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Creativo nurgadiivan
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TV-alused, kummutid, diivanilauad Flay
3+2 komplekt

Jenkki voodi
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komplekt Tigris
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999€ 792€
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UUS mudel

Soodushindadega!

Kõiki tooteid

võimalik soetada

JÄRELMAKSUGA!

Pehme mööbel kõik Eesti tootjalt! Pehmet mööblit võimalus tellida kliendile sobilike mõõtude järgi!

Ainult 3 päeva

29.09-01.10

SUPER
HINNAD!

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Järelmaksu

võimalus!

799€
1800€2600€

• Keskküttekatlad

Korstnalahendused

Radiaatorid ja põrandaküte

•

•

• Boilerid

Ootame uusi ja vanu kliente!

Asume uuel aadressil

Laada 29, Rakvere

www.silmatervis.ee

Avatud:
T–R 10–18, L 10–14

Broneeri aeg:
tel 324 0301 
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Lääne-Virumaa aasta 
õpetaja galal pärjati 
elutöö auhinnaga Kun-
da Ühisgümnaasiumi 
eesti keele ja kirjandu-
se õpetaja Tiiu Jalakas, 
kes seda ametit juba 37 
aastat pidanud.

Liisi Kanna

„Lõpetasin Tartu Ülikooli 
1979. aastal, peale seda läksin 
Kundasse tööle ja olen seal 
tänaseni,“ rääkis õpetaja Tiiu. 
„Mõni peab ühes koolis töö-
tamist mugavustsoonis ole-
miseks, ma ei ole sellega 
nõus. Õpetaja töös tuleb ette 
palju uut ja noored vahetu-
vad. Rutiini langeda ei saa,“ 
rääkis ta ning lisas, et tegeli-
kult on ka õpetaja elu lõpuni 
õppija rollis.
Proua Tiiu nentis, et väljakut-
seid on küll teisigi olnud, aga 
klassijuhatajana ei ole ta raat-
sinud oma õpilasi maha jätta. 
„Mul on väga toredad klassid 
olnud ja vilistlasõhtud ning 
klassikokkutulekud on tõeli-
sed pidupäevad.“

Vanus pole oluline
„Oma tööd ma armastan ja 
teen ikka südamega. Ma ei 
ole tundnud, et enam ei ta-
haks õpetajaametist midagi 
kuulda ja võiks mujale min-
na,“ sõnas proua Tiiu ning li-
sas, et õpetaja töö on küll pa-
rajalt raske, aga kahtlemata 
väga tore.

Õpetaja Tiiu Jalakas 
teeb tööd südamega

Tiiu Jalakas tunnustust vastu võtmas. 
Foto: Liisi Kanna

Noortega õpetaja Tiiule su-
helda meeldib ning just õpi-
lased olid need, kes teda elu-
töö preemia kandidaadiks 
esitasid. „Ka eakam õpetaja 
võib noortega kenasti kon-
takti saada ja koostööd teha, 
just viimane on õppetöös eri-
ti oluline,“ arvas ta. „Igas va-
nuses võib õpetaja töös olla 
nii oma võlu kui ka valu. Ilm-

selt just kogemusega tuleb ka 
oskus õpilasi paremini mõis-
ta. Ma ei tunne end veel eriti 
vanana, aga õige pea jõuab 
kätte aeg, kui peaksin noored 
järgmisele põlvkonnale üle 
andma. Noori õpetajaid on 
koolidesse väga vaja.“

Milline on hea õpetaja?
Tiiu jaoks on õpetajaameti 

puhul kõige mõnusam just 
töö õpilastega. „Ma ei ole eri-
line tööplaanide armastaja. 
Teen kõik ära, mis vaja, aga 
just töö noortega on kõige 
huvitavam ja kahtlemata ka 
mõttekam.“
Aga mis teeb õpetajast hea 
õpetaja? „On tunne, et õpila-
sed hindavad mind eelkõige 
inimese. Õpetaja isikuoma-
dused mõjutavad kindlasti 
väga palju tema tööd,“ arut-
les Tiiu.
Oluliste omadustena tõi ta 
välja loomingulisuse ja pro-
fessionaalsuse. „Oma ainet 
peab hea õpetaja tundma ja 
oskama seda ka edasi anda, 
olgu meil kasutada digiva-
hendid või tahvel ja kriit. 
Õpetaja peab nii elule kui ka 
noortele suutma avatud pil-
guga vaadata.“
Tiiu sõnul on õpilaste jaoks 
oluline ka see, et õpetaja nei-
le aega pühendaks. „Noor ini-
mene ootab mõistmist ja toe-
tust. Ma ei arva, et leebus 
hinnete panemisel on alati 
kõige olulisem. Hea õpetaja 
on õiglane.“
Töö ühe toredaima osana tõi 
proua Tiiu välja väljaspool 
koolitunde läbiviidavad tege-
vused, mis vastastikku rikas-
tavad ning meeskonnatunnet 
kasvatavad. Nii on Tiiu juhen-
danud noori kooli ajalehe 
väljaandmisel, korraldanud 
kirjanduslikku karnevali, vii-
nud gümnasiste õppereisile 
Tammsaare-maile. Õpetaja 
tunneb rõõmu, kui tema õpi-
lastel hästi läheb.

Õpetajad väärivad tunnustust
Haridustöötajate palkadest on palju juttu nii poliitilisel ta-
sandil kui kodanike hulgas. Töötasu on kindlasti üks oluline 
aspekt, mis näitab, kuivõrd üht või teist ametit ühiskonnas 
väärtustatakse.
Samas on tähtis ka märkamine igapäevaelus. Haridustööta-
jate kanda on raske koorem. Nende tegevus mõjutab väga 
palju seda, millised inimesed meist kujunevad.
Lapsed veedavad lasteaiaõpetaja seltsis suure osa oma argi-
päevast. Viiakse ju järelkasv hoiule juba varahommikul ning 
koju saab laps sageli alles õhtul pärast vanemate tööpäeva 
lõppu. Arusaamad õigest ja valest, lubatust ja lubamatust 
kujunevad välja just lasteaia-aastatel. Lasteaed on koht, kus 
õpitakse sotsialiseeruma, leitakse esimesed sõbrad ja toi-
muvad esimesed tülid.
Suur osa mäletab oma algklasside õpetajat ja sageli ka seda, 
millised nõudmised tal olid. Algklassides saadakse selgeks, 
mida tähendab koolis käimine ning mida õpetajad õpilas-
telt ootavad.
Gümnaasiumiõpetajad on meile kaaslasteks ühel elu stres-
sirohkel perioodil - eksamiteks valmistumisel. Gümnaasiu-
miaegse klassijuhatajaga hoitakse sageli kontakti ka pärast 
lõpetamist.
Ülikooli õppejõududelgi on tihtipeale oluline roll meie tule-
viku kujundamises. Äge ja ettevõtlik lektor võib tekitada hu-
vi valdkondade vastu, millega ettekujutustes end iial siduda 
poleks osatud. See käib loomulikult ka kõigi teiste astmete 
õpetajate kohta.
On heameel tõdeda, et Eestis suunatakse haridustöötajate 
olulisusele tähelepanu ja kutsutakse inimesi üles märkama 
toredaid õpetajaid. Nii näiteks sai igaüks esitada kandidaate 
tunnustamisüritusele „Eestimaa õpib ja tänab“, mille õnnit-
lemistseremoonia toimub 8. oktoobril Jõhvis.
Milliseid haridustöötajaid Lääne-Virumaa aasta õpetaja ga-
lal tunnustati, saate lugeda tänasest Kuulutajast (lk 2-3).
Pöörake siis kõik oma igapäevaste tegemiste kõrvalt tähele-
panu neile tublidele inimestele, kes meie lastele teadmisi 
jagavad ja neile eeskujuks ning teejuhiks on.
Soovime kõigile ilusat eelseisvat õpetajatepäeva!

Kuulutaja
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Rakvere Targas Majas 
toimus maakondlik aas-
ta õpetaja gala, kus tun-
nustati haridusvaldkon-
na edendajaid.

Liisi Kanna

„Eestimaa õpib ja tänab“ tun-
nustamisüritust korraldatak-
se neljandat aastat. Tänavu 
sai kandidaate esitada küm-
nes üleriigilises kategoorias. 
Lääne-Virumaal oli lisaks 
avatud kolm maakondlikku 
kategooriat: noor õpetaja, ha-
riduspere, elutöö.
Galaüritusel tunnustati kõiki 
nominente ning kuulutati 
välja maakondliku tiitli pälvi-
nud, kes omakorda üleriigili-
sele komisjonile esitati. 
Üle-eestiline tunnustamisü-
ritus toimub 8. oktoobril Jõh-
vi kontserdimajas.
Lääne-Virumaal on sündmu-
se eestvedajaks Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit (Virol). 
„Maakondliku gala nime all 
toimus üritus teist aastat,“ 
selgitas liidu tegevdirektor 
Sven Hõbemägi.
„Kaheksaliikmelise komisjoni 
moodustas Virol, kuid kandi-
daate sai esitada igaüks,“ li-
sas ta.
Komisjoni esimeheks olnud 
Maavalitsuse haridus- ja sot-

siaalosakonna inspektor 
Maaja Valter nentis, et tänavu 
oli taotlusvoorus väga oluline 
tuua konkreetseid näiteid. 
„Vorm oli ette antud ning tuli 
selgitada, kuidas täpselt on 
õpetaja arendanud indivi-
duaalsust, loovust, õpioskusi 
ja ettevõtlikkust. Põhirõhk oli 
just nendel omadustel.“
Tiitlisaajate valik toimus sala-
jase hääletusega. „Igas kate-
goorias tuli reastada esikuuik, 
esimene sai kuus häält, kuues 
ühe. Liitsime punktid kokku 
ja nii selgus, kelle üleriigilise-
le komisjonile esitame.“

Rohkem nominente 
kui möödunud aastal
Valteri sõnul seadsid pooled 
kandidaatidest üles juhid 
ning pea sama paljudel juh-
tudel olid esitajateks õpilased 
või lapsevanemad. Tunnusta-
tavaid märkasid ka kolleegid.
Kokku esitati maakondlikule 
komisjonile 73 kandidaati. 
Nii mõnigi klassijuhataja või 
klassiõpetaja esitati mitme 
lapse või lapsevanema poolt.
„Nominente oli sel aastal 
rohkem kui eelmisel, mis näi-
tab, et tublisid haridusinime-
si märgatakse üha enam,“ sõ-
nas Hõbemägi ning tundis 
heameelt, et väga paljusid 
sooviti tunnustada maakond-
liku elutöö preemiaga, mida 
anti tänavu teist aastat.

Lääne-Virumaa aasta 2016
lasteaiaõpetaja: Malle Kuusik (Rakvere Triinu Lasteaia õpetaja)
klassiõpetaja: Sirje Pipenberg (Tapa Gümnaasiumi õpetaja)
põhikooliõpetaja: Jaana Palmisto (Simuna Kooli tehnoloogiaõpe-
tuse õpetaja)
klassijuhataja: Kaire Pajanen (Rakvere Reaalgümnaasiumi klassi-
õpetaja)
gümnaasiumiõpetaja: Tiiu Laheveer (Rakvere Gümnaasiumi mate-
maatikaõpetaja)
kutseõppeasutuse õpetaja: Raiko Kaasik (Rakvere Ametikooli 
õpetaja)
õppeasutuse juht: Virge Ong (Sõmeru Põhikooli direktor)
suunaja: Merike Trumm (Vasta Kooli ja Sõmeru Lasteaia Pääsusilm 
logopeed)
haridusasutuse tegu: Rakvere Eragümnaasiumi spordilinnak
hariduse sõber: Oleg Gross (OG Elektra AS omanik)
noor õpetaja: Kadri Remmet (Rakvere Reaalgümnaasiumi eesti 
keele ja kirjanduse õpetaja)
hariduspere: Tiit Leemets (Porkuni Kooli direktor) ja Merje Leemets 
(Kiltsi Põhikooli direktor)
elutöö auhind: Tiiu Jalakas (Kunda Ühisgümnaasiumi eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja)
elutöö auhind: Harry Laugas (Vasta Kooli kauaaegne direktor ja 
matemaatikaõpetaja)

Aasta hariduse sõbra tiitli andis Oleg Grossile (vasakul) üle 
Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. 

