel 5670 
9080

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Automaatika tiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõk-
kepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• LIIVAPRITSITÖÖD. Puhastan 
majad vanast värvist puhtaks. 
Tel 5614 1352

• Keevitustööd. Keevitame 
põllumajandus-, metsatehnikat, 
veo- ja sõiduautosid, ruumide 
rent. Tamsalu. Tel 5666 5499

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 
4440

• Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Ahjud, korstnad, müürid, 
pliidid. Tel 504 7459

• Teeme lammutustöid. Tel 
5450 5198

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970
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• Müüa restaureeritud vanaaegne 
riidekirst. Tel 5668 352

• Müüa klaver RIGA. Tel 511 0478

•  S o o d s a l t  t u g e v a d 
kaarkasvuhooned (3x4; 3x6; 
3x8m). Transpordi võimalus, 
kiire tarne. Info ja tellimine tel 
5673 0411

•  R a k v e r e s  V Õ I D U  5 2 
(Kroonikeskuse taga, sissepääs 
Saue tn-lt ja Võidu 52 hoovist 
- küllaldaselt parkimiskohti) 
müügil mitmesugust tarvilikku 
majapidamiskraami (mööbel, 
vaibad, valgustid, toidunõud 
jpm) erinevatest aastakäikudest 
Soomest ja Saksamaalt. Olete 
kõik alati väga oodatud E - R 10 
– 18, L 10 - 15. Facebookist leiate 
meid lehelt - kasutatud mööbel 
ja kodusisustuskaup. Meeldivate 
kohtumisteni! Tel 5646 3518

• Müüa väga soodsalt diivanilaud 
(kirss), televiisorilaud (kirss), kir-
jutuslaud (kirss), elektriradiaato-
rid, jalgratas (noorte), kasutatud 
tänavakivid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). 
Tel 5104 147

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 

ja viimistlus

• Korterite või majade 

renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

•  Valmistame õunamahla 
nii tellija kui ka oma õuntest 
Rakveres. Tulen üleliigsetele 
õuntele järele. Tel 5668 5386

• Puu- ja võsalõikamine, muru 
trimmerdamine. Tel 5670 9080

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Haljastusteenused (muru 
niitmine, trimmerdamine, heki 
lõikus). Tel 5660 3585

• Tekstiilipesuri rent! Pese 
ise oma autoiste, diivan 
või vaip puhtaks! Hind 20 
€/ööpäev Tel 5800 4824. 
Asukoht Vinni

•  Au r u p u h a s t u s .  Kö ö g i d , 
vannitoad kiirelt ja mugavalt 
puhtaks. Tel 5646 7038

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
t e e n u s t .  A a s t a a r u a n d e d 
soodsalt. Tel 5568 6385

• 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, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

• 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

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

• Õhtujuht  sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

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

• Felix bänd. Parim, soodne. Tel 
5559 9419

• 1-2 mehe ansambel, õhtujuht. 
Tel 5750 2529

* 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

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

• 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

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 

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  ja  r e m o n t . 
Rõngaste vahetamine. Tel 557 
4792

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. 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 Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Akende pesu Rakveres ja selle 
lähiümbruses. Korteriakende 
pesu alates 25 €. Eramajade 
puhul vajalik teha visuaalne 
h i n d a m i n e .  Ä r i h o o n e t e 
puhul hinnad alates 0,60 €/
m2. Hind sõltub sellest, kui 
mustad on teie aknad ja kui 
keeruline on neile ligipääs. 
Teostame töid ka tõstukitelt ja 
alpinismivarustusega. Võtke 
ühendust: info@puhastus24.ee 
või tel 5682 1140

•  Klassikaline massaaž  20 
min/5 €, 30 min/7 €, kupud 3 €. 
Tel 5567 7800

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik ja veo võimalus. Tel 322 
7822, 506 1547

• Ostan majapidamises olevat va-
navara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

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

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

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

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, mulksukannu, 
V a n a  T o o m a s e  l a m b i , 
kummiratastega aiakäru ja muud 
huvitavat kila-kola - majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
5031 849

•  O s t a n  õ u n a  p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 558 7000

• Müüa kena tume sektsioonkapp 
(270x150 cm, kaasaegne). Hind 50 
€. Info tel 5839 4340

• Müüa pealtlaetav pesumasin, 
e l e k t r i p l i i t ,  i n t e g r e e r i t a v 
ahi, keraamiline pliidiplaat, 
täisautomaatne kohvimasin. Tel 
5590 5679

