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Iseendast. Olen kogu elu ol-
nud spordis tegev: praegu 
jooksen, rulluisutan, käin 
jõusaalis. Kes arvab, et ma 
olen vanaks saanud, tule lip-
pame pühapäeval koos Pai-
de-Türi Rahvajooksul või 
teeme mõned rulliotsad Hul-
jasse.

Olen kuuenda põlve õpeta-
ja, nelikümmend aastat olnud 
hariduses õpetajana, direkto-
rina, haridusjuhina, haridus-
poliitikuna. Olin 26 aastat 
poliitikas:  kolm koosseisu 
Paide linna volikogu esimees, 
kolme koosseisu Riigikogu 
liige, Balti Assamblee ja Eesti 
Maleliidu president. Viima-
sed 12 aastat olin Tallinna 
lennujaamas direktoriks.

Kõige uhkem saan olla oma 
kuue lapse ja kümne lapselap-
se üle. Pojad käisid Sipsiku 
lasteaias, Kristjanil jääb veel 
kaks aastat Kadrina Keskkoo-
li, Kaarel on juba lõpetanud, 
õpib riigiõigust Tallinna Üli-
koolis ja me kandideerime 
koos Valimisliit Puhas Kadri-

na nimekirjas. 12 aastat olen 
elanud Hõbedal, õpin mesini-
ku ametit rõõmu ja naudin-
guga. Oleme perega koos 
muutnud ühe tillukese valla-
nurga korrastatuks ja kau-
niks.

Valusalt, aga õigesti ütles 
kolleeg valimisliit Puhas Kad-
rina nimekirjast: „Sa oled 
meie, aga sa ei ole oma.“ Soo-
vin omaks saada, see on selge. 
Teen kõik, et liikuda õiges 
suunas. Pojad on aga kuuenda 
põlve hõbedalased.

Spordimehena tean, et star-
ti asudes loeb hetke vorm, 
mitte eelnevad saavutused. 
Nii ka nüüd kandideerides 
valla volikogusse Valimisliit 
Puhas Kadrina volikogu esi-
mehe kandidaadina. Paljud 
juhiametid on õpetanud suht-
lema, otsima kompromisse ja 
alternatiive, tegelema analüü-
siga, majandama, „lugema“ 
eelarvet, nägema „lindu kivi 
taga“ . Seda, millised muutu-
sed plaanitav muutus endaga 
kaasa toob.

Olen ainus Kadrina valla 
volikogusse kandideerija, kes 
saab ja julgeb ütelda - minu 
tugevus peitub selles, et tulen 
volikogusse väljast poolt. Aga 
mitte ka nii väljast, et mitte 
aru saada protsessidest ja su-
hetest, nii positiivsetest kui 
negatiivsetest. Ma olen vaba 
isiklikest vastuseisudest, mis 
oli Koduvalla kolmeks lagu-
nemise põhjuseks. See oli 
märk liidri suhtlemise viga-
dest, millele kaasnes tavapä-
rane rahulolematus. See kõik 
on viinudki valla juhtimise 
vabakäigule ja juhid muga-
vustsooni. Terve vald ja Pu-
has Kadrina jätkavad uute 
liikmete, mõtete ning visioo-
niga.

Märkan tegemata jätmisi, 
mille otsustamised on kas et-
tevaatlikkusest või isiklikest 
tülidest edasi lükatud. Ma ta-
han ja julgen välja ütelda asju 
õigete nimega. Käsi püsti, kes 
teavad endise vallavanema 
vägitegudest, volikogu isik-
sustevahelistest intriigidest, 

ainuotsustest, oksjonitest, 
valla kohtus käimistest. Minu 
õiglustunnet riivab kõvasti, 
et vallavolinik Marko Teiva, 
kes veab oma nimekirja ja 
soovib vallavanemaks saada, 
käib kohut volikoguga ehk 
iseendaga ja seda veel valla-
rahva rahaga. Praeguseks on 
kulunud üle 15 000 euro ja 
lõppu ei paista. Selles kohtu-
jadas ei kaitsta vallarahva hu-
ve, vaid aetakse oma isiklikku 
asja.

Kadrina vajab tugevat, kol-
me osapoolega koalitsiooni, 
sest rasked otsused on ees. 
Siis ei pääse solvumised, vas-
tasseisud, ülejooksmised mõ-
jutama valla juhtimist. Kadri-
na vajab tugevat opositsiooni, 
et eriarvamused, vead ja sus-
serdamised, millest siiani so-
sinal räägiti, oleks rahva ees. 
Vallal on oma leht ja tublide 
neidude algatatud Kodukandi 
TV internetis (mis vinge et-
tevõtmine, kaabu maha noor-
te daamide ees). Vallaelu oma 
erinevates tahkudes on kerge 

rahva ette tuua.

Andres Taimla, Valimisliit 
Puhas Kadrina volikogu 

esimehe kandidaat.

Leia meid ka Facebookis.

Lähenevatel valimis-
tel tuleb ettevõtja ja 
endine maavanem 
Einar Vallbaum tule-
vases Viru-Nigula 
vallas välja oma ni-
mekirjaga valimislii-
dus Meie Kodu. Polii-
tik rääkis, mida peab 
oluliseks valla, aga ka 
maakonna, arengus.

Liisi Kanna

Olete ettevõtja. Millega teie 
firma AS Lajos tegeleb ja 
kuidas see omal ajal loodud 
sai?

Põhivaldkond on transport. 
Kogu mu pere on autodega 
tegelenud. Isa oli kuldsete kä-
tega autojuht ja lukksepp 
ning kui päris kaugele tagasi 
vaadata, siis transpordiga te-
geles juba vanaisa, kes oli pii-
rituse vedaja. Minulgi on elu 
nii läinud, kooliajal sain juhi-
load ja pärast sõjaväge hakka-
sin autojuhiks. Kui oli piiri- 
tagune aeg, sain rahvusvahe-
liste vedudega väljamaale. 
Ärivaim on mul ka alati ol-
nud – omal ajal sai Viru juu-
res käia soomlastega äri tege-
mas.

Lajose asutasin 1992. aastal. 
Siis küll paljud naersid, et 
meil sõidavad siin suured 
MAZid ja sa ostad Soomest 
vana SISU, värvid valgeks ja 
lillaks – kas kõik on ikka 
mõistusega korras? Praegu 
suuri autobaase pole enam 
ühtegi alles, aga minu valged 
ja lillad autod sõidavad juba 
25 aastat.

Lajosest kasvas välja ka osa-

Kadrina juhtimine on vaja mugavustsoonist välja raputada
REKLAAMTEKST

REKLAAMTEKST

Einar Vallbaum: näha tuleb suurt pilti

ühing ELER Hydraulic, mille 
nimi on tuletatud laste eesni-
me tähtedest – Elis ja Erko. 
ELER tegeleb autoremondi, 
pealisehituse ja hüdrauliliste 
asjadega. Mõlemad on 
pereettevõtted. Poeg juhatab, 
sest mina olen ühe jalaga po-
liitikas, aga koos arutame 
suuremad projektid läbi.

Kuidas omal ajal poliitikas-
se jõudsite?

Sõitsime siis rahvusvahelisi 
otsasid kahe mehega ja tööd 
ei olnud palju. Mulle helistas 
Kunda toonane linnapea 
Anne Tasuja ja kutsus endale 
autojuhiks, et tema ei taha 
talvel libedaga sõita. Järgmi-
sena kutsus Väino Källo, kes 
toimetas ka linnavalitsuses: 
„Tule, noori on vaja ja sina 
oled palju välismaal käinud, 
laia silmaringiga.“ Sealt see 
algas - esmalt Kunda linnavo-
likogu, siis majanduskomisjo-
ni esimees, volikogu aseesi-
mees, seejärel maavanem. 
Olin sellel ametil viis aastat ja 

sain väga tugeva tõuke, siis 
siirdusin Riigikogusse.
Aga miks kohalikud valimi-
sed ja oma nimekiri?

Olen nii Kunda kui 
Lääne-Virumaa patrioot. 
Näiteks seesama Lajose hoo-
ne oleks olnud poole kasum-
likum Tallinnasse ehitatuna. 
Aga valisin just Kunda – oma 
kodulinna.

Aga mis andis tõuke oma 
nimekiri teha? Alguses pidin 
kandideerima valimisliidus 
Ranna-Viru, aga läbirääki-
mistel selgus, et vaated ei läi-
nud paari inimese omadega 
kokku. Öeldi: “Einar, sa ei so-
bi meie nimekirja, sul on liiga 
kõrged pagunid ja lihtrahvas 
ei vali meid nii.” Mina ette-
võtjana vaatan pilti 10-15 
aastat ette, aga poliitikud sa-
geli vaid ühte perioodi.

Mõtlesin siis, et ohoo, mul 
on kõrged pagunid, peaks mi-
dagi nendega ette võtma. Jäin 
küll nimekirja koostamisega 
veidi hiljapeale, aga koosseis 
on laiapõhjaline ja inimesi on 

igast valdkonnast ning kõi-
gist kolmest vallast.
Mis on need 10-15 aasta prio-
riteedid?

Et inimesed tahaksid siia 
elama tulla, peab keskkond 
sobilik olema. Tänavapilt 
peab olema ilus, eriti noorte 
jaoks, et emadel oleks laste-
vankritega siin hea jalutada. 
Ka turvalisus on väga oluline.

Kindlasti peaks arendama 
kultuuri. Ühel päeval tulin 
koju ja kuulsin, et Kundas on 
puhkpilliorkester, mõtlesin - 
lõpuks ometi. Alati on olnud 
probleem, et Kundas on liiga 
vähe inimesi. Aga praegu 
Kunda, Viru-Nigula ja Aseri 
liitumisel saaks teha uue valla 
esindusorkestri, koori, tant-
surühma. Leian, et raha ei saa 
jagada kõigile laiali ühtemoo-
di, nagu lennuki pealt külva-
ta. Kes teevad rohkem, saa-
vad rohkem.

Ja erilist rõhku paneksin 
gümnaasiumile – seda tuleks 
üheskoos ettevõtjatega aren-
dada nii, et ka 8.-9. klasside 

õpilased teaksid, mis on ette-
võtlus. Näiteks Kadrina 
Keskkool on selles osas väga 
arenenud, meil aga nõrgaks 
jäänud. Gümnaasiumi astmes 
peaks ka õpilasvahetust roh-
kem tegema, et noored saak-
sid näha, kuidas mujal asjad 
toimivad.

Rääkides n-ö laiema pildi 
nägemisest, endise maava-
nemana jälgite kindlasti 
hoolega maakonna käekäi-
ku, kuhu suunda peaks Lää-
ne-Virumaa püüdlema?

Kindlasti on kaks olulist 
suunda: ettevõtlus ja turism. 
Tapa näol on lisandunud ka 
militarism. Viimane on too-
nud küll palju etteheiteid 
„käiakse ja paugutatakse“, aga 
vabadust ongi raske hoida! 
Arendama peaks ka Kunda 
sadamat – unistus on saada 
„valge laev“ Kunda ja Kotka 
vahet käima. Ja edasi tuleb 
arendada Rakveret, sest meil 
on siin kõik keskusele nii lä-
hedal, maksimaalselt 50 km 
kaugusel. Kui õitseb Rakvere, 
arenevad ka vallad.

See, et meil valdasid vähe-
maks jäi, on väga hea. Näek-
sin tegelikult, et meil oleks 
üks suur Lääne-Virumaa. 
Kunda, Viru-Nigula ja Aseri 
liitumisele lisaks oleks minu 
hinnangul võidud ka Vihula 
ja Haljalaga kokku minna – 
oleks üks suur mereäärne 
ringkond, kus on sarnased 
probleemid.

Aga eks eestlased on selli-
sed, et tehke mujal, aga ärge 
minu aia taha tulge. Kuid olu-
line on just suure pildi näge-
mine. Olen ikka ütelnud, et 
tuleb vaadata justkui helikop-
terilt, ei saa elust otse läbi 
lennata nagu reaktiivlendur.

Einar Vallbaum on pereette-
võtte juhtimise andnud üle 
poeg Erkole.

Foto: Liisi Kanna

Lõppes remont 
Tapa-Tartu 
raudteelõigul

Alates tänasest sõidavad 
Elroni rongid Tallinn-Tar-
tu liinil remondieelse sõi-
duplaani järgi. Taas on käi-
gus päevased ekspressrei-
sid.

„Tööd Tapa-Tartu raud-
teelõigul saavad läbi sep-
tembri viimaseks nädala-
vahetuseks ning Tallinna 
ja Tartu vahel reisijad saa-
vad taas kõikidel päevadel 
ja kellaaegadel sõita terve 
teekonna rongiga,“ ütles 
Elroni müügi- ja arendus-
juht Ronnie Kongo.

„Ka need väljumised, mi-
da remondiperioodil tee-
nindasime terves ulatuses 
rongiga, muutuvad kiire-
maks ning ekspressrongide 
puhul jääb sõiduaeg ena-
masti alla kahe tunni. Loo-
dan, et see vähendab ini-
meste indu kasutada üle-
koormatud ja ohtlikku Tal-
linna-Tartu maanteed,“ li-
sas Kongo.

Alates 29. septembrist on 
taas käigus päevased Tal-
linn-Tartu ekspressreisid. 
Seoses sõiduplaanimuuda-
tustega Tallinn-Tartu liinil 
muutuvad ka teiste ida- ja 
kagusuuna liinide sõidu-
plaanid.

Lisaks hakkab kuu algu-
ses Tartu-Koidula liinil 
kehtima talvine sõidugraa-
fik 1. oktoober on sel aastal 
viimane päev, mil rongid 
sõidavad Piusale. Alates 2. 
oktoobrist sõidavad rongid 
Koidulani.

Sõiduplaanid on leitavad 
Elroni kodulehelt ja pea-
tustes olevatelt infostendi-
delt.

Kuulutaja
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Kesknädalal tõi 
maaeluministeeriumi 
kantsler Illar Lemetti 
ametiõed- ja vennad 
Lääne-Virumaale, et 
tutvustada oma vas-
tutusvaldkonda kuu-
luvaid siinseid ette-
võtteid. Üheks külas-
tuspaigaks oli loom-
sete jäätmete ümber-
töötlemisega tegelev 
AS Vireen.