Foto: Liisi Kanna

Esile tõsteti 73 haridusinimest

Miks Oleg Gross haridusse 
panustab? Selle peale esitas 
ta vastu küsimuse „Kes siis 
veel?“
Aasta hariduse sõber leiab, et 
panustama peavad need fir-
mad, kellel hästi läheb. „Toe-
tan ka paljusid teisi valdkon-
di. See on minu kohus. Kui 
edukad ei toeta, kes siis veel?“
Oleg Gross väärtustab hari-
dust, sest ilma selleta ei saa. 
„Ettevõtted ootavad igal sam-

mul oskuste ja teadmistega 
töötajaid,“ nentis ta ja lisas, et 
seepärast tuleb teha konk-
reetseid samme hariduse toe-
tamiseks. Iga panus tuleb rin-
giga tagasi. „Toon hea näite: 
esimesel aastal, kui andsime 
välja tublide lõpetajate sti-
pendiumi oli üks kolmest au-
hinnasaajast meie praegune 
personalijuht Toivo Mura-
kas.“

„Äärmiselt positiivne oli ka 
aasta hariduspere kategooria 
sisse toomine. Seal oli nomi-
nente läbi kolme-nelja põlv-
konna,“ jätkas ta.
Maaja Valteri sõnul antakse 
aasta hariduspere nimetust 
maakonnas välja alates 2012. 
aastast. Kui varasematel kor-
dadel olid peredes kooliga 
seotud abikaasad ja lapsed 
ning lapselapsed, siis seda-
puhku said tiitli direktoritest 
õde-venda.

Aasta hariduse sõber
Aasta hariduse sõbra tiitliga 

pärjati OG Elektra AS omanik 
Oleg Gross, kes Sven Hõbe-
mägi sõnul on selle auga välja 
teeninud.
„Ta on pikaaegne Rakvere 
Gümnaasiumi hoolekogu lii-
ge ja aidanud kaasa kooli 
arengu planeerimisele,“ sel-
gitas Hõbemägi. „Ta on toeta-
nud paljusid õpilasüritusi na-
gu Rakvere Gümnaasiumi fil-
mifestival, Vabariiklik kooli-
teatrite festival jpt. Gross on 
aidanud läbi viia koolis ette-
võtlusõpet ja loonud võima-
lusi noortele töökogemuste 
saamiseks.“
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suuna ja juba praegu töötame 
selles vaimus. Nii nagu tavaks 
on saanud, tuleb MTA peadi-

rektor Marek Helm 
maakonda meie 

uut strateegiat 
ettevõtjate-

le ja ka ko-
halike 
omava-
litsuste 
esinda-
jatele 
tutvus-
tama.“
MTA 

2017-
2020 aas-

tate stratee-
gia eesmärk 

on toetada Eesti 
ettevõtete arengut ja 

kasvu. „Soovime vähendada 
maksumaksjate halduskoor-
must ning pakkuda maksu-
maksjale lihtsaid ja mugavaid 

teenuseid,“ rääkis Anatoljeva. 
„Näiteks e-teenused, kõik 
saavad maksuasju ajada ko-
dust või kontorist välja mine-
mata. Tahame anda ettevõtja-
le kindluse, et tema maksu-ja 
tolliasjad on korras ning taga-
da võrdse konkurentsikesk-
konna. Pakume ettevõtja va-
jadusest lähtuvat nõustamist. 
Oleme tõstnud fookusesse ka 
laste ning noorte harimise 
maksutarkuse valdkonnas.“
Anatoljeva kinnitas, et MTA 
uksed Rakveres Laada tänav 
4A on kõigile huvilistele ava-
tud ja julgustas inimesi võt-
ma maksumetiga ühendust. 
„Alati tasub küsida nõu enne, 
kui tekib probleem,“ rääkis 
ta. „Meie saame aidata. Kui 
olete oma korteri näiteks väl-
ja rentinud, siis ärge unusta-
ge, et saadud tulud on tulu-
maksuga maksustatavad ja 
kuuluvad deklareerimisele. 

UUDISED

Flexoil Rakvere esindus kolis
Enam kui 15 aastat 
Rakveres esindust 
omanud OÜ Flexoil 
muutis asukohta. 
Kliendid leiavad 
kaupluse nüüd kaas-
aegsetest ruumidest 
Rägavere mnt 50.
Flexoil OÜ loodi 
1998. aastal. Nüüd-
seks on ettevõttel ka-
heksa esindust üle 
Eesti. Firma tegutseb 
õlide ja määrdeainete valdkonnas.
Miks valida Flexoil? „Meie üheks eeliseks on väga mitme-
külgne tootevalik,“ selgitas ettevõtte Põhja-Eesti regiooni-
juht Imre Volter (pildil). „Seda saame pakkuda, sest oleme 
ise ka määrdeainete maaletoojad.“
Volteri sõnul on määrdeainete turg keeruline, sest konku-
rents on tihe ja  sageli püütaksegi ostjaid vaid hinnaga klien-
di reaalseid vajadusi arvesse võtmata.  „Meie jaoks on aga 
kliendi heaolu kõige tähtsam,“ rääkis ta. „Läheneme igale 
ostjale individuaalselt. Lähtume sellest, millised on sead-
med ja mida tegelikult on vaja.“
Soovi korral on Flexoil valmis tarnima õli ka kliendi mahu-
tisse. Lahtise õli puhul pidavat aga olema kõige tähtsam 
nõu puhtus. „Jah, puhtus on õli puhul number üks näitaja,“ 
väitis 20 aastat õliturul tegutsenud Volter. „Õlis olevad mus-
tuseosakesed on seadme surm.“
Volter arvas, et kliendi harimisel on veel vaja teha palju 
tööd. „Oluline on järgida seadmete tootjapoolseid nõudeid 
määrdeainetele ja kinni tuleb pidada õlivahetusvälpadest,“ 
selgitas ta. „Tuleb teada, kui palju töötunde või kilomeetreid 
võib seadmega tööd teha enne õlivahetust.“
Regioonijuht rääkis, et põhilise müügimahu annavad neile 
transpordi- ja põllumajandusettevõtted ning tootmised, 
kuid hinnatud kliendid on muidugi ka eraisikud.
Flexoil mitte ainult ei impordi vaid ka toodab. „Tartu lähe-
dal Kärknas asub Flexoili tootmiskompleks ja keskladu,“ 
selgitas ettevõtte esindaja. „Seal toodame ja pakendame eri-
nevaid tehnilisi vedelikke.”
Imre Volter pööras tähelepanu sellele, et müügis on ka sün-
teetilised bensiinid, mille realiseerimistähtaeg ulatub 5 aas-
tani. „Need sobivad väikemootoritele, näiteks saagidele ja 
muruniidukitele. Meilt leiab lisaks puhastusvahendeid nii 
tootmisele kui ka autopesu jaoks,“ ütles Volter.
Flexoili Rakvere esindus on avatud esmaspäevast reedeni 
kella 8-16.

Katrin Kivi

Maksu- ja Tolliameti 
Rakvere büroo Laada 
tänaval läbis värsken-
duse ja vastab nüüd or-
ganisatsiooni uuele vi-
suaalsele kuvandile. Li-
saks büroo uuele väli-
musele on muutunud ka 
MTA eesmärgid, visioon 
suhtlemisel maksu-
maksjatega. Miks ja kui-
das?

Katrin Kivi

„Meid on ikka peetud kont-
rollivaks asutuseks,“ selgitas 
Kuulutajale Maksu- ja Tol-
liameti teenindusosakonna 
juhataja asetäitja Irina Ana-
toljeva. „Tegelikult tahame ol-
la ettevõtlust ja ettevõt-
likkust toetav orga-
nisatsioon.“
Anatoljeva 
rääkis, et 
MTA seni-
ne stratee-
gia, mis 
oli ka-
vandatud 
aastateks 
2013-
2016, on 
kohe lõp-
pemas. 
„Siiani on 
meie eesmärgid 
olnud: kogume 
kokku riigi maksutulud; 
võitleme varimajandusega; 
hoiame ja arendame oma 
meeskonda,“ loetles ta. 
„Nüüd oleme võtnud uue 

Maksu- ja Tolliamet tuleb 
inimestele lähemale

Vasakult MTA Rakvere teenindusosakonna juhataja asetäitja 
Irina Anatoljeva, konsultant Klaarika Klemm ja büroojuht 
Agne Aaslev 

Foto: Katrin Kivi

Tänavu ar-
vatakse deklaree-

ritud eluruumi üürist 
maha üürimisega seo-
tud kulude katteks 20 
protsenti ilma kuludo-
kumentide esitamise 

kohustuseta.

Samuti ei maksa oodata vii-
mast tähtaega maksu maks-
miseks. Tulge ja MTA aitab 
teil tulevast võlga ajatada en-
ne võla tekkimise tähtaega.“
„Tulusid varjata ei ole mõtet,“ 
lisas Rakvere büroojuht Agne 
Aaslav. „Kui teie ise ei dekla-
reeri, siis annavad meile vihje 
teie naabrid või mõni muu 
inimene, kellele olete oma te-
gevusega silma jäänud. Sellist 
infot jõuab meieni sageli.“
Aaslav tundis muret ka ümb-
rikupalkade pärast Lääne-Vi-
rumaal, sest tegelikult kaota-
vad sellest ainult inimesed 
ise. „Haigus- ja dekreediraha-
sid, vanemapalkasid, pensio-
ne ning muid hüvitisi maks-
takse ainult ametliku palga 
pealt,“ selgitas ta. „Inimesed 
peavad ennast väärtustama ja 
endale selgeks tegema, mille-
ga nad on nõus ja millega 
mitte.“
Büroojuht kutsus ka ettevõt-
jaid või ettevõtjaks pürgijaid 
konsultatsioonidele. „Alati ta-
sub küsida, kui täpselt ei tea. 
Ükskõik milline probleem ka 
pole, leiame kindlasti lahen-
duse. Jällegi rõhutan, jääge 
enda ja teiste vastu ausaks. 
Näiteks palgapäeval auto-
maadist raha välja võttes 
märkan, et sularaha sisse-
makse automaadi juures on 
järjekord palju pikem. Kui 
keeruline võib olla järelduste 
tegemine?“
 „Ärge unustage, et riik, see 
oleme meie,“ ütles Anatolje-
va. „Makse maksame iseenda 
jaoks, et oleks tagatud tervis-
hoid, haridussüsteem, teede-
võrk jms.“Eesti Nägemistervisekeskus kolis

Kolm aastat Rakveres tegutsenud Eesti Nägemisterviseke-
skus kolis ja tegutseb nüüd Laada tänav 29.
Ettevõtte esindaja Aare Hõbe sõnul on uutes ruumides 
paremad võimalused abivajajaid aidata. „Asume esimesel 
korrusel ja see võimaldab ratastoolis liikuvatel inimestel 
nüüd meie vastuvõtule hõlpsamini tulla,“ selgitas Hõbe. 
„Samuti saame pakkuda laiemat valikut nägemisabiva-
hendeid. Lisaks pakume nägemispuudega klientidele Sot-
siaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel mitmekülgse-
id nägemisrehabilitatsiooni võimalusi: prille, luupe jmt.

Katrin Kivi
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MUST KROONIKA

Justiitsministeerium 
saatis kooskõlastusrin-
gile Istanbuli konvent-
siooni eelnõu, millega 
kriminaliseeritakse 
ahistav jälitamine, nai-
se suguelundite sandis-
tav ümberlõikamine ja 
sundabielu. Lisaks muu-
tub kuriteoks inimkau-
banduse ohvrilt seksi 
ostmine.