• Müüa elektrijalgratas (3rattaline, 
1 a sõitnud, dokumendid), asub 
Kundas. Hind 530 €. Tel 517 7119

• Müüa soodsalt lihtne hea 
tootlikkusega õunapurusti ja –
mahlapress. Tel 5669 6047

KODU OST
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• Müüa soodsa hinnaga Belarus 
tüüpi traktori rehvid (9,5x42). 
Müügiga kiire! Tel 526 0176

• Müüa T40AM, Belarus, m2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa Don 1500. Tel 5568 4353

•  Mü ü a  t r a kt o r  T- 2 5 ,  a d e r, 
lattniiduk. Tel 5345 7458

•  Mä ä r i  Mõ i s  m ü ü b  p u i s t e s 
k v a l i t e e t s e t  u m b r o h u v a b a 
l a u d a s õ n n i ku s t  v a l m i s t a t u d 
kompostmulda. Keemiline analüüs 
ostuga kaasa. Veovõimalus. Tel 
5053340

PÕLLUMAJANDUS

TUTVUS

METS

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

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• 48a naine. Otsin korralikku meest 
(kuni 50a, vene keelt oskavat). Tel 
5852 3266

• 54a intelligentne mees. Otsin 
pikemat kasvu kena naist. Tel 5399 
5245

VANAVARA

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

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

• Ostan nõukogudeaegse vahvli-
küpsetaja, mulksukannu, Vana 
Toomase lambi, kummiratastega 
aiakäru ja muud huvitavat kila-ko-
la - majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid. 5031 849

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Lehtpuumetsa ost,
raieõiguse ost 
(lepp, kask, saar).
Küsi pakkumist.
viruhalud@gmail.com
Tel. 51 84 333

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

• Kirbukas meil jälle tuleb, loodame, 
et ilm ei oleks kole. Pakkuda on 
igasugust kraami, Räägu tänavale 
tulla võtke plaani! Laupäeval, 9. 
septembril 2017 kell 11 – 15. Kõik 
RÄÄGU tänavale

• Kirbukamüük  Härma 18 
Rakvere. 8. septembril kell 11-
17, 9. sept. kell 11-17, 10. sept 
kell 11-16. müügil palju riideid 
ja jalanõusid naistele, lastele ja 
meestele. Hinnad soodsad – 0,10-
10 €. Jagame ka tasuta riideid. 
Ootame teid külastama meie 
kirbukat

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

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

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

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%

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam (tää-
gid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, 
kastid, varustus), kunst (maalid, 
graafi ka), ehted, fotod-postkaar-
did, märgid-medalid-ordenid, 
raamatud, lambid-lühtrid, pude-
lid, väärismetallist esemed, jalg-, 
mootorrattad jm, tehnika, vana-
raha (mündid ja paber), kellad. 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!

LOOMAD

• Müüa soodsalt briti lühikarvaline 
kass. Tel 5302 6788

• Müüa väike lüh.karv. taksipoiss. 
Tel 528 5416

• Odavalt tuhkrupojad. Tel 5845 
5248

• Ära anda siiami kass. Tel 5685 8009

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

• Müüa uued saekettad (Ø600, 
Ø700, Rootsi). Tel 5391 1667

EHITUS

• Müüa kuiva leppa 40L võrgus 
(30cm). Võrgu hind 2 €/kott. Kui-
vad ja kvaliteetsed! Tel 5567 5755

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

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

• Müüa kuivad pakitud kütteklotsid. 
1.80 € võrk ja vedu tasuta. Tellimine 
tel 5383 9215

•  Mü ü a  s o o d s a l t  l õ h u t u d 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

KÜTTEPUUD

LISAINFO KODULEHEL:
www.technoland.ee

www.technoland.ee
Haljala tee 5, Tõrremäe, Rakvere vald,                             

PVC KAARHALLID , 

NC TELESKOOPLAADURID

NC SILOHAMMUSTAJAD

LÄGA PUMBAD JA - SEGAJAD

BOBMAN FARMIMASINAD

Tel 53 457 458

• Kuivad, pakitud kütteklotsid. Vedu 
tasuta! Hind 1,80 €. Tel 5383 9215

• 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 kohaletoom-
isega. Pikkused al 25 – 60cm. Tel 
5045 632

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud, 
kuivad ja toored. Tel 5192 4320