Liisi Kanna

Kantsleritel on kombeks 
korraldada väljasõite, kus ühe 
ministeeriumi kantsler tut-
vustab teistele oma vastutus-
valdkonda. Visiidil osalenud 
riigisekretär Heiki Loot selgi-
tas ettevõtmise tarvilikkust: 
„See on vajalik, et kantslerid 
ei irduks tegelikust elust ja 
õpiksid tundma kolleegide 
valitsemisala ning viimaks on 
see väga oluline selleks, et 
kantslerite koostööd õlitada – 
arendame ühtlasi meeskon-
natunnet,“ kommenteeris 
Loot. „Me oleme ikkagi ühe 
asja eest väljas, vaatamata sel-
lele, et meil on erinevad vas-
tutusalad.“

Sedapuhku võõrustajaks ol-
nud maaeluministeeriumi 

Kantslerid uudistasid Lääne-Virumaa ettevõtetes

kantsler Illar Lemetti rõhutas 
samuti, et valdkondadega tut-
vumine aitab edaspidises 
töös, kui puututakse kokku 
teise ministeeriumiga seotud 
küsimustega. Lemetti rääkis, 
et näiteks eelmisel aastal kor-
raldas ta Polli aiandi külastu-
se, et tutvustada aiandusvald-
konda. Seekord oli üheks ees-
märgiks saada ülevaade rii-

giettevõtte tööst ning otsus-
tati külastada loomsete jäät-
mete ümbertöötlemisega te-
gelevat AS Vireeni, kes on 
praeguseks ka sigade Aafrika 
katku juhtumite puhul kogu 
protsessi eest vastutav – ala-
tes laudast, kus viirus avasta-
takse, kuni tooraine ümber-
töötlemiseni.

„Lisaks tutvustame kalan-

dusega seonduvat, kalandus-
fondi meetmeid, külastame 
Simuna Ivaxit,“ lisas maaelu-
ministeeriumi kantsler, täp-
sustades, et ühtlasi tegeleb 
viimane ka teravilja kasvatu-
se-töötlemisega, nii nagu 
üheks külastuspaigaks olnud 
Rakvere piiritustehaski. „Ku-
na Lääne-Virumaal asub ka 
põllumeeste ühistu Kevili üks 
terminal, otsustasime lisaks 
tutvustada head näidet seal-
sest ühistegevusest.“

AS Vireeni juhataja Tarmo 
Terav kommenteeris, et visii-
te tehasesse tehakse küllalt 
sageli. Kantslerite külastust 
pidas ta oluliseks, sest nii saab 
otse suhelda inimestega, kel-
lega koostööd tehakse. „Vi-
reen on Eesti Vabariigi jaoks 
oluline partner,“ märkis Te-
rav.

Koostöö osas tõi ettevõtte 
juht veel välja, et näiteks eel-
misel aastal saadi Keskkon-
nainvesteeringute Keskusest 
(KIK) toetusraha keskkonda 
risustavate objektide lammu-
tamiseks. „KIK eraldas meile 
50 protsenti sellest rahast, 
mis kulus ümbruse korda te-
gemiseks,“ täpsustas Terav, 
lisades, et nüüd loodetakse 
saada tuge ka õhupuhasti ka-
pitaalremondiks. Samuti on 
taotlus esitatud Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusesse, 
et saada rahastus optilise si-
dekaabli paigaldamiseks.

AS Vireeni juhataja Tarmo 
Terav (valges) tutvustas 
kantsleritele tehase töö-
protsesse. 

Foto: Liisi Kanna

VARGUSED
25. septembril teatati, et Rakvere vallas Haljala teel asuvast 
kauplusest varastati eraisikule kuuluv mobiiltelefon 
Huawei. Kahju on 275 eurot.
23. septembril teatati, et Rakveres Ussikuninga tänavale 
pargitud sõiduautolt varastati neli valuvelge koos rehvide-
ga. Kahju on 3500 eurot.

TOIDUKÕRBEMINE
25. septembril kell 13.45 teatati häirekeskusele, et Rakvere 
linnas Murru tänaval kortermaja korteris töötab suitsuan-
dur ning rõdul on näha suitsu. Sündmuskohale saabudes 
selgus, et korteris kõrbes toit, korteriomanik magas toas. 
Päästjad andsid ta üle kiirabile tervise kontrollimiseks.

LIIKLUSÕNNETUSED
24. septembril kella 15.15 ajal toimus liiklusõnnetus Kadri-
na vallas Läsna külas Tallinn-Narva mnt 68. kilomeetril, 
kus sõiduauto Renault Kangoo, mida juhtis juhtimisõiguse-
ta alkoholijoobes 54aastane mees, kaldus sirgel teelõigul va-
sakule teelt välja haljasribale ja rullus üle katuse. Juht toime-
tati Rakvere haiglasse ja edasi Ida-Viru Keskhaiglasse.
23. septembril kella 15.42 ajal toimus liiklusõnnetus Vi-
ru-Nigula vallas Tallinn-Narva maantee 119. kilomeetril, 
kus sõiduautot Volvo S40 juhtinud 28aastane mees sooritas 
vasakpööret ja ei andnud teed eesõigusega sõiduautole 
Volkswagen Passat, mida juhtis 42aastane mees. Kokkupõr-
ke tagajärjel said kannatada Volvos kaasreisijana viibinud 
56aastane naine ja VWs kaasreisijana viibinud 38aastane 
naine. Kiirabi toimetas mõlema sõiduki kõrvalistujad Rak-
vere haigla EMOsse.

KÄSIGRANAAT
24. septembril tehti kahjutuks Tapa linnast Lembitu puies-
tee lähedalt ehitustööde käigus leitud käsigranaat.

PÕLENG
23. septembril kell 2.45 teatati häirekeskusele, et Tapa lin-
nas Hiie tänaval maja ees põleb sõiduauto. Põleng kustutati 
kell 3.20, oletatav tulekahju tekkepõhjus on isesüttimine 
(rikkis aku).



Kuulutaja reede, 29. september 20174 TASUB TEADA

Väike-Maarjast pärit 
Politsei- ja Piirival-
veameti Ida prefek-
tuuri juht Tarvo 
Kruup on ametkonna 
Lääne- ja Ida-Viru-
maa tööd juhtinud 
juba veebruarist, mil 
tema ametisse nime-
tamine tuli ka ta en-
da sõnul paljudele ül-
latusena.

Seidi Lamus-Tšistotin

Natuke üle poole aasta on 
prefektil kulunud sisse elami-
seks ja selleks, et koos oma 
meeskonnaga tulevikuplaane 
seada. Vast seetõttu on ta 
kõrvale jäänud ka meediakä-
rast ja ega ta soovigi olla nägu 
ekraanil, vaid eelistab, et või-
malikult palju politseinikke 
avalikkusega suhtleks ja oma 
valdkonna kohta selgitusi an-
naks. Päris kabinetiseinte va-
hele pole aga Kruup jäänud ja 
on käinud kohtumas oma en-
diste koolide õppijatega – se-
da siis nii Väike-Maarjas kui 
ka Paikusel.

„See ei ole ainult ennetus-
töö ja eeskätt räägin noortele, 
kui põnev on politseitöö. Ta-
han noortele öelda, et nad 
õpiksid nüüd ja praegu, kui 
on õppimise aeg. Räägin, kui-
das ma ise Lasnamäele noore 
politseinikuna tööle asudes 
tihtilugu pärast tunde jäin, 
sest õigel ajal jäid nii mõnedki 
asjad õppimata.“

Kiire karjäär
Paikusele asus Kruup õppi-

ma 2002. aastal ja väga kiire 
karjääri kohta lausub, et selle 
taga on palju tööd, sest miski 
ei tule niisama. Kuid samas 
on prefekti sõnul saatnud te-
da ka tohutu vedamine, sest 
juhuste tõttu sattusid talle uu-
rida väga põnevad ning para-
tamatult ka avalikkuses suurt 
kõlapinda leidnud juhtumid. 
„Võib-olla on ka see aidanud 

mul rohkem silma jääda ja 
selliseid pakkumisi olengi 
saanud,“ mõtiskleb politsei-
kapten.

Tagasi Virumaale jõudis 
Kruup, kui 2014. aastal tehti 
ettepanek hakata Ida prefek-
tuuri kriminaalbüroo juhiks, 
mis tähendas 150-liikmelise 
meeskonna juhtimist. Kuigi 
varasemat juhtimiskogemust 
polnud, oli tegemist põneva 
väljakutsega, sest Kaitsepolit-
seis oldud aastate jooksul 
puutus Kruup väga palju kok-
ku just Ida-Virumaa piirkon-
naga ja oli seestpoolt näinud 
kohti, mida parendada saaks.

Avalikkuse ette sattus pre-
fekt seoses Varvara looga, 
mille kohta lausub ise, et te-
ma liitus siis, kui lõviosa tööst 
oli juba ära tehtud. Politsei 
jõudis DNA proovide abil 
tõenäolise mõrvarini, kes oli 
aga mõne aja eest endalt elu 
võtnud. Tõsiasi, et nii raskes 
juhtumis ei olnud võimalik 
kurjategijat kohtu ette viia, 
on Kruubil ja kogu tema 
meeskonnal südame peal tä-
naseni. „Kriminaaluurija töö 
on nagu iga teine, aga lapsed 
on need, kes teevad asja ras-
keks.“

„Kõik ametid on politseis 
olnud minu jaoks põnevad, 
aga prefektitöö on olnud kõi-
ge keerulisem üleminek. Nii 
suure ja kogu Eesti jaoks olu-
lise meeskonna eestvedamine 
on ikka tohutu vastutus,“ mõ-
tiskles prefekt oma tänaste 
ametikohustuste üle. Kõige 
rohkem tunneb puudust, et 
pole mahti tegeleda sellega, 
mida hing ihkab -  ehk käia 
sündmuskohtadel ning vahe-
tult uurida kuritegusid. Li-
saks tööle on ta pühendanud 
end taas õpingutele ja nii ei 
jää piisavalt aega ei perele ega 
ka korvpallile.

Palli põrgatas endine sport-
lane viimati aasta tagasi ja 
mänguoskust kommenteeris 
ise: „Pall hakkab juba platsil 
segama.“ Samas tõdes prefekt, 
et korvpall andis talle ellu to-
hutu pagasi – nii suhted kui 
distsipliini. Suvised korvpalli-
laagrid olid üles ehitatud sõja-

„Politsei pakub teenust ja 
teenuseks on see, et inimestel 
oleks turvaline. Samas turva-
lisuse tähendus on siin ja seal-
pool kahe Virumaa piiri mõ-
neti erinev. Ja kui rääkida tee-
nusest, siis peame pakkuma 
seda, mida tellija küsib,“ selgi-
tas prefekt kahe Virumaa eri-

Politseiniku töö võiks olla auasi

väelisele korrale ja nii polnud 
hiljem ajateenistuses mingeid 
sisse elamise probleeme. Po-
pulaarse võistkonnaalana on 
paljud inimesed korvpalli 
mänginud ja nii on tekkinud 
justkui oma kommuun.

Meie Virumaa
Küsimusele, kumb hetkel 

rohkem kodu on, kas Lääne- 
või Ida-Virumaa, vastab 
Kruup, et Avinurme: „Aga 
me võiks pingutada selle ni-
mel, et oleks üks ühine Viru-
maa.“  Prefektuuri peamaja 
asubki keset Virumaad – ühe-
le poole jääb Narva ja teisele 
Rakvere – Jõhvi kenasti nen-
de vahel.

Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

nevust oma töö spetsiifikast 
lähtuvalt. „Juba tellija on väga 
erinev – vaatab teist televi-
siooni, loeb teisi lehti ja 
võib-olla isegi sööb teistsugu-
seid asju.“

Lääne-Virumaal on Tapa 
on jällegi pidevalt politseipat-
rullidega mehitatud ja selle 
põhjuseks pole mitte liitlasvä-
gede paiknemine, vaid rah-
vastiku hüppeline kasv. „Kui 
üks pere elab üksikul saarel, 
peab ta ise vaatama, kuidas 
teenuseni jõuda. Kui aga saa-
rele kolib tuhat inimest juur-
de, tuleb politsei nendeni 
viia. Olgu siis Tapal selle 
põhjuseks liitlasväed või liha-
kombinaadi ehitus, lihtsalt 
elanike arvu järsk suurenemi-
ne tingis ka politsei senisest 
suurema kohalolu tagamise,“ 
selgitas Kruup.

Kuhu edasi?
Kui politseis töötavad ini-

mesed on läbilõige kogu ühis-
konnast nagu muudelgi eri-
aladel, siis prefekt on enda 
jaoks läbi mõelnud kaks tule-
viku eesmärki. „Politseiamet-
nik võiks olla eeskujuks ka 
muul ajal kui ainult vormi 
kandes. Meil on organisat-
siooni kultuurilises mõttes 
kolm väärtust – avatus, tar-
kus ja inimlikkus. Sooviks, et 
see ei jääks vaid organisat-
siooni, et kui mundrit seljas 
pole, siis justkui polekski ava-
tud, tark ja inimlik. Meie 
ametnikud peaksid tundma 
uhkust ja kui tunned uhkust 
oma töö üle, ei suhtu keegi si-
nusse ka halvasti.“

Ühiskonnalt ootab prefekt 
märkamist ja sekkumist – 
mitte, et keegi ise halbu olu-
kordi lahendama tormaks, 
vaid et õpitaks selgeks see ai-

nuke number 112 ja juletaks 
ka helistada. „Kusagilt on liik-
vele läinud legendid, et kui 
teatad purjus juhist ja too 
osutub kaineks, saab helistaja 
karistada. Käsi südamel, see ei 
ole nii,“ muretses Kruup levi-
ma hakanud väärarusaamade 
pärast.

Teise valukohana nimetas 
politseikapten seda, et ühis-
konnas rikutakse ja ka tole-
reeritakse reeglite rikkumist. 
„Valusaks näiteks on seegi, 
kui kevadel kaks alkoholijoo-
bes meest Haljala juures liik-
lusõnnetuses hukkusid. Pä-
rast sai erinevatest kommen-
taariumitest lugeda, kuidas 
neid juba varem märgati, aga 
miks siis ei teatatud? Paa-
ri-kolme õlle joomine on 
justkui külatraditsioon ja ta-
va, samas aga ei anta endale 
aru, et seal samas tee ääres ja-
lutab võib-olla naabri laps, 
müts silmini peas, ning ongi 
õnnetus käes.“

„Me teeme tööd selle nimel, 
et politseiamet muuta noorte 
seas veelgi atraktiivsemaks ja 
Sisekaitseakadeemia ukse ta-
ha tekiks veel pikem järje-
kord. Näiteks Soomes on po-
litseiniku amet noore jaoks 
väga populaarne ja sageli tu-
leb koolilõpetajatel kõvasti 
pingutada, et üldse politseisse 
tööle saada. Suur rõõm on 
selle üle, et politseikolledžisse 
pääsemiseks on suur kon-
kurss tekkinud,“ tundis pre-
fekt heameelt. „Tulevikus aga 
võiks ka Tartu Ülikooli ja 
Tallinna Tehnikaülikooli tu-
dengid meid palju rohkem 
üles leida.“
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Teisipäeva pärastlõu-
nal võis Põlula kooli 
õuel näha õhinas lap-
si, kes isevalmistatud 
lennukite lennuta-
mist õppisid. Koolis 
peeti teaduse- ja in-
novatsioonipäeva.