Kaius Mölder

Justiitsminister Urmas 
Reinsalu möönab, et ahistav 
jälitamine on Eestis laialt le-
vinud ja kujutab endast tõsist 
probleemi. Eestis on elu jook-
sul ahistava jälitamisega kok-
ku puutunud 13 protsenti 
naistest.
„Olukord, kus näiteks oma 
endist elukaaslast pidevalt te-
lefoni või kirja teel ähvarda-
takse, põhjuseta tema kodu 
või töö lähedale satutakse ja 
muid sedalaadi asju tehakse, 
ei ole mingil juhul lubatav,“ 
rääkis Reinsalu. See jätab ini-
mesele väga tugeva psühho-
loogilise jälje. Justiitsministri 
sõnul on vajalik selline kuri-
tegu eraldi sätestada. 
Euroopa Nõukogu naistevas-
tase ja perevägivalla enneta-
mise ja tõkestamise konvent-

Tüütu jälitaja võib tulevikus kohtusse kaevata

siooni ehk lühidalt Istanbuli 
konventsiooni allkirjastas 
Eesti 2014. aastal. Hetkel te-
hakse ettevalmistusi selle ra-
tifitseerimiseks.
Konventsioon näeb ette mit-
meid õiguslikke vahendeid, 
mis on riigis puudu või vaja-
vad muutmist. Konventsiooni 
eesmärk on kaotada naiste ja 
alla 18aastaste tütarlaste vas-
tu suunatud vägivald, mis on 
meeste ja naiste jätkuva eba-
võrdsuse algpõhjuseks.
„Kõik need teod on tugevalt 

inimväärikust ja naiste õigusi 
alandavad. Näiteks naiste su-
guelundite moonutamine 
kahjustab väga raskelt nende 
inimeste tervist, toomata sa-
mas mingisugustki meditsii-
nilist kasu. Sellised teod tuleb 
selgelt hukka mõista. See 
nõuab aga nii poliitilist tahet 
kui ka õiguslikke võimalusi,“ 
rääkis Reinsalu.
Osaliselt on need küsimused 
ka praeguse, läbi isikuvastas-
te kuritegude regulatsiooni, 
Eesti karistusõigusega kae-

tud, kuid näiteks tütarlapse 
ümberlõikamisele õhutami-
ne ei ole karistatav.
Samuti pole üheselt krimina-
liseeritud ahistav jälitamine 
ja sundabielu. Muudatustega 
pikendatakse ka alaealise isi-
ku suhtes toimepandud tegu-
de aegumistähtaega kuni 
ohvri täisealiseks saamiseni.
„Inimkaubanduse ohvrilt 
seksi ostmise kriminaliseeri-
mise soovitus tuleneb ELi 
inimkaubanduse direktiivist 
ning see annab ühiskonnale 

selge signaali, et sellise raske 
kuriteo ohvriks langenud ini-
mesi peab riik kaitsma. Eel-
kõige tahame vähendada 
nõudlust sellise teenuse järe-
le,“ rõhutas minister.
2014. aastal läbi viidud Eu-
roopa Liidu naistevastase vä-
givalla uuringust selgus, et li-
gi viiendik naistest on koge-
nud alates 15. eluaastast ahis-
tavat jälitamist. Selliste kuri-
tegude hulka kuulub näiteks 
solvavate või ähvardavate 
e-kirjade ja sõnumite saatmi-
ne, telefonikõnede tegemine, 
avalik ähvardamine interne-
tis, pidev inimese kodu- ja 
töökoha lähedal põhjuseta 
viibimine jms.
Naiste suguelundite moonu-
tamise eri vormidega on kok-
ku puutunud maailmas kuni 
200 miljonit tüdrukut ja naist. 
Viimase 25 aasta jooksul on 
naiste suguelundite moonu-
tamise levik siiski märkimis-
väärselt vähenenud.
Kuigi naise suguelundite 
moonutamist Euroopas otse-
selt ei praktiseerita, on igal 
aastal hinnanguliselt kuni 
paarisajal tuhandel naisel ja 
tüdrukul oht sattuda Euroo-
pas sellise teo ohvriks.
Sundabielud on eriti levinud 
Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias 
ning immigratsiooni tulemu-
sena on küsimus laialdaselt 
esile kerkinud ka Euroopas.

Pilt on illustratiivne

VARGUSED
28. septembril teatati, et 
Tapa vallas Saksi külas asu-
va talu kõrvalhoonest va-
rastati aiatarvikuid ja töö-
riistu. Kahju on 1805 eurot.
27. septembril teatati, et 
Vihula vallas Ilumäe külas 
asuva talu keldrist varastati 
hüdrofoor ja veeautomaat 
Kärcher. Kahju on 250 eu-
rot.
27. septembril teatati, et 
Rakveres F. G. Adoffi täna-
val asuvas kaupluses varas-
tati eraisikule kuuluv süle-
arvuti Apple. Kahju on 999 
eurot.
26. septembril teatati, et 
Kundas Mäe tänaval asu-
vast kortermaja keldribok-
sist varastati kaks tööriista 
kohvrit. Kahju on 257 eu-
rot.

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
26. septembril teatati, et 
Rakvere vallas Karitsa kü-
las lõi ja tõukas 55aastane 
mees 24aastast noormeest. 
Selle tagajärjel tundis 
noormees füüsilist valu.

AVALIKU KORRA 
RIKKUMINE
25. septembril kell 20.30 
teatati, et Kundas Kasemäe 
tänaval garaazhide lähedal 
sihtisid ja lasksid kaks 
meest noorukeid õhupüs-
sist. Keegi viga ei saanud. 
Politsei pidas kahtlustata-
vatena kinni 30aastase ja 
35aastase mehe.
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•  Et t e v õ t e  o t s i b  k o g e m u s t e g a 
tänavakivide paigaldajaid. Telefon 
+372 53 477 840

• Soome fi rma pakub tööd kogenud 
katuseehitajatele. Töökoht on 
Soomes Uusimaa piirkonnas. Tegija 
mehe palk on korralik ja vastab 
Soome ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +358 40 5492 666 
või saada CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

• Otsin käega pumbatavale kaevule 
meistrit-parandajat. Tel 5194 8013

• Pakkuda tööd ehituspuusepale, 
töö Soomes. Palk kokkuleppel. 
Tööle saab hakata järgmisest 
nädalast.  Lisainfo 527 8191, 
worcly@gmail.com

• Pakun teenust vanainimeste eest 
hoolitsemisega (koristan, käin poes ja 
söögitegemine). Tel 5627 4040

• Otsin tööd tugiisikuna  või 
k o d u a b i l i s e n a .  V a r a s e m 
töökogemus olemas. Tel 5681 5414

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 5627 
4040

• Kohusetundlik ja kogemustega 
majahoidja-kojamees soovib leida 
tööd. Info 5740 9873

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Võtame tööle 

ADMINISTRAATORI
Kokurss avatud kuni 5. okt. k.a.

www.cvkeskus.ee/442531

• Worcly OÜ otsib kipsvaheseinte 
tegijaid. Töö Soomes. Info tel 5278 
191, worcly@gmail.com, www.
worcly.ee

• Vajatakse trimmerdajaid, varustus 
meilt. Tel 5332 3639

• Peristein OÜ võtab Rakveres tööle C-, 
E-kategooria autojuhi poolhaagisele 
Eesti sisetöödele. Bru-topalk alates 850 
€. peristein@hot.ee, tel 517 0260

•  D U O  Ta k s o  p a k u b  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 528 2659

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Tel 515 4639

• OÜ Tapa Autobussipark pakub 
tööd bussijuhile. Töö sisu Kadrina 
õpilasliinide teenindamine. Osaline 
tööaeg, sobib ka pensionärile. Kontakt: 
322 00 71, info@reisija.ee

•  V i h u l a  M õ i s  p a ku b  t ö ö d 
h o o l d u s t ö ö l i s e l e .  K a s u k s 
tulevad oskused siseruumide ja 
tehnosüsteemi-de remonttöödel. 
Lisa info tel. 54502240 või saada CV 
haldus.vihula@uhotelsgroup.com

• Vihula Mõis pakub tööd portjeele. 
Töö sisuks ruumide ja invetari 
korrashoid ning külaliste kohvri-
te vedu. Lisa info tel. 54502240 
või saada CV haldus.vihula@
uhotelsgroup.com

•  V õ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Otsime oma meeskonda survepesuau-
to abitöölist. Kasuks tuleb veoautojuhi 
kutsetunnistus ja C- kategooria juhilu-
ba. Info 5194 4298
• Otsin kohusetundlikku abilist 
koristuse eritöödele. Tel 517 9263

• Vanem naisterahvas vajab hooldajat. 
Elamispinna võimalus. Tel 55663733

•  R a k v e r e  H o o l d e k o d u  o t s i b 
osalise tööajaga 24h hooldajat, töö 
vahetustega. Info 512 7828

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm pakub 
alalist tööd operaatorile. Info 5858 
0146

• Talu vajab abilist paar korda nädalas 
(meesterahvast). Tel 5687 4956

•  A a s p e r e  A g r o  O Ü  v a j a b 
robotlüpsifarmi töötajat. Soovitav 
töökogemus loomakasvatuses, arvuti 
kasutamise oskus. Töö vahetustega. 
Vajadusel korter Aasperes. Tel 5757 
0088

• Rakvere Piimaühistu TÜ otsib 
veterinaararsti. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Rakvere Piimaühistu TÜ otsib 
sõravärkijat. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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AS Imprest on metsatööstusgruppi Lemeks kuuluv Baltimaade 
juhtiv ümarfreesitud ja süvaimmutatud puidust aiatoodete 
tootja ja turustaja. Müüme 93% oma toodangust 24 Euroopa 
turul enam kui 250 ärikliendile, kohalikul turul varustame kõiki 
suuremaid aia- ja ehituskaupluseid. Tööd saab 

TÕSTUKIJUHT-KOORMALAADIJA
Töö kirjeldus:
Otsime oma sõbralikku kollektiivi asjalikku, nutikat ja kohusetundlikku
inimest, kelle tööülesanneteks on:
• müügitellimuste põhjal kauba komplekteerimine 
• kauba laadimine autodele Linde tõstukiga
• korrektne lao korrashoid
• jooksvad tööülesanded

Nõudmised kandidaadile:
AS Imprest ootab Sind oma meeskonnaga liituma, kui Sa
• omad Linde kahveltõstuki juhtimise kogemust
• oled täpne, korrektne ja hea pingetaluvusega
• oled valmis meeskonnatööks

Kasuks tuleb:
• eelnev laotöö kogemus
• laaduri/tõstukijuhi kutsetunnistus
• oma transpordi kasutamise võimalus tööl käimiseks

Ettevõte pakub
• aastaringset püsivat ja kindlat tööd
• toetavat meeskonda ning häid töö- ja olmetingimusi
• ausat töötasu, mis laekub korrapäraselt
• korralikke tööriideid, sooja toitu ning soodustusi meie toodangule
• toredaid ühisüritusi
• hoolt ka Sinu tervise eest, pakkudes regulaarseid ujumisvõimalusi

Lisainfo:
Asume Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas, Ojakülas
Töö toimub E-R, 8.00-16.30
Tööpakkumine aegub: 30. september 2016

Kontaktisik: Tairi Tambik, mob. 53010098, Tairi.Tambik@imprest.ee

TÖÖ/KOOLITUS

Lugeja küsib: Üks mu 
töötajatest sai hiljuti au-
tojuhiload ning läbis sel-
leks ettenähtud esmaabi-
koolituse. Kas võin mää-
rata ta esmaabiandjaks?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töö-
keskkonna konsultant.
Sotsiaalministri määrus 
ütleb, et esmaabiandjate 
väljaõpe peab olema kes-
tusega 16 tundi ja seda 
võib läbi viia Sotsiaalmi-
nisteeriumis registreeri-
tud koolitusasutus. Juhul, 
kui töötaja autokoolis lä-
bitud esmaabikoolitus 
vastas neile tingimustele, 
võib töötaja tegutseda es-
maabiandjana. Muudel 
juhtudel peab töötaja 
saama väljaõppe.
Iga kolme aasta tagant 
peab esmaabiandja läbi-
ma vähemalt kuuetunni-
se täiendõppe, mille kor-
raldajaks peab samuti 
olema registreeritud koo-
litusasutus.
Registreeritud koolitu-
sasutuste nimekiri on lei-
tav Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt www.sotsiaal-
ministeerium.ee.

