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TÄNA MAAILMAS

Holmes, kelle päris nimi oli 
Herman Webster Mudgett, 
võeti kinni kelmuste ja var-
guste eest. Ta pettis kindlus-
tuskompaniidelt raha välja, 
jättis omandatud kauba eest 
tasumata, varastas hobuseid 
jne. Kuigi politseil oli mõnin-
gaid kahtlusi, et Holmes on 
tegelenud ka tapmistega, pol-
nud tema vahistamise ajal sel-
le kohta mitte ühtki otsest 
süütõendit.

Holmesi tippsaavutuseks 
tuleb pidada kolmekorruselist 
hotelli, mille ta ehitas spet-
siaalselt oma jubedate kurite-
gude sooritamiseks ja millele 
pandi hiljem nimeks „mõrva-
loss” või „tuhande ohvri ma-
ja”. Holmes ostis pettusega 
ühe krundi Chicagos ja ehitas 
sinna hotelli, mille kohalikud 
ristisid koheselt lossiks. Li-
saks hotellile asusid hoones 
ka kaubandusärid, näiteks 
esimesel korrusel olid apteek 
ja mitu poodi.

Kahel ülemisel korrusel 
asusid aga Holmesi kontori 
kõrval veel kümned akendeta 
toad, telliskiviseinteni juhti-

1894: lõpp „doktor” Holmesi kuritegudele
Täna, 123 aastat tagasi ehk 17. novembril 
1894. aastal arreteeriti Bostoni linnas Henry 
Howard Holmes, keda nimetatakse Ameerika 
Ühendriikide esimeseks ametlikult registree-
ritud sarimõrvariks. Kolme-nelja aasta jook-
sul saatis sadist ja maniakk Holmes teise il-
ma mitusada inimest. Kuna ta tükeldas ja 
hävitas laibad, siis ei saada kunagi teada te-
ma ohvrite tegelikku arvu.

Allan Espenberg

vad koridorid, mitte kuhugi 
viivad trepid, üksnes väljast-
poolt avatavad uksed, buta-
foorsed seinad. Holmes kasu-
tas hoone ehitamisel mitut 
ehitusettevõtet vaheldumisi, 
et keegi peale tema ei saaks 
aimu maja planeeringust. Li-
saks oli ta nii kaval, et palkas 
ehitajad katseajaks, mille lõp-
pemisel vallandas ta nad ilma 
töötasu maksmata. Seejärel 
võttis ta tööle uued ehitajad ja 
talitas samamoodi.

Holmes oli terava mõistuse 
ja suure fantaasiaga mees. Sa-
geli võttis ta mööblit ja muid 
esemeid võlgu ning hiljem 
keeldus neid tagastamast. 
Näiteks ostis ta hiiglasuure 
terasseifi, mille paigutas keset 
maja ja seejärel ehitas seifile 
seinad ümber. Kui müüja tah-
tis seifi, mille eest Holmes 
keeldus maksmast, ära viia, 
polnud see enam võimalik.

Kui hotell valmis sai, asus 
Holmes täie innuga oma ku-
ritegelikke plaane ellu viima. 
Peamiselt olid tema ohvriteks 
hotellis töötavad naised, nen-
de kallimad ja hotelli külasta-
jad, keda ta suure naudinguga 
piinas ja tappis. Mõned ohv-
rid suleti tubadesse, kuhu ta 
laskis gaasi ja seeläbi nautis 
inimeste piinlemist. Teised 
jälle pandi helikindlatesse 
ruumidesse ja jäeti sinna näl-
ga surema. Üheks Holmesi 
lemmikmooduseks oli ohvri-
te sulgemine tulekindlasse 
seifi ja lämbuvate inimeste 

karjete kuulamine. Samas 
tappis ta ka traditsioonilisel 
moel: ühe inimese lõi Holmes 
surnuks tooliga, teisel purus-
tas pealuu metalltoruga. Nagu 
sarimõrvar ise kinnitas, ole-
vat ta saanud ohvrite piina-
misest esteetilist naudingut.

Laibad muutis Holmes kor-
ralikeks skelettideks ja müüs 
meditsiinikoolidele, kus ei 
tuntud absoluutselt huvi ske-
lettide päritolu kohta. Mõned 
surnukehad viskas Holmes 
tulle, misjärel paigutas järele 
jäänud säilmed lubjatünni, et 
lagunemine oleks täielik.

Kõigi nende toimingute lä-
biviimiseks olid Holmesi kä-
sutuses kaks hiiglasuurt ahju, 
gaasikambrid, happetünnid, 
erinevad mürgid, lahkamis-
laud, suur hulk erinevaid ars-
tiriistu ja piinamisvahendeid 
ning isegi piinapink. Surnu-
kehade töötlemiseks ja utili-
seerimiseks oli seadmestatud 
„hotelli” kelder.

Pärast Holmesi arreteeri-
mist korraldati hotell-lossis 
läbiotsimine. Hoone valvur 
rääkis politseile, et tal polnud 

kunagi lubatud minna üle-
mistele korrustele. Seejärel 
avastasid politseinikud hoo-
nest hulgaliselt võimalusi, 
kuidas „doktor” oma ohvreid 
tappis ja laipadest vabanes. 
Leiti ka palju laipu, aga kuna 
need olid väga halvas seisu-
korras, siis polnud võimalik 
kindlaks teha surnukehade 
arvu, kuid arvatakse, et seal 
leidis oma otsa vähemalt 200 

inimest. Kui näiteks 1893. 
aastal toimus Chicagos üle-
maailmne näituslaat (Chicago 
World’s Fair), siis üüris Hol-
mes hotellitube turistidele. 
On andmeid, et sel ajal jäi 
teadmata kadunuks umbes 
poolsada turisti, mille taga on 
nähtud Holmesi kätt.

1895. aastal puhkes piina-
hotellis tulekahi ja see põles 
maani maha. Holmes ise aga 

hukati 34aastasena Moya-
mensingi vanglas 1896. aas-
tal. Isegi pärast seda jätkas ta 
aga surmade põhjustamist. 
On teada, et naine, kes rääkis 
politseile salaruumide ole-
masolust hotellihoones, tegi 
1914. aastal enesetapu. Naise 
sugulaste väitel olevat teda 
viinud ahastuse äärele õudsed 
unenäod Holmesist.

Kuigi sarimõrvar tunnistas 
end kohtus süüdi 27 inimese 
tapmises, arvatakse, et tema 
ohvreid oli mitu korda roh-
kem. Oletatakse, et ta võis 
tappa kuni 350 inimest. Eriti 
rohkesti oli tema ohvrite hul-
gas blonde naisi, kuid oli ka 
mehi ja isegi lapsi.

Kuna Holmes muutis üle-
kuulamistel mitu korda oma 
tunnistusi, siis pole tänaseni 
teada, mis tema jutust vastab 
tõele ja mis mitte. Vandekoh-
tunikele selgitas Holmes oma 
tapahimu järgmiselt: „Juba 
sündides oli mu hinges saa-
tan. Ma ei suutnud jätta tap-
mata, nagu ei saa vaikida ka 
inspiratsiooni saanud luuleta-
ja.”

Holmesi sooviks oli, et ta 
maetaks nii, et tema surnuke-
ha poleks võimalik välja kae-
vata ja tükkideks raiuda, nagu 
ta ise oli teinud oma ohvrite-
ga. Nii maetigi ta kirstus, mis 
täideti eelnevalt betooniga.

Käesoleval aastal viidi läbi 
Holmesi surnukeha ekshu-
meerimine, sest kuulduste 
järgi olevat Holmes 1896. 
aastal maksnud vangivalvuri-
tele, et tema asemel poodaks 
üles keegi teine ja tal lubataks 
põgeneda. Siiski kinnitasid 
teadlased, et kuulujuttudel 
pole alust ja hauas olid Hol-
mesi säilmed.

Muide, Holmesi on peetud 
Inglismaal tegutsenud kuul-
saks Rappija Jackiks. Vähe-
malt nii väidab tänavu teleka-
nalis History esilinastunud 
teleseriaal.

j k

K i äiteks 189

Holmesi „loss“. 
Allikas: en.wikipedia.org

Henry Howard Holmes. 
Allikas: en.wikipedia.org
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Möödunud reedel 
avas taas uksed uus 
Grossi Toidukaubad 
kauplus, sedapuhku 
Tallinnas. Tegu on 
keti 59. toidukauplu-
sega ning laienemis-
plaane jagub ka järg-
misse aastasse.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
uus kauplus avati aadressil 
Mustamäe tee 41, kus ka va-
rem kauplus tegutses. AS OG 
Elektra omanik Oleg Gross 
rääkis, et Eesti kinnisvaral 
hoitakse ikka silma peal. 
Nüüd, seoses Rimi kontsept-
siooni muutuse ja Säästumar-
ketite kaotamisega on ka paar 
nende kasutuses olnud hoo-
net ettevõttele huvi pakku-
nud - nii hiljuti tööd alusta-
nud Viljandi kaupluse kui äsja 
Tallinnas avatud Marja kaup-
luse hoonetes tegutses varem 
Säästumarket.

„Ostsime kinnistu ära ja te-
gime remondi, oli päris kor-
ralik investeering, et maja 
ümber ehitada,“ sõnas Gross, 
selgitades, et Säästumarketi-
tes on suurem rõhk pakenda-
tud kaubal ja külmleti omade 

osakaal väiksem.
Grossi Toidukaupade keti 

puhul on aga trumbiks liha-
tooted ja omatoodang. „Suur 
osa on poolfabrikaatide ja 
valmistoodangu müügil,“ tõ-
des omanik.

Marja kaupluse puhul on 
tegu n-ö lähikaupluse 
niššiga – ümbruses on ühek-
sakordsed majad ning elanik-
ke palju. Samas märkis oma-
nik, et ka kaupluste kontsent-
ratsioon on seal kõrge. „Co-
market on täitsa kõrval, Sel-
ver üle tee ja Maxima samuti 
sealsamas. Aga esimeste päe-
vade käibe põhjal paistab, et 
meil läheb hästi,“ tõdes Gross, 
lisades, et Marja kauplus asub 
ka nimetatud neljast kõige 
rohkem kvartali sees.

Plaanitavad kauplused
Küsimusele, kas Eestis ei 

ole juba liiga palju kauplu-
seid, vastas ettevõtja, et selles 
osas on kõik väga selgelt ko-
hapõhine, lokaalne – ikka on 
paiku, kuhu laieneda.

Juba detsembris avatakse 
jaeketi kauplus Loo alevikus. 
„Vana hoone lammutasime 
seal maha ja ehitasime korra-
liku kaasaegse kaupluse,“ sõ-
nas Gross.

Ka järgmiseks aastaks jagub 
mitmeid laienemisplaane, 
millest ühe olulisena võib 
välja tuua kaupluse avamise 

Grossi Toidukaubad jätkab laienemist

Narvas. Ettevõttel on sinna 
soetatud kaks kinnistut, mil-
lest ühel hakatakse juba aasta 
alguses ehitama. Ka Harju-
maal on kavas mitme uue 
kaupluse uksed avada – Kose 
vallas Kose-Uuemõisa alevi-
kus juba ehitustöö käib ning 
lisaks plaanitakse suure kaup-
luse avamist Rae vallas asuvas 
Jüri alevikus, kus ka praegu 
Grossi Toidukaupade kaup-
lus tegutseb, kuid on vana 
ning pisike. „Rae vald on tu-
gev – Tallinna lähipiirkond, 

kus ostujõud suur,“ selgitas 
Gross.

Majanduslik areng
Tänavune aasta on Oleg 

Grossi sõnul olnud väga edu-
kas – Loo kauplus on seits-
mes, mis tänavu käivitatakse. 
„See on meil kõigi aegade re-
kord,“ rõõmustas ettevõtja, li-

sades, et ka majandusnäitajate 
osas peaks see aasta parim tu-
lema.

Gross tõi välja, et viimasel 
ajal on tema ettevõttesse töö-
le asunud palju uusi noori 
inimesi ning lisaks omatoo-
dangule on tugevat rõhku ha-
katud panema ka väliskau-
bandusele. „Praegu on meie 
kett kindlas ja tugevas aren-
gus,“ tõdes ta.

Nädala alguses kohalikus 
meedias kõlapinda leidnud 
uudise taustal, et Oleg Gross 
plaanib osta teisegi helikopte-
ri, märkis ettevõtja, et majan-
dusliku arengu oluliseks te-
guriks on just kulude opti-
meerimine. „Selline kiire liik-
lusvahend on end igati õigus-
tanud. Eesmärk on kiiresti 
reageerida nii igapäevatöö- 
alaselt kui kinnisvaraarendu-
sega seoses,“ sõnas Gross.

Ta lisas, et kuna praegune 
kopter ei ole iga lennu ajal 
inimesi täis, siis on teise heli-
kopteri ostmise ajendiks ku-
lusid kokku hoida – lennata 
selle lennumasinaga, mis on 
antud hetkel optimaalsem. 
Soetada plaanitava neljakoha-
lise Robinson R44 lennutun-
ni kulud on kolm korda ma-
dalamad aasta tagasi ostetud 
Eurocopter EC 130 omadest.

Huvilised avamisel 
uut kauplust 
uudistamas.

Marja kaupluses on suur 
rõhk poolfabrikaatide ja 
valmistoodangu müügil.
Fotod: Üllar Lehesoo
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Mõned nädalad taga-
si valiti Kadrina uue 
volikogu esimeheks 
Madis Viise, kes vaa-
tamata täisjõus me-
hena ratastooli sattu-
misele, on otsustanud 
oma energia ja tohu-
tu kogemustepagasiga 
aidata kaasa koduko-
ha arengule.

Liisi Kanna

Madis Viise elutee on olnud 
kirju. Ta on elanud Eesti eri 
paigus ning nii töö kui hobid 
on teda kandnud paljudesse 
riikidesse, mis on andnud 
hulgaliselt kogemusi eri kul-
tuuriruumides.