Liisi Kanna

Õpilastele oli teadusest ja 
innovatsioonist rääkima kut-
sutud Eesti Leiutajate Liidu 
juhatuse liige Kalle Köömne-
mägi ning praktilist tegevust 
– mudellennukite valmista-
mist – juhendas Eesti Len-
nuspordi Föderatsiooni esin-
daja, lennumudelismi õpetaja 
Ardo Pärna. Vahendid lennu-
kite valmistamiseks tõid üri-
tuse läbiviijad ise kaasa ning 
valminud masinad jäid lastele 
edaspidiseks kasutamiseks.

Põlula kooli direktor Mar-
gus Maasik rääkis, et koostöö 
nimetaud ühendustega toi-
mub juba ammusest ajast ja 
nii sai ka see ettevõtmine 
üheskoos korraldatud „Tee-
mapäeva eesmärk on rääkida 
teaduslikust mõtlemisest, ja 
teisest küljest, peab sündima 
ka midagi reaalset, et jutt ei 
jääks vaid jutu tasandile,“ sel-
gitas direktor.

„Valdkond on oluline, sest 
innovatiivne mõtlemine ei 

Rakvere muusikafond 
ootab taotlusi

Eesti Rahvuskultuuri 
Fondi (ERKF) allfond, 
Rakvere muusikafond ja 
selle halduskogu ootavad 
16. oktoobrini järjekord-
seid taotlusi toetuste mää-
ramiseks. 2005. aastal 
moodustatud Rakvere 
muusikafondi eesmärgiks 
on edendada linna muusi-
kaelu. 

Rahaliste toetuse taotle-
miseks tuleb toimetada 
vastavad dokumendid hil-
jemalt 16. oktoobriks 
ERKFi büroosse aadressil 
Weizenbergi 20 A-13, Tal-
linn või esitada elektrooni-
lisel teel meiliaadressile 
post@erkf.ee. Taotlused 
vaatab üle Rakvere muusi-
kafondi viieliikmeline hal-
duskogu, kuhu kuuluvad 
Merle Silla, Andres Jaadla, 
Peep Pihlak, Toivo Peäske 
ja Endel Nõgene.

Täpsem teave vajalikest 
dokumentidest ja tingi-
mustest on leitav ERKFi 
veebilehel.

Kuulutaja

Koolilapsed õppisid mudellennukeid valmistama

KES ON LEIUTAJA?
Kalle Köömnemägi: „Igaüks on leiutaja, kõik meie üm-
ber on leiutatud. Teine küsimus on, mis on täiesti uus 
leiutis? Need on asjad, mis on riiklikult tunnustatud ja 
mida võib patenteerida ning kaitsta tehnilise uudsuse 
kaitsega ehk patendi või kasuliku mudelina. Öeldak-
se, et leiutaja on see, kellel on selline riiklik tunnustus 
– patendiamet on andnud välja tunnistuse selle kohta.“

asu kusagil kaugel, vaid meis 
endis, ja see tuleb käivitada, 
siis järgnevad ka teod,“ lisas 
koolijuht.

Ka Kalle Köömnemägi 
nentis, et kuigi sageli arvatak-

se, et enam ei ole midagi juur-
de leiutada, see tegelikult nii 
ei ole. „Ühe riigi jaoks on vä-
ga tähtis, et tehniline loo-
ming areneks. Aga see ei are-
ne, kui ei ole stiimuleid,“ 

märkis ta.
„Hästi oluline on, et noored 

käiksid tehnikaringides, siis 
tekkib ka tehniline arusaam. 
Ja mina ei tunne mitte ühtegi 
head inseneri, kes ei oleks 

noorena mõnes sellises ringis 
käinud. Selliste ürituste kor-
raldamine on vajalik - see 
äratab huvi,“ lisas Köömne-
mägi.

Ardo Pärna toonitas ka eri-
nevatele huviringide kätte-
saadavuse olulisuse. „Noorte-
le tuleb luua võimalusi tegele-
da huviharidusega ka väikes-
tes kohtades. Sellises eas tu-
lekski proovida erinevatel 
aladel tegevusi - nii saavad 
noored ideid, võib-olla ka sihi 
edaspidiseks eluks, mida nad 
näiteks õppida soovivad.“

Ühtlasi julgustas Pärna, et 
kui mõni kool tahaks katseta-
da mudellennualast huvihari-
dust, siis võib temaga julgelt 
kontakteeruda. „Võtan rõõ-
muga õpetajaid koolitusele, 
see ei maksa midagi. Tulevad 
teevad koos minuga mõne as-
ja valmis ja kvalifitseeruvadki 
väikeste lennukite ehitamise 
õpetajaks. Leiutajate liidu 
kaudu leiab mind üles.“

Lennumudelisimi õpetaja Ardo 
Pärna näitas lastele ette, kui-
das omavalmistatud lennuk õi-
gesti teele saata. 

Foto: Liisi Kanna
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• Arbeiter Grupp OÜ võtab 
tööle ehitustöölise. Tel 5668 
5343

•  R a u m  O Ü  o t s i b 
h ö ö v l i o p e r a a t o r i t ,  t ö ö 
vahetustega. Asukoht Rakvere 
Tootmise 6. Tel: 5156342

• OÜ Puider Pajustis pakub 
tööd to otmistö ötajale 
(saematerjali ladustajale). 
Info tööpäeviti 10-16. Tel 
529 4854

• Võtan tööle võsalõikajad. Tel 
5558 9957

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

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
o s ku s t e  ja  k o g e mu s t e ga 
tänavakivide paigaldajaid. 
Tööde teostamise piirkond on 
üle Eesti. Tel +372 5347 7840

• Vajatakse kogemustega 
ehitustöölist sisetöödele. Tel 
5680 1956

• Pakume tööd kogemustega 
ü l d e h i t a j a l e .  T ö ö 
piirkond Lääne-Virumaa. 
Konkurentsivõimeline töötasu 
garanteeritud. Tel 5556 0240 
Viru Halud OÜ

• Raum OÜ otsib puidutsehhi 
t o o t m i s t ö ö l i s i ,  A s u k o ht 
Rakvere Tootmise 6. Tel: 515 
6342

• Otsime vanema kivikatuse 
praavitajat  tsinkplekiga. 
Lääne-Virumaal, Võle külas, 
Haljalast Lambasaare ristini, 
sealt alla Eisma poole esimene 
talu paremat kätt. Tel 5668 8533 
või 5647 9479

•  Tö ö d  p a k ku d a  k a h e l e 
abitöölisele Rakveres. Tel 554 
9113

• Metall i töödega tegelev 
ettevõte Väike-Maarjas võtab 
tööle lukksepa. Väljaõppe 
võimalus. Tel 53019248.

• Lüpsifarm ootab oma mees-
konda lüpsjaid. Täpsem info 

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti 
Rakvere Kultuurikeskuses. 
I n f o  j a  r e g i s t r e e r i m i n e 
a.s.wesman@gmail.com

• Alates oktoobrist hakkavad 
t o i m u m a  v e n e  k e e l e 
kursused. Võimalik on valida 
erinevate keelerühmade kui 
ka –tasemete vahel. Kui sa oled 
huvitatud heast keeleoskusest, 
v a a t a  v e e b i l e h t e  w w w .
apkeelekursus.eu ja tee oma 
valik. Julge suhtlemine viib 
eesmärkide täitumiseni!

• Ko hu s e t u n d l i k  k o r ra l i k 
5 0 a  n a i n e  o t s i b  t ö ö d 
eelkõige koduabilisena või 
koristajana. Võib ka kojamees 
olla, kõik tööpakkumised on 
oodatud. Tel 5813 4885

• M e e s  o t s i b  e h i t u s - , 
remondi või puutööd. Tel 
514 5796

töö ja tingimuste kohta telefo-
nil 509 9295

•  O Ü  V i l l a  Ta k s o  v a j a b 
t a k s o j u h t i .  N õ u t a v 
ametikoolituse tunnistus. Tel 
5349 8764

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
t ö ö l e  C - ,  E - k a t e g o o r i a 
autojuhi poolhaagisele Eesti 
sisetöödele. Peristein@hot.ee. 
Tel 517 0260

•  P a k u m e  t ö ö d 
k l i e n d i t e e n i n d a j a l e  j a 
koristajale. Kiire. Tel 5896 4101

•  P i i m a f a r m  o t s i b  o m a 
kollektiivi karjak-traktoristi ja 
lüpsjat (pere). Elamiseks väga 
heas korras ahiküttega korter. 
Huvi korral helista 5647 5286

•Rakvere Hooldekodu otsib 
oma meeskonda hooldajat 
(töövahetused 24h). Tel 512 
7828 Annika

Mis jama see veel on? Mui-
dugi on see nali. Naabrite üle 
on ikka keelt teritatud ja neid 
tögatud. Vaadake ise Läti 
numbriga autosid, kõigil on 
LV. Ja see tähendabki Lisa-
Varvast. Terve Lõuna-Eesti 
teab seda!

Kuhu ma oma jutuga tahan 
tüürida? Eks ikka viisakuse 
juurde, sest Kuulutaja palus 
mul kord või kaks kuus sel 
teemal mõtteid mõlgutada.

Nii tögavad prantslased 
inglasi ja britid prantslasi, 
soomlased rootslasi ja vastu-
pidi. Anekdoodid venelase ja 
sakslase kohta olid minu lap-
sepõlves 60-ndatel väga levi-
nud, hiljem lisandus Armee-
nia raadio jpt. Kuni me aa-
simisega kedagi ei alanda ega 
mõnita, on ju kõik korras.

Aga proovige venelaste 
seltskonnas hakata Vene-
maad ja Putinit või hoopis 9. 
maid tögama – saate kohe uut 
ja vana tunda. See on vaid ve-
nelaste pärusmaa oma riigi 
üle ilkuda. Sain alles täna tea-

da, miks elavad eestlased eral-
di, aga venelased koos? Peipsi 
venelastel on selle kohta oma 
seletus: Jumal viskas eestlasi 
maa peale ükshaaval, venelasi 
viskas peoga ja nii nad ela-
vadki koos. Lihtne ju!?

Miks kutsuvad eestlased 
venelasi tibladeks? See ei ole 
nüüd just eriti viisakas sõna, 
aga keeles on neidki olemas. 
Üks seletus on meie etümo-
loogiasõnaraamatus: kui 19. 
sajandil tuli Vitebski kandist 
palju venelasi siia kanti, siis 
kuulsid eestlased venelasi 
vandumas - tõ bljad (tähendab 
üsna rõvedat sõimu – „sa 
hoor“) ja sellest tuligi maa-
keelde uus laen - tibla. Ivan 
Oraval on vist küll teine 
teooria, aga las vanal sepal ol-
la oma tõde.

Olulisem on see, et me oma 
(laste)lastele oskaksime sel-
geks teha, et see väljend on 
ebaviisakas, solvav ja ropu 
päritoluga. Pärnu sõudetree-
ner Tatjana Jaanson, kes elab 
juba ligi kolmkümmend aas-

tat Eestis, tunnistab, et tal on 
siiani ebamugav ja piinlik 
kuulata, kui eestlased nii ve-
nelasi kutsuvad. Ta saab aru, 
et me ei sõima neid, kuid te-
male on see ikkagi ropp väl-
jend.

Et eesti keeles on vaid mõni 
vägisõna, siis on noor põlv-
kond hakanudki vene omi 
kasutama. Ikka nii, et vene 
tüvi ja otsa eesti käändelõpp. 
Õpetasin aastaid kaitseväes 
Tapal ja Jõhvis vene poistele 
eesti keelt ja nad kurtsid pide-
valt, et väga ebameeldiv on 
kuulata, kui allohvitserid neid 
kolmekordsete eesti-vene se-
guroppustega kuhugi (tavali-
selt sooja kohta) saadavad. Ju 
vist noored allohvitserid ei 
saanud isegi neist kõikidest 
rõvedustest aru, mida nad 
suust välja pritsisid.

Muide, meie kursused alga-
sid alati ühe ja sama küsimu-
sega: õpetaja, õpetage meile 
eesti keele rumalaid sõnu. 
Andsin siis ülesande - küsige 
eesti poistelt ja pange kirja, 

järgmises tunnis tõlgime. 
Suur oli vene poiste üllatus, 
et eesti keeles polegi peagu 
roppusi. Väike rahvas ja vae-
ne keel, mis muud!

Ja kui ma ütlesin, et eesti 
keeles puudub tulevik, oli 
imestamist veel rohkem. Ta-
valiselt lisasin: meil pole kee-
les tulevikku ja sellepärast me 
NATOsse ning Euroopa Liitu 
astusimegi. Muidu poleks 
meie rahvalgi varsti tulevik-
ku. Aga see oli juba eluterve 
iroonia minu enda emakeele 
üle.

Lõpetuseks kõige uuem 
hoiatus: televiisorist jäi kõrva 
– iga kord, kui te teete eesti 
keeles grammatikavea, sureb 
üks suitsupääsuke. Sel suvel 
oli suitsupääsukesi juba väga 
vähe!

Raivo Riim,
Eesti keele ja kombeõpetaja 

Rakveres

Uus Eesti mängufilm „Eia 
jõulud Tondikakul“ otsib oma 
meeskonda 8-12aastast joo-
nistamisandega last, kes oleks 
filmi peategelase variautoriks 
ning joonistaks tema eest 
mitmed filmis näidatavad 
looduspildid. 

„Eia jõulud Tondikakul“ on 
üks Eesti Vabariik 100 filmi-
konkursi võitjatest, lastefilm 
linastub 2018. aasta detsemb-
ris. „Oleme filmitegemisega 
jõudnud nii kaugele, et meil 
on välja valitud lastest peate-
gelased ning talvel asume ju-
ba filmi üles võtma,“ selgitas 
filmi stsenarist ja režissöör 
Anu Aun.

Kuna peategelaseks on 
10aastane kunstiandega tüd-
ruk Eia, kes väga armastab 
joonistada loomi ja linde, ot-
sib filmimeeskond 8-12aas-
tast last, kes oleks Eia vari- 
autoriks. “Julgustame kuns-
tiandega lapsi meie konkur-
sist osa võtma, sest võitjat oo-
tab lisaks auhinnale ja tun-
nustusele ees ka kunstniku-
töö Eesti esimeses laste jõulu-

filmis,” ütles Aun.
Konkursil osalejatelt ootab 

filmimeeskond kahte A4 for-
maadis söepliiatsiga joonista-
tud pilti. Esimene pilt palu-
takse joonistada etteantud 
Remo Savisaare foto järgi, 
millel on tondikakk. Teisel 
pildil võib kujutada vabalt va-
litud Eesti metslooma või 
-lindu.