• Tasuta sõnnik. Tel 5833 0153

• Müüa „Josta“ istikuid. Mustsõstra-
karusmarja ristand. Marjad mahe, 
mustsõstar (suured). Tel 5827 0949

• Müüa lambaid ja lambaliha. Tel 
514 3787

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 5059 151

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

• Tapamaja müüb lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 535 7414
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OST

• 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
•  Mü ü a  t ö ö s t u s k a u p a d e 
kaupluse sisustus, riiulid, 
stanged jne. Hind kokkuleppel. 
Info tel 510 0269
•Kui on vaja isiklikku autojuhti, 
siis helistage palun 5661 5660

MUUD

• Ostame EURaluseid ja euro 
mõõdus kaubaaluseid Lääne-
Virumaal Kloodil. Tel 526 0053

• Ostan metsakuiva palki (3-5,1 
m). Asukoht Tamsalu. 40 €. Tel 
5662 1923

Seiskus süda, vaikis valu, 

taevastelt vaid rahu palu… 

Südamlik kaastunne Virvele, Karelile 
ja Kaisale abikaasa, isa ja vanaisa 

ARNO MÄE 

kaotuse puhul. 

Liina ja Evi

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 7.09.2017. a:
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,60 1,00

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 5,00 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,80 2,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kurk kg 1,80 2,00

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,20 1,50

Kaalikas kg 1,00

Punapeet kg 1,00

Suvikõrvits kg 1,00 1,50

Aeduba kg 3,50 4,50

Põlduba kg 3,00

Paprika kg 1,70

Kibepipar kg 8,00

Astelpaju kg 8,00

Vaarikad kg 10,00 12,00

Mustikad liiter 5,00

Kultuurmustikad kg 9,00

Pohlad liiter 3,50 4,00

Jõhvikad liiter 5,00 6,00

Õunad kg 0,50 1,50

Ploomid (Poola, 
Hisp.)

kg 2,50 3,50

Viinamarjad kg 3,00

Kuuseriisikad kg 15,00

Kukeseened kg 4,00 6,00

Metspähklid kg 5,00

Värske mesi kg 7,00 9,00

Värske räim kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* sügislilled - astrid, krüsanteemid, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad

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

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

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

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

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

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

Aednik Harri Poom 
kasvatab Saare-Tõr-
vaaugu aiandis Pär-
numaal eksootilisi 
puuvilju. Lisaks pea 
150 viinamarjasordi-
le viljeleb ta arbuuse 
ja meloneid ning poo-
gib ploomipuudele 
aprikoose.

Ülle Kask

„Esimesed viinapuud ja ar-
buusitaimed istutasime 1995. 
aastal ja melonitega hakkasi-
me paar aastat hiljem tegele-
ma,” kõneles Harri Poom 
Rakvere Kunderi Seltsi aia-
sõprade klubi liikmetele. „Va-
hepeal läks täitsa kenasti. 
Avamaalt tuli arbuusi ja me-
lonit, nii et õhetas.”

Kolm aastat tagasi oli Poo-
mil veel poolehektariline põl-
lulapp arbuuse täis, kuid täna-
vu oli 17. juunil lumi maas ja 
külmaga polnud mõtet taimi 
õue istutada. Poomi uhked 
arbuusid ning melonid laiuta-
vad kasvuhoones. „Arbuusi ja 
melonikasvatus toimub meil 
30liitristes pottides. Taimed 
seisavad püsti ja viljad on 
toestatud ning pandud võr-
kudesse, et nad küpsedes var-
re küljest ära ei kukuks ning 
liiga palju ruumi ei võtaks.”

„Üritame ka aprikoosi kas-
vatama hakata,” tutvustas 
Poom ploomisorti „Märja-
maa”, mille otsa oli poogitud 
aprikoosioks. Aednik rääkis, 
et Eestis on aprkoosiistikud 
poogitud enamasti lõuna-
maalt pärit alõtša ehk haralise 
ploomipuu peale. Alõtša ja 
aprikoosi kooslus meie klii-
mas talve üle ei ela, kuna ap-
rikoosile ei meeldi talvine 
solgutamine, kui peale krõbe-

Aednik kasvatab arbuuse, 
aprikoose, viinamarju ja meloneid

dat külma tuleb sula. Tule-
museks on see, et juurekael 
saab koorepõletiku ja puu 
hukkub.