Põline kadrinlane
Juurte poolest on Madis aga 

põline kadrinlane, juba vähe-
malt viiendat põlvkonda. 
„Ilmselt elasid praeguse Kad-
rina valla piires juba varase-
mad põlvkonnad, aga viis 
põlve tagasi, minu vanaisa va-
naisale, anti perekonnanimi 
Wiese. Hiljem muutus see 
Vieseks ja nõukogude korra 
ajal minu isa nimi Viiseks,“ 
rääkis ta.

Madise vanaisa lõpetas 
Kadrina kooli esimese lennu, 
kool alustas tegevust 1902. 
aastal. Isa lõpetas Kadrina põ-
hikooli, ning vennad Madis ja 
Juhan juba keskkooli. „Kui 
minu vanem tütar läks siia 
esimesse klassi, oli isa väga 
rõõmus, tema jaoks oli see nii 
oluline,“ meenutas Madis.

Päris väikesena elas Madis 
perega hoopistükis Vaekülas, 
kus tema isa töötas. Suved ja 
koolivaheajad veedeti aga ik-
ka Kadrina kandis, täpsemini 
vanaema juures Neerutis. 
„Saan öelda, et Neeruti mäge-
des hakkasin ma elu mõistma, 
seal kasvasin ma suureks. Su-
veti oli meid seal 8-9 tükki 
koos, kõik lapselapsed. Kas-
vasime üsna vabalt, jooksime 
ringi. Aga ka tööle pandi va-
rakult, igaühel olid omad ko-
hustused. Sealt tuli ka aru-
saam, et elus on asju, mida ta-
had teha ja neid, mida pead 
tegema. Viimased tuleb ära 
teha, et saaks tegeleda sellega, 
mis meeldib,“ jutustas Madis.

Armus Alpidesse
Kadrinasse kolis nende pere 

siis, kui Madis oli 12. Ta oli 
aktiivne poiss – lõi kaasa 
segaansamblis, käis suusa-
trennis. „Treening andis väga 
hea planeerimisoskuse, see on 
hilisemas elus oluliseks osu-
tunud. Tean, et ei saa jääda 
ühe asja kallale liiga pikalt 
molutama,“ sõnas Madis.

Suusatamine on teda saat-
nud kogu elu. Keskkooli ajal 
läbis Madis nii Tartu kui 
Murmanski maratoni. Ka 
täiskasvanuna jätkas ta suusa-
tamist ning läbis koguni 90 

Madis Viise: endasse uskumine on kõige olulisem

Madis Viise ütles, et kõigele vaatamata on tal elus olnud palju 
õnne. Teda on ümbritsenud ägedad inimesed, kellelt on palju õp-
pida olnud. Ning abikaasa, kes on sõber kõige otsesemas mõttes.
Neil on olnud palju ühiseid huvisid – näiteks muusika. Kadrinas-
se tagasi kolides hakkasid nad koos käima Kadrina segakooris 
laulmas.
Üks suur ühine hobi on olnud ka jalgrattamatkamine. „Matkami-
ne üleüldse on mulle alati huvi pakkunud, alates automatkadest. 
Me oleme väga palju reisinud, ja mitte n-ö tavainimese moodi, 
et broneerid reisibüroost piletid, vaid omal käel,“ jutustas Madis.
Nii käisid nad abikaasaga näiteks 650 km pikkusel rattamatakal 
üle Alpide. Teekond kestis umbes nädala ning ette tuli palju seik-
lusi. „Eriti huvitav oli Austria, vahepeal läbisime päris metsaradu, 
siis tulid aga suured õunaaiad ja viinamarjaistandused,“ jutustas 
ta. „See oli väga äge kogemus.“
Madis tõi ka välja nüansi, et paljud imestasid, kui kuulsid, et ta 
matkab koos abikaasaga, kellega 31 aastat abielus oldud. „Paljud 
abielupaarid ei saa isegi lühikesel kanuumatkal oma abikaasaga 
ühes kanuus ilma riiuta hakkama. Meil on aga selle pika kooselu 
jooksul ikka huvitav.“
Madist võib iseloomustada ka kui äärmiselt perekeskset inimest, 
kes on võimalusel pereliikmed kõigisse ettevõtmistesse kaasanud. 
„Ilmselt on need ettevõtmised olnud ka lastele huvitavad, sest nad 
küsisid alati esimesena, mis meil plaanis ja siis hakkasid omi 
plaane tegema.“
Ka suusareisidele on ta alati pere kaasa kutsunud. „Lapsed said 
varakult suuskadele pandud ja saavad väga hästi hakkama.“
Tänaseks on Madis Viise ka vanaisa – tal on kolmekuune tütre-
poeg.

km pikkuse Vasaloppeti ma-
ratoni. Murdmaasõidule li-
sandus mäesuusatamine. Mä-
gedes hakkas ta käima 1995. 
aastal, Alpidesse jõudis esma-
kordselt 1997. aastal. „Siis ma 
armusin Alpidesse, sellest ala-
tes käisime igal aastal. Alpide 
ümber on kõik maad läbi käi-
dud,“ rääkis Madis.

Just Alpides suusatades, 
2014. aastal, juhtus ka õnne-
tus, mille tagajärjel Madis ra-
tastooli jäi. „Vaatamata selle-
le, et minuga õnnetus juhtus, 
ütlen ma kõigile – minge aga. 
Olen nõus kellelegi reisigi 
kokku panema, kui vaja. Ma 
armastan suusatamist, vaata-
mata kõigele, ma ikkagi ar-
mastan seda spordiala,“ sõnas 
Madis.

Usk endasse ja
abikaasa toetus

Õnnetus muutis Madise 
elukorraldust palju ning 
suurte muutustega tekib pikk 
õppimisperiood, kuid visa 
mees sai enda sõnutsi üsna 
kiiresti ree peale. „Korrasta-
sin enda mõtted. Jõudsin aru-
saamiseni, et ei ole mõtet jää-
da nutma ja mõtlema „Mis 
oleks kui…“. Ma olen kõigile 
öelnud, et kui nutmine aitaks, 
küll siis nutaks. Aga see ei aita 
ja seega pole mõtet ennast 
kulutada,“ selgitas Madis oma 
mõtteid.

Madis võiks olla suureks 
inspiratsiooniks inimestele, 
kes endas kahtlevad. „Kõik on 
võimalik, kui ise seda tahad. 
Ka valimistel osalemine ja 
inimeste toetuse saamine,“ 
julgustas ta. „Tuleb enesega 
rahu teha, sisendada endale 
positiivsust ja eneseusku. 
Isiksuse sisemine konflikt ka 
füüsiliselt tervel inimesel, eri-
ti aga sellel, kes elu hammas-
rataste vahelejäänud, on tihti 
kõigi hädade algus.“

Madis rõhutas, et ilma abi-

kaasa ennastsalgava abita po-
leks see tal õnnestunud.

„Austrias haiglas olles võttis 
ta hotellitoa ja külastas mind 
igapäevaselt, tegi endale sel-
geks teatud meditsiinitermi-
nid saksa keeles, et arstidega 
suhelda. Ka Tallinnas haiglas 
olles külastas ta mind iga 
päev,“ rääkis Madis.

„Tema jaoks pole minu ai-
tamine mitte mingi prob-
leem. Puudega inimesega ela-
mine on teatud perioodidel 
nagu elu väikese lapsega, tu-
leb vajadusel ka öösel aidata. 
Ta pole kunagi nurisenud. Ka 
üksikutel raskematel aegadel 
on abikaasa minusse uskunud 
ja andnud mulle mõista, kui-
das ta mind vajab. Tema suu-
tis mind panna uskuma ene-
sesse kohe alguses.“

Valimistel 
kandideerimine

Visadus ja keskendumine 
on Madist läbi elu tegutsema 
lükanud ning ka nüüd, hooli-
mata ratastoolist, on ta uuesti 
sotsiaalsesse ellu pöördunud. 
Madis Viise kandideeris ko-
halikel valimistel Kadrina 
vallas valimisliidus Terve 
Vald, mille üheks eestveda-
jaks ta samuti oli. Just Terve 
Vald saavutas suurima toetu-
se ning Madis tegi kaheksan-
da tulemuse kogudes 67 häält.

Selline valimistulemus näi-
tab Kadrina inimeste 
tolerantsust ning objektiiv-
sust, kus ei anta hinnanguid 
sooliste või tervislike para-
meetrite alusel. „See, et Kad-
rina rahvas on mind nii palju 
usaldanud, on minu jaoks vä-
ga erilise tähendusega. See 
näitab avatud ühiskonda,“ sõ-
nas Madis Viise.

Samas nentis ta, et Eestis 
tervikuna esineb veel sageli 
erivajadustega inimeste eral-
datust. „Teinekord ei saagi 
öelda, et inimesed midagi va-

lesti teeksid, kuid probleeme 
ei osata enne näha, kui pole 
kogetud. Aga siis võiks kuula-
ta, kui need inimesed endast 
märku annavad,“ selgitas Ma-
dis Viise. Ta lisas, et sageli 
erivajadustega inimesed ei ta-
ha või julgegi abi küsida. „Nad 
tahaksid ise hakkama saada, ja 
mõtlevad, et parem siis juba 
olla vait. Nii tekib situat-
sioon, kus nad istuvad kodus 
ja mõtlevad oma kurbi mõt-
teid,“ arutles Madis.

Ta nentis, et ka füüsiline li-
gipääsetavus on Eestis kehv. 
Näiteks käis Madis hiljuti 
Saksamaal Kölnis – sealne 
ühiskond oli arengus hoopis 
teisel järjel. „Pääsesin seal lin-
nas igale poole, väljaarvatud 
vana Toomkiriku torni. Ja 
kui palju oli seal tänavapildis 
ratastoolis inimesi… Eestis on 
pikk tee minna. Eestis on ar-
vestuslikult ratastoolis umbes 
10000-20000 inimest, kelle 
nimel on meie ühiskonnal 
kindlasti mõtet panustada ja 
nad aktiivse elu juurde tagasi 
aidata,“ tõdes ta.

Omavalitsus vs erafirma
Kindlasti on just sotsiaal-

valdkond tervikuna, millele 
Madis Viise ees ootavas voli-
kogutöös tähelepanu pöörab. 
Madis peab inimest igas si-
tuatsioonis kõige olulise-
maks. „Sageli me unustame 
ära, miks ja kellele midagi 
teeme. Valame betooni, kuid 
inimene on jäänud märkama-
ta,“ arutles ta.

Samas adub Madis ka sel-
gelt, et kõike, kohe ja korraga 
ei saa. Pikka aega ettevõtluse 
valdkonnas tegutsenud me-
hena tõmbab ta omavalitsuse 
juhtimisel paralleele firma 
majandamisega.

„Kui mõtleme näiteks Kad-
rina valla eelarve peale, siis 
see on Eesti mõistes nagu 
keskmise suurusega firma. 
Samas, kui paljude valdkon-
dadega peab omavalitsus selle 
pisikese eelarvega tegelema. 
Siin on valikute moment. 
Toimimisprintsiip on täpselt 
sama nagu näiteks koduses 
majapidamises – vaatame ra-
hakoti sisu ja teeme valikuid,“ 
arutles ta. „Nüüd on valda 
juhtimas uued inimesed, kes 
üritavad neid vajadusi tähtsu-
sejärjekorda seada oma vaate-
nurgast.“

Samas nendib ta, et tunneb 
end uues olukorras justkui li-
bedal pinnal – ei tea, kas libi-
seb või mitte. On ju varem 
Madis ikka erafirmades töö-
tanud, olgugi, et juhtivatel 
positsioonidel.

Liidri omadused lõid välja 
juba ülikooli ajal, mil ta õppis 
Eesti Põllumajanduse Aka-
deemias loomaarstiks. Madis 
oli toona kursuse vanem. Pä-
rast ülikooli läks ta Audru ka-
rusloomakasvandusse, kus sai 
peagi tootmisdirektoriks. Hil-
jem oli veterinaarravimite 
maaletoomisega tegeleva et-
tevõtte loomise juures ning 
pidas tegevdirektori ametit. 
Kodukohta Kadrinasse naas-
tes asus ta tööle venna Juhani 
ja sõber Andrese firmasse 
Aru Grupp, kus ettevõtte 
müügijuhina nii kodu- kui 
eksportturgude arengu eest 
aktiivselt hoolt kandis.

„Olen alati olnud meeskon-
na inimene ja minu õnneks 
on mind koguaeg ümbritse-
nud toredad kaaslased,“ sõnas 
Madis tööalase elu kokkuvõt-
teks.

Kooli olulisus
Just meeskonnatööle kavat-

seb ta rõhuda ka volikogus. 
„Kadrina on uues olukorras – 
maakonna suurimast omava-
litsusest on saanud üks väik-
semaid. Koostöö igas vald-
konnas on äärmiselt oluline, 
nii naaberomavalitsuste kui 
ettevõtetega.“

Madis leiab, et eesmärgiks 
võikski olla väike tugev oma-
valitsus. Ta tõi paralleeli – 
Kadrina kui väike Šveits. 
„Mulle meeldib väga ka üks 
Donald Trumpi ütlus: „Let’s 
make America great again.“ 
(Teeme Ameerika taas suu-
reks – toim.). Miks mitte öel-
da: „Let’s make Kadrina great 
again.““

Võtmerolli näeb ta Kadri-
na, aga ka üldisemalt väikeste 
kohtade arengus koolil. „Ar-
van, et Kadrina on üks pari-
maid kohti kooliealiste laste-
ga peredele. On piisavalt tur-
valine, et lapsed saaksid ise 
kooli minna, olemas on huvi-
alaringid. Vanemad saavad 
rahulikult keskenduda oma 
tegevustele. Ka vanasti oli nii, 
et kui oli tugev kool, siis hak-
kas ka ettevõtlus paremini 
arenema. Sama kehtib nüüd,“ 
avaldas Madis Viise arva-
must.