Silmapaistvamatest töödest 
valmib filmi linastumise eel 
ka näitus. Parimate piltide au-
toreid premeeritakse auhin-
dadega.

Võistlustööde tagaküljele 
palutakse kirjutada oma nimi, 
vanus, telefoninumber, 
meiliaadress ja kes on pildil. 
Joonistused tuleb saata hilje-
malt 31. oktoobriks aadressil: 
„Eia jõulud Tondikakul“, Roo 
tn. 6-3, Tallinn 10611.

„Eia jõulud Tondikakul“ 
räägib Eiast, kelle plaanid võ-
tavad ootamatu pöörde, kui 
linnatüdruk viiakse talveva-
heajaks ürgse loodusega sala-
pärasesse Lõuna-Eesti tallu. 
Eia ei oska esialgu aimatagi, 

Kas lätlastel on kuus varvast?

Mängufi lm otsib meeskonda lapsest kunstnikku

et õige pea asub ta päästma 
hukule määratud põlismetsa, 
viima kokku kaht armastavat 
inimest ning lahti harutama 
oma pere kiivalt hoitud sala-
dust.

Filmi režissöör ja stsenarist 
on Anu Aun, produtsendid 
Maie Rosmann-Lill ja Maario 
Masing, operaator Heiko Sik-
ka, loodusoperaator Ants 

Tammik ja kunstnik Matis 
Mäesalu. Filmi planeeritav 
eelarve on ligi 1,1 miljonit 
eurot. Film valmib produkt-
sioonifirmade Luxfilm ja Ki-
nosaurus Film koostöös. 

Film linastub EV 100 prog-
rammi raames. Lisainfot leiab 
www.ev100.ee.

Kuulutaja

Foto, mille järgi tuleb 
lastel joonistada üks 
kahest pildist. 

Foto: Remo Savisaar
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Lugeja küsib: Läksin uude töökohta tööle ning sain töögraafiku. 
Graafikus olen tööl korrapäratult ning ka tööpäevad langevad nä-
dalavahetustele. Töötunde tundub samuti palju olevat. Kas nii 
võib?

Vastab Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse ju-
hataja.

Kirjeldusest lähtuvalt eeldan, et asusite tööle summeeritud töö- 
ajaga. Summeeritud tööaja arvestust kasutatakse eelkõige töötami-
sel tööajakava ehk graafiku alusel.

Töölepingu sõlmimisel lepivad pooled kokku neile olulistes töö-
tingimustes. Üheks selliseks tingimuseks, milles tuleb saavutada 
kokkulepe, on tööaeg, mis peab sisalduma töölepingu kirjalikus do-
kumendis. Töölepingu seadus eeldab, et töötaja töötab 40 tundi 
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg), kui tööandja ja 
töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg). 
Tööandja ja töötaja on vabad kokku leppima neile sobivas tööaja 
pikkuses ja korralduses. Töölepingu seadus lubab pooltel kokku 
leppida, et tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt 
(summeeritud tööaeg).

Summeeritud tööaja puhul ei ole töötaja tööaja jaotus arvestus-
perioodis ühtlane ehk töötaja võib töötada ühes nädalas rohkem 
tunde ja/või päevi kui teises. Tööaja summeerimisel võivad graafi-

kujärgsed tööpäevad langeda ka riigipühadele või nädalavahetusele. 
Kui riigipühadel töötamine tasustatakse kahekordselt, siis nädala-
vahetusel töötamist täiendavalt ei hüvitata.

Summeeritud tööajas kokkuleppimisel peab tööandja andma töö-
tajale teada tööajakava teatavaks tegemise tingimused. Näiteks peab 
töötaja teadma, mis perioodi kohta on tööajakava koostatud, millal 
ta järgmise tööajakava teada saab ja kui pikk on tööaja arvestus-
periood. Summeeritud tööaja arvestuse korral arvestatakse tööaega 
arvestusperioodi lõpul (st 1, 2, 3 või 4 kuu lõpus selgub, kas töötajal 
tekkisid ületunnid või tekkisid alatunnid). Oluline on, et töötaja 
tööaeg kokku lepitud arvestusperioodi lõpuks keskmiselt ei ületaks 
48 tundi 7päevase ajavahemiku kohta. Lisaks peab tööandja jälgi-
ma, et töötajale oleks tagatud igapäevane puhkeaeg (vähemalt 11 
tundi järjestikkust puhkeaega 24tunnises vahemikus) ning iganäda-
lane puhkeaeg (tööaja summeerimisel 36 tundi järjestikkust puhke-
aega 7päevases vahemikus).

Seega summeeritud tööaja arvestus tähendab seda, et tegelik töö-
aeg võib päevade, nädalate ja kuude lõikes kõikuda nii üle kui alla 
kokkulepitud tööaja, sest kokkulepitud töötundide arv peab kokku 
tulema alles arvestusperioodi lõpuks. Summeerimisperioodi lõpuks 
peab töötajale olema tagatud töölepingus kokkulepitud tööaeg ja 
sellele vastav töötasu.
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MÕNE REAGA
TASUB TEADA

Haljala Vallavolikogu valimised 15.oktoobril
VALIMISTE INFO

HÄÄLETAMISE KOHT 
VALIMISPÄEVAL

Haljala Rahvamaja, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa

SIDEVAHENDID 5887 3681
PIIRID Haljala valla haldusterritoorium
EELHÄÄLETAMISE INFO 9., 10. ja 11. oktoobril kell 12-20 Haljala vallamaja, 

Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Lääne-Virumaa 
ESIMEES Marju Kirsipu
LIIKMED Ruti Urban, Pille Kalde, Leimar Must, Aita Mitt,  

Merje Mitt 
ASENDUSLIIKMED Marten Must, Helgi Vassar

HÄÄLETAMISE KOHT 
VALIMISPÄEVAL

Võsu Rannaklubi, Võsu alevik, Mere 6, Lääne-Viru-
maa 

SIDEVAHENDID 5887 3699
PIIRID Pedassaare, Pihlaspea, Natturi, Koolimäe, Lahe, Lo-

bi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga, Sa-
kussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe, Uuskü-
la, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Vergi, Altja ja 
Tõugu külad ning Võsu alevik

EELHÄÄLETAMISE INFO 9., 10. ja 11. oktoobril kell 12-20 Võsu Rannaklubi, 
Võsu alevik, Mere 6

ESIMEES Heete Sederholm
LIIKMED Eha Veem, Heino Muruvee, Kaja Toming, Merikene 

Teppe
ASENDUSLIIKMED Ülle Sinimäe, Mirjam Kulla

• Maakonnakeskuse valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hää-
letada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda 5.oktoobrist 
kuni 8.oktoobrini on Rakvere linna valimisjaoskond nr 2, asu-
kohaga Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, Lai tn 7, Rakvere. 
Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

• Elektrooniline hääletamine  algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kes-
tab ööpäevaringselt kuni   11. oktoobril kell 18.00.

• Valimispäeval saate Te hääletada üksnes selles valimisjaoskon-
nas, mille valijate nimekirja Te olete kantud. Oma elukohajärg-
se valimisjaoskonna asukoha kohta saate Te teavet valijakaar-
dilt või valimiste veebilehelt www.valimised.ee 

Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas 
asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.

• Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa KEHTIV isikut 
tõendav dokument.

• Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu 
hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda 
hääletamist kodus. Kodus hääletamiseks peate esitama vallava-
litsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 
14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hää-
letamise taotlemise põhjus. Vallavalitsusele saab taotluse esita-
da ka valimispäevale eelnevatel päevadel. Kodus hääletamise 
taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskon-
nakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. 

Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 3

Valimisjaoskond nr 2

Valimisjaoskond nr 4

HÄÄLETAMISE KOHT 
VALIMISPÄEVAL

Karepa Raamatukogu, Karepa küla, Lääne-Virumaa 

SIDEVAHENDID 5887 3691
PIIRID Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva, 

Vainupea ja Pajuveski külad
EELHÄÄLETAMISE INFO 9., 10. ja 11. oktoobril kell 12-20 Karepa Raamatuko-

gu, Karepa küla, Lääne-Virumaa
ESIMEES Ene Loo
LIIKMED Riina Uukareda, Sigrid Heinlo, Fred Kaasik, Maarja 

Veskila
ASENDUSLIIKMED Kalle Loo, Aadu Nurmsalu

• Maakonnakeskuse valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hää-
letada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda 5.oktoobrist 
kuni 8.oktoobrini on Rakvere linna valimisjaoskond nr 2, asu-
kohaga Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, Lai tn 7, Rakvere.
Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

• Elektrooniline hääletamine  algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kes-
tab ööpäevaringselt kuni   11. oktoobril kell 18.00.

• Valimispäeval saate Te hääletada üksnes selles valimisjaoskon-
nas, mille valijate nimekirja Te olete kantud. Oma elukohajärg-
se valimisjaoskonna asukoha kohta saate Te teavet valijakaar-
dilt või valimiste veebilehelt www.valimised.ee 

Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas
asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.

• Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa KEHTIV isikut 
tõendav dokument.

• Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda
hääletamist kodus. Kodus hääletamiseks peate esitama vallava-
litsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella
14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hää-
letamise taotlemise põhjus. Vallavalitsusele saab taotluse esita-
da ka valimispäevale eelnevatel päevadel. Kodus hääletamise
taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskon-
nakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. 

HÄÄLETAMISE KOHT 
VALIMISPÄEVAL

Vihula Lasteaed, Vihula küla, Lääne-Virumaa 

SIDEVAHENDID 5887 3697
PIIRID Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka, 

Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli, 
Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja Villandi 
külad

EELHÄÄLETAMISE INFO 9., 10. ja 11. oktoobril kell 12-20 Vihula Lasteaed, 
Vihula küla, Lääne-Virumaa 

ESIMEES Marika Sundla
LIIKMED Kaie Juhanson, Tiit Voogla, Kai Tingas, Priidu Mül-

la
ASENDUSLIIKMED Tiina Tälli, Tiia Sundla

Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris 
on Haljala vald.

Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris 
on Vihula vald.

VALIMISPÄEVAL, 15.oktoobril ALGAB 
HÄÄLETAMINE KELL 9.00 JA LÕPEB KELL 20.00

Rakvere 
korvpallipoisid 
võidutsesid

Rakveres peetud ühek-
sandal rahvusvahelisel 
noorte korvpalliturniiril 
Spadematron Cup võttis 
kolmes vanuseklassis mõõ-
tu 28 meeskonda: 2007. 
aasta kategoorias 12, 2005. 
aasta klassis 10 ja 2000. 
aasta omas 6. Rakvere 
Spordikool/Tarvas noppis 
medali igas vanuseklassis.

Kõige paremini läks 
2005. aastal sündinute 
klassis, kus saavutati esi-
koht. „Finaalis võitsime 
TTÜ KK 05 meeskonda 
55:31. Suutsime kohe män-
gu algusest peale mängida 
kiiret ja agressiivset korv-
palli, mis tõi meile ka edu. 
Jäin poiste mänguga finaa-
lis väga rahule,“ rõõmustas 
treener Tõnis Putko. Kol-
manda koha saavutas selles 
kategoorias Soome mees-
kond HNMKY.

2007. aasta vanuseklassis 
saavutasid Rakvere poisid 
kolmanda koha, esimeseks 
tuli Tukums Lätist ja tei-
seks Ura Basket Soomest. 
2000. aastal sündinute esi-
meseks tuli Keila KK, tei-
seks Rakvere Spordikool/
Tarvas ja kolmandale poo-
diumikohale jõudis KK 
Viimsi/Kesklinn KK.

Lääne-Virumaalt osale-
sid turniiril lisaks 2000. 
aasta vanuseklassis Kadri-
na Karud, kes said neljanda 
koha ning 2005. aastal sün-
dinute kategoorias RSK 
sPORTKUNDA, kes pälvis 
seitsmenda koha.

Kuulutaja

Pühapäeval korraldas 
Rakvere Street Rutja 
lennuväljal tänavu 
teise kiirendusvõist-
luse. Järgmiseks aas-
taks on klubil aga 
veelgi suuremad plaa-
nid.

Liisi Kanna

Rakvere Street Facebooki 
klubi loodi eelmise aasta lõ-
pul, loomisel on ka mittetu-
lundusühing. Möödunud nä-
dalavahetusel kutsus Rakvere 
Street koos Tartu autoklubi-
ga TRF.44 huvilisi legaalselt 
autosid ja mootorrattaid 
proovile panema.

„Rakveres on aastate vältel 
olnud mitmeid klubisid, mis 
autodega tegelevad, kuid kõik 
on olnud kinnised ja tegele-
nud salajaste, mittelegaalsete 
üritustega,“ rääkis Rakvere 
Streeti juhatuse liige Kain Ki-
vissaar.

„Meie tahtsime teha midagi 
täiesti teistmoodi. Meie ees-

märk on Rakvere ning Lää-
ne-Virumaa auto- ja moto-
huviliste ühendamine ning 
liikluskultuuri edendamine. 
Lõimegi võimaluse osaleda 
legaalsetel kiirendusvõistlus-
tel, mitte tänaval salaja polit-
sei ja kaasliiklejate pärast mu-
retsedes,“ selgitas ta ürituse 
korraldamise tagamaid.

Rutjal võisteldi 402,6 meet-
ri kiirendusvõistluses. Üritus 
oli nii osalejatele kui pealt-
vaatajatele tasuta. „Kohal oli 
jämedalt öeldes 200 inimest, 
sõitis umbes 60 autot, pluss 
mootorrattad,“ rääkis Kivis-
saar, lisades, et korraldajate 
hinnangul läks ettevõtmine 
igati korda.

„Rahule jäi ka EDRA (Esto-
nian Drag Racing Associa-
tion) ning nad olid nõus 
meiega järgmisel aastal 
karikasarja üritust korralda-
ma,“ rõõmustas ta.