JURIST ANNAB NÕU
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Eesti ainus raamatuko-
gubuss Katarina Jee te-
gi ringsõitu Eestimaal 
ning peatus ka Tapal ja 
Rakveres. Raamatuko-
guhoidjad soovivad bus-
si tutvustamisega juhti-
da avalikkuse tähelepa-
nu vajadusele tõsta raa-
matukoguteenuse kät-
tesaadavust ja kvalitee-
ti.

Ülle Kask

Lääne-Virumaa keskraama-
tukogu direktori Kaili Õuna-
puu-Seidelbergi sõnul taha-
vad raamatukoguhoidjad, et 
nende sõnum jõuaks ka ko-
halike omavalitsuste juhtide-
ni. „Oleme olukorras, kus hal-
dusreformi tagajärjel võib 
maaraamatukogusid ähvar-
dada sulgemine. Tegutseme 
selle nimel, et raamatukogu-
teenus oleks kättesaadav või-
malikult paljudele. Üheks 
võimaluseks on käivitada 
maakondade ülene raamatu-
kogubuss, mis jõuaks iga ko-
danikuni, ka ääremaal. Suu-
rem eesmärk on, et terve Eesti 
saaks selliste bussidega kae-
tud.”
Tallinna keskraamatukogu di-
rektor Kaie Holm ütles, et 
bussi soetamine on kallis. 
„Olukorras, kus hajaasustuse-
ga piirkondades ühistrans-
pordi liine ja sõidusagedust 
vähendatakse, on see väga 
vajalik teenus.”
„Lisaks lugemisvara kättesaa-
davaks tegemisele saaks raa-
matukogubussidega viia ini-
mestele lähemale riigi ja ko-
halike omavalitsuste e-teenu-
seid,” tutvustas direktor bussi 
kasutamise võimalusi. „Sa-
muti saaks raamatukogubus-
side abil tugevdada laste ja 
noorte lugemisoskust ja -har-
jumust.”
Holm nentis, et nemad püüa-
vad kasutada igat varianti 
bussi laiemale üldsusele tut-
vustamiseks. „Käime mere-
päevadel, messidel ja teabe-
päevadel. Järgmisel aastal on 

Kungla lasteaia valdusel kas-
vavad 16 õunapuud ja üks 
pirnipuu. Aias on lisaks vilja-
puudele õuesõppepaviljon 
koos loodusrajaga.
Sel sügisel täienes lasteaia vil-
japuuaed ühe punaste vilja-
dega õunapuusordi, mitme 
marjapõõsa ja paviljoni äärde 
istutatud sireli istikuga.
Nüüd saavad lapsed õuesõp-
pe ajal uute taimedega tutvu-
da, teadmisi ja kogemusi kõi-

gi meelte abil omandada.
Kungla lasteaed soovib täna-
da Lions Klubi, kes koostöös 
Mõdriku iluaiaga otsis laste-
aiale sobivad taimed ja pari-
ma kasvukoha viljapuuaias. 
Erilist tänu avaldatakse hoo-
lekogu esimehele Almar Köö-
gile, kes tegemisi eest vedas.
Lasteaiapere lubab aia eest 
edaspidigi korralikult hoolt 
kanda.

Kuulutaja

Kungla lasteaia viljapuuaed täienes

Raamatukogubuss Katarina 
Jee vuras Lääne-Virumaale

Katarina Jee raamatukoguhoidjad Annika Redi ja Paul Pajos. 
Foto: Ülle Kask

näiteks koolinoorte laulu- ja 
tantsupidu, kus võimalusel 
osaleme.“

Nimi romaanist 
„Toomas Nipernaadi“
Tallinna Keskraamatukogu 
on pakkunud tallinlastele 
raamatukogubussi teenust 
alates 2008. aastast. Bussis 
töötavad kaks raamatukogu-
hoidjat: Annika Redi ja Paul 
Pajos.
„Oleme Katarina Jee mees- ja 
naiskond,” naljatas Paul Pa-
jos. „Katariina Jee on tegelane 
August Gailiti romaanist 
„Toomas Nipernaadi”. Kui ro-
maani peategelane on kirglik 
rännu- ja naistemees, siis Ka-
tariina Jee aktiivne ja ettevõt-
lik naine, kes paate laenutas. 
Tema auks sai raamatukogu-
buss ristitud.”
Pajos rääkis, et raamatukogu-
buss on ehitatud Soome te-
hases käsitööna. „Buss ehitati 
ümber veokist Volvo B9R. 
Konstruktsioonis on kasuta-
tud palju roostevaba metalli, 
et bussi 16 akut sõidu pealt 
„kõhu alla” ei kukuks, kui 
akukambrid läbi roosteta-

vad.”
Raamatukogubussi kabiini 
on paigutatud mikrolaineahi 
ja väike külmkapp. Lisaks on 
bussis tualett. Liikumispuu-
dega inimesed pääsevad sõi-
dukisse spetsiaalse tõstuki 
abil.

Soomes ligi 160 
raamatukogubussi
Lisaks meelepärase lugemis-
vara otsimisele aitavad raa-
matukoguhoidjad inimestel 
dokumentidest koopiaid teha 
ja e-kataloogi ESTER sirvida. 
Lugejakaardi olemasolul on 
võimalik kohapeal e-lugerit 
laenutada. Lapsed saavad 
raamatukogubussis joonista-
da ja pilte värvida, tutvuda 
koomiksiraamatutega, nupu-
tada mõistatusi ja lahendada 
ristsõnu.
Tallinna linnaosades Haa-
berstis, Nõmmel, Lasnamäel 
ja Pirital sõidetakse bussiga 
neljal päeval nädalas kindla 
marsruudi ja ajagraafiku jär-
gi. Reedeti külastab Katarina 
Jee koole ja lasteaedu, huvi- 
ja päevakeskusi. Eelnevalt 
kokku leppides viiakse läbi 

raamatukogutunde ning tut-
vustatakse bussi ja raamatu-
koguteenuseid.
Küsimuse peale, kas Katarina 
Jee on käinud ka väljaspool 
Eestit, vastas Annika Redi, et 
kaugeim külastatud koht on 
seni Joensuu Soomes. „Seal 
toimus raamatukogubusside 
kokkutulek,” teavitas ta.
Redi lisas, et buss on käinud 
sarnasel üritusel Soomes Tu-
ru linnas, veel on külastatud 
Leedut ja Lätit.
„Kui Eestis on Katarina Jee 
esimene pääsuke, siis Soo-
mes sõidab ringi ligi 160 raa-
matukogubussi,” märkis Paul 
Pajos.
Tallinna Keskraamatukogu 
raamatukogubuss Katariina 
Jee külastas paaripäevase 
ringsõidu käigus Järvamaal 
Paide Kultuurikeskust, Tartu-
maal Lähte Ühisraamatuko-
gu, Elva Linnaraamatukogu ja 
Tartut, Lääne-Virumaal Tapat 
ja Rakveret. Tutvustamisvõi-
malust rahastati Kultuurimi-
nisteeriumi raamatukogude 
arendamise programmist.

Tarvanpää Selts sai 
Rakvere esinduskollektiiviks
Rakvere volikogu koosolekul määrati 2017. aasta esindus-
võistkonnad ja -kollektiivid. Lisaks otsustati, millised spordi 
ning kultuuri valdkonna üritused ja projektid selle aasta tei-
ses taotlusvoorus toetust saavad.
Linnavolikogu kultuurikomisjon tegi ettepaneku määrata 
järgmise aasta esinduskollektiivideks MTÜ KaRakTer, MTÜ 
Rakvere Linnaorkester, MTÜ Kammerkoor Solare ja MTÜ 
Tarvanpää Selts. Kolm esimest on linna esindajateks ka tä-
navu.
„Kõik neli taotluse esitanud kollektiivi kvalifitseerusid,“ sõ-
nas kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu ning lisas, 
et kindlasti on nende panus linna esindamisel erinev ja eri-
sused tulevad esile siis, kui raha eraldamise juurde jõutakse.
Toompuu sõnul vajab kord, mille alusel esinduskollektiive 
valitakse, uuendamist. „Täna ei ole selge isegi see, kui palju 
linnal neid olema peaks.“
Kultuuriürituste toetamiseks mõeldud nö reservraha 4365 
eurot, kümme protsenti põhivooru vahenditest, jagati kuue 
projekti ja ürituse vahel. 
„Taotlejaid oli 15 ning kokku küsiti üle 15 tuhande euro,“ se-
dastas Toompuu. Toetust saavad: MTÜ Tarvanpää Selts hõi-
mupäevade tähistamiseks (380 eurot); Virumaa Poistekoor 
projektiks „Jõulu lugu“ (950 eurot); MTÜ Ukraina Kaasmaa-
laskond Barvinok muusikainstrumendi ostmiseks (750 eu-
rot); MTÜ Urban Style Rakvere klubi ürituseks Lääne-Viru-
maa noored Baltic Sessionile (520 eurot); loominguline selts 
Athena Maja projektiks „Kultuuriaabits 2016“ (800 eurot); 
Rakvere Muusikakooli Sihtasutus Virumaa Kammerorkestri 
10. aastapäeva kontserdiks (965 eurot).
Kultuurikomisjoni liikmed hindasid taotluseid juhendi jär-
gi. Selle tulemusel moodustus pingerida. Toompuu selgitas, 
et raha saavad need, kellele jätkub. „Kuus taotlust jäid nö 
joone peale, ülejäänud jäävad raha puudusel rahuldamata.“ 
Paremusjärjestuse viie esimese puhul rahuldatakse taotlus 
täissummas, kuuendale kohale jäänud Rakvere Muusika-
kooli Sihtasutus saab taotletud 1500 euro asemel 965 eurot, 
kuna vahendeid rohkemaks ei jätku.
Spordikomisjon tegi ettepaneku nimetada 2017. aasta esin-
dusvõistkondadeks BC Rakvere Tarvas, Rakvere JK Tarvas ja 
Rakvere Võrkpalliklubi. 
Spordiürituste ja -projektide toetust saavad: Rakvere kerge-
jõustikuklubi ViKe Laste Jõuluvõistluse korraldamiseks 
(1200 eurot); MTÜ BC Rakvere Tarvas Rakvere Tarvas Cup 
korraldamiseks (1222 eurot); MTÜ Rakvere JK Tarvas Tarvas 
Cup 2016 korraldamiseks (1499 eurot); Rakvere Maleklubi 
noorte maletajate võistluskohtumisteks (100 eurot).

Liisi Kanna

Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees Tauno 
Toompuu (vasakul) nentis, et esinduskollektiivide valimise 
kord vajab uuendamist. 

Foto: Liisi Kanna
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90 protsendil küber-
maastikul toimepanda-
vate rünnete puhul on 
tegu nn kalastusmeeto-
diga, mille tulemusel 
loodetakse teenida ku-
ritegelikku raha. Prob-
leemiks on ka kodulehe- 
ja teenustõkestusrün-
ded.