Ta nentis, et praegu ei ole 
ka maaelu olukord sugugi nii 
täbar – on tugevad külad ja 
külakeskused, hakkajad ini-
mesed. „Olen piisavalt palju 
maailmas ringi liikunud, et 
julgen väita: Eesti on elami-
seks parimaid paiku maail-
mas, ja eriti hea koht on Vi-
rumaa ning Kadrina vald. 
Usun meie piirkonda ja kogu-
konna inimestesse, siin ela-
takse kenasti veel väga palju 
sugupõlvi ja meie püüame 
oma osa anda.“

Madis Viise 
valiti Kadrina 
volikogu selle 
koosseisu esime-
sel istungil 
volikogu esime-
heks.
Foto: Rein Sikk / Kadrina 

vallaveeb

Rattamatk Lõuna-Saksa-
maalt Itaaliasse 2013. 
aasta septembris, pool 

aastat enne Madise 
õnnetust. 

Foto: erakogu
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10. novembri õhtul 
tähistati Rakvere kul-
tuurikeskuses aktuse-
ga Kaitseliidu Viru 
maleva 99. aastapäe-
va ja Naiskodukaitse 
Viru ringkonna taas-
tamise 20. aastapäe-
va. Samas lahkus ma-
levapealiku ametiko-
halt kolonelleitnant 
Marek Laanisto ja te-
malt võttis lipu üle 
kolonelleitnant Vik-
tor Kalnitski.

Seidi Lamus-Tšistotin

Pärast Üllar Saaremäe poolt 
esitatud kaunist isamaalist 
luuletust ja malevapealiku abi 
leitnant Rain Seppingu üle-
vaadet Viru maleva tänasest 
päevast ning tulevikuplaani-
dest, tänati ja tunnustati tub-
limaid naiskodukaitsjaid ja 
kaitseliitlasi.

Pidupäeva sõnavõtud
Naiskodukaitse Viru ring-

konna esinaine Inna Läll ütles 
oma sõnavõtus, et poleks or-
ganisatsiooni, kui poleks ini-
mesi, kes on nõus panustama 
oma vaba aega vabatahtlikule 
tegevusele, õppima ja õpeta-
ma, organiseerima ning te-
gutsema. Riik saab toetada ja 
luua võimalused, aga inimene 
ise valmistub, õpib, teeb plaa-
ne ja vajadusel ka tegutseb.

Kaitseliidu ülem kindral-
major Meelis Kiili rõhutas 
oma kõnes enne maleva üle-
andmise tseremooniat, et 
Marek Laanisto juhtis lisaks 
Viru malevale ka Kirde 
maakaitse ringkonda väga ra-

Väike-Maarja volikogu 
esimehena jätkab 
Ene Preem

Teisipäeva õhtul toimus 
Väike-Maarja vallas, mille-
ga haldusreformi käigus 
liideti Rakke vald, viimase 
omavalitsusena Lääne-Vi-
rumaal volikogu esi- ja ase-
esimehe valimine.

Senine vallavanem, ko-
halikel valimistel parima 
tulemuse saavutanud Eesti 
Reformierakonna esinum-
ber Indrek Kesküla, esitas 
koalitsiooni poolt kandi-
daadiks Ene Preemi. Vali-
misliidus Meie Pandivere 
kandideerinud Preem oli 
seni Väike-Maarja voliko-
gus samas ametis. Rohkem 
kandidaate ei esitatud. Ene 
Preemi jätkamist volikogu 
esimehena toetas 15 ja vas-
tu oli 3 volikogu liiget.

End tutvustades ütles 
Ene Preem, et tunneb kõi-
ki volikogu liikmeid. Rak-
kes sündinu ja koolis käi-
nuna on ka Rakke piirkond 
talle väga tuttav. Kõlavate-
le sõnadele eelistab ta tegu-
sid ja oskust kaugemale et-
te vaadata.

Volikogu aseesimehe ko-
hale esitati samuti üks kan-
didaat – Eesti Keskerakon-
na nimekirjas volikokku 
kandideerinud Hans Kruu-
samägi, kes aastatel 2005-
2009 oli ka Väike-Maarja 
vallavolikogu esimees. Te-
ma poolt hääletasid kõik 18 
kohal olnud volikogu lii-
get.

Nüüd on maakonna 
omavalitsusjuhtidest jää-
nud valida veel vaid Väi-
ke-Maarja vallavanem.

Kuulutaja

Viru maleva 99. aastapäeval vahetus maleva pealik
VIRU MALEVA SENISED 
PEALIKUD
9. oktoobril 2000. aas-
tal määrati Viru maleva 
kohusetäitjaks ja 1. juulist 
2005 maleva pealikuks 
kapten Lembit Kerve.
7. aprillist 2009 kuni 1. 
septembrini 2011 oli Viru 
maleva pealiku kohuse-
täitjana ametis kapten 
Rudolf Jeeser.
2011. aasta 1. septemb-
rist kuni 31. augustini 
oli Viru maleva pealiku 
kohusetäitjaks kapten Rein 
Luhaväli.
2012. aastast kuni 11. 
novembrini 2017 juhtis 
Viru malevat kol-ltn Marek 
Laanisto.

hulikult, targalt ja kindlalt. 
„Marek Laanisto kogemused 
Kaitseliidus tagasid kindluse 
ja arengu. Aga Viktor Kal-
nitski rahvusvaheline koge-
mus tagab malevale samuti 
kindluse ja arengu,“ rõhutas 
Kiili oma sõnavõtus.

Pärast kol-ltn Laanisto 
ametist vabastamist ja kol-ltn 
Kalnitski ametisse nimeta-
mist ning maleva üleandmise 
tseremooniat sai sõna endine 
malevapealik. Laanisto mee-
nutas, et Viru malevas tööd 
alustades oli majas nii vähe 
inimesi, et koosolekute pida-
miseks mahuti väikese laua 
taha, nüüd aga jääb ka suurest 
saalist väheks. Areng nii ma-
levasiseselt kui ka Kirde 
maakaitseringkonna loomisel 
on olnud nende aastate jook-
sul tohutult suur. Maakaitse 
ringkonna loominegi algas ju 
Laanisto ametisse asumisega.

Tänusõnu lahkuvale 
malevapealikule tulid ütlema 
nii Viru malevlased, teised 
malevad kui ka koostööpart-
nerid jõustruktuuridest ja 
omavalitsustest. Lisaks tänu-
kirjadele ja põnevatele kingi-
tustele andis PPA Ida prefek-
tuuri juht Tarvo Kruup kol-

ltn Marek Laanistole üle PPA 
teenetemärgi. Aktust ilmesta-
sid muusikakooli lapsed ja 
Kaitseväe ajateenijate ansam-
bel. Kol-ltn Marek Laanisto 
jätkab teenistust Kaitseväe 
Toetuse Väejuhatuses.

Uus malevapealik
Virumaale ei tule kol-ltn 

Kalnitski esimest korda, vaid 
on oma teenistuse jooksul 
2002.-2007. aastal olnud Ta-
pal Suurtükiväepataljonis pa-
tarei-, staabi- ja pataljoni-
ülem. Seepärast oli Kalnitski 
sõnul Viru maleva pealiku 
koha pakkumine talle väga 
teretulnud. Kuigi pere jääb 
Tallinna, meenutab ka Rak-
vere haiglas töötanud abikaa-
sa Lääne-Virumaad vaid hea 
sõnaga.

Sõjalise hariduse on kol-ltn 
Kalnitski omandanud Kaitse-
väe Lahingukoolis, Soome 
Reservohvitseridekoolis ja 
Soome Maakaitsekõrgkoolis. 
Sõjalise haridusele lisaks 
omandas ta Soome Maa-
kaitsekõrgkoolis magistri-
kraadi. Enne eelpool nimeta-
tud Suurtükiväepataljoni 
suundumist teenis kol-ltn 
Kalnitski Põhja Üksik-jala-

väekompaniis erinevatel 
ametikohtadel, rühmaülema-
na Üksik-vahipataljonis, 
suurtükiväeinspektorina 
Maaväe Staabis ja staabioh-
vitserina NATO Kirdekorpu-
ses Poolas.

Kol-ltn Kalnitski on kolmel 
rotatsioonil teeninud välis-
missioonil Afganistanis, sh 
Eesti kontingendi ülemana 
2010-2011. Viimases, 2014.-
2015. aastal, osales ta seoses 
välisteenistusega Poolas NA-
TO kontingendi koosseisus 
rahvusvahelises väejuhatuse 
ühendstaabis ning hiljem ka 
ISAF-i missiooni peastaabis.

Pärast Poolas asuvast NA-
TO kirdekorpusest naasmist 
suunati kol-ltn Kalnitski te-
ma enda nõusolekul Kaitselii-
du peastaapi, kus ta on saa-
nud organisatsioonist parema 
ettekujutuse, kuna varasem 
teenistus oli seostud vaid 
kaitseväega.

Ees ootavad väljakut-
sed

Kuigi info vahetus ametist 
lahkunud kol-ltn Marek Laa-
nistoga on käinud tihedalt ju-
ba viimased kuu aega, leiab 
vastne maleva pealik, et õppi-

da on veel küll ja küll, sest se-
nine kokkupuude Kaitselii-
duga on olnud peastaabi ta-
sandil ja reaalne töö malevas 
alles algab.

„Kaitseliit on läinud üle 
maakaitseringkondade juhti-
missüsteemile. Kuna Viru 
malev on juhtmalev, mille 
pealik on ühtlasi ka maakait-
seringkonna ülem, siis on sel-
le juhtimismudeli käivitami-
ne üks väljakutsetest,“ selgi-
tab kol-ltn Kalnitski, milline 
töö teda malevas ees ootab.

Lisaks tuleb analüüsida ja 
vaadata, kuidas äsjatoimunud 
haldusreformi käigus muutu-
nud omavalitsuste piirid hak-
kavad mõjutama malevasisest 
tööd. Suurt rõhku tuleb aga 
pöörata ka liikmeskonna kas-
vatamisele – Viru malevas on 
pea tuhat liiget, kuid potent-
siaali kindlasti veel on.

„Hetkel väga aktuaalne kü-
berkaitse teema jõuab kind-
lasti ka Viru malevasse, aga 
kõigepealt tuleb leida inime-
sed ja siis saame moodustada 
üksuse,“ rääkis pealik tulevi-
kuplaanidest.

Vasakult: kolonelleitnant Viktor 
Kalnitski, Kaitseliidu ülem kindral-

major Meelis Kiili ja kolonelleit-
nant Marek Laanisto. 

Foto: Ellu Mumm
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Info tel 506 7437

• Vajatakse kogemustega os-
kuslikku ehitusmeest. Tel 
5680 1956

• Seoses töömahu suure-
nemisega võtame tööle 
ehituspuuseppasid Soo-
me. Tel 5278191

• Raum OÜ otsib oma kollek-
tiivi aiamajade pakkijaid. 
Asukoht Rakvere Tootmise 6. 
Tel 515 6342

• Farm Lääne-Virumaal otsib 
oma kollektiivi tublit karjakut 
ja lüpsjat. Korteri võimalus. 
Tel 511 3486

• Vajan tänavakivi paigaldust 
(53m2), äärekivi 40 jm. Kiire! 
Tel 514 4546

• Dicro Eesti OÜ otsib toot-
misruumide koristajat. Töö 
õhtusel ajal (5-6 tundi).

Info telefonil 327 0720

• Voyage OÜ võtab tööle bus-
sijuhi. Tel 509 2583

• AS VMV Hulgi pakub tööd CE 
-kat. autojuhile. Tel 510 8820

• Võetakse tööle klienditee-
nindaja rõivakauplusesse Evit-
ra, Tapa Pikk 6A. CV  saata: 
evixer@hot.ee. Tel 511 7039

• Tapal asuv söögikoht otsib 
oma meeskonda kokka ja 
klienditeenindajat. CV saata: 
jcgrilltapa@gmail.com või he-
lista. Tel 5364 3695

• Kaukaasia Šašlõkk Rakveres 
Tsentrumi hoones otsib oma 
kollektiivi kokka. KIIRE! Tel 
5810 2416

• OÜ Arkna Karjatalu pakub 
tööd traktoristile ja vasikata-
litajale. karjatalu@arkna.ee. 
Tel 508 2846

Lugeja küsib: Tööandja pak-
kus välja, et võiksin hakata et-
tevõttes töökeskkonnaspetsia-
listiks. Tegelen hetkel perso-
nalitööga ja ei ole varasemalt 
töökeskkonna tegevusega sel-
liselt kokku puutunud. Kui ma 
olen nõus töökeskkonnaspet-
sialistiks hakkama, siis kas ja 
millises mahus peaks tööandja 
mulle koolitust võimaldama?

Vastab Mari-Liis Ivask, 
Tööinspektsiooni töökesk-
konna konsultant.

Töökeskkonnaspetsialisti 
roll eeldab töötervishoidu ja 
tööohutust reguleerivate sea-
duste ning ettevõtte töötingi-
muste tundmist, töökeskkon-

na korraldamist ja kontrolli. 
See tähendab, et töökeskkon-
naspetsialist peab olema saa-
nud töökeskkonnaalast õpet ja 
olema oma valdkonnas pädev. 
Töökeskkonnaspetsialistile 
vajaliku väljaõppe korraldami-
ne on tööandja vastutus.

Töökeskkonnaspetsialisti 
koolituse sisu ega mahtu pole 
õigusaktidega sätestatud. 
Mõelda tuleks sellele, kas ja 
milline on inimese eelnev 
kokkupuude töökeskkonna- 
alase tööga ning millises tege-
vusvaldkonnas ettevõte tegut-
seb. Koolituse tulemusena 
peaks töökeskkonnaspetsialist 
teadma ja mõistma nii õigus-
aktidega seatud nõudeid kui 

ettevõtte tööprotsessi sisuli-
selt ning sellega kaasnevaid 
võimalikke ohte ja ennetust.

Väljaõpe võib koosneda 
ka mitmest koolitusest. Näi-
teks kui ettevõte tegeleb 
ohtlike kemikaalide käitle-
misega, siis peaks töökesk-
konnaspetsialist olema tead-
lik ka kemikaaliohutusest. 
Sellisel juhul võiks kemikaa-
liohutuse teemaline koolitus 
olla osa töökeskkonnaspet-
sialisti väljaõppest.