Kivissaar selgitas, et seda- 
sorti võistluse ettevalmista-
mine ei ole naljaasi ning võ-
tab kõvasti aega. „Esimene 
sarnane üritus toimus 8. juulil 
ja kohe järgmisel päeval hak-
kas korraldustiim järgmise 

ettevalmistamisega tegele-
ma,“ rääkis ta. Kooskõlastus 
tuleb saada vallavalitsuselt, 
politseilt, päästeametilt ning 
kuna Rutja lennuvälja haldab 
Kaitseliit, siis loomulikult 
peab olema nende nõusolek. 
„Kaitseliiduga oleme hästi 
kokkuleppele saanud ja nad 
on lubanud lennuvälja kasu-
tada.“

Kui sel aastal piirduti kahe 
kiirendusvõistlusega, siis 
järgmiseks aastaks planeeri-
takse nelja suuremat üritust, 
samuti Rutja lennuväljal. Ki-
vissaar nentis, et plaanide 
teostamiseks tuleb esmalt ra-
hastus leida. „Siiamaani ole-
me peamiselt oma taskutest 
maksnud. Viimasel võistlusel 
oli meil küll ka toetajaid – 
Lindström, Virumaa Katu-
sed, autokile.eu, Arbeiter 
Grupp OÜ ja Vallimägi OÜ, 
kes tegi väga hea toitlustuse,“ 
rääkis juhatuse liige. „Kuid 
järgmise aasta üritused tule-
vad kulurikkamad. Kui see-
kord osales alla saja auto, siis 
karikasarja puhul räägime 
mitmesajast masinast.“

Rutja lennuväljal kiirendati võidu

Rutja lennuväljal osales kiirendus-
võistluses umbes 60 autot, pluss 
mootorrattad. 

Foto: erakogu
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STRESS JA SELLE MÕJU STRESS JA SELLE MÕJU 
ORGANISMILEORGANISMILE

„Vaatamata sellele, et teen 
trenni, kaal ei lange. Mul pole 
hommikuti isu ja õhtuti ei tu-
le und, kuigi treenin iga päev 
ja keha peaks olema väsinud. 
Hommikuti haaran esimese 
asjana magusa saiakese ja 
kohvi järele. Olen pidevalt 
närviline ja pulss on kõrge.”

Kas mõned nendest lause-
test tulevad tuttavad ette? Kui 
jah, siis võib see viidata ini-
mesi üha sagedamini kimbu-
tavale stressile. Mis on stress, 
kuidas see organismile mõjub 
ja kuidas sellega toime tulla – 
sellest täna räägingi.

Mis on stress?
Stress on seisund, kus vaim 

ega füüsis ei suuda sinu keha-
le esitatud suurte nõudmiste-
ga toime tulla. See on pinge, 
mis segab tavapärast elurüt-
mi. Treeningute osas võib 
stressi põhjustada olukord, 
kus koormuse ja taastumise 
tasakaal on paigast ära. Kui 
siia lisanduvad pinged tööl 

või pereringis, on probleem 
kerge tekkima. Kui stressi 
sümptomitele tähelepanu ei 
pööra, võid endale aga tõsi-
selt kahju teha ning sellest 
väljatulek kujuneb raskeks.

Stressi mõju 
organismile

Kerge närvipinge on kehale 
tegelikult normaalne ja isegi 
vajalik, kui on tarvis ennast 

n-ö kokku võtta, näiteks 
trennis või tööl. Kui see sei-
sund kestab aga pikemat aega, 
siis võib see mõjutada tervet 
organismi. Keha hakkab ko-
heselt stressile reageerima, et 
taastada organismi tavasei-
sund.

Stressi toimel vabanevad 
ajus mitmed ained, mis põh-
justavad hormoonide eritu-
mist ja immuunsussüsteemi 
tõrkeid, mis avalduvadki vae-
vustena. Sageli kaasneb vere-
rõhu tõus, seedesüsteemi 
probleemid ning suureneb 
glükoosi sisaldus vereringes.

Viimane ongi üks põhju-
seid, miks osadel inimestel 
stressi ajal kaal tõuseb. Ni-
melt on glükoosi eritumine 
verre sarnane treeningul toi-
muvate protsessidega, et meil 
oleks energiat trenni teha. 
Kui treeniv inimene saab sel-
lest kasu ja keha poolt n-ö va-
bastatud energia kasutatakse 
treeningul ära, siis inimesel, 
kes on passiivne ja vaevleb 

stressi käes, 
ei liigu ener-
gia mitte 
töötavatesse 
lihastesse, 
vaid rasva-
rakkudesse, 
mille tule-
musena ke-
hakaal tõu-
seb ja ras-
vapolster 
paisub.

Sagedase 
veana võib välja tuua, et ini-
mene, kes vaevleb juba pike-
mat aega stressi käes, teeb ka 
väga raskeid trenne, arvates, 
et füüsiline koormus leeven-
dab stressi. Selle tulemusena 
võib olukord muutuda veelgi 
hullemaks, kuna niigi stressis 
keha peab veel rasketest tree-
ningutest taastuma. Kui tree-
ningud häid tulemusi ei anna, 
tekitab see omakorda lisapin-

Mõned stressi põhjused:
• pingeline töö;
• ületöötamine ja vähene uni ning 

selle halb kvaliteet;
• liiga raske ja tihe treeningplaan 

ning vähene taastumine;
• pidev muretsemine oma kaalu, 

treeningtulemuste või lähedaste 
pärast;

• tavapärase elurütmi liiga ootamatu 
muutus.

Mis organsüsteeme stress mõjutab?
• Hingamissüsteem - kiireneb hingamine, mis võib 

põhjustada pearinglust ja koordinatsioonihäi-
reid.

• Seedeelundite süsteem - söögiisu drastiline suu-
renemine või vähenemine, võib tekkida iiveldus, 
kõhulahtisus või -kinnisus (näiteks ärritunud sool-
te sündroom).

• Südame- ja veresoonkonna süsteem - pidev kiire 
südametöö võib põhjustada erinevaid südame-
haigusi.

• Lihaskonna- ja luustikusüsteem - pidevalt pinges 
lihased, eriti pea- ja seljavalu.

• Närvisüsteem - unehäired, pidev närvilisus, paa-
nikahood jne.

• Kui sa pole enne regulaarselt treeninud, siis 
alusta kergete treeningutega, näiteks kõndimine 
värskes õhus iga päev vähemalt 30 minutit. Leia 
endale meelepärane liikumisviis, mida sa nau-
did. Koormust suurenda vähehaaval ning pea 
nõu treeneriga.

• Kui oled aktiivne treenija, siis vähenda märga-
tavalt koormust, kuid ära loobu sellest täielikult. 
Näiteks, kui enne tegid 4-5 jõusaali-või rühma-
treeningut nädalas, siis jäta alles 3. Vali treenin-
gud, kus sa ei peaks maksimaalselt pingutama 
ja saaksid oma pulssi kontrollida, näiteks jalg-
rattasõit, ujumine, kepikõnd vms.

• Proovi töömuresid mitte koju kaasa võtta, vaid 
pühendu oma perele, minge koos jalutama või 
kinno.

• Kui sul on plaan alla võtta, siis ära kaalu ennast 
pidevalt - kaalunumbrist olulisem on muuta ke-
hakoostist ja proportsioone. Peaksid teadma, et 
kaalukõikumine päevade lõikes võib olla tingi-
tud nii vedeliku tarbimisest kui ka soolase toidu 
söömisest. Kui sul on toitumis- ja treeningplaan, 
siis pea sellest kinni ja ole järjepidev. Muutused 
ei tule üleöö ja on individuaalsed.

• Maga piisavalt, soovitavalt 7-8 tundi.
• Käi regulaarselt massaažis, saunas jne, ehk leia 

endale aega mitmekülgselt lõõgastuda.
• Ära tarvita pideva väsimuse korral energiajoo-

ke, sest nende mõju on lühiajaline. Proovi leida 
üles stressifaktor ja muuda oma elustiili.

• Ole positiivne ja ütle endale igal hommikul pea-
le ärkamist, et sa saad hakkama ja oled tubli.

geid ja inimene vajub üha 
rohkem n-ö musta auku.

Oluline on tähele panna, et 
kui stressiseisundis ollakse 
väga pikka aega, siis võib see 
kujuneda haiguseks, mida ni-
metatakse depressiooniks. 
Seega, kui stressisümptomid 
on olnud pikemat aega, peak-
sid ühendust võtma vastava 
eriala spetsialistiga. Esialgu 
piisab sellest, kui külastad pe-
rearsti, kes saab sind vajadu-
sel edasi suunata eriarsti juur-
de.

Kuidas stressiga 
toime tulla?

Kindlasti ei ole stressisei-
sundist väljatulek lihtne, sa-
muti on stressitaluvus väga 
individuaalne. Seega peaksid 
tegema vastavad muudatused 
oma elustiilis või vähendama 
näiteks treeningkoormust. 
Halvim variant on problee-
mide eitamine, murede lee-
vendamine alkoholiga või 
esimese variandina ravimite 
tarvitamine. 

NÄDALAHARJUTUS 

TÕMME TRENAŽÖÖRIL VASTU RINDA

Mõju: selja lailihas, trapetslihas.
Sooritamine: aseta trenažööri iste nii, et rinnatugi 
jääb rinnaku keskele ja hoia selg harjutuse soorita-
misel sirge, töötades õlgadest. Tõmba käepidemed 
enda poole nii, et küünarnukk liiguks otse taha ja 
õlavars liiguks võimalikult keha lähedale. Tõmme 
lõppeb, kui tunned, et abaluud on koos. Vii käed 
sujuvalt ette tagasi ning alusta uut tõmmet.

Nõuanded stressiga toimetulekuks

Algasend Lõppasend
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• Müüa maja Rakvere vallas 
otse omanikult 4 tuba köök, 
saun, kaminatuba garaaž, suur 
kelder, majapidamisruumid. 
Ve s i  s e e s,  k a n a l . ,  o m a 
settekaev. Kesklinnast 4 km. 
Krunt 1 900 m2 ja haljastatud. 
Marjapõõsad, õunapuud, 
ploomid. Mööbli võimalus, 
talvepuud olemas. Maja katus 
ja aknad, välisuks vahetatud, 
samuti uued küttekolded, 
muus osas vajab viimistlust. 
Hind 55 500 €. Info tel 511 
0292

• Müüa aianduskrunt Tõrmas. 
Toimiv  ühistu,  t rassivesi , 
marjapõõsad. Tel 521 1269

•Müüa rehielamu Valgejõe 
ääres, krunt 1,2 ha, Tallinnast 
90 km. Hind 49 000 €. Täpsem 
info tel 511 0478

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

•Müüa uueks renoveeritud maja  
Rakvere kesklinnas. Maja 115 
m2. 3 tuba, uus saun, köök, 
turvasüsteem. Tel 5694 6444

• Müüa remonditud maja 
Tapa linnas, krunt 1211 m2. 
Hind 64 000 €. Tel 511 0478

•  Müüa maja (koos metsaga 6 
ha, Rakverest 15km). Soovi korral 
ainult maja. KÜ77002:001:0191. 
Tel 5305 2600

• Müüa renoveerimisjärgus 
maja Tamsalus. Hind 35 000 
€. Tel 5614 1352

• Müüa maja Rakveres Välja 
tänaval. Tel 5866 3210

• Kogenud kinnisvaramaakler 
võtab müüki teie kinnisvara 
- majad, suvilad, korterid, 
metsamaad ja kinnistud. Tel 
5664 2161

•  M ü ü a  k o r t e r  R a k v e r e 
kesklinnas otse omanikult. Tel 
5348 8161

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

• Müüa ahiküttega korter 
kivimajas 2 korrusel (köök, tuba, 
vannituba). 30m2, uued aknad 
ja uks, toimiv ühistu. Helistage 
peale 12. Tel 5597 9543

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

• Kundas müüa kolm 1toalist 
renoveeritud ja möbleeritud 
korterit. Hinnad 6 000 € / 8 000 
€ / 13 000 €. Tel 502 5069

•  Mü ü a  U h t n a s  v ä r s k e l t 
renoveeritud avara pinnaga 
1toaline korter (39,3 m2). Hind 
12 000 €. Tel 5665 5234

• Assamallas müüa 1toaline 
k o r t e r  1 ,  k ö ö k ,  W C  j a 
dušinurk. Uus boiler, uus vee 
ja kanalisatsiooni torustik. 
Du š i nu rk  ja  b o i l e r  u u e d , 
garantiiga. Uus parkett. Korteril 
korralik metallist turvauks ja 
plastik pakettaknad. Sisse jääb 
köögi mööbel, elutoamööbel, 32” 
full hd TV Samsung, pesumasin. 
Korter kohe kasutusvalmis, kuid 
mõningast remonti siiski vajab. 
Olemas kaabel TV 200 kanalit ja 
kiire internet. Korteril puuduvad 
võlgnevused.  Äsja  käinud 
korstnapühkija, olemas ka akt. 
Hind 4 500 €. Tel 5390 2981

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

• Müüa 2toaline väga heas 
seisukorras soodsa asukohaga 
võlgadeta korter Kiviõlis Kooli 
tn.4 (54 m2, 3/3 korrus, toad 
eraldatud, suur köök). Valmis 
kohe sissekolimiseks. Tel 5198 
4922

• Müüa Haljalas  2toaline 
korter (puuküte). Kap.remont 
lõpetamata. Hästi toimiv ühistu. 
Tel 513 8016

•  M ü ü a  h e a s  k o r r a s , 
möbleeritud 2toaline korter 
Tamsalu linnas, aiamaa. Hind 
6900 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline korter Kiviõlis, 
Keskpuiestee 44. Majas lift. Tel 
524 3668

• Müüa Tapa kesklinnas 
2toaline  rõduga korter , 
renoveeritud majas. Hind  15 
500 €. Tel. 5697 5317

•  Pa i d e  k e s k l i n na s  mü ü a 
2toaline km. korter (41 m2, II 
k). Tel 5341 3861

• Müüa Sõmeru vallas Uhtna 
külas Nooruse tänaval 3toaline 
remonti vajav korter. Majas on 
toimiv korteriühistu. Hind 4 500 
€. Tel 5557 2056

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

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

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

• Ostan san.remonti vajava kor-
teri Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5550 0588

• Ostan korteri Rakverre. Hind 
kuni 20 000€. Tel 5590 9683

• Annan üürile 1 toa 4toalisest 
korterist korralikule inimesele. 
Tel 5894 7157

• A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e 
mugavustega möbleeritud 
korter  Rakveres Jaama tn. 
Üüri hind 165€ kuus+komm.
teenused. Tel 515 4870

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

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  o t s e 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Uhtnas 1toaline 
m ö b l e e r i t u d  k o r t e r  o t s e 
omanikult. Tel 5624 4605

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

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

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
korter Laekveres eraldi majas. 
Üüri hind 90 €/kuus. Tel 527 0058

• Anda üürile 3toaline korter 
Haljalas. Tel 551 1133

• Üürile anda mugavustega, soe 
4toaline korter kesklinnas, I 
korrus, möbleeritud. Üür 250€ 
+ maksud. Tel 508 8192

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

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705
• Soovin üürida 1toalise korteri 
pikemaks ajaks (soodsalt). Tel 
522 5337
•Soovin üürida 1toalise korteri. 
Tel 5863 0831

OST

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid ,  hea pakkumise 
korral kiire tehing. Helista 5612 
3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume. Lääne-
Virumaal tuleme kohale 1 tunni 
jooksul.