Kaius Mölder

Möödunud aastal toimus 
Eesti suunas 7000 küberintsi-
denti. Numbri väiksus tule-
neb sellest, et meil on im-
muunsus nõndanimetatud 
„uksekatsumiste“ suhtes ja 
need juhtumid kirja ei lähe. 
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) 
jälgib netiliiklust Eestis kõige 
pingsamalt ja selgitab välja 
inimesi, kes üritavad seal hal-
ba teha.
RIA intsidentide käsitluse 
osakonna juhataja Klaid Mägi 
kinnitas, et trendid ei ole pal-
ju muutunud. „Kübermaasti-
kul jätkuvad sarnased rün-
ded, ühed tulevad taas esile, 
teised kaovad mõneks ajaks. 
90 protsendi puhul on tege-
mist nn kalastusmeilidega, 

Häkkerid saavad muuta 
turvavigadega kodulehe sisu

Lotovõidukirjad on väga levinud. 
Foto: ekraanitõmmis

mille abil üritatakse ligi pää-
seda inimese arvutile ja tee-
nida seeläbi kuritegelikku ra-
ha,“ ütles Mägi.
Kalastus- või õngitsemismei-
lide puhul on tegu juhtumite-
ga, kus meiliaadresside nime-
kirjale saadetakse abipalve, 
milles küsitakse raha. Varase-
malt olid kirjad koostatud al-
gelises eesti keeles, sest kasu-
tati tõlkemasina abi. Nüüd on 
olukord keerulisem. „Tõlke 
koostajaks on inimene, kelle 
emakeeleks on eesti keel. Esi-

nenud on juhuseid, kus tõlke-
teenus osteti sisse eestlase 
käest, kes ei teadnud, milleks 
seda teksti kasutatakse. Selli-
ne kiri tundub väga tõene ja 
keeruline on aru saada, et te-
gemist väljapressimisega,“ 
selgitas Mägi.
Peamiselt on tegemist rah-
vusvaheliste küberintsidenti-
dega, mille menetlemine võ-
tab aega.
Kurjategijad peidavad oma 
jälgi osavalt ja tegutsevad läbi 
mitmete riikide ning nendeni 

jõuda on keeruline. 
Teine probleem on kodulehe-
ründed, kus IT-kurjategijad 
asendavad Eesti veebilehtede 
sisu muude tekstidega.
Esinenud on ka selliseid rün-
deid, kus avakuvale pandud 
terrorirühmituse logod ja kir-
jad. Näiteks kaubanduskes-
kuse Solaris lehel ilutses kiri, 
et lehe on nö maha võtnud 
ISISe häkkerid. „Selliste näi-
dete puhul ei teenita raha, 
vaid üritatakse ennast tõesta-
da ja proovile panna. Nn pa-
halaste seas kasutatakse isegi 
tegudega uhkustamise seina, 
kuhu oma saavutused üles ri-
putatakse,“ rääkis Mägi.
„Grupeering valmistab robo-
ti, mis skaneerib võrke ja ot-
sib turvavigasid. Viimaste 
leidmisel kasutatakse need 
ära ja nii pannaksegi häkitud 
lehele terrorirühmituse logo,“ 
näitlikustas ta.
Samuti on kodulehtede puhul 
esinenud mahajooksmist ehk 
teenustõkestusrünnet. Seda 
teenust on võimalik netist 
häkkeritelt tellida. Vastavalt 
sellele, kui pikalt mahajooks 
toimub, kujuneb ka hind. Sa-
geli on hinnakirjad nähtavad 
ja teenus soodne.
RIA kinnitab, et selliseid suuri 
ründeid kodulehtedele esi-
neb siiski harva.

AS Kunda Nordic Tsement 
pidas töötajatega ohutuspäeva
Kunda Nordic Tsemendi 
ohutuspäeval kuulasid töö-
tajad ettekandeid tsemendi-
tööstuses varitsevatest oh-
tudest ning tööõnnetuste 
vältimisest.
Rasketööstusettevõttes töö-
tamisel on palju ohte ja on 
oluline, et töötajatel oleks 
teadmised ettevõtte tegevu-
sega kaasnevatest riskidest 
ning sellest, kuidas õnnetusi 
vältida. Sama tähtis  on ka 
käitumiskultuuri arendami-
ne.
Ohutuspäev korraldati tööo-
hutusnädala raames Kunda 
Nordic Tsemendis ja terves 
HeidelbergCementi kontsernis seitsmendat korda. Sel aas-
tal keskenduti masinaohutusele, kõrgustes töötamisele 
ning voolu all olevate seadmete isoleerimisele. Samuti rää-
giti töötamisest suletud ja raskesti juurdepääsetavates ruu-
mides ning tutvustati ettevõttes kehtivat isikukaitsevahen-
dite uut juhendit.
„Hoolime endast ja teistest. Seetõttu on töötervishoid ja 
-ohutus Kunda Nordic Tsemendis esmatähtis. Tööohutuses 
keskendume kolmele peamisele valdkonnale: teadmised, 
oskused ning töökeskkond ja -kultuur. Nende arengusse aja 
ja vahendite panustamine on osa meie igapäevasest tööst,“ 
sõnas ASi Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Eins-
tein.
Tööohutuskultuuri tugevdamiseks on Kunda Nordic Tse-
mendis viimastel aastatel tarvitusele võetud mitmesugu-
seid meetmeid ja reegleid. Nende hulka kuuluvad näiteks 
ohutusteemalised vestlused, tehase liiklusplaan, ohutu töö 
analüüs, tähelepanu pööramine alltöövõtjate ohutusele.
Kunda Nordic Tsement on 1483 päeva töötanud õnnetuste-
ta, millega kaasnenuks kaotatud tööpäevad.

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

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

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

• Ostan Tapa linnas 1- või 
2toalise korteri. Tel 5697 5317

• Ostan 1-2toalise rõduga korteri 
Huljal, remontimata. Tel 5836 1490

• Ostan 1 -2toalis e korteri 
Rakveres otse omanikult, võib 
vajada kap remonti. Tel 506 2896

•  O s t a n  r e m o n t i  v a j a v a 
k o r t e r i  R a k v e r e s  h i n n a g a 
kuni  20 000 €.  Kor ter  võib 
olla ka kommunaalvõlaga või 
hüpoteegiga. Tel 517 1522

• Ostan 3toalise renoveeritud 
korteri Rakveres. Tel 5819 1258

• Ostan põllumaad. Tel 5293 
609

• Ostan garaaži Rakveres <1000 €. 
Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  A n d a  ü ü r i l e  t u b a  ü h e l e 
eramajas. 120 €. Tel 5662 1987

• Tapal üürile anda 1toaline 
ahiküttega korter. Üür 60 €/kuus. 
Tel 5623 4575

• Anda üürile või müüa 2toaline 
korter Kunda linnas. Täpsem info 
tel 5342 7845

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Laada 10. III korrus. 200 € + kom.
maks. Tel +358 4070 21378

• Anda üürile 2toaline täielikult 
renoveeritud k.m. korter Rakvere 
kesklinnas Koidula tn 9. Toad 
eraldi. Avatud köök, köögis uus 
köögimööbel ja tehnika. Tel 55 
13 480

• Anda üürile 2toaline  k.m. 
möbleeritud korter  Rakvere 
kesklinnas Koidula tn. (el.pliit, 
külmkapp, pesumasin). Üür 220 
€+ KÜ arve. Info 501 1478

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
renoveeritud korter Haljalas. Küsi 
infot 5667 0967

• Üürile anda nõukogudeaegne 
2toaline korter Kunda linnas 
Grossi kpl vastas. Info 512 7119, 
Mart

• Anda üürile või müüa 3toaline 
ahiküttega korter Rägavere teel. 
Üür 200 € + kom. Kontakt tel. 505 
4386

• Anda üürile 3toaline korter 
Haljalas. Tel 5511 133

• Üürile anda 3toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Lepnal. Hind 
250 € + maksud. Tel 5372 5862

• Anda Eismal üürile palkmaja. 
Võimalus elada aastaringselt. Tel 
5083 305

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras MAZ ja Kamaz 
kallurid. Tel 5853 2450

• Müüa Dacia Logan 2005. a sept. 
Üv kuni 2017. a. Auto väga heas 
korras. Hooldusraamat. Hind 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa Ford Focus 1,6 74 kW, 
sinine. Tel 5669 4475

• Müüa Ford Fusion 1,4 2006.a 
bens. Sinine, läbisõit 112 000 km. 
Auto heas korras, ülevaatus 06. 
2017. a. Hind 2 900 €. Tel 523 2215

• Müüa Nissan Primera. Mootor 
ja sillad korras, kere vajab remonti. 
Tel 5740 9873

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

• Müüa Škoda Fabia 1,2 51 kW 
2010. a hõbe universaal, bensiin, 
manuaal, läbisõit 162 000 km. Tel 
526 4108

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa Kundas Koidu tn 81 ja 
Pargi tn 4 1toaline k.m. korter. Tel 
+358 4070 21378

• Müüa 2toaline  ahiküttega 
korter-majaosa Haljalas. Oma 
aed ja aiamaa. Küsi infot 5667 0967

• Müüa 2toaline korter Tapal 
Turu tn, IV korrus. Köögis ja esikus 
laminaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Lisainfo tel 5698 3440

• Müüa või üürida 2toaline 
korter Tapal Hommiku pst. 
Korter on renoveeritud, olemas 
köögimööbel. Info tel. 526 2267

• Müüa Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

• Müüa või üürile anda 3toaline 
keskküttega korter  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5566 6383

• Müüa 3toaline korter (57,2 m2) 
Kundas Kasemäe 15. Hind 9 000 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa 3toaline möbleeritud 
korter Väike-Maarjas. Tel 5648 
0612

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS
SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

• Korralik üksik 48a mees üürib 
soodsalt korteri või toa Rakveres, 
kus saaks mõned ööd-päevad 
veeta vastavalt töögraafi kule. Tel 
5334 5930

• Soovin üürida Rakveres 1toalise 
k.m. korteri või toa (võib ka 
ajutiselt) alates 1. okt. 2016. 
Kristjan 5669 1427

• Soovin üürida garaažiboksi. 
Tel 5382 7063

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

Anda rendile

BÜROOPIND 

Rakveres Rohuaia 21 

20 m² ja 15 m²

Info tel 5657 2760

MÜÜA  HEAS KORRAS MAJA  
RAKVERE LINNAS VAHTRA PST 41 

• otse omanikult  • üp 140 m2  • krunt 596 m2  • korruseid 2

Majal on uus, väga korrektselt renoveeritud katus (SBS-
bituumen katusekate ) ja vahetatud on kogu maja aknad.

Tel 5517 185 ja 5116 424 

  

82 000 €

  |   

INGRID REBANE
 

5341 5637

Kutseline hindaja
Ingrid.Rebane@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere   Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

22 000 € 62 m², V k

79 000 €

Andrus, 527 1011

99 m²

Andrus, 527 1011

59 m², III k11 000 € 29 900 €

Andrus, 527 1011

48 m², III k

8 700 €

Andrus, 527 1011

37,7 m², III k

75 000 €

Andrus, 527 1011

262 m²

82 m², IV k49 900 €

33 900 €

Andrus, 527 1011

44 m², IV k 29 900 € 50,8 m², III k

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

79 000 €

Andrus, 527 1011

214 m² 26 000 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA KINNISTU
PONDRI TEEL HALJALA VALLAS

39 500 € 65 m², III k

1,2 ha

Andrus, 527 1011

• Kinnistu suurus 596 m²
• 4 tuba, garaaž, saun, kasvuhoone
• Tsent. vee- ja kanal.liitumised

MÜÜA MAJA
METSA TN RAKVERES

• Privaatne, kõrghaljastusega krunt
• Vundament
• Liitumine elektriga olemas

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi, rõdu
• Avar köök
• Hea asukoht

• Selveri lähedal kesklinnas
• Rõdu, toad eraldi
• Aknad jäävad hoovi poole

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
ADOFFI TN RAKVERES

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SAARE PALMSE KÜLAS

• Toad eraldi, köök, rõdu
• Madalad kulud
• Palmse mõisa kõrval

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
L.KOIDULA TN RAKVERES

• Hea planeering
• Toad eraldi
• Hea asukoht Rakvere südalinnas

• Läbi maja planeering, rõdu
• Korralik ja puhas korter
• Hea asukoht

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
TARTU TN RAKVERES

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

• 2 magamistuba eraldi
• Päikse poole avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

UUS HIND!