„Üks kogemus on mul ole-
mas,” märkis Poom. „Pooki-
sin aprikoosioksa ploomisor-
dile „Vilnor”. Viis-kuus aastat 
tagasi olid väga vastikud tal-
ved, kuid aprikoosid kasvasid 
ilusasti. Vaatan, et miks nad 
lehte ei lähe. Meie kant on 
hästi külm, termomeeter näi-
tas tol aastal ligi 37 kraadi. 
Aprikoos elas selle ploomiok-
sal üle, aga ploomi võttis 
külm ära. Siis ma otsustasin, 
et kõik, ei mingeid aprikoose, 
mul oli neid üle 20 sordi. Aga 
möödunud aastal panin ta 
uuesti ploomisordile „Märja-
maa”, mis on pookimiseks 
hea alus.”

Viinamarjade 
degusteerimine

Harri Poom juhatas aian-
dushuvilised viinamarjaistan-
dusse ja hakkas oksakääridega 
nagistades marjakobaraid lõi-
kama ning degusteerimiseks 
laiali jagama.

„Tänavu on kõik nii hiljaks 

jäänud,” nentis Poom. „Näi-
teks sinine sort „Liiso” on 
septembris ammu unustatud, 
hakkame teda sööma juba au-
gusti keskel.” „Liiso” tahab 
teist sorti kõrvale, siis annab 
normaalse saagi. Marjakoba-
rad on ilusad, suured ja ma-
gusa mahlase maitsega.

Poomi lemmiksort on tu-
meroosa „Summer sweet” ehk 
„Suve magus”. „Ta on üks hä-
bemata hea viinamari,” tooni-
tas mees. „Mari on väike, ilma 
seemneteta ja imehea magusa 
maitsega. Oleme marjas 
mõõtnud 23 protsenti suhk-
ruid. Tal on kerge metsmaa-
sika vürts. Poest ei saa iialgi 
niisugust. Talub 32-kraadist 
külma ja valmib vara, nor-
maalsel aastal ka õues.”

Roosakas lauaviinamarjas-
ort „Julian” vajab Poomi mee-
lest rohkem toimetamist kui 
tavalised viinapuud. Tema 
põhihäda on see, et väga 
võimsa kasvuga oksad on ligi 
viie meetrised.

Väike tumesinine „Hasans-
ki sladkii” on Poomi sõnul 
Eestis hästi populaarne sort, 
mis tahab õues kasvada, aga 

kuna tänavu pole palju sooja 
olnud, tunneb taim end aed-
niku kasvuhoones ka hästi. 
Kuumaga on marja vähe, ko-
barad väljaveninud, mari pisi-
ke. Põhiliselt tehakse temast 
veini ja mahla, sest lauamar-
jaks on ta liiga väike.

Roheline mari on „Refren”, 
hea maitsega, aga õrna koore-
ga, mida on raske Poomi sõ-
nul müüa, kuna õhuke koor 
on suhu pannes väga hea, aga 
lõheneb ruttu ja siis läheb he-
rilane kallale.

Huvitav sort on ka „Kišmiš 
Zaporozhski”. „Mitte ühelgi 
aastal ei ole ta normaaslet saa-
ki andnud, sest mari läheb 
lõhki ja hallitab, enne kui saa-
ki andma hakkab. Tänavu, 
kus on üldse kõige viletsam 
viinamarja-aasta, on ta peaae-
gu seda nägu, et hakka või 
kasvatama,” naljatas aednik.

Leedu sortidest tutvustas 
Poom varajast „Youtube’i”. 
Teine leedukas on „Juodkran-
te”. „Kui sööma hakkate, on 
sisu mustsõstar ja koorel ker-
gelt toomingane maitse. Sil-
mad kinni süües ei saa arugi, 
kas tegu on viinamarja või 
mustsõstraga. Viinamari pole 
niisugune nagu mustsõstar, et 
võtad ja paned maha. Ta ta-
hab tuulevaikset ning päikse-
list kasvukohta, siis tuleb hea 
ja magus mari,” nentis aednik.

Küsimuse peale, kas pere-
mees viinamarjadest ka veini 
ja mahla valmistab, vastas 
Poom, et tema kasvatab laua-
viinamarju söögiks. „Oleme 
pannud marju ka sügavkül-
ma, aga süüa tuleb neid siis, 
kui mari on veel natuke seest 
külmunud. Toatemperatuuril 
muutub ta lötsiks ja pole 
enam nii maitsev.”