•Autode kokkuost. Tel 5823 
8310

• Ostan VA Z-i,  Moskvitši, 
U A Z - i , G A Z  2 1 , 2 4 .  U u s i 
plekke, stangesid, tulesid, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan Volga GAZ 24-10 ja 
varuosi. Tel 502 8156

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Vahetada või müüa 2toaline 
k . m.  ko r t e r  Ku n d a s  mu u 
k i n n i s v a r a  v a s t u .  w w w .
kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

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

24 900 €

527 1011 78,6 m², III k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
ÜLESÕIDU TN, TAPA

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

49 000 €

527 1011  80,5 m², III k

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
 KARJA TN, RAKVERE

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi, 2 rõdu, garderoob

• Renoveeritud maja,soodne

19 900 €

527 1011 51 m², II k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
LASTEAIA, LEPNA

• Rõdu, toad eraldi

• Avar köök

• Õhksoojuspump

35 000 €

  45 m², II k

• Toad eraldi, heas seisukorras

• WC ja dušš, nõudepesumasin

• Köögimbl.,õhksoojuspump

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
HEINA TN, RAKVERE

11 000 €

• Hea asukoht

• Maja keskel

• Aknad hoovi poole

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
PUIESTEE TN, SÕMERU

527 1011 28,9 m², II k

21 000 €

527 1011 107 m²

MÜÜA ILUS MAAKODU
ARUKSE,LAEKVERE VALD

• Kinnistu 1,56 ha,hea juurdep

• Puukuur ja abihoone

• Hoovis tiik, naabrivalve

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

• Ostan garaaži Rakveres <1000 
€. Tel 5550 0588

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

• Maagia kv ostab või võtab 
müüki kinnisvara. Tel 5855 
0720, www.maagiakv.ee

• Müüa Audi A6 1999. a 2,4 
bens., eelsoojendus, nahksisu, 
talverehvid. Kehtiv ülevaatus. 
Tel 520 4322

• Müüa Citroen Berlingo 2004. 
a, 1,9 diisel 55 kW. Hind 1300 €. 
Tel 5552 2305

• Müüa Citroen C3 1.4 50 
k W ,  d i i s e l ,  ö k o n o o m n e 
auto, tehniliselt väga heas 
korras. Mootori rihmad just 
vahetatud. Klaasid, tuled terved. 
Lisavedelikke ei tarbi. Kere 
korralik. Originaal läbisõit. Auto 
4 ukseline. Kütust võtab 4l kanti. 
Tel 5809 6086

•Müüa Nissan Almera 1,5i  66 
kW bensiin, luukpära, 5 ust, 
läbisõit 157 000km. Ostetud 
uuena Eestist. Tel 502 8156

•Müüa Renault Megan diisel. 
Väga soodsalt, hind kokkuleppel. 
Tel 5569 2057

• Müüa Opel Zafi ra 1,8 bensiin, 
07/1999. a, tumesinine, vajab 
vähest remonti. Hind 400 €. Tel 
5593 1834

• Müüa Renault Dacia Logan 1,6 
bensiin,  2*el.aknad, 64 kW, 2005. 
a. Järgmine ülevaatus 08.2017. 
Hind soodne, kokkuleppel. Tel 
5664 8311

• Müüa korralik Skoda Octavia 
1,6 kW 1999. a, üv. 08.2018a. Tel 
5342 5932

• Müüa Toyota Corolla 2003. 
a, bensiin, luukpära , hall. Tel 
509 2275

• Müüa VW Sharan 2002a, diisel, 
7-kohta, kehtiv ülevaatus ja 
kindlustus. Hind 1950 €. Tel 
5301 0818

• Müüa soodsalt jäänaeltega 
p e a a e g u  u u e d  N o k i a n 
Hakkapeliitta 4 talvekummi 
velgedel .  Mõõdud 195/60. 
Veljeläbimõõt 15. Tel 5568 1229

• Müüa naelrehvid 205/55 R16 
SW7R Nanking Rakveres. Tel 
5829 9439

• Müüa Mazda naelkummid 
koos valuvelgedega, originaalid. 
Komplekti hind kokku 200€. Tel 
5343 2135 

• Mü ü a  4  O p e l i  1 6  t o l l i s t 
plekkvelge. Hind 45 €. 2 uut 
15 tollist velge. Hind 30 €. Tel 
5564 5376

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545
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Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

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

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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).

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Mugav ja kiire kolimisteenus. 
Tel 5646 7038

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

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

•  K a e v e t ö ö d  l a a d u r -
e k s k a v a a t o r i g a .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5224429

• Transpordi- ja hüdrotõstetee-
nus 4,5t kandevõimega veokiga 
(kallur). Tel 5363 6990 

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

* 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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
ko o s  v ä r s ke õ h u k l a p p i d e 
p a i g a l d u s e g a .  Te e n u s e i d 
on võimalik tellida ka eraldi. 
Kontakt: info@kckteemant.eu; 
tel 517 4192

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

• Valtsplekk katuse paigaldus. 
Tel 5834 4024

• Palkhoonete taastamine, 
vanade palkide vahetamine ja 
vajunud seinte tõstmine. Tel 
5834 4024

•Aiaväravate ja aidauste ehitus. 
Tel 5685 6320

• L a m m u t u s t ö ö . 
Transportteenus. Tel 5685 6320

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

•Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult. Boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

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

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

•Paigaldan kõnniteid ja teen 
ehitusremonditöid (plaatimine, 
krohvimine, ladumine jne). Tel 
5606 9271

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

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

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

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

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

• Korstnapühkija ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487 
Vaiko

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Lammutustööd. Tel 5834 4024

• Liivapritsitööd. Erinevate 
maja fassaadide: palkseinte, 
k i v i ,  p u i t p i n d a d e  j a 
metallkonstruktsioonide ning 
velgede puhastus. Helista ja 
leiame sobiva aja. Tel 5614 1352

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Nortsu tee 2. Tel 512 7619,

g
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• Hauaplatside ehitamine ja 
korrastamine. Tel 5834 4024

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine, vanade plaatide ja 
h a u a k i v i d e  p u h a s t a m i n e 
n i n g  t a a s t a m i n e .  E - p o s t 
jyrikivimaailm@gmail.com. Tel 
5348 0201

• Teritan puidupingi terasid. 
Sile- ja kujuterad, valmistan 
t e r a p r o f i i l e .  Va j a d u s e l 
paigaldan terad teie tööpinki 
tagasi. Tel 5362 7931

• Pressin õunamahla. Tel 5390 
9168

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

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

• Hauaplatside  hooldus ja 
ehitus. Tel 5660 3585

•  P u u l e h t e d e  k o r i s t u s  ja 
äravedu. Tel 5660 3585

•Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Ö k o l o o g i l i n e 
a u r u p u h a s t u s t e e n u s . 
Vä r s k e n d a m e  t e i e  k o d u , 
eemaldame mustuse ja rasva 
pindadelt.On võimalik meie 
fi rma toode ka endale soetada, 
kui Teil on huvi või vajadus. Tel 
5646 7038

• Juuksestuudio Compliment 
ootab uusi kliente aadressil: 
Seminari tn 19, Rakvere. Tööaeg 
E-R 10-19, L 11-17. Aega saab 
broneerida tel 550 0866 (juuksur 
Ksenia)

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

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

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

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

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

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

•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

 

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

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

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

 

Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee       

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

• 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

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

• Kandlemees sisustab Sinu peo 
rahvaliku muusika ja lauluga. Tel 
5345 5970 Heino

• Felix bänd. Parim, soodne. Tel 
5559 3419

• 1-2 mehe ansambel, õhtujuht. 
Tel 5750 2529
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• Avatud uus  kasutatud 
m ö ö b l i  b u t i i k .  Va l i ku s 
palju väga kvaliteetseid 
erinevaid sisustustooteid  
p õ h j a m a a d e s t ,  h i n n a d 
mõistlikud. Võtame ka vastu 
komisjonimüüki teie mööblit, 
s i s u s t u s t o o t e i d ,  v a a s e, 
kardinaid, lampe. Ootame 
teid kõiki külla! Tõusu 2, 
Rakvere linn. E-R 10-18, L 
10-15 Tel 5664 8911

• Suurepärane võimalus 
r e n t i d a  t e k s t i i l i p e s u r . 
Vaipade, pehme mööbli, 
madratsite ja auto istmete 
kiire ja lihtne puhastus. Kiire 
väljaõpe, soodne lahendus 
pesumajade asemel. Asume 
Rakveres, Tõusu 2, Kasutatud 
sisustuskaupade ruumides. 
L i i g u m e  r e g u l a a r s e l t 
Rakveres, Vinnis, Pajustist 
Kütini. Hind 20€/24h, nädala 
lõpul 30€/24h. Tel 5664 8911

KODU

• Müüa väga soodsalt diivani-
laud (kirss), televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, jalgratas 
(noorte), kasutatud tänavaki-
vid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). Tel 
5104 147

•Müüa 3liitriseid purke. Tel 
5801 5321

•Külmkapp anda 10€ Tel 5685 
8009

• Punutud traatvõrkaiad , 
lambavõrgud, loomavõrgud, 
keevispaneelid, elektrikarjused, 
postid. Tel 516 3671

OST

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

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

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

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

• Ostan pliidiraua 120x61cm 
( ü m a r a d  e s i n u r g a d )  j a 
puidutreipingi. Tel 5836 4842

•  Ostan nõuko g udeae g s e 
v a h v l i k ü p s e t a j a , 
mulksukannu, Vana Toomase 
lambi, kummiratastega aiakäru 
ja muud huvitavat kila-kola - 
majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid. 5031 849

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%
OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam (tää-
gid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, 
kastid, varustus), kunst (maalid, 
graafi ka), ehted, fotod-postkaar-
did, märgid-medalid-ordenid, 
raamatud, lambid-lühtrid, pude-
lid, väärismetallist esemed, jalg-, 
mootorrattad jm, tehnika, vana-
raha (mündid ja paber), kellad. Ja 
palju-palju muud. 
Raha kohe, kojukutsed üle Eesti 
tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 
likvideerimisel.  
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 
RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

ENERGIATUBA

• Hawaii bioenergeetiline 
kehamassaž

• Reiki Energiaseansid
• Energeetilised mas-

saažid
www.paikeseroosid.ee
Niine 5 (2 korrus) Rakvere
Info: +372 511 7991

• Avatud Rakveres Lai tn 3A 
“Piibele Kohvik” ruumides 
meie uus kauplus, kus paku-
me LED lampe ja valgusteid. 
Olete oodatud kaubaga tutvu-
ma! www.elektritarbed.ee Tel 
564 2024

JALGRATTAD 

Naistele ja lastele laias 
valikus odavad rattad.

Rollerid, mopeedid, ATV-d, 
krossikad, enduuro - 
varuosad.

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

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

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

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

MOPEEDID, ROLLERID, 
ATVD

mopeed 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

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

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

• Müüa kuivad pakitud küttek-
lotsid. 1.80 € võrk ja vedu tasuta. 
Tellimine tel 5383 9215

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 
905

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

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

KÜTTEPUUD

•  Mü ü a  s o o d s a l t  s a e t u d 
ja lõhutud kuivi küttepuid. 
Miinimumkogus 2 rm. Tel 504 
5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

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

• Müüa laohinnaga kütteklotsid 
60 l  võrkudes 2,50 € tükk. 
Järelmaksu võimalus ja TASUTA 
transport. Tel 512 2025

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

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

•  K u i v a d  p l i i d i p u u d . 
Segapuit, 30cm. Pakitud 40L 
võrkkottidesse. 1 kott/1,80 ja 
saarepuu 1 kott/2,10, piiratud 
kogus. Transport. Tel 501 2326

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Repo Vabrikud AS

OSTAB 3 m küttepuid

Tomas Kivestu, tel 5042598

tomas.kivestu@sorbesgroup.com

aadress:Maidla tee 7, 
Püssi, Ida-Virumaa

Welcome on board!

www.sorbesgroup.com

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
p a l g i  s a a g i m i s e  j a 
nelikanthöövelduse teenus. 
I n f o  t e l e f o n i l  5 0 8 9  2 1 5 
tööpäevadel 8.30 - 17, 
www.saeveski.toomonu.ee

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

LOOMAD

• Müüa saksa lambakoera 
kutsikad. Tel 5866 3155

• Ära anda 10kuune emane 
segavereline suur koer. On 
harjunud toas olema, tahab 
palju tegutseda ja joosta. 
Steriliseerimata. Lisainfot ja 
koera nägemist saab kokku 
leppida telefoni teel. Tel 5617 
9833

• Karvased ja siledad kassipojad. 
Tel 5845 5248

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

METS

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

• Ostame metsamaterjali , 
kasvavat metsa ja raieõigust. 
Sobivad ka väiksemad kinnistud. 
Tel 5629 1114

kuulutused.kuulutaja.ee
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www.kuulutaja.ee

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5093, 
e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee või sisestada 
veebis kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutuste vastuvõ   
Rakveres Grossi Toidu-

kaubad kaupluses Joogid 
Vilde tn 6a

Iga päev 10-22

VANAVARA

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

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan heas säilivuses Tsaari-, 
Vene ja Eesti Wabariigi münte. 
Tel 504 3349

• Ostan nõukogudeaegse vahv-
liküpsetaja, mulksukannu, 
Vana Toomase lambi, kummi-
ratastega aiakäru ja muud hu-
vitavat kila-kola - majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid. 
5031 849

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

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

OST

• www.toonklaas.ee

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

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

•Müüa Družba, kreissaag, 
keevitustrafo, trafo 380/220. 
Tel 5322 6176

MUUD

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

• Ootame kõiki Rakveres 
Laada 14. Juuksurid  Alli 
tel 5620 3174, Liis tel 5681 
6206, Ingrit tel 5183 110 ja 
küünetehnik (pediküür) Siiri 
tel 5633 9634

Lugupeetud AM3 Baltic OÜ 
kliendid ja koostööpartnerid

Täname Teid, et olete meie 
ettevõtet usaldanud ja teinud 
meiega koostööd.
Kindlasti  olete kuulnud 
tulekahjust, mis tabas meie 
ettevõtet 3.augusti öösel, 
ku i  k e l l e g i  „ ku r i  k ä s i “ 
meie vaevaga tehtud töö 
hävitas. Kahjuks hävisid 
tules ka tellimused, mis 
polnud kl ientidele  veel 
kätte toimetatud. Oleme 
h e a p e r e m e h e l i k u l t 
hoolitsenud alati selle eest, 
et meie valdustes olevad 
klientide ja koostööpartnerite 
materjalid ja kaubad oleksid 
kindlustatud. Paraku on meist 
sõltumata tekkinud olukord, 
ku s  s e o s e s  Po l i t s e i -  ja 
piirivalveameti  uurimisega ei 
korvata meile tekitatud kahju 
enne menetlustulemuste 
saabumist. Meil on siiralt 
kahju ja me vabandame 
oma klientide ees. Püüame 
leida tekkinud probleemile 
l a h e n d u s e  v õ i m a l i k u l t 
kiiresti.
Tules hävis ka täielikult 
hoone, kus oli meie kontor ja 
sellega seoses oleme sunnitud 
oma kliente vastu võtma 
ajutiselt  soojakkontoris, 
siirad vabandused ka selle 
ebamugavuse eest. Siiski ei 
ole me kuhugile kadunud ja 
püüame raskuste kiuste ikka 
edasi minna. Võtame vastu 
uusi tellimusi ja kandime 
jätkuvalt ka erikujulisi plekke.
Meie kontaktid on ikka 
samad.
L o o d a m e  Te i e  t o e l e  ja 
mõistvale suhtumisele ning 
et meie koostöö ka edaspidi 
jätkub.