MÜÜA 1-TOALINE KORTER 
SÕPRUSE TN VINNIS

• Suur rõdu, lift
• Hea planeering, hea asukoht
• WC ja vannituba eraldi

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KIIGE TN VINNIS

• Rõdu, parkimine. Korter on vaba
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

MÜÜA MAJA 
VAHTRA PST RAKVERES

• Kinnistu ca 600 m²
• Soojustatud, uus katus
• 4 tuba, köök, saun, garaaž

MÜÜA MAJA 
VANA KLAASISOO SÕMERU V.
• Kinnistu 3,4 ha, 3 tuba, saun, WC
• 4 abihoonet, kasvuhoone
• Puurkaev/salvkaev

• Müüa Laekvere alevikus 
korralik 3toaline keskküttega 
korter. Pildid internetis kv.ee-s. 
Hind 8 500 €. Tel 5821 5045, 
albenz@hotmail.com

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 3toaline korter. Tel 5353 
7711

• Müüa Viitnal 3toaline korter 
(75,6 m2, rõdu). Kap.remondiks 
ettevalmistatud. Ots eomanikult. 
Info tel 525 8998

• Müüa 3toaline korter Ulvis 
Rägavere vallas. 2 rõdu, heas 
korras. Hind 6000 €. Lisainfo 515 
7386

• Müüa 3toaline korter Vinnis 
Sõpruse tn 3. Väga hea asukoht. 
Hind soodne. Tel 502 8156 

• Müüa kesklinna lähedal vaiksel 
tänaval kaasomandisse kuuluv 
maja teine korrus koos maaga. 
Remonti vajav. Lisainfo tel 5648 
0384

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

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

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

• Müüa maja 3 km Rakverest. 
Maad 1 ha, männimets. 3x25 A 
vool, vesi. Tel 5694 6444

• Müüa maja Haljalas. Küsi 
infot 5667 0967

• Müüa remontivajav maja 
Injus mõisa pargi vastas. 4 tuba. 
Pildid kv.ee-s. Hind kokkuleppel. 
Vahetusvariandid. Tel 5031 849

• Müüa vesiveski hoone Haljala 
vallas Varangul. Ilus koht jõe ääres. 
Küsi infot 5667 0967

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. 
Tel 5284 330

• Müüa krunt Rakveres. Info 
5800 4857

• Müüa elamumaa (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- 
ja kanalisatsiooni ühendus. 
Elekter, ehitusprojekt olemas. 
Tel 5052 060



HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

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

www.autoelekter.ee

Kuulutaja reede, 30. september 2016 13KUULUTUSED

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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

• Ostan sõidukorras sõiduauto. 
Mob 5566 3733

• Ostan diiselsõiduki  Lääne-
Virumaalt, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tulen 
kohale 1h jooksul!

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16tollistel valu-velgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
05/2000. a 66 kW tumesin.met. 
turbodiisel, sedaan, konditsioneer, 
p ü s i k i i r u s e h o i d j a ,  4 x e l .
aknad, kesklukk, tume salong, 
veokonks, korralik, ökonoomne, 
k e h t i v  0 5 / 2 0 1 7  ü l e v a a t u s , 
superökonoomne, soodsalt ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbe metallik, turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
korralik, superökonoomne, kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Opel Vectra B istmete 
komplekt. Universaal, polstrid 
kaasa. Lääne-Virumaal. Hind 
50 €. Tel 5300 0068

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

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

•  S o o d s a l t  m ü ü a  VA Z  0 6 
haakekonks, nukkvõlli kompl., 
uued küljepeeglid. Samuti 05-08 
karburaatorid, 06 veljed jt. Tel 
5588 429

• Müüa VAZ 2106 punase 
riidega istmed ja 01, 05, 06 
velgi. Tel 529 1004

• Müüa väga vähe kasutatud 
krossivarustus. Samas müüa väga 
heas korras 2013. a Kawasaki 450 
krossikas. Tel 508 3305

• Müüa odavalt 13-15tolliseid 
kasutatud rehve. Tel 529 1004

• Müüa plekkveljed 5x108 R15. 
Tel 5343 6875

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• 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

TEENUSED

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

• Veoteenus väikekalluriga, 
kandevõime 4t koos kraanaga, 
t õ s t e v õ i m e  1 t .  H i n n a d 
kokkuleppel. Lisa-info 5135 173

• Transportteenus VW LT 
kaubikuga. Tel 5685 6320

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

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

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Üldehitustööd. Tel 5685 6320

•  Ü l d e h i t u s ,  s i s e t ö ö d , 
renoveerimine. Tel 5685 6320

• Üldehitustööd.  Scandic 
Houses OÜ poolt pakutavate 
üldehitustööde valik on väga 
lai ning hõlmab kõike, mis 
on seotud uusehitiste, rekon-
strueerimiste, renoveerimiste 
ja remonttöödega. Kontakt 
Info@scandichouses.com või 
+372 503 1157

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid 
ja fassaadid, renoveerimine ja 
nõus-tamine. Tel 5646 0674, FIE 
Mart Nestor

• Kõrvalhoonete ehitus. Tel 
5685 6320

•  Elamusis e s e d ehitus-  ja 
remonditööd Rakveres. Tel 5604 
1424

• Teostame remondi-  ja 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com
• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

•  K ü t t e - ,  v e n t . -  j a 
k l i i m a s e a d m e t e  m ü ü k , 
hooldus, paigaldus. Kuulutus 
ei aegu! Info tel 5557 1900

• Õhk-vesi soojuspumbad koos 
paigaldusega kuni septembri 
lõpuni superhinnaga. Küsi tel 
5557 1900

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

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

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee
Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

• Viljapuude ja marjapõõsaste 
hoolduslõikus ja võra kujundus. 
Tel 5695 5582

•  R e m o n d i n  ja  h o o l d a n 
mootorsaage, trimmere-
id, võsalõikajaid, muruni-
idukeid. Tel 5682 0059

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

• Septikute paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.
ee

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

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

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* 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

www.prtgrupp.ee

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

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

• Paigaldame aknaid ja uksi. 
Teostame ka akende ja uste re-
monti, hooldust, reguleerimist, 
tihendite vahetust ja paketi va-
hetust. Tel 5675 0724

• Teeme korteriühistu keldri 
puhastustö ö d .  Vajadusel 
aitame prügi ära viia. Tunnitasu 
5€/tund. Täpsem info tel 5450 
5198

• Saunade ehitus. Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel 58 
889 999

• Piirdeaedade ehitus. Tel 
5685 6320

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

• Tänava-äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmista-
mine, paigaldus ja automaa-
tika; haljastustööd ja projek-
teerimine; ehitustööd. Tehtud 
töödele garantii. kiviaed.ee, 
5394 6666

• Katuste ehitus (plekk, kivi, 
eterniit). Tel 5685 6320

• Paigaldan kõnniteid ja teen 
ehitus-remonditöid (krohvin, 
laon müüri, plaadin jne). Tel 5606 
9271

• Lammutustööd. Tel 5685 
6320

• Firma teostab lammutustöid üle 
Eesti. Tel 5330 5970
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• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

• Aitan ära viia teie vanametalli. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

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

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

• Soodsalt  müügil  kodu- ja 
tööstus overlokid  ning teisi 
õmblusmasinaid. Tarvikud, 
käärid, teritused. Garantii. 
Hooldus. Tel 5588 429, 324 5085, 
Priit

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

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

• Ansambel üritusele al 190 € + 
õhtujuhtimine. Tel 5190 1697

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

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

• Õhtujuht ja tantsumuusika 
teie peole. Küsi lisa tel 5683 
7141, Tiia Paist

•  Ü r i t u s t e  f i l m i m i s e  n i n g 
fotosessiooni teenus Rakveres. Tel 
5850 7731, taavi@korsarprojects.
eu

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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti
RK Arhitektuuribüroo OÜ

Tel 5803 7647

Pildid ja videod õhust
4k aerovideo
16mp. foto

55909683

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

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

• 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

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

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

Aitame sinu ettevõtlust 

DOKUMENTIDE 

HALDAMISEL 

ja RAAMATUPIDAMISEL

Tel 5656 0856, 
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

VIRTUAALNE

SEKRETÄR ja 

RAAMATUPIDAJA

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte 
ja  t ä i s k a s v a n u t e ) ,  p u i d u s t 
l a m a m i s t o o l ,  p l a s t i k u s t 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa  klaver  „Riga“.  Tasu 
kokkuleppel. Tel 503 0537

• Müüa optiline sihik (4 16x56; 
3,5 10x45), väike sügavkülmik 
Beko (hind 70 €), meeste jalgratas 
(hind 70 €). Tel 5650 9414

• Müüa soojustatud metall/puit 
garaaži väravad ja 50date 3 
uksega riidekapp. Tel 516 8383

• Müüa külmik Samsung. Hind 
150 €. Tel 5553 7876

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

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

• Ostan vanavara majapidamise 
likvideerimis el  -  kummuti, 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküpse-
taja, revers lüliti, jalgratta ning 
võrri juppe ja osi jne kila-kola. 
Tel 5031 849

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. Või-
vad vajada remonti. Tel 56 454 853

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

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

• Soovin osta väiksema akordioni. 
Võib vajada remonti. Tel 5614 2951

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

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

• Ostan Saksa tääknoa, kiivri, 
v ö ö r i h m a ,  v o r m i  j a  E e s t i 
Vabadussõja märke, medaleid, 
käiselinte, raamatuid jne. Tel 
5665 5551

• Müüa uus õhksoojuspump 
Eurom 11R, tootlikkus 3,7 kW 
sooja. Hind 280 €. Tel 5209 960

• Müüa el.boiler Th ermor (200L, 
vertikaalne, seinale, uus). Hind 
250 €. Tel 5553 7876

•  M ü ü a  s u u r e s  k o g u s e s 
vedrumadratseid (100x200) 45 
€/tk. Tel 5595 6308

• 75L kotitäis riideid. Laupäeval, 
1. oktoobril kell 11 - 14 Sireli tee 
6 butiigis superpakkumine! Tule 
vali 75L kott kasutatud riideid 
täis ja maksad selle eest 4€. P.S. 
Tasumine sularahas! Tel 5656 2821

• Müüa voodi koos madratsiga 
( 8 0 x 2 0 0  c m ) ,  h i n d  2 0  € , 
muusikakeskus Aiwa, hind 10 €. 
Tel 5561 9793

• Müüa külmik Minsk (30 €), vokk 
(20 €). Tel 5660 3408

• Ostan DVD-salvestaja. Tel 5396 
0677

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

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

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

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

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

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

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Kuivad ja toored. Tel 
5192 4320

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 
2 eurot, kask 3 eurot. Tel 5098 430

•  Müüa lõhutud küttepuid 
(pikkusega al 30–60cm) ja klotse, 
koos kohale toomisega. Täpsem 
info telefonil +372 5349 5103

KÜTTEPUUD
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LOOMAD

TUTVUS

VANAVARA

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

METS

• Metsaomanik ei lõika ainult 
metsa, vaid istutab ka asemele. 
Võtame vastu tellimusi 2017. 
aasta kevadeks metsaistutuseks 
ja hoolduseks. Pakume „taim 
maas“-teenust – aitame tellida 
taimed, valmistada ette maapinna, 
transpordime taimed metsa ning 
istutame maha. Vajadusel aitame 
vormistada toetuseks vajalikud 
dokumendid. Liivimaa Metsad 
OÜ, +372 503 1157

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

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

• Müüa metallkorsten (kõrgus 15 
m, Ø 28). Tel 5662 1987

EHITUS

• Ehitusmaterjalide kokkuost. 
Tel 5685 6320

• Ära anda kassipojad. Tel 5686 
8410

• Müüa siiami kassipojad. Tel 
5360 0846

• Müüa kalifornia tõugu küüliku-
poegi. 20 €/tk. Lisainfo 515 7386

• Müüa  Lääne-Siberi  laika 
kutsikad. Info tel 521 2916

• Müüa saksa lambakoera (must 
pikakarvaline) kutsikad. Tel 511 
6133

• Müüa tuhkrud. Tel 5686 8990

• Müüa tuhkrukutsikad. Tel 5845 
5248

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

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. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

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

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

OSTAME:

PAKUME:

• www.toonklaas.ee

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

• 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

• Ostan vanu elektrimootoreid. 
Hind kokkuleppel! Tel 5069 548

• Müüa küttemahutid  (3- ja 
5kandised). Hind 550 €/tk. Tel 
502 7362

MUUD

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa GAZ 52-53 osadena 
(mootor, silindrid jne), ZIL 130 
raam koos kastiga ja töökorras 
M T Z  5 2  n i n g  t ö ö l a u d  j a 
kruustangid. Tel 5031 849