Eeloleval nädalavahetusel 
toimub Tallinna Botaanika-
aias traditsiooniks saanud 
Harri Poomi lauaviinamarja-
de näitusmüük.

Harri Poom tutvustab 
magusaid ja maitsvaid 
viinamarjasorte. 

Foto: Ülle Kask
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11.–15. septembrini
Rakvere Teatri 12€

septembri, oktoobri, novembri etendustele

VABA AEG
KUHU MINNA

Rakvere Teater
15.09. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk) 
ESIETENDUS
19.09. kl 19 Ükssarvikute farm v. maja (lav. Urmas Lennuk)
20.09. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)
21.09. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)

Biore Tervisestuudios
14. septembril Tervisliku seisundi test või toiduainete sobi-
vuse määramine - loodusterapeut Eve Heinmetsa vastuvõtt
8. ja 22. septembril Kaaniteraapia - V.Kudrjavtsevi vastuvõtt
13. septembril Tervendaja Volli vastuvõtt
19. septembril Jalalaba ortopeediline uuring, sisetaldade mää-
ramine – dr Lehte Pärn
12.ja 26. septembril Nõelravi arsti dr Tiia Liivalaidi vastuvõtt
esmaspäev ja kolmapäev alates 19. septembrist Seljaabi-kiro-
praktika -A. Grigorjani vastuvõtt
13. oktoobril kell 18 Dr Riina Raudsiku loeng „Soolestik 
meie teine aju“
Registreeru Biore Tervisestuudios Laada 5, Rakveres 
reg.5017960, www.biore.ee
www.tervisepood.biore.ee

Rakvere kultuurisündmused
22. august - 3. oktoober Suokassi maalinäitus „Valgus“ Rak-
vere Galeriis
6. - 11. september Arvo Pärdi sünnipäevanädal:
6. september kell 18 Nargenfestival 2017 Rakvere gümnaa-

siumi Vabaduse tn saalis
7. - 21. september orienteerumismäng Arvo Pärdi lapsepõl-
veradadel (autasustamine 23. septembril Rakvere Keskvälja-
kul) 11. september Arvo Pärdi muusikaga filmipäev Rakve-
re teatrikinos. Hommikupoole multifilmiseansid Rakve-
re koolide algklassilastele. Iga seansi juhatab sisse Kaja Vis-
napuu. (kokku on 5 seanssi, aga kõik on juba täis registreeri-
tud). Kell 18 film „Pagendus/The banishment“ linnarahvale. 
Filmiseanss on tasuta! 9. september kell 9 Tarva pere-
päev Rakvere Linnastaadionil 10. september kell 12 Vanava-
nemate päev Rohuaia lasteaias, esinevad Rakvere Põhikooli 
ja Rakvere Muusikakooli õpilased
10. september kell 17 Ansambel Helikristallid Kolmainu kiri-
kus
15. september kell 21 Rakvere Teatri 78. hooaja avapidu „Hi-
lisõhtune seanss“ Teatrikinos 15. september kell 22 Hoo-
aja avapidu Buena Vista Sofa Clubis, Souther-
man Robbie & Plaan B 22. september kell 22 Stig Rästa Au-
torikontsert Buena Vista Sofa Clubis

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu 
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
9. septembril Vanu häid tantsulugusid kuni tänapäevani DJ 
Mark Kitajev (Hit FM)
16. septembril Retro Jam DJ Martineero
23. septembril Parimad hitid läbi aegade DJ Kalle Allik

Gustavi Maja
13. septembril alustab hooaega laste kokaring. E ja K toimu-
vad shindo venitustunnid, T võimlemine naistele.
11. septembril alustab beebide võimlemine.
Täpsem info ja registreerumine tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu
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Keelekohvik pakub 
praktiseerimisvõimalust

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ootab alates 13. sep-
tembrist igal kolmapäeva õhtul huvilisi keelekohvikusse. 
See on kohtumispaigaks muukeelsetele inimestele, kes küll 
oskavad mingil määral eesti keelt, kuid pikemaks kõnelemi-
seks jääb teadmisi või julgust väheks. Keelekohvikus saab 
raamatukoguhoidjatest juhendajate käe all eesti keeles rää-
kimist teiste külastajatega praktiseerida ja niimoodi läbi 
omavahelise suhtluse kõnekeelt õppida. Raha kohvikus ei 
küsita. Lisainfot saab telefonil 3225971 või meiliaadressil 
lea@lvkrk.ee.