Siiralt Teie,
AM3 Baltic OÜ

Avaldame kaastunnet 
Peep Vassiljevile perega

MARE VASSILJEVI

lahkumise puhul. 

Kaukaasia Šaslõkk kollektiiv

Avaldame sügavat kaastunnet 
omastele ja lähedastele

 MARE VASSILJEVI 

kaotuse puhul. 
Rakvere Koidula 9 elanikud 

• Müüa traktor MTZ-80 ja T-16. 
Tel 5558 5956

• Müüa kahe teljeline traktori 
käru  ja sügavkobesti  MTZ 
traktorile. Tel 5302 1428

• Mesi  otse mesinikult. 
Meemeister OÜ, Vana-Vinni. 
Toiduplast ämber 1kg - 7€, 
klaaspurk 900gr - 7€. Koduleht 
Meemeistrimesi.ee. Rakvere 
piires kohale toimetamine 
tasuta. Tel 5396 7664

• Müüa toidukartulit “Agria”, 
“ L a u ra”,  “ L e y l a”.  A s u k o h t 
Aasperes. Transpordi võimalus. 
Tel 5565 1553

• Müüa kartulit “Laura” ja “Gala”. 
Sõmeru vald. Suurema kogusega 
kojuvedu. Tel 514 1338

• Müüa Eesti vutimune, tüki 
hind 0,10 senti. Tel 506 0311

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

• Müüa mitmet värvi ja vanuses 
kitsed, sokud. tel 554 3596

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

•Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
514 3787

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

• Tapamaja müüb lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 535 
7414

PÕLLUMAJANDUS

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Ivanna Rabskajale

ABIKAASA

kaotuse puhul. 

KÜ Mäe 1 Kunda elanikud

Alati abivalmis ja
head töömeest

HARRY SIPSAKAT

mäletavad valusas leinas

Ester ja Sirje

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

•Kartuli müük, erinevad sordid, 
transport. Hind kokkuleppel 
sõltuvalt koguselt ja transpordist. 
Kartul asub Viru-Nigula lähedal. 
Urmas. Tel 527 1369

•  Ku i  m ü ü d  v õ i  r e n d i d 
põllumaad, siis ikka teadlikule 
Virumaa põllumehele! Tel 5194 
2122

•Tasuta sõnnik. Tel 5833 0153

Südamlik kaastunne
Illele ja Rainile

 RAULI-ELMAR POTTI

kaotuse puhul. 
Elmi 

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

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

Müügikonsultant
Kaja Saarestik, 322 5093
kaja.saarestik@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud  
E-R 9-17
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Heitlikud ilmad ja 
kõikuv õhutempera-
tuur on jällegi soo-
dustanud viiruste le-
vikut. Polegi vaja vii-
bida rahvarohketes 
kohtades, et saada 
nohune nina ja valu-
tav kurk - vahel pii-
sab ka korraks poes 
piima järel käimisest. 
Et kohe mitte arsti 
juurde ja apteeki tor-
mata, võiks kodus lei-
duda mõned käepära-
sed abivahendid.

Seidi Lamus-Tšistotin

Juba esivanemate aegu kor-
jati ravimtaimi ja püüti neist 
iga haiguse puhul abi saada. 
Tänu tehnoloogiate arengule 
on võimalik neistsamadest 
kasulikest loodusandidest 
destilleerida eeterlikke õlisid, 
mille toime on kordades tõ-
husam.

Kõik õlid pole 
looduslikku päritolu

Enne kui tormata esimesse 
poodi või apteeki endale 
õlisid hankima, tuleks meeles 
pidada mõned põhitõed. Mit-
te kõik müügil olevad õlid ei 
ole looduslikku päritolu. Kui 
pudelikesel ilutseb silt, mis 
manitseb nahaga kokkupuu-
det vältima, siis oleks parem 
ka nina sellest eemale hoida. 
See pudelike sisaldab süntee-
tilist õli, mis paremal juhul 
kõlbab õhu värskendamiseks. 
Ka apteegis õli valides tuleks 
uurida selle päritolu ja puhtu-
se kohta – tihti võib ka sealt 

Eeterlike õlidega viirustele vastu

leida piisava informatsioonita 
tooteid.

Õlisid on võimalik kasutada 
mitut moodi, igaüks peab ise 
leidma endale sobiva moodu-
se. Kõige levinum on aru-
saam, et eeterliku õli kasuta-
miseks peab kodus olema õli-
lamp, samas tohib seda põle-
tada maksimaalselt 20 minu-
tit järjest. Isegi parema efekti 
võib saavutada, tilgutades õli 
taskurätile või lausa riietele. 
Loomulikult sobib igasugune 
baasõliga koos tehtud mas-
saaž, auru- ja jalavannid ning 
mõne õli puhul ka seespidine 
kasutamine, aga seda väga et-
tevaatlikult ja tõesti vaid puh-
ta õli puhul.

Eukalüpt on 
võimas antiseptik

Eukalüpt on üks tugeva-
maid antibakteritsiidse toi-
mega taimi. Võimas antisep-
tik, mõjudes hävitavalt dü-

senteeriatekitajatele, strepto-
kokkidele ja stafülokokkidele. 
Eukalüpti värske ning tõrva-
lõhnalise sidruninoodiga 
eeterliku õli sissehingamine 
kergendab hingamist nohu ja 
haimoriidi korral. Eukalüpti-
õli lahust kasutatakse kurgu 
loputamiseks angiini korral – 
vähendab valu ja põletikku. 
Kasutatakse palavikku alan-
dava vahendina.

Eukalüptiõli on üks popu-
laarsematest rögalahtistava-
test komponentidest köha 
leevendavates ja hingamist 
värskendavates vahendites 
(kommid, hambapastad, sii-
rupid).

Eukalüpti kaasmaalaseks on 
teepuu. Teepuuõli on sarna-
selt antibiootikumiga laia toi-
mespektriga, efektiivne viiru-
se- ja seentevastane vahend. 
Omab põletikuvastast ja valu-
vaigistavat toimet, on võime-
line allergilisi reaktsioone 

kõrvaldama, efektiivne va-
hend stafülo- ja streptokokki-
de vastu. Väga tõhusad on 
teepuuõliga tehtavad kuuma 
auru inhalatsioonid ja kurgu 
kuristamine veega, millele on 
paar tilka õli lisatud.

Basiilikust, meile tuntud 
maitsetaimest, saadakse üht 
tõhusamat bakteritevastast 
eeterlikku õli. Väga efektiiv-
ne on basiilikuõli hingamis-
teede haiguste puhul. Aitab 
hästi astma, bronhiidi, katar-
ri, külmetuste ja köha korral. 
Viimaste aastate uuringud on 
tõestanud basiiliku bakterit-
siidset aktiivsust seente ja 
mikroorganismide, pneu-
moonia mikroplasma, strep-
tokokkide suhtes. Antibakte-
riaalse aktiivsuse poolest on 
basiilikuõli monardaõli järel 
teisel kohal.

Kodumaistest taimedest on 
suureks abimeheks külmetus-
haiguste puhul kadakas, mille 

raviomadusi tunti juba kesk-
ajal. Kadakaõli on rögalahtis-
tava toimega, kiirendades 
seeläbi bronhiidist või kopsu-
põletikst tervenemist. Samuti 
on efektiivne külmetushai-
guste (ülemiste hingamistee-
de katarrid, gripp, adenovii-
ruslikud nakkused) korral. 
Soodustab toksiinide väljuta-
mist ja kehatemperatuuri ala-
nemist, stimuleerib immuni-
teeti, ennetab teiseste nak-
kuste teket, vähendab tüsis-
tuste tekke riski.

Tuntud taimed, mille järele 
külmetamise puhul käsi ikka 
küündib, on sidrun ja pipar-
münt. Kui sidrunit on seni 
peetud vaid suureks C-vita-
miini pommiks, mis aitab 
haigusega võidelda, siis sidru-
ni eeterlik õli on väga tugeva 
bakterivastase toimega. Sa-
masugust toimet omab ka pi-
parmündiõli, mis on ka orga-
nismi jahutava toimega. See-

tõttu tuleks seda vältida van-
nivees ja olla kogustega väga 
ettevaatlik.

Õlid on laia 
toimespektriga

Toode, mida tihti peetakse 
õliks, kuid saamistehnoloogia 
järgi selleks ei kvalifitseeru, 
on greipfruudiseemnete 
ekstrakt. Viimastel aastatel 
Eestis suurt populaarsust ko-
gunud toode on kõigile tea-
da-tuntud viirusevastane va-
hend. GSEd nimetatakse 
taimseks antibiootikumiks. 
Ent erinevalt tavalistest anti-
biootikumidest, mis toimivad 
valikuliselt vaid bakteritele, 
hävitab greipfruudi seemnete 
ekstrakt nii haigust tekitavaid 
baktereid kui ka mikroobe, 
viirusi ja mikroorganisme, 
sealhulgas parasiite ja seeni. 
Erinevalt sünteetilistest anti-
biootikumidest ei ole GSE 
toksiline, ei põhjusta kõrval- 
efekte (allergiat) ega kahjusta 
kasulikku mikrofloorat, mis 
on tervele inimesele väga täh-
tis.

Lisaks neile tuntud taime-
dele on terve rida teisigi, mis 
on sama efektiivsed viiruste-
ga võitlejad, näiteks veel 
aniis, apelsin, ingver, küpress, 
mänd, rosmariin, salvei ja vii-
ruk.

Enamik õlisid on laia toi-
mespektriga, see tähendab, et 
lisaks külmetushaigusega 
võitlemisele aitavad nad ka 
muude tervisehädade puhul. 
Õlide maailm on väga suur ja 
sellega tutvumiseks palju või-
malusi, kuid meeles tuleb pi-
dada, et õlide kasutamisel on 
ka vastunäidustused ja seepä-
rast tuleks enne nende soeta-
mist teha väikest uurimistööd 
ning vajadusel konsulteerida 
spetsialistiga.
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Täna ja homme on veel 
võimalus Rakvere Teatri ko-
dulehel anda hääl lemmikui-
ma lavastuse ning nais- ja 
meesnäitleja poolt. Kes soo-
vib hääletada paberankeedi-
ga, saab seda teha Rakvere 
Teatri kohvikus.

Mõne nädala eest algas 
Rakvere teatri 78. hooaeg. 
Praegune publikuhääletus 
selgitab välja lemmikud eel-
misel, kevadel lõppenud 77. 
hooajal, esietendunud lavas-
tuste ja nendes mänginud 
näitlejate seast. Valida saab 
üheksa lavastuse, 19 naisnäit-
leja ja 24 meesnäitleja hulgast.

Tartu Ülikooli teatriteadu-
se magistrant Katarina 
Tomps leidis, et rahva lem-

mikut prognoosida on raske 
ning küsitluse tulemusi või-
vad sel korral mõjutada noo-
red hääletajad, sest eelmisel 
hooajal oli laval palju noori 
näitlejaid (näiteks Viljandi la-
vakooli diplomilavastuses 
„Thijl Ulenspiegel - toim.). 
Samuti jõudis lavale paar 
nooremat põlvkonda kõneta-
vat lavastust – „See kõik on 
tema“, „Kellavärgiga apelsin“.

Tomps möönis, et publiku 
maitse-eelistused erinevad. 
„Igal külastajal on ootus oma 
koduteatri, lavastaja ja näi-
dendi suhtes, kuid see, kas 
need ootused täidetakse, on 
iseasi,“ nentis teatriteaduste 
magistrant.

Publiku ootustele vastamise 

muudab keerulisemaks ka as-
jaolu, et teatris käiakse erine-
vatel eesmärkidel, osad otsi-
vad pöörast komöödiat, tei-
sed tõsist draamat. „Seega ta-
sub tegijatel jätkata – teha 
nalja ja „mittenalja“, katsetada 
kunstiliselt ja tehniliselt. Pub-
likulemmik võib sündida 
täiesti ootamatult, sest kunagi 
ei tea, mis tabab naelapea pih-
ta meie kiiresti muutuvas 
ühiskonnas,“ ütles Tomps.

Publikulemmikud kuuluta-
takse välja 6. oktoobril lavas-
tuse „Lendas üle käopesa“ esi-
etendusel.

Tõnu Lilleorg

Veel saab valida 
Rakvere Teatri 
publikulemmikuid

Hetk lavastusest „Astuge 
edasi!“, mis kandideerib 
publikulemmiku tiitlile. Va-
sakult Helgi Annast, Madis 
Mäeorg, Jaune Kimmel. 