•  Müüa ratastraktor DT20 
(töökorras). Hind kokkuleppel. 
Tel 5665 7343

•  Müüa  kartulisaputaja  (2 
v a g u  k o r ra g a ) ,  3  h õ l m a g a 
ader, 2 teljega käru, eterniit 
(1,75x1,1), vanemad jalgrattad, 
puitkirstud (vanad), elektriline 
viljatuulik, puidutööpink ja 
sügavkülmakirst. Tel 325 7415, 
5563 8169

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomasõnnikut otse hoonest 
(Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km). 
Tel 5196 4657

• Määri Mõis OÜ müüb kvaliteetset 
ÖKORAMMu kompostmulda. 
Keemiline analüüs ostuga kaasa. 
Transpordivõimalus. Tel 525 9239, 
505 3340

PÕLLUMAJANDUS

KADUNUD

Rakveres 25. septembril 
läks kaduma mu väikest 
kasvu emane noor hoiukass. 
Jooksu pani ta Posti tn 13 
m a j a  j u u r e s t  s u u n a g a 
Rohuaia tn. Ilmselt pesitseb 
Laada,  Rohuaia,  Lai  tn 
kandis. Kui märkad sellist 
kiisut, siis palun ära püüa 
teda ise päästa, sest sülle ta 
ennast võtta ei lase ning õues 
ilmselt pelgab ka võõraid. 
Võta hoopis ühendust kas 
minuga (5687 6068, marimai.
keskyla@gmail.com) või 
Virumaa Varjupaigaga

Ostame söödanisu, -otra ja 
kollast hernest. Tel 5677 9673

• Keskeas mees vajab üksikut naist 
perenaiseks. Soovitav pikemat 
kasvu sale mittesuitsetaja (vanus 
55a). Tel 5378 5127, kiire!

• 55a sale korralik mees tutvub 
noorema naisega. Tel 5348 9906

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

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

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

•  A i n u k e s e n a  E e s t i  m ü ü a 
k ü t t e p u u d  j ä r e l m a k s u g a , 
tasuta kohale toimetamisega ja 
kuludokumendi-ga. Tel 512 2025

• Müüa kuivi kütteklotse pakituna 
40L kottidesse. Kütteklotsid 1.60 
€/kott ja tootmisjääk 1.20 €. 
Ostes 100 kotti, transport tasuta. 
Võimalik osta kohapeal Kloodi 
külas. Tel 503 6867

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 
1163

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa mett otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. Kg 7.50 
€. Tel 5551 6456

•Müün õunamahla. Hind 0,60 
€/L. Tel 516 8798

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

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

• Müüa  väetis evaba kartul 
„Laura“ ja „Gala“. 0,40 €/kg. Tel 
529 0950

• Müüa kartulit „Laura“ ja „Gala“. 
Kojuvedu. Tel 506 0354

• Müüa kvaliteetset toidukartulit 
„Afra“, „Laura“ ja „Leila“. Asukoht 
Aaspere. Transpordivõimalus. Tel 
5565 1553

• Müüa toidukartulit  „Läti 
kollane“, „Vineta“, „Laura“, „Arielle“, 
„Juku“. Tel 5619 3086

• Müüa mahedalt kasvatatud 
kartulit „Maret“, „Reet“, „Ando“, 
„Laura“. Tel 504 6887

• Müüa hekikuuski ja –kaski. Tel 
5398 1891

• Müüa õuna- ja ploomiistikuid. 
Tel 5364 0283

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

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

• Tule korja õunu. Tel 5814 3321

• M ü ü a  6  k u u d  m u n e n u d 
pruunid kanad. Kanad on ise 
tibust kasvatatud ja väga ilusa 
sulestikuga. 8 €/tk. Tel 5646 7386

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984
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• Kas kellelgi on ära anda 
kasutatud mööblit, võib vajada 
remonti. Samas aitame ära vedada 
kasutut kodutehnikat. Tel 507 4958

Seisuga 29. september 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

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

Mugulsibul kg 1,50 1,80

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 8,00

Punapeet kg 0,80

Tomat kg 1,50 3,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,50

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Hapukapsas kg 1,50

Paprika kg 1,50 2,00

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Kõrvits kg 0,80 1,00

Kibepipar kg 10,00

Pohlad liiter 4,00 4,50

Jõhvikad liiter 4,00 4,50

Õunad kg 0,50 1,00

Ploomid kg 1,80 3,00

Viinamarjad kg 2,80

Kukeseened kg 4,00 5,00

Sarapuupähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 10,00

Käsitööleib 500g 2,50

Mesi (värske) kg 6,50 7,50

Toorpiim T, N, L 

10st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled, kanarbikud

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* kasutatud riided

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

*                                
ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

HINNAD RAKVERE TURUL

Armast klassivenda 

URMAS VUNTUST 

mälestab klassiõde 

Maire ja sõber Aivar

Ei kustu leinavalu hingest,
ei kuiva silmist pisarad.

Kuid mälestuste maailmas,
ta alati jääb meiega

Mälestame toredat naabrimeest 

RUDOLF VAHTRAT 

ja avaldame sügavat 
kaastunnet lähedastele. 

Svetlana ja Matti Maasik

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Mälestan kallist venna abikaasat ja 
tunnen siiralt kaasa lähedastele 

LEHI KRÜSBANI
22. VIII 1937 – 28. IX 2016

surma puhul.

Leena

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

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Minu kaastunne Aitale ja 
Hannesele poja ja venna 

HARDI 

kaotuse puhul. 
Hinges on tühjus! 

Lapse-põlve sõber Arne

Kutsume teid 

testima 

värskelt valminud 

Kuulutaja 

kuulutuste portaali

Kõik, kes sisestavad 

kuulutuse 

oktoobrikuu 

jooksul, saavad selle 

ilmutada ühe 

nädala portaalis ja 

nädalalehes 

Kuulutaja 

POOLE HINNAGA!

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

Loe kuulutusi 
ka kuulutused.

kuulutaja.ee

Koduse prügipõletuse 
negatiivsed mõjud
Keskkonnaministeerium jätkab talvel alguse saanud kam-
paaniat „Arukas sordib, arutu põletab“, mille eesmärk on 
teadvustada jäätmete koduses küttekoldes põletamise oh-
tusid inimese tervisele ja keskkonnale. 
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter 
Eek selgitas, et koduses küttekoldes tohib põletada ainult 
puhast ehk immutamata puitu ning kiletamata pappi ja pa-
berit. Viimaseid soovitatakse vaid tulehakatuseks, sest papi- 
ning paberijäätmeid on keskkonnasäästlikum hoopis ring-
lusse võtta. „Koduses ahjus ei saavutata iialgi samasugust 
põlemistemperatuuri, nagu jäätmepõletustehastes, mistõt-
tu tekib prügi põletamisel suitsugaasides mürkainete kok-
teil. Sellepärast mõjub jäätmete põletamine nii majapida-
mist ümbritsevale aiale kui ka korstnale laastavalt,“ lisas ta. 
Eestis tehtud välisõhu kvaliteedi mõõtmistest selgub, et 
õhukvaliteet halveneb peenosakeste osas kütmisperioodi 
algul ning seda eelkõige kohtküttega piirkondades, kus on 
palju madalaid saasteallikaid (korstnaid) ning kus tihti ka-
sutatakse eramute kütmiseks ebaühtlase kvaliteediga kü-
tust. Eelmisel talvel tegi Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 
OÜ uuringu, kust selgus, et lisaks puidule kasutatakse era-
mute kütmisel ka plastmaterjale. 
„Õige ja keskkonnasäästlik käitumisviis on jäätmeid liigiti 
koguda ehk paber- ja papijäätmed ühte konteinerisse, pan-
dipakendid tagastusautomaati, pakendid pakendikonteine-
ritesse ning jäätmed, mis sortimisest ja liigiti kogumisest 
üle jäävad, panna segaolmejäätmete konteinerisse. Mis ko-
dustesse konteineritesse ei sobitu, saab viia jäätmejaama,“ 
ütles Eek. 
Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Ökomeedia alustatud 
kampaania „Arukas sordib, arutu põletab“ toetab kevaditi 
korraldatavat teavituskampaaniat „Säästad või saastad?“, 
mille raames keskendutakse kodustele prügilõkete ohtude-
le. „Arukas sordib, arutu põletab“ kampaania kohta saab 
rohkem lugeda aadressilt ahi.envir.ee, kust leiab informat-
siooni nii jäätmete sortimise kui ka jäätmete põletuse ohust 
tervisele ja keskkonnale.

Kuulutaja
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Rakvere Eragümnaa-
sium tähistas oma sün-
nipäeva 29. septembril, 
mihklipäeval.

Maris Marko

Kaasajal lähevad lapsed kooli 
küll 1. septembril, kuid mihk-
lipäev on siiski oluline sügise-
ne tähtpäev. Waldorfkoolides 
on kombeks tähistada ka selle 
päeva kristlikku pärandit, pe-
aingel Miikaeli tegusid.
„Inimestele on vaja tähtpäevi, 
pidulikult koos olla ja ühiseid 
asju tähistada. Oluline on ka 
rütmilisus, kindlad ajad ja 
päevad, mida oodata. See an-
nab turvatunde,” rõhutas 
Rakvere Eragümnaasiumi ra-
jaja ning juht Anne Nõgu. 
„Mihklipäev on sügise kulmi-
natsioon ja sellel päeval on 
paljudes kultuurides oma 
koht ja tähendus.”
Tänavu möödus eragümnaa-
siumi avamisest 25 aastat. 
Mõistagi tulid ka veerandsada 
aastat tagasi lapsed kooli 1. 
septembril, aga traditsiooniks 
on kujunenud kooli sünni-
päeva pidamine mihklipäe-
val.
Selle päevaga on seotud kaks 
olulist sündmust. 1929. aastal 
õnnistati just 29. septembril 
Tööstuse tn 12 asuv koolima-
ja ning 2006. aastal avati sel 
päeval pidulikult kooli alg-
klasside hoone.

Miikaelimäng ja 
sünnipäevalaud
Esimesel aastal tähistati mii-
kaelipäeva 25 lapsega. Tradit-
sioonilist miikaelimängu ei 
olnud mängimas gümnaasiu-
miõpilased. „Õpetajad män-
gisid ise ingleid ja draako-
neid, jooksid koos lastega. 
See on üks tore jooksumäng,” 
meenutas Nõgu. „Iga aastaga 
on mäng muutunud suure-

Eragümnaasiumil täitus 
veerandsada tegutsemisaastat

maks. Tänavu lõid kaasa viis 
klassi, nendega koos osad 
gümnaasiumiastme noored. 
Seda mängitakse õues ja te-
gelikult on täitsa huvitav, et 
ilma tõttu pole mäng veel 
kordagi ära jäänud.”
Lisaks mängudele ja aktusele 
on eragümnaasiumis 29. sep-
tembril tavaks katta sügise ja 
kooli sünnipäevalaud. Esime-

sel aastal oli seegi üsna lühi-
ke. 25 aastaga on laud kasva-
nud aga koridoripikkuseks ja 
peolisi on sadades, kuivõrd 
täna õpib selles koolis juba 
340 õpilast. „Meie õpilased, 
vanemad, õpetajad ja kooli 
personal on lauale toonud 
sügisande, kooke, pirukaid, 
suupisteid. See on alati olnud 
väga tore pidu, igal aastal sa-

masugune ja ometi väga eri-
nev ja eriline,” leidis kooli-
juht.