Kuulutaja

Homme ja üle-
homme jookseb Rak-
vere teatrikinos 
Ameerika ulmefilm 
„Tume torn”, mis on 
valminud menuautor 
Stephen Kingi raa-
matu põhjal.

New Yorgi kooli-
poiss Jake (mängib 
Tom Taylor) on pä-
rast isa surma lange-
nud kummaliste une-
nägude võrku, kus ta 
näeb mingit teistsu-
gust ja üsna üksildast 
maailma, mida rõhub 
suur mure. Jake hak-
kab unenägusid üles 
joonistama, mis tal 
ka väga kenasti välja 
tuleb. Protsessi käi-
gus poiss kapseldub, 
kipub koolis kaklus-
tesse sattuma ja lõ-
puks saadab ema 
(Katheryn Winnick) ta psüh-
hoterapeudi vastuvõtule.

Kuid unenägude ja reaalsu-
se vahel tekib sild ning loomu 
poolest visa Jake leiab maha-
jäetud majas portaali, mis viib 
ta sellesse samasse unenäo-
maailma. Poiss kohtub õilsat 
rändrüütlit meenutava Ro-
landiga (Idris Elba), kes on 
oma Tumeda Torni kaitsmise 

MÕNE REAGAVeel üks ulmelugu 
portaalide ja ideaalidega

telepaatia ning nõidus, 
mida on juba palju ka-
sutatud, mõjub linateos 
„ümbertöötatud mater-
jalist tootena“, mis il-
mutab siiski mõningast 
kvaliteetsust. Eelkõige 
pean silmas häid näitle-
jatöid, millega on saa-
nud maha kõik ülal-
pool nimetatud osatäit-
jad.

Välismaiste filmivee-
bide teatel hakatakse 
sellest loost tegema 
järgmisel aastal telesar-
ja ligi kümnekonna 
osaga. Siit saab tõmma-
ta paralleeli superkan-
gelastest jutustavate fil-
mide juurde nagu 
„X-mehed” ja „Wonder 
Woman”, kus ühes saa-
gas on mitu filmi, mille 
seas näeb ka loo algust 
kujutavat n-ö origi-

naallugu. „Tume torn” mõ-
jubki tulevase teleseriaali ori-
ginaalloona, sest tundub, et 
Jake`il ja Rolandil võib ees ol-
la veel palju seikluseid ning ka 
autor Stephen Kingil on „Tu-
meda torni” romaanisarjas il-
munud kaugelt rohkem kui 
üks raamat.

Tõnu Lilleorg

ülesandes jäämas alla võimsa-
le sortsile Walterile (Mat-
thew McConaughey). Torn 
kaitseb päikesesüsteemi kole-
tiste eest, kes tahavad siia sis-
se tungida. Jake, kellel ilmne-
vad telepaatilised võimed, 
asub koos Rolandiga kaitsele.

Kuna filmis näeb elemente 
ja motiive nagu maailmade-
vahelise rändamise portaalid, 

Seikluste käigus külastavad Ro-
land ja Jake ka New Yorki. 

Foto: ACME Film
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OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R
L P

- 9-16
, suletud

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Alates septembist on
Vaala Keskuse lihapood
avatud ka pühapäeval

kell 10-16

Sealiha al 2,40 €/kg

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

September on
sõrmustekuu!

Vaata www.candra.ee ja
küsi veel soodsamat hinda
info@candra.ee või
osta järelmaksuga

Suur valik kullast ja vääriskividega sõrmuseid
ÜLE 200 ERINEVA MUDELI

Linnuse Autokeskus OÜ
Tel: 324 0044, GSM 526 0155 info@linnuseauto.ee|

OLEME AVATUD

Kauplus laupäeval

9.00-14.00

E-R 9.00-18.00

Linnuse 7
Rakvere

www.linnuseauto.ee

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Müügil tekid, padjad ja madratsi katted
Samuti saab osta kangast meetriga

Hinnad jäävad vahemikku 3-28 €
ja arveldame ainult sularahas

Trendsetter Europe OÜ
teeb sügisese toodete

tehase territooriumil
9. septembril Lääne 10 Haljalas

SOODUSMÜÜGI

Väravad on avatud hommikul alates kella 10st kuni päeval 13ni
Rohkem infot saab küsida tööpäeviti kella 8-16.30-ni telefoni numbril 32 95 680

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

+372 5851 9518
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