Tööandjal ja tulevasel 
töökeskkonnaspetsialistil on 
mõistlik panna koos paika 
esialgne väljaõppeplaan ja 
kui kokkulepitud kooli-
tus(ed) on läbitud, siis oma-
vahel arutada, kas õpe on 
piisav. Kuna personalitöö ja 
töökeskkonnaalane töö on 
omavahel tihedalt seotud, 
siis on nii mitmeski organi-
satsioonis need kaks rolli 
ühendatud.

Tasuta nõu ja konsultat-
siooni saab küsida ka 
Tööinspektsioonilt, sh 
nõustamist ettevõttes koha-
peal. Nõustamise eesmärk 
on juhtida tööandja tähele-
panu ettevõtte töökeskkon-
na ja selle korralduse kitsas-
kohtadele ning teha ettepa-
nekuid ja anda soovitusi, 
kuidas töökeskkonda ja selle 
alast tööd ettevõttes paren-
dada. Konsultatsiooni soo-
vist saab märku anda kirju-
tades aadressile ti@ti.ee.
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Kes saab hakkama materjali sorteerimise, vastuvõt-
misega ja sisseladumisega. Kui on vajadus, siis ka
puidumaterjali kiletamisega ja komplekteerimisega.

MEIE LUBADUSED SULLE:
Me kindlustame sind kokkulepitud tööga;
Me maksame töötasu kokkulepitud tingimustel ja
kindlal kuupäeval;
Tagame kokkulepitud töö- ja puhkeaja;
Tagame töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vas-
tavad töötingimused;
Korraldame oma töötajatele regulaarselt tervise-
kontrolli;
Anname oma töötajatele tööriided ja jalanõud;
Peame meeles oma töötajaid ja töötajate lapsi
jõulude ajal;
Korraldame igal aastal suvepäevi, mis on mõeldud
meie töötajatele ja töötajate kaaslastele.

Kui sulle sobivad meie lubadused, siis hakkame 
koos tööle!

Tööaeg kahes vahetuses: E-R kell 7:30-16:15 ja 
16:15-23:55
Töö asukoht: Saha tee 25, Loo
Transporti tööle jõudmiseks ning koju saamiseks.

AS Thermory on Eesti kapitalil põhinev 
edukas puidutööstus-ettevõte, mis tegut-
seb aastast 1997.

Ettevõtte tooteportfelli esindab enam kui 
50-s riigis üle maailma bränd Thermory, 
kuhu kuuluvad termotöödeldud täispui-
dust terrassi-, voodri- ja põrandalauad 
ning saunamaterjal.

Ettevõtte peakontor asub Tallinnas ning 
tootmiskompleks Harjumaal. Grupis töötab 
ca 250 inimest.

2016.aasta konsolideeritud käive moo-
dustas 29 miljonit eurot, millest 98% 
moodustas eksport.

Olulisemad sihtriigid on Soome, Saksa-
maa, USA, Austria ja Norra.

OTSIB PUIDUTÖÖLISTAS THERMORY

Excellence in Wood

Thermory Thermory Thermorydesign THERMORY.COM

Tule tutvu oma uue töökohaga aadressil Saha tee 25, Loo. Lisainfo telefonilt +372 56 941 451 või 
e-maililt lea@thermory.com tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni.
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E elmisel korral alustasin 
juttu kehatüüpidest, 
rääkides täpsemalt 

endomorfist ehk paksukesest. 
Treeningute ja toitumise põ-
hitõed on üldjoontes kõigile 
samad, olenemata sellest, mil-
lise kehatüübi poole kaldud. 
Eesmärkide saavutamiseks 
tasub aga arvestada oma keha 
eripäradega, olgugi, et keha-
tüübid ei jagune must-valgelt 
üheks või teiseks. Oluline on 
teada, kuidas keha toitumise-
le ja treeningule reageerib. 
Tänases loos tutvustan lähe-
malt mesomorfi ehk atleeti, 
talle sobivat treeningut ja toi-
tumisnippe.

Kergem kui endomorfil
Kui endomorfi ehk paksu-

kese kehatüübiga inimene 
peab oma välimuse paranda-
misel väga palju vaeva näge-
ma nii treeningul kui toitu-
mise jälgimisel, siis mesomorf 
ehk liivakella tüüpi kehaga 
inimene on looduse poolt 
kaasa saanud kehakuju, mis 
allub hästi treeningutele ning 
tulemused realiseeruvad tava-
liselt suhteliselt kiiresti. Vaja 
on vaid motivatsiooni ja tah-
tejõudu.

Mesomorfile ehk atleedile 
on iseloomulikud laiad õlad, 
naistel on sageli peenike piht, 
puusad on õlgadest veidi kit-
samad või siis sama laiad – 
keha meenutab liivakella.

Kaaluga suurt 
muret pole

Atleetliku kehatüübiga ini-
meste ainevahetus on võrrel-
des endomorfide omaga kii-
rem, sest nende organism ka-
sutab funktsioneerimiseks 
väga palju toiduga saadud 
energiat ning rasvu prob-

leemsetele piirkondadele eriti 
palju ei ladestu. Kui lisakilod 
tulevadki, siis kogunevad 
need ühtlaselt kogu kehale.

Kuid nemadki ei tohi enda-
le liiga palju ning ebatervis-
likku toitu lubada, mõeldes: 
„Ah mulle ju liigset keharasva 
ei lisandu.“. Kui liikuda ja toi-
tuda regulaarselt ning seejuu-
res panustada toidu kvalitee-
dile, ei tohiks selle kehatüübi-
ga inimestel aga kehakaaluga 
erilist muret olla.

Jõutreening
Naljaga öeldes peaks selle 

kehatüübiga inimesele juba 
hantli nägemisest keha vormi 
minema. Eelistada tuleks sel-
liseid treeninguid, kus saab 
kehale anda võimalikult mit-
mekülgset koormust, seepä-
rast võiks selle kehatüübiga 
inimesed tegeleda vaheldumi-
si mitme spordialaga. Vahel-
dusrikkus hoiab ära treenin-
gutüdimuse.

Samas ei tohiks ka väga 
laialt ette võtta, võiks piirdu-
da kahe-kolme erineva tree-
ninguga. Näiteks võib valida 
jõutreeningud ja lisaks mõne 
endale meelepärase aeroobse 
treeningu, käia jooksmas, 
kõndimas või suusatamas.

Siinkohal tasub meeles pi-
dada, et eriti just alguses 
võiksid lihastreeningud olla 
ülepäeviti ning nagu ikka 
peaks lähtuma algajale mõel-
dud treeningkavade ülesehi-
tusest. Vastasel juhul ei jõua 
organism ega lihased taastuda 
ning võib tekkida ületree-
ning. Treeningute suhe võiks 
olla umbes pooleks ehk 50 
protsenti treeningutest näda-
las lihastreeningud ja 50 prot-
senti aeroobsed.

Naistel võiks aeroobne 
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Keskmine eeldatav eluiga 
on pikenenud kõigis OECD 
liikmesriikides, Eesti elanike 
keskmine eluiga jääb keskmi-
sele kolme aastaga alla, selgus 
hiljuti avaldatud Majandus-
koostöö ja Arengu Organisat-
siooni (OECD) kogumikust 
„Tervis lähivaates“.

Kogumikust nähtub, et ter-
vislikumad eluviisid, suure-
mad sissetulekud ja parem 
haridus on viimastel aasta-
kümnetel kaasa aidanud eluea 
pikenemisele. Selles on oma 
osa olnud ka kvaliteetsematel 
tervishoiuteenustel.

Kõigis OECD liikmesriiki-
des on keskmine eeldatav elu-
iga pikenenud ning jõudnud 
2015. aastaks keskmiselt 80,6 
aastani. Eeldatav eluiga sün-
nihetkel on kõrgeim Jaapanis 
(83,9 aastat) ning madalaim 
Lätis (74,6). Eesti keskmine 

eluiga on OECD keskmisest 
kolm aastat lühem ehk 77,7 
aastat.

Eluea pikkust mõjutavad 
eluviisid ja tervisepoliitika. 
Kui suitsetamine ja alkoholi 
tarbimine väheneksid poole 
võrra, pikeneks eeldatav elu-
iga 13 kuu võrra. Kümne- 
protsendiline tervishoiukulu-
de reaalkasv ühe elaniku koh-
ta pikendaks aga keskmist 
eluiga 3,5 kuud. Siin, rõhutab 
OECD, on oluline mitte kulu 
suurus, vaid raha efektiivne ja 
sihipärane kasutamine. Eestis 
oli aasta keskmine tervis-
hoiukulude reaalkasv aastatel 
2003-2009 5,6% ja aastatel 
2009-2016 3,6%.

Kogumikus tõdetakse, et 
avaliku sektori ressursside 
paremaks kasutamiseks tuleb 
ülemääraseid kulutusi vähen-
dada. Geneeriliste ravimite 

(koopiaravim – toim.) suu-
rem kasutamine on enamikes 
OECD riikides kaasa toonud 
kulude kokkuhoiu, sellised 
ravimid moodustavad roh-
kem kui 75% müüdud ravi-
mite mahust Ameerika 
Ühendriikides, Tšiilis, Saksa-
maal, Uus-Meremaal ja 
Ühendkuningriigis, kuid vä-
hem kui 25% Luksemburgis, 
Itaalias, Šveitsis ja Kreekas. 
Eestis moodustasid geneerili-
sed ravimid 36% müüdud ra-
vimite mahust.

Antibiootikume tuleb mää-
rata ainult hädavajalikel juh-
tudel. Väljakirjutatud anti-
biootikumide hulk varieerus 
riikides rohkem kui kolme-
kordselt. Kõige vähem kirju-
tatakse antibiootikume välja 
Eestis ja Hollandis.

Enamikus OECD riikides 
tehakse tavapäraselt väikse-

maid kirurgilisi protseduure 
ambulatoorselt, mitte haigla-
ravis. Näiteks tehakse päeva-
kirurgias ligikaudu 90% kata-
rakti (hallkae) operatsiooni-
dest kahekümnes riigis 28-st 
OECD liikmesriigist, mille 
kohta on olemas võrreldavad 
andmed. Vähem kui 60% ka-
tarakti operatsioonidest te-
hakse päevaravis Poolas, 
Türgis, Ungaris ja Slovakkias. 
Eestis tehakse ambulatoorselt 
99% katarakti operatsiooni-
dest.

Patsientide kogemused ars-
tiabi kasutamisel on osa kva-
liteedinäitajatest, oluliseks 
peetakse arstide selgituste 
arusaadavust ning patsientide 
kaasamist raviotsuste tege-
misse. Kergesti arusaadavaks 
hindasid selgitusi 86% Eesti 
patsientidest, OECD riikide 
keskmine on 89%. Raviotsus-

tesse kaasati Eestis 80% ja 
OECD riikides keskmiselt 
83% patsientidest. Mõlemad 
näitajad on 2010. ja 2016. aas-
ta võrdluses paranenud.

Kuigi tervishoiusüsteemi 
kvaliteet paraneb, on inimes-
tel endil suur roll oma tervise 
hoidmisel. OECD riikides on 
suitsetajate osatähtsus vähe-
nenud, kuid üks viiest täis-
kasvanust suitsetab iga päev. 
Sama situatsioon on ka Ees-
tis.

Rasvumise ja tervist kah-
justava alkoholi tarvitamise 
vastu võitlemisel on olnud 
vähe edu. OECD liikmesriiki-
des on alkoholi tarbimine ala-
tes 2000. aastast üldiselt vä-
henenud, kuid mitte kõikides 
riikides. Eestis on alkoholi 
tarbimine langustrendis. Vä-
henenud on tarbimissagedus 
ja korraga tarbitavad kogused 

ning enam eelistatakse lahje-
maid jooke. Hoiakud on 
muutumas, rohkem hinna-
takse vaba aja veetmist alko-
holi tarbimata.

OECD riikides on täiskas-
vanutest 54% ülekaalulised, 
sealhulgas 19% rasvunud. 
Eestis oli 2014. aasta rahvas-
tiku toitumise uuringu järgi 
ülekaalulisi 33,3% ja rasvu-
nuid 18%.

Kogumikus „Tervis lähi-
vaates“ (Health At a Glance 
2017) kasutatakse Tervise 
Arengu Instituudi (TAI) ko-
gutud andmeid Eesti kohta. 
Väljaanne koos lisateabega 
on leitav TAI kodulehel.

Kuulutaja

Tervislikumad eluviisid ja parem tervisepoliitika pikendavad keskmist eluiga

NÕUANDED TOITUMISEKS
Kuna atleetlikule kehatüübile sobivad toidud, mis si-
saldavad rohkesti valku, siis tasuks valida oma me-
nüüsse kana-, kala- ja lihatoite, eelistades seejuures 
lahjemaid tooteid. Samas ei tohiks ära unusta, et valke 
tarbitaks õiges koguses nagu ka süsivesikuid ja rasvu.
Jälgi:
• et sööd korrapäraselt, lisaks põhitoidukordadele 

tuleks menüüsse võtta ka vahepalad (kodujuust, 
salatid või ekstra toidukordadeks mõeldud batoo-
nid);

• mida õhtusem aeg, seda enam peaks vältima sel-
liseid süsivesikuterohkeid toite nagu makaronid, 
kartul, sai, valge riis.

NÄDALAHARJUTUS

KÜKK PLOKIL
Mõju: eelkõige reie esiosa, reie tagaosa, suur tuhara-
lihas.
Sooritamine: võta kätega ploki kangist kinni ning 
tõmba plokk lahti ning liigu sellest eemale nii pal-
ju, et ploki raskused jääksid üksteisest eraldi. Aseta 
jalad umbes õlgade laiuselt harki ning hoia käed 
sirgelt ees. Lükka puusad taha ja lasku põlvedest all, 
kuni täisnurgani ning tule algasendisse tagasi. Jälgi, 
et õlad ega ülakeha ei vajuks harjutuse sooritamisel 
liigselt ette ja et selg oleks kogu aeg nõgus.

treening veidi ülekaalus olla, 
sest tänu sportlikule kehatüü-
bile reageerib keha jõusaa-
litreeningule hästi ning piisab 
kahest-kolmest regulaarsest 
jõusaalitreeningust nädalas, 
et heas vormis püsida. Mui-
dugi juhul, kui eesmärk on 
fitnessaladel lavalaudadele 
jõuda, on soovitused vastupi-
dised.