Foto: Alan Proosa

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
30.septembril „Autumn dance night @ O Kõrts“ DJ Ailan Kytt
7.oktoobril populaarsemad tantsulood toob teieni DJ Aivar Havi
14 oktoobril mõnusa meeleolu loob tantsuplatsile DJ Magnus Volar

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
oktoobrikuu üritused
3. oktoober kell 10 võimlemisring (spordikeskuse dzuudosaal)
4. oktoober kell 9 MTÜ Hea Tervis väljasõit Eakate festivalile
4. oktoober kell 9 juristi tasuta konsultatsioon (vajalik etteregistreerida 
tel 6015 122)
6. oktoober kell 18 astama ja allergia ühingu infotund, pluss toitude val-
mistamine. Uue juhatuse valimine (Gustavi majas, vajalik etteregistreeri-
mine, omaosalus 2 eurot)
7. oktoober kell 12 kurtide ühingu teabepäev
9. oktoober kell 9 maniküür
9. oktoober kell 13 südamehaigete ühingu ja pensionäride liidu ühisüri-
tus, loeng: „Liiklusohutus eakatele“, lektor Ehärt Karlo
10. oktoober kell 11pimedate ühingu „Valgekepi päev“ Kadrina Rahva-
majas. Abivahendite tutvustus - Janar Vaik
12. oktoober kell 9.15 tantsuringi proov (sotsiaalkeskuses)
12. oktoober kell 14 lauluringi proov (sotsiaalkeskuses)
17. oktoober kell 9.30 südamehaigete ühingu väljasõit Moe muuseumis-
se. (omaosalus 8 eurot, vajalik etteregistreerimine)
17. oktoober kell 14 afaasia ühingu kõnetreening (sotsiaalkeskuses)
25. oktoober kell 14-16 tugiühing Käsikäes ja epilepsialiit - bowling
30. oktoober kell 13 vaegkuuljate ühingu teabepäev (Targa Maja konve-
rentsiruumis nr.114)
Info tel 53429043

Rakvere kultuurisündmused
22. august - 3. oktoober Suokassi maalinäitus „Valgus“ Rakvere Galeriis
1. oktoober kell 17 Muusikapäev: Virumaa Noorteorkestri 20. aastapäeva 
kontsert Rakvere Gümnaasiumis, dirigent Toivo Peäske
1. oktoober kell 19 Karakteri komöödiaetendus „Igaühele oma“ Rahva-
majas
3. oktoober kell 17.30 Lääne-Virumaa Keskraamatukogus külas laulja ja 
koorijuht Ka Bo Chan, kes räägib oma teekonnast Hongkongist Viru-
maale
6. oktoober kell 21 Regatt Buena Vista Sofa Clubis
6. - 10. oktoober Disaininädal Rakveres: loengud, töötoad, konve-
rents, kunstinäitus. Korraldab Rakvere Kultuurikeskus
12. oktoober kell 17 Naily Saripova klaverikontsert Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus

Karakter MTÜ
Komöödiaetendus „Igaühele oma“
1. oktoober Rakvere Kultuurikeskuses
7. oktoober Tapa Kultuurikojas
8. oktoober Pajusti Klubis
Pilet eelmüügist 8 eurot (piletimaailm.com, Rakvere Teatri kassa), koha-
peal 10 eurot
Etenduste algus kell 19

Eakate klubi „Hämarik“
Eakate klubi „Hämarik“ alustab 49. hooaega pühapäeval, 1.oktoobril kell 
12 Rakvere Rahvamaja suures saalis. Järgmised peod iga kuu teisel püha-
päeval. Ootame kõiki huvilisi mõnusalt aega veetma. Piletid kohapeal.

Rakvere Teater
29.09. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)
05.10. kl 19 See kõik on tema v. maja (lav. Helen Rekkor)

Biore tervisestuudio
5., 12., 19., 26. oktoobril loodusterapeut Eve Heinmetsa vastuvõtt - tervi-
se test
6. ja 20. oktoobril kaaniteraapia, V.Kudrjavtsevi vastuvõtt
13. oktoobril dr.Riina Raudsiku koolitus „Soolestik - meie teine aju“
Hotellis Wesenbergh, hind eelregistreerimisel 17 eurot, kohapeal 20 eu-
rot
17.oktoobril ortopeedi vastuvõtt, jalalaba diagnostika dr. Lehte Pärn
25.oktoobril tervendaja Volli vastuvõtt
Seljaabi kiropraktiku A.Grigorjani vastuvõtt esmaspäeviti ja kolmapäevi-
ti
Vajalik eelregistreerimine tel 501 7960
Laada 5, Rakveres

Keskraamatukogu 
külastab koorijuht 
Hongkongist

3. oktoobril toimub Lää-
ne-Virumaa keskraamatu-
kogus kohtumine laulja ja 
koorijuhi Ka Bo Chaniga 
(pildil), kes räägib oma tee-
konnast Hongkongist Vi-
rumaale.

Kontratenor Ka-Bo 
Chan on sündinud Hong-
kongis 1975. aastal. 17aas-
taselt asus ta elama Port-
landi (Oregon, USA), kus 
õppis laulmist ja koorijuh-
timist.

Veljo Tormise kutsel tuli 
ta 1997. aastal Eestisse, kus 
on õppinud koorijuhtimist 
Hirvo Surva ja Merike To-
ro ning laulmist Leelo Tal-
viku juures. Ka Bo Chan 
on lauljana Eesti publikule 
juba tuntud, ta on tööta-
nud Eesti Rahvusmeeskoo-
ris ning solistina üles astu-
nud Olari Eltsi, Jüri Alper-
teni, Andres Mustoneni, 
Arvo Volmeri, Risto Joos-
ti, Lydia Rahula, Tomi Ra-
hula jt käe all ning teinud 
koostööd kollektiividega 
NYYD Ensemble, Hortus 
Musicus, Pärnu Linnaor-
kester, Voces Musicales, 
Tallinna Poistekoor, tütar-
lastekoor Ellerhein jt.

Kuulutaja
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Maailmas on umbes 200 
iseseisvat riiki ja kuna igal 
neist on vähemalt üks pealinn 
(mõnes riigis on ka kaks), siis 
on pealinnugi umbes sama 
palju. Täna on ühel neist sün-
nipäev. 439 aastat tagasi ehk 
29. septembril 1578. aastal 
asutati Kesk-Ameerikas linn, 
mis praegu kannab Hondura-
se pealinnana Tegucigalpa ni-
me.

Kõige varem on Tegucigal-
pa nime maininud oma ette-
kannetes Kesk-Ameerika 
maid vallutanud Hispaania 
konkistadoorid Pedro de Al-
varado (1536. aastal) ja Alon-
so de Cáceres (1546. aastal). 
Need raportid kinnitavad, et 
Tegucigalpa linna ei rajatud 
tühjale kohale, vaid kohalike 
indiaanlaste asula ümber.

29. septembril 1578. aastal 
asutasid siia elama kolinud 
hispaanlased uue linna, mis 
sai nimeks Real Villa de San 
Miguel de Tegucigalpa de 
Heredia. Hondurase pealin-
naks on Tegucigalpa aga alles 
1880. aastast. Kuigi veel eel-
mise sajandi keskel oli tegu 
üsna väikse ja tähtsusetu asu-
laga, siis nüüdseks on sellest 
saanud Kesk-Ameerika üks 
suuremaid linnu.

Hondurase pealinna puhul 
on kõige põnevamaks prob-
leemiks Tegucigalpa nime pä-
ritolu, sest selle kohta on välja 
käidud kümneid versioone, 
kuid lõplikku tõde pole suu-
detud selgeks teha. Teadlased 
pole jõudnud üksmeelele, 
kust linna nimi ikkagi päri-
neb. Suurem osa allikatest 
viitab siiski, et sõna on arva-
tavasti pärit nahua (nahuatli) 
indiaanlaste keelest.

Kõige levinuma ja ametliku 
versiooni kohaselt tuleneb 
Hondurase pealinna nimetus 
nahua sõnast taguz-galpa, mis 
tähendab tõlkes „hõbemäge-
sid”. Samas on see tõlgendus 
üsna küsitav ja ebaloogiline, 
sest tol ajal piirkonnas elanud 
põliselanikel polnud aimugi, 
et nende maa-alal leidub min-
geid maavarasid. Rikkalike 
hõbedamaardlate avastajateks 
olid 16. sajandil Hispaania 
konkistadoorid, kes võisid se-

TÄNA MAAILMAS
Tegucigalpa – pealinn, mille nime päritolu ei teata

da territooriumi hakata hil-
jem tõepoolest „hõbemäge-
deks” kutsuma, kuid päris-
maalased ei osanud sellist ni-
me kindlasti kasutada.

Mehhiko ajaloolane José 
Ignacio Dávila Garibi (1888-
1981) ja filoloog Alfredo Bar-
rera Vásquez (1900-1980) 
püstitasid hüpoteesi, et teguci-
galpa sõna algallikaks võivad 
olla nahuakeelsed sõnad 
tecuztlicallipan või tecuhtzincal-
pan. Esimese tähenduseks on 
„rikaste elukoht”, „ülikute re-
sidents” või „koht, kus on üli-
kute hobused” ning teisel „ar-
mastatud isanda kodu asu-
paik” või „tarkade inimeste 
mägi”.

Hondurase jurist ja filoloog 
Alberto de Jesús Membreño 
Márquez (1859-1921) väitis 
oma raamatus Kesk-Ameeri-
ka toponüümikast, et Teguci-
galpa on nahua sõna teguyce-
galpa, mis tähendab „terava-
otsaliste kivide maju”. Tema 
arvates ei saa traditsiooniline 
tähendus „hõbemäed” vastata 
tõele juba seetõttu, sest Ta-
guzgalpa oli Hondurase ida-
piirkondade antiikne nimi. 
Pealegi tähendavat taguzgalpa 

„kollase maa maju”.
Hondurase ajaloolane Irma 

Leticia Silva de Oyuela (1935-
2008) oletas, et Tegucigalpa 
nimetus võib pärineda mõ-
nest teisest keelest ja tähista-
da hoopis „värviliseks maali-
tud kive”, mis olevat kooskõ-
las ka piirkonna geoloogilise 
kirjeldusega.

Mehhiko ajaloolane Anto-
nio Peñafiel Berruecos (1839-
1922) on oletanud, et Hondu-
rase pealinna nimetus tuleneb 
sõnast tecutlicalpa, mis tähen-
dab „kuninglike losside pere-
meest”.

Hondurase kirjanik Rafael 
Heliodoro Valle (1891-1959) 
on märkinud, et algnimetu-
seks võib olla Teguiazkalpa, 
mis pidavat tähendama „iid-
sete ja auväärsete mägede 
piirkonda”.

Saksa filoloog Rudolf 
Riemel Schuller (1873-1932 ) 
tegi ettepaneku pidada Te-
gucigalpat aga kohaks, kus 
asub „koidiku kodupaik”.

Uuema aja teadlastest on 
Hondurase antropoloog Glo-
ria Lara Pinto (1952) seevastu 
välja mõelnud, et Tegucigalpa 
võiks tähendada „väikese 

isanda maad”. Hondurase aja-
loolane Mario Felipe Martí-
nez Castillo (1932-2012) aga 
pakkus välja, et Tegucigalpa 
tuleneb lenka keelest ja tä-
hendab „kohta, kus isandad 
koosolekut peavad”.

Teiste teooriate kohaselt 
võib Tegucigalpa algsõnaks 
olla ka togogalpa, mis tähed-
nab nahua keeles „väike rohe-
line papagoi“ või Toncontín - 
pisike linn Tegucigalpa lähe-
dal. Toncontín on ka nahua 
päritolu Mehhiko tants. Selli-
sed versioonid pakkus välja 
Guatemala ajaloolane Flavio 
Rodas Noriega.

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et viimast sõna Tegucigalpa 
päritolu osas pole veel öel-
dud. Kuid peaaegu kõik tead-
lased nõustuvad sellega, et 
„hõbemägede” teooriast Hon-
durase pealinna puhul rääki-
da ei saa. Sellele vaatamata 
usub valdav enamus Teguci-
galpa praegustest elanikest, et 
just „hõbemägede” versioon 
on kõige õigem.

Allan Espenberg

Tegucigalpa kaart. 
Allikas: wikipedia.org

KINODESSE
JÕUAB UUS 
DOKUMENTAALFILM

Eile esilinastus režissöör 
Marianna Kaadi dokumen-
taalfilm „14 käänet”, milles 
erinevas vanuses lapsed 
üritavad meeleheitlikult 
eestikeelsesse ühiskonda 
integreeruda. Need on 
mitme pere lood nelja aasta 
kestel.

Dokumentaalfilmi „14 
käänet” aluseks on mitu 
paralleelselt arenevat pe-
relugu. Peaaegu nelja aasta 
jooksul jälgisid filmitegijad 
Eesti lasteaiaga harjuvaid 
Ksenijat ja Emiliat, Eesti 
kooli kasuks otsustanud 7. 
klassi õpilast Marki ja sun-
niviisil Eestist lahkuma pi-
danud abiturienti Vitalit.

Hirmud ja kõhklused, 
lootused ja frustratsioon, 
toimetulekud ja äpardused, 
lõimumine ja isolatsioon, 
keel ja identiteet – film 
proovib mõista reaalseid 
probleeme, millega vene 
keelt kõnelevad lapsed ja 
nende vanemad kokku 
puutuvad. Hoolimata 
ohust identiteeti kaotada, 
üritavad filmi peategelased 
meeleheitlikult eestikeel-
sesse ühiskonda integree-
ruda.

Filmi produtsent ja režis-
söör on Marianna Kaat, 
monteerija Kadri Kanter, 
peaoperaator Rein Kotov, 
operaator Max Golomi-
dov, helikujundaja Tiina 
Andreas. Filmi režissöör 
Marianna Kaat lisab: „Meie 
ajal, kus piirid on avatud ja 
internet on ülemaailmne, 
võib ainult väga naiivne 
inimene arvata, et ühe kee-
lega saab hakkama. Nagu 
ütleb naljatades üks ema 
filmis: „Mida rohkem keeli 
laps oskab, seda parem. Siis 
saab temaga kõikjal reisida, 
hakkab mulle tõlkima. Ku-
lub majapidamises ära.“

Marianna jätkab: „Usun, 
et meil õnnestus vältida 
ülearutatud küsimust – 
miks on vaja õppida eesti 
keelt – ja vaadata mõneti 
laiemalt. Mulle tundub, et 
meie film peaks leidma ko-
ha nende inimeste hinge-
des, kes ühel või teisel 
moel puutuvad elus kokku 
erinevate keelte ja kultuu-
ridega, kes on ehk isegi se-
gaduses iseenda rahvusli-
kus kuuluvuses, aga siiski 
tahavad mitte ainult mõis-
ta võõrast keelt, vaid ka ol-
la mõistetud,“ jätkas Kaat. 
„Tahaks loota, et meie 
noored on suutelised „vene 
kaarti“ mängivatest poliiti-
kutest mööda vaatama ja 
on küpsed järgmiseks, 
mõistlikumaks sammuks. 
Pühendan filmi kõigile 
Eestimaa lastele!“

Kuulutaja
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Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Juveeliäris Candra

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

Suurim ja täienenud valik
kuldkõrvarõngaid!

www.candra.ee
Järelmaksu
võimalus

Tsirkoonidega ja ilma, vääriskividega
ja pärlitega, naistele kui ka lastele

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Sealiha al 2,40 €/kg
Pakume laias valikus

kiiresti valmivaid snitsleid,
kotlete ja lihalõikeid

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Tootmis- ja tööstushoonete

projekteerimine

Raudbetoonelementide

tootmine:

LAEPANEELID

SEINAPANEELID

SOKLIPANEELID

POSTID TALAD TREPID

TOOTEJOONISTE

KOOSTAMINE

•

•

•

• • •

•

Rakvere 44314, Fr. R. Kreutzwaldi 26a
tel. +372 51 09 274, info@kivisillus.ee

www.paneelivabrik.ee
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