Kool on kasvanud 
suureks ja küpseks
Anne Nõgu peab käidud tee-
konda toredaks. Kõigepealt 
oli suur tahtmine ja head 
nõuandjad, tänaseks on kool 
saanud küpseks ja iseseis-
vaks. See ei tähenda, et kõik 
oleks valmis ja areng läbi. 
Plaane on veel palju.
Alguses olid aga ainult plaa-
nid. „Üsna ühel ajal hakati 
looma seitset kooli,“ meenu-
tas Nõgu. „Igal koolil olid oma 
targad nõuandjad ja oma si-
demed. Nii sai igaüks oma 
näo. Kooli teevad inimesed, 
kes kokku saanud - vanemad, 
õpetajad ja lapsed. Meil oli 
palju abilisi Saksamaalt, Soo-
mest, Rootsist, Norrast. Koos-
töö Bergeni kooliga oli eriline 
ja ainulaadne, seda toodi üle 
Euroopa eeskujuks,“ meenu-
tas Nõgu algusaegu.
Norra kolleegide pärand kes-
tab senini. „Nad oskasid nii 
palju ette teada, näen tänagi 
veel nende sõnade täitumist.“ 
Üks norralaste mõtteid oli, et 
koolil on vaja kolme maja. 
Praegu on veel puudu kunsti 
ja käsitöö hoone töökodade ja 
klassidega.
Eragümnaasiumi juubeliaas-
ta on alles hoogu võtmas. Ees 
ootavad traditsioonilised 
sündmused nagu laternapäev 
ja advendihommikud, aga tu-
lekul on ka sünnipäevaüritu-
si. „Tahame kutsuda kokku 
inimesed, kes on kunagi siin 
majas õppinud, ükskõik, mil-
lises koolis. Kavas on kodu-
loole ja haridusteemadele 
keskenduv õpilaskonverents. 
Kevadel tuleb kindlasti ka 
meie kooli vilistlaspäev. Osa 
plaane jäävad ootama kooli-
maja 90. sünnipäeva,“ loetles 
Anne Nõgu.
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TAI ootab õpilastelt ideid
Tervise Arengu Instituut kutsub kooliõpilasi loovtööde kon-
kursile „Söögivahetund“. Oodatud on ideed ja nägemus sel-
lest, kuidas panna noored senisest enam köögivilju sööma.
„Joonistuste või videote tegemisel võiksid õpilased mõelda, 
milliseid muutusi kool saaks teha, et köögiviljad oleksid kät-
tesaadavad ja nendest valmistatud toidud isuäratavad,“ 
lausus instituudi projektijuht Käroliin Andrejeva. „Tuleks 
mõelda, mis on tegurid, mis paneksid õpilasi senisest enam 
köögivilju sööma.“
Andrejeva märkis, et teadlikkus köögiviljade olulisusest on 
noortel olemas, kuid põnev on näha, mis lahendusi paku-
takse.
Konkursil saavad osaleda õpilased 1.-12. klassini. Töid hin-
natakse ja auhinnad antakse välja eraldi vanuserühmades: 
1.-4. klass, 5.-9. klass ning 5.-12. klass. Parimate töödega 
osalenud õpilastele on auhindadeks nutikellad ja raamatu-
poe kinkekaardid, parima video esitanud grupile on auhin-
naks LCD-teler.
Loovtööde konkurss „Söögivahetund“ toimub 10. korda. 
Konkursi eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu kooli-
sööklatele ja tervislikule toitumisele.
Eelmine aasta, mil konkursi alateema oli „Disaini oma koo-
lisöökla“, tõi kokku osalema 328 loovtööd. Tööde peamiseks 
sõnumiks oli, et koolisöökla võiks olla lapsesõbralik, rõõm-
sates toonides, soe ja hubane koht, kus on kasutatud ka eri-
lahendusi meeleolu tekitamiseks.
Tööde esitamise tähtaeg on 21. oktoober, parimad tööd va-
lib �ürii välja 16. novembriks.  Täpsem konkursiinfo on aad-
ressil http://www.terviseinfo.ee/et/konkursid/soeoegiva-
hetund.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 30. september 2016 19VABA AEG/SPORT
KUHU MINNA

Maakondlik liikumissari Aqva 
Spa “Terve Rakvere liigub”, 
millele viimasel hooajal re-
gistreerus 721 inimest, alus-
tab seitsmendat hooaega eel-
oleval esmaspäeval. 
„Paljudele osalejatele oma-
seks saanud sarjas keskendu-
takse liikumisele ja võimalu-
sele pere ning sõpruskonnaga 
ühiselt aega veeta,“ võib luge-
da MTÜ Rakvere Maratoni 
pressiteatest. „Olgu siis tege-
mist jooksmise, sörgi, kepi-
kõnni või jalutamisega. Oluli-
seks peetakse seda, et inimes-
tel oleks motivatsiooni ja ta-
het vähemalt korra nädalas 
kodust ja kontorist välja tul-
la.“ 
Uuendusena toovad korral-

dajad välja, et vee- ja sauna-
keskuse etappe on sel hooajal 
rohkem, kokku kolm korda. 
Preemiaetapid on avatud kü-
lastamiseks kolme päeva väl-
tel. 
Etapi sihtpunkt jäetakse osa-
lejatele esialgu üllatuseks. Ai-
nus, mis osaluskordadel ei 
muutu, on esmaspäevane al-
guspunkt Rakvere Spordikes-
kuse juures. 
Sarjas osalemine on tasuta ja 
aktiivsemaid liikujaid tun-
nustab sarja peatoetaja Aqva 
Spa, kes kingib kõikidel etap-
pidel osalenutele suvise vee- 
ja saunakeskuse kuukaardi. 
Lisaauhinnaks on kõikide 
etappide läbijatele tasuta 
pääse 22. juulil Võsul toimu-

vale Viking Line Südasuve 
Maratonile.
Korraldajad paluvad kindlasti 
ennast Eesti Maratoni veebi-
lehel eelregistreerida. Elekt-
rooniline registreerimine lõ-
peb pühapäeva õhtul.  Es-
maspäeval saab kohapeal re-
gistreeruda alates kella 
kuuest õhtul. Personaalsed 
liikumiskaardid väljastatakse 
eelregistreerunutele liikumis-
sarja esimesel etapil, esmas-
päeval, 3. oktoobril. 
Aqva Spa „Terve Rakvere Lii-
gub“ liikumissarja korraldab 
MTÜ Rakvere Maraton koos 
toetajatega.

Kuulutaja

Järgmisel aastal 22. mail kell 19.00 tunnustatakse kõikidel etappidel osalenuid Aqva Spa 
sauna- ja veekeskuse kuukaardiga AQVA Spa konverentsikeskuses.

Foto Ain Liiva.

“Terve Rakvere Liigub” kutsub 
sõpru algavale hooajale

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
1. oktoobril toob kuumimad tantsulood teieni DJ Andres 
Kukk
8. oktoobril retrodisko DJ Margus Teetsov (Hit FM)
15. oktoobril loob mõnusa meeleolu tantsuplatsile DJ Kalle 
Allik
22. oktoobril Dance Melody parimad tantsuhitid alates 
70ndatest kuni tänaseni DJ Ailan Kytt
29. oktoobril ohtralt 80. ja 90.ndaid DJ Mark Kitajev (Hit 
FM)

Gustavi Maja
6. oktoobril kell 18 Liis Orava loeng “Ülekaal ja veresuhkru 
tasakaalutus”.
14. oktoobril kell 18 Mai-Agate Väljataga loeng “Tänased 
elutõed”.
SHINDO venitustund algajatele E ja N kell 8, T kell 18, K kell 
18.15 Tapal Kauba 5.
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere Teater
30.09. kl 19 Thijl Ulenspiegel s. maja (lav. Üllar Saaremäe) 
ESIETENDUS
5.10. kl 19 Thijl Ulenspiegel s. maja (lav. Üllar Saaremäe)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
oktoobrikuu üritused
10. oktoobril kell 10 Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu 
ja Diabeedikute Seltsi ekskursioon Konju kitsetallu. Koha-
peal võimalik toodangu ostmine, ekskursioon 4 eurot (vaja-
lik eelregistreerimine). Väljasõit kell 10 bussijaama tagumi-
sest parklast.
11. oktoobril kell 12 Pimedate ühingu „Valgekepi päev“
12. oktoobril kell 8 väljasõit Ida-Virumaale (ühingute juhid)
19. oktoobril kell 10 Rakvere LIÜ Hiina meditsiini teabe-
päev. Omaosalus 3 eurot, soovi korral diagnostika 2 eurot. 
Võimalik osta loodustooteid.
20. oktoobril kell 12 juristi nõustamine (vajalik eelregistree-
rimine).
31. oktoobril kell 13 vaegkuuljate teabepäev, kuuldeaparaa-
tide tutvustamine.
Tähelepanu! Tööd alustavad huvialaringid:
4. oktoobril kell 10 võimlemine, Spordikeskuse d�uudosaalis.
6. oktoobril kell 10 tantsuring
6. oktoobril kell 14 lauluring 
Info: 324 2023, 5342 9043

Eakate klubi Hämarik
Pidu toimub 8. oktoobril kell 12 Rakvere Rahvamajas. Juha-
tus

Tarvas Cupi karikas 
rändas Pärnusse
Möödunud nädalavahetu-
sel peeti Kastani Arenal 
traditsioonilist hooajaeel-
set turniiri Tarvas Cup. Ka-
rika võitis seekord Pärnu 
Sadama meeskond. Pinge-
liseks kujunenud lõpuga 
mängus jättis pronksi koju 
Rakvere Tarvas.
Reedel peetud poolfinaali-
des olid omavahel vasta-
misi võõrustajad Tarvast ja 
Pärnu Sadam ning teises 
paaris TLÜ/Kalev ja TTÜ 
KK. Esimesest mängust 
väljus väikese ülekaaluga 
võitjana Pärnu Sadam 
75:70. Teises paaris alistas 
TTÜ KK napilt TLÜ/Kalevi 
meeskonna skooriga 83:80.
Laupäevases pronksimän-
gus juhendas Tarvast Ma-
dis Putko, kuna peatreener 
Andres Sõber esindas sel 
päeval valijamehena oma 
koduvalda presidendivali-
mistel. Tarvas võitis ülipõ-
nevaks kujunenud mängu 
napilt 75:73 ning saavutas 
seega kodusel turniiril kol-
manda koha. Võitjate pari-
mana viskas Oliver Metsalu 
19 punkti, Siim-Markus 
Post lisas 17 ja David 
Haughton 14 punkti. TLÜ/
Kalevi parim oli 16 punkti 
visanud Reimo Tamm.
Finaalmängus näitas oma 
ülekaalukat paremust Pär-
nu Sadama võistkond alis-
tades TTÜ KK 84:67. Võitja-
te resultatiivseim oli taas-
kord Vaidotas Volkus 15 
punktiga, 14 punkti lisas 
Silver Leppik ja 13 punkti 
Edvinas Seskus. TTÜ KK 
parimana viskas Toomas 
Raadik 18 punkti.

Kuulutaja
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Tel 53 409 428
www.omaporsas.ee

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Seahakkliha

Praad siilike

2,25
2,90

/kg

/kg

€

€

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK 30%kuni
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

GRAZIOSA
STEEL

2225.-

999.-
PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT
PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

15 aastat Eestis, tuhandeid töötavaid objekte

www.seesamava.ee Tel. 56 620 860, indrek@seesamava.ee
Asematic OÜ ametlik esindaja Lääne- ja Ida-Virumaal, Järvamaal

+Tõkkepuud
+Fonosüsteemid
+Läbipääsusüsteemid
+Tiibvärava automaatika
+Liugvärava automaatika
+Garaaziukse automaatika
+Tarvikud ja varuosad

Müük, paigaldus,

hooldus

Kvaliteetne Saksa väravaautomaatika
„Marantec“. Toimib iga ilmaga

(-30C - +60C).
Müüme
otse tehasest
soodsate hindadega
väheste kahjustustega

EHITUSPLOKKE
Tel 329 5057, 504 4021, e-mail aeroc@aeroc.ee

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

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

Tel
5690 3120

Avamishind 20€
35€

Mõdriku Iluaed

NÜÜD MÜÜGIL LAIAS SORTIMENDIS LILLESIBULAID!

HINNAD PARIMATEST PARIMAD!
TUTVU VALIKUGA MEIE FB LEHEL

Oleme avatud E-R 10-18, L 9-16. Müügiplatsi infotelefon 53 866 295.
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