Meestele, kelle eesmärgiks 
on lihasmassi kasvatamine, 
on atleetlik keha kui taeva-
kingitus, sest jõusaalis arene-
takse kiiresti. Progressiivse 
ehk edasiviiva treeningu alus-
talaks on aga oma treeningu-
kava muutmine teatud aja ta-
gant, sest kui uuendused seis-
nevad üksnes suuremate ras-
kuste lisamises, siis samade 
harjutuste tegemine pika 
perioodi vältel väsitab aju ja 
tekib motivatsiooni puudus 
ning tüdimus.

Korduste arv ühes harju-
tuste seerias võiks olla pe-
riooditi erinev. Näiteks iga 

kolme nädala tagant teha lü-
hemate ja pikemate seeriatega 
tsükleid vahemikus 8-20 kor-
dust, arvestades printsiibiga, 
et pikemate seeriate puhul 
oleks natuke kergemad ras-
kused ning lühemate kordus-
tega tsüklid veidi raskemate 
raskustega. See tagab mitme-
külgsema arengu.

Kui eesmärk on puhtalt li-
hasmassi kasvatamine, siis 
peaks kordusi tegema seerias 
6-12, olenevalt harjutustest ja 
nende iseloomust.

Aeroobne treening
Kestvus- ehk vastupida-

vustreeningut peaks tegema 
jõusaali treeningute vahele 
jäävatel päevadel. Seda võib 
teha nii rattal, jooksulindil, 
sõudeergomeetril kui mõnel 
muul aeroobse treeningu tre-
nažööril. Väga hästi sobivad 
ka intervalltreeningud, kus 
vahelduvad treening ja puh-
kus või kergem ja raskem 
treening. Aeroobset treenin-

gut võib teha näiteks ühel 
korral nädalas rasvapõletus- 
tsoonis, teisel päeval aga na-
tuke suurema pulsisageduse-
ga.

Treenida tuleks kaks kuni 
neli korda nädalas – sagedus 
sättida vastavalt sellele, milli-
sel sportlikul tasemel ollakse, 

millised on eesmärgid ning 
milline hetkevorm. Oluline 
on, et organismil jääks aega 
taastumiseks. Trenni pikku-
sel erilisi piire pole, kuid mi-
nimaalselt peaks vastupida-
vustreeningut tegema pool 
tundi, jõusaalitreening võiks 
kesta tund-poolteist.

Algasend Lõppasend
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Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus kohtus kirjan-
dushuvilistega Rakvere 
juurtega endine õpetaja 
Kersti Salulaid. Naine ül-
litas hiljuti esimese ro-
maani „Ülelahe pumper-
nikkel. Soome tööle”, 
milles ta lahkab humoo-
rikalt ja kohati hingekrii-
pivalt avameelselt eestlas-
test lihttööliste hakkama-
saamist põhjanaabrite 
juures.

Ülle Kask

Kersti Salulaid rääkis, et on 
pikalt töötanud õpetajana, 
aga nüüdseks on ta olnud juba 
kaks aastat Soomes. „Kust tuli 
mõte sellest raamat kirjuta-
da?” küsis ta ja vastas: „Eks ik-
ka elust enesest.“

Salulaid märkis, et Soomes 
elab ja töötab umbes 50 tuhat 
eestlast, kelle hulgas on väga 
palju haritud inimesi nagu 
arstid, kes õpivad Eestis ameti 
selgeks ja leiavad endale ise 
Soomes töö ning eluruumid 
ja elavad väga hästi.

„Mina nendest rääkida ei 
oska, kuna puutusin kokku 
inimestega, kes on otsusta-
nud, et Eestis neile kas pole 
sobilikku ametit või ei maksta 
normaalset palka, kes teevad 
lihtsamaid töid ja elavad ühis-
korterites,“ sõnas ta.

„Ütlen ausalt, et mina olen 
selle kahe aasta jooksul ela-

1. detsembril toimub Rak-
veres Rohuaia 12 ruumides 
järjekorras juba teine Ettevõt-
like Naiste Mess.

Messi eesmärk on julgusta-
da ettevõtlikke naisi ettevõt-
lusega alustama. Võimalus on 
müüa oma tooteid või tutvus-
tada teenuseid, luua suhteid 
teiste naisettevõtjatega ning 
jagada kogemusi. Eelmise aas-
ta messil oli osavõtjaid roh-
kesti ning positiivne tagasisi-
de julgustab sama formaadiga 
jätkama.

9.30 on kohale oodatud 
kõik, kes soovivad oma too-
teid müüa. Uksed huvilistele 
avatakse kella 10st. Ootame 
hulgaliselt ostjaid ja müüjaid. 
Võimalus on soetada kingitu-
si saabuvateks jõuludeks.

Kell 11 algab seminar ette-
võtlikele naistele, kuhu on sa-
muti kõik huvilised teretul-
nud. Osalema on oodata Rii-
gikogu liiget ja MTÜ ETNA 
Eestimaal patrooni Urve Tii-
dust ning Riigikogu naiste-
ühenduse esinaist Liisa 
Oviiri. Saame kuulda kohali-
ke ettevõtlike naiste edulugu-
sid ja nõuandeid, kuidas alus-
tada ettevõtlusega, kuidas 
ettetulevaid takistusi ületada 
ja kindlasti jagatakse ka inspi-
ratsiooni.

13.30 – 15.00 toimuvad 
töötoad. Sirje Vällmann 
MTÜst ETNA Eestimaal viib 

Ettevõtlike naiste mess tuleb taas

läbi töötuba „Praktikult prak-
tikule“, kus saab küsida ette-
võtlusalast nõu, luua kontak-
te, anda teada info- ja kooli-
tusvajadustest. Samuti jagame 
kogemusi erinevate naisette-
võtluse teabekeskuste tegevu-
sest.

Teine töötuba on seotud 
internetiturunduse ja kodu- 
lehe loomise võimalustega ja 
seda viib läbi Lääne-Viru Ra-
kenduskõrgkooli (LVRKK) 
õppejõud Meelis Rebane. An-
takse nõu ja abi lihtsama 
kodulehe loomiseks.

Käelise tegevuse huvilistele 
toimub ka töötuba, kus saab 
ise valmistada saabuvateks 
jõuludeks küünla- või šoko-
laadikaarti. Selle töötoa ma-
terjalid on läbiviija Gristel 

Pärnamägi poolt ning osalus-
tasu 5 eurot. 

Messil on võimalus kasuta-
da lastehoidu ja saada kerget 
kehakinnitust, mille korral-
davad Lääne-Viru Rakendus-
kõrgkooli sotsiaaltöö üliõpi-
lased ja töötajad.

Müügikohtade registreeri-
mine toimub kuni 24. no-
vembrini e-postil pillekoit@
lvrkk.ee või telefonil 
3295962.

Ettevõtlike naiste messi 
korraldavad koostöös LV-
RKK, MTÜ ETNA Eesti-
maal, Lääne-Viru Arendus-
keskus ning OÜ TechLike.

Virve Transtok,
LVRKK õppetooli juhataja

Ettevõtlike Naiste Messi 
seminar eelmisel aastal.
Foto: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Pedagoog pani ameti maha ja läks Soome tööle

nud hoopis teistmoodi, kui 
raamatus kirjeldatud ühiskor-
ter. Olen väga pikalt elanud 
kas kahekesi või päris omaet-
te korteris koos väga kenade 
inimestega. Olen õmblustöid 
ja tehnilist õmblust teinud, 
olen pikalt mõisas elanud ja 
seal oma erialast aedniku 
tööd teinud. Elan seal ka 
praegu ja olen väga rahul,“ 
jätkas naine.

„Aga vahele on sattunud ka 
mõnenädalasi sutsakaid muu-
del töödel ja elu ühiskorteris. 
See elu ongi selline, et kas 

veab või ei, kas sa kannatad 
selle välja või mitte. Sealt see 
raamat hargnema hakkaski.”

Soomlane rasket tööd 
teha ei taha

Kõik ei ole arstid ja Salulai-
di meelest ei tasu Soome töö-
le minnes luua endale illu-
siooni, et kusagil ootab sind 
soe koht. Soomlased otsivad 
ka kerget ja tubast tööd, mis 
liiga raske poleks, aga samas 
hästi raha sisse tooks. Eestlas-
tele pakutakse aga selliseid 
kohti, kuhu soomlased ise 

minna ei taha. On kujunenud 
muster, et Eesti naised on ko-
ristajad ja mehed ehitajad. 
Soomes on tohutu ehitus-
buum. Pooled majad jääksid 
ehitamata, kui meie mehed 
seal ei käiks. Ja nendes firma-
des koristavad ka eesti naised.

Salulaid rääkis, et on elanud 
Turu linnas ja võõrtöölistega 
seoses on talle silma hakanud 
tendents, et pooled bussijuhid 
on migrandid.

„Rooli keeravad kas suisa 
neegrid, ütleme kohe ebapo-
liitiliselt välja, või siis tume-
dat verd mehed, kes räägivad 
omavahel väga tundmatuid 
keeli. Soomlased on aeg-ajalt 
suhteliselt võõravaenulikud, 
eriti pärast suvel toimunud 
terrorirünnakut Turus. Olen 
mõelnud, mis juhtuks, kui 
võõrsilt tulnud bussijuhid 
seal tööd ei teeks. Pooled bus-
sid jääksid seisma,“ avaldas ta 
arvamust.

„Eks see ole juba soomlaste 
heaoluühiskonda sisse prog-
rammeeritud, et nad peavad 
ikkagi endale võõrtööjõudu 
võtma.”

Salulaid kirjeldas, et kui 
soomlane ei saa oma äri jaoks 
kedagi Soomest palgatud, 
vaatab ta kaugemale ja esime-
ne valik on eestlane. Teiseks 
viimasel ajal enim levinud va-
likuks on ukrainlased ning 
muud slaavi rahvad – venela-
sed ja poolakad, kes pakuvad 

odavat tööjõudu ning löövad 
hinnad alla.

Keeruline astmeline 
maksusüsteem

Kui Eestis on maksusüs-
teem selge ja lihtne, siis Soo-
me maksusüsteemist ja büro-
kraatiast rääkides tõdes Salu-
laid, et sealne astmeline tulu-
maks on ettevõtjatele paras 
pähkel, mida pureda. Astmed 
on isegi töökohtade kaupa 
kehtestatud ja juba väike sea-
dusemuudatus võib raamatu-
pidajatele peavalu valmistada. 
Makstakse igaks juhuks natu-
ke rohkem tulumaksu, et mit-
te hirmu tunda ega võlgu jää-
da.

„Millalgi detsembri alguses 
on üldrahvalik rõõmupäev, 
kus tagastatakse enammaks-
tud maksud eelmise aasta eest 
enam-vähem sellise eesmär-
giga, et minge nüüd jõuluoste 
tegema.”

Maksudest ja palkadest rää-
kis Salulaid veel, et kuigi eest-
lased kaeblevad, et meil on 
palgad ja pensionid väikesed, 
peaksime olema õnnelikud, et 
meil pole veel kinnisvara- ja 
automaksu, mis on Soomes 
päris suur.

Ta tõi esile ka sealse päran-
dimaksu. „Kui näiteks Soo-
mes on sulle mingisugune 
maja maakolkas pärandatud, 
siis selle pealt paarkümmend 
tuhat eurot pärandimaksu on 

täiesti normaalne. Umbes nii, 
et müü pigem maja maha, siis 
saad pärandimaksu makstud.“

Soomlased polegi väga 
kinnised

Salulaid toonitas, et oleme 
harjunud pidama soomlasi 
väga kinnisteks inimesteks. 
Soomlased ise pidavat heitma 
nalja selle üle, kui vähe nad 
üksteisega räägivad.

„Minu isiklik kogemus üt-
leb, et ma pole Eestis küll nii 
palju võõraste inimestega tä-
naval suhelnud kui Soomes. 
Kui ikka kõnnitee on natuke 
libe, siis iga vastutulija tahab 
sinuga sellest rääkida,“ jutus-
tas Salulaid. „Hästi palju seiku 
juhtub ka suhtlemise pinnal. 
Eesti ja soome keeles on palju 
sarnaseid sõnu, aga need või-
vad tähendada hoopis erine-
vaid asju,” muigas ta.

„Kui raamatu pealkirjast 
rääkida, siis pumpernikkel on 
selline asi, millest mina va-
rem mitte midagi ei teadnud,” 
märkis vastne kirjanik lõpe-
tuseks. „See on traditsioonili-
ne Soome küpsis ja meenutab 
piparkooki, millel on paks 
glasuurikiht peal.”

Seoses Soome 100. juubeli-
ga, mis tulekul, on präänikuid 
ka Soomemaa-kujulisi. Kersti 
Salulaid oli kirjandusõhtule 
pumpernikkeleid kaasa võt-
nud ja jagas neid lahkelt pub-
likule.

Kersti Salulaid kirjutab 
oma esimesse raamatus-
se autogramme. 
Foto: Ülle Kask

Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

VAHETUS

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

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

JÄRVAKANDI, 
TURU tn 1

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

VINNI, 
SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

RAKVERE 
KESKLINN, 
LAADA 16
87 m2, II korrus

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LEMBITU 4, RAKVERE

• Hea asukoht ja planeering

• Aknad lõuna poole

• Hea seisukord

24 900 €

527 101178,6 m², II k

41 000 €

  47,5 m², II k

35 000 €

• 3 tuba, köök, saun eraldi

• Vesi, kanal. trass kinnistu piiril

• Kinnistu suurus 853 m² 

MÜÜA MAJA 
VOORE TN, NÄPI KÜLA

527 1011

527 1011

45 m², II k

43 000 €

527 1011 74,3 m²

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
ÜLESÕIDU TN, TAPA

• Hea asukoht ja planeering

• Toad eraldi

• 2 rõdu

29 000 €

527 1011  149 m²

• Kinnistu 1,4 ha, Kundasse 4 km

• 2 tuba, köök, saun, kelder

• Puukuur, kaev, elekter

 MÜÜA MAAMAJA LILLEMÄE, 
VIRU-NIGULA VALLAS

68 000 €

527 1011 96 m²

MÜÜA MAJA 
KOIDU TN 12, RAKVERE

• Palkmaja, 2 korrust, 6 tuba

• Abihoone/saun, kuur, garaaž

• Kinnistu 750 m²

MÜÜA 2-TOALINE AHJUKÜTTEGA 

KORTER RAKVERES

• Toad eraldi, heas seisukorras

• WC ja dušš, õhksoojuspump

• Madalad kulud

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler/hindaja

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve 

Rakvere ,  F.G Adofi 12 ,  üp 
66,9 m2, III k, rõdu, rem vajav 
H: 36 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,9 m2, 
I k, rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Seminari 34, üp 61,9 
m2, II k, rõdu, renoveeritud, ahi- 
ja el küte H:48 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle

Vihula v, Võsupere k, II k, 66,9 
m2, rõdu, kamin H: 10 000 € tel: 
50 13 658 Anu

KOLMETOALISED KORTERID

ÜHETOALISED KORTERID

Rakvere, L.Koidula 8, üp 25 m2, 
II k, ahiküte H: 12 000 € tel: 50 
13 658 Anu

Kunda,   Tammiku põik 2, III k, 
üp 39,6 m2, enampakkumine, 
H: 480 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu

Tapa, Fr. R.Kreutzwladi tn 
19, üp 42,7 m2, I korrus, rõdu 
H: 30 900 €  tel: 51 16 466 Helve

Tapa, Roheline 16, üp 26,4 
m2, III korrus, vajab remonti. 
H: 8 900 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID

Väike-Maarja, Tamme, III, 
77,1 m2, hea seisukord H: 23 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Vihula v, Võsupere k, III k, 
81,7 m2  H: 17 000 € tel: 50 13 
658 Anu

ÄRIPINNAD
Väike-Maarja v,  Kaarma k, 
põllumajanduslik tootmishoone 
ja – tootmismaa, krunt 379 000 
m2, hoone 2932 m2, elekter, vesi, 
maagaas H: 69 000 €  tel: 51 16 
466 Helve

KAHETOALISED KORTERID

Kunda, Pargi 18, II k, üp 43,9 m2  
H: 12 000 € tel: 50 13 658 Anu

Tapa, Roheline 20a, III k, üp 
38,1 m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Tamsalu, Sääse 8, III k, üp 47,2 
m2 H: 8 900 € tel: 51 16 466 Helve

Kiviõli, Uus 5a, III k, üp 53,7 m2  

H: 4800 € tel: 50 13 658 Anu

Väike-Maarja,  Pikk 24, II k, üp 
49 m2, enampakkumine  H: 3 700 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Rakvere, Lina tn, krunt 810 
m2, üp 99 m2, kaasomand, 1/2 
kinnistust H: 21 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere, Seene tn, krunt 592 
m2, üp 155,2 m2, paariselamu 
H: 115 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Väike-Maarja al,  Aia tn, 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 
m2, krunt 2038 m2, palkmaja 
H: 8900 € tel: 51 16 466 Helve

Haljala vald, Aaspere küla, 
Kase, II k, ridaelamuboks 120 
m2, hea seisukord H: 28 700 € 
tel: 58 00 3648 Merle

Ambla v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 
2077 m2, üp 368,3 m2 (v.a üks 
korter 45,7 m2). H: 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2, pool maja, krunt 
1615m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

MAJAOSAD

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2, 5 tuba, 
saun, garaaž H: 70 000 € tel 58 
00 3648 Merle

SUVILAD

ÜÜR

2toal korter Kundas, Pargi tn 4 
II korrus, üp 37,4 m2, ÜÜR: 70 
€/kuu + komm kulud  tel.: 50 
13 658 Anu

Büroopind Rakveres, Haljala 
tee 5, II korrus, üp 100 m2, ÜÜR: 
2 €/m2 + komm kulud  tel.: 50 
13 658 Anu

MAA
Haljala v, Haljala al, Metsvindi 
tee 3/ Rakvere mnt 23, krunt 
9726 m2, ärimaa, müüakse koos 
elamuga, krunt 1,10 ha, üp 291,2 
m2, H: 69 000 € tel: 50 13 658 Anu

Rakvere, Kesk tn 33a, krunt 
1451 m2, elamumaa, H: 11 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Vihula v,  Natturi  k ,  krunt 
1,48ha,  maatulundusmaa 100%, 
enampakkumine H: 110 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Vinni v, Roela, Järve 6, III 
k, 80 m2, rõdu, küte puudub  
H: 12 000 € tel: 50 13 658 Anu

7 tuba:  Tamsalu v, Porkuni k, 
II k, 186,3 m2 (terve II korrus) 
H: 15 000 € tel: 51 16 466 Helve

Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah.seisukord H: 47 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

Kunda, Mageranna tee, krunt 
2665  m2, üp 110,8 m2 H: 23 000 
€ tel 50 13 658 Anu

Haljala v, Haljala al, Rakvere 
mnt 23, krunt 1,10 ha, üp 291,2 
m2, müüakse koos ärimaaga 
Haljala al, Metsvindi tee 3, 9726 
m2 enampakkumine H: 69 000 € 
tel: 50 13658 Anu 

Rägavere v, Põlula k, krunt 
65068 m2, üp 109,7 m2 H: 45 000 
€ tel 58 00 36 48 Merle

Vihula v, Adaka k, krunt 21700 
m2, üp 95,8 m2  H: 75 000 € tel: 
58 00 36 48 Merle

Rägavere v, Mõedaka k, krunt 
2000 m2, üp 63,2 m2, H: 28 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Karja 39, krunt 774 m2, 
üp 197,6 m2  H: 86 000 € tel: 50 13 
658 Anu 

MAJAD

TAPA, JAAMA 1
59,8 m2, II korrus
VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

• Oled huvitatud 2toalisest ahjuküt-
tega korterist Väike-Maarjas? Uus 
elekter, vahetatud aknad, wc-pesu-
ruum, köögimööbli võimalus. Majal 
uus katus, vahetatud trepikoja ja 
keldri aknad ning välisuksed. Korteri 
juurde kuulub kelder, puukuur ja ga-
raaž, aiamaa võimalus kokkuleppel. 
Toimiv ühistu ja kauba peale head 
naabrid. Tel 5664 5350

• Müüa 3toaline korter kesklinnas. 
Tel 5568 7187

• Müüa 3toaline korter (otse oma-
nikult) Tapal Turu 3 I korrusel. 
Sanitaarremont tehtud, tühi, hind 
21 000 €. Korteril on hindamisakt. 
Helista 524 0514 ja läheme vaatama!

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

• Müüa Rakveres ½ elamust. Tel 
5358 6829  

• Müüa hoonestatud kinnistu 
Harjumaal. 1264 m2 elamumaa. 
Seni elatud aastaringselt 10 aastat. 
Korras aed ja viljapuud, marjapõõ-
sad, hekk, palju erinevaid püsililli, 
sobiks maakoduks kultuuriinimes-
tele. Pliit, soemüür, õhksoojuspump. 
Otse omanikult. Vahendajatel mitte 
tülitada. Tel 5192 5428. Hind 39 000 
€. Müügiga kiire!

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

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

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

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

• Ostan Rakveres või Haljalas remon-
ti vajava 2- või 3toalise korteri. Oo-
datud kõik pakkumised. Tel 518 8770

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

• Ostan 4toalise korteri Rakveres või 
kolme magamistoaga maja linna 
ääres. Tel 5694 7478

• Soovin osta maja Lääne-Virumaale 
Rakke valda. Tel 5332 3806

• Ostan maja Lääne-Virumaale. Tel 
506 9683

• Ostan Lääne-Virumaal maja hin-
naga kuni 10 000 €. Tel 5614 1352

• Ostan soodsalt Rakveres või lä-
hiümbruses garaaži või väiksema 
laoruumi. Tel 5614 1352

• Ostan garaaži Rakveres. Hind vä-
hem kui 1000 €. Tel 5550 0588

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara .  Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

•  Va h e t a d a  v õ i  m ü ü a  2 t o a -
line kõigi mugavustega korter 
Kundas muu kinnisvara vastu. 
www.kv.ee/2890337. Tel 5550 0588

• Anda inimesele 2toaline puuküt-
tega korter Rakvere kesklinnas, kes 
saab hakkama koeraga ning hoiab 
kodu korras. Tel 528 5416

• Soovin üürida 1toalise ahjuküttega 
korteri, nõus ka abistama majapi-
damistöödega. Tel 5877 7923, 5878 
0820

• Soovin üürida 1toalist puuküttega 
korterit, võib vajada vähest remonti. 
Vee ja wc olemasolu vajalik, võib olla 
ka eramajas, nõus aitama majapida-
mistöödega. Tel 5877 7923

KINNISVARA
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• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima kvaliteedi ja 
hinnasuhtega. Tel 508 6455

• TS Service OÜ teostab teie veo-
autodele rehvi- ja remonditöid 
mõistliku hinna eest. Asume Sõme-
ru vallas, Näpi tee 1. Lisainfot küsi 
julgelt telefonil 5624 6998 või vaata 
meie kodulehelt www.tsservice.ee

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Veo- ja tõste-teenus. Külmu-
nud trasside sulatus. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

• Puksiir-ja veoteenus. Tel 5558 
5956

• Veo- ja tõsteteenus. Rak-
so Transport OÜ. 5667 5947. 
www.rakso.ee

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

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

SÕIDUKID

TEENUSED

ANNAN ÜÜRILE

OST

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

• Soovin üürida 1- või 2toalise 
korteri pikemaks ajaks (soodsalt). 
Tel 522 5337

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

• Perekond soovib üürida 4toalist 
või suuremat maja või korterit 
pikemaks ajaks (sobib ka hilisema 
ostuvõimalusega). Maja või korter 
võiks asuda Rakveres või selle lähi-
ümbruses max 15 km, võib vabaneda 
ka kevadel, maksimaalselt aprillis. 
silver.saar80@gmail.com Tel 5837 
0716

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

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
möbleeritud korter Jaama tn, üür 
170 € + kommunaalmaksud.  Tel 
515 4870

• Üü r i l e  a n d a  1 t o a l i n e  p u u -
kü t t e ga  k o r t e r  ( 3 8  m 2)  R a k-
v e r e s ,  I  k o r r u s  P i k k  3 7 .
Üür 190 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Anda üürile Pajustis 1toaline 
elektri küttega möbleeritud korter I 
korrusel. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline möb-
leeritud keskküttega korter. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline elekt-
riküttega korter (möbleeritud, vaba-
neb 10. dets). Tel 5624 4605

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üür 
70 € + elekter. Tel 527 0058

• Anda üürile Tapa linnas erinevad 
1-3toalised korterid. Tel 511 0478

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline mugavustega korter. Tel 
5358 6829

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter kesklinnas. Hind 170 
€ + maksud, remonti vajav, vabaneb 
1. detsember, ettemaks 200 €. Tel 
5646 4290 

• Üürile anda või müüa 2toaline 
korter Sõmerul Astri 3. Tel 5622 7861

• Anda üürile 2toaline väga heas 
korras korter Haljalas. Hea asukoht 
ja mõistlikud kulud, ahjuküte. Helis-
ta kindlasti. Tel 5667 0958

• Anda üürile 3toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakveres, Kungla 
tänav 5. Üür 250-275 € + KÜ arve. 
Tel 521 8177

• Anda üürile Ubjas 3toaline elekt-
riküttega korter (vabaneb dets algu-
ses). Tel 5624 4605

• Anda üürile maja Haljalas 3 tuba 
+ köök, ahjuküttega. Täpsem info 
telefoni teel. Tel 509 4738

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Audi A4  Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine me-
tallik, universaal, kliimaautomaatik, 
kesklukk, 4 x el.aknad, talverehvi-
del, korralik, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 12/2018, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Cadillac BLS-08 TD, ma-
nuaal, palju uusi osi, sõidukorras, 
juliono@hot.ee. Tel 53 952637

• Müüa Citroen Xsara Picasso 2006. 
a. Hind 1200 €. Tel 515 0641

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

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

• Müüa Ford Mondeo 1996. a, sõidu-
korras, ülevaatus kehtib, hind 400 €. 
Tel +3550801 5212

• Müüa Opel Vectra Elegance 
Station Wagon 1,9CDTi 01/2005. 
a, turbodiisel, automaatkast, tume-
sinine metallik, universaal, kliima, 
kesklukk puldist, 4 x el.aknad, veo-
konks, originaal valuveljed ja palju 
muid lisasid, sõiduk on heas korras, 
kehtiv ülevaatus 2018, ökonoomne, 
soodsalt! Tel 5903 7780

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2005. a, 74kW, turbo-
diisel, kuldne metallik, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, talverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
tehnilise ülevaatuse 04/2018, su-
perökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,6i 04/2003. a, 77kW, bensiin, 
tumeroheline metallik, universaal, 
hooldusraamat, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, veokonks, roosteta, kor-
ralik, läbinud tehnilise ülevaatuse 
04/2018, ökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo S60 2.4D 120kw, 2005. 
a. Tel 5871 4061

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

• Müüa talverehvid 205/55/16, 
kasutatud mustri sügavus 6-7 mm. 
Tel 513 6690

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

• Müüa Volkswagen Caravellei valu-
velgedel MS rehvid 15ET59/205/65-
15. Tel 5346 7873

• OSTAN ALL VÄLJA TOODUD AU-
TOSI , PEAASI ET SÕIDAKS ! AUDI 
A6 C4 2.3/2.6/2.8 , TOYOTA CARI-
NA, TOYOTA CAMRY, MERCEDES 
190 , MERCEDES BENZ 230, MIT-
SUBISHI SPACE WAGON 1991-1998. 
a, MITSUBISHI GALANT 1988-1995. 
a, NISSAN MAXIMA 1995-2000. 
a, TOYOTA PICNIC 1996-2000. a, 
MAZDA 626 1988-1991. a, MAZDA 
626 COMBI 1997. a, OPEL VECTRA 
1993-1995. a, MERCEDES BENZ 
E270, VW GOLF 3 1.8 AUTOMAAT, 
MERCEDES 124 2.3, BMW 525 E34 
2.5, 141kw. Tel 5309 2650

• Ostan ilma tõstukita, katkise 
tõstukiga või komplektse met-
sakäru, MTZ-ile. Või müün ära 
uue tõstuki, on veel väike tõstuk! 
Samas müüa käru, 2PTS-4! Tel 
527 2564

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Ostame igas seisukorras sõidu-
keid, hea pakkumise korral kiire 
tehing. Helistage ja saate teada, 
palju me teie auto eest pakume! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 1h 
jooksul! Tel 5612 3431

• Ostan VAZ-i, Moskvitši, UAZ-i,-
GAZ 21, 24. Uusi plekke, stangesid, 
tulesid, uusi veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

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

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

TORUTÖÖD
Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

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

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5341 3351, 5306 0060

Rakmettrans

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E,K,R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD
Kandevõime 15 t, kraana,

kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 56856320

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Teostame lamekatuste ja viilkatuste 
ehitustöid ning ka katuste remont-
töid.www.melsen.ee Tel 58455717

• Teostan ehitus- ja remonditöid 
nii eramutes, kui korterites. Kui 
vaja vahetan ukselukke ja teen 
ka santehnilisi töid. Tel 5664 
4827

• Üldehitustööd: puukuurid, garaa-
žid, saunad. Tel 5685 6320

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja 
san.tehnilised tööd, siseviimistlus-
tööd, plaatimine, tapeetimine, värvi-
mine, parketipaigaldus. Tel 518 7979

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

• Majade ja korterite remondi-
teenused, siseviimistlustööd. Tel 
5670 9080

• Ehitustööd, maalritööd, plaa-
timine. Tel 5633 1530

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Vannitoad, 
siseviimistlus, soojustamine, vood-
rivahetus, terrasside ehitus, san.
tehnilised tööd. Hinnad mõistlikud. 
Tel 5373 4876

• Plaatimised, pahteldus, tapeeti-
mine, soojustus ja parketi paigal-
dus. Korterid, saunad, majad. Tel 
504 5560

• Plaatimistööd, vannitubade ja 
saunade remont. Töö kvaliteetne 
ja korralik, suur kogemus. Tel 5670 
9080

• Plaatimine ja muud ehitusre-
mondi tööd. Tel 5606 9271

• Sooda-, klaasi –ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Soojustan-ja polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

• Valmistan uksi ja aknaid teile so-
bivas mõõdus. Tel 5349 6065

• Põrandatööd: laud-ja parkettpõ-
randate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine.Tel 5829 2584, 
email einart63@hot.ee

• Elektritööd pädevusega elektri-
kult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

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

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 557 4792

• Settekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni 
vallas ja lähiümbruses. Võimalik 
sõlmida perioodilisi teenuse osuta-
mise lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

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

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.ee

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

Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

 

 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 

 

Avatud T-R 10-17,  L 10-14
Laada 20

SUUR SOODUSMÜÜK ALANUD!

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija  ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487 Vaiko

• Korstnapühkija- ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Puu-ja võsalõikamine. Tel 5670 
9080

• Puulehtede koristus ja äravedu. 
Tel 5660 3585

• Ansambel alates 200 €, õhtujuht. 
Tel 5190 1697

• Felix Bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

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

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

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

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

• Kodumasinate remont ja paigal-
dus (külmkappide, pesumasinate, 
nõudepesumasinate, mikrolai-
neahjude jne.) Teenus võimalik ka 
kodukutsel. Tel 5648 7258

• Pakun raamatupidamisteenust 
väiksematele firmadele ja kor-
teriühistutele. Korteriühistu esi-
mehe töökogemust 15 aastat ja 
raamatupidaja töökogemust 20 
aastat. Hinnapakkumise saami-
seks kirjuta: arbutusoy@gmail.com

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

• Torni juuksurid: Liis, tel 56816206 
ja Alli, tel 56203174 ootavad teid 
Rakveres Laada 14. Küünetehnik 
(pediküür) Siiri, tel 56339634. Uu-
dis! Meiega liitus massöör Tiina, tel 
5567 3125

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

• Jõuluvana unustas vitsakimbu 
maha, kingikoti aga peitis tulles 
selja taha. Kui sinagi tahad, et jõu-
ludel tuleks jõulutaat sinu koju ja 
muudaks teie pere jõulud meeldi-
vaks, siis see on just sinule. Pakume 
jõuluvanateenust Rakveres ja selle 
lähiümbruses (10km). Broneeri juba 
varakult! Tel 5627 0848

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

KODU

KÜTTEPUUD

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

• Soodsalt müüa uusi ja kasutatud 
kodu- ja tööstus õmblusmasinaid, 
samuti tsaariaegseid ja nende osasid 
tarvikuid, kääride teritus jne. Tel 
558 8429

• Müüa soodsalt puidust piirdeliis-
tu ja töökorras koorelahutaja. Tel 
5663 1557

• Müüa kaks mugavat tugitooli, 
beež riidest kate ja puitdekooriga 
käetoe otsad. Hind 40 €. Tel 5667 
0958

• Müüa keraamilist põrandaplaati 
30x30 kogus 100 m2. Hind soodne. 
Tel 502 8156

• Müüa kaseluuad 0,75 € tk ja luua-
varred 0,35 € tk kohale toomisega. 
Tel 5357 6378

OST

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

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 503 1849

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

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 5825 7222

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

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

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

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

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%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

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

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

• Müüme 3m leppa. Tel 5012 905

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

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

• Kuivad pliidipuud. Segapuit, 30 
cm. Pakitud 40 l võrk-kottidesse. 1 
kott/1,80 ja saarepuu 1 kott/2,10, pii-
ratud kogus. Transport. Tel 501 2326

• Aastaringselt halupuud 30-55 cm. 
Halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti. 
Helistage ja küsige milline kogus ja 
halupuu teid huvitab. Tel 503 0311
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• Müüa toidukartulit “Agria”, “Lau-
ra”, “Leyla”.  Asukoht Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 1553

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

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

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

• Müüa mittestandardset toidukar-
tulit. Tel 5807 9555

• Meemeister OÜ, Vana-Vinni. 
Toiduplastämber 1kg – 7 €, klaas-
purk 900 g - 6,50 €. Koduleht: 
www.Meemeistrimesi.ee. Rak-
vere piires kohale toimetamine 
tasuta. Tel 5396 7664

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Va-
jadusel tükeldamine. Tel 5354 3002 
või 505 9151

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

• Tapamaja müüb emise lihakeha-
sid kohale toomisega. Tel 5351 7414

• Müüa söödajahu, söödateravilja. 
Transpordivõimalus. Tel 517 7561

• Oder 0,15 s/kg ,nisu 0,20 s/kg, 
jahuna +5s/kg. Vajadusel vedu. Tel 
520 0783

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.ee
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kuulutuse tekst

kuulutused.kuulutaja.ee

Saada
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus 
ei vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu 
õigsuse eest vas-

tutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei aval-
da võlanõude ja lehe 
mainet kahjustavaid 

kuulutusi.

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

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 KASVAVAT

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

EHITUS

VANAVARA

LOOMAD

TEATED

TUTVUS

MUU

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Müüa saksa lambakoera kut-
sikad. Tel 5692 15399, 5866 3155

• Võtan hoida Teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Anname ära konte lemmik-
loomadele Huljal. Tel 501 0270

• Raietööd, metsa väljavedu trakto-
riga. Tel 520 9687

• Oktoobrist toimuvad erinevatele 
keeletasemetele ja gruppidele vene 
keele suhtluskursused täiskasva-
nutele. Kui sa oled huvitatud heast 
keeleoskusest, siis mine veebilehele 
www.apkeelekursus.eu ja registree-
ru, sest julge suhtlemine viib ees-
märkide täitumiseni. Tel 53444542

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14. Müügil palju 
huvitavat ja vajalikku, nt pesuma-
sin Riga 17. 

• Elektritarvete kaupluses  Rak-
veres Lai tn 3A “Piibele Kohvik” 
ruumides pakkumisel sügiseselt 
soodsa hinnaga LED Prožektorid. 
Olete oodatud kaubaga tutvuma! 
www.elektritarbed.ee

•Kallid sõbrad! Olete oodatud uude 
kauplusesse Rakveres Jaama pst 11 
esimesel korrusel. Avatud E-R 10-17 
ja L 9-15. Riiete jae- ja hulgimüük, 
alates 10 asjast tavariided 1,80€/tk 
ning joped, kombed, parkad jne 3€/
tk. Üksikult ostes hinnad veidi kõr-
gemad. TULE SORTEERIMA! Riided 
nii lastele, naistele ja meestele! Ja 
meie uus kauplus vajaks ka tööta-
jat, worknet@hot.ee. Kohtumiseni 
Jaama  pst 11

• 45 aastane mees tutvub Rakvere 
naisega püsisuhte eesmärgil. Tel 
5878 6730

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Družba, kreissaag, keevi-
tustrafo, trafo 380/220. Tel 5322 6176

• N Õ U A N D E L I I N 
tel 900 5020. Kui elumure vaevab 
ja vajad hingeabi, anname soovi-
tusi. Vastame eraelu, tööd ja ter-
vist puudutavatele küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min. 
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Täname kõiki, kes olid meile 
toeks sel raskel hetkel, kui 

saatsime viimsele teekonnale 
meie armsa 

VAIKE RÕÕMU 
Leinajad

Siiras kaastunne Aili 
Metsapõllule
KALLI ISA

kaotuse puhul. 
HkscaN-i 

vorstitoodete pakkimine

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

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

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Petersell kg 10,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 8,00

Porrulauk kg 3,00

Mugulsibul kg 1,50

Tomat kg 3,00 3,50

Roheline tomat kg 1,50

Värske kapsas kg 0,40

Hapukapsas kg 1,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Mustrõigas kg 1,50

Küüslauk kg 8,00 10,00

Kõrvits kg 1,00

Kibepipar kg 10,00

Jõhvikad liiter 4,00

Õunad kg 1,00 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 4,50

Kreeka pähklid kg 4,50 5,00

Maapähklid kg 4,50

Seemned lindudele 5kg kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, L kella 10st liiter 0,67

Turul veel müügil:
* käsitöö - soojad kududmid, kalmuseaded

* tööstuskaup - riided ja jalanõud
* igal laupäeval saunavihad

AVATUD KÖÖGIVILJA KIOSKID!

Reedel, 17. novembril turul 
PEIPSI KALA müük!

HINNAD RAKVERE TURUL

Jäi palju veel soovida, 
jäi palju veel igatseda,
jäi palju veel luua
ja suur soov palju teistele anda.

Avaldame kaastunnet lähedastele 
MAARJA TSÕNDUK

kaotuse puhul. 

Grossi Toidukaubad „Kevad“ kollektiiv 

Juba aastaid on Vinnis 
igal aastal korraldatud 
noortele tehnikahuvilis-
tele ettevõtmisi, mis 
koondunud nimetuse al-
la Vinni Tehnikapäev. 
Tänavune aasta on olnud 
eriti produktiivne – ke-
vadisele lisandus nüüd 
isadepäeva künnisel veel 
teinegi, sügisene tehni-
kapäev. Veidi müstilise 
daatumiga – 11.11 kell 
11.11 – algas Vinni-
Pajusti Gümnaasiumis 
kaks võistlust.

Seidi Lamus-Tšistotin

Juba neljandat korda võistle-
sid Vinnis robootikud. Vinni 
Puhhi Robootikavõistlus Vin-
ni IV Espitsjoon tõi seekord 
gümnaasiumi aulasse võist-
lema kaheksa tiimi kuuest 
erinevast koolist (Tartu Kesk-
linna Kool, Tartu Herbert 
Masingu Kool, Rakke Kool, 
Väike-Maarja Gümnaasium, 
Tamsalu Gümnaasium ja 
Vinni-Pajusti Gümnaasium). 
Võistlejaid oli kokku 18.
Võistluspinget jagus kuni 
viimase võistkonna viimase 
katseni, kui Tamsa Juuniorid 
lükkasid neljandale kohale 
tartlaste võistkonna Konnaja-
lakreemikoogilabidavarrepi-
kendusjuhe ning eelviimase 
katsega napsas endale teise 
koha võistkond Tamsa 1. Nel-
jandat aastat järjest võidut-
ses Tartu tiim This Is Made 
Of Bricks, eesotsas pikaaegse 
liidri Liis Rossneriga.
Võistlust kokku võttes ütles 
Espitsjooni korraldaja, Vin-
ni Roboringi juhendaja Mai 
Pitsner: „Neli aastat oleme 
pidanud Vinni Espitsjooni 
väikese ja sõbraliku võistlu-
sena – sõprade kokkusaami-
sena. Järgmisel aastal tähista-
me juubelit ning eesmärk on 
korraldada robootikavõistlus, 
mida Vinni vallas varem näh-
tud ei ole“.

Automudelism
Samal ajal, kui kooli aulas 
möllasid robootikud, kogu-
nesid keldrikorrusele noored 

Vinnis osales 24 noort võist-
lejat kuuest Eesti mudeli-
klubist. Paide ANK RC Teami-
le, kes alaga tegeleb esimest 
aastat, oli võistlusdebüüt 
üliedukas – Randolf Alt võitis 
esikoha. Teiseks jäi sel võist-
lusel Roberta Jürna Vinni RC 
klubist (tema osales ka ro-
bovõistlusel – kes tahab, see 
jõuab!). Kolmanda koha sai 
Sten-Marten Villenthal Halja-
la klubist. Võistlustel osalesid 
ka Põlgaste RC, Voore Noored 
RC ja Tartu klubi. 
Korraldajate sõnul võis pealt-
vaatajate kisa järgi finaalsõi-
dus tunduda küll, et tegemist 
on mitte noorte hobitege-
vuse, vaid vähemalt F1 või 
WRCga. Sama tunnistas ka 
RCmaailma hing ja ühtlasi 
kogu selle võistluskarussel-
li peakohtunik Bruno Vaher, 
kelle vastupidavus neil võist-
lustel tõsised tuleristsed sai.
Aga see oli kõigest algus, tõe-
line võistlushooaeg on alles 
ees. Järgmine etapp toimub 
juba eeloleval laupäeval suu-
rel võistlusrajal Väike- Maarja 
mudelihallis, kus ühe katuse 
all ja ühisel võistluspäeval 
kohtuvad nii alustajad kui 
profid. Lisainfot võistluspäe-
va kohta leiab www.vmrc.ee.

Droonindus
Igal aastal on Vinni Tehnika-
päeval tutvustatud ka mõnd 
uut tegelusvaldkonda. Kui 
eelmisel aastal oli selleks au-
tomudelism, millest nüüd-
seks on kasvanud välja uus 
võistlusformaat, siis sel aastal 
oli üheks tutvustavaks tege-
vuseks droonindus.
Et droonilend sugugi imeliht-
ne pole ja nii mõnigi huvili-
ne oma tiivikutega sõbrast 
imekiiresti lahti on saanud, 
tuleb droonilennundusega 
tegelemist rohujuuretasan-

dilt õppima asuda. Esimeseks 
sammuks sel teel on drooni-
simulaator, kus ehtsa puldiga 
saab arvutiekraanil drooni 
juhtida. Erinevalt päriselust 
saab simulaatoril teha restar-
di ja otsast alustada, liimipoti 
juurde ja varuosapoodi pole 
tarvis tormata.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
8. klassi õpilased Vadim Bai-
kov ja Raimond Järg otsusta-
sid oma loovtöö siduda just 
droonide ja Vinni koduvalla-
ga. Nemad olidki juhendamas 
huvilisi Vinni Tehnikapäeval, 
et droonisimulaatoriga len-
damisest õiget lennutunnet 
saada.

EV100 kingitus
Ise simulaatoriga lendamise 
nippe vallates tekkis noor-
meestel mõte, et neid võiks 
ka teistele jagada. Vinni Val-
lavalitsuse poolt EV100 kingi-
tustevooru esitatud ja toetuse 
saanud projekti „Lennukalt 
Virumaal – 100 pildiga 1000 
km2“ käigus selgitatakse väl-
ja koduvalla 100 huvitavamat 
objekti.
Koostööpartnerite kaasabil 
viiakse läbi algõpe ja prakti-
kum droonijuhtimises, droo-
niga filmimises ja hilisemas 
pildimaterjali töötluses ning 
montaa�is. Järgneb suure-
mõõtmeliste piltide trükkimi-
ne väljanäituste jaoks.
Nii ühendatigi „mitu head, et 
saaks veelgi parem“ ja nüüd 
on Vinni vallas Ulvis, Laek-
veres, Muugas, Tudus ja Vi-
ru-Jaagupis kavas läbi viia 
ka droonisimulaatori algõpe 
ning praktikumid. Simulaato-
rid on selle tarbeks hangitud.
Kas ka droonindusest Vin-
ni-mail  uus traditsioon kuju-
neb, veel ei tea, aga kaks ilma 
kolmandata ju tavaliselt ei 
jää...

Vinni Tehnikapäev tõi taaskord midagi uut

automudelismi huvilised. 
Algas üle-eestilise noorte 
automudelismi võistlus-
sarja Indoor Offroad 2017/ 
2018 sisehooaja esimene 
võistlussõit. Tegemist on nn 
„Juunior-liigaga“, kus võist-
lejate kriteeriumiks see, et 
nad on raadio teel juhitavate 
autode võistukihutamisega 
tegelenud vähem kui kaks 
aastat. Võistlejate endi vanus 
pole üldse määrav, sel mõõ-
duvõtul oli osalejaid vanuses 
viiest kahekümne viie eluaas-
tani.
Võisteldakse 1/16 ja 1/18 
mõõtkavas raadio teel juhita-
vate neljaveoliste autodega. 
Sarja eesmärk on populari-
seerida automudelismi kui 
atraktiivset huvitegevust ka 
Eesti noorte seas. Nõuka-ajal 
olid Eesti mudelistid kuulsad 
üle kogu suure Nõukogude 
Liidu, praeguseks on Põh-
jamaad meist peajagu üle – 
oleks aeg järelkasvu kasvata-
da.
Võistlussarja esimesel etapil 

Automudelismi võistluse esikolmik 
vasakult: Roberta Jürna (II koht), 

Randolf Alt (I koht) ja Sten-Marten 
Villenthal (III koht). 

Foto: Gustav Saar
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RAHVAMAJA
HALJALA

27. NOVEMBER

VABA AEG

Nädala alguses avati Rakve-
re Teatrikinos näitus „Eesti 
Näitlejate Liit 100. Näitleja 
portree“, mis tähistab liidu 
ümmargust aastapäeva. Väl-
japanek jääb avatuks 13. jaa-
nuarini ning seda saab külas-
tada Teatrikino lahtioleku ae-
gadel kolmapäevast pühapäe-
vani kell 14 – 21.

Eesti Näitlejate Liit on Eesti 
kutseliste näitlejate loomeliit 
ja ametiühing, kus on tänase 
seisuga 518 liiget. See asutati 
3. mail 1917. aastal.

Näituse „Eesti Näitlejate 
Liit 100. Näitleja portree“ kü-
lastajatel on võimalus viibida 
60 minutit koos Eesti näitle-
jaga. Kes on need, kes sada 
aastat pärast liidu loomist sel-
le moodustavad?

Näituse põhiosa on inspi-
reeritud Gillian Wearingu 
maailmakuulsast videotööst 
„60 minutes silence“. Seda 
iseloomustavad küsimused: 
Millised on need inimesed, 
kes seda ametit peavad? Kui 
lähedale me neile tegelikult 
pääseme? Näituse idee autor 
ja kuraator on Gert Raudsep, 
näituse kujundaja Maret 
Kukkur, heliinstallatsioon 
helilooja Marianna Liik (Eesti 
Muusika Päevad).

Näituse väiksem osa kes-
kendub portreesarjale „Kadu-
nud näitlejad”, kus küsitakse: 
kuidas loobumine sündis? 
milliseid tundeid tekitas too-
na ja milliseid mõtteid tekitab 
praegu? kas nad igatsevad se-
da ametit taga? kas näitleja 

ametist on võimalik üldse 
loobuda? kas “kadumine” on 
võimalik? Autoriteks on Erni 
Kask ja Peeter Rästas loomin-
gulisest ühendusest nu.
unioon.

Näitus valmis Eesti Näitle-
jate Liidu, Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumi, EV Kul-
tuuriministeeriumi, Eesti 
Kultuurkapitali, ERRi, nu.
uniooni koostööna.

Rakvere Teatrist andsid 
oma panuse näituse õnnestu-
misele Eduard Salmistu, Ma-
dis Mäeorg, Velvo Väli, An-
neli Rahkema, Tiina Mäl-
berg, Silja Miks, Peeter Räs-
tas, Imre Õunapuu, Liisa Ai-
bel ja Tarvo Sõmer.

Kuulutaja

Teatrikinos saab kaeda 
näitust näitlejatest

Avamisel osales ka 
näituse kuraator 
Gert Raudsep. 
Foto: Helen Solovjev

Väike-Maarja
muuseumis seati 
üles käsitöönäitus

Mardipäevast kolmeku-
ningapäevani on Väi-
ke-Maarja muuseumis väl-
ja pandud käsitöönäitus 
akadeemik Anu Raua 
nöörvaipadest ja arhitekt 
Anu Kotli kiriloomadest. 
Kunstnike väljapanekut 
täiendavad kohalike ini-
meste kootud kirikindad.

Kiriloomad on heaks 
võimaluseks ühendada 
mänguliste võtetega oma 
kudumisoskus ja Eesti tra-
ditsioonilised mustrid, 
arendades nii fantaasiat, 
värvitaju kui näputöövõt-
teid. Kohapeal saab igaüks 
lähemalt tutvust teha Eesti 
kindakirjadega ja kiriloo-
made valmistamise juhiste-
ga.

Näituse lahtiolekuajal 
saab teoks ka kaks näputöö 
õpituba. Kadripäeval, 25. 
novembril kell 11 õpetab 
Imbi Jäetma koera- ja lam-
bavillast lõnga ketrama. 
Ammustest aegadest on 
kedervars või vokk kuulu-
nud kadriema varustusse, 
olles sümboolselt seotud 
villa- ja linakasvuga.

Kolmekuningapäeval, 6. 
jaanuaril õpetavad Anu 
Raud ja Anu Kotli nä-
punöörivaipu ning kinda-
loomi valmistama.

Õpitubades on kohtade 
arv piiratud, mistõttu palu-
takse eelnevalt kindlasti re-
gistreeruda tel 5236582 või 
kadri@kaarlitalu.ee. Sa-
mast saab ka lisainfot õpi-
tubade kohta.

Näitus Võta näpust! on 
meie oma rahvusliku käsi-
töö hõnguline kingitus 
Eesti Vabariigi 100. sünni-
päevaks. 

Kuulutaja
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KUHU MINNA

VABA AEG

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
Novembris näitus „Minu näoga on midagi teisiti“ 
Art Cafés, näomaalinguteemaliste väljaprintide 
autoriks Merlin Kont Kiviõlist
6. november – 1. detsember Salzburgi liidumaa 
kunstnike näitus „Salzburg: visioonid“ Rakvere 
Teatris
7. november – 8. detsember klaasinäitus „Sa näed, 
aga ei mürista” Rakvere Galeriis
13. november – 13. jaanuar näitus „Eesti Näitlejate 
Liit 100. Näitleja portree“ Teatrikinos
15. november kell 18 Otsakooli kontserdid Kauri-
koolis: puhkpillid, ka puhkpilliansamblid
16. november kell 21 Raivo E. Tamme monoeten-
dus „Mida see E. tähendab?”“ Buena Vista 
Sofa Clubis
17. november kell 19 Viru Folgi Sügissimman 
Rakvere Rahvamajas. Esinejad: Kukerpillid, Rüüt, 
Väliharf, Pööriöö
18. november kell 22 Jazzukohvik: Sid Hille Trio 
F# feat Ivi Rausi, Teatrikohvikus
18. november kell 22 Land Of Drum (Brian Mel-
vin, Arvo Kalbus, Mart Soo) kontsert Buena Vista 
Sofa Clubis

24. november kell 22 Marek Sadama ja Martin 
Trudnikovi kontsert Buena Vista Sofa Clubis
25. november kell 19 Talveõhtu legendid Rakve-
res: Terminaator, Shanon, 5miinust live,
Rakvere Spordihallis
25. november kell 22 Ismo Haavisto (Soome) 
kontsert Buena Vista Sofa Clubis
26. november kell 18 Rakvere Linnaorkestri 25. 
sünnipäeva kontsert Rakvere Gümnaasiumi aulas
28. november kell 17.30 Raamatuesitlus: Kersti 
Loite „Virumaa rahvarõivad“, Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
30. november kell 17.30 kohtumine Mart Kadasti-
kuga Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

BIORE
20. ja 22. november seljaabi-kiropraktiku A.Grig-
orjani vastuvõtt
17. november tervendaja Volli vastuvõtt
21. november jalalaba vaatlus, sisetaldade määra-
mine, dr Lehte Pärna vastuvõtt
23. november tervisliku seisundi testimine, loo-
dusterapeut E. Heinmetsa vastuvõtt
20. november homöopaadi M. Heinloo vastuvõtt

30. november sõltuvuse vastased nõelad, M. Ves-
kimägi vastuvõtt, reg www.nikostopp.ee
Info ja reg 5017960 Laada5, Rakveres

LÄÄNE-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS
Diabeetikute, parkinsoni ja reuma ühingud korral-
davad 22. novembril kell 13.30 Targas Majas ruu-
mis 114 psühholoog G. Kello loengu.
Ootame kõiki liikmeid osalema.

RAKVERE TEATER
17.11 kl 19.00 Küllus Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Filipp Los)
17.11 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Helen Rekkor)
18.11 kl 19.00 Ausammas Rakvere Teatri suur ma-
ja (lav. Filipp Los)
18.11 kl 16.00 Somnambuul Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Sulev Keedus)
23.11 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Eili Neuhaus)
23.11 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Urmas Lennuk)
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

seahakkliha 2,35 €/kg
Pakume laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõikeid
Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

Vaala Keskuse ja Pika tn lihapoes
Oma Põrsa sünnipäeva puhul

Pakkumine kehtib kuni 30.11.2017

Valik klaasipuhastajaid,

pirne, tulesid kuni

TAGAKAMBRI
KANGALAAT

Kaupluse A&E Kangad
Rakveres, L. Koidula tn 2

17.-18. nov ja 20.-21. nov

TAGARUUMIS

• rõivakangad

kardinakangad

mööbliriided

(sissepääs läbi kaupluse)

1-3 €/m

1-4 €/m

5 €/m

•

•
• 220 cm laiad voodipesu-

kangad 3 €/m

Müügil rikkalik valik heas korras

kasutatud mootorsaage,

võsalõikureid, ja murutraktoreid

Husqvarna, Jonsered j.t.

Soodsate hindadega müügil uued

STIGA saed, lumepuhurid,

lumesahad ja lumeketid (STIGA ja

ALPINA murutraktoritele) ning

talviselt soodsate hindadega

murutraktorid, muruniidukid,

trimmerid, hekilõikurid ja

akutooted.

Vaata ka lisa www.saed.ee

Asume Rakvere vald Sireli tee 3

(Tapa teeristis)

Tel 503 7729, 322 4174

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

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

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 11.12 kell 18.00

• algab 17.11 kell 18.00

• algab 7.12 kell 18.00

• rent eksamiks

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(buss)

(traktor)

(traktor